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إن األفكار واآلراء املذكورة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها،
وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤسسة

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء

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

الطاهريــن.

أما بعد:
فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة

هــي حقيقــة املالزمــة بــن النــص القــرآين والنــص النبــوي
ونص��وص األئمةــ املعصومـين (عليه��م 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
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الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.
ومــا كتــاب اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب

طالــب (صل��وات اهلل عليـ�ه) ملالـ�ك األشــر (عليــه الرمحــة
والرضوــان) إال أنموذجــ ًا واحــد ًا مــن بــن املئــات التــي
زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية والتــي اكتنــزت يف متوهنــا
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الكث�ير م��ن احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج
اإلنسـ�ان إىل نصـ�وص الثقلـين يف كل األزمنـ�ة.
من هنا:
ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ختصــص

حق ـ ً
ا معرفي ـ ًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي يف حيــاة

أم�ير املؤمن�ين ع�لي بــن أيب طالـ�ب (علي��ه الس�لام) وفكــره،
متّخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر (رمحــه

اهلل) مــادة خصبــة للعلــوم اإلنســانية التــي هــي أرشف
العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه احلياتيــة
وذل��ك ضم��ن سلســلة بحثيـ�ة علميــة واملوس��ومة بـ(سلســلة

دراس��ات يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

األشــر (رمحــه اهلل) ،التــي ســتصدر بــإذن اهلل تباعـ ًا ،حرصـ ً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(املكونــات اإلعالميــة وأثرهــا يف

أبعــاد اخلطــاب دراســة لســانية يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه

الســام) ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) تطــرق فيــه
الباحثــان إىل اجلوانــب اإلعالميــة التــي تضمنهــا العهــد
الرشيــف الرتكيبيــة منهــا والصوريــة ،التــي متثلــت يف الطابــع
الفنــي الــذي امتــاز هبــا هــذا العهــد.

فجــزى اهلل الباحثــن خــر اجلــزاء فقــد بــذال جهدمهــا

وعــى اهلل أجرههــا ،واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
8

مقدمة

تعنــي اإلعالميــة :مــدى التوق ـ ِع الــذي حتظــى بــه

أحــداث اخلطــاب يف مقابــل عــدم التوقــع ،أو املعلــوم
يف مقابــل املجهــول ،ومــن املظاهــر التــي تســهم يف
ارتفــاع مســتوى الكفــاءة اإلعالميــة يف اخلطــاب لــدى

العلــاء العــرب القدامــى هــو اتســاع املعنــى ،إذ يعرفــه
(ابــن رشــيق ،ت  463هـــ) ،بقولــه(( :أن يقــول الشــاعر
بيتــا يتســع فيــه التأويــل فيــأيت ّ
كل واحــد بمعنــى؛ وإ ّنــا
يقــع ذلــك الحتــال اللفــظ وقوتــه واتســاع املعنــى))(((،

وســبب ارتفــاع مســتوى الكفــاءة اإلعالميــة هلــذه
((( العمدة يف حماسن الشعر.93/2 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

النصــوص التــي يتســع فيهــا املعنــى هــو كثــرة
ّ
االحتــاالت للمعنــى واللفــظ.

ولإلعالميــة مظهــر آخــر ذكــره (اجلرجــاين ،ت

 471هـــ) يف فصل(معنــى املعنــى) ،إذ يقــول((:وإذ

قــد عرفــت هــذه اجلملــة ،فهاهنــا عبــارة خمتــرة وهــي

أن تقــول( :املعنــى)  ،و(معنــى املعنــى) تعنــي باملعنــى
املفهــوم مــن ظاهــرة اللفــظ والــذي تصــل إليــه بغــر
واســطة و(بمعنــى املعنــى) ،أن تعقــل مــن اللفــظ معنــى،

ـم يفــي بــك ذلــك املعنــى إىل معنــى آخــر))((( ،ويفهم
ثـ ّ

للنــص بنيــة ظاهــرة والبحــث
مــن هــذا القــول إن
ّ

فيــه خيلــق معنــى آخــر جديــد باالعتــاد عــى قرائــن
وأســاليب ،ولذلــك يرى:عــز الديــن إســاعيل َّ
((إن
معنــى املعنــى هــو تعقــد شــبكة مــن العالقــات املتبادلــة
بــن عــدد مــن العنــارص اللغو ّيــة وغــر اللغو ّيــة ،وإن
ثــم  -فضــ ً
ا عــن إدراكــه يقتــي تــآزر
حت ّققــه  -مــن ّ

((( دالئل اإلعجاز.263 :
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األدوار التــي تؤدهيــا هــذه العنــارص مــن أجــل أن تلتقــي

مجيعــا يف ذلــك املوقــع املركــزي منهــا))(((.

مهــا جــدً ا يف حتفيــز
ويعــدّ معيــار اإلعالميــة
ً
ـص واملتلقــي ،وجعلــه أكثــر تشــويق ًا،
التواصــل بــن النـ ّ

ومــن املحتمــل أن يــؤدي ضعــف اإلعالميــة بوجــه
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ـص
خــاص إىل االرتبــاك وإىل امللــل ،بــل إىل رفــض النـ ّ
يف بعــض األحيــان((( ،لــذا يعــدّ مــدى التوقــع الــذي

النــص املعــروض يف مقابــل عــدم
حتظــى بــه وقائــع
ّ
التوقــع ،أو املعلــوم مقابــل املجهــول وســائل تبعــد امللــل

ـص
عــن القــارئ وخاصــة عندمــا يتلقــى مســتعملو النـ ّ
نصــا يرونــه خــارج املتوقــع واملحتمــل و خــارج االعتياد
ًّ
غــوي عندهــم ،فكلــا زاد عــدد البدائــل املمكنــة
ال ّل
ّ
أي
نــص مــا ارتفعــت القيمــة اإلعالميــة الســتعامل ّ
يف ّ

((( قراءة يف (معنى املعنى) عند عبد القاهر اجلرجاين.40 :
النص ،إهلام أبو غزالة.33 :
((( ينظر :مدخل إىل علم لغة ّ

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

ـص إىل املســتوى
منهــا((( ،لــذا تعمــل عــى االرتقــاء بالنـ ّ

الــذي تتفاعــل فيــه اللغــة والعقــل واملجتمــع بصــورة

فعالــة ومعــرة((( ،وقســم البحــث عــى:

املبحــث األول :املكونــات الرتكيبيــة (األفعــال

االعالنيــة ،األبنيــة الســطحية للرتاكيــب ،األبنيــة

العميقــة للرتاكيــب ،أبنيــة املطابقــة).

املبحــث الثــاين :املكونــات التصويريــة( الكنايــة،

املجــاز ،االســتعارة ،البديــع)
اخلامتة ،قائمة املصادر.

النص ،د .اهلام أبو غزالة.185 :
((( ينظر :مدخل إىل علم لغة ّ
النص واخلطاب واألجراء.8:
((( ينظرّ :
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املكونات الرتكيبية

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

حتتــوي اإلعالميــة عــى جمموعــة مــن الظواهــر

الرتكيبيــة التــي تكشــف عــن املعــاين املبتغــاة مــن

النــص ،لذلــك تشــكل هــذه املكونــات أحــد اجلوانــب
األساســية لكفــاءة النــص اللغــوي وتعبرياتــه عــن
مقاصــد اخلطــاب.

او ًال :األفعال اإلعالنية.

تعــد هــذه األفعــال احــدى تقســيامت (أوســتن)

ألفعــال الــكالم  ،فيطابــق حمتواهــا القضــوي للعــامل
رئيســا للوفــد
اخلارجــي ،فــإذا أديــت أنــا فعــل تعيينــك ً
أديــت فعــل
ناجحــا فأنــت رئيــس الوفــد ،وإذا
أدا ًء
ُ
ً

ناجحــا ،فاحلــرب معلنــة ،فهــي
إعــان احلــرب أدا ًء
ً
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تغــرا يف الوضــع القائــم(((.
حتــدث
ً

نجــد هــذه األفعــال اإلعالنيــة التداوليــة يف قــول

أمــر املؤمنــن (عليــه الســام):

«هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل عــي أمــر املؤمنــن ،مالــك

بــن احلــارث االشــر يف عهــده إليــه ،حــن واله مــر:
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جبايــة خراجهــا ،وجهــاد عدوهــا ،واســتصالح أهلهــا ،

وعــارة بالدهــا».

إن املتكلــم الــذي ينتــج اخلطــاب ينجــز نشــا ًطا
خاصــا ،أي ممارســة لغويــة أو قصــدً ا أو هد ًفــا اجتامع ًيــا،
ً
فقــد ينتــج املتكلــم خطا ًبــا ليبلــغ الســامع معلومــات
معينــة ،وليحفــز الســامع عــى عمــل فعــل ،أو ليشــجعه

عــى انجــاز نشــاط ،أو ليقنــع الســامع  ،أو ليضــع لديــه

أحاســيس مجاليــة معينــة((( ،ففــي هــذا الــكالم املبــارك
((( ينظــر :افــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص ،حممــود امحــد
نخلــة.80 ،

((( ينظر :علم لغة النص.48 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

مــن اإلمــام (عليــه الســام) إىل مالــك االشــر(رضوان
اهلل عليــه) يتضمــن الكثــر مــن املؤثــرات اإلعالميــة
التــي تشــد ذهــن املتلقــي للخطــاب ،فالفعل(أمــر)

مركــز اخلطــاب الــذي اســتندت عليــه األوامــر األخــرى

فهــو يكشــف عــن األمــور األتيــة:

الصحــايب اجلليــل مالــك األشــر (رضــوان اهلل

عليــه) مؤهــل لقيــادة مــر فاإلمــام (عليــه الســام) لديــه
معرفــة ســابقة بقدراتــه اإلداريــة والعســكرية ،وواثــق مــن

عدالتــه ألهــل مــر فهــو مــن أبــرز أصحــاب اإلمــام
(عليــه الســام) ،وهبــذه األوامــر وهــذا العهــد أصبــح

مالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه) مكلــف رشعيــا مــن
خليفــة املســلمني ليكــون وال ًيــا عــى مــر.

وهــذا اخلطــاب أمــر مــن اخلليفــة وويص الرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه) لكافــة املســلمني أن يلتزمــوا هبــذه
األوامــر؛ ألن كالم اإلمــام املعصــوم مــن بعــد كالم اهلل

والرســول وبذلــك ال خيتلــف عنهــا( القــرآن الكريــم
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واحلديــث الرشيــف) باالطــار العــام لكــن باملضامــن

اكثــر توســعا.

ثان ًيا :الرتاكيب السطحية.

يتكــون النــص مــن تراكيــب ســطحية وأخــرى

عميقــة ،فالســطحية تتضمــن جمموعــة مــن الوســائل
18

الظاهــرة للمتلقــي كالتكــرار واحلــذف والتضــاد

والــرادف واالشــراك والربــط ،فالرتاكيــب الســطحية
ذو طبيعــة أفقيــة شــكليةُ ،يعنــى بالتتابــع والرتابــط
للنــص ،واإلجــراءات املســتعملة يف توافــر
جلمــي
ّ
ا ُ
الرتابــط بــن عنــارصه الظاهــرة ،فهــي تــؤ ِّدي إىل الربــط

النصيــة(((.
بــن البنــى ّ
 -1التكرار

يعــد التكــرار مــن التشــكيالت اإلعالميــة املؤثــرة يف

املتلقــي ،فقــد عرفــه (الســلجاميس ،ت704هـــ) ((إعادة
((( ينظر :يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية.229 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

اللفــظ بالعــدد ،وعــى اإلطــاق املتّحــد املعنــى كذلــك

األول ،لطــول العهــد بــه
مرتــن فصاعــدً ا ،خشــية تنــايس ّ
يف القــول))(((.

وللمحدثــن تعريفــات للتكــرار يمكــن أن نالحــظ

يف ضوئهــا البعــد اإلعالمــي منهــم متــام حســان(( :و
للتكــرار أكثــر مــن صــورة فقــد يكــون تكــرار ًا للفــظ،

ـرارا للمعنــى ،كــا قــد يكــون التكــرار
وقــد يكــون تكـ ً
ملطلــع اجلملــة ألداء غــرض أســلويب مــا والتكــرار
إنّــا يكــون للتذكــر أو للتعــرف الــذي كان غــرض
األدوات))((( ،بينــا وصفــه األزهــر الزنــاد باإلحالــة

((وتشــمل اإلحالــة بالعــودة عــى نــوع آخــر مــن
اإلحالــة ،يتم ّثــل يف تكــرار لفــظ ،أو عــدد مــن األلفــاظ
يف بدايــة ّ
النــص ،قصــد التأكيــد،
كل مجلــة مــن ُجــل
ّ

((( املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع.478 - 477 :
((( مقاالت يف اللغة واألدب.189/1 :
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وهــو إحالــة تكرار ّيــة))((( ،وللتكــرار أنــواع كثــرة عنــد
املحدثــن وســنكتفي بذكــر نوعــن:

التكــرار املحــض أو التــام :ويقصــد بــه تكــرار

الكلمــة نفســها

(((

ونجــد هــذا النــوع يف اقــوال اإلمــام

عــي (عليــه الســام):
20

«وأمــره أن يكــر نفســه مــن الشــهوات  ،ويزعهــا

عنــد اجلمحــات ،فــإن النفــس أمــارة بالســوء ،إال مــا

رحــم اهلل».

قال اإلمام (عليه السالم) يف موضع آخر:
ُ
«وشــح بنفســك عــا ال حيــل لــك ،فــإن ّ
الشــح

بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا أحبــت أو كرهــت».
ثم قال (عليه السالم):
النص.119 :
((( نسيج ّ

النــي يف ضــوء التحليــل اللســاين للخاطــب:
((( ينظــر الرتابــط
ّ
.66

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

«ال تنصبــن نفســك حلــرب اهلل فإنــه ال يــد لــك

غنــى بــك مــن عفــوه ورمحتــه».
بنقمتــه وال
ً

إبانــة هــذه األقــوال املباركــة عــن تكــرار اللفــظ

العام(النفــس) بســياقات متنوعــة ففــي القــول األول
إبانــة عــن أمــر اإلمــام (عليــه الســام) ملالــك بــأن

يكفــي نفســه عــن الشــهوات عنــد منازعــة النفــس لــه،

والثاين (وشــح بنفســك عــا ال حيــل لــك)ُّ :
الشــح:
البخــل ،و املــراد :ال تســمح هلــا باالسرتســال يف
املحرمــات ،فــإن الشــح بالنفــس اإلنصــاف :العــدل،
منهــا فيــا أح ّبــت :مــن الرذائــل ،أو كرهــت :مــن

الفضائــل ،و املــراد :أخذهــا عــى طريــق االســتقامة
والســداد ،والثالــث(ال تنصبــن نفســك حلــرب اهلل) يف

مقــام الظلــم للعبــاد واملعنــى ال تنصبــن نفســك باحلــرب

لعبــاده  ،و إدخــال األذى عليهــم ،فإنــه ال يــدَ لــك  :ال

طاقــة لــك بدفعهــا.

نالحــظ قــد عــرت النفــس عــن معــاين متنوعــة
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بتداخلهــا مــع الســياقات ،فهــذه املركبــات تعــد ذا
اعالميــة عاليــة التأثــر يف املتلقــي فيقــف يف كل مــرة

أمــام تعبــر جديــد.

التكــرار املــرادف :فهــو تكــرار املحتــوى بوســاطة

تعبــرات خمتلفــة ،ويعمــد إليــه املتكلــم خللــق حركــة بــن
22

عنــارص اخلطــاب فــا تتكــرر األســاء بــذات الصيــغ
ولكــن بصيــغ مماثلــة نحو ًيــا ومغايــرة شــكالً ،ويســمى
أيضــا بالتكــرار غــر الرصيــح ،أو التكــرار باملعنــى،
ً

فهــو داللــة عــدة كلــات خمتلفــة ،ومنفــردة عــى املســمى
الواحــد ،أو املعنــى الواحــد داللــة واحــدة (((.
قال اإلمام عيل (عليه السالم):
«وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم،

واللطــف هبــم ،وال تكونــن عليهــم ســب ًعا ضار ًيــا تغتنــم
أكلهــم  ،فأهنــم صنفــان  :إمــا أخ لــك يف الديــن ،أو نظــر

((( ينظر :املزهر.402/1 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

لــك يف اخللــق».
يتضمــن هــذا القــول املبــارك معــاين ســامية ذات

البعــد اإلنســاين الــذي اليفــرق بــن الديــن او العــرق او
اللــون ،فاإلنســانية هــي الرابــط املشــرك بــن النــاس،

فـ(الشــعار) :الثــوب الــذي ييل البــدن ،و املــراد :عاملهم

محــة و املــو ّدة ،و اللطــف هبــم :إرأف هبــم ،و
بمنتهــى الر ّ
ال تكونــن عليهــم ســبعا ضاريــا :املولــع بــأكل اللحــم و
تتنمــر عليهــم  ،فالثــراء اللغــوي الــذي
املــراد :ال تشــتد و ّ

تضمنــه قــول اإلمــام (عليــه الســام) يــدل عــى عنايتــه
باملتلقــي لــذا نجــد كل االلفــاظ املتنوعــة اشــركت

بداللــة واحــدة وهــي الرمحــة والرفــق وعــدم ظلــم

العبــاد.

التضام:

((االرتبــاط املعتــاد لكلمــة يف اللغــة بكلــات
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أخــرى معينــة يف اجلمــل))((( ،وهــذا االرتبــاط يعتــاد
مســتعمل ال ّلغــة وقوعــه يف اســتعامله اليومــي املســتمر

ـص
للغــة ،إذ يمكنــه أن يتوقــع ورود كلمــة معينــة يف النـ ّ
عــر ذكــر كلمــة أخــرى فيــه((( ،وعرفــه( أوملــان) بأنــه:
((االرتبــاط االعتيــادي لكلمــة مــا يف لغــة بكلــات

24

أخــرى معينــة وهــذه العالقــة الرابطــة بــن زوج مــن

األلفــاظ متعــدّ دة جــدًّ ا))((( ،وعرفــه (حممــد خطــايب)
بأنــه ((تــوارد زوج مــن الكلــات بالفعــل أو بالقــوة
نظــر ًا الرتباطهــا هبـ ِ
ـذه العالقــة أو تلــك))((( ،إذ هنــاك
((أزواج مــن الكلــات متصاحبــة دومــ ًا  ،بمعنــى إذا

ذكــر أحدهــا يســتدعي ذكــر اآلخــر ومــن ثــم يظهــران
دومــ ًا معــا))((( ،ونكتفــي ببعــض عالقــات التضــام .
((( املعنى وضالل املعنى.122 :

النص111:
((( ينظر :نظر ّية علم ّ

((( البديع بني البالغة العربية.107 :

النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي.113 :
((( نحو ّ

النصية.107 :
((( البديع بني البالغة العربية واللسانيات ّ

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

التضــا ّد بأنواعــه املختلفــة :يعنــي اجلمع بــن كلمتني

متضا ّديــن متامــا((( ،ومــن ذلــك قوله (عليه الســام:

«وليــس يشء أدعــى إىل تغيــر نعمــة اهلل و تعجيــل

فــإن اهلل ســميع دعــوة
نقمتــه مــن إقامــة عــى ظلــم ّ ،
املضطهديــن و هــو لل ّظاملــن باملرصــاد».
نجــد التضــاد بــن لفظتــا (املضطهديــن و الظاملــن)،
فــإن النعمــة ستســلب وســيرسع العقــابِ ،
وذ ْكـ ُـر أحــد
املتضاديــن يدعونــا إىل أن نســتدعي ِذ ْكــر اآلخــر ،فالضدّ

حضــورا يف البــال عنــد ذكــر ضــدّ ه ،فالتضــاد
أكثــر
ً
املوجــو ُد يوســع للمتلقــي زاويــة النظــر بــن ا ُملتضــادات
فاجلمــع بــن وحدتــن متقابلتــن يمتــاز بالتعبرييــة
والقــدرة عــى اإلحيــاء وإثــارة االنفعــال ومتثيــل

التبايــن الســطحي والعميــق يف الصــورة واحلــدث،
ّ
فــإن اســتحضار املســمى ومقابلــه مــن أهــم الوســائل

ـى والفكــرة،
اللغويــة األســلوبية لنقــل اإلحســاس باملعنـ ً
النص.366:
((( ينظر :إشكاالت ّ
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واملوقــف نقــ ً
ا صاد ًقــا(((.
عالقــة األجــزاء بعضهــا مــع بعــض اآلخــر :ومــن

ذلــك قولــه (عليــه الســام):

«وأن ينــر اهلل ســبحانه بيــده وقلبــه ولســانه؛ فإنــه

جـ ّـل اســمه قــد تك ّفــل بنــر مــن نــره ،وإعــزاز مــن

26

أعــزه».

ان التناســق بــن هــذه األلفــاظ يشــكل روعــة مجاليــة

تؤثــر يف املتلقــي ،فضــا عــن ســهولة فهــم املتلقــي هلــذا
النــص إىل ســياقات ُأخــرى لفهمــه
حيتــج
القــول ومل
ّ
ّ
وإدراك مغــزاه لوضــوح داللــة األلفــاظ وعالقتهــا
املبــارشة باإلنســان؛ ألهنــا جــز ًءا منــه.

الربط:

يقــوم ((بإنشــاء عالقــة نحويــة ســياقية بــن معنيــن

باســتعامل واســطة تتمثــل يف أداة رابطــة تــدل عــى تلــك
((( ينظر :إبداع الداللة.71 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

العالقــة أو ضمــر بـ ٍ
ـارز عائــد ،وتلجــأ العربيــة إىل الربط
إمــا ألمــن اللبــس يف فهــم االنفصــال بــن املعنيــن ،وإمــا

ألمــن اللبــس يف فهــم االرتبــاط بــن املعنيــن ،فالربــط

هــو احللقــة الوســطى بــن االرتبــاط واالنفصــال))(((،
وللربــط أنــواع كثــرة نذكــر منهــا:

الربــط اإلضــايف :إضافــة معنــى التــايل إىل

الســابق ،وقــد أطلــق عليــه الدكتور(متــام حســان)

(الربــط اجلمعــي)((( ،فالربــط هبــذا املفهــوم تطــرق

إليــه (اجلرجــاين) يف أثنــاء حديثــه عــن العطــف،
ً
قائــا(( :وال يكــون العطــف يف الــكالم حتــى يكــون
املعطــوف واملعطــوف عليــه جمموع ـ ًا برابــط جيعــل مــن
ضمهــا أ ْمــر ًا ُم ْ ِكن ـ ًا))((( ،ومتثلــه األدوات (الــواو ،أو)
ً
وفضــا عــن
والتعبــرات (باملثــل ،وأعنــي ،وكذلــك،

((( نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلملة العربية.1 :
النص واخلطاب واإلجراء.346:
((( ينظرّ :
((( دالئل األعجاز.225 :
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ذلــك وباإلضافــة إىل ذلــك ومثـ ًـا ونحو)((()فـ(الــواو)

تفيــد معنــى الترشيــك ،و(أو) تعطــي معنــى البديــل(((.
قال اإلمام عيل (عليه السالم):
«أنصــف اهلل و أنصــف النّــاس مــن نفســك  ،و مــن
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خاصــة أهلــك ،و مــن لــك فيــه هــوى مــن رع ّيتــك،
ّ
فإنــك إال تفعــل تظلــم ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل

خصمــه دون عبــاده ،ومــن خاصمــه اهلل أدحــض حجتــه،
وكان اهلل حر ًبــا حتــى ينــزع أو يتــوب».

يتضــح االتصــال بــن هــذه اجلمــل بســبب وجــود
(الــواو) التــي تربــط بينهــا ،فالعطــف خلــق تواف ًقــا
دالل ًيــا يف املعنــى ،ثــم أن الربــط لــه دور رئيــس يف إفهــام

متلقيــه عــر تشــابك التسلســل الكالمــي واللغــوي،
فريبــط بــن معــاين الكلــات املتجــاورة وكذلــك اجلمــل

النص مدخل إىل انسجام اخلطاب.23 :
((( ينظر :لسانيات ّ
النص ،عزة شبل.111 :
((( ينظر :علم لغة ّ

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

املتجــاورة ويكــون حســنًا ذلــك الربــط إذا كانــت
محــا
الكلــات متتاليــات معطوفــات متالمحــات تال ً

ـليم ،فالربــط حيــدد األجــزاء املــراد حتليلهــا ،مــن أجــل
سـ ً

أعادتــه بنــاء مكونــات اخلطــاب(((.

الربــط االســتدراكي :يعنــي تعقيــب الــكال ِم بنفــي

مــا توهــم منــه ثبوتــه ،أو إثبــات مــا يتوهــم منــه نفيــه

(((

و يســتعمل اللســانيون النصيــون مصطلــح وصــل

النقيــض حيــث تكــون العالقــة بــن األشــياء متنافــرة أو

ـص ،ويتمثــل باألداة(لكــن ،بــل)،
متعارضــة يف عــامل النـ ّ
فاملعنــى األســايس لعالقــة االســتدراك هــو عكــس

التوقــع(((.

قال اإلمام عيل (عليه السالم):
«إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر حلهــا ،فإ ّنــه ليــس
النص للشعر).15 :
((( ينظر :األبداع املوازي (التحليل
ّ
((( ينظر :حاشية الصبان.423 /1 :

النص ،عزة شبل.112-111:
((( ينظر :علم لغة ّ
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يشء أدنــى لنقمـ ٍـة ،وال أعظــم لتبعيـ ٍـة ،وال أحــرى بــزوال
نعمـ ٍـة ،وانقطــاع مـ ٍ
ـدة ...واهلل ســبحانه مبتــدئ باحلكــم
ِ
ِ
القيامــة،
العبــاد ،فيــا تســافكوا مــن الدمــاء يــو ِم
بــن

ـإن ذلــك ممــا
ـن ســلطانك بســفك د ٍم حــرامٍ ،فـ ّ
ُقويـ َّ
فــا ت ِّ
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يضعفـ ُه ويوهنـ ُه ،بــل يزيلـ ُه وينقلـ ُه .وال عــذر لــك عنــد
ألن فيـ ِـه قــو َد البـ ِ
اهلل وال عنــدي يف قتـ ِ
ـدن».
ـل العمـ ِـدّ ،
نجــد يف هــذه الوصايــا توافــر أداة الربــط بــن

اجلملتــن وهــي (لكــن) التــي أدت إىل الربــط عــن

طريــق ربــط اجلملتــن وخمالفــة معنــى اجلملــة الثانيــة

مــن اجلملــة األوىل كــا يف خمالفــة (ممــا يضعفــه ويوهنــه)
واملــراد بــه اضعــاف ســلطانك يف حــال خمالفــة هــذه

الوصايــا ،ثــم جــاء االســتدراك بـ(بــل يزيلــه وينقلــه)،
فكشــف اخلطــاب عــن مكــون إعالمــي ذي داللــة وهــو
التوكيــد عــى إزالــة احلكــم إذا ســفكت دمــاء النــاس،

فبهــذه األدوات يرتابــط اخلطــاب بــن اجلمــل ويرتبــط

ـص مــن حيــث شــكله وموضوعــه،
ترتيبهــا بطبيعــة النـ ّ

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

فالعطــف جيمــع عــددا مــن اجلمــل عــى مســتوى يف
نســق متزامــن.

ثالثا :الرتاكيب العميقة
تراكيب اإلمجال والتفصيل:

هــذه العالقــة شــديدة الصلــة بالبنيــة العميقــة؛ ألن

التفصيــل حيمــل املرجعيــة اخللفيــة ملــا ســبق إمجالــه(((،

نحــو قولــه (عليــه الســام):

«وال تنقــض ســنة صاحلــة عمــل هبــا صــدور هــذه

األمــة ،واجتمعــت هبــا األلفــة ،وصلحــت عليهــا الرعيــة

وال حتدثــن ســنة تــر بــيء مــن مــايض تلــك الســنن،
فيكــون األجــر ملــن ســنها والــوزر بــا نقضــت منهــا».

ابتــدأ قــول االمــام (عليه الســام) بـــقول جممل(وال

بالسـنّة الصاحلة
تنقــض ســنة صاحلــة) ،ثم فصــل القــول ُ
( عمــل هبــا صــدور هــذه األمــة ،واجتمعــت عليهــا
النص مدخل نظري ودراسة تطبيقية.17:
((( ينظر :بالغة ّ
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األلفــة ،وصلحــت عليهــا الرعيــة) ،فعالقــة اإلمجــال
والتفصيــل عملــت عــى توضيـ ِ
ـح مــا غمــض مــن معانيــه
وتتأكــد وظيفتهــا مــن تالحــم العنــارص املتباعــدة للنــص
وضــان ارتباطهــا ببعضهــا عــن طريــق اســتمرار داللـ ٍـة
ٍ
معينــة يف األجــزاء الالحقــة منــه وهــذا كلــه مكــون
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إعالمــي مؤثــر يف توضيــح اخلطــاب ملتلقيــه(((.
تراكيب العموم واخلصوص:

يف بعــض النصــوص تــرد ألفــاظ وقضايــا عامــة

النــص وتتالحــم فيــا بينهــا ممــا يعطــي
تنمــو بتتابــع
ّ
ـص حيويــة جتعلــه يف حالــة تفاعــل وتأثــر ،فاخلطــاب
النـ ّ

قــام بــن لفــظ عــام وأخــر خــاص أو حمــدد وهــذا خيلــق

نصــا دالل ًيــا((( ،مــع الكشــف عــن املضمــون الرابــط بــن
ً

العالقــة ،والثعالبــي أطلــق عــى هــذا النــوع (الكليــات)
النص النظرية والتطبيق .145- 144:
((( ينظر :لسانيات ّ
النص واخلطاب واألجراء.314 - 195 :
((( ينظرّ :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

ومثــل لــه بلفــظ(كل) ومــا تضــاف إليــه(((.
قال اإلمام عيل (عليه السالم):
«ثــم اهلل اهلل يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال

حيلــة هلــم ،مــن املســاكني واملحتاجــن وأهــل البؤســى
ـرا ،واحفــظ
والزمنــى ،فــإن يف هــذه الطبقــة قان ًعــا ومعـ ً

اهلل مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم ،واجعــل هلــم قسـ ًـا
مــن بيــت مالــك ،وقســا مــن غـ ِ
ـات صــوايف اإلســام يف
ً
كل بلــد ،فــإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــى ،وكل

بطــر».
قــد اســرعت حقــه؛ فــا يشــغلنك عنهــم ٌ

وردت يف هــذه العهــد املبــارك ألفــاظ تــدل عــى

العمــوم كـ(مــن) :فهــي مبهمــة وعبــارة عــن ذات مــن
يعقــل ،وحتتمــل اخلصــوص والعمــوم ،فتضمــن هــذا
اللفــظ العــام (املســاكني واملحتاجــن وأهــل البؤســى

والزمنــى).

((( ينظر :علم الدالة التطبيقي يف الرتاث العريب622:
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الرتاكيب الرتتيبية:

ـص دليــل عىل متاســك اخلطاب
انتظــام اجلمــل يف النـ ّ

الــذي خلقــه النــص ،ثــم الروابــط املكونــة لذلــك النــص
تنســج اخليــوط التــي يتوصــل هبــا الفكــر لتنظيــم عنــارص

ـص تــؤدي إىل
عــامل اخلطــاب((( ،فاألدلــة اللغويــة يف النـ ّ
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التعبــر عــن املفاهيــم مثــل األشــياء أو األحــداث وهــذا
خيلــق تراب ًطــا بــن العبــارات املتتاليــة(((.
قال اإلمام عيل (عليه السالم):
«واعلــم أن الرعيــة طبقــات ال يصلــح بعضهــا إال
ٍ
ٍ
بعــض :فمنهــا جنــود
ببعــض ،والغنــى ببعضهــا عــن
ـاب العامـ ِـة واخلاصـ ِـة ومنهــا قضــاة العـ ِ
ـدل،
اهلل ومنهــا كُتـ ُ
ِ
ومنهــا ُع ُ
والرفــق ،ومنهــا أهــل اجلزيــة
ــال اإلنصــاف
واخلــراجِ مــن أهــل الذمــةش ومسـ ِ
ـلمة النــاس ،ومنهــا
التجــارة وأهــل الصناعــات ومنهــا الطبقــة الســفىل مــن

النص.67 :
((( ينظر :نسيج ّ

((( ينظر :اللسانيات ،جان بريو.117 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

ذوي احلاجــة واملســكنة ،وكل قــد ســمى اهلل لــه ســمه».
جــاء الرتتيــب يف هــذا القــول املبــارك وف ًقــا لرؤيــة

صائبــة مــن بيــت الوحــي والرســالة ومــن ويل اهلل

ســبحانه وويص الرســول األعظــم (صــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم) وخليفــة املســلمني ،إ ًذا هــذه الرؤيــة شــاملة
ألصنــاف الدولــة وطبقــات املجتمــع ففــي كل طبقــة
يضــع اإلمــام (عليــه الســام) رشو ًطــا هلــا ويبــن مــا
حتتاجــه مــن مقومــات النهــوض هبــا.

فاإلعالميــة كشــفت لقــارئ هــذا اخلطــاب الرتتيــب

والتصنيــف الناتــج عــن حكمــة وادراك واســع إلدارة

الدولــة والتشــخيص الصحيــح ملعاجلــة كل ضعــف
ٌ
شــامل يراعــي فيــه
خطــاب
يف طبقــات املجتمــع فإنّــه
ٌ
اإلمــام (عليــه الســام) أصنــاف املتلقــن.

الرتاكيب االستقصائية (اإلضافة):

ختلــق هــذه الرتاكيــب إعالميــة مبتغاهــا الوصــول
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إىل املعنــى املنشــود مــن اخلطــاب مثــاً :أن املــادح ال

احرتاســا مــن
يــدع شــي ًئا إال وقــد ذكــره مبالغــة أو
ً
التقصــر((( ،فتــؤدي هــذه العالقــة إىل حصــول معنــى
ً
تكونــه مجلــة
جديــد يف كل مجلــة حيــث يمثــل
فصــا ِّ
مشــاهد تتكامــل لتعطــي نس ـ ًقا للخطــاب((( ،وتتضمــن
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بنيــات متوازيــة ســواء ملشــارك واحــد أم ألكثــر مــن

مشــارك و-املشــارك -هــو فاعــل احلــدث يف املتواليــات
اجلمليــة يف عالقــة اإلضافــة(((.

قال اإلمام عيل (عليه السالم):

ِ
الوالة،
ـن
«فاجلنــو ُد ،بــإذن اهللُِ ،حصـ ُ
ـون الرعية ،وزيـ ُ
وعــز ُّالديـ ِ
ـن ،وســبل األمن ،وليــس تقوم الرعيــة إال هبم،

ثــم ال قيــام للجنــود إال بــا ُي ِ
ــر ُج اهلل هلــم مــن اخلــراج
الــذي َي ْقـ َـو ْو َن بــه عــى جهــاد عدوهــم ،ويعتمــدون عليــه
((( ينظر :العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده.50/2 :
النص ،د .أمحد مداس.81 :
((( ينظر :لسانيات ّ

النصية .144
((( ينظر :البديع بني البالغة العربية واللسانيات ّ

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

ـون مــن ٍ
وراء حاجتهــم».
فيــا يصلحهــم ،ويكـ ُ
فاإلمــام (عليــه الســام) يذكــر اجلنــود ثــم يســتمر

خطابــه بذكــر مجــل املــدح هلــم فيجــد املتلقــي نفســه

أمــام تراكيــب إعالميــة عميقــة املعنــى يف كل مجلــة حتــى
يصــل اخلطــاب إىل املعنــى الــكيل هــو (وليــس تقــوم

الرعيــة إال هبــم) نستشــف مــن هــذا اخلطــاب إن اإلمــام

(عليــه الســام) يعــد املؤسســة العســكرية إحــدى أركان

الدولــة ،إذ هبــا حتفــظ الشــعوب كرامتهــا واســتقرارها.

راب ًعا :أبنية املطابقة

تأثــرا يف تشــكيل مكونــات اإلعالميــة
للمطابقــة
ً

التــي تتــوزع بــن أبنيــة اخلطــاب ،وأجزائــه املتصلــة
بروابــط تســاعد عــى خلــق معـ ٍ
ـان جديــدة يف كل مراحل
اخلطــاب ،فاملطابقــة  ،جمموعــة مــن العنــارص اللغويــة

التــي تــؤدي وظائــف متامثلــة أو متشــاهبة ،أو تــدل عــى

معــان نحويــة ،كاإلعــراب  ،والعــدد مــن إفــراد وتثنيــة
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ومجــع  ،وكالتنكــر والتعريــف ،وكاجلنــس مــن تذكــر

وتأنيــث ،وكالشــخص مــن تكلــم وخطــاب وغيبــة.

املطابقــة بضمــر الشــأن :ويؤتــى لتعظيــم األمــر

وتفخيــم الشــأن ومــن ذلــك قولــه (عليــه الســام):
38

ِ
ِ
ِ
وتعجيــل
نعمــة اهللِ
تغيــر
يشء أدعــى إىل
«وليــس ٌ
ٍ
ِ
إقامــة عــى ظلــمٍ ،فــإن اهلل ســميع دعــوة
نقمتــه مــن
املضطهديــن ،وهــو للظاملــن باملرصــاد».

طابــق ضمــر الشــأن (هــو) لفــظ اهلل (جــل جاللــه)

يف التذكــر واإلفــراد.

املطابقــة بــن الضمــر املتصــل ومرجعــه باجلمــع:

كقولــه (عليــه الســام):

«فــو مــن جنــودك أنصحهــم يف نفســك هللِ ولرسـ ِ
ـوله
َِّ

وإلمامـ َ
ـئ
ـم حلـ ًـا ،ممــن يبطـ ُ
ـم جي ًبــا ،وأفضلهـ ْ
ـك ،وأنقاهـ ْ
عــن الغضـ ِ
ـب.»...
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فالضامئــر يف اللفــاظ( أنصحهم ،أنقاهــم ،أفضلهم)

تطابــق املرجع (جنــودك) يف التذكــر واجلمع.

املطابقــة بــن الضمــر املتصــل ومرجعــه باإلفــراد:

كقولــه (عليــه الســام):

«إيــاك ومســاماة اهلل يف عظمتــه ،والتشــبه بــه يف
ـن ك َُّل حمتـ ٍ
كل جبـ ٍ
جربوتـ ِـه ،فــإن اهلل ُيـ ُّ
ـذل َّ
ـال».
ـار ،وهيـ ُ
مطابقــة بــن الضمــر يف اللفــظ ( عظمتــه ،بــه،

جربوتــه) مــع لفــظ اجلاللــة (اهلل).

إ ًذا املطابقــة بــن االســم املحــال واملحــال إليــه ،ختلق
تراب ًطــا بــن أجــزاء اخلطــاب ،فالشــخص يميــز بالضامئــر
بــن التكلــم واخلطــاب والغيبــة والعــدد ويميــز بــن
االســم واإلســم وبــن اإلســم والصفــة  ،وعــى هــذا

ـرا عــى ابعــاد اخلطــاب.
املعنــى يشــكل تأثـ ً
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املكونات التصورية

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

ً
أول :اجملاز.

يشــكل املجــاز أهــم مكونــات اإلعالميــة؛ ألنّــه

يشــمل عــى أســاليب التعبــر غــر املبــارش الــذي يكــون

ـرا مــن
يف معظــم األحيــان أوقــع يف النفــوس وأكثــر تأثـ ً
التعبــر املبــارش ،فينتــج اســتعامل املجــاز للمتكلــم ابتكار
ـان جديـ ٍ
معـ ٍ
ـدة وصـ ٍ
ـور بديعيــة ،فهــو اللفــظ املســتعمل

ٍ
لعالقــة
يف غــر مــا وضــع لــه يف اصطــاح التخاطــب
مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة املعنــى الوضعــي ،والعالقــة،

هــي املناســبة بــن املعنــى احلقيقــي واملعنــى املجــازي

(((

فهــو ينتقــل بذهــن الســامع إىل آفــاق جديــدة ذات أبعــاد
جديــدة والتخطــي معــه إىل صــور رائعــة ومشــاهد

((( ينظر :أرسار البالغة ،249 :جواهر البالغة .251:
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متناســقة ال تتــأيت باالســتعامل احلقيقــي وحيمــل إعالميــة

ـص يف ضــوء انفتاحــه للمتلقــي ،ممــا
تصــور حيويــة النـ ّ
ّ
يديــم العمليــة الوظيفيــة التفاعليــة بــن املتلقــي وبــن

ـص ،وخلــق نــوع مــن التقــارب بينهــا (((.
النـ ّ
االستعارة :
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وهــي ((اســتعامل لفـ ٍ
ـظ مــا يف غــر مــا ُوضــع لــه يف

ٍ
اصطــاح بــه التخاطــب ،لعالقــة املشــابه ،مــع قرينــة
صارفـ ٍـة عــن إرادة املعنــى املوضــوع لــه يف اصطـ ٍ
ـاح بــه

التخاطــب))((( ،ومــن ذلــك قولــه (عليــه الســام):

ِ
الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال
«ثــم اهلل اهلل يف
َّ
حيلــة هلــم ،مــن املســاكني واملحتاجــن وأهــل ال ُبؤســى
ـرا ،واحفــظ
والزمنــى  ،فــإن يف هــذه الطبقــة قان ًعــا ومعـ ً

ماســتحفظك مــن حقــه فيهــم ،واجعــل هلــم قسـ ًـا مــن
((( أصــول البيــان العــريب ،38 :اللســانيات يف الثقافــة العربيــة
املعــارصة.103 :

((( البالغة العربية أساسها وعلومها وفنوهنا229 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

بيـ ِ
ـت مالــك ،وقسـ ًـا مــن عــات صــوايف اإلســام يف كل
بلــد».

البؤسى :بضم أوله -شدة الفقر.
الزمنــى :بفتــح أولــه -مجــع زمــن وهــو املصــاب

بالزمانــة -بفتــح الــزاي -أي العاهــة ويريــد أربــاب
العاهــات املانعــة هلــم عــن األســباب.
القانع :السائل.
املعــر :بتشــديد الــراء -املتعــرض للعطــاء بــا

ســؤال

غالت :ثمرات.
صــوايف اإلســام -مجــع صافيــة -وهــي أرض

الغنيمــة

اســتعار اإلمــام (عليــه الســام) هذه الكلــات وأراد

هبــا معــاين أخــرى ،إذ رصح هبــا بــذات اللفــظ املســتعار،
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ويف االســتعارة املكنيــة ،التــي مل يــرح املتكلــم باللفــظ
املســتعار ،وإنــا ُذ ِكـ َـر فيهــا شــي ًئا مــن صفاتــه أو لوازمــه
القريبــة أو البعيــدة((( ،كقــول اإلمــام (عليــه الســام):

«أوقفهــم يف الشــبهات ،وآخذهــم باحلجــج،
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تربمــا بمراجعــة اخلصــم ،وأصربهــم عــى
وأقلهــم ً
ُّ ِ
وأص َمهــم عــن اتضــاح احلكــم».
تكشــف األمــورَ ْ ،
اســتعار اإلمــام (عليــه الســام) كلمــة( الشــبهات)

واراد هبــا :مــاال يتضــح احلكــم فيــه بالنــص ،وفيهــا

ينبغــي الوقــوف عــى القضــاء حتــى يــرد احلادثــة عــى

أصــل الصحيــح ،وهــذا فيــه تعبــر عــن ترشيــع القوانــن

يف املحاكــم ،واســتعار كلمــة ( ترب ًمــا) واملعنــى أن

تكــون أقلهــم ملــ ً
واســتعمل(أص َمهم)
وضجــرا،
ا
ً
ْ َ
واملعنــى أقطعهــم للخصومــة وأمضاهــم ،فأبانــت

االســتعارة عــن أصــدق تعبــر جتعــل القــارئ حيــس
َ
أكمــل إحســاس وأوفــاه ،وتصــور املنظــر
باملعنــى
((( املصدر نفسه.243 :
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للعــن ،وتنقــل الصــوت لــأذن وجتعــل األمــر املعنــوي
حمسوســا ،هــذا املعنــى حقيقــة اإلعالميــة يف
ملموســا
ً
ً

النــص((( ،فاالســتعارة مكــون إعالمــي مؤثــر يرســم
ّ

البعــد اخلطــايب لقصــد املتكلــم ،ملــا فيهــا مــن اســتثارة

إلعجــاب املتلقــي ،ومتلــك انتباهــه تؤثــر فيــه  ،والســيام
حينــا تكــون اســتعارة غريبــة غــر متداولــة وال يتنبــ ُه
الصطيادهــا إال فطنــاء البلغــاء ،فنجــد عهــد اإلمــام

(عليــه الســام) ملالــك (رضــوان اهلل عليــه) خطــاب
لكافــة طبقــات النــاس ويفهمــه كل املتلقــن.

اجملاز املرسل:

هــو الــذي تكــون العالقــة فيــه بــن املعنــى احلقيقــي

واملعنــى املجــازي الــذي اســتعمل اللفــظ للداللــة بــه

عليــه أمـ ًـرا غــر املتشــابه(((.

((( ينظر :البالغة العربية يف ضوء منهج متكامل.109:
((( ينظر البالغة العربية أساسها وفنوهنا.271 :
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قال اإلمام (عليه السالم):
«واعلــم -مــع ذلــك -أن يف كثــر منهــم ضي ًقــا
فاحشــا ُ
ً
وحتكــا يف
واحتــكارا للمنافــ ِع
قبيحــا،
ــحا ً
وش ًّ
ً
ً
ٍ
مــرة للعامــة».
املبيعــات ،وذلــك بــاب
فاالحتــكار للبضائــع واملبيعــات وحرمــان النــاس
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منهــا اال بمبالــغ كبــرة ،هــذا ســيولد مضــار للدولــة
ولعامــة النــاس ،وهــذا إطــاق ا ُملســبب وإرادة الســبب،

وفائــدة هــذا املجــاز الداللــة عــى املعنيــن مــع كــال

اإلجيــاز.

ـر مــن
ويتضمــن كالم اإلمــام (عليــه الســام) الكثـ َ

املجــاز ومــن ذلــك:

«أنصــف اهلل وانصــف النــاس  ، ...فإنــك إال تفعــل

تظلــم ،ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه دون عبــاده
حجتــ ُة ،وكان اهلل حر ًبــا
ومــن خاصمــه اهلل أدحــض َّ
ينــزع و يتــوب».

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

(مــن ظلــم عبــاد اهلل ) جماز مرســل ،عالقتــه العموم،

فـ ّ
ـإن املــراد منــه هو مالــك (رضــوان اهلل عليه).

ووجدنــا الصيغــة اخلربيــة املســوقة للداللــة هبــا

عــى إنشــاء األمــر أو النهــي ،ومــن ذلــك قولــه (عليــه
الســام):

«وال تدخلــن يف مشــورتك بخيـ ًـا يعـ ُ
ـدل بــك عــن
ِ
الفقــر ،وال جبانًــا يضعفــك عــن
الفضــل ،ويعــدك
َ
ِ
باجلــور ،فــإن
حريصــا يزيــن لــك الــرة
األمــور ،وال
ً
البخــل واجلبــن واحلــرص غرائــز شــتى جيمعهــا ســوء

الظــن بــاهلل».

فالصيغــة موضوعــة للنفــي اخلربي وقد اســتعملت

ـازا ،والعالقــة املســببية؛
يف النهــي عــن هــذه األمــور جمـ ً
ّ
ب عــن البخــل
ألن حصــول النفــي يف الواقــع ُم َســ َّب ٌ
واحلــرص ومهــا مــن ســوء الظــن ،ألن إنشــاء املتكلــم

أمــر،
للعبــارة ســبب إلخبــاره بــا تتضمنــه ،فظاهــره ٌ
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ر.
ومعنــاه خــ ٌ

ثان ًيا:الكناية.

((مــا يتكلــم بــه اإلنســان ،ويريــد بــه غــره ،وهــي:
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مصــدر كنيــت ،أو كنــوت بكــذا ،عــن كــذا ،إذا تركــت
ـر معنــا ُه
الترصيــح بــه ،واصطالح ـ ًا :لفــظ أريــد بــه غـ ُ
الــذي وضــع لــه ،مــع جــواز إرادة املعنــى))(((.
قال اإلمام (عليه السالم):
« ُثــم اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك يف

نفســك ممــن ال تضيــق بــه األمــور ،وال متحكـ ُه اخلصــو ُم،

ـر مــن الفــيء إىل احلــق إذا
وال يتــادى يف الزلــة وال حيـ ُ
عرفــه ،وال تــرف نفســه عــى طمـعٍ ،وال يكتفــي بأدنــى
فه ـ ٍم دون أقصــا ُه».

يف هــذا القــول املبــارك جــاءت الكنايــة عــن

موصــوف ،إذ ذكــر اإلمــام (عليــه الســام) صفــات
((( جواهر البالغة.287-286 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

جلوجــا -أرص
رجــل القضــاء ومنهــا :ال يكــون ماح ًقــا
ً

عــى رأيــه -وال يســتمر ويسرتســل بالزلــة  ،وال
يعيــا يف املنطــق ،وعليــه الرجــوع إىل احلــق ،فالكنايــة
احدثــت ترابــط بــن األلفــاظ والكلــات التــي تــدل

عــى تصــورات وحتكمهــا عالقــات القرابــة ثــم تؤثــر
يف جمــاالت الوعــي البــري وتشــكل إعالميــة اخلطــاب
يف توســع الدائــرة الوجدانيــة للمتلقــي الــذي يســتطيع
استشــفافها عــن طريــق الســياق الفنــي (((.

ثالثا :التعريض:

((أعــراض الــكالم ومعارضــ ُه ومعاريضــ ُه ،كالم
ُ

غــر ظاهــر الداللــة عــى املــراد))((( ،ويف التعريــض
ً
قبــول حينــا يكــون
مزيــد مــن إخفــاء جيعلــ ُه أكثــر
ٍ
ٍ
عــدل
لغضــب ،أو نقــد ،أو اهتــا ٍم أو
مثــرا
الترصيــح
ً

الرقبــاء،
أمــرا جيــب ســره عــن ُّ
وتلويــ ٍم ،أو يكشــف ً
((( ينظر :اجتاهات البحث اللساين.36 :
((( البالغة العربية152:
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فيقــوم التعريــض مقــام األلغــاز والرمــز اخلفــي(((.
قال اإلمام (عليه السالم):
اختبــارا،
«ثــم انظــر يف أمــور ُعاملــك فاســتعملهم
ً

وال توهلــم حمابــاة وأثــرة فإهنــا مجــاع مــن شــعب اجلــور
52

واخليانــة وتــوخ منهــم أهــل التجربــة واحليــاء ،مــن أهــل
البيوتـ ِ
ـات الصاحلـ ِـة ،والقــدم يف اإلســا ِم املتقدمـ ِـة ،فإهنــم
َّ
ً
وأقــل يف املطامــع
أعراضــا،
وأصــح
أكــر ُم أخال ًقــا،
َّ
إرشا ًقــا ،وأبلــغُ يف عواقــب األمــور نظـ ًـرا».
يف هــذا القــول املبــارك تعريــض الختيــار املوظفــن

لتــويل مناصــب الدولــة وقــدد وضــع اإلمــام (عليــه

الســام) معايــر الختيارهــم ،ثــم أشــار اإلمــام (عليــه
ِ
الصاحلــة
الســام) إىل االختيــار مــن أهــل البيــوت
والقــدم يف اإلســام ،فهــذه إشــارة لــكل القــادة عليهــم

التحقــق مــن اختيــار املوظــف ملنصــب مــا ،فالنظــر يف
((( ينظر :املصدر نفسه154 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

دينــه وأخالقــه وأصلــه مهــم.

راب ًعا :التشبيه.

((عقــد مماثلــة بــن أمريــن ،أو :أكثــر ،قصــد

اشــراكهام يف صفــة :أو :أكثــر ،بــأداة :لغــرض يقصــد
املتكلــم للعلــم))((( ،و للتّشــبيه ((روعــة ومجــال،
وموقــع حسـ ٌن يف البالغــة :وذلــك إلخراجــه اخلفــي إىل
اجلــي ،وإدنائــه البعيــد مــن القريــب ،يزيــد املعــاين رفعــة
ووضوح ـ ًا ويكس ـ ُبها مجــاال وفضــا ،ويكســوها رشفــا

ونُبــا ،فهــو فــن واســع النطــاق ،فســيح اخلطــو ،ممتــدُ

احلــوايش ُمتَشــعب األطــراف ُمتوعــر املســلك ،غامــض

املــدرك ،دقيــق املجــرى غزيــر اجلــدَ وى))(((.
قال اإلمام عيل (عليه السالم):

«وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم،
((( جواهر البالغة219 :
((( املصدر نفسه219:
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واللطــف هبــم  ،وال تكونــن عليهــم ســب ًعا ضار ًيــا تغتنــم

ـر
أكلهــم  ،فإهنــم صنفــان :إمــا أخُّ لــك يف الديــن ،أو نظـ ُّ
ِ
اخللــق».
لــك يف
حيمــل قــول اإلمــام (عليــه الســام) صــورة بليغيــة

تشــبيهية متمثــل بالســبع الضــاري الــذي يغتنــم أكلهــم،
54

فشــبه اإلمــام (عليــه الســام) القائــد الــذي ينتهــز

الفــرص لالنقضــاض عــى رعيتــه وســلب حقهــم بأ ّنــه

ضــاري،
ســبع
ٌ
ٌ

ٍ
يب
يعــد التشــبيه مكو ًنــا إعالم ًيــا يبــن عــن بعــد خطــا ِّ
ضوحــا ،و ُيكســبه تأكيــدً ا ،وهلــذا
هــو ((يزيــد املعنــى ُو
ً

أطبــق املتكلمــن مــن العــرب والعجــم عليــه ومل يســتغن
أحــدٌ عنــه))((( ،فالصــور التشــبيهية ذات مجـ ٍ
ـال ُيــريض
أذواق املتلقــن ويمتعهــم ،ويقــدم هلــم لوحـ ٍ
ـات مجاليــة

خمتلفــة ،تؤثــر يف النفــوس وتعــر عــن مــراد املتكلــم((( .

((( الصناعتني:

((( ينظر البالغة العربية.167:
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قال اإلمام (عليه السالم):
«وال تدخلــن يف مشــورتك بخيـ ًـا يعـ ُ
ـدل بــك عــن

الفضــل ،ويعــدك الفقــر ،وجبا ًنــا يضعفــك عــن األمــور،

حريصــا ُيزيــن لــك الــرة باجلــور ،فــإن البخــل
وال
ً
واجلبــن واحلــرص غرائــز شــتى جيمعهــا ســوء الظــن
بــاهلل».

شــ َّبه اإلمــام (عليــه الســام) املستشــار البخيــل

وخيوفــك لــو
بأنــه يعــدل القائــد عــن اإلحســان بالبــدل ِّ
بذلــت ،وشـ ّبه املستشــار اجلبــان بأ ّنــه يزيــن لــك احلــرص
 ،ثــم شــ ّبه البخــل واجلبــن واحلــرص طبائــع متفرقــة.

مفصــل ذكــر فيــه وجــه الشــبه ومل
فهــذا التشــبيه مؤكــد ّ

تُذكــر فيــه أداة التشــبيه ،فاألنــواع الســابقة للتشــبيه إبانــة
ِ
ُ
طاقاتــه الفكريــة،
وحتريــك
عــن شــحذ ذهــن املتلقــي
أو اســرضاء ذكائــه ،لتوجيــه عنايتــه ،حتــى يتأمــل
ويتف ّكــر ويصــل إىل إدراك املــراد عــن طريــق التفكــر،

وتقديــم أفــكار جديــدة ودقيقــة وهــي ممــا حيتــاج بيا ُنــه
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كثــرا بأخــر عبــارة،
عــن طريــق التشــبيه كال ًمــا
ً
وهنــا يكمــن جوهــر اإلعالميــة الفعالــة ذات الكفــاءة

اإلنتاجيــة العاليــة املؤثــرة يف تشــكيل أبعــاد اخلطــاب(((.

خامسًا :البديع.

علــم يعــرف بــه الوجــوه كتحســن أســاليب وطــرق
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معلومــة وضعــت لتزيــن الــكالم وتنميقــه وحتســن
الــكالم واملزايــا التــي تزيــد الــكالم حســنا وطــاوة،
وتكســوه هبــا ًء ،ورونق ـ ًا ،بعــد مطابقتــه ملقتــى احلــال

مــع وضــوح داللتــه عــى املــراد لفظــا ومعنــى(((،
ويتضمــن عهــد اإلمــام (عليــه الســام) الكثــر مــن
املحســنات البديعيــة ،منهــا املعنويــة كااليت:
التورية:

أن يذكــر املتكلــم يف النــص معنيــن ،أحدهــم ظاهـ ٌـر
((( البالغة العربية.170 :

((( ينظر :جواهر البالغة.298 :
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ـادر إىل الذهــن وهــو غــر مــراد واآلخـ ُـر بعيــد
قريـ ٌ
ـب يتبـ ُ
ٍ
ـورى عنــه باملعنــى
فيــه نـ ُ
ـوع خفــاء وهــو املعنــى املــرادُ ،يـ َّ
القريــب ليســبق الذهــن إليــه ويتومهــ ُه قبــل التأمــل،
وبعــد التأمــل يتنبــه املتلقــي فيــدرك املعنــى اآلخــر

املــراد(((.

قال اإلمام (عليه السالم):

«والصــق بأهــل الــورع والصـ ِ
ضهــم عــى
ـدق ،ثــم ُر ُ
ٍ
بباطــل مل تفعلــه ،فــإن كثــرة
أال ُيطــروك وال يبجحــوك
اإلطــراء ُتـ ُ
ـدث الزهــو وتــدين مــن العــزة».

نجــد التوريــة يف هــذا القــول املبــارك حتمــل

معنيــن ،األول :يامالــك كــن قري ًبــا جــدً ا مــن أهــل

الــورع والصــدق وعــر اإلمــام (عليــه الســام) الفعــل

ـرا مبال ًغــا عــن القــرب مــن هــؤالء
املتعــدي لصــق تعبـ ً
النــاس ،واملعنــى الثــاين ،رغــم ّإنــم أهــل ورع وصــدق

((( ينظر  :البالغة العربية.373 :
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بمدحهــم املبالــغ لــك وتعظيــم عمــل مل تفعلــه  ،فهــذه
األمــور تســبب لــك العجــب .
الطباق:

يعنــي اجلمــع بــن لفظــن متقابلــن يف املعنــى ،ومــن

ذلــك قولــه (عليــه الســام):
58

ــن احتجا َبــك عــن رعيتــك...
«فــا ُت َط ِّو َل َّ
واالحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم علــم مــا احتجبــوا
دونــه فيصغــر عندهــم الكبــر ،ويعظــم الصغــر ،ويقبــح
احلســن ،وحيســن القبيــح ،ويشــاب احلــق بالباطــل ...

وب الصــدق
وليســت عــى احلــق سـ ٌ
ض ُ
ـات تعــرف هبــا ُ ُ
مــن الكــذب».

يف هذا النص أمثلة من الطباق:
املقابلــة بــن (فيصغــر عندهــم الكبــر ،ويعظــم،

الصغــر) ،واملقابلــة بــن ( ويقبــح احلســن ،وحيســن
القبيــح) ،نالحــظ أن يف كل مــن اجلملتــن طبا ًقــا ،وأن

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

يف اجلملتــن م ًعــا مقابلــة ،فالصغــر يف األوىل يضــاد
الكبــر ،والعظيــم يقابــل يف الثانيــة الصغــر ،وكذلــك
القــول يف النــص الثــاين ،يقبــح يضــاد حيســن يف اجلملــة
األوىل ،ويف اجلملــة الثانيــة ،احلســن يقابــل القبيــح،

وجــاء هــذا التقابــل يف الثانيــة عــى الرتتيــب الــذي جــاء

يف األوىل.

الطباق بني (احلق ،الباطل)
الطباق بني (الصدق ،الكذب).
فالعنــر اجلــايل للطبــاق يف اخلطــاب يشــكل

اســتدعاء بــن األفــكار يف االذهــان ،فهــذه املقابــات

ختاطــرا إىل أذهــان املتلقــي مــن املتشــاهبات،
أقــرب
ً
مهــا مــن مكونــات
ويزيــد عــى ذلــك تشــك ُّل جان ًبــا ً
اإلعالميــة.

مراعاة النظري:

هــي ((اجلمــع بــن أمريــن ،أو أمــور متناســبة،
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ال عــى جهــة التضــاد ،وذلــك إمــا بــن اثنــن ،أو بــن
أكثــر ،ويلحــق بمراعــاة النظــر ،مــا بنــي عــى املناســبة يف
«املعنــى» بــن طــريف الــكالم يعنــي :ان خيتــم الــكالم بــا
يناســب أولــه يف املعنــى))(((.

قال اإلمام (عليه السالم):
60

صلحــا دعــاك إليــه عــدوك هلل فيــه
تدفعــن
«وال
ً
َّ
رىض ،فــإن يف الصلــح دعــ ًة جلنــودك ،وراحــة مــن
ً
مهومــك ،وأمنًــا لبــادك».

فابتــدأ القــول بالصلــح ،ثــم اســتمر بالبدعــة( راحة،
أو ســكينة ،أو رغـ ِـد عيـ ٍ
ـش) اجلنــود وراحــة مــن اهلمــوم
ثــم جــاءت اخلامتــة باألمــن للبــاد كل ذلــك ملناســبة ملــا
ابتــدأ بــه القــول  ،إذ ترتــب عــى الصلــح باقــي الفوائــد
التــي وردت بعــده.

((( جواهر البالغة.304 :
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االستخدام:

((ذكــر لفــظ مشــرك بــن معنيــن ،يــراد بــه أحدمهــا

ثــم يعــاد عليــه ضمــر ،أو إشــارة ،بمعنــاه اآلخــر،

أو يعــاد عليــه ضمــران يــراد بثانيهــا غــر مــا يــراد

بأوهلــا))((( ،نحــو قولــه (عليــه الســام):

«إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر ح ِّلهــا ،فإنــه ليــس
يشء أدنــى لنقمـ ٍـة ،وال اعظــم لتبعـ ٍـة ،وانقطــاع مـ ٍ
ـدة ،مــن
ُ
ســفك الدمــاء بغــر حقهــا».
ذكــر اإلمــام (عليــه الســام) يف بدايــة القــول املبارك
حتذيــر وتنبيــه لســفك الدمــاء بغري ح ِّلهــا ،فاختتــم القول

بجملــة مــن ســفك الدمــاء بغــر حقهــا ،فإحالــة الضمــر

عــى الدمــاء ،فســفك الدمــاء بغــر حقهــا ينتج عنــه زوال

النعمة...الــخ ،فاالســتخدام يــؤدي إىل معنــن أحدمهــا،
جمــاز يف القــول ،واآلخــر تقديــر ذكاء املتلقــي وارضــاؤه،

((( جواهر البالغة.301 :
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ممــا يشــكل كفــاءة إعالميــة تســهم يف بلــورة خطــاب،
وذات بعــد داليل((( .ثــم نبحــث يف القســم الثــاين بعــض

مــن املحســنات البديعيــة اآلخــرى ( اللفظيــة ) ومنهــا:
أ .اجلناس:

يتشــابه اللفظــان يف النطــق وخيتلفــان يف املعنــى(((،

62

نحــو قولــه (عليــه الســام):

«فــا تُقويــن ســلطانك بسـ ِ
ـفك د ٍم حــرامٍ ،فــإن ذلــك
ِّ ّ

ممــا يضعف ـ ُه ويوهنــه ،بــل يزيل ـ ُه وينقل ـ ُه ...وإن ابتليــت

بخطــأ وأفــرط عليــك ســوطك أو ســيفك أو يــدك

بالعقوبــة».

نجــد اجلنــاس بــن( يضعفــه ويوهنــه)( ،يزيلــ ُه
وينقلـ ُه) (ســوطك وســيفك) ،وهــذا النــوع مــن جنــاس

القلــب ،وهــو مــا اختلــف فيــه اللفظــان يف ترتيــب
((( ينطر :البالغة العربية401 :
((( ينظر املصدر نفسه485 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

احلــروف (اختــاف الــكل).
ُ
السجع:
ب.

هــو توافــق الفاصلتــن يف احلــرف األخــر ،وهــو

يف النثــر كالقافيــة يف الشــعر ،مــن ذلــك قولــه (عليــه
الســام:

«واجعــل لــذوي احلاجــات منــك قسـ ًـا تُفـ ِّـرغ هلــم

عامــا فتتواضــع فيــه
جملســا ً
فيــه شــخصك ،وجتلــس هلــم ً

هلل الــذي خلقــك ،وتقعــد عنهــم جنــدك وأعوانــك ،مــن

أحرســك ورشطــك».

نحــد الســجع املتــوازي يف قــول اإلمــام (عليــه

الســام) املتمثــل بـ(شــخصك ،خلقــك) (جنــدك،
أعوانــك ،أحرســك  ،رشطــك) ،وهــو الــذي تكــون
الكلمتــان األخريتــان مــن الســجعتني متفقتــن يف
الــوزن ويف احلــرف األخــر منهــا مــع وجــود اختـ ٍ
ـاف
ماقبلهــا.
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ُ
العجز على َّ
الصدر:
ج .رد

((عبــارة عــن كل كالم بــن صــدره وعجــزه رابطــة

لفظيــة غالبــا ،أو معنويــة نــادرة ،حتصــل هبــا املالمــة
والتالحــم بــن كل كالم))((( ،ومــن ذلــك قولــه (عليــه

الســام):
64

«وأن النــاس ينظــرون مــن أمــورك يف مثــل ماكنــت

تنظــر فيــه مــن أمــور الــوالة قبلــك».

وهــذا النــوع مــا وافــق اخــر كلمــة مــن الــكالم

بعــض كلــات صــدره.

د .ائتالف اللفظ مع املعنى:

((أن تكــون ألفــاظ املعنــى يالئــم بعضهــا بعضــا

ليــس فيهــا لفظــة نافــرة عــن أخواهتــا ،غــر الئقــة

بمكاهنــا ،كلهــا موصــوف بحســن اجلــوار))((( ،قــال
((( بديع القرآن.36/2:

((( املصدر نفسه.77/2 :
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اإلمــام عــي (عليــه الســام):

ـت فيـ ِـه مــن ســلطانك أهب ـ ًة أو خميل ـ ًة ،فانظــر
«مــا أنـ َ
ِ
ملــك اهلل فوقــك ،وقدرتــه منــك عــى مــا ال
إىل عظــم
ـن إليــك مــن
تقــدر عليــه مــن نفســك ،فــإن ذلــك ُيطامـ ُ

طامحــك ،ويكــف عنــك مــن غرابــك ،ويفــي إليــك بــا
عــزب».

جــاء يف هــذه النــص تــاؤم بــن اللفــظ املختــار

واملعنــى املــراد بــه ،فاختــار اإلمــام (عليــه الســام)

لفظــة (اهبــة) وتــدل عــى العظمــة والكربيــاء ولفظــة
(خميلــة) التــي تــدل عــى اخليــاء والعجــب ،مناســبة

لقولــه (عليــه الســام) انظــر مللــك اهلل ،واملعنــى كل
التكــر والعظمــة واخليــاء ال تســاوي شــي ًئا أمــام ملــك

ـص
اهلل العظيــم ،ثــم اســتمر التناســق بــن مفــردات النـ ّ
وصــوالً إىل قولــه قدرتــه منــك عــى مــا ال تقــدر عليــه
،ناســب لفــظ (يطامــن) ومعنــاه خيفــض ذلــك مــن

طموحــك أمــام عظمــة اخلالــق ،وجــاء بلفظــة (ويفــي)،
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(عــزب) ومعنــاه يرجــع إليــك بــا غــاب عنــك عقلــك
مــن ملــك اهلل وقــدرة ســبحانه.

ولــو تتبعنــا ذلــك لوجدنــا هنــاك بعــض األمثلــة

املحتويــة عــى ذلــك إال أننــا اكتفينــا يف عــرض هــذه
ـص لفظ ًيــا
األمثلــة لبيــان مــدى مســامهتها يف متاســك النـ ّ
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ومعنو ًيــا مــع مســاعدهتا ببعــض وســائل االتســاق
األخــرى.

سادسًا :اإلجياز.

يعنــي التعبــر عــن املــراد بــكال ٍم قصــر ناقــص عــن

األلفــاظ التــي يــؤدي هبــا عــادة يف متعــارف النــاس ،مــع
وفائــه بالداللــة عــى املقصــود((( ،ومــن ذلــك :

إجياز القصر:

هــو إثبــات احلكــم للمذكــور يف الــكالم ونفيــه عــا
عــداه ،أو هــو ختصيــص أمر بأمــر ،أو هــو ختصيص ٍ
يشء
((( ينظر :البالغة العربية.26 :

دراسة لسانية يف عهد اإلمام علي  ملالك األشرت

بـ ٍ
ـيء بعبــارة كالميــة تــدل عليــه((( ،فهــو من األســاليب
التــي عنــي هبــا البالغيــون وذلــك ملــا يضفيــه مــن قــوة

التأثــر ومجــال التعبــر((( ،كقولــه (عليــه الســام):

«أمــره بتقــوى اهلل  ،وإيثــار طاعتــه ،واتبــاع مــا أمــر
بــه يف كتابــه  :مــن فرائضـ ِـه وسـ ِ
ـننه ،التــي ال يســعد أحــد

إال باتباعهــا وال يشــفى إال مــع جحودهــا واضاعتهــا».
يف هــذا النــص قــر إضــايف وهــو مــا كان

االختصــاص فيــه بحســب اإلضافــة إىل يشء معــن،

ـي إال قائــم ،أي أن لــه صفــة القيــام ال صفــة
نحــو مــا عـ َّ

فخــص اإلمــام (عليــه الســام) الســعادة
القعــود،
ّ
بطاعــة اهلل ،وبجحودهــا وإضاعتهــا يشــقى االنســان
وهــو كالم خــاص ملالــك (رضــوان اهلل عليــه) يتضمــن

معنــى العمــوم إىل النــاس كافــة ،فالطــرف اآلخــر يف
((( ينظــر :علــوم البالغــة البيــان ،املعــاين البديــع ،150 :البالغــة
العربيــة أسســها وعلومهــا وفنوهنــا.523 :

((( ينظر :بالغة الرتكيب دراسة يف علم املعاين.218 :
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عمليــة االتصــال هــو املتل ّقــي فالوظيفــة التــي تقابلــه
هــي الوظيفــة اإلفهاميــة وتتم ّثــل يف العبــارات التــي
يطلقهــا املرســل (املتك ّلــم) إلثــارة انتبــاه املرســل إليــه

(املســتمع) ،لطلــب القيــام بعمــل مــا ،ويأخذ بوســاطتها

النــص قيمتــه التداوليــة.
ّ
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إجياز احلذف:

يكــون قــر الــكالم فيــه بســبب اســتعامل حــذف

بعضــه اكتفــاء بداللــة القرائــن عــى مــا حــذف ،نحــو
قولــه (عليــه الســام):

«ثــم اعلــم يــا مالــك ،أين قــد وجهتــك إىل بــاد قــد
دول قبلــك ،مــن عـ ٍ
ـدل وجـ ٍ
جــرت عليهــا ٌ
ـور».
تضمــن هــذا النــص حمذوفــا متمثــل بـ(مــر) ،كون

مالــك (رضــوان اهلل عليــه) أرســله اإلمــام عــي (عليــه
الســام) وال ًيــا عليهــا ،ثــم كشــف قولــه (عليــه الســام)
ٍ
ٍ
وجــور» داللــة ذات
عــدل
«وجهتــك إىل بــاد ...مــن
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بعــد خطــايب جيــذب انتبــاه املتلقــي بحكــم التفكــر
بالتاريــخ البعيــد حلــكام هــذه البــاد مــن جــور م ّثلــه
فرعــون وعـ ٍ
ـدل م ّثلــه يوســف (عليــه الســام) ،فاحلــذف
ـارا واقتصــا ًدا يف التعبــر ،وحتقــق املطلــوب
يعــد اختصـ ً

بظهــور املعنــى املــراد لــدى املتلقــي ،لذلــك يشــكل
ـص.
احلــذف أهــم مكــون إعالمــي يرفــع كفــاءة النـ ّ

سابعًا :اإلطناب.

((كــون الــكالم زائــدً ا عــا ُيمكــن أن ُيــؤدي بــه

مــن املعــاين يف معتــاد ،لفائــدة تقصــد))((( ،ونجــد هــذا
املكــون املؤثــر يف قــول اإلمــام (عليــه الســام):

«وليكــن أحــب األمــور إليــك أوســطها يف احلــق،

وأعمهــا يف العــدل ،واجتمعهــا لــريض الرعيــة ،فــإن
ُســخط العامــة جيحــف بــرىض اخلاصــة ،وإن ســخط
اخلاصــة يغتفــر مــع رىض العامــة ،وليــس أحــدٌ مــن

((( ينظر البالغة العربية60 :
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الرعيــة أثقــل عــى الــوايل مؤونـ ًة يف الرخـ ِ
ـاء وأقــل معونــة
لــه يف البــاء ،وأكْــر َه لإلنصــاف واســأل باإلحلــاف،
ِ
ـذرا عنــد املنــع،
ـكرا عنــد اإلعطــاء ،وأبطــأ ُعـ ً
وأقــل ُشـ ً
وأضعــف صــر عنــد ملـ ِ
ـات الدهــر مــن أهــل اخلاصــة،

70

وإنــا عــا ُد الديـ ِ
ـلمني والعــدَّ ُة لألعــداء،
ـاع املسـ َ
ـن ،ومجـ ُ
ِ
ِ
ـم».
العامــة مــن األمــة؛ فليكــن صغـ َـو َك هلــم وميلــك معهـ ْ
النــص إطنــاب  ،يتضمــن توجيــه مالــك
يف هــذا
ّ

(رضــوان اهلل عليــه) ألساســيات قيــادة البــاد وأمههــا
العــدل بــن النــاس  ،فعندمــا يعــدل القائــد بــن رعيــة

اخلاصــة وعامــة النــاس ،يــرىض عليــه العامــة وعكــس
هــذا األمــر خيلــق ســخ ًطا عنــد العامــة ،وعــى القائــد
العــادل أن يقلــل شــكره عنــد إعطائــه للرعيــة؛ ّ
ألن هــذا
ناجحــا
واجبــه اجتــاه شــعبه ،وأهــم ركيــزة جتعــل القائــد
ً

هــي جعــل مجــع املســلمني هــم عــا ُد الديــن وليــس
اخلاصــة ،فعليــه أن يميــل للعامــة مــن األمــة ،فذكــر

اإلمــام (عليــه الســام) هــذه الطائفــة مــن واجبــات
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القائــد جتــاه شــعبه ،فـ ُّ
ـكل واحــدة منهــا تضمــن جمموعــة
مــن الصفــات  ،وعــى هــذا املعنــى أقــام اإلمــام (عليــه

الســام) األدلــة دون زيــادة يف األلفــاظ عنــد ذكــر كل
واجــب.
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اخلامتة:

النــص العــريب؛
1 .1اإلعالميــة متأصلــة اجلــذر يف
ّ
ألهنــا تشــارك يف الكشــف عــن أبعــاد اخلطــاب

وموضوعاتــه.

2 .2أظهــرت الدراســة عــن لغــة ســامية ذات
بنيــة عميقــة هلــا دالئــل متنوعــة األهــداف

يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك
االشــر(رضوان اهلل عليــه) ،فتضمــن هــذا
النــص املكونــات املختلفــة لإلعالميــة.
ّ

3 .3تضمــن العهــد املبــارك الرتاكيــب الســطحية
كاحلــذف والتكــرار والربــط ،وكذلــك
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الرتاكيــب العميقــة كاإلمجــال والتفصيــل

والعمــوم واخلصــوص ،فســامهت هــذه
الظواهــر عــن إخــراج نــص ذي مســتوى عـ ٍ
ـال

مــن الســبك واألســلوب الراقــي يف معنــاه.

ـص املكونــات التصويريــة كاملجــاز
4 .4أوضــح النـ ّ
76

والكنايــة والتعريــض والتشــبيه واإلجيــاز
واإلطنــاب وغريهــا مــن األســاليب التــي

ســامهت عــى االرتقــاء بالنــص إىل املســتوى
الــذي تتفاعــل فيــه اللغــة والعقــل واملجتمــع

بصــورة فعالــة ومعــرة.
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رشــيق القيروانــي األزدي (ت 463 :هـــ) ،تحقــق :محمــد
محيــي الديــن عبــد الحميــد ،دار الجيــل ،لبنــان ،ط1401 ،5
هـــ 1981 -م
2222في البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية.229 :
النص النظرية والتطبيق .145- 144:
2323لسانيات
ّ
2424لســانيات النــص مدخــل إلــى انســجام الخطــاب ،محمــد خطابــي،
المركــز الثقافــي العربــي ،بيــروت ،ط1991 ،1م.
2525لســانيات النــص ،نحــو منهــج لتحليــل الخطــاب الشــعري ،أحمــد
مــداس ،ط ،2عالــم الكتــب الحديثــة ،أربــد ،األردن2009 ,م.
2626اللســانيات جــان بيــرو ،ترجمــة :الحــواس مســعودي ،مفتــاح
بــن عــروس ،دار اآلفــاق ،الجزائــر2001 ،م.
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2727اللســانيات فــي الثقافــة العربيــة المعاصــرة (دراســة تحليلــه نقديــة
فــي قضايــا التلقــي وإشــكاالته) ،د .حافــظ إســماعيلي علــوي،
دار الكتــاب الجديــد المتحــدة ،بيــروت لبنــان ،ط.2009 ،1
2828المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ،جــال الديــن الســيوطي (ت:
911هـــ) ،تحقــق :فــؤاد علــي منصــور ،دار الكتــب العلميــة،
بيــروت ،ط1418 ،1هـــ 1998م.
2929المعنــى وظــال المعنــى أنظمــة الداللــة فــي العربيــة ،د .محمــد محمد
يونــس علــي ،درار المدار اإلســامي ،لبنــان ،ط2007 ،3م.
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3030مقــاالت فــي اللغــة واآلدب ،ت ّمــام حســان ،عالــم الكتــب ،القاهــرة،
ط1427 ،1ه2006-م.
3131المنــزع البديــع فــي تجنيــس أســاليب البديــع ،أبــو محمــد قاســم
السلجماســي(ت704ه) ،تحقيــق :عــال الغــازي ،مكتبــة
المعــارف ،الربــاط ،ط1401 ،1ه1980-م.
3232نحــو النــص ،اتجــاه جديــد فــي الــدرس النحــوي ،أحمــد عفيفــي
مكتبــة زهــراء الشــرق ،مصــر ،ط2000 ،1م.
3333نســيج النــص بحــث مــا يكــون بــه الملفــوظ نصـاً ،األزهــر الزنــاد،
المركــز الثقافــي العربــي -بيــروت ط 1993 ،1م.
3434النــص والخطــاب واإلجــراء ،روبــرت دي بوجرانــد ،ترجمــة
تمــام حســان ،عالــم الكتــب ،القاهــرة ،ط1،1418،ه1998 ،م.
3535نظــام االرتبــاط والربــط فــي تركيــب الجملــة العربيــة ،مصطفــى
حميــدة ،دار مكتبــة لبنــان ناشــرون ،بيــروت ،ط.1997 ،1
ـص النثــري ،د.
3636نظريــة علــم النــص  -رؤيــة منهجيــة فــي بنــاء النَّـ ِ ّ
حســام أحمــد فــرج ،مكتبــة اآلداب القاهــرة ،ط1428 ,1هـــ-
2007م1980-.م.
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