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امللﺨﺺ:

تتوﺟﻪ هﺬه الدراﺳة اﱃ معاينة ﳖج البالغة ﻋﱪ ﺛالﺛة افﱰاﺿات- :
ّ

االفﱰاض االول :امكانية أن ُينظر إىل خطاب ﳖج البالغة بوصفه خطاب ًا تارخيي ًا،

وتستمد الوثائﻖ والعهود (النصوص املتشكّلة داخل اخلطاب) تلك الصفة من

النهج.

االفﱰاض الﺜاﲏ :البحث عن تقديم مقرتح قراءة بالغية للﺨطاب التارخيي

ثم جعل (عهد اإلمام  gإىل مالك االشرت) نموذج ًا هلﺬا االقرتاح
بشكله العام ومن ّ

االفﱰاض الﺜالﺚ :توسيﻊ دائرة الدراس البالغي وحماولة استقدام نصوص

وخطابات ﱂ تكن من ضمن اهتامم الباحثني البالغيني ،عﱪ االنشغال التقليدي

باخلطابات املركزية العليا (القرآن ،الشعر ،والنثر) والدعوة اىل جعل خطابات
أخرى ﱂ يعت َن ﲠا حمور ًا جديد ًا للدراسة البالغية ،وهﺬا االفرتاض سيفتح افرتاض
تقديم مصطلحات ومفاهيم بالغية تتناسب مﻊ نوعية اخلطابات املقرتحة للقراءة.
وﻗدّ مﺖ هﺬه الدراﺳة ﳏاور العمﻞ متوزﻋة ﻋﲆ النحو اآلﰐ:

 .١ثالث اضاءات تناقﺶ االفرتاضات التي أعلنﱠا عنها.

 .٢ﲢليل خطاب العهد وموقﻊ االمام مﺆرخ ًا ومنتج ًا خطابي ًا ،عﱪ اقرتاح مصطلحي

املتكلم التارخيي واملتكلم اخلطايب.

 .٣قدرة اخلطاب – بوصفه مكونًا اجتامعي ًا -عىل انتاج اهلوية وفاعليتها داخل

املرسلة اخلطابية بني املرسل (اإلمام) واملرسل اليه (الوايل) و قناة االرسال (العهود

واملواثيﻖ) ورابعهام السياق ملا يكشف عنه من مناسبة.

.٤العناية بمفهوم املنظومة اخلطابية الﺬي ﳚعل النص (عهد اإلمام gإىل مالك

االشرت) يسهم إسها ًما فعاالً يف أن يكون جزء ًا من خطاب يم ّثل تصورات اإلمامg
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االجتامعية والسياسية والفلسفية والعقدية وغريها ومن ثم توثيقها لتكون خطا ًبا
تارخي ﹰﹼيا متكامالً.

 .٥عقد املقارنة والتصحيح بني خطاب النهج وكتب التاريخ ،عﱪ تثبيﺖ الواقعة

او احلادثة التارخيية ومن ثم مناقشتها بني اخلطابني (النهج -وخطاب الطﱪي

واملسعودي) .

 .٦االنتهاء بقراءة ختامية م ّثلﺖ بعﺾ االستنتاج ومقرتحات قد ﳞتم ﲠا الباحث او

غريه من الباحثني مستقبال ،من أجل منح الدرس البالغي فاعلية تتزامن مﻊ طبيعة
اخلطابات املﺆثرة يف املجتمﻊ.
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Abstract
This study aims to examine the approach of rhetoric through three
assump�ons: the ﬁrst assump�on: the discourse of rhetoric can be
seen as a historical discourse، and documents and covenants (texts
formed within discourse) derive that characteris�c from the approach
.The second assump�on: the search for a proposal to read rhetorically
the historical discourse in its general form and then make (the era of
Imam " peace be upon him " to Al-Ashtar) as a model for this proposal.
The third assump�on: to expand the circle of rhetorical studies and
to try to bring texts and speeches that were not of interest and
concerned with the linguists، through the tradi�onal preoccupa�on
with the high central le�ers (Quran، poetry and prose).
The present study broaches the following areas of work.
1.Three illumina�ons discuss the assump�ons.
2.Analysing the speech of the covenant and the loca�on of the historian historically.
3.The ability of discourse -as a social component -to produce iden�ty and eﬀec�veness within the transmission of speech between
the sender (the imam) and the consignee (Wali) and the channel of
transmission (covenants and documents ) and the fourth context to
reveal his demen�a of occasion.
4.Taking care of the concept of the system of rhetoric، which makes
the text (the era of the Imam to Ashtar) contribute in an act to being
a part of the speech.
5.Se�ng a comparison and an act of correc�on between the approach speech and history books، by conﬁrming the historical incident and then discussing between the two speeches (approach
- and the le�er of Tabari and Masoudi).
6.Concluding with ﬁnal reading and some sugges�ons that may
serve other researchers in the future.
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إﺿــــاءة أوﱃ

ما اخلطاب التارخيي؟ وهل هناك فرق بني التاريخ بوصفه ﴎود ًا ماضية

والتاريخ بوصفه خطاب ًا ؟

التصور اللغوي للتاريخ سنجده مرتبط ًا بمفهوم الزمان ،إ ْذ تقول
عندما نتابﻊ
ّ

فصل تارخيه وحدّ َد وقته ،1واصطالح ًا –
العربّ :أرخ الكتاب بمعنﻰ حدد الكتابّ ،

عام حدث يف العاﱂ يف املاﴈ ،أو هو ((فن يبحث فيه
حسب املقريزي -هو األخبار ّ

عن وقائﻊ الزمان من حيثية التعيني والتوقيﺖ ، ،أ ّما موضوعه فاإلنسان والزمان))

2

وبﺬلك تكون مهمة التاريخ توقيﺖ احلادثة التارخيية ونقلها بتفاصيلها الدقيقة؛ الن
التاريخ هو التوقيﺖ ،أما صور التاريخ فهي متنوعة بني القصص واألساطري والسري

واملغازي ،ﱡ
ﱪ يف تشكّلها ،أي انه البنية االساس يف انتاجها
وكل هﺬه الصور يسهم اخل ُ
ضمن املعرفة التارخيية؛ ولﺬا يقول جواد عيلّ :
إن العرب ﱂ يطلقوا لفﻆ »املﺆرخ« عىل

طلﻖ هﺬا اللفﻆ عىل »االخباري« الشتغاله باألخبار
من يشتغل يف التاريخ ،بل ُي ُ

3

فاخلﱪ – بوصفه بنية معرفية – جزء ًا رئيس ًا يف تشكّل التأريخ ،حيث إن التاريخ األول

اﲣﺬ شكال حمددا يف اخلﱪ ،وهو الشكل األصل للتاريخ العريب 4كام ّ
أن للتاريخ وصف ًا

ومهمة وصور ًا ،فهو يصف احلوادث ويشﺨصها ،ومهمته استنطاق املاﴈ.

أ ّما عن اخلطاب ،ففي واحد من التعريفات املتداولة ملفهوم اخلطاب بأنه اللغة

تصوره دي سوسري بأنه مرادف للكالم ،5وهﺬا االعالن
عند االستعامل ،وحسب ما ّ

ُ
حيث يمكن للفرد أن يمنح اللغة
الرصيح عن االنتقال من اجلامعية اىل الفردية،

شكلها االستعاميل عﱪ تضمينه نمﻂ استعامله وكيفية تلقي الناس املشاركني له
يف هﺬا النمﻂ عﱪ ﳎاالت احلياة االجتامعية املﺨتلفة ،فهناك اخلطاب السياﳼ،
واخلطاب الطبي ،واخلطاب الرياﴈ 6وهﺬا ينسحب عىل التاريخ عندما يكون
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خطاب ًا يرتبﻂ بمستعمله ،وخيرج من دائرة الكتابة التارخيية العامة اىل الكتابة اخلاصة

يف التاريخ ،وكيفية بناء خطاب تارخيي ينسجم مﻊ رغبات املﺆرخ أو الكاتب يف هﺬا
احلقل ،أ ّما الوجهة االخرى التي يمكن من خالهلا وصف التاريخ خطاب ًا فهو العناية

بكيفيات تشكّل التاريخ ،والعناية بلغته ،اذ ال تتفﻖ هﺬه الدراسة والرأي القائل:

إن لغة التاريخ لغة علمية واملﺆرخ خيرج من منظومة األدب ولغته تتعارض مﻊ
اللغة االدبية 7بل تﺆمن بأن اللغة التي ُقدّ م ﲠا التاريخ هي نفسها اللغة التي ُقدّ م ﲠا
األدب والفنون ،فيها من املجازات والكنايات ما ال نجده يف لغة العلوم املصطنعة
واملحمية باملعادالت واألرقام ،وقد اقرتح هايدن وايﺖ إعادة التفكري يف التاريخ

بأنه نوع من االدب ،لك ّن عىل املﺆرخني او املشتغلني يف التاريخ االفادة من أساليب

التمثيل االديب املعارص ،ومثلام يتأرجح املﺆرخ بني املاﴈ واحلاﴐ ،فهو يتأرجح

كﺬلك بني الفن والعلم 8ويبدو ان هايدن وايﺖ ﱂ يكن مكتفي ًا ﲠﺬا التأرجح والبينية

بني االدب والعلم ،بل ذهب اىل صوغ نظرية يف اخلطاب التارخيي تعتمد عىل ما
قدّ مه ليفي شرتاوس وياكوبسن والكان ،والقول -علن ًا -ببالغة اخلطاب التارخيي

يف كتابة ( /Metahistoryماوراء التاريخ) ،إذ يعدّ ه خطاب ًا متعدّ د املستويات
اجلاملية ،واللغوية ،والعلمية ،فالبد من ﲢليل ﳎازاته واستعاراته ،9وهﺬه النظرية

وجدت حضورا واهتامما عند بواز شوشان الﺬي يرى ّ
أن »البالغة تلعب دور ًا مه ًام

يف سعي املﺆرخ اىل ﲢقيﻖ أهداف معينة ،ليس أقلها االقناع« 10شوشان الﺬي يعتمد

الكثري من املقوالت املﺆمنة ببالغة النصوص التارخيية وعدم االكتفاء بالبحث عن
ّ
((إن البالغة ليسﺖ هي طبقة القشطة التي
واقعيتها ،ومنها مقولة جي هكسرت

تغطي كيكة التاريخ ،بل هي ﳐلوطة يف عجينة تلك الكيكة)). 11

فالتاريخ ليس وصف ًا أو ﳎاالً معرفي ًا واحد ًا ،بل ﳎموعة أحداث انتقل بعضها
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ومدون يف االصل ،سواء يف
من الشفاهي إىل الكتايب ،وبعضها اآلخر مكتوب
ّ

تاريخ االسالم أو العصور التي تلته ،نقرأها بوصفها حكايات تعرض لنا الوقائﻊ
واألحداث ،ونقرتب منها ملعرفة ﳎريات األمور عﱪ معاينة سلسلة اإلسناد أو فهم

الرواية فهام تارخييا ،وفحص ما تقدّ مه من توصيف ملرحلة زمنية اداريا أو اجتامعيا

أو اقتصاديا أو سياسي ًا أو جغرافيا ،واحيانا تفرز اخلطابات التارخيية أبعاد ًا عقائدية

وتوجهات الفرق واملﺬاهب االسالمية ،لكنّنا بحاجة إىل فحص هﺬا اخلطاب من
داخله أو النظر له بوصفه حدث ًا خطاب ًيا عىل حد تعبري نورمان فريكلف ،إذ ﳛمل هﺬا
احلدث ثالثة أبعاد هي النص واملامرسة اخلطابية واملامرسة االجتامعية ،فالنص يم ّثل

جزءا من املامرسات اخلطابية من ناحية واملامرسات االجتامعية األوسﻊ من ناحية
أخرى ،ويكشف عن اﳘية املامرسات اخلطابية ،بام فيها من عمليات انتاج اخلطاب

وتوزيعه واستهالكه .12فالدخول إىل اخلطاب وﲢليله من أصغر عنرص فيه وصوال
إىل حكايته التارخيية ﳚعلك امام تفاصيل قد تكون غامضة عىل قارئ التاريخ بشكله

*
ضم
املعهود؛ ولﺬا نفرتض القراءة البالغية أي املعتمدة عىل ﲢليل اخلطاب  ،عﱪ ّ

احلدث اخلطايب الواحد إىل ﳎموعة أحداث أخرى لتشكّل بدورها منظومة خطابية

تعطينا تصور ًا عن الفعل ور ّد الفعل وظهور شﺨصيات فاعلة قد أغفلها أو يغفلها

مضمنة
املﺆرخون والتارخييون ،ألﳖا تﴪبﺖ بني السطور ،أو كانﺖ ضمن حكاية
ّ
ﲢتاج إىل املعاينة؛ ألﳖا تكشف ما ﱂ ﳚد حضور ًا ،فضال عن ّ
((أن اخلطاب التارخيي

يم ّثل نوعا من اخلطابات البالغية التي تستهدف االقناع أو التأثري أو كليهام ،وان

البعد البالغي للﺨطاب التارخيي يتجاوز كونه جتميال للغة إىل ان يكون مكونا
بنائيا للﺨطاب التارخيي ،من تصور يرى ان جوهر اخلطاب يكمن يف الطريقة التي
يتشكّل ﲠا)) 13فالوقوف عند بعﺾ األحداث املهمة يف التاريخ ﳚعلنا يف منطقة
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التعرف إىل تفاصيل لغوية وعالمات لفظية وغري لفظية وخطب ًا ومراسالت تتضمن
ّ

أفعاالً وأحداث ًا خطابية مهمة للغاية ،ومن ذلك هجرة النبي  sإىل املدينة وما يرافﻖ
هﺬا احلدث املهم ،حادثة السقيفة والنزاع الرشعي بني النص واالختيار من جهة،

والنزاع القبيل بني االنصار واملهاجرين من جهة اخرى ،وحركة الردة ،وحادثة مقتل

عثامن بن عفان كام يرويه الطﱪي يف تارخيه ففيها نصوص  /أخبار ،تُنقل ضمن

خطاب حادثة مقتل عثامن بن عفان ،اذ هناك سلسلة من املتواليات احلدثية توافقها

سلسلة من املتواليات اخلطابية تبدأ بعبد اﷲ بن سبأ ،ثم اختفاء عامر بن ياﴎ بعد أن

أرسله عثامن إىل مرص ،ثم بروز شﺨصية معاوية بن أيب سفيان ،كﺬلك حادثة معركة
صفني أو معركة اجلمل ووجود معسكرين قدّ ما الكثري من احلجج واملناظرات ،فهﺬا
اخلطاب التارخيي يسمح بالدخول إىل انتقاالته ومعاينتها عﱪ كتب التاريخ األخرى.
االﺿاءة الﺜانية

تتأسس هﺬه االضاءة عىل تقديم فرضة أخرى بعد فرضية القول بﺨطابية التاريخ

وامكانيته البالغية ،وفرضيتنا الثانية تقوم عىل فهم ﳖج البالغة خطاب اإلمام عيل

 gبوصفه خطاب ًا تارخيي ًا ،فﺈذا ﲤكّنا من الﱪهنة عىل وصف كتاب(النهج) بانه
خطاب تارخيي ،فال شك من وصف العهد بالصفة نفسها (خطاب تارخيي) ،فام

صفات اخلطاب كي يكون تارخييا ؟ فقلنا يف االضاءة االوىلّ :
إن للتاريخ وصف ًا
ومهمة وصور ًا ،فهل يتمتﻊ (ﳖج البالغة) بام للتاريخ من ميزات أو خصائص؟

وهو ﳎموعة الروائﻊ العلوية التي قال عنها الفيلسوف املرصي زكي نجيب حممود:
((فقلب معي الصفحات الرائعة االدبية من ﳖج البالغة« وقل يل اين ينتهي االديب
ليبدأ الفيلسوف؟ واين ينتهي الفيلسوف ليبدأ الفارس؟ واين ينتهي هﺬا ليبدأ

السياﳼ ؟ إنه ال فواصل وال فوارق ،ففي هﺬه املﺨتارات خطب ورسائل وأحكام،
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وحجاج وشاهد امتزج فيها االدب باحلكمة ،واحلكمة باألرﳛية وهاتان ما نسميه

اليوم سياسة يسوس ﲠا احلاكم شعبه ،أو يداور ﲠا احلاكم خصمه)).14

اذا كان التاريخ معرفة بحسب توصيف سقراط له ،15فالشك ّ
أن املعرفة صورة

ﳖج البالغة ،فهناك خطبة التوحيد هي نظرية يف املعرفة ،وخطبته  gيف عجيب
ثمة عالقة – كام يرى
صنعة الكون وغريها من اخلطب والكالم والكتب ،واذا كانﺖ ّ

بول ريكور – بني التاريخ واحلياة ،واسقاطها عىل التاريخ بوصفه جزءا من احلياة
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فقد كانﺖ حياة الفرد /اإلمام عيل بن ايب طالب ،gوحياة املجتمﻊ /املجتمﻊ

االسالمي متغلغلة ومندﳎة يف خطاب النهج ،واذا كنّا نبحث عن فهم االحداث

التارخيية وتسجيلها واحتضان الوثائﻖ وتشكيل السري واملغازي ،فـ(ﳖج البالغة)
يم ّثل تأريخ أمة وشاهد عىل تارخيها وتفاصيله ،ففيه ذكر احلروب ،والغزوات،
ومراحل احلكم بعد الرسول sوكﺬلك بيان الواليات وأمرائها ،ومناهج العقائد
نضم (ﳖج
وطرق التفكري عند العرب آنﺬاك ،فبعد هﺬا االلتصاق أال يمكن أن
ّ

البالغة) إىل كتب التأريخ؟ قد يقول قائل كتب التاريخ تعتمد اخلﱪ أو السند،
وخطاب النهج ال يعتمدﳘا.

ّ
إن التاريخ ليس حكاية وﴎدا فحسب ،بل هو التنصﺖ يف املدونات والنبﺶ

فيها ،فﺈذا كان التاريخ حكاية فالشك ّ
أن اخلﱪ أصغر وحدة حكائية 17أي أنّه ال
يم ّثل التاريخ كله أو يعطي صورة متكاملة عن التاريخ ،فهناك الوثائﻖ والسجالت

والتعابري الشفاهية واملكتوبة ،وﳖج البالغة هو تاريخ بطريقة اإلبداع ،أو فرض

االنواع الكتابية عىل التاريخّ ،
الن اخلطاب بكل أشكاله الوثائقية واخلﱪية
ﹲ
حامل ملحمول تارخيي.
والسجالت والوصايا والنصوص الشعرية والعهود هو

والعودة إىل املدونة التارخيية االسالمية جتعلنا أمام قاسم مشرتك بني املﺆرخني
٩٧

ﺑﻼﻏﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ :ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ  gﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﱰ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ

كافة ،وهو النظر إىل التاريخ بوصفه حدث ًا ،لكنّهم اختلفوا يف اعتامد املﺆرخ  /الناظر إىل

الصورة املﺨ ّيلة يف بناء التاريخ فهناك ثالثة ﳎاالت كام يقول رضوان السيد هي ﳎال
احلدث وﳎال الصورة وﳎال اللحظة الناظرة ،18وعىل اساسها نجد رصاع ًا مفهومي ًا

ينتج ثالثة تيارات ﳘا - :تيار التارخييني وتيار املﺆرخني ،وتيار الوسﻂ بينهام ،فاملﺆرخ
هو املنشغل باحلوادث التارخيية وﲢليل هﺬه احلوادث ونقدها ،اما التارخيي فهو

املنتمي إىل فن التدوين بفعل انشغاله بﴪد االحداث وترتيبها وتصنيفها وتبويبها.

وتيار الوسﻂ هو اجلامﻊ بينهام ،وﱂ يكن اإلمام  gمنتميا إىل هﺬه التصنيفات ،فكل
عيل gكان يفكر يف األمة ال
مﺆرخ له رغبة الدخول يف هﺬا التقسيم ،واإلمام ﱡ
بوصفه مﺆرخا  -بحسب تصنيف الدارسني -ألنه ﱂ يكن منشغال بتحليل احلدث،

بل منشغال بكشفه وتعرية شﺨوصه وبيان مهامهم ووظائفهم يف صناعة احلدث،
وﱂ يكن تارخييا ،يمتهن التاريخ عﱪ االنشغال بتدوين األحداث وترتيبها ،بل كان
جزءا من تدوين احلدث وشاهدا عىل تفاصيله ،ليكون راوي ًا ومﺆلف ًا وبطال له ،19بل

كان يقدّ م صورة الواقﻊ كام هي ،بعيدا عن االختالقات واالعتامد عىل السند مصدرا

منتج هلا ،مثلام هو الصورة العاكسة
لتوثيﻖ الواقعة ،ألنه شاهد – كام قلنا – عليها ﹲ

لتحديات السرية املحمدية ،والثقل الثاين الﺬي ﳛفﻆ لنا تلك السرية .فمجال احلدث

متجسد يف خطاب النهج ،الن النهج يعﱪ عن ﲤ ّثل االحداث التارخيية واملواقف عﱪ
احلدث اخلطايب ،اما اللحظة الناظرة ،فال يمكن اغفاهلا ونحن نتحدث عن مدونة

أنتجها من يصفه رسول اﷲ  sبأنّه باب مدينة العلم.

٩٨

أ.م.د .صالح حسن حاوي

ﻋﲇ gإﱃ مالﻚ اﻷﺷﱰ مﻦ التاريﺦ
موﻗﻊ ﻋهد اﻹمام ّ

عيل
ّ
يسجل هﺬا العهد مرحلة مهمة يف تاريخ اإلسالم بشكل عام وخالفة اإلمام ّ
 gبشكل خاص ،فلو نظرنا له بوصفه حدث ًا خطابي ًا ينقل لنا أحداثا تارخيية ،فهو
عيل  gتسجالن هﺬه اللحظة التارخيية،
يقﻊ بني حادثتني مهمتني يف خالفة اإلمام ّ

حيث ُسبﻖ هﺬا العهد بعهد آخر ال ّ
ُ
يقل أﳘية كتبه اإلمام إىل واليه عىل مرص حممد

بن ايب بكر سنة  36للهجرة ،و ّملا كان معاوية يبحث عن والية مرص ليكون عمرو

عيل gاألشرت ومعه العهد املشهور الﺬي نحن
بن العاص واليا عليها ،أرسل اإلمام ﱞ
بصدده ،وقد مات األشرت مسموما بفعل معاوية قبل وصوله مرص ،وثمة كتاب

من اإلمام إىل حممد بن أيب بكرّ ،ملا بلغه ان حممد ًا متكدّ ر لعزله وتولية األشرت بدال

تويف قبل الوصول ،وقد ّبني اإلمام يف ذلك
عنه ،عىل الرغم من أن االخري (األشرت) َ
الكتاب أسباب عزل حممد حيث خياطبه بقوله (( :أما بعد فقد بلغني م ِ
وجدتُك من
ُ
ّ

وإين ﱂ افعل ذلك استبطاء لك يف اجلهد ،وال ازديادا يف
تﴪيح االشرت اىل عملكّ ،
اجلد ، ،ان الرجل الﺬي كنﺖ وليته أمر مرص كان لنا رج ً
ال ناصح ًا وعىل عدونا شديد ًا
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فثمة حوادث تارخيية تﺆرشها
ناق ًام ،فرمحه اﷲ فلقد استكمل ايامه والقﻰ محامه))
ّ

كتب اإلمام  gوعهوده إىل والته عىل األمصار ،وهﺬه املساحة التوثيقية تسمح ْ
أن

عام ذكُر فيه من مالحم ،ومعارك ،وأحداث
نعدّ ﳖج البالغة خطابا تارخييا فضال ّ

سجلها اإلمام  gبأسلوب إبداعي أو ضمن تشكّل األنواع
تارخيية رصﳛة ،قد ّ
االدبية ،وﱂ تُكتب بطريقة املﺆرخني ،اذ اختار اإلمام عيل  gان يدّ ون اللحظات

التارخيية ،لكنّه بطريقته التي ﳛفﻆ ﲠا ذلك التاريخ ويوثﻖ احلدث التارخيي ،وهﺬا

ينعكس عىل عهد اإلمام gإىل األشرت بوصفه وثيقة تارخيية ،كام يقدّ م خطاب ًا تارخيي ًا
ﳐتلف ًا من حيث حضوره موثق ًا ومﺆرخ ًا وبط ً
ال للحدث التارخيي يف آن واحد.
٩٩

ﺑﻼﻏﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ :ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ  gﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﱰ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ

االﺿاءة الﺜالﺜة :توﺳيﻊ داﺋرة الدرس البالغي

هﺬه الفرضية هي نتاج الفرضية التي سبقتها ،من قبول التعاطي مﻊ مباين الدرس

البالغي يف قراءة خطاب التاريخ ،أو كام يرى هايدن وايﺖ ان اخلطاب التارخيي

هو خطاب متعدد املستويات ومنها املستوى البالغي ،فنحن امام فرضية املحاولة
للﺨروج بالبالغة من معاينة خطابات غري مركزية اعتدنا عىل قراءﲥا من مثل »القران
أو الشعر العريب وكﺬلك بعﺾ النصوص النثرية« اذ بدأت مرحلة االنتقال ﲠﺬا العلم

إىل قراءة خطابات مﺆثرة يف املجتمﻊ أو احلياة اليومية وكام يقول مصطفﻰ ناصف:

((إننا اكثر اهتامما بنظم اخلطاب االديب ،ومهام تكن القيمة الفعلية هلﺬا اخلطاب فال
ﳾء يسوغ اﳘال نشاط اللغة يف ﳎاالت اخرى متداخلة)) 21اذ بدأت حركة قراءة

اخلطاب السياﳼ أو االعالمي أو االشهاري ،وهي مرحلة – تبدو لنا – اقرب يف

االنتقال من دائرة الﺬاكرة اجلاملية التي اعتدنا عىل مراعاﲥا بفحص نصوصها ،إىل

احلاجة املجتمعية أو االستعامل الثقايف ،فثمة طقوس ،وعبادات ،وشعائر ،ورموز،

وخطابات مجاهريية تستحﻖ املعاينة البالغية ﲢﺖ مسمﻰ (ﲢليل اخلطاب) وكأنّه

الوجه اجلديد لتوسيﻊ دائرة الفهم البالغي أو علم البالغة؛ واخلالص به من نسق ّية

ورشاح مرشوعه وملﺨصيه 22فجاءت هﺬه الدراسة لتﺨتار
وسلطوية السكاكي ّ
مهام يف ذخريﲥا ،وهو
اخلطاب التارخيي بوصفه خطا ًبا ﳛارص األمة ويم ّثل إرث ًا ً

كان وما يزال قري ًبا من احلياة اليومية للمواطن العريب؛ ولﺬا فعملية االكتفاء بقراءة
املﺆرخ أو املشتغل بحقل التاريخ قد ترتك الكثري الﺬي باإلمكان معاينته عﱪ ﲢليل
اخلطاب بالغ ًيا؛ وهﺬا ما تنشغل به هﺬه الدراسة.

١٠٠

أ.م.د .صالح حسن حاوي

ﻋهد اﻹمام  gإﱃ مالﻚ اﻷﺷﱰ (مقﱰح ﻗراءة)

ﱂ تكن هﺬه الدراسة ﲣتار لنفسها أن تكون فاحصة لنص الوثيقة لفهم احلقائﻖ

ينصب عىل النص الﺬي تغﺬيه تلك الوقائﻊ،
أو القول بصدقها ،بل الرتكيز كله
ﱡ

وسنعمل عىل فهم بالغة الوثيقة التارخيية ضمن دائرة املنظومة اخلطابية التي يقدّ مها
داخل الواقعة اللسانية هو اإلمام عيل  gإىل ﹴ
َ
ﹲ
متلﻖ خطايب متعدّ د
يب واحدﹲ
فاعل خطا ﱞ

»حممد بن أيب بكر ،مالك األشرت ،أهل مرص« أ ّما اذا نظرنا إىل اخلطاب من حيث

عالقته باحلادثة التارخيية /اخلطابية فﺈن الفاعل هو ﳐتلف املشاركني القائمني بعمل
سواء كان إﳚابي ًا أم سلبي ًا ،23أيّ :
أن الفاعل » كل من يامرس دورا يف عملية انتاج

اخلطاب والقائه وتداوله والتأثر به« 24أي سنكون مﻊ ﳎموعة مﻊ الفواعل اخلطابية

»اإلمام عيل ،gحممد بن ايب بكر ،مالك األشرت ،وأهل مرص ،وكﺬلك معاوية
وعمرو بن العاص« وكﺬلك مﻊ دائرة اخلطابات املتجاورة زمنيا أي حماولة ربﻂ
اخلطابات« املواثيﻖ والعهود والكتب واملراسالت

املنتجة يف مرحلة زمنية واحدة يف دائرة خطابية واحدة وهي بالشكل اآليت- :
»
َ

.١عهد اإلمام عيل gإىل حممد بن أيب بكر حني قلده مرص.

 .٢كتاب اإلمام gإىل حممد بن ايب بكر ،ملا بلغه توجده من عزله باألشرت عن مرص.

.٣كتاب اإلمام gإىل أهل مرص ملا وىل عليهم األشرت.
.٤عهد اإلمام gلألشرت ملا واله عىل مرص وأعامهلا.

تصورا عن عهد اإلمام gإىل مالك األشرت ضمن
فهﺬه اربعة خطابات تعطينا
ً

منظومة خطابية ،وتعدّ دها يكشف حركة التاريخ ،أو الفعل داخل احلدث التارخيي.

فثمة عالقة ال يمكن جتاوزها بني احلدث اخلطايب واملواقف أو املﺆسسات واهلياكل
ّ

إطارا له 25ونحن أمام أربعة مواقف تارخيية يشكّلها اخلطاب،
االجتامعية التي تُعدﱡ
ً
١٠١

ﺑﻼﻏﺔ ﺍﳋﻄﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﳜﻲ :ﻋﻬﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻲ  gﺇﱃ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻷﺷﱰ ﰲ ﺍﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﳋﻄﺎﺑﻴﺔ

وانتظمﺖ لتكون منظومة مواقف تشكلها منظومة خطابية ،وﲠﺬا فالبد من تسمية

الفواعل اخلطابية وﲢديد سلطتها ،والظروف الطارئة عليها التي تسهم يف إنتاج هﺬه
ثم تفاعل هﺬه التحديدات يف إنتاج عهد اإلمام gإىل مالك
املنظومة اخلطابية ،ومن ّ

األشرت؛ ألن التفاعل يظهر وجود قاعدة انتاج واستهالك للﺨطاب ﳑا يعني بالغته.
فهو حدث تارخيي يشكّله حدث خطايب ،وقراءته ضمن منظومة أحداث خطابية،

يكشف عن ﲢوالت املواقف التارخيية وتشكّلها.

العهد بﲔ املتﻜلم التارﳜي واملتﻜلم اﳋطاﰊ
كُتب خطاب العهد سنة  37هـ ،و ُأنتِ َج ضمن سياقات معينة ،ﲣتلف طبيعته

التارخيية بأنّه له مرسال ومتقبالً ،أي :ﱂ يكن االنشاء – تارخييا – ﳎهوال أو مرتبطا

بسارد أو مﺆلف ﳎهول ،بل هو مرتبﻂ بمﺆلف معلوم تارخييا هو اإلمام عيل بن أيب

طالب  gومتقبل معلوم وحمدد هو (مالك االشرت النﺨعي) وله سياقات معينة
تفرض وجود حركة معارضة يقودها معاوية بن ايب سفيان ،وعينه ترنو للسيطرة

عىل مرص والرغبة يف أن يكون عمرو بن العاص وال ًيا عليها ،حيث كان حممد

عيل gعليها ،وقد ﲢققﺖ املطالبة (( فأجابه اناس
بن ايب بكر هو عامل اإلمام ﱟ
كثريون آخرون ،وفسدت مرص عىل حممد بن ايب بكر ،فبلﻎ علي ًا توثبهم فقال ،ما
ملرص اال احد الرجلني ،صاحبنا الﺬي عزلناه عنها باألمس يعني قيس بن سعد أو
26
نص،
مالك بن احلارث األشرت)) ؛ فاملتكلم التارخيي -هنا -هو متكلم خارج ّ

ﳚسد
يتفاعل مﻊ السياقات اخلارجية ،وقد ينقل هﺬا التفاعل إىل واقعة لسانية؛ ّ
من خالهلا حضوره النص عﱪ االنتقال إىل دور املتكلم اخلطايب .وهنا يبدأ سﺆال

عيل gمﺆرخ ًا أم جزءا من منظومة خطاب التاريخ ؟ اذا
مفرتض ،أكان اإلمام ﱞ
هم املﺆرخ أن ينقل الوقائﻊ اىل القارئ ،فيبدو ّ
أن هﺬا االمر ينطبﻖ ﲤام ًا عىل نص
كان ﱡ
١٠٢

أ.م.د .صالح حسن حاوي

النهج بأحداثه التارخيية ومن ضمنها الوثائﻖ والعهود ،اذ ﱂ يكن هﺬا العهد او غريه

من الكتابات يف النهج هو من أجل خلﻖ حالة فنية لغرض التسلية وبيان القدرة
االبداعية او الكالمية أو املعرفية يف الكتابة مثلام نجد ذلك يف النصوص النثرية عند
اجلاحﻆ او التوحيدي او عبد احلميد الكاتب ،بل هو ينقل معلومة تارخيية ويسجلها

عﱪ شكل كتايب ﳐتلف عن الطريقة اخلﱪية املعتادة يف بناء خطاب التاريخ ،فضال

عن أن املﺆرخ – ﳎاز ًا( ،ناقل االحداث /اإلمام عيل )gهو جز ﹲء رئيس يف احلدث

التارخيي ،بمعنﻰ انه يامرس دورين ،الدور االول تصميم الشكل الفني للحدث
التارخيي ،والثاين االسهام بوصفه الشﺨصية الرئيسة يف بناء احلدث ،وهنا سنجد
انفسنا امام مصطلح جديد هو املتكلم اخلطايب.

واملراد منه هو من يسهم يف تثبيﺖ احلدث التارخيي وﳚسد مواقف املتكلم

التارخيي من االحداث واملتلقني ،ثم إن هﺬا املتكلم /اخلطايب خيتلف عن الفاعل

مر ذكره ،حيث ان املتكلم اخلطايب واحد لك ّن الفاعل اخلطايب قد يكون
اخلطايب الﺬي ّ
متعددا ليشمل املعنيني والقائمني عىل اخلطاب سلبا أو اﳚابا .فاملتكلم اخلطايب -هنا-

هو متكلم نص يامرس احلضور اللغوي أو البالغي ،عﱪ صيﻎ إنشائية أو خﱪية
واستشهادات وعمليات من التضفري اخلطايب ﲤنح اخلطاب قوته وسلطته البالغية.

فقد بدأ اإلمام gعهده إىل مالك األشرت بأسلوب التجريد »هﺬا ما أمر به عبد اﷲ

َ
مالك بن األشرت يف عهده اليه حني واله مرص« وقوله(( :أمره
عيل أمري املﺆمننيg

بتقوى اﷲ وايثار طاعته« »وأمره أن يكﴪ نفسه من الشهوات« 27وهﺬه معاجلة لقضية

ترتبﻂ بالطاعة ﷲ وليسﺖ دنيوية وهﺬا ما اعتدنا عليه يف خطابات اإلمام gحينام

يقف عند هكﺬا قضايا حيث يقول يف حديثه مﻊ العباس وايب سفيان عندما ُقبِ َﺾ

ُ
رسول اﷲ » :sواﷲ البن ايب طالب آنس باملوت من الطفل بثدي أمه«.28
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ثم يلتفﺖ باخلطاب الدنيوي مﻊ األشرت ،ليظهر املتكلم اخلطايب (( ثم اعلم

يا مالك ّأين قد وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور))

29

فاخلطاب السياﳼ املتضمن يف اخلطاب التارخيي يسمح بظهور ذاتية املتلفﻆ ،فمرة

مﻊ الفعل (اعلم) وهو فعل االمر الﺬي يستوجب ظاهرية َ
املﺨا َطب /انﺖ (مالك)
وضمنية الفاعل /املرسل /اإلمام عيل ،gوهو فعل ينقل املﺨا َطب من عدم
(أين
املعرفة إىل التلقني ،وبعد هﺬه اجلملة االنشائية األمرية؛ تأيت مجلة اخلﱪ الطلبية ّ

فثمة ﴐورات سياسية تقتﴤ مثل هﺬا احلضور ،وهو باألسلوب
قد ّ
وجهتك) ّ

وجه به اإلمام خطابه إىل حممد بن أيب بكر حني ق ّلده مرص ((واعلم يا
نفسه الﺬي ّ
حممد بن ايب بكر اين قد و ّليتك اعظم اجنادي يف نفيس َ
أهل مرص)) ،30وهناك فارق

بني (التوجيه ،والتولية) فالتوجيه بمعنﻰ جعل اليشء عىل جهة ،أو أقبل بوجهه عىل
االخر 31أي ّ
أن ثمة أمر ًا يدفعه إىل التوجيه ،وخطابه  gيكشف ﲢديد اجلهة التي
ُ
حيث كان هﺬا التوجيه مسبوق ًا
يريدها وهي (بالد قد جرت عليها دول قبلك)،

بدروس تربوية ﲤ ّثل ادارة الدولة أي كأﳖا مقدمة ملا يريد اإلمام  gطرحه يف

التوجيه إىل البالد التي درات عليها االحوال والغلبة ،أ ّما التولية ،فهي نتاج مرحلة
ﱂ ﲤتثل للسياقات التي امتثل هلا خطاب اإلمام  gإىل مالك األشرت.

ويبدو أن هيمنة اخلطاب السياﳼ الﺬي يشكّل ثيم ًة مهم ًة يف خطاب اإلمام g

وعني األشرت يتّصف ﲠيمنة ذاتية
التارخيي جعل كتابه إىل حممد بن ايب بكر حني عزله ّ
املتك ّلم اخلطايب ((فقد بلغني موجدتك من تﴪيح األشرت إىل عملك ،واين ﱂ افعل

نزعﺖ ما ﲢﺖ يدك ،لو ّليتك ما هو أيﴪّ ،
كنﺖ قد و ّليته
ذلك ، ،ولو
إن الرجل الﺬي ُ
ُ

عىل امر مرص)) فطغيان التعبري الﺬايت عﱪ ضامئر املتكلم هي من ﴐورات انتاج
خطاب سلطة ﳛتمي بﺬاتية املتكلم وﲢقيﻖ االندماج بني املتكلم التارخيي واملتكلم
١٠٤
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اخلطايب /النص ،ويفرض وظيفة اإلقناع التي تستوجب وجود ِ
ّ
مشﺨص
مرسل

قادر عىل إقناع اآلخر املرسل اليه الﺬي تأثر أو يﺬعن للﺨطاب.

وكﺬلك يف كتابه إىل أهل مرص؛ ّملا ّ
وىل عليهم األشرت خياطبهم بﺬاتيته االندماجية

بعثﺖ إليكم عبدا من عباد اﷲ ال ينام أيام
بني التارخيية واخلطابية(( :أما بعد ،فقد ُ

اخلوف ،وال ينكل عن األعداء ساعات الروع ، ،فأنّه ال يقدم ، ،وال يقدّ م اال عن

أمري ،وقد آثرتـُــكم به عىل نفيس)) 32هﺬا اخلطاب فيه بروز صورتني ،األوىل

ما تعنينا يف هﺬا املحور وهي حضور (ذات املتكلم) والثانية هي صورة األشرت
عﱪ تراكيب كنائية يرسمها اإلمام gعنه فيصفه بانه (ال ينام أيام اخلوف) كناية

عن ترقبه للحرب وﳘته العالية ،والبقاء منشغل التفكري طوال الليل بتدبري أمور
املعركة ومستلزماﲥا ،حيث الليل منطقة سكون البدن ،وانشغال الﺬهن للمحاربني

فيام سيأيت ،والكناية الثانية هي مستلزمة للكناية األوىل إذ يصف مرحلة ما بعد
التﺨطيﻂ والتدبري والدخول يف املعركة ،فاألشرت يف وصف اإلمام  gشديد

البأس ،ال ينكص أو ﳚبن ساعة املعركة .وهﺬا إسقاط التارخيي عىل اخلطايب.
انﺸاء اﳍوية بﲔ اﻹمام  gواﻷﺷﱰ

مكون ًا اجتامعي ًا -القدر َة عىل تشكيل اهلويات واملواقف
يملك اخلطاب -بوصفه ِّ

33
تعﱪ عن هوية الفرد أو االندماج
بني االفراد واجلامعات كام تتباين األساليب التي ّ

مﻊ اجلامعة ،فﺨطاب اإلمام gإىل األشرت يبدأ ﲠوية الفرد /احلاكم امللقب( أمري

َ
مالك بن احلارث األشرت،
عيل أمري املﺆمننيg
املﺆمنني) »هﺬا ما امر به عبد اﷲ ﱞ
يف عهده اليه حني ّ
مرص :جباة خراجها ،وجهاد عدوها ،واستصالح اهلها،
واله َ
وعامرة بالدها« فاملرسلة اخلطابية تعلن يف االستهالل هوي َة ا ُمل ِ
رسل الرصﳛة

باللقب(عيل أمري املﺆمنني )gواملرسل اليه (مالك بن احلارث األشرت) وقناة
ﱞ
١٠٥
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االرسال (يف عهده اليه) كﺬلك املناسبة /السياق (حني ّ
واله امر مرص).

مضمنة داخل اخلطاب،
ثم تبدأ األوامر والنواهي ،بحضور املرسل اليه هوية
ّ
ّ

وغياب هوية املتك ّلم ،عىل الرغم من أن الرتاكيب األمرية تتشكّل عﱪ اآلمر والناهي

وموجه إىل ﳐا َطب مأمور ومنهي ،مﻊ تعدّ د يف الدالالت ،وتكتسب يف عهد اإلمام
ّ

حجته ،اي إثبات
 gدالالت حجاجية ،حني يكون أصل الداللة يف اخلطاب ّ
احلﻖ بوصفه هوية املتكلم .خياطب اإلمام  gاألشرت ((أشعر قلبك الرمحة للرعية،

 ،وال تكونن عليهم سبعا ضاريا)) هﺬه األقوال هي مقدمات ومزودة بعالقة تراتبية

لتشكّل س ّل ًام حجاجيا لنتيجة تشكّل خطاب موقف الفرد /السلطة ،من اجلامعة/
نظري لك يف اخللﻖ)) 34فهﺬا
املحكوم
ّ
((فﺈﳖم صنفان إ ّما أخ لك يف الدين ،وإ ّما ﹲ

مﺆرش عىل عالقة الفرد بالتعدد املجتمعي وبناء دولة تﺆمن بتعدد اهلوية الفرعية.
ّ

تصورا عن فهم اإلمام ملعطيات القرآن ،حيث إن االخ من املشاركة يف
ويعطينا
ً

الوالدة والقوم والدين ،قال تعاىل﴿ :إنّام املﺆمنون إخوة﴾ وفهم اإلمام gللدور

النبي االكرم sنظام املﺆاخاة بني املهاجرين واالنصار ﳑن َق َبل
رشع ﱡ
الرسايل ،فقد ّ
بالدين املحمدي .أ ّما الشﻖ االخر فهو النظري وهو الشبيه الﺬي يمتلك منظومة
إخالقية يف دينه ،مشاﲠة ملنظومة االسالم يف االخالق.

وتﱪز هوية اإلمام  gبصيغة املتكلم اجلمﻊ حني ﲢدّ ث عن طبقات املجتمﻊ

سمﻰ اﷲ سهمه،
وحقوقها ،وكيفية ترشيعها واملحافظة عىل هﺬه احلقوق ((وكال قد ّ
ووضﻊ عىل حدّ ه فريضته يف كتابه ،أو سنّة نبيه  ،sعهدا منه ﻋندنا حمفوظ ًا))

35

ﹲ
انتقال من سياق احلاﴐ /احلاكمية التي فيها اإلمام gوما يناسبها من ضمري
فهو
املتكلم (انا) إىل سياق االستمرار /الوالية التي تبدأ باإلمام( gنحن) .لك ّن

حضور هوية الفرد /اإلمام gتتمظهر عند استحضار احلديث النبوي الرشيف(
١٠٦
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فﺈين سمعﺖ رسول اﷲ صىل اﷲ عليه واله يقول يف غري موطن) كام تﱪز هﺬه اهلوية

عهدت اليك يف
عند مراحل انتهاء فقرات العهد ((وجتتهد لنفسك يف اتباع ما
ُ

واستوثقﺖ من احلجة لنفيس عليك)) 36ليمنحنا النتيجة عﱪ أقوال/
عهدي هﺬا
ُ
حجج يف إعالن النتيجة التي يبحث عنها اإلمام gيف خطاب تارخيي وظيفته
النصح واالرشاد اي الوظيفة التأديبية (لكيال تكون لك علة عند تﴪع نفسك إىل

هواها) ثم يعلن هوية االندماج واملشاركة يف العمل الصالح والتوفيﻖ مﻊ مالك
األشرت ((وأنا أسال اﷲ بسعة رمحته ،وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة ،أن يوفقني

وإياك ، ،وأن خيتم ﱄ ولﻚ بالسعادة والشهادة ،وإنّا اليﻪ راغبون)).

أ ّما يف كتابه إىل حممد بن أيب بكر ملا بلغه توجده من عزلهّ ،
يسجل
فﺈن خطابه الﺬي ّ

مرحلة تارخيية مهمة يف عهد حكومة اإلمام  gيغلب عليه اإلعالن عن هوية اإلمام

وبصيغة املتكلم ((فقد بلغني موجدتك ، ،واﲏ ﱂ ﹸ
نزﻋﺖ ما
أفعﻞ ذلك استبطاء ، ،ولو
ﹸ
ﲢﺖ يدك من سلطانك ،لو ّليتﹸـــﻚ ما هو أيﴪ عليك ، ،إن الرجل الﺬي و ّليتﹸــــﻪ أمر

مرص)) ثم يﺬهب إىل هوية االندماج واالشرتاك مﻊ حممد بن أيب بكر ((كان لنا رجال

ناصحا ،وعىل ﻋدونا شديدا ناقام)) اذ ﱂ يقل (هو يل رجل ،وعىل عدوي شديد) اذ
يعمد اإلمام  gإىل إنشاء هوية االندماج مﻊ والته عﱪ خطاب تارخيي وظيفته االقناع،
ثم يسجل يف هﺬا الكتاب حلظة تارخيية ﲤ ّثل مرحلة استشهاد األشرت ((فرمحه اﷲ فلقد
ّ

استكمل ايامه ،والقﻰ محامه ،ونحﻦ ﻋنﻪ راﺿون)) فاخلاﲤة متامثلة مﻊ خاﲤة اإلمامg
يف عهده إىل مالك األشرت يف االندماج حني قال ( وإنا اليه راغبون).

١٠٧
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املنﻈومة اﳋطابية مﻦ االخبارية إﱃ االنﺸاﺋية

إن ﳎمل الكتب أو الوثائﻖ أو العهود املندرجة فيام اقرتحناه (منظومة خطابية)

تتوزع بني اإلخبار واإلنشاء عىل وفﻖ السياقات التي ُأنتجﺖ فيها ،ففي عهد اإلمام g

إىل حممد بن أيب بكر حني ق ّلده والية مرص يبدأ بجمل إنشائية  /أمرية ((اخفﺾ هلم
ِ
وآس بينهم يف اللحظة والنظرة))
جناحك ،وأل ْن هلم جانبك ،وأبسﻂ هلم وجهك،

37

وهﺬه اجلمل مبنية بناء استعاريا مكنيا تﺆدي من خالله وظيفة النصح واإلرشاد ،وﲤ ّثل

حججا متدرجة ﲣدم نتيجة واحدة مﺬكورة يف خطاب اإلمام وتﺆدي اليها ،فهي تسري

38
ثم يأيت برابﻂ
يف اجتاه واحد ال باجتاه التعارض احلجاجي الﺬي ينشﻂ مﻊ » لكن« َ ،

حجاجي(حتﻰ) فيقول( :حتﻰ ال يطمﻊ العظامء يف حيفك هلم) وهو ربﻂ للحجة القوية
ّ
((فﺈن اﷲ تعاىل يسألكم معرش
أو التي ينتهي ﲠا السلم احلجاجي ،لينتهي باحلجة الظاهرة

عباده – عن الصغرية من أعاملكم والكبرية ،والظاهرة واملستورة)) 39وعندما ينتقل
الكالم إىل اخلﱪية يبقﻰ يدور يف الدائرة نفسها النصح واالرشاد املﺆ ّدي إىل احلجاج.

وهﺬا العهد ال خيتلف عن عهد اإلمام gإىل األشرت الﺬي يبدأ بفعل التواصل

واملشاركة يف بناء احلدث التارخيي (ثم اعلم يا مالك) فاألمر ال يستهدف اإللزام
وجهتك إىل بالد قد جرت عليها دول
األمري ،بقدر استهداف تنبيه املتلقي ((أين قد ّ

قبلك من عدل وجور ،وان الناس ينظرون من امورك يف مثل ما كنﺖ تنظر فيه من امور

خطاب اإلمام gإىل فرض
الوالة قبلك ،ويقولون فيك ما كنﺖ تقول فيهم)) خضﻊ
ُ

تصور عن البالد املوفد اليها .ثم تبدأ ﳎموعة
التجربة التارخيية عىل مالك ،عﱪ اعطاء ّ
ثمة
من األقوال االنشائية ،التي ﲣدم الوظيفة اإلقناعية ال اخلﱪية أو األمرية ،كام ان ّ
التفاتة إىل وضعية اجلامهري يف احلدث السياﳼ ،اذ يكتب اإلمام gإىل األشرتّ (( :
فﺈن

سﺨﻂ العامة ﳚحف برﴇ اخلاصةّ ،
وإن سﺨﻂ اخلاصة ُيغتفر مﻊ رﴇ العامة))

40

١٠٨
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فالعامة هم اجلامهري القادرة عىل فعل التضحية ((تشبه إىل حدﱟ ما حالة النائم الﺬي يتع ّطل
عقله مﺆقت ًا ويرتك نفسه عرضة النبثاق صورة قوية ومكثفة جدا ، ،وملا كانﺖ اجلامهري
غري قادر عىل التفكري وال عىل املحاكمة العقلية فاﳖا ال تعرف معنﻰ املستحيل أو املستبعد
احلدوث)) 41فهناك معادلة يطرحها اإلمام gﲤ ّثل واقعا سياسيا واجتامعيا يفرض مثل
هكﺬا خطاب ،هﺬه املعادلة بني اخلاصة والعامة ،اي بني (النﺨبة واجلمهور) وبني حالتي
(املغفرة والسﺨﻂ) لينتهي إىل نتيجة حمدّ دة اإلمكانات احلجاجية ومق ّيدة باحلرص العامل

احلجاجي ((انام عامد الدين ،ومجاع املسلمني والعدّ ة من االعداء العامة من االمة)) وعىل
وفﻖ هﺬه النتيجة تبدأ مشورة اإلمام األمرية (( فليكن صفوك هلم وميلك معهم)).

أ ّما يف خطاب اﻹمام gإﱃ أهﻞ مﴫ وعﱪ هﺬا التسلسل التارخيي للمنظومة

اخلطابية ،نجد كتاب اإلمام يبدأ بجمل خﱪية بعضها تﺆدي وظيفة الوصف عن أهل

مرص ((إىل القوم الﺬين غضبوا ﷲ حني ُعص)) ثم مجل خﱪية يف وصف واليه اجلديد

(مالك األشرت) ((أ ّما بعد :فقد بعثﺖ اليكم عبدً ا من عباد اﷲ ال ينام أيام اخلوف،
وال ينكل عن االعداء ساعات الروع ،أشد عىل الفجار من حريﻖ النار ،وهو (مالك
بن احلارث) أخو مﺬحج)) وهﺬه اجلمل تشتغل عىل وفﻖ تسلسل منطقي للحدث

والتمهيد لالنتقال إىل األقوال اإلنشائية (( فاسمعوا له ،وأطيعوا أمره يف ما طابﻖ
فﺈن أمركم أن تنفروا فانفرواْ ،
احلﻖ ،فﺈنّه سيف من سيوف اﷲْ ، ،
وإن أمركم أن تقيموا

فأقيموا)) 42ملاذا هﺬه الطاعة التي يفرضها اإلمام عىل أهل مرص؟ الن اإلمام gﳚيبنا

عن مالك األشرت بأنّه (ال يقدم اال عن امري).

أ ّما عن خطاب اإلمام gإىل حممد بن أيب بكر حني عزله ،فاجلملة اخلﱪية ال

فﺈين
تستهدف اإلخبار ،بل تستهدف ﲢقيﻖ وظيفة التسويﻎ أو اإلقناع بقبول العزل » ّ

ﱂ أفعل ذلك استبطاء لك يف اجلهد ،وال ازديادا لك يف اجلد« ثم ينتقل بعد انتهاء هﺬه
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الوظيفة إىل مالحقة السياق اجلديد الﺬي عىل حممد بن أيب بكر أن يتﺨﺬه عﱪ مجل إنشائية

وشمر
بني الفعل الدنيوي والفعل االخروي (( فاصحر لعدوك ،وامﺾ عىل بصريتكّ ،
حلرب من حاربك ،وادع إىل سبيل ربك ،واكثر االستعانة باﷲ يكفيك ما أﳘك)).43
العهد بﲔ خطاب النهج وﻛتﺐ التاريﺦ

ال يمكن ان نقرأ احلدث التارخيي يف خطاب العهد إن ﱂ تكن املنظومة اخلطابية
ﹴ
واف عن التسلسل الزمني لبناء
حاﴐة* ،وهي املسﺆولة عن إعطاء تصور
موجه اليه
االحداث ،فهناك
موج ﹲه اىل حممد بن أيب بكر سنة  36هـ وآخر ّ
كتاب ّ
ﹲ

موجه
بعد مقتل االشرت سنة 38هـ ،وكتاب العهد أواخر سنة 37هـ وبينهام كتاب ّ

تعﱪ عنها كتب
اىل أهل مرص عندما أرسل اليهم االشرت سنة  37هـ .فهناك أحداث ّ

اإلمام gيف خطاب النهج ،واحداث قد ﲣتلف معها يف مدونات التاريخ مثل
الطﱪي واملسعودي ،وبسبب غياب تراتيبة الكتب والعهود يف مدونة الطﱪي نجد
خلﺨلة يف البنية الزمنية للحدث ،اذ يقول الطﱪي (( :فكتب قيس** اىل عيل :إن

رت أمري ًا اىل
َ
عيل االش َ
كنﺖ تتهمني فاعزلني عن عملك ،وابعث اليه غريي ،فبعث ﱞ

فلام بلﻎ علي ًا
مرص ،حتﻰ اذا صار بالقلزم رشب رشبة العسل كان فيها حتفهّ ، ،

وفاة االشرت بالقلزم بعث حممد بن ايب بكر أمري ًا عىل مرص)) 44فهناك أربعة أحداث

يف هﺬا املقطﻊ التارخيي املنقول من تاريخ الطﱪي (تاريخ الرسل وامللوك) وهي
بالشكل االيت وحسب تسلسلها الزمني الوارد يف التاريخ.

اﳊدث اﻷول :طلب قيس بن سعد عزله عن إمارة مرص.
اﳊدث الﺜاﲏ :إرسال مالك األشرت أمري ًا اىل مرص.

اﳊدث الﺜالﺚ :وفاة األشرت بالقلزم مسموم ًا بالعسل.

اﳊدث الرابﻊ :إرسال حممد بن أيب بكر أمري ًا عىل مرص.
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فلو عرضﺖ هﺬه االحداث عىل ﳖج البالغة ،فكيف سيقدّ مها النهج تارخيي ًا؟

يبدو أن الكتب والعهود يف النهج تعمل عىل خلﻖ صورة زمنية ﴎدية يمكن من

خالهلا كشف (بنية تراتب) تلك البنية التي ﲣتلف عن البنية التارخيية التي يقدّ مها

الطﱪي ،وتتفﻖ مﻊ املسعودي وهو يرسم صورة االشرت مقات ً
ال يف حرب صفني سنة

37هـ أي ﱂ يكن أمري ًا عىل مرص كام ذكر الطﱪي .وكﺬلك قيس بن سعد بن عبادة
وهو يقود االنصار وربيعة يف احلرب نفسها ،وهﺬا ﱡ
يدل عىل أن حممد بن أيب بكر
كان هو الوايل عىل مرص ،وقد ُقتل فيها سنة  38للهجرة 45.ثم يﺬكر املسعودي ((

ّ
دس اىل دهقان
فلام بلﻎ ذلك معاوية ﱠ
مرص وانفﺬه إليها يف جيﺶّ ،
عيل االش َ
رت َ
ووىل ﱞ

كان بالعريﺶ ،فأرغبه ،وقال :اترك خراجك عرشين سنة ،واحتل لالشرت بالسم
أن َ
يف طعامه ، ،فام استقرت يف جوفه حتﻰ تلف)) 46كام ّ
دليل املﺨالفة واالتفاق

التارخييني بني الطﱪي واملسعودي من جهة وﳖج البالغة من جهة أخرى ُ
قول

االمام  gيف ﳐاطبة حممد بن ايب بكر (( :أما بعد :فقد بلغني من تﴪيح االشرت اىل
عملك ،واين ﱂ افعل ذلك استبطاء لك يف اجلهد)).47

وقد يعطيك كالم االمام gيف ضوء املنظومة اخلطابية تصورات تارخيية قد تغفل

عنها كتب التاريخ ،من ذلك كالمه  gبعد مقتل حممد بن ايب بكر يقول(( :وقد
أردت تولية هاشم بن عتبة ،ولو وليته ملا خىل هلم العرصة ،وال اﳖزهم الفرصة ،بال

48
ﲢﴪ ألمرين،
ذم ملحمد بن ايب بكر ،ولقد كان ايل حبي ًبا)) كالم اإلمام gفيه ّﹲ

تعﱪ عنها كتب التاريخ املعروفة وهي
أحدﳘا يكشف لك قضية تارخيية مضمرة ﱂ ّ

رغبة اإلمام gيف منح والية مرص هلاشم بن عتبة بن ايب وقاص الﺬي استشهد يف
ﲢﴪه عىل فقد حممد بن أيب بكر ،وﱂ يرش كالم اإلمامg
معركة صفني ،االمر اآلخر ّ
اىل مالك االشرت ،وهﺬا ﹲ
دليل آخر عىل مقتل االشرت قبل مقتل ابن أيب بكر.
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ﻗراءة ختامية

• الﱪهنة عىل قراءة اخلطاب التارخيي قراءة بالغية يتطلب منّا تعديل املواقف

والرؤى واملتبنيات جتاه التاريخ أوال ،وجتاه البالغة ثاني ًا ،فمﻊ التاريخ نفرتض

التحول من ﴎدية التاريخ والبحث عن واقعية احداثه ،اىل خطابيته وتسلسله
ّ

ثم ﲢليل تقنيات التاريخ بوصفه خطاب ًا .أ ّما مﻊ البالغة ،فقد كشفﺖ
النسقي ،ومن ّ

رحلة هﺬه الدراسة عن ﴐورة انفتاح الدرس البالغي العريب واخلروج من نسقية

السكاكي وتقسيمه الثالثي ،وااليامن بﴬورة ﲢرير املفهوم واالداة والوظيفة،
واالنتقال بالدرس البالغي من التقسيامت اجلاهزة اىل ما يفرضه اخلطاب املدروس،

فاخلطاب التارخيي له من اخلصائص وامليزات ما جتعلنا نبحث له عن أدوات إجرائية

عام نح ّلله  -من خالهلا -من خطابات سياسية أو اجتامعية أو دينية،
قد تكون ﳐتلفة ّ
ﹴ
أدوات اجرائي ًة ﳐتلف ًة عن غريها ،فض ً
ال عن
فلكل خطاب ميزات تفرض دراسته

ﴐورة استحداث مفاهيم بالغية تتناسب مﻊ طبيعة اخلطابات املدروسة ،حتﻰ وإن

كان عىل سبيل التبيﺌة أي نقلها من بيﺌة معرفية اىل بيﺌة معرفية أخرى ،أو توسيﻊ
اشتغال املصطلح من املفردة واجلملة اىل اخلطاب ،إ ْذ ﱂ تعد بعﺾ املصطلحات

قادرة عىل املساﳘة يف ﲢليل أحد اخلطابات ،ولﺬا ال بد من اقرتاح حزمة اصطالحية
جديدة تسهم يف ذلك التحليل مثل اقرتاح مصطلح الفاعل اخلطايب ليكون ((مساﳘ ًا

يف انجاز العملية البالغية وهو شكل من اشكال توسيﻊ دائرة االهتامم باملتكلم التي
ُ
حيث تُقرأ مسﺆولية اخلطاب والظاهرة
أخﺬت مساحة جيدة يف البالغة العربية،
البالغية بصورة أكثر تفاعالً)).49

• االيامن بﴬورة إخراج دراسة النصوص التي تشكّل خطاب ًا متكام ً
ال من دائرة
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النص املغلﻖ عىل فرديته اىل قراءته يف ظل املنظومة اخلطابية ،ملا يعطي هﺬا النص من
حركة خطابية متكاملة ،فض ً
ال عن املساﳘة يف الﱪهنة عىل ربﻂ االحداث وتشكيلها

تارخيي ًا.

تفوق تارخييا – من حيث صياغة العبارة التارخيية وكﺬلك
• يبدو أن خطاب النهج ّ

توثيﻖ احلدث التارخيي  -عىل خطاب الطﱪي واملسعوديّ ،
ألن اإلمام  gهو جز ﹲء
من ذلك احلدث وليس ناق ً
ال أو راوي ًة له ،وهﺬا يفرتض املقارنات املثمرة التي تعطي

اضاءة سوا ﹲء من نصوص النهج او من النصوص التارخيية املعروفة بصفتها التارخيية.
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* ﲢدّ ثنا فيام سبﻖ عن املنظومة اخلطابية بوصفها ﳎموعة الكتب والعهود ّ
 gاىل عامله واهل مرص يف املرحلة الزمنية بني تويل حممد بن ايب بكر اىل حني ارسال مالك االشرت
لغرض مسك زمام االمارة عىل مرص.
*  -قيس بن سعد بن عبادة أحد أصحاب اإلمام عيل وقد ّ
توىل يف زمن خالفته حكم مرص سنة
 36هـ ،لك ّن االمام عزله .
( )44تاريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير الطﱪي :ج553 /4
( )45مروج الﺬهب ومعادن اجلوهر ،املسعودي :ج317 /2
( )46املصدر نفسه :ج318 /2
()47ﳖج البالغة366 :
()48املصدر نفسه93 :
()49ﲢرير مفهوم البالغة من الﺬاكرة اىل ﲢليل اخلطاب279 :
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أ.م.د .صالح حسن حاوي

ﻗاﺋمة املﺼادر واملراﺟﻊ:
 اطار مقرتح لتحليل اخلطاب الرتاثي ،عامد
عبد اللطيف ،ﳎلة اخلطاب ،ع2013 ،14
 بالغة اخلطاب التارخيي" اعامل مهداة
للدكتور محيد حلمداين ،اعداد وتنسيﻖ حممد
مشبال ،دار كنوز املعرفة -االردن ،ط-1
. 2018
 تاريخ الرسل وامللوك ،حممد بن جرير
الطﱪي ،حممد ابو الفضل ابراهيم ،الطبعة
الثانية – دار املعارف -بمرص ،د-ت.
 التاريخ عﱪ االستعارة مرص قبل الثورة يف
خطب السادات ،عامد عبد اللطيف ،موجز
ضمن Jacqemond.r.(2006) Ecrir
l,histoire de son temps (Europe
)et monde arabe
 ﲢرير مفهوم البالغة من الﺬاكرة اىل ﲢليل
اخلطاب ،صالح حسن حاوي ،بحث منشور
يف ﳎلة الرك -جامعة واسﻂ ،ع ،32ت-2
.2018
 التفسري واللغة والتواصل ،مصطفﻰ
ناصف ،عاﱂ املعرفة –.1995
 اخلطاب التارخيي دراسة ملنهجية ابن
خلدون ،عيل أومليل ،بريوت معهد االنامء
العريب ،د -ت
 اخلطاب والتغري االجتامعي ،نورمان
فريكلف ،ترمجة حممد عناين ،املركز القومي
للرتمجة -القاهرة ،ط.2017 -1
 اخلطاب واحلجاج ،ابو بكر العزاوي،

مﺆسسة الرحاب احلديثة ،بريوت ،ط-1
.2010
 سايكولوجية اجلامهري ،غوستاف لوبون ،دار
الساقي ،بريوت – لندن ،ط2011 -3
 شعرية التاريخ االسالمي تفكيك تاريخ
الطﱪي ،بواز شوشان ،نقله اىل العربية حيدر
الكعبي ،منشورات اجلمل ،ط.2016 -1
 علم التاريخ عند املسلمني ،فرانز روزنتال،
ترمجة صالح امحد العيل ،مراجعة حممد توفيﻖ
حسني ،بغداد – مكتبة املثنﻰ.1963 .
 الغارات أو االستنفار والغارات ،ابن
هالل الثقفي ،حققه وعلﻖ عليه عبد الزهراء
احلسيني ،دار االضواء بريوت  -لبنان ،ط-1
.1987
 الكالم واخلﱪ مقدمة يف الﴪد العريب ،سعيد
يقطني ،املركز الثقايف العريب1997 ،
 مروج الﺬهب ومعادن اجلوهر ،املسعودي،
أعتنﻰ به وراجعه كامل حسن مرعي ،املكتبة
العرصية ،صيدا – بريوت ،ط.2005 -1
 مصادر ﳖج البالغة واسانيده ،عبد الزهراء
احلسيني ،دار االضواء ،بريوت -لبنان ،ط3
.1985 معجم ﲢليل اخلطاب ،باتريك شاردو
ودومينيك دومنغو ،ترمجة عبد القادر املهريي
ومحادي صمود ،مراجعة صالح الدين
الرشيف ،دار كريستال سيناترا ،تونس 2008
 املعجم الفلسفي ،مجيل صليبيا ،الرشكة
العاملية للكتاب ،بريوت – لبنان.1994 ،
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 معجم مقاييس اللغة ،امحد بن فارس بن
زكريا ،ﲢقيﻖ وضبﻂ عبد السالم حممد هارون،
دار الكتب العلمية ،ايران ـــ قم ،د -ت.
 املعجم الوسيﻂ ،ابراهيم أنيس واخرون،
ﳎمﻊ اللغة العربية بالقاهرة ،مكتبة الرشوق
الدولية ،ط.2004 -4
 املفصل يف تاريخ العرب قبل االسالم ،جواد
عيل ،جامعة بغداد ،ط.1993 -2
 مناهج التحليل النقدي للﺨطاب ،ﲢرير
روث فوداك وميشيل ماير ،ترمجة حسام امحد
فتوح وعزة شبل حممد ،مراجعة وتقديم عامد
عبد اللطيف ،املركز القومي للرتمجة ،ط1
.2014
 نظرية الﴪد التارخيي عند بول ريكور ،جنان
بلﺨن ،رسالة ماجستري ،جامعة منتوري-
قسنطينة -اجلزائر.2010 ،
 ﳖج البالغة ،رشح حممد عبده ،ذو
اجلناحني -النجف ،ط2011.
 الوعي التارخيي والكتابة التارخيية العربية،
رضوان السيد ،ﳎلة الفكر العريب ،ع،27
س.1982 ،4
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املصادر االجنبية
 discourse analysis as theory and method. Marianne Jorjensen& Louise J. Phillips .Sage
Publica�ons. London.2002
 Entre la nouvelle histoire et le
nouveau roman historique. Marta Cichocka. L'Harma�an 2007
 ini�a�on aux méthodes de
l'analyse du discours .Dominique Maingueneau. 1991.
 the burden of history.
Hayden.v. White. Wesleyan University.2014

