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مثــل مركزيــة اجلمهــور يف خطــاب امــر املؤمــن عــي (عليــه الســام) مســاحة التقف
عنــد النــوع يف اخلطــاب بــل هــي مشــغل تتحرك فيــه كل الرؤى إلنتــاج تنميط من سياســة
تعــي قيمــة الوجــود اإلنســاين يف احليــاة وبذلــك فهــي قــراءة ال تنتــج معنــى أحادي ـ ًا وال
تفــي بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس يف
عالقتهــم باحلاكــم أو فيــا بينهــم ،بــل ّ
إن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي يتعــدد معنــاه
وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضــل دالالتــه حــن تكــون الصلــة بــن احلاكــم ورعيتــه ســائرة يف
منطــق مــن التطــور واإلنتاج املثمريـ ِ
ـن لتحوالت ســلوكية وثقافية يف الواقــع االجتامعي.
وهــو مــا أراده اإلمــام (عليــه الســام) يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد خطــاب مالــك األشــر
رضــوان اهلل عليــه ،يف قالــب مــن االهتــام يســتبطن احلفــر يف بواعــث تلــك التأسيســات
االجتامعيــة املصنفــة يف ســلم مــن الطبقــات هلــا وجودهــا وشــأنيتها حــن تكــون يف ثنائيــة
تبادليــة مــع احلاكــم ،وحــن يكــون احلاكــم ســلطة واعيــة ال تتوخــى جتريــد اجلمهــور
مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه ،بــل أداة الستشــعار تصــورات املجتمــع وهواجســه
وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك الطبقــات ،بــا هلــا
مــن أثـ ٍـر وقــرار ال يتامهــى بمجــرد املشــورة ،بــل بــا متنحــه مــن اســراتيجيات يتكامــل
معهــا قــرار احلاكــم وســلطته .مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث مقاربــة تلــك املركزيــة يف
خطــاب اجلمهــور مــن خــال عهــد االمــام (عليــه الســام) ملالــك ،لــدواع واشــتغاالت
هلــا هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة مــن املوضــوع ،فالقــراءة الفاحصــة خلطــاب
االمــام (عليــه الســام) يف هــذا العهــد مقارنــة بنصوصــه األخــرى ،تكشــف عــن منــزع
مــن التفــرد والتاميــز يف االشــتغال عــى اجلمهــور يف هــذا العهــد أكثــر مــن غــره ،فلــم
حيــظ أي نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن احلفــر والتفكيــك لــكل مكــون أو طبقــة مــن
طبقــات املجتمــع ،حتــى غــدا القــول ّ
أن ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية لكيفيــة
تأســيس عالقــة احلاكــم برعيتــه ،أي ّ
إن الرعيــة أو (اجلمهــور) هــو مــراد اخلطــاب يف
صناعــة اإلمــام (عليــه الســام) بعيــد ًا عــن املحتــوى األيديولوجيــا أو التمثــات العالقــة
بخصائــص املجتمعــات ،فاهلاجــس هــو ابتــكارات تصــورات بديلــة لنمــط قــادر عــى
مواكبــة األحــداث والتطــورات مــن احلاكــم حــن يكــون منظــوره فاع ـ ً
ا يف تشــخيص
املجتمــع ومعرفــة أرسار التعاطــي معــه .وهــذا مــا توخــاه البحــث يف تلــك اإلجرائيــة
بمدخــل ومبحثــن ،تــي ذلــك هوامــش البحــث وخامتتــه ومصــادره.

 هادي �شندوخ حميد. د. م.�أ......................................................................

Abstract

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

The public as a center in Imam Ali's covenant represents an area which is not limited
to the type of speech but it is a space in which all the views work to produce a type of
politics that feels the human identity in life. So it is not a reading from one side and it is
not an identical reading with that of the public in their relationship with the governor or
among themselves. This centralization is a multifaceted space in which there are many
meanings, different standings in which the link between the governor and his people
goes on in a process of development and products that leads to behavioural and cultural
changes in society. This is what Imam Ali (peace be upon him) wants to practice when he
delivers Malik Al-Ashtar (may Allah be pleased with him) in a way in which he intends to
dig deeper in the bases of the society which has many levels each has its uniqueness and
at the same time each one represents a duality with the governor in which the latter is a
conscious power who does not intend to divest the public from its existence and rights but
it is a tool to discover the hopes and willingness of each level of the public. This does not
mean stopping at this level but it goes further from questioning to the strategies of sharing
the ruling between the governor and the public. From this perspective the present study
tries to approach this centralization in the speech of Imam Ali ( peace be upon him) with
the public through his covenant to Malik. A precise analysis of the words in this covenant
in comparison with his other speeches reveals a unique and special inclination to work
on the public in this covenant more than other speeches. No other speeches of him dig
deeper into the levels of the public and it can be said that this covenant becomes a logical
document of how to establish the relationship between the governor and the public.
Generally, the public is the aim of Imam Ali(peace be upon him) beyond the ideologies
149 and other things deal with the characteristics of the society. So the aim is to invent a new
perspective able to convoy the events by the governor in which it becomes an effective way
in discovering the society and knowing the secrets of how to rule it.
This is the aim of the present study which is composed of an introduction and two
sections followed by the footnotes, conscious and bibliography.
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املقدمة

احلمــد هلل رب العاملــن وبــه نســتعني

الواقــع املعــاش أحيانــا.

ومــن ثــم فــان مركزيــة اجلمهــور يف

وصــى اهلل عــى حممــد وعــى الــه الطيبني خطــاب اإلمــام عــي (عليــه الســام)

الطاهرين.

أما بعد:

ال تنتــج معنــى احاديــا والتفــي
بالــرورة إىل قــراءة مطابقــة متامثلــة مــع

التبــدو مركزيــة خطــاب اجلمهــور التصــور الذهنــي الــذي يبتغيــه النــاس
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يف رؤيــة أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف عالقتهــم باحلاكــم أو فيــا بينهــم،

هاجســا مــن الــرف أو املســاءلة بــل ّ
إن تلــك املركزيــة هــي حيــز كالمــي
الســطحية للواقــع االجتامعــي ،بــل ّ
إن يتعــدد معنــاه وتتنــوع مقاماتــه وتتفاضل
نزوعــا مــن الباعــث اإلنســاين املســؤول دالالتــه حــن تكــون الصلــة بــن احلاكم
ورؤى هــو منهــج ورعيتــه ســائرة يف منطــق مــن التطــور
املتالحــق ،أفــكارا
ً

عــي (عليــه الســام)يف خلــق املتوقــع واإلنتــاج املثمريــن لتحــوالت ســلوكية
ِّ
واملحتمــل لفعــل املجتمــع وســلوكه ،وثقافيــة يف الواقــع االجتامعــي.

بفهــم يضاعــف داللــة القيمــة اإلنســانية

وهــو مــا أراده اإلمــام (عليــه

ويؤطــر وجودهــا بتلــك الدقائــق مــن الســام) يف ممارســته اإلجرائيــة عنــد
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التفصيــات واإلشــارات املنفتحــة عــى خطــاب مالــك األشــر (رضــوان اهلل
ُأفـ ٍـق تتكامــل فيهــا الرؤيــة للحاكــم حــن عليــه) ،يف قالــب مــن االهتــام يســتبطن

تكــون لــه ســلطة عــى اجلمهــور وحــن احلفــر يف بواعــث تلــك التأسيســات
تغــدو إمكانيــة االختــاف مرشوعــة يف االجتامعيــة املصنفــة يف ســلم مــن

مســاحة احلــوار بإطــار يؤنســن حلقائــق الطبقــات هلــا وجودهــا وشــانيتها
عــدم التطابــق يف الــرؤى بــن النــاس يف حــن تكــون يف ثنائيــة تبادليــة مــع

�......................................................................أ .م .د .هادي �شندوخ حميد

احلاكــم ،وحــن يكــون احلاكــم ســلطة نــص بمثــل تلــك الرؤيــة مــن احلفــر
واعيــة ال تتوخــى جتريــد اجلمهــور والتفكيــك لــكل مكــون أو طبقــة مــن

مــن وجــوده وماهيتــه وحقوقــه ،بــل طبقــات املجتمــع ،حتــى غــدا القــول
أداة الستشــعار تصــورات وهواجــس ّ
إن ذلــك العهــد يمثــل وثيقــة دســتورية

املجتمــع وبتفصيــل دقيــق كاشــف عــن لكيفيــة تأســيس عالقــة احلاكــم

الفاعليــة املؤثــرة يف كل طبقــة مــن تلــك برعيتــه ،أي أن الرعيــة أو (اجلمهــور)
الطبقــات ،بــا هلــا مــن أثــر وقــرار ال هــو مــراد اخلطــاب يف صناعــة اإلمــام

مــن اســراتيجيات يتكامــل معهــا قــرار األيديولوجــي أو التمثــات العالقــة

احلاكــم وســلطته.

بخصائــص املجتمعــات ،فاهلاجــس هــو

مــن هــذا املنظــور حــاول البحــث ابتــكار تصــورات بديلــة لنمــط قــادر

مقاربــة تلــك املركزيــة يف خطــاب عــى مواكبــة األحــداث والتطــورات
اجلمهــور مــن خالل عهــد اإلمــام (عليه مــن احلاكــم حــن يكــون منظــوره

الســام)ملالك ،لــدواع واشــتغاالت هلــا فاعــا يف تشــخيص املجتمــع ومعرفــة
هيمنــة تفــرض انتخــاب تلــك الثيمــة أرسار التعاطــي معــه .وهــذا مــا توخــاه

مــن املوضــوع ،فالقــراءة الفاحصــة البحــث يف تلــك اإلجرائيــة بمدخــل
خلطــاب اإلمــام (عليــه الســام)يف هــذا ومبحثــن ،تــي ذلــك هوامــش البحــث

العهــد مقارنــة بنصوصــه األخــرى ،وخامتتــه ومصــادره.
تكشــف عــن منــزع مــن التفــرد والتاميــز
يف االشــتغال عــى اجلمهــور يف هــذا

العهــد أكثــر مــن غــره ،فلــم حيــظ أي

مدخل أويل :أوال :سلطة اجلمهور يف
خطابات اإلمام (عليه السالم):

ينطلــق هــذا البحــث يف مقاربــة

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

يتامهــى بمجــرد املشــورة ،بــل بــا متنحــه (عليــه الســام) بعيــد ًا عــن املحتــوى

151

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

قرائيــة تتوخــى حتليــل نــص تراثــي توثــق لعالقــة احلاكــم بالرعيــة ســلوكا

مكتنــز لــه مــن احلضــور التارخيــي وتــداوال ورؤيــة وختطيطــا ،بثنائيــة
والســيايس واالجتامعــي بمــكان قديــا تفــرض حــوارا بــن احلاكــم والــوايل
وحديثــا ،حتــى تعــددت مقــوالت إليصــال رســالة إىل مركــز قصديــة

التلقــي والقــراءة لــه عــى وفــق قبليــات تلــك احلواريــة وهــم اجلمهــور .ســعيا
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املتلقــي وميولــه املعرفيــة .ممــا شــكل يف الرتميــم والتعاطــي واالســتجابة يف
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بالنهايــة منطقــة خصبــة للحفــر يف تلــك اإلرســالية التواصليــة التي يســعى
مكوناتــه و ُأسســه وتشــكالته ،تســاعد اإلمــام (عليــه الســام) بوصفــه حاكــا
القــاريء عــى اســتنطاق حمموالتــه إىل تشــييدها يف املخيــال املتلقــي املتحرك
وأدواتــه يف دائــرة النــوع واملوضــوع مــن خــال خماطبــة الــوايل الرمــز الــذي

والتمثــل النــي.

بــه تقــوم أســس دعامــة احلكومــات

فعــى مســتوى نــوع النــص يمكــن واســتقرارها.

القــول إن هــذا اخلطــاب املصنــف

أمــا ملــاذا تلــك املركزيــة للجمهــور

عــى وفــق رؤيــة اجلامــع لنــص النهــج يف خطــاب اإلمــام (عليــه الســام)؟

ّ
فــأن األســس التــي تتشــكل منهــا
(الرشيــف الــريض) ورؤيــة الــراح
ينــدرج يف ســياق الرســائل كقســيم مرجعيــات اإلمــام (عليــه الســام) يف

يشــارك اخلطــب واحلكــم التــي نظرتــه لطبيعــة العالقــة بــن الســلطة

تتكــون منهــا نصــوص اإلمــام (عليــه والنــاس تفــرض أهنــم رشكاء يف

الســام) ،بــا خــاف يف ذلــك ،احلكــم وأهنــم املقومــون لعمــل احلاكــم
أمــا نوعــه فإنّــه األقــرب إىل حقــل وأهنــم الوســيلة يف فلســفة احلاكــم
اخلطــاب الســيايس بوصفــه توجيهــات وصــوال إىل مــرادات املــوىل يف حقيقــة
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القيمومــة عــى النــاس وإدارة شــؤوهنم.

ولعــل ترصحياتــه الكثــرة (عليــه
الســام) تنبــيء بتلــك الفلســفة التــي
اعــرض عليهــا الكثــرون ونشــبت

بســببها حــروب أودت بعــاد الدولــة

اإلســامية وجعلتهــا منقســمة اىل يومنــا
هــذا جــراء النظــر إىل أحاديــة الســلطة

النــاس وإحقــاق العدالــةَ « :ق َال َع ْبــدُ اللَِّ
ـت َعـ َـى َأ ِمـ ِ
ْب ـ ُن َع َّبـ ِ
ـن
ـاس َد َخ ْلـ ُ
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
عليــه الســام بِـ ِـذي َقـ ٍ
ـف
ـار َو ُهـ َـو َي ِْصـ ُ
ِ
ــذا النَّ ْع ِ
َن ْع َلــ ُه َف َق َ
يمــ ُة َه َ
ــل
ــال ِل َمــا ق َ
َف ُق ْلـ ُ ِ
يم ـ َة َلَــا َف َقـ َ
ـال عليــه الســام
ـت َل ق َ
ِ
ِ
ِ
ُــم إِ َّل
ــي َأ َح ُّ
ــب إِ َ َّل مــ ْن إِ ْم َرتك ْ
َواللَِّ َل َ
ِ
ــع َباطِ ً
ــا»(،)2
يــم َح ّقــ ًا َأ ْو َأ ْد َف َ
َأ ْن ُأق َ

يف تقييــم احلاكــم وحماســبته والتصــدي مــن تطــور يف فكــرة اســتقرار الدولــة

لــه.

ورضورة ترصــن احلقــوق االجتامعيــة

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

وتغييــب اجلمهــور عــن دوره احلقيقــي وهــذا التأكيــد عــى تلــك املركزيــة نابــع

فهــو القائــل (عليــه الســام)َ « :ال َّل ُه َّم وتفعيــل مبــادئ املســاواة بينأفــراد
ـم َأ َّن ـ ُه َل َي ُكـ ِ
ـن َا َّلـ ِـذي ك َ
إِ َّنـ َ
َان ِمنَّــا الدولــة ،وهــو مــا يقولــه حممــد عبــاس
ـك َت ْع َلـ ُ
ْ
ان و الَ اِ ْلتِــاس ٍ
ٍ
يشء العقــاد( :كانــت الظاهــرة الكــرى يف
َ َ
ُمنَا َف َســ ًة ِف ُســ ْل َط َ
ـول َا ْل َطــا ِم و َل ِكـن لِنَـ ِـرد َا َْلعـ ِ
ِمـ ْن ُف ُضـ ِ
ـال َ عــر عــي ظاهــرة اجتامعيــة خاصــة
َ َ
ْ
َ
ُ
ـك َو ُن ْظ ِهـ َـر َا ْ ِ
ِمـ ْن ِدينِـ َ
ل ْصـا ََح ِف بِـا َِد َك بــه دون عصــور اخللفــاء مــن قبلــه ومل
ــون ِمــن ِعب ِ
ــاد َك َو ُت َقــا َم تكــن يف حقيقتهــا ظاهــرة سياســية ،أو
َف َي ْأ َمــ َن َا َْل ْظ ُلو ُم َ ْ َ
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َا ُْلع َّط َلــ ُة ِمــن حــدُ ِ
ود َك»( )1ويتكشــف حزبيــة ،أو عســكرية عــى شــدة القتــال
ْ ُ
َ
احلــدث اخلطــايب ملركزيــة اجلمهــور فيهــا وغــزارة الدمــاء التــي اريقــت يف

عنــد اإلمــام (عليــه الســام) أكثــر حــن حروهبــا)( ،)3لذلــك تضمــن احلــدث

يقــارن األمــرة بالنعــل حــن تكــون اخلطــايب عنــد اإلمــام (عليــه الســام) يف
فاقــدة لقيمتهــا احلقيقيــة حيــث إنصــاف رؤيتــه بشــكل عــام ،أو يف عهــده ملالــك

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

ال َل ِ
ــر َح ْب َ
الض َ
ــف
ــةَ ،أ ْو َأ ْعت َِس َ
ــل َّ
األشــر الــذي مثــل صــورة خالصــة َأ ْو َأ ُج َّ
يــق ا َْلتَاه ِ
ــة»( .)4وبذلــك يمكــن ْ
أن
ملركزيــة العالقــة بني احلاكــم واملحكومَ ،ط ِر َ
َ

يف ثنائيــة تــرز منزلــة اجلمهــور كوجــود تتبلــور مركزيــة اجلمهــور يف خطابــات
بــه وعليــه تقــوم فلســفة احلكــم .تلــك اإلمــام (عليــه الســام) كمبــدأ أويل
التجربــة االجتامعيــة التــي تقنــن حلالــة لــه بواعثــه ورؤيتــه ووظائفــه ليــس
مثــى مــن االشــتغال عــى اســتجابات بوصــف اإلمــام (عليــه الســام) حاكــا
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اجلمهــور.

154

فحســب بــل هــو تعزيــز حلقيقــة ماثلــة

ويتمثــل اإلمــام (عليــه الســام) يرتكــن إليهــا اخلطــاب الســيايس تعتمــد

صــورة أخــرى للواقــع تنطلــق مــن تلــك الثنائيــة مــن املحــاور (اجلمهــور)
وعــي إىل فعــل يــروم إشــعار املخاطــب بوصفــه املتعــن يف دائــرة اخلطــاب.

بمنهــج العالقــة بــن احلاكــم والــوايل

ثانيا :سلطة اجلمهور يف اخلطاب

صــورة حقيقيــة لوجــوده يقــول( :عليــه
الســام)َ « :أ َأ ْقنَــع ِمـن َن ْفـ ِ
ـي بِـ َـأ ْن ُي َقـ َ
ـال:
ُ ْ
ـارك ُُه ْم ِف َمـك ِ
ـنَ ،والَ ُأ َشـ ِ
َار ِه
َأ ِمــر ُا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
الدَّ ْهـ ِـرَ ،أ ْو َأ ُكـ َ
ـم ِف ُج ُشــو َب ِة
ـون ُأ ْسـ َـو ًة َلُـ ْ
ا ْل َع ْي ِ
ــت لِ َي ْشــ َغ َلنِي َأك ُْل
ــش! َف َــا ُخ ِل ْق ُ
ِ
ــات ،كَا ْلب ِه ِ
ال َّطيب ِ
ه َهــا
ِّ َ
يمــة ا َْل ْر ُبو َطــة َ ُّ
َ َ
َع َل ُف َهــاَ ،أ ِو ا ُْل ْر َســ َل ِة ُشــ ُغ ُل َها َت َق ُّم ُم َهــا،
َت ْكـ َ ِ
ـر ُش ِمـ ْن َأ ْعالَفِ َهــاَ ،و َت ْل ُهــو َعـ َّـا ُيـ َـرا ُد

يقــرح هــذا املــؤرش مقاربــة حمــور

إدراكا ملــا يمتلكــه اجلمهــور مــن

السيايس:

اجلمهــور يف اخلطــاب الســيايس،
بوصــف اخلطــاب الســيايس اهلاجــس
األكثــر احتضانــا ملنظومــة اجلمهــور
(احتجاجيــا وأدائيــا ســلوكا وتنظــرا

واســتجابة وغــر ذلــك) ،مــن هنــا

فتواشــج العالقــة حيتكــم اىل بــؤرة

مشــركة يندمــج فيهــا الطرفــان إلنتــاج

ه َ
ــل َعابِثــ ًا ،أوليــات التشــكيل والداللــة.
ْــر َك ُس ً
ــدىَ ،أ ْو ُأ ْ َ
ِ َبــاَ ،أ ْو ُأت َ
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ولعــل اخلطــاب الســيايس مقــرح بــل مــن تكليــف وأداء دور يقــوم عــى

إجرائــي لــه حمــددات تقــوم عىل سلســلة فلســفة تأخــذ النــاس إىل مــا فيــه رضــا

مــن املنطوقــات املعجميــة أو املــؤرشات اهلل ســبحانه مــن جانــب وحتقيــق
التواصليــة يف ســياق تــداويل يتوخــى مصاحلهــم مــن جانــب آخــر .فالســلطة

حقــوال مقيــدة تتضــح يف خطــاب التــي يمتلكهــا اإلمــام (عليــه الســام)
الســلطة أكثــر مــن غريهــا عــى وفــق آليــة يــارس فيهــا التوجيــه كحقيقــة

ممارســات أدائيــة ومهــارات مــن القــول واقعيــة يعيشــها املســلمون يف ظــل
حيــث يقــوم هبــا صاحــب اخلطــاب الدولــة ،مــن هنــا فبــؤرة اخلطــاب

بــا يمتلكــه مــن ســلطة عــى مــن دونــه الســيايس هــي الزمــة ملكانــة اإلمــام

منزلــة يف أســس احلاكميــة ال يف األســس (عليــه الســام) يف موقعيتــه مــن الدولــة
اإلنســانية ،تتوخــى اجلمهــور أمــرا وبــا شــك ّ
إن تلــك الالزمــة تســتهدف

وتكليفــا وامتثــاال .وصاحــب اخلطــاب مجهــورا لــه أحوالــه ومزاجاتــه وحقوقــه

هنــا هــو اإلمــام عــي (عليــه الســام) وخصائصــه التــي تبــدو متنافــرة أحيانــا
حيــث يرتكــز يف خطابــه عــى منظومــة ومتواشــجة أحيانــا أخــرى.

عقديــة جتعــل لــه ســيادة يف إدارة أمــور

فتلــك الفئــة املخاطبــة إذن تســمى

النــاس باختــاف مرجعيــات تلــك باجلمهــور ،حيــث تكــون هــي قبلــة
احلاكميــة ســواء أكانــت بالنــص كــا اخلطــاب يف تلــك الثنائيــة احلواريــة،
ْ
وإن كانــت تلــك املركزيــة للجمهــور هلا
يعتقــد أغلــب الشــيعة ،أو بالشــورى

كــا تــرى املذاهــب األخــرى ،فإنّــه مســاحة مــن الغيــاب واحلضــور اســتنادا
يف كال احلالــن الينطلــق مــن فرضيــة إىل فلســفة احلاكــم وإجرائيتــه يف النظــر

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

تــؤرش إىل تلــك املالمــح مــن اخلطــاب ،البنيــة التكوينيــة التــي نشــأت عليهــا
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إىل الســلطة باعتبارهــا أداة بنــاء أو قمــع الســام) ملالــك األشــر تشــر إىل أنّــه

كــا يــدون التاريــخ تلــك املقاربــات مــن يمثــل نســقا مــن تلــك التســاندية يف
احلكــم يف املــوروث اإلنســاين.

إبــراز منزلــة اجلمهــور عــى وفق أنســاق

فهنــاك مجهــور مغيــب ال يمتلــك حتــاول متتــن العالقــة بــن طــريف احلكــم

ـئ
ســلطة البيــان أو املعارضــة ،فيغيــب (الــوايل والرعيــة) مــن جانــب وتنشـ ُ
االحتجــاج عنــد ذلــك نتيجــة هليمنــة تأسيســا ملعــامل مركزيــة توطــد حقــوق
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قــوة اخلطــاب املتمثــل تقنيــات ســلوكية اجلمهــور يف تلــك احلاكميــة مــن جانــب

تعمــد إىل سياســتي اللجــم وتكميــم آخــر .ففــي حقــوق الرعيــة عــى الــوايل
االفــواه عــى وفــق أيديولوجيــة وحقــوق اخلاصــة والعامــة والضــان

يرشعهــا احلاكــم لضــان الوجــود ،كأن االجتامعــي واحــرام األمــة والعطــف
تكــون تلــك األدجلــة دينيــة أو قهريــة عــى الرعية واآلثــار الســلبية الحتجاب
أو غــر ذلــك ،وهنــاك مجهــور يقــف احلاكــم عــن مجهــوره والعدالــة يف

عــى سلســلة مــن املوجهــات تتيــح لــه توزيــع احلقــوق ،كلهــا قرائــن تؤكــد
املعارضــة واملشــاركة يف التوجيــه حــن تلــك املركزيــة يف ميــزان اخلطــاب

تكــون هنــاك فلســفة ترشعــن لــه ابــداء
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الــرأي واحلــوار واملطالبــة باحلقــوق
واإلنصــاف انطالقــا مــن فهــ ٍم وا ٍع

يمهــد هلــم بذلــك الظهــور ،وهــذا كلــه
يرتبــط برؤيــة احلاكــم الــذي يفتــح
مســاحة احلضــور أو التهميــش .

ولعــل قــراءة عهــد اإلمــام (عليــه

الســيايس للحاكــم الناجــح .وشــواهد
ذلــك قولــه (عليــه الســام)« :و َأ ْشـ ِ
ـع ْر
ــك الر ْ َ ِ ِ ِ
ــم
َق ْل َب َ َّ
حــ َة ل َّلرع َّيــة  ،وا َْل َح َّبــ َة َل ُ ْ
ــم
 ،وال ُّل ْط َ
ــم  .وال َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
ــف ِ ِب ْ
ِ
َســ ُبع ًا َض ِ
ــم
ــم ؛ َفإِ َّنُ ْ
ــم َأ ْك َل ُه ْ
اريــ ًا َ ،ت ْغتَن ُ
ِصنْ َفـ ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان  :إِ َّمــا َأ ٌخ َلـ َ
ـن  ،وإِ َّمــا
ِ
الَ ْل ِ
ــك ِف ْ
ــر َل َ
ــق»( )5وقولــه (عليــه
نَظ ٌ
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والز ْمـ َن (أصحــاب العاهــات)؛
الفقــر) َّ
ِ ِ
ِ ِ
ــر ًا.
َفــإِ َّن ِف َهــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا و ُم ْع َ ّ
ــظ لَِّ مــا اســتَح َف َظ َك ِمــن ح ِّق ِ
واح َف ِ
ــه
ْ َ
َ ْ ْ
ْ
ِ
ــم»( .)8ولعــل تلــك الرؤيــة التــي
ف ِيه ْ

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

ـخ َط ْ
الســام)« :وإِ َّن ُسـ ْ
اصـ ِـة ُي ْغ َت َفـ ُـر
الَ َّ
ِ
ــس َأ َحــدٌ ِمــ َن
ــع رضــا ا ْل َعا َّمــة ،و َل ْي َ
َم َ
الر ِعي ِ
ــة َأ ْث َق َ
ــل َع َ
ــو ِال َم ُئونَــ ًة ِف
ــى ا ْل َ
َّ َّ
ــل معونَــ ًة َلــه ِف ا ْلب ِ
ِ
ــاء،
َ
ُ
الر َخــاء ،و َأ َق َّ َ ُ
َّ
إلنْصـ ِ
ِ
ـافِ ...مـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ْ
اص ِة.
الَ َّ
و َأ ْكـ َـر َه ل ِ َ
وجــاع ا ُْلس ِ
َّــا ِع َــا ُد الدِّ ِ
ني،
ــل ِم َ
يــنْ ُ َ ِ ،
وإِن َ
ألعْــدَ ِاء ،ا ْلعامــ ُة ِمــن األُم ِ
وا ْل ُعــدَّ ُة لِ َ
ــة.
َ َّ
َ َّ
ِ
ــم ،و َم ْي ُل َ
ــك
َف ْل َيكُــ ْن ص ْغ ُ
ــو َك َل ُ ْ

وآلــه)»( .)7وقولــه (عليــه الســام):
ِ
الســ ْف َلِ ،مــ َن
ــم اللََّ اللََّ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
« ُث َّ
ا َّل ِذيــن ال ِحي َلــ َة َلــمِ :مــن ا َْلس ِ
ــاك ِ
ني
َ
َ َ
ُ ْ
وا ُْل ْحت ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــؤ َس (شــدة
ــل ا ْل ُب ْ
َاج َ

ــم»( )6وقولــه (عليــه الســام) :ترجــح كفــة اجلمهــور هــي مــا متيــل إليــه
َم َع ُه ْ
ـح الدراســات املختصــة باجلمهــور :يقــول
الر ِع َّي ـ َة َط َب َقـ ٌ
ـات ،ال َي ْص ُلـ ُ
ـم َأ َّن َّ
«وا ْع َلـ ْ
َب ْع ُض َهــا إِالَّ بِ َب ْعـ ٍ
ـض ،وال ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا غوســتاف لوبــون( :التقاليــد السياســية
ـضَ ،ف ِمنْهــا :جنُــود اللَِِّ ،
َعـ ْن َب ْعـ ٍ
ومن َْهــا :والتوجهــات الفرديــة للملــوك واحلكام
َ ُ ُ
والاصـ ِـةِ ،
ِ
ومن َْهــاُ :ق َضــا ُة واملناقشــات الكائنــة بينهــم ال تؤثــر عــى
ـاب ا ْل َعا َّمــة ْ َ َّ
ُك َّتـ ُ
ومنْهــاُ :عــا ُل اإلنْص ِ
ا ْلعــدْ ِلِ ،
ــاف مســار األحــداث ّإل قليــا وقــد أصبــح
َ
َ
َ
َّ
والر ْفـ ِـقِ ،
ومن َْهــاَ :أ ْهـ ُـل ِْ
ال ْز َيـ ِـة ْ
والَـ َـر ِ
اج صــوت اجلامهــر راجحــا وغالبــا فهــو
ِّ
الذم ِ
ــة ومس ِ
ــل َم ِة الن ِ
ِمــ ْن َأ ْه ِ
َّــاس ،الــذي يمــي عــى امللــوك ترصفاهتــم)(.)9
ُ ْ
ــل ِّ َّ
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ــل الصنَا َع ِ
ِ
ــار و َأ ْه ُ
ــات ،املحور األول :األسس األولية ملالمح
ِّ
ومن َْهــا :الت َُّّج ُ
ِ
إنتاج اخلطاب
الســ ْف َل ِمــ ْن َذ ِوي
ومن َْهــا :ال َّط َب َقــ ُة ُّ
أوال :الســياق التارخيــي :لعــل فهــم
اجـ ِـة وا َْل ْس ـ َكن َِة ،وك ٌُّل َقــدْ َسـ َّـمى اللَُّ
ال َ
َْ
ــع َع َ
يضــ ًة الواقــع التارخيــي يف حلظــة إنتــاج النــص
ــى َحــدِّ ِه َف ِر َ
وو َض َ
ــه َم ُه َ
َلــ ُه َس ْ
ــه َأو ســن َِّة نَبِي ِ
ِف ِكتَابِ ِ
َّ
(صــى اهلل عليــه كفيــل بإيضــاح مقامــات التكويــن
ــه
ِّ
ُ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

واإلخــراج للبنــى النصيــة ،وعهــد بمثل عــى تلــك اإلصالحــات التــي تقــوم هبــا

تلــك الســعة واإلحاطــة والتوجيــه الدولــة ملالــك يف إمارتــه ملــر ،أي هــل
البــدّ أن تكتنفــه ظــروف مقاميــة إن هنــاك دالئــل مــن القصديــة توخاهــا

دشــنت ختطيطــا اســراتيجيا لبلورتــه اإلمــام (عليــه الســام) يف كشــفه
عنــد اإلمــام (عليــه الســام) ومــن ثــم للطبيعــة النفســية للمجتمــع املــري

تلقينــه ملحــرك احلــدث املخاطــب يف حــن أمــر مالــكا بالتعامــل معهــم عــى
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النــص (مالــك األشــر) لتفعيــل مبانيــه وفــق أنســاق خاصــة مل تكشــف قبــل
املتعلقــة بمركزيــة اجلمهــور حــن تكون ذلــك يف رســائله لوالتــه؟ ثــم هــل

هنــاك ســلطة حاكمــة تريــد إحقــاق ّ
إن العهــد أرســل ملالــك أم كتــب لــه
احلــق للطبقــات املحكومــة .فاملشــهور مبــارشة؟ فضــ ً
ا عــن حــال اإلمــام

ّ
إن هــذا الكتــاب كتبــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف تدوينــه لتلــك
(عليــه الســام) إىل عاملــه عــى مــر الوثيقــة ويف أي وقــت وغــر ذلــك مــن

(مالــك األشــر) حــن واله أعــال املتالزمــات الظرفيــة الراهنــة لتدويــن
مــر ســنة 39هـــْ ،
وإن كانــت هنــاك النــص؟.

شــكوك أثــرت حــول ســنده وعــدم
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قــد تكــون هــذه األســئلة هــي

مناســبة مضامينــه لعــر اإلمــام (عليــه منطلقــات لتوليــد دالالت باعثة كاشــفة
الســام) وهــي إشــكاالت قــد أجيــب عــن املحــددات الرئيســة للغايــات

عنهــا مــن قبــل الدارســن.

واملقاصــد املبتغــاة يف ذلــك اخلطــاب،

ولعــل هنــاك مســكوتا عنــه يف وإن كانــت النيــة التــي يعلنهــا النــص

مقامــات تصديــر النــص ،منهــا مايتعلــق حتتضــن تأويليــة تارخييــة ،فـ ّ
ـإن مقامــات

ببواعــث تأكيــد اإلمــام (عليــه الســام) اجلمهــور يف ذلــك النمــوذج ال تعــدو
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ـن ِعبـ ِ
ْ
ـاد ِه»( )10فاملالحــظ أن صيغــة
أن تكــون مــؤرشا يســتوجب التدقيــق َأ ْل ُسـ ِ َ
واحلفــر يف بواعثــه ،فاملتتاليــة التارخييــة األمــر املشــفوعة بالتأكيــد متتاليــة

تقودنــا إىل طبيعــة األحــداث آنــذاك ،لغويــة تســتميل اإلثــارة يف حتريــك
حيــث النزاعــات الراهنــة يف أطــراف املخاطــب إىل طبيعــة املجتمــع املكلــف
الدولــة اإلســامية بــن معســكري بــإدارة شــؤوهنم وقيادهتــم .وكــا قيــل:

معاويــة وأتبــاع اإلمــام (عليــه الســام)( ،اخلطــاب الســيايس خطــاب اجتامعــي
ومــر يف تلــك الفــرة متثــل حالــة يرتبــط باملجتمــع الســيايس الــذي

عوامــل االســتقرار مــن عدمــه ،فضــا يضعنــا أمــام خطــاب ســيايس لــه بواعثه

عــن أن هلــا طبائعهــا ماختتلــف فيــه عــن االجتامعيــة متــت فيــه املواجهــة بــن
غريهــا فقــد حكمــت بسياســات دوهنــا امللفــوظ والســياق االجتامعــي لرتهــن
التاريــخ اإلنســاين مــن قبــل فكانــت النــص بجملــة مــن املؤكــدات تســتظهر
حمطــة تســتحق التأمــل والتعاطــي بدقــة مركزيــة اجلمهــور النــوع ال املخاطــب

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

مــن اخلطــر االســراتيجي يف إرســاء يوجــه إليــه وحيمــل قيمــه)( )11وهــذا

مــع أهلهــا يقــول (عليــه الســام) :فحســب يف ذلــك الزمــن.
ــك َأ ِّن َقــدْ َو َّج ْهت َ
ــم َيــا َمالِ ُ
ثانيــا :الســياق النفــي :تتجــى
ُــك
ــم ا ْع َل ْ
« ُث َّ
إِ َل بِـ َـا ٍد َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك عالقــة املتكلــم باملخاطــب يف صــورة
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ِ
ـاس َينْ ُظـ ُـر َ
ون مــن حركــة إجرائيــة تعتمــد ممارســة
م ـ ْن َعــدْ ٍل َو َجـ ْـو ٍر َو َأ َّن النَّـ َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـور َك ِف ِم ْثـ ِ
ـت َتنْ ُظـ ُـر فِيـ ِـه اجتامعيــة ودينيــة وثقافيــة إلنتــاج
ـل َمــا ُكنْـ َ
ِمـ ْن ُأ ُمـ ِ
ـك َو َي ُقو ُلـ َ
ـون فِيـ َ
ـور ا ْلـ ُـو َل ِة َق ْب َلـ َ
ـك اخلطــاب ،تقتــي يف غايتهــا النهائيــة
ْــت َت ُق ُ ِ
َّــا ُي ْســتَدَ ُّل تشــكيل داللــة مــن القصــد الكامــن
َمــا ُكن َ
ــم َوإِن َ
ــول ف ِيه ْ
َعـ َـى الص ِ
ـم َعـ َـى يف النــص املتــداول ،والفعــل القرائــي
الـ َ
َّ
ـن بِـ َـا ُ ْ
يـ ِـري اللَُّ َلُـ ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

الــذي نــروم بنــاءه يف تلــك العالقــة مجلــة مــن اإلشــارات عــى لســان النبــي
اخلطابيــة هــو التجــاور النفــي بــن (صــى اهلل عليــه وآلــه) بخصــوص

املتكلــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) أصحابــه لــدالالت مقصــودة تتوخــى

واملخاطــب مالــك األشــر ملــا يف ذلــك مســلكا تأثرييــا يف وجــدان األمــة

مــن تفكيــك ملحوريــة الباعــث يف ذلــك وكذلــك أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
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ّ
فــإن هــذا الفعــل عنــده يقــوم عــى
اخلطــاب كنــص أوال وكشــخص حمــدد
متلـ ٍـق خلطــاب اإلمــام (عليــه الســام) القصــد والداللــة فإشــاراته ملالــك

ثانيــا ،ألن اإلجابــة عــى ذلــك تربــط توزعــت يف إطــار بيــاين يتوخــى مكانــة

لنــا بــن النــص وســياقه النفــي املتوفــر هــذا الصحــايب اجلليــل إيامنــا وتقــوى

عــى بالغــة يف اخلطــاب اســتدعت هــذا وصالبــة وعقيدــة ،ففــي بيــان صحبتــه
املتلقــي دون غــره.

لــه وقربــه منــه يقــول (عليــه الســام):

واحلقيقــة ّ
أن الــرد التارخيــي يف «كان األشـــر يل كــا كنــت لرســول اهلل

هــذا الصــدد قــد خيلــق لنــا مفتاحــا مــن (صــى اهلل عليــه وآلــه)»

()13

الفهــم يف تأشــر تلــك العالقــة الســياقية

ويقــول أمــر املؤمنــن عــي (عليــه

النفســية بــن اإلمــام (عليــه الســام) الســام) يف كتــاب لــه عندمــا ّ
ول حممــد
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وبــن مالــك األشــر التــي انتجــت بــن أيب بكــر خلفــ ًا لألشتـــر ،موضحــا

لنــا ذلــك العهــد الــذي رشح مــرارا ســبب اختيــاره مالــك األشــر لواليــة
وتكــرارا( ،)12فاملألــوف أن ظاهــرة «إن الــذي كنــت وليتــه أمــر مــر كان

األصحــاب يف التاريــخ اإلســامي رجـ ً
ا لنــا ناصحـ ًا وعىل عـــدونا شــديد ًا

دونــت كظاهــرة هلــا وجودهــا ومربراهتا ناقـ ًا ،فرمحــه اهلل ،فلقــد اســتكمل أيامــه

يف تكويــن الفكــر اإلســامي إذ وردت والقــى محامــه ،ونحــن عنــه راضـــون،
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أواله اهلل رضوانــه ،وضاعــف الثــواب منهجــا وســلوكا ونقمــة عــى أعــداء

لــه»( )14ويقــول (عليــه الســام) «:هلل احلــق والديــن المقايســة فيهــا مــع
در مالــك ،لــو كان مــن جبــل لــكان اآلخريــن يف ذلــك التصــور الــذي كفــه
ّ

أعظــم أركانــه ،ولــو كان مــن حجــر كان اإلمــام (عليــه الســام) بتلــك األنســاق
صلــد ًا .أمــا واهلل ليهــدن موتــك عامل ـ ًا ،اإلبالغيــة عــن مالــك وحقيقتــه.

فعــى مثلــك فلتبــك البواكــي»

()15

أمــا دالالت العهــد وملــاذا أوكلــت

ويقــول عنــد فقــده حــن ســم عــى تلــك الوثيقــة الدســتورية ملالــك دون

رب العاملــن ،نفــي حتــا بــن اإلمــام (عليــه الســام)
راجعــون واحلمــد هلل ّ
اللهــم إين أحتســبه عنــدكّ ،
فــإن موتــه ومالــك األشــر ،يقــول الشــيخ املفيــد
مــن مصائــب الدهــر ،فرحــم اهلل مالــك ًا( ،رمحــه اهلل) يف االختصــاص عــن مالــك
فقــد وىف بعهــده وقــى نحبــه ولقــي األشــر أنــه نمــوذج واقعــي لإلنســان

خاصــة أمــر املؤمنــن
ربــه ،مــع أنــا قــد و ّطنــا أنفســنا أن نصــر املتكامــل ومــن ّ

عيل(عليــه الســام)
بعــد مصابنا لرســول اهلل (صــى اهلل عليه
ّ
فإنــا مــن أعظــم املصيبــة»( )16تكــون العالقــة حبيســة النســق النفــي،
وآلــه) ّ
()17

مــن دون أن

فــإن إنتــاج الصــورة النهائيــة فأغلــب املعطيــات تؤكــد ّ
وبذلــك ّ
أن الفاعــل

لتلــك العالقــة الســياقية تطــرح واقعــا املعــريف يف املنظور الســيايس لــدى مالك
حقيقيــا يمثــل يقينيــة ثابتــة عــن أفــق كان عــى دقــة وتصــور عاليــن ،تقــول

املخاطــب يف ذلــك العهــد (مالــك بعــض املصــادر( :إن األشـــر كان مــن
األشــر) بــا لــه مــن مركزيــة يف اإليــان ُدهــاة وعقــاء العــرب ،وأبطــال الدهــر
والعقيــدة والقــرب مــن بيــت النبــوة وشــجعانه ،وســ ّيد قومــه وخطيبهــم

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

ايــدي جنــود معاويــة «إ ّنــا هلل وإ ّنــا إليــه غــره؟ فــإن ذلــك الخيلــو مــن نســق
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اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

وفارســهم)( )18فتوافــر عوامل التكاملية ســياقا للتأويــل ،حينــا تكــون هنــاك

يف الــذات فكــرا ونزاهــة عوامــل تفــي رمزيــة يف النــص فيغيــب حتصيــل الفهــم
إىل ترابــط يف إنتــاج خطــاب فاعــل وإنتــاج الداللــة يف مركزيــة اخلطــاب

مؤثــر يف الواقــعْ ،
وإن كان اإلمــام احلــواري.

(عليــه الســام) هــو الفاعــل والصانــع

لذلــك نــرى ّ
أن اإلبــاغ بوصفــه

للخطــاب إال ّ
أن مالــكا هــو املأمــور تقنيــة لغويــة يتوخــى تنميطــا مــن
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يف حتقيــق تلــك التمثــات اخلطابيــة املامرســة االقناعيــة خللــق املقبوليــة عنــد
التــي متثــل مكانــة اجلمهــور وقيمتهــم املتلقــي باالســتاملة أو االســتدالل تــارة
احلقيقــة ،ومــن ثــم فـ ّ
ـإن هــذا التأســيس أو احلفــر يف املهيمنــات التــي تشــكل

لتلــك املدونــة التارخييــة (وثيقــة العهــد) ذهنيــة متلقــي اخلطــاب تــارة أخــرى،
تبــدو أهنــا حالــة قصديــة لصــرورة فيصبــح التواصــل آليــة للتســاند

حــدث يقــوم عــى االنتقــاء والتشــكيل والتثاقــف ال يف افــراض املقاصــد بــل

ذاتــا وموضوعــا.

املحور الثاين  :تقنيات االستعامل
اللغوي يف إنتاج اخلطاب
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أداة لتعدديــة القــراءة يف تلــك املامرســة

القوليــة إلبــراز أنــاط الوعــي املتحكمــة
واملســتنطقة لطبيعــة النــص بــا لــه مــن

أوال :التقنيــات األســلوبيةّ :
إن أدوات أو مرجعيــات تؤمــن دور قضايــا

عمليــة التواصــل يف النــص املنطــوق أو إزاحــة املختلــف يف تلــك الرتكيبــة مــن
املكتــوب تتأســس بــن املخاطبــن عــى اخلطــاب.
وفــق نســق مــن الطابــع التعاقــدي يف

والتحليــل الفاحــص للنــص يؤمــن

عمليــة اإلفهــام واحلــوار أو اجلــدل ،ويف مســاحة مــن التقنــن اللغــوي يف حتريــك

منحــى آخــر تغــدو العمليــة التواصليــة اجلمهــور من خــال القنــوات التي أراد
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اإلمــام (عليــه الســام) منهــا إيصــال (صــى اهلل عليــه وآلــه) َع ْهــد ًا ِمنْـ ُه ِعنْدَ َنــا

رســالته إليهــم عــن طريــق احلامــل
والوســيط املتمثــل باملــك األشــر،
فظاهــرة تنــوع مراتــب اخلطــاب يف
سلســلة لغويــة خمتلفة متثل دواال كاشــفة

ملهيمنــات تتوخــى اإلثــارة واإلقنــاع يف

عهــد اإلمــام (عليــه الســام)لواليه.

إىل تقســيم املجتمــع إىل طبقــات
ــم َأ َّن
يقــول (عليــه الســام)َ « :وا ْع َل ْ
ــح َب ْع ُض َهــا إِ َّل
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ
ــات َل َي ْص ُل ُ
َّ
ـض َو َل ِغنَــى بِ َب ْع ِض َهــا َع ـ ْن َب ْعـ ٍ
بِ َب ْعـ ٍ
ـض
ِ
ِ
ـاب ا ْل َعا َّمـ ِـة
َفمن َْهــا ُجنُــو ُد اللَِّ َومن َْهــا ُك َّتـ ُ
الاص ِ
ــة َو ِمن َْهــا ُق َضــا ُة ا ْل َعــدْ ِل َو ِمن َْهــا
َو ْ َ َّ
ِ
الر ْف ِ
ُع َّــا ُل ْ ِ
ــق َو ِمن َْهــا َأ ْه ُ
ــل
الن َْصــاف َو ِّ
الذم ِ
ال ْزي ِ
اج ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة َو ْ
ــر ِ
ــة
ِْ َ
ــل ِّ َّ
الَ َ
ومسـ ِـلم ِة النَّـ ِ ِ
ـار َو َأ ْهـ ُـل
ـاس َومن َْهــا الت َُّّجـ ُ
َ ُ ْ َ
ِ ِ
الســ ْف َل
ِّ
الصنَا َعــات َومن َْهــا ال َّط َب َقــ ُة ُّ
الاج ِ
ِ
ــة َوا َْل ْســ َكن َِة َوك ٌُّل َقــدْ
مــ ْن َذ ِوي ْ َ َ
ــع َع َ
ــى
ــه َم ُه َو َو َض َ
ــمى اللَُّ َلــ ُه َس ْ
َس َّ
ــه َأو ســن َِّة نَبِي ِ
ِ ِ
ــه
َحــدِّ ِه َف ِر َ
ِّ
يضــ ًة ِف كتَابِ ْ ُ
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مــن ذلــك تنــوع اخلطــاب يف النظــر

َم ْ ُفوظــ ًا»( )19مــن ذلــك قولــه (عليــه
النُــو ُد بِــإِ ْذ ِن اللَِّ ُح ُص ُ
ــون
الســام)َ « :ف ْ ُ
ِ ِ
ــز الدِّ ِ
يــن
ــو َل ِة َو ِع ُّ
الرع َّيــة َو َز ْيــ ُن ا ْل ُ
َّ
َو ُس ـ ُب ُل ْالَ ْمـ ِ
الر ِع َّي ـ ُة إِ َّل
ـن َو َل ْيـ َ
ـس َت ُقــو ُم َّ
ِ ِبــم ُثــم َل ِقــوام لِ ْلجنُـ ِ
يـ ِـر ُج
ـود إِ َّل بِـ َـا ُ ْ
َ َ ُ
ْ َّ
ـم ِم ـ َن ْ
الَـ َـر ِ
اج ا َّلـ ِـذي َي ْقـ َـو ْو َن بِـ ِـه
اللَُّ َلُـ ْ
ِ ِ
ِ
ـم َو َي ْعت َِمــدُ َ
ون َع َل ْيـ ِـه
َعـ َـى ج َهــاد عَدُ ِّوهـ ْ
ِ
ِ
ــم َو َيك ُ
ُــون ِمــ ْن َو َر ِاء
يــا ُي ْصل ُح ُه ْ
ف َ
ح ِ
الصنْ َفـ ْ ِ
ـم َل ِقـ َـوا َم ِل َ َذ ْيـ ِ
ـن
ـن ِّ
َ َ
ـم ُثـ َّ
اجت ِهـ ْ
ــث ِمــن ا ْل ُق َض ِ
ْــف ال َّثالِ ِ
إِ َّل بِالصن ِ
ــاة
َ
ِّ
وا ْلعــا ِل وا ْل ُكت ِ ِ
ي ِك ُم َ
ــون ِمــ َن
َ ُ َّ َ
َّــاب َلــا ُ ْ
ِ ِ
ـون ِمـ َن ا َْلنَافِـ ِع َو ُي ْؤ َتَن َ
ي َم ُعـ َ
ُون
ا َْل َعاقــد َو َ ْ
ِ ِ
اص ْالُ ُم ِ
ــور َو َع َوا ِّم َهــا
ــو ِّ
َع َل ْيــه مــ ْن َخ َ
ِ
ـم َجِيعـ ًا إِ َّل بِالت َُّّجـ ِ
ـار َو َذ ِوي
َو َل قـ َـوا َم َلُـ ْ
ــون َع َلي ِ
ــات فِيــا َ ِ
الصنَا َع ِ
ــه ِمــ ْن
يتَم ُع َ ْ
ِّ
َ ْ
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ِ
ِ
ِِ
ــو ِاق ِه ْم
يمونَــ ُه مــ ْن َأ ْس َ
ــم َو ُيق ُ
َم َرافق ِه ْ
ِ
وي ْك ُفون ِ
الت ُّف ِ
ــم َمــا
ََ
ــق بِ َأ ْيدهيِ ْ
ــم مــ َن َّ َ
َُ ْ
ِ
ــم ال َّط َب َقــ ُة
َل َي ْب ُل ُغــ ُه ِر ْف ُ
ــم ُث َّ
ــق َغ ْ ِيه ْ
الاج ِ
الســ ْف َل ِمــ ْن َأ ْه ِ
ــة َوا َْل ْســ َكن َِة
ــل ْ َ َ
ُّ
ا َّل ِذيــن َ ِ
ــم َو ِف
ي ُّ
َ
ــم َو َم ُعو َنت ُُه ْ
ــق ِر ْفدُ ُه ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

اللَِّ لِــك ٍُّل َســ َع ٌة َولِــك ٍُّل َع َ
ــو ِال
ــى ا ْل َ
ــق بِ َقــدْ ِر َمــا ُي ْص ِل ُحــ ُه»( )20فالتــدرج
َح ٌّ
يف التصنيــف الطبقــي بــدءا باجلنــود

يعطــي ســمة دالليــة يعتورهــا أســلوب
التقديــم والتأخــر فالعــرب التقــدم إال
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بــا كانــت عنايتــه أهــم وأوفــر يقــول

ــب َو َي ْس َ ِ
ا ْل َغ َض ِ
يح إِ َل ا ْل ُع ْ
ف
ــذ ِر َو َي ْــر َأ ُ
ــر ُ
ـاء وينْبــو عـ َـى ْالَ ْق ِويـ ِ
ِ
ـاء َو ِمَّـ ْن َل
الض َع َفـ َ َ ُ َ
بِ ُّ
َ
ِ
ـم
الض ْعـ ُ
ـر ُه ا ْل ُعنْـ ُ
ـف َو َل َي ْق ُعــدُ بِـ ِـه َّ
ـف ُثـ َّ
ُيثـ ُ
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
ــق بِ َ
ــاب
ا ْل َص ْ
ُ َ
َــات الص ِ ِ
ــل ا ْلبيوت ِ
ــوابِ ِق
الس َ
َو َأ ْه ِ ُ ُ
الــة َو َّ
َّ َ
ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة َو َّ
ــجا َع ِة
الش َ
ال َســنَة ُث َّ
َْ
والس َ ِ
ِ
ــاع
ــم ِ َ
ج ٌ
الس َــا َحة َفإِ َّنُ ْ
ــخاء َو َّ
َ َّ
ِمــن ا ْلكَــر ِم و ُشــع ِ
ِ ()22
ــرف»
َ َ َ ٌ
َ
ب مــ َن ا ْل ُع ْ

(كأنــم إنَّــا يقدّ مــون الــذي
ســيبويهّ :
ــم ببيانــه َأ ْعنَــى؛
بيانــه
أهــم هلــم ُ
وه ْ
ُّ
وإن كانــا مجيعــ ًا ُيِ ّم ِنــم و َي ْعنِياهنــم) بمحوريــة تقــوم عــى التعــدد يف ســات
( )21وهــو بالشــك نمــط يقــوم عــى تلــك الثلة مــن طبقات املجتمــع بمتتالية
كشــف التنميــط األعــى لتلــك الطبقــة تقــوم عــى االنتخــاب والتوظيــف
االجتامعيــة (فاجلنــود) صــام أمــان املعتمديــن عــى (أفعــل التفضيــل) تــارة

حلاميــة الدولــة واســتقرار مواطنيهــا (أنصحهــم ،وأنقاهــم ،وأفضلهــم)

لذلــك يلحــظ ذلــك القصــد مــن علــة والتكــرار يف العطــف بالــواو والتكثيــف
التقديــم والتأكيــد عليهــم تفصيــا يف يف اعتــاد الفعــل املضــارع والتوكيــد،
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مركزيــة مهمــة مــن اخلطــاب .ثــم يــويل وكلهــا مــؤرشات التقــوم إال عــى

القــادة العســكرية العليــا مكانــة خاصــة داللــة تســتجمع الثبــوت واالشــراك

ــو ِّل واالســتمرارية يف متثــل تلــك الصفــات
منهــم يقــول (عليــه الســام)َ « :ف َ
ِ
ِ
ــم ِف َن ْف ِس َ
ــك لَِّ مــن احلاكمــن كمنطــق مــن التوجيــه.
مــ ْن ُجنُــود َك َأن َْص َح ُه ْ
َولِ َر ُســولِ ِه َو ِ ِ
ّ
ل َم ِام َ
الــذات
وإذا كان (املتكلــم هــو
ــم َج ْيبــ ًا
ــك َو َأ ْن َق ُ
اه ْ
ِ
ِ
ِ
ــئ َع ِ
ــن املحوريــة يف إنتــاج اخلطــاب ،أل ّنــه هــو
ــم ح ْلــ ًا مَّــ ْن ُي ْبط ُ
َو َأ ْف َض َل ُه ْ

�......................................................................أ .م .د .هادي �شندوخ حميد

لعْــدَ ِاء ا ْلعامــ ُة ِمــن ْالُم ِ
الــذي يتلفــظ بــه ،مــن أجــل التعبــر عــن لِ ْ َ
ــة َف ْل َيكُــ ْن
َ َّ
َ َّ
ِ
ـم َو َم ْي ُلـ َ
ـم»( )24ويقول
ـك َم َع ُهـ ْ
مقاصــد مع ّينــة وبغــرض حتقيــق هــدف ص ْغـ ُـو َك َلُـ ْ

()23
ّ
فــإن تأكيداتــه عــى تلــك عــن الطبقــة الســفىل (عليــه الســام):
فيــه)
ِ
الســ ْف َلِ ،مــ َن
ــم اللََّ اللََّ ِف ال َّط َب َقــة ُّ
الطبقــات االجتامعيــة يــأيت مــن فلســفة « ُث َّ
تقــوم عــى يقــن وتصــور يف أمهيتهــا ا َّل ِذيــن ال ِحي َلــ َة َلــمِ :مــن ا َْلس ِ
ــاك ِ
ني
َ
َ َ
ُ ْ
وا ُْل ْحت ِ
ــن و َأ ْه ِ
ــؤ َس (شــدة
السياســية واالجتامعيــة.
ــل ا ْل ُب ْ
َاج َ

مــن ذلــك قولــه عــن طبقتــي

يقــول (عليــه الســام)َ « :و ْل َيكُــ ْن
ـب ْالُ ُمـ ِ
ـور إِ َل ْيـ َ
الـ ِّـق
َأ َحـ َّ
ـك َأ ْو َس ـ ُط َها ِف ْ َ
ج ُع َهــا لِ ِ
ــر َض
َو َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِل َو َأ ْ َ
ِ
الر ِعي ِ
ــة َفــإِ َّن ُس ْ
ــف
ي ِح ُ
َّ َّ
ــخ َط ا ْل َعا َّمــة ُ ْ
الاص ِ
الاص ِ
بِ ِ
ــة َوإِ َّن ُس ْ
ــة
ــخ َط ْ َ َّ
ــر َض ْ َ َّ
ِ
ــس َأ َحــدٌ
ــع ِر َض ا ْل َعا َّمــة َو َل ْي َ
ــر َم َ
ُي ْغ َت َف ُ
ِمــن الر ِعي ِ
ــة َأ ْث َق َ
ــل َع َ
ــو ِال َم ُئونَــ ًة
ــى ا ْل َ
َ َّ َّ
ِف الر َخ ِ
ــاء َو َأ َق َّ
ــل َم ُعونَــ ًة َلــ ُه ِف ا ْل َب َ
ــا ِء
َّ
ال ْل ِ
لنْص ِ
و َأك ِ
ــاف َو َأ ْس َ
ــاف
ْــر َه ل ْ ِ َ
ــأ َل بِ ْ ِ َ
َ َ
الع َط ِ
ــاء َو َأ ْب َط َ
َو َأ َق َّ
ــأ
ــل ُشــكْر ًا ِعنْــدَ ْ ِ ْ
ُعـ ْـذر ًا ِعنْــدَ ا َْلنْ ـ ِع َو َأ ْض َعـ َ
ـف َصـ ْـر ًا ِعنْــدَ
م ِلــا ِ
ت الدَّ ْهـ ِـر ِم ـ ْن َأ ْهـ ِ
ـل ْ
اصـ ِـة َوإِ َّنـ َـا
الَ َّ
ُ َّ
جــاع ا ُْلس ِ
ِع َــا ُد الدِّ ِ
ني َوا ْل ُعــدَّ ُة
ــل ِم َ
يــن َو ِ َ ُ ْ

أســلوبية يف منطــق اســتحضار مركزيــة
اجلمهــور يف تلــك الوثيقــة الدســتورية،

فاخلطــاب( :يعتمــد نوعــا مــن البنــاء
املعتمــد عــى الكلــات والتفكــر
واليتــم هــذا البنــاء عــى حمــض الصدفــة

بــل البــد مــن احــرام معايــر املعــار

وقواعــده)( )26وترتيــب البنــاء هنــا يقوم

عــى املقارنــة بــن أســلوبني يف التعامــل
مــع اجلمهــور لتكــون النهايــة ترجيــح

كفــة العامــة مــن النــاس فبهــم تكــون

القــوة ودوام عوامــل االســتمرارية،

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

اخلاصــة والعامــة ففــي الطبقــة العامــة،

والز ْمـ َن (أصحــاب العاهــات)؛
الفقــر) َّ
ِ ِ
ِ ِ
ــر ًا.
َفــإِ َّن ِف َهــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا و ُم ْع َ ّ
ــظ هلل مــا اســتَح َف َظ َك ِمــن ح ِّق ِ
واح َف ِ
ــه
ْ َ
َ ْ ْ
ْ
ِ
ــم»( )25إذ يظهــر الرتتيــب كتقنيــة
ف ِيه ْ
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اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

يقــول عزيــز الســيد جاســم( :فمــن يف النظــر واالهتــام هبــم.
يربــح الفئــات العليــا خيــر ماحتتهــا

ثانيــا :التقنيــات االقناعيــة :ولعــل

يف الســلم االجتامعــي يف حــن أن مــن أكثــر مــا حيــدد تلــك التقنيــات نــوع
يربــح القاعــدة االجتامعيــة العريضــة اخلطــاب ،واملامرســة الواعيــة بمقاصــد
يربــح أغلبيــة املجتمــع وقــد الخيــر الرســالة املتوخــاة مــن قبــل املنــيء ،

كل اخلاصــة ،ثــم إن العامــة مــن ويف اخلطــاب الســيايس ،بــا شــك ّ
أن
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األ ُمــة هــم املصــدر الدائــم للــواردات املامرســة تقــوم عــى حركــة مــن االمتداد
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االجتامعيــة املتجــددة .فيرتتــب عــى القصــدي يف تشــكيل وعــي املخاطــب

ذلــك أن التعامــل املبدئــي مــع عامــة واســتاملته أو تضليلــه يف أدوات أخــرى
األمــة يصبــح حتــا تعامــا تارخييــا بعــض األحيــان  ،عــى وفــق أهــداف

بعيــد املــدى أل ّنــه ينطــوي عــى عوامــل البــاث ونظــره اىل الســلطة كوســيلة أو
االســتمرارية

والثبــات

والقــوة .غايــة يف إدارة أمــور النــاس.

ويشــخص أبلــغ تشــخيص خصائــص

واســتنادا إىل سياســة أمــر املؤمنــن

اخلاصــة فأفرادهــا أثقــل عــى الــوايل (عليــه الســام) يف احلكــم كــا ترويــه

يف الرخــاء وأقــل معونــة هلــم يف البــاء املدونــة التارخييــةّ ،
فــإن أول مايلحــظ
وأكــره لالنصــاف)( )27ثــم يــأيت التوكيــد أن تقنيــات اإلقنــاع يف خماطبــة

بالتكــرار مــع الطبقــة الســفىل بلفــظ اجلمهــور ال تتكلــف االجرائيــات يف
اجلاللــة (اهلل اهلل) إلحــداث مــؤرش التأثــر واالســتاملة بــلّ ،
إن الطريقــة

مــن التنبيــه عــى أمهيــة تلــك الطبقــة هــي حتريــك منطقــة الفطــرة أو إثــارة

التــي الحيلــة هلــا إال عطــف احلاكــم اهلاجــس العقــي أحيانــا ،وهــذا مــا
وإنصافــه ،ملزيــد مــن العنايــة والرتغيــب يلحــظ ويــرز بشــكل جــي يف عهــده
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(عليــه الســام) إىل مالــك ،فاملتأمــل
للنــص يلتمــس أن مركزيــة اجلمهــور
ٍ
إدراك
عنــده (عليــه الســام) تقــوم عــى
وا ٍع بطبيعــة اجلمهــور واحتياجاتــه،

لــذا فاألســاس عنــده (عليــه الســام)
االشــتغال عــى حفريــات البنــى املكونــة

ِ
ــم ِمــ ْن َع ْف ِ
ــك ِم ْث ِ
ــو َك َو َص ْف ِح َ
ــل
َف َأ ْعط ِه ْ
ِ
ِ
َــر َض َأ ْن ُي ْعطِ َي َ
ــك اللَُّ
ا َّلــذي ُت ُّ
ــب َوت ْ
ــو ِه وص ْف ِح ِ
ِ
ــه َفإِن َ
ــم
مــ ْن َع ْف ِ َ َ
َّــك َف ْو َق ُه ْ
َو َو ِال ْالَ ْم ِ
ــك َف ْو َق َ
ــر َع َل ْي َ
ــو َق
ــك َواللَُّ َف ْ
َمــ ْن َو َّل َك»(.)28
فالســعي املتأصــل عنــد اإلمــام

للنســيج اجلمعــي يف رؤيتــه للحاكــم (عليــه الســام) بتلــك املوجهــات

بالتعاطــي مــع تلــك الســلوكيات مــن النــص تتكــور عــن أرسار تلــك
واملكونــات عــى ضــوء منهــج اختــط التأكيــدات باإلحلــاح عــن فلســفة

عــى وفــق أســس متينــة هلــا أثرهــا يف االهتــام باجلمهــور ،فاملطلــوب مــن
احــراز النتائــج.

صانــع احلــدث أن يقــوم بام يــي( :الرمحة

مــن ذلــك مــا يلحــظ يف االســتاملة واملحبــة واللطــف والرفــق والعفــو

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

والســلطة ،فتــايت املخاطبــة مقرونــة املركزيــة ،يقــود إىل أســئلة تتوالــد

العاطفيــة للجمهــور حــن يــويص والصفــح) وهــي قيــم ختلــق أنموذجــا
مالــكا بقولــه« :و َأ ْش ِ
ــع ْر َق ْل َب َ
حــ َة لسياســة مثاليــة يف التعامــل بــن احلاكــم
الر ْ َ
َ
ــك َّ
ِ ِ ِ
ـم َو َل والرعيــة ،وتؤســس ألداء مؤهــل لقيــادة
ـم َوال ُّل ْطـ َ
ـف ِ ِبـ ْ
ل َّلرع َّيــة َوا َْل َح َّبـ َة َلُـ ْ
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ِ
ــم َســ ُبع ًا َض ِ
ــم ناجحــة ،وربــا هــذا النحو مــن االقرتاح
اريــ ًا َت ْغتَن ُ
َتكُونَــ َّن َع َل ْي ِه ْ
َأ ْك َلهــم َفإِنــم ِصنْ َف ِ
ــان إِ َّمــا َأ ٌخ َل َ
ــك ِف اخلطــايب يعــر عــن حقيقــة تفكــر العامة
ُ ْ َّ ُ ْ
ِ
الدِّ يـ ِ ِ
ـك ِف ْ
ـر َلـ َ
الَ ْلـ ِـق َي ْفـ ُـر ُط ومنظارهــا إىل احلاكــم ،لذلــك جــاء
ـن َوإ َّمــا نَظـ ٌ
ِ
ــل َو َت ْع ِ
الز َل ُ
ــم ا ْل ِع َل ُ
ــل الفهــم العميــق بتلــك املكنونــات
ــم َّ
من ُْه ُ
ــر ُض َل ُ ُ
ِ
ـم ِف ا ْل َع ْمـ ِـد َو ْ
الَ َطــإِ إجابــة عــن قلــق حــرة اجلمهــور،
َو ُي ْؤ َتــى َعـ َـى َأ ْيدهيِـ ْ

اجلمهور مركز ًا للخطاب قراءة يف عهد االمام علي ( )ملالك اال�شرت(........................)

وبالقــدر الــذي تتبــن بــه تلــك املركزيــة

للجمهــور ،فــإن التقنيــات املســتعملة يف
إثــارة املخاطــب (اجلمهــور) شــكلت

تواصــا مشــركا يف حصــول مســتوى
معــن مــن التفاهــم بــن األطــراف يف

ُح ْســ ُن ال َّظــ ِّن بِ َر ِع َّيتِ َ
ــك َفــإِ َّن ُح ْســ َن
ْــك ن ََصبــ ًا َط ِو ً
ــع َعن َ
يــا َوإِ َّن
ال َّظــ ِّن َي ْق َط ُ
َأ َحـ َّـق َم ـ ْن َح ُس ـ َن َظنُّـ َ
ـك بِـ ِـه َل ـ ْن َح ُس ـ َن
َبـ َـا ُؤ َك ِعنْــدَ ُه َوإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْن َســا َء َظنُّـ َ
ـك
بِ ِ
ــه َلــ ْن َســا َء َب َ
ــا ُؤ َك ِعنْــدَ ُه»( )29وهنــا

تلــك القيــم املنصــوص عليهــا ،ولعــل يقــرن مفهــوم التعاطــي مــع اجلمهــور
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الــذي يــرز منزلــة اجلمهــور أكثــرّ ،
إن بــأدوات البــد أن تكــون حــارضة
إطــار االشــتغال عــى الوصايــا املتعلقــة يف مشــهد حركــة األمــرة واإلدارة،

هبــم هــي األكــر واألوســع ورودا يف فالفاعــل القرائــي اجلوهــري يف تلــك

تدويــن النــص ،مــع مزيــد مــن التأثــر املعادلــة هــو حســن الظــن بالرعيــة وهــو

يف تركيــب صــورة بالغيــة ذات داللــة الفهــم الصحيــح القابــل للتصديــق

تؤمــن مســارا مــن االطمئنــان عنــد بوصفــه التجربــة احلقيقيــة لتطمــن
اجلمهــور ّ
بــأن احلاكــم ليــس لــه احلــق هاجــس الرضــا عنــد اجلمهــور .يقــول

أن يكــون كالســبع الــذي يتجــاوز عــى ابــن أيب احلديــدّ :
(إن مــن أحســن إليــك

حقوقهــم واماهلــم.
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حســن ظنــه فيــك ،ومــن أســاء إليــك

ــم اســتوحش منــك ،و ذلــك ألنــك إذا
ويقــول (عليــه الســام)َ « :وا ْع َل ْ
ش ٌء بِ َأ ْد َعــى إِ َل ُح ْسـ ِ
ـن َظ ـ ِّن أحســنت إىل إنســان ،و تكــرر منــك
ـس َ ْ 
َأ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ِِ
ِ ِ ِ ِ
ـم َو َت ِْف ِيفـ ِـه ذلــك اإلحســان تبــع اعتقــادك أنّــه
َرا ٍع بِ َرع َّيتــه مـ ْن إِ ْح َســانه إِ َل ْي ِهـ ْ
ا َْل ُئون ِ
َــات َع َلي ِهــم وتَــر ِك اســتِكْر ِ
اه ِه أحبــك ،ثــم يتبــع ذلــك االعتقــاد أمــر
َ
ْ
ْ ْ َ ْ
ِ
ـم َف ْل َي ُك ـ ْن آخــر ،وهــو أنــك حتبــه ،ألن اإلنســان
إِ َّي ُ
ـم َعـ َـى َمــا َل ْيـ َ
ـس َل ـ ُه ق َب َل ُهـ ْ
اهـ ْ
ــك بِ ِ
ــك َأمــر َ ِ
ِ
ــع َل َ
ِمن َ
ــه جمبــول عــى أن حيــب مــن حيبــه ،وإذا
يتَم ُ
ْــك ِف َذل َ ْ ٌ ْ
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أحببتــه ســكنت إليــه ،وحســن ظنــك يف تعاملهــم مــع اجلمهــور بتلــك
فيــه ،وبالعكــس مــن ذلك اذا أســأت اىل الطريقــة واألســلوب.

زيــد ،ألنــك إذا أســأت إليــه و تكــررت
اإلســاءة تبــع ذلــك اعتقــادك انــه قــد

أبغضــك ،ثــم يتبــع ذلــك االعتقــاد

أمــر آخــر ،هــو أن تبغضــه أنــت ،واذا
أبغضتــه إنقبضــت منــه واستوحشــت،
إلنتــاج تلــك املشــهدية بوســاطة
سلســلة مــن الســلوكيات متثــل شــبكة

مــن املعــاين اإلنســانية املفتوحــة يف

الواقــع االجتامعــي حــن تكــون سياســة
ينطلــق هبــا احلاكــم وجيعلهــا ثقافــة

تتحــرك يف النــاس مــن خــال تعاطيــه
هبــا مــع النــاس ،يقــول أحــد الباحثــن:

(يــرى االجتامعيــون ّ
أن ذوي القلــوب

الرقيقــة والعواطــف الرشيفــة الســامية

حياولــون أن خيففــوا الويــات واآلالم
والبــؤس عــن الطبقــات التعســة الشــقية

باإلحســان)( )31واألوىل مــن هــؤالء يف

نظــر اإلمــام (عليــه الســام)هم احلــكام

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

وســاء ظنــك بــه)( )30ويف ذلــك كثافــة

ويف نــص آخــر يقــول (عليــه
الســام)َ « :و َأ َّمــا َب ْعــدُ َف َ
ــا ُت َط ِّو َلــ َّن
ـك َفــإِ َّن ِ
ـك َعـ ْن َر ِع َّيتِـ َ
احتِ َجا َبـ َ
ـاب
احت َجـ َ
ْ
ْ
ا ْلـ ُـو َل ِة َعـ ِ
الضيـ ِـق
الر ِع َّيـ ِـة ُش ـ ْع َب ٌة ِم ـ َن ِّ
ـن َّ
ِ ِ
َو ِق َّلــ ُة ِع ْلــ ٍم بِ ْالُ ُم ِ
ــاب
ــور َوال ْحت َج ُ
ِمنْهــم ي ْق َطــع َعنْهـ ِ
احت ََج ُبــوا
ـم َمــا ْ
ُ ْ َ
ـم ع ْلـ َ
ُ ُ ْ
ِ
ــم
ــر َو َي ْع ُظ ُ
ُدونَــ ُه َف َي ْص ُغ ُــر عنْدَ ُه ُ
ــم ا ْلكَبِ ُ
ِ
يح
ي ُسـ ُن ا ْل َقبِ ُ
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
َّ
ال َسـ ُن َو َ ْ
ـح ْ َ
الصغـ ُ
ــق بِا ْل َباطِ ِ
ــو ِال
ال ُّ
َّــا ا ْل َ
َو ُي َش ُ
ــل َوإِن َ
ــاب ْ َ
ـاس
ـر َل َي ْعـ ِـر ُ
ف َمــا َتـ َـو َارى َعنْ ـ ُه النَّـ ُ
َبـ َ ٌ
بِ ِ
ــه ِمــ َن ْالُ ُم ِ
ــت َع َ
ــق
ال ِّ
ــور َو َل ْي َس ْ
ــى ْ َ
ِ
الصــدْ ِق
ــر ُ
وب ِّ
ض ُ
س َــا ٌت ُت ْع َ
ف ِ َبــا ُ ُ
ـت َأ َحــدُ َر ُج َلـ ْ ِ
ِم ـ َن ا ْل َكـ ِـذ ِ
ـن
ب َوإِ َّنـ َـا َأ ْنـ َ
ــك بِا ْل َب ْ
ــر ٌؤ َس َ
ــخ ْت َن ْف ُس َ
ــذ ِل ِف
إِ َّمــا ا ْم ُ
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ال ِّ ِ
ــك ِمــ ْن َو ِ
اج ِ
احتِ َجا ُب َ
ــب
يــم ْ
ــق َفف َ
َْ
ــل ك َِريــ ٍم تُس ِ
ــق ُتعطِ ِ
يــه َأ ْو فِ ْع ٍ
ــد ِيه َأ ْو
َح ٍّ ْ
ْ
َــف الن ِ
ُم ْبت ً
َّــاس
س َع ك َّ
َــى بِا َْلنْــ ِع َف َــا َأ ْ َ
َعـ ْن َم ْسـ َـأ َلتِ َك إِ َذا َأ ِي ُســوا ِمـ ْن َب ْذلِـ َ
ـع
ـك َمـ َ
َأ َّن َأ ْك َثــر حاجـ ِ
ـات النَّـ ِ
ـاس إِ َل ْيـ َ
ـك ِمَّــا َل
َ َ َ
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َاة م ْظ ِلم ٍ
ِ
يــه َع َلي َ ِ
م ُئونَــ َة فِ ِ
ــة املنبثقــة مــن واقعهــم ومــن ســجاياهم
ْ
ــك مــ ْن َشــك َ َ
َ
ــاف ِف معام َل ٍ
ــب إِنْص ٍ
َأ ْو َط َل ِ
ــة»( )32النفســية ،وبطريقــة تقــوم عــى اإلثــارة
َ
َُ َ
وهنــا اإلمــام (عليــه الســام) يف إطــار مــن خــال تقنيــات اإلمجــال والتفصيــل

متكــن حيــز التواصــل يســتثمر الطاقــة فاالحتجــاب م ّثــل مفهومــا جممــا
التــي يتمتــع هبــا احلاكــم مــن ســلطة ليــأيت بعــد ذلــك تفصيــل آثــار ذلــك
ومــال وأعــوان قــد تكــون أدوات
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متويــه وخــداع وإيقــاع يف فــخ الــرف
واللهــو واالحتجــاب عــن النــاس،

ألن تنــرف كل تلــك الوســائل يف
طريــق تضعيــف العالقــة باجلامهــر

عــى وفــق تفاعليــة وحواريــة وديمومــة

ملــا يف ذلــك مــن آثــار تقــود إىل زعزعــة عهــده عــى تقنيــة أخــرى تقــوم عــى
الدولــة واهنيارهــا ومــن ثــم ســخط االســتاملة بالتقريــظ ،بوصفــه أســلوبا
اجلمهــور وانقالبــه عــى فلســفة الدولــة يســتعمل عــادة مــن أجــل الــروع

وحكمهــا.
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املجمــل ونتائجــه الوخيمــة عــى الواقــع
ألنــه ي ْق َطــع َعنْه ِ
احت ََج ُبــوا
ــم َمــا ْ
َ
ــم ع ْل َ
ُ ُ ْ
ِ
ــم
ــر َو َي ْع ُظ ُ
ُدونَــ ُه َف َي ْص ُغ ُــر عنْدَ ُه ُ
ــم ا ْلكَبِ ُ
ِ
يح
ي ُسـ ُن ا ْل َقبِ ُ
ـر َو َي ْق ُبـ ُ
َّ
ال َسـ ُن َو َ ْ
ـح ْ َ
الصغـ ُ
ــق بِا ْل َباطِ ِ
ــل .ويتوافــر
ال ُّ
َو ُي َش ُ
ــاب ْ َ
خطــاب اإلمــام (عليــه الســام) يف

يف التأثــر عــى املخاطــب مــن خــال

وهنا تم االشــتغال يف تلك االســتاملة االشــتغال عــى مــا حيركــه وجدانــا

عــى املنــزع النفــي عنــد اجلمهــور ،وصــوال إىل مــا يمكــن التوغــل بــه اىل
كــون (اجلمهــور) يؤمــن بقبــول فكــرة قناعــات املخاطــب ومــن ثــم حتريكهــا
عــدم احتجــاب الــوايل عنهــم والنظــر يف عــى وفــق مســار املبتغــى واملقصــد.
مصاحلهــم واحتياجاهتــم ،لذلــك جــاء

ولعــل تقريــظ بعــض الطبقــات مــن

امليثــاق باســتظهار ســات االحتياجــات اجلمهــور يف خطــاب اإلمــام (عليــه

�......................................................................أ .م .د .هادي �شندوخ حميد

الســام) مل يكــن عمــا اعتباطيــا بــل هو املجتمــع عــى وفــق معطيــات اإلحســان
إحيــاء لضــان تأييــد تلــك الفئــات ومــا واإلســاءة وصــوال إىل االقــراب

تشــكله مــن أثــر يف اســتقرار املامرســة احلقيقــي مــن إجيــاد اجلمهــور األمثــل
السياســية للدولــة ،أو مــا متنحــه مــن الصانــع ملبــادئ الوعــي واإليــان .مــن

توافــق ملوجهــات احلاكــم يف تعاطيــه خــال االشــتغال عــى أهــل اإلحســان

الســيايس مــع النــاس ،يقــول أحــد وبيــان قيمتهــم احلقيقيــة يف املجتمــع،
الباحثــن( :تقريــظ اجلمهــور احلقيقــي ويف ذلــك أيضــا حتييــد ألهــل اإلســاءة

شــيوعا يف اخلطــاب الســيايس بوجــه احلقــوق واالمتيــازات والقيــم .الســيام

عــام)( ،)33يقــول (عليــه الســام)ّ :
إن املعطيــات الثقافيــة يف عــر اإلمــام
ــي ُء ِعنْــدَ َك (عليــه الســام) مثلــت تداخــا يف
« َو َل َيكُونَــ َّن ا ُْل ْح ِســ ُن َوا ُْل ِ 
ٍ
ــو ٍاء َفــإِ َّن ِف َذلِ َ
ــك ت َْز ِهيــد ًا تلــك القيــم فمنهــم املؤيــد ومنهــم
بِ َمن ِْز َلــة َس َ
الحسـ ِ
ِ
ـل ْ ِ
ِلَ ْهـ ِ
ـان َوتَدْ ِريب ـ ًا املحايــد ومنهــم الرافــض وأغلبهــم
ال ْح َســان ِف ْ ِ ْ َ
ال َســا َء ِة َع َل ْ ِ
ـل ْ ِ
ِلَ ْهـ ِ
ال َســا َء ِة َو َأ ْلـ ِـز ْم ك ًُّل يبحــث عــن مســاحة حضــور يف الدولــة
ِ
ـم َمــا َأ ْلـ َـز َم َن ْف َس ـ ُه» فمــن اجلمهــور اجلديــدة ولــو كان مســيئا بعيــدا عــن
من ُْهـ ْ
يكــون املحســن واملــيء ولــكل منهــم تعاليــم وسياســة عــي (عليــه الســام)

قــوة ومتثــل يف تشــكيل مســاحته ،داخــل يف احلكــم.
املجتمــع لذلــك أوجــد اإلمــام (عليــه

ويؤكــد اإلمــام (عليــه الســام) يف

ــم
الســام) فلســفة للتعاطــي مــع ذلــك نــص آخــر عــى طبقــة اخــرىُ « :ث َّ
ــذ ِوي ا ُْلــروء ِ
ات َو ْالَ ْح َس ِ
ــق بِ َ
ــاب
النســيج ال متثــل رؤيــة للحاكم فحســب ا ْل َص ْ
ُ َ
َــات الص ِ ِ
ــل ا ْلبيوت ِ
ــوابِ ِق
الس َ
بــل هــو متييــز لتلــك الطبقــة مــن فئــات َو َأ ْه ِ ُ ُ
الــة َو َّ
َّ َ

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

أو املســتهدف أحــد االســتامالت األكثــر يف مشــاركتهم ألهــل اإلحســان يف
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ِ
ــم َأ ْه ِ
ــل الن َّْجــدَ ِة َو َّ
ــجا َع ِة عــى االلتصــاق هبــم ألهنــم منــاط
الش َ
ال َســنَة ُث َّ
َْ
والس َ ِ
ِ
ــاع ِمــ َن االرتقــاء ونواتــه اجتامعيــا.
ــم ِ َ
ج ٌ
الس َــا َحة َفإِ َّنُ ْ
ــخاء َو َّ
َ َّ
ِ
ا ْل َكــر ِم و ُش ـع ِ
ويف ســياق املــدح والتقريــظ لطبقــة
ـم َت َف َّقــدْ
َ َ َ ٌ
ب م ـ َن ا ْل ُعـ ْـرف ُثـ َّ
ِ
ور ِهــم مــا ي َت َف َّقــدُ ا ْلوالِــدَ ِ
ان ِمــ ْن اجلنــود يقــول (عليــه الســام):
َ
مــ ْن ُأ ُم ِ ْ َ َ
ِ ِ
ِ
هــا َو َل َي َت َفا َق َمــ َّن ِف َن ْف ِس َ
ؤوس ُجنْـ ِـد َك ِعنْــدَ َك َمـ ْن
ش ٌء « َو ْل َي ُكـ ْن آ َثـ ُـر ُر
ــك َ ْ 
َو َلد َ
َقويتَهــم بِـ ِـه و َل َ ْت ِقــر َّن ُل ْطفـ ًا َتعاهدْ َتــم واســاهم ِف معونَتِ ِ
ــهَ ،و َأ ْف َض َ
ــم
َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ َُ
َّ ْ ُ ْ َ
ــل َع َل ْي ِه ْ
َ
ِ
بِ ِ
ِ ِ ِ
اعيــ ٌة َلــم إِ َل ب ْ ِ ِ
ــه َوإِ ْن َق َّ
ــم
ــل َفإِنَّــ ُه َد َ ُ ْ َ
ــذل مــ ْن جدَ تــه بِ َــا َي َســ ُع ُه ُم َمــ ْن َو َرا َء ُه ْ
ـك»(ِ )34مــن ُخ ُل ِ
ِ
ـك َو ُح ْسـ ِ
ــوف َأ ْه ِــي َيك َ
ـن ال َّظ ـ ِّن بِـ َ
يحـ ِـة َلـ َ
هــ ًا
ْ
النَّص َ
ــم َ ّ
ه ُه ْ
ُــون َ ُّ
احــد ًا ِف ِجهـ ِ
ففــي املقــام األول تبــدو العنايــة منصبــة و ِ
ـاد ا ْل َعــدُ ِّوَ ،فــإِ َّن َع ْط َفـ َ
ـك
َ
َ
()35
ــم َع َل ْي َ
ــك».
ــم َي ْعطِ ُ
وب ْ
ــف ُق ُل َ ُ
عــى حتفيــز االهتــام بتلــك الطبقــات َع َل ْي ِه ْ

عــى وفــق أولويــات يف الذكــر ،ملــا مبديــا (عليــه الســام) اهتاممــا واســعا

هلــم مــن آثــار يف تشــكيل احلقيقــة وعميقــا ليــس باجلنــود بشــكل عــام بــل
النوعيــة للمجتمــع كرمــا وقيــا وعرفــا هنــاك خصوصيــة ملــن امتلــك إيثــارا
(ذوو املــروءات واألحســاب وأهــل يف املواســاة والنبــل ،النجــاز وظائــف

البيوتــات الصاحلــة والســوابق احلســنة عمليــة تتمثــل بتحقيــق غايــة االنســجام
172

ثــم أهــل النجــدة والشــجاعة والســخاء بــن معســكر اجليــش دفعــا للخــاف

والســاحة) إذ أن كل طبقــة منهــم والتفرقــة ال َّل َذ ْيــن يوديــان باهلزيمــة
تشــغل حيــزا مــن املنظــور اإلنجــازي يف واالنكســار املعنويــن ومــن ثــم ضيــاع

توطيــد التامســك االجتامعــي وتعميــق الرســالة واملبــدأ.
اســتقرار هيكليــة الدولــة ،لذلــك

ويف ســياق تأســيس وظيفــة تراتبيــة

توخاهــم اإلمــام (عليــه الســام) وأكــد تتشــكل منهــا ســلطة الدولــة مــن
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خــال إقــرار األصلــح يف احلاكميــة األفضليــة مــن املواصفــات .وبذلــك

والقيــادة ،يقــوم اإلمــام (عليــه الســام) فــإن أغلــب تلــك اإلشــارات مــن

بالدفــع إىل تقنــن معيــار يمكــن أن االهتــام بطبقــات املجتمــع املنصــوص
يكــون مقياســا يتجــاوز مســاحة الزمــن عليهــا يف خطابــه (عليــه الســام)

التارخييــة ،ليكــون أداة تنفيــذ واحتــكام تســتلهم منظومــة تقــوم عليهــا فكــرة
يرجــع إليهــا عنــد القيــام بتوليــة مــن هــو الدولــة ،وهــي القيــام عــى تســاند مــن

أهــل للقيــادة واملامرســة يف عمليــة إدارة العالقــة التبادليــة بينهــا وبــن اجلمهــور
وهواجســهم.

ألحاديــة يف الــرأي عــى حســاب تلــك

ــم ْ
ــر الفئــة الواســعة مــن النــاس .فاالنفتــاح
اخ َ ْ
يقــول (عليــه الســام)ُ « :ث َّ
ـن النَّـ ِ
ـاس َأ ْف َضـ َـل َر ِع َّيتِـ َ
ـك ِف باالختيــار والتواصــل والتقييــم كلهــا
لِ ْل ُح ْك ـ ِم َبـ ْ َ
ِ
َن ْف ِسـ َ ِ
ِ
ـورَ ،والَ تقنيــات ال تنحــر يف أهنــا كيانــات
ـك ،م َّـ ْن الَ تَضيـ ُـق بِــه األ ُمـ ُ
الز َّل ِ
ُت َ ِّحكُــ ُه ْ
ــة نصيــة بــل هــي خطاطــة عمــل تشــتغل
الُ ُصــو ُم َوالَ َيتَــا َدى ِف َّ
والَ يــر ِمــن ا ْل َف ِ
ــق إ َذا عــى بــث تلــك األوارص يف النســيج
ال ِّ
َ
ــيء ،؟إِ َل ْ َ
ْ
َ َْ َ ُ
َع َر َفــ ُهَ ،والَ ت ْ ِ
ف َن ْف ُســ ُه َع َ
ــى َط َمــعٍ ،االجتامعــي ألن مســتودع حركــة
ُــر ُ
َف ْهــ ٍم ُد َ
قصــا ُه»( )36فيبيــح اإلمــام الدولــة وقيمومتهــا يقــوم عــى مركزيــة
ون َأ َ
(عليــه الســام) أحقيــة التوليــة ألفضــل اجلمهــور يف أي تصــور يريــد الديمومــة
الرعيــة عــى وفــق تأسيســات تتمخــض والتفاعليــة واالســتقرار.

عنهــا عوامــل االختيــار ،بعيــدا عــن

ويشــكل إعــادة بنــاء اخلطــاب يف

املامرســة التــي تقــوم عــى األهــواء صــرورة تقــوم عــى التنــاص الدينــي
واالنتخــاب لألقربــن بــا إحــراز لتلك وهــو( :تداخــل نصــوص دينيــة خمتارة-

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

شــؤون النــاس وتلبيــة احتياجاهتــم دون تغييــب ،أو هتميــش ،أو تشــكيل
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عــن طريــق االقتبــاس ،أو التضمــن من هنــا تكشــف عــن اســراتيجية تتبلــور يف
القــرآن الكريــم ،أو احلديــث الرشيــف ،إضفــاء نــوع مــن الســلوك عــى احلاكــم
أو اخلطــب ،أو األخبــار الدينيــة)

()37

أن يتعاطــى بــه مــع اجلمهــور ألن

لتفعيــل احلضــور والتأكيــد عــى كيــان املــ َّن عــى الرعيــة واملبالغــة يف الفخــر
اجلمهــور يف ذلــك اإلنتــاج ،فالتضعيــف واخــاف الوعــد هــو مــن املقــت الــيء

باإلحالــة إىل تلــك التمثــات لــه دور يف الــذي أكدتــه الســاء يف الكتــاب املجيــد،
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إضفــاء تكثيــف املعنــى الــداليل املــراد وتلــك تقنيــة توفــر إجرائيــة إقناعيــة
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يف إخــراج النــص وإنتاجــه عــى وفــق حتقــق مســتويني مــن اإلبالغيــة األول

قصديــة متينــة ،ألن تعــدد األصــوات تعزيــز آرصة املكاشــفة يف التعاطــي مــع
للفاعــل النــي ســواء مــن القــرآن أو اجلمهــور بــا مــن أو ت ََزي ٍ
ٍ
كــذب
ــد أو
ُّ
ٍّ
مــن احلديــث النبــوي يقــود إىل حالــة والثــاين ،اســتثامر التبليــغ الســاوي يف
مــن التعضيــد الــداليل يف أمــر املوضــوع تأكيــد تلــك املوجهــات الســلوكية التــي

املتحــدث عنــه ،مــن ذلــك يقــول (عليــه تعــزز قيمــة اجلمهــور يف منظــار احلاكــم.
الســام)َ « :وإِ َّي َ
ــى َر ِع َّيتِ َ
ــاك َوا َْلــ َّن َع َ
وهــو اســتدعاء ال خيلــو مــن
ــك
ِ
ِ
يــا ك َ
َان ِمــ ْن مرجعيــات تقــوم عــى اســتحضار
بِإِ ْح َســان َكَ ،أ ِو الت ََّز ُّيــدَ ف َ
ِ
فِ ْع ِل َ
ــع َم ْو ِعــدَ َك النــص القــرآين كعــرف درج عليــه
ــم َف ُتتْبِ َ
ــكَ ،أ ْو َأ ْن تَعدَ ُه ْ
ــكَ ،فــإِ َّن ا َْلــ َّن ُي ْبطِ ُ
اإلح َس َ
بِ ُخ ْل ِف َ
ــان ،املخيــال العــريب ،إيامنــا بقداســته وتأثــره
ــل ْ

ـب بِنُـ ِ
ـف وإقناعيتــه الكــرى ملتلقيــه يقــول ابــن
الـ ِّـقَ ،واخلُ ْلـ َ
َوالت ََّز ُّيــدَ َي ْذ َهـ ُ
ـور ْ َ
ُي ِ
ـت ِعنْــدَ اهللِ َوالنَّـ ِ
ـاس؛ َقـ َ
ـال وهــب( :وكل خطبــة مل توشــح بالقــرآن
ـب ا َْل ْقـ َ
وجـ ُ
َــر َم ْقتــ ًا ِعنْــدَ اهللِ َأ ْن أو األمثــال توصــف بالشــوهاء)(.)39
اهللُ ســبحانه﴿ :ك ُ َ
ـص ٍ
َت ُقو ُلــوا َمــا الَ َت ْف َع ُل َ
آخر
ــون﴾»( )38فالعالقــة
ويقــول (عليــه الســام) يف نـ ٍّ
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مــع مضمــون احلديــث النبــوي يوحــد احلــدث (مالــك األشــر) مل يكــن ترفــا
فكــرة تتظافــر فيهــا الــدالالت إلنتــاج فكريــا بــل لقواعــد حاكمــة يف التفكــر

معنــى الرتكيــز واالهتــام بالضعفــاء الســيايس والعقــدي واالجتامعــي يف
مــن األُمــة ،فالضعفــاء ْ
إن تعــاىل عليهــم منظومــة عــي (عليــه الســام).
ـم فذلــك فيــه تعريــة ملــا أراده اهلل
احلاكـ ُ

( )3تعــدد االســتهداف والقصــد

مــن حقــوق هلــم تقــوم عــى اإلنســانية يف خطــاب طبقــات اجلمهــور عــى
والرأفــة بعبــاده ،وهنــا ينتقــل اإلمــام وفــق ســات وحمــددات مــن املــؤرشات

(عليــه الســام) إىل توزيــع تلــك الثقافــة املوضوعيــة واللغوية يمثل نتاجــا وإحاطة
يف رؤيــة احلــكام بوصفهــا منهجــا نبويــا بســياق اجتامعــي لــه مؤثراتــه يف تكويــن

يعــر عــن االنفتــاح والتســامي يف حتقيــق رؤيــة الدولــة واســتقرارها.

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

مســتثمرا احلديــث النبــوي الرشيــف :اقــراب محيــم مــن تلــك الطبقــة مــن
الاجـ ِ
ِ
ـات ِمنْـ َ
ـك ِق ْس ـ ًا اجلمهــور بسياســة تقــوم عــى التواضــع
اجعـ ْـل لـ َـذ ِوي ْ َ َ
« َو ْ
ُت َفــر ُغ َلــم فِ ِ
ِ
يــه َش ْ
ــس والتقــرب هبــم اىل اهلل ســبحانه.
ــخ َص َكَ ،و َ ْتل ُ
ِّ ُ ْ
َواضــع فِ ِ
ِ
اخلامتة
يــه هلل
ــم َمْلســ ًا َعا ّمــ ًاَ ،ف َتت َ ُ
َل ُ ْ
ِ
ا َّل ِ
ــذي َخ َل َق َ
( )1مثــل اخلطــاب حركــة مــن
ــم ُجنْــدَ َك
ــكَ ،وتُقعــدُ َعن ُْه ْ
َــك ِمــن َأحر ِ
شطِ َ
اس َ
َو َأ ْع َوان َ
ــك التواصليــة بــن طــريف اخلطــاب (اإلمــام
ْ َْ
ــك َو ُ َ
َح َّتــى ُي َك ِّل َمـ َ
ـر ُم َت َت ْعتِ ـ ٍع (عليــه الســام) ومالــك األشــر) إلنتــاج
ـك ُم َت َك ِّل ُم ُهـ ْ
ـم َغـ ْ َ
َفــإِ ِّن سـ ِ
ـم ْع ُت َر ُسـ َ
ـول اهللِ عليــه الســام أنســاق مــن املوجهــات حتتضــن اجلمهــور
َ
ـول ِف َغـ ْ ِ
ـر َم ْوطِـ ٍ
َي ُقـ ُ
ـن ( َل ـ ْن ُت َقــدَّ َس ُأ َّم ـ ٌة ومتنحــه املركزيــة يف رؤيــة احلاكــم.
لض ِع ِ
الَ ُي ْؤ َخ ُ
( )2انفتــاح اخلطــاب عــى اجلمهــور
يــف فِ َيهــا َح ُّقــ ُه ِمــ َن
ــذ لِ َّ
ِ
ــر ُم َت َت ْعتِــع)«( )40فالتنــاص يف عهــد اإلمــام (عليــه الســام) لصانــع
ا ْل َقــو ِّي َغ ْ َ
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( )4بــن البحــث محولة مــن املتواليات تشــكيل خطــاب اإلمــام (عليــه الســام)

الدالليــة مل تقــف عنــد ضبــط املفاهيــم يف وفــق ســياقات خلقــت التفاتــات مثــرة
الطبقــات االجتامعيــة ،بــل ّ
إن التســاند يف تقنــن تلــك املوجهــات اخلطابيــة مــن

والتقابــل يف التفصيل والرتتيــب والتقديم خــال الســياق النفــي والتارخيــي اللذين
أنســاق أثبتــت قدرهتــا عــى إشــباع املعنــى َأثبــت مــن خالهلــا بواعــث تلــك الرسدية

وحتريــك املخاطــب صــوب نافــذة واحلميميــة يف ذلــك اإلجــراء القائــم عــى
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املقصوديــن باخلطاب من تلــك الطبقات .الســعة واإلحاطة والقــرب من املخاطب.
( )5إيــراد مركزيــة اجلمهــور يف تلــك

( )7اســتحرضت املقاربــة اخلطابيــة يف

املثاقفــة اخلطابيــة دليــل عــى تناســق حتديــد مركزيــة اجلمهور تقنيات أســلوبية
وانســجام بني موضوع اخلطاب الســيايس وإقناعيــة حققــت نمطــا مــن الفاعليــة
واســتجابات اجلمهــور ،فاإلنتــاج املبــارش والتأثــر يف اإلجــراء واملامرســة مــن خالل

يف معاينــة خطــاب اجلمهــور ضمــن نطاق آليــات (العطــف والرتتيــب والتفضيــل
الفعــل الســيايس كفيل بخلق لغــة إجرائية والتقديــم

مؤثــرة يف املتلقــي.

النصيــة بالتفصيــل واإلمجــال والتقريــظ

( )6تالقــي مالمح األســس األولية يف والتنــاص).
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والعالقــات
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( )40هنج البالغة.487 :
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الغديــر ،ط.1429 1

( )1االختصــاص :الشــيخ املفيــد ،دار العلــم

( )9ســيكولوجية اجلامهــر ،غوســتاف لوبــون،

للماليــن ،د.ت.

ترمجــة هشــام صالــح ،دار الســاقي ،بــروت،

( )2اســراتيجيات اخلطــاب ،مقاربــة لغويــة

.1991

تداوليــة ،عبداهلــادي ظافــر الشــهري ،ط ،1دار

( )10رشح هنــج البالغــة ،ابــن ايب احلديــد،

الكتــاب اجلديــدة ،بــروت.2004

حتقيــق حممــد ايب الفضــل إبراهيــم ،بــروت.

( )3اطــار مقــرح لتحليــل خطــاب تراثــي ،عــاد

.1979

عبــد اللطيــف ،منشــورات خمــر حتليــل اخلطــاب،

( )11عبقريــة االمــام عــي ،عبــاس حممــود

العــدد .2013 ،14

العقــاد ،دار الرتبيــة للطباعــة والنــر.2001 ،

( )4بح��ار االن��وار :العالمــة املجلــي ،دار

( )12عــي ســلطة احلــق ،عزيــز الســيد جاســم،

الكتــب العلميــة بــروت .د.ت.

منشــورات االجتهــاد ،ط.2000 1

( )5الربهــان يف وجــوه البيــان ،ابــن وهــب،

( )13الكتــاب ،اليب بــر عمــرو بــن عثــان

حتقيــق حفنــي حممــد رشف ،مطبعــة الرســالة،

بــن قنــر ،تــح عبــد الســام حممــد هــارون،

مــر.

مطبعــة املــدين ،املؤسســة الســعودية بمــر،

( )6التنــاص نظريــ ًا وتطبيقيــ ًا ،أمحــد الزعبــي،

القاهــرة ،النــارش مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة،

عــان،
مؤسســة عمــون للنــر والتوزيــعّ /

ط3،1408هـــ1988 -م.

الطبعــة الثانيــة .1998

( )7احلجــاج يف اخلطابــة النبويــة ،عبــد اجلليــل
العــراوي ،عــامل الكتــب احلديــث ،اربــد

( )14هنــج البالغــة ،حممــد عبــدة ،منشــورات
ذوي القربــى ،ط.1427 1

