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 .1طالبة دكتوراف ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فردوسي ،مشهد ،إيران
 .6أستاذة ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة الزهراء ،طهران ،إيران
(تاريخ االستالم6211/3/1 :؛ تاريخ القبول)6211/7/17 :

امللخّص
يُع ّد االتساق من األمور األساسية واملهمة يف انتقال املفهـوم إىل املتلقـي واالتسـاق املعجمـي الـذي يتجلـي فيـ التكـرار والتضـام
بأنواعهما املترادفـة واملتضـادة وبأشـكاهلما الشـكلية واملضـمونية يلعـب دورا هامـا يف هـذا املضـمار .كمـا أن اسـتمرارية الـنص
تتحقق بالترابط املنطقي بني أجزاء الكـالم خاصـة بـني الكلمـات يف تراكيـب اجلمـل أو العبـارات .التكـرار والتضـام حيفظـان
العالقـات القائمــة املتنوعـة بــني األلفــاظ يف اللغـة .كتــب اإلمــام علـي هــذف الرسـالة حينمــا وىل مالــك األشـتر علــى مصــر
وأعماهلــا وهــي أطــول رســالة وأمجعهــا للمســائل اإلجتماعيــة والسياســية وحتتــوي علــى مواضــيع خمتلفــة منــها :ضــرروة بنــاء
الذات وأخالق القيادة والتجنب من اخلصـائص السـيية ولـزوم العدالـة والعمـران والتحـذر مـن األنانيـة واملـن و ...إن التعـرف
على التماسـك النصـي يف هـذف الرسـالة احلكوميـة والبحـ عـن احملـاور اللغويـة األصـلية منـها والفرعيـة يف التحليـل املعجمـي
يــبني التركيــز األساســي يف تنظــيم أمــور الــبالد وإمعــان النظــر يف األولويــات اإلجرائيــة كدســتور حكــومي .اإلمــام بــالتكرار
والتضام قام بعرض أولويات حكومة صاحلة فبـالتكرارات يؤكـد علـى هـذف األولويـات ومـن أمههـا العنايـة بنظـارة اهلل وحفـظ
النفف بالتقوا واحملافظـة عليهـا واحليلولـة دون طغياهنـا فمراعـاة الرعيـة مث التأكيـد علـى احلـق وحسـن السـلو .وبالتضـام
يشري إىل بعض األوامر والنواهي يف اهلل والرعية حي يرسم هبااخلطوط احلمـراء للـوال وكيفيـة تصـرفات للجـذب والـدفع
أو اإلنضمام واإلنفصال ويعطي املعيارية يف العمـل كمـا ينبـ الـوال إىل األخـذ بـآراء النـاس والتوجـ إىل كيفيـة حكمهـم عليـ
والتكرار والترادف والتضـاد مـن اآلليـات املـو رة يف تبـيني قصـد االمـام وتطبيـج اولوياتـ للـوالة .يتبـع املقـال املنـهج الوصـفي-
التحليلي يف رسالة اإلمام علي ويتمتع يف مجع البيانات من املنهج املكتن.

الكلمات الرئيسة
هنج البالغة ،االتساق املعجمي ،التكرار ،التضام ،رسالة اإلمام علي

ملالك األشتر.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكاتب املسؤول

Email: s459mohammadi@gmail.com

752



جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة اخلامسة عشر ،العدد الرابع ،شتاء 5225

مقدمة
ل تســاق بنوعي ـ املعجمــي والــدالل دور هــام يف فهــم النصــوص .ويهــدف هــذا البح ـ إىل
معاجلة االتساق املعجمي يف عهد اإلمام علي ملالك األشتر النخعي وهذا االتسـاق يسـبب نوعـا
مــن التــوال يف العهــد؛ إذن فهــم هــذا التــوال يســهل األمــر علــى القــارئ لكــي يفهــم العالقــات
القائمة بني أجـزاء الكتـاب ومـا سـلط اإلمـام عليـ الضـوء للحكـام .واحملـاور املتناولـة يف هـذا
البح تشتمل على لفظ اجلاللة ،احلق ،النفف ،الرعية والناس وهـي أكطـر تكـرارا فيـ ؛ اـا
تؤدي إىل التماسك بني أجزاء النص.
هذا العهد وهو أطول رسالة بني رسائل اإلمام ،يعاجل املوضـوعات املختلفـة منـها :ضـرورة
بناء الذات وأخالق القيادة ،والتجنب من الغرور واألنانية ،وكيفية جلـب رضـا العامـة أو رضـا
اخلاصــة ،والقيــادة والــروابط االجتماعيــة ،واملشــورة ومكاهنــا الصــحيح ،وأفضــل العســكريني،
وأفضل املسؤولني ،واألخـالق اخلاصـة للـوال و ...وهـذف الرسـالة ليسـج رسـالة حلـاكم مصـر
فحسب بل ختاطـب مجيـع احلكـام يف مجيـع الـدول مبـا أن األمـني العـام لألمـم املتحـدة كـويف
عنــان حينمــا يواج ـ هــذف العبــارة مــن العهــد« :وأشــعر قلبــك الرمحــة للرعيــة،و احملبــة هلــم،
واللطف هبم ،والتكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم ،فإهنم صنفان :إما أخ لك يف الدين،
وإما نظري لك يف اخللق ،فيقول«:إن هذف العبارة من رسالة اإلمام علي ملالك األشتر جيب أن
تعلــق علــى كــل املؤسســات احلقوقيــة يف العــامل» (الســند .)324 :1461 ،وجعلتـ حــىت ينــادي بــأن
تدرس األجهزة احلقوقية والقانونية ،عهد اإلمام علي ملالك األشتر ،وترشيح لكي يكون أحـد
مصادر التشريع للقانون الدول( ..السند.)321 :1461 ،
الشريف الرضي من العلماء الكبار يف القرن الرابع وهو رجل أديب وشاعر عـارف بفنـون
الكالم معيارف يف اختيار كالم اإلمام هو الفصاحة والبالغة ومـن هنـا هـذف اجملموعـة مسـماة
بـ هنج البالغة مبا حتتويها من اخلطب واحلكم والرسـائل ،تتضـمن معـارف خمتلفـة كمعرفـة
اهلل تعــاىل وطبيعــة نشــوء العــامل واإلنســان واألمــم واحلكومــات الصــاحلة والفاســدة ورســائل
اإلمام إىل عمّال بضرورة رعاية حقوق الناس.
مالك بن احلارث األشتر من أكابر حـزب علـي وعظمـاء شـيعت شـديد االلتحـاق بـوالء أمـري
املؤمنني ونصرف« ،حيتمل أن يكون تلقيب باألشتر؛ النقالب جفن عينيـ  ،وحيتمـل أن يكـون
ذلك أخذا من لقب الديك ،فإن يسمى أشتر وإمنا لقب بذلك وصفا بالشجاعة ،وتشـبيها لـ يف
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لقط الرجال يف احلرب بالديك يف لقط احلبـوب وانتقائهـا» (احلسـي  :6226 ،ج .)741/1وميكـن
التعرف على مالك األشتر من خالل كالم أمري املؤمنني أيضا وقال هلم يف كتاب:
«أَمَّا باعدُ فَقَد باعاطْجُ إِلَيكُم عابدا من عبااد اَللَّ الَ ياناامُ أَيَّاما اَلْخاـوف والَ يانكُـلُ عاـنِ
اَلْأَعدااءِ سااعاات اَلرَّوعِ أَشادَّ عالَى اَلْفُجَّارِ من حارِيقِ اَلنَّارِ وهُوا ماالكُ بنُ اَلْحاـارِث أَخُـو
ماذْحج فَاسماعُوا لَ ُ وأَطيعُوا أَمرافُ فيماا طَاباقا اَلْحاقَّ فَإِنَّ ُ سايف من سُيُوف اَللَّ الَ كَليلُ
اَلظُّبا ــة والَ نا ــابِي اَلضَّــرِيباة فَ ـإِنْ أَماــراكُم أَنْ تانف ـرُوا فَــانفرُوا وإِنْ أَماــراكُم أَنْ تُقيمُ ــوا
فَأَقيمُوا فَإِنَّ ُ الَ يُقْدمُ والَ يُحجِمُ والَ يُؤاخِّرُ والَ يُقَدِّمُ إِالَّ عان أَمرِي وقَد آ َرتُكُم بِ عالَى
نافْسِي لناصيحات لَكُم وشدَّة شاكيمات عالَى عادُوِّكُم» (هنج البالغة ،كتاب )31

الدراســات الســابقة يف هنــج البالغــة غــري قليلــة ولكــن بعــض البحــوث عــاجل كــالم أمــري
املؤمنني من جهة نص خاصة فيمكننا أن خنلصها كما تلي:
ملالــك االشــتر دراســة يف ضــوء لســانيات
 -1االتســاق الصــويت يف عهــد اإلمــام علــي
النص  ،حوراء غـازي عنـاد السـالمي ،جملـة كليـة الفقـ  ،جامعـة الكوفـة .6217 ،تعـاجل
الباحطة امليزات الصوتية الل تؤدي إىل التماسك يف النص واالتساق الصـويت وتشـتمل
على السجع واجلناس والتغنيم والبح هذا ركز على االتساق الصويت وال املعجمي.
إىل مالك األشتر أمنوذجـا،
 -6االستبدال وأ رف يف سبك النص عهد اإلمام علي
جميب سعد أبو كطيفة ،جملة الباح  ،العدد  6211 :67كما يوضـح لنـا عنوانـ بأنـ
اختــار اإلســتبدال مــن آليــات االتســاق النحــوي .هنــا لــوث أخــرا وحــاول الباحـ
معاجلة كالم أمري املؤمنني معجميا و ويا يف خطبة اجلهاد كالتال:
 -3مظاهر االتساق النحوية واملعجمية يف خطبة اجلهاد ،حسن هادي نور وورود سعدون
عبد ،جملة كلية التربية جامعة املـطىن .6211 ،كمـا يبـدو قـام البحـ بتبـيني مظـاهر
االتساق بنوعي النحوية واملعجمية يف خطبة اجلهاد والتركيز يف البح احلال علـى
عهد اإلمام علي ملالك األشتر.
دف هذف املقالة إىل دراسة مؤشرات االتساق املعجمي .والسؤال الذي يطر نفسـ هنـا
ما هو دور االتساق املعجمي يف تنسيق األوامر املختلفـة يف هـذف الرسـالة؟ كمـا أن يبحـ هـذا
املقال عـن احملـاور اللغويـة االصـلية والفرعيـة لـ  ،ليسـاعد احلكـام علـى التركيـز األساسـي يف
تنظــيم بــراجمهم وإمعــان النظــر يف األولويــات االجرائيــة ملــا يف هــذف الرســالة مــن األوام ـر
والنواهي املؤكدة واملرتبطة كدستور حكومي لتشكيل حكومة صاحلة.
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االتساق

1

مصــطلح  cohesionمــن املعــايري النصــية الســبعة وقــد اختلــف العلمــاء يف تعريف ـ فيعــادل
االتساق والسبك والربط والتماسك وهو يتعلق باأللفاظ وظاهر الـنص ،عكـف االنسـجام وهـو
يرتبط باملعىن والداللة.
االتساق من األمور األساسية النتقال املفهوم إىل املتلقـى واالتسـاق اللغـوي بنوعيـ التكـرار
والتضـام وبأنواعهمــا كـالترادف والتضــاد ،يلعـب دورا بــارزا يف هـذا املضــمار .مبـا أن التكــرار
حيـرص علــى اســتمرارية الـنص والتضــام حيفــظ العالقــات القائمـة املتنوعــة بــني األلفــاظ يف
اللغة مطـل عالقـ ة التضـاد وعلـى هـذا األسـاس يـرا املتلقـي الـنص كسـبيكة؛ إذ تـرتبط أجـزاء
الكالم مع بعضها البعض ،من البداية حىت النهاية.
و« ــتص معيــار الســبك بالوســائل الــل تتحقــق هبــا خاصــية االســتمرارية يف ظــاهر الــنص
ونعــىن بظــاهر الــنص األحــداث اللغويــة الــل ننطــق هبــا أو نســمعها يف تعاقبــها ال ـزم  ،والــل
خنطها أو نراها؛ مبا هي كم متصل على صفحة الورق وهذف األحداث واملكونـات ينـتظم بعضـها
مـع بعـض تبعــا للمبـاين النحويـة ،ولكنــها التشـكل نصـا إال إذا حتقــق هلـا مـن وســائل السـبك مــا
جيعل النص حمتفظا بكينونت واسـتمراريت » (مصـلو  ،)667 :6222 ،والسـبك أو االتسـاق بنوعيـ
املعجمي والنحوي يضـمن اسـتمرارية الـنص .االتسـاق املعجمـي يكـون بـني املفـردات ،يف حـني أن
االتساق النحوي يتحقق بالعطف واإلحالة .وهذا املقال يركز على املستوا املعجمي بنوعي :
االتساق املعجمي

6

االتساق املعجمي يربط بني مجل بدون وصل أو إحالة ،وإمنا ع العالقات املعجميـة القائمـة
بني مفردات النص ووحدات من مجل  ،وحيقق التكرار والتضام تبعا ملا قال اخلطـايب بأنـ
«يعت االتساق املعجمي ،آخر مظهر من مظاهر اتساق النص» (اخلطايب.)64 :1111 ،
3

 .1التكرار
هنــا كتــب عديــدة وخمتلفــة مــن التــراث واملعاصــرة تطرقــج إىل ذكــر التكــرار بأنواع ـ ؛ فيقــول
احلمــوي« :إن التك ــرار ه ــو أن يكــرر امل ــتكلم اللفظ ــة الواح ــدة بــاللفظ واملع ــىن وامل ــراد ب ــذلك
1. Cohesion
2. Lexical recurrence
3. Recurrence
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التأكيـد» ( :6221ج .)441/6وابــن األ ــري يقسـم التكــرار إىل قســمني :أحـدمها يوجــد يف اللفــظ
واملعــىن ،واآلخــر يوجــد يف اللفــظ دون املعــىن( .ابــن األ ــري :1112 ،ج )147/2وميكــن أن يك ــون
تكرار لفظ أو عدد من األلفاظ بقصد التأكيد( .حممد عبدالراضي)161 :6221 ،
فيما بعد تطور مصطلح التكرار (أو اإلعادة) كشكل من أشـكال االتسـاق املعجمـي يتطلـب
إعادة عنصر معجمـي ،أو ورود مـرادف لـ أو شـب مـرادف (خطـايب )64 :1111 ،وأيضـا أظهـر
وســائل الســبك وأدناهــا إىل املالحظــة املباشــرة فل ـ دور يف تــدعيم نصــية الــنص( ،مصــلو ،
 )637 :6223والتكــرار يــذكر بعض ـ الــبعض وجيعــل الــنص متماســكا وتتحقــق ب ـ اســتمرارية
النص ،يقول صبحي إبـراهيم يف هـذا الصـدد« :إن التكـرار هـو إعـادة ذكـر لفـظ أو عبـارة أو
مجلــة أو فقــرة ،وذلــك بــاللفظ نفسـ أو بــالترادف ،لتحقيــق أغــراض كـطرية( .إبــراهيم:6222 ،
ج )62/6ومن أهم هذف األغراض االتساق بني عناصر النص باملضمون النصـي أو القصصـي.
(جـدرة )31 :6214 ،والقاعـدة االوليـة يف التكـرار أن اللفـظ املكـرر ينبغـي أن يكـون و يـق الصـلة
باملعىن العام وإال تكـون لفظيـة متكلفـة ال سـبيل إىل قبوهلـا ،إال إذا بـررت وجودهـا جبماليـات
خاصة (رمضان السيد )21 :1112 ،اعتمادا على أن التكـرار ميكـن أن جيلـب امللـل للقـارئ جيـب
أن يكون التكرار متناسقا مع الـنص فيتضـمن نصـية الـنص ليعطـي القـارئ فكـرة عـن مفهـوم
النص وما يتضمن هذا النص.
علــى ضــوء مــا ســبق يف هــذف املقالــة مــن عناصــر االتســاق املعجمــي مــن التكــرار والتضــام
بأنواعهما ،يبني البح مطـاال علـى مـا ورد مـن عناصـر االتسـاق املعجمـي (التكـرار يف رسـالة
إىل مالك األشتر) كما يلي:
اإلمام علي
التكرار يف رسالة اإلمام علي

إىل مالك األشتر:

يوجد التكرار والتضام بأنواع يف هذف الرسالة ولكن بعض األلفـاظ تتكـرر أكطـر مـن األخـرا
فترتيب التكرارات يف هذف الرسالة يسلط الضوء على نقاط التركيز يف كالم اإلمام .
لفظ اجلاللة:
إن اإلمام بشكل عام يكرر لفظـا مـا ويؤكـد عليـ ومـن هـذف األلفـاظ :لفـظ اجلاللـة يكـررف 76
مــرة ،دون احتســاب الضــمائر الــل تعــود إليـ وهــذا يــدل بــأن اإلمــام يعــود يف أمــورف إىل اهلل
سبحان وتعاىل ويأمر والي مالك االشتر ،أيضـا أن يضـع اهلل نصـب عينيـ يف حكمـ ويف كـل
تصرفات يف احلكومة ومـن البدايـة يـأمرف بتقـوي اهلل ونصـر اهلل بقلبـ ويـدف ولسـان فيـدعوف
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إىل اخلضوع أمام ملك اهلل فيحـذرف مـن الغـرور واالنانيـة وحـىت يـرا نفسـ حتـج رقابـة اهلل
جل جاللـ  .حينمـا يقـول اإلمـام " :أَماـرافُ بِتاقْـواا اللَّـ اوإِي َطـا ِر طَاعاتـ واا ِّت ابـا ِع امـا َأ امـ ار ِبـ فـي
كتاابِ من فَراائض واسُنانِ " فرييد أن يتذكر بأن مالك األشتر مبدئيا جيب علي أن يتقـى اهلل
ويتبع ـ يف الفــرائض والســنن ليســري يف النــهج الصــائب وميكــن القــول حينمــا تكــون التقــوا
معدومة لدا الوال سيواج املشاكل العديدة أمام رعيت ألن وعد اهلل سبحان وتعـاىل صـدق
ومبا أن قد تكفل أيضا بنصر من نصرف وإعزاز من أعزف كما يقول اإلمام حينما يـأمرف
بالعفو يذكرف بعفو يتأمل من عنداهلل سبحان وتعاىل ويقول:
« ...فَأَعطهِم من عافْوِ ا وصافْحكا مطْلِ اَلَّذي تُحبُّ وتارضاى أَنْ يُعطياـكا اَللَّـ ُ مـن
ك اواَل َّل ـ ُ َفــو اق امــن او َّال ا و َقــد
ك فَو َق ـ ا
ك َفــو َقهُم وواالــي َا ْل ـأَم ِر اعلَي ـ ا
ص ـفْح َف ِإ َّن ـ ا
اع ْف ـوِف و ا
استاكْفَا ا أَمراهُم وابتاالَ ا بِهِم والَ تانصبانَّ نافْساكا لحاربِ اَللَّ فَإِنَّ ُ الَ يادا لَـكا بِنِقْماتـ
واالَ غناى بِكا عان عافْوِف وراحمات والَ تاندامانَّ عالَى عافْو واالَ تابجاحانَّ بِعُقُوباةٍ».

أو عندما يريد أن يقوم بتحذيرف من الك واألنانية يذكرف بعظمة اهلل سبحان تعاىل فيقول:
«واإِذَا أَحداثَ لَكا ماا أَنجا في من سُلْطَانِكا أُبَّهاة أَو ماخيلَة فَانظُر إِلَى عظَـمِ مُلْـك
اَللَّ فَوقَكا وقُدرات منكا عالَى ماا الَ تاقْدرُ عالَي من نافْسِكا فَإِنَّ ذَلكا يُطَامنُ إِلَيكا مـن
طمااح ـكا وياكُ ـفُّ عان ـكا مــن غَربِ ـكا ويافــيء إِلَي ـكا بِماــا عا ـزابا عان ـكا مــن عاقْل ـكا إِيَّــا ا
ومُساامااةَ اَللَّ في عاظَمات واَلتَّشابُّ ا بِ في جابارُوت ».

فيقول اإلمام ملالك :نتيجة الك نتيجة واضحة جدا وهو الذل واهلوان« :فَإِنَّ اَللَّ ا يُذلُّ كُلَّ
جابَّــار ويُهِ ـنيُ كُ ـلَّ مُختاــال والفــرق بــني الــذل واهلــوان :إن إذالل الرجــل للرجــل هنــا أن جيعل ـ
منقادا على الكرف أو يف حكـم املنقـاد واإلهانـة أن جيعلـ صـغري األمـر اليبـال بـ  .واإلذالل ال
يكون إال من األعلـى لـألدا واالسـتهانة تكـون مـن الـنظري للـنظري والفـرق بـني الـذليل واملهـني
يقول :إن املهني هو املستضعف» (العسكري.)611 :6222 ،
وحيذر مالك األشتر من الغرور واألنانية حينما يقول ل « :إِيَّا ا وامُساامااةَ اللَّـ فـي عاظَماتـ
واالتَّشابُّ ا بِ في جابارُوت فَإِنَّ اللَّ ا يُذلُّ كُلَّ جابَّار وايُهِنيُ كُـلَّ مُختاـال» بـأن اإلنسـان حينمـا ضـع
أمام اخلالق يستطيع أن ضع أمام املخلوق وخاصـة باالنسـبة لألمـراء وحيتمـل أن يصـيبوا
بالغرور فيتشبهوا باهلل يف ج وت .
وكل هذف األوامر والنواهي تتم بـذكر اهلل والتأكيـد عليـ يف هـذا املضـمار .وهنـا نعـود إىل
صلب املوضوع يع االتساق املعجمي ونالحظ تكرار لفـظ اجلاللـة ودور االتسـاق املعجمـي يف

االتساق املعجمي يف رسائل هنج البالغة (رسالة اإلماأ علي

ملالك ا شرت النخعي َّنوذجا)

757

إبراز التكـرار وتشـابك األلفـاظ املتكـررة يف الـنص فـنالحظ أن اإلمـام علـي يـأمر مالـك
األشــتر أن يضــع اهلل ســبحان وتعــاىل نصــب عيني ـ يف حكم ـ وتصــرفات ويــأمرف بتقــوا اهلل
ونصراهلل وحيذرف من الغرور واألنانية ولريا نفس حتج عني اهلل جل جالل .
ويزداد التأكيد من خالل التكرار حينما يذكر اإلمـام مالـك األشـترا بالطبقـة السـفلى كمـا
هو واضح يف النص.
ُمَّ اللَّ ا اللَّ ا في الطَّباقَة السُّفْلَى منا الَّذينا لَا حيلَةَ لَهُم منا الْماساـاكنيِ واالْمُحتاـاجِ ا
ني
ك
اوأَه ِل ا ْلبُؤساى واالزَّمناى َف ِإ َّن في اهـذف ال َّط اب َقـة قَا ِنعـا اومُع اتـرّا وااح َفـظ ل َّلـ امـا اسـتاح َف َظ ا
من حاق فيهِم وااجعالْ لَهُم قسما من بايج ماالك واقسما من غَلَّات صاـواافي الْإِسـلَامِ فـي
كُل بالَدٍ فَإِنَّ للْأَقْصاى منهُم مطْلَ الَّذي للْأَدناى واكُلٌّ قَد استُرعيجا حاقَّ ُ.

ويأمرف بألّا يضيع حقوق هذف الطبقة من الرعية بذريعة انشغال يف احلكومة.
عندما يـأمر مالـك األشـتر أن يضـع اهلل نصـب عينيـ ويعـود
ونالحظ أن اإلمام علي
يف حكم إىل اهلل سبحان وتعـاىل؛ ألن اإلنسـان حينمـا يـذكر اهلل فـال يغـر وخبـالف ذلـك إن
اإلنسان إذا نسى اهلل يصبح غري آمن من الزلل واألخطاء.
اإلم ــام يرك ــز عل ــى ذك ــر اهلل ويك ــررف م ــرة بع ــد أخ ــرا يف اإلش ــارة إىل حق ــوق املس ــاكني
والبؤساء وخطاب إىل املالك بني األمر والنهي :األمـر مبعاجلـة أمـورهم والتصـدي حلاجـا م
والنــهي مــن الظلــم واالســتخفاف واإلمهــال يف حقهــم ويف املوضــعني ينبـ علــى حــق اهلل فــيهم
واملسؤولية الكبرية عنداهلل على عاتق .
النفف:
يستخدم اإلمام يف هذا النص "النفف"  31مرة ويريد أن يوصي مالك ببناء نفس واحملافظـة
على ما وي ب النفف .وبناءً على هذا يكـرر الـنفف ويعـد هبـا امـراض الـنفف وحيـذر منـها
وكيفية معاجلتها يف حالة االبتالء هبا ويوصي والي بالتقوا واحملافظة على الـنفف واحليلولـة
دون طغياهنا :األمر الذي يعد من مزالق احلكـام والـوالة وميكـن أن نقسـم تكـاليف الـنفف يف
رةية اإلمام يف ما يلي:
الف) االتصال باهلل وعدم حماربت
ب) لزوم احلق واإلنصاف يف احلكم بينها وبني الناس
ج) حفظ النفف يف الطمع ومجع األموال
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د) التذكري بعدم اإلعجاب والغرور
  ...والَ تانصبانَّ نافْساكا لحاربِ اَللَّ ...  ...الَ تُشرِفُ نافْسُ ُ عالَى طَماع والَ ياكْتافي بِأَدناى فَهم دُونَ أَقْصاافُ أَنصف اَللَّ ا وأَنصف اَلنَّاسا من نافْسِكا...  ...إِنَّماا يُعوِزُ أَهلُهاا لإِشرااف أَنفُفِ اَلْوُالَة عالَى اَلْجامعِ...ك ِإ َّال بِاالهت امـا ِم واَالســتعااناة
ف ياخـ ُر ُج َا ْلـواالي مـن حاقي َقــة امـا َأ ْل از امـ ُ اَل َّلـ ُ مـن ذَلـ ا
  ...و َلـي ابِاللَّ وتاوطنيِ نافْسِ عالَى لُزُومِ اَلْحاقِّ واَلصَّبرِ عالَي فيماا خافَّ عالَي أَو َقُلَ
  ...واجعالْ لنافْسِكا فيماا بايناكا وباينا اَللَّ أَفْضالَ تلْكا اَلْماوااقيج  ...وإِيَّا ا واَلْإِعجاابا بِنافْسِكا...إن الركيــزة األساســية يف هــذا الــنص هـي كلمــة "الــنفف" واملقصــود هنــا نفــف اإلنســان الــل قــد
تطلب ما ليف لصاحلها وجيب على االنسان أن يراقبها لكي التقع يف معصية اهلل سبحان وتعاىل.
احلق ومشتقا ا:
حينمـا يريـد اإلمـام أن يؤكـد علـى احلـق ملالــك ،فهـو يـأيت بتكـرار هـذف الكلمـة وهنـا يـ ز دور
تكرار كلمة احلق يف تشابك النص:
  ...يُشاابُ اَلْحاقُّ بِالْبااطلِ...  ...وأَلْزِمِ اَلْحاقَّ مان لَزِما ُ منا اَلْقَرِيبِ...  ...اَلتَّزايُّدا ياذْهابُ بِنُورِ اَلْحاقِّ...  ...إِعذَارا تابلُ ُ بِ حااجاتاكا من تاقْوِميهِم عالَى اَلْحاقِّ...  ...ولَيساج عالَى اَلْحاقِّ سماات تُعرافُ بِهاا ضُرُوبُ اَلصِّدقِ منا اَلْكَذبِ...ك ِإ َّال بِاالهت امـا ِم اواَالسـتعااناة
ف ياخ ُر ُج َا ْلواالي من حاقي َقـة امـا َأ ْل از امـ ُ اَل َّلـ ُ مـن ذَلـ ا
  ...لَي ابِاللَّ وتاوطنيِ نافْسِ عالَى لُزُومِ اَلْحاقِّ وااَلصَّبرِ عالَي فيماا خافَّ عالَي أَو َقُلَ...
  ...ولْياكُن أَحابَّ اَلْأُمُورِ إِلَيكا أَوساطُهاا في اَلْحاقِّ...ويشري إىل أن احلق يعت من النقـاط اهلامـة الـل جيـب أن يهـتم هبـا احلـاكم لكـي ال ـتلط
مع الباطل واليزول يف اإلجـراءات احلكوميـة ويؤكـد اإلمـام بتكـرار كلمـة "احلـق" وجـوب اإللتـزام بـ
كجزء من شبكة القوانني احلكومية .ويف التذكري باحلق يشري إىل أمور هامة ترتبط ب ومنها:
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الف) معرفة احلق وعدم املفارقة من
ب) متييز ما يشاب احلق وطرد الباطل عن
ج) التسليم للحق ومالزمة اإلنصاف وإن كان صعبا وخمالفا ملصاحل
احلسن ومشتقا ا:
إضــافة علــى مــا ذكــر ،هنــا ألفــاظ تتكــرر يف مواقــف خمتلفــة وجتعــل الفقــرة كــنص متكامــل
وهبذف األلفاظ ميكن أن منيز ما أكد علي اإلمام و اطب مالك األشتر السيّما ومسؤول كـل
حكومة يف كل أزمنة ،لكي يراعوا ما على عاتقهم.
مطل كلمة "اإلحسان" بشكل عام و"حسن الظن" بالرعية بشكل خاص:
والَ ــا ياكُ ــونانَّ الْمُحسِــنُ واالْمُسِ ــيء عنــدا ا بِمانزِلَــةٍ ساــوااءف فَــإِنَّ ف ــي ذَلــكا تازهي ــدا لأَهــلِ
الْإِحساان في الْإِحساان واتادرِيبا لأَهلِ الْإِساـاءة عالَـى الْإِساـاءة واأَلْـزِم كُلاـا مـنهُم ماـا أَلْـزاما نافْساـ ُ
وااعلَــم أَنَّ ـ ُ لَــيفا شاــيءٌ بِ ـأَدعاى إِلَــى حُس ـنِ ظَ ـنِّ رااع بِراعيَّت ـ مــن إِحساــانِ إِلَــيهِم واتاخفيف ـ
الْمايُوناات عالَيهِم واتار استكْرااه إِيَّاهُم عالَـى ماـا لَـيفا لَـ ُ قـبالَهُم فَلْـياكُن منـكا فـي ذَلـكا أَمـر
ياجتامعُ لَكا بِ حُسنُ الظَّنِّ بِراعيَّتكا فَإِنَّ حُسنا الظَّنِّ ياقْطَعُ عانكا ناصاـبا طَوِيلـا واإِنَّ أَحاـقَّ ماـن
حاسُنا ظَنُّكا بِ لَمان حاسُنا بالَاةُ ا عندافُ واإِنَّ أَحاقَّ مان سااء ظَنُّكا بِ لَمان سااء بالَاةُ ا عندافُ...

ويــدعو اإلمــام ،الــوال إىل اإلحســان ونظــرا إىل أن اإلحســان يــؤدي إىل حســن الظــن بــني
الرعية وبتكرارف يريد أن يؤكد على أمهية اإلحسان مث حسن الظن بني الراعي والرعيـة .وهـو
يؤكد يف هذا النص على كلمة اإلحسان بشكل عام وحسن الظن بشـكل خـاص ويـبني أال يكـون
احملسن واملسيء مبزنلة واحدة على حد سواء .ونالحظ تأكيد اإلمام لسن الظن بالرعية.
إضافة على ذلك ،مت توظيف احلسن ومشتقات أكطر مـن السـوء ومشـتقات حيـ نشـاهد
تكرار احلسن  62مرة والسوء  1مرات ،فيمكن أن يدلنا هذا األمر و قصد اإلمام بألتوجـ
اىل اإلجيابيــات أكطــر مــن الســلبيات يعـ عــدم االهتمــام بالســلبيات وتكرارهــا يعتـ طريقــة
للنهي عن إجنازها وبالعكف اإلهتمام باإلجيابيات وتكرارها يؤدي إىل بو ا يف األذهان.
الرعية:
يكرر اإلمام لفظ الرعية عشرين مرة ولفـظ النـاس مخسـة عشـر مـرة كمـا ذكرنـا آنفـا .الرعيـة
والناس كلمتان تدالن على مدلول واحد تقريبا ،ولكن الفريوز آبادي يقـول عـن الرعيـة و«الراعـي
كل من وىل أمـر قـوم والقـوم رعيـة» (الفريوزآبـادي :1174 ،فصـل الـراء بـاب اليـاء) «اسـم للجمـع مـن
بـ آدم» (أنــيف واآلخــرون .)6224 ،يعـ مفهــوم النــاس أوســع نطاقــا مــن الرعيــة .بالنســبة إىل
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الــوال ،كــل رعيــة نــاس ولكــن لــيف كــل النــاس رعيــة .ويتبــادر إىل الــذهن هــذا الســؤال :ملــاذا
يستخدم اإلمام مرة الرعية ومرة أخرا الناس؟ ميكن القول بأن اإلمام حينما يسـتخدم النـاس
يريد أن يشري إىل بعض املوضوعات بشكل عام ،يوظّف "الناس" مطال حينما يقول:
ج تان ُظـ ُر فيـ مـن ُأ ُمـو ِر ا ْل ُو َلـاة قَب َلـكا" أو " فـإن
واأَنَّ النَّاسا يانظُرُونَ من ُأمُو ِر ا في م ْطـ ِل امـا كُنـ ا
يف النــاس عيوبــا" أو " واأَكْطــر مُدااراساـةَ الْعُلَماــاءِ وامُنااقَشاـةَ الْحُكَماــاءِ فــي تاطْبِيــج ماــا صاـلَحا عالَيـ أَمـرُ
بِلَاد ا واإِقَاماة ماا استاقَاما بِ النَّاسُ قَبلَكا" أو "واإِيَّا ا واالاستيْطَارا بِماا النَّاسُ في أُسواة" و...

اإلمــام يريــد أن يعــم كالمـ لعمــوم النــاس بكلمــة النــاس ويقصــد هبــؤالء النــاس ،الــذين كــانوا
يعيشون قبل والية مالك األشتر على مصر أو يعيشون حاليا يف زمن حكمـ يف مصـر وميكـن القـول
إن اإلمام يشري بكلمة الناس إىل ما يرتبط بكـل النـاس يف كـل أرجـاء العـامل مـطال حينمـا يقـول إن
يف الناس عيوبا ...ويريد من الوال أن يستر هذف العيـوب فهـذف العيـوب موجـودة يف كـل النـاس وال
ختتص بالشعب املصري .ويف اجلدول (رقم  )1نشاهد مدا تواجد هذف األلفاظ يف الرسالة:
اجلدول ( )1مدا تواجد املفردات األكطر تكرارا يف النص
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وبالتال يشري إىل رةية اإلمام يف الرعية وكيف يقوم اإلمام بتقسيمهم:
أيضا رعى يرادف «حرس ،حفظ ،صان ،وقى ،محى» وأضدادف «اعتدا ،ضر ،آذا ،أساء»
(الضناوي .)671 :6213 ،وأيضا «الرعاية فعل السبب الذي يصرف املكارف عن وهي نقيض
اإلمهال» (العسكري .)631 ،يوظّف اإلمام لفظ الرعية أكطر من الناس حىت يؤكد عليها أكطر
فينظر إليهم بنظرة خاصة والوال مسؤول عنهم ويأمر مالك أيضا أن ميعن النظر فيهم بشكل
خاص ألهنم الرعية والوال هو الراعي ويكون شأن الراعي على قدر املسؤولية أمام الرعية وعلى
هذا املنوال صص اإلمام كالم بلفظ "الرعية" ويطلب من مالك األشتر وهو يف حالة احلكم
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عليهم .حينما يقول اإلمام"واأَشعر قَلْباكا الرَّحماةَ للرَّعيَّة واالْماحابَّةَ لَهُم وااللُّطْفا بِهِم والَا تاكُونانَّ
عالَيهِم سابُعا ضاارِيا تاغتانِمُ أَكْلَهُم فَإِنَّهُم صنفَان إِمَّا أَخ لَكا في الدِّينِ واإِمَّا ناظري لَكا في الْخالْقِ"
بشكل عادي جيب أن نتعامل مع الناس بالرفق والرمحة ووالنستغلهم بسبب ضعفهم فيشتد هذا
األمر حينما تصبح العالقة ،عالقة الوال والرعية .فالوال يف موضع القدرة والرعية ستكون
أضعف قدرا بالنسبة إىل الوال .وهلذا يؤكد اإلمام يف رسالت على مراعاة شؤون الرعية "ألن
قانون اإلمارة االجتهاد يف رضا العامة فإن ال مباالة بسخط خاصة األمري مع رضا العامة ،فأما
إذا سخطج العامة مل ينفع رضا اخلاصة» (ابن أيب احلديد :6227 ،ج.)61/17
وهنـا نــورد منوذجـا آخــر ويشـري اإلمــام إىل قضــية مراعـاة الرعيــة"« :والْـياكُن أَحاـبَّ الْـأُمُورِ
ضـى الرَّعيَّـة" أو حينمـا يعتـ اجلنـود
ك أَو اس ُطهاا فـي ا ْل احـ ِّق او َأ اع ُّم اهـا فـي ا ْل اعـد ِل اوأَج ام ُع اهـا ل ِر ا
ِإلَي ا
حصينا للرعية "الْجُنُودُ بِإِذْن اللَّ حُصُونُ الرَّعيَّة وازاينُ الْوُلَـاة واعـزُّ الـدِّينِ واسُـبُلُ الْـأَمنِ والَـيفا
تاقُومُ الرَّعيَّةُ إِلَّا بِهِم" يعد اإلمام ات مسؤول احلكومـة ومـن هـذف السـمات الرفـق بالرعيـة
" ُـمَّ تافَقَّــد أَعماــالَهُم واابعاـ الْعُيُــونَ مـن أَهـلِ الصِّــدقِ واالْوافَــاءِ عالَــيهِم فَـإِنَّ تاعااهُـدا ا فــي السِّـرِّ
لأُمُورِهم حادواة لَهُم عالَى استعماالِ الْأَمااناة واالرِّفْقِ بِالرَّعيَّة"».
مبدئيا جيب على الوال أو الساسة ـ ـ الـذين ميتلكـون زمـام األمـور ـ ـ أن يراعـوا مسـألتني:
حق اهلل وحق الناس يف اهلل.
علـى مصـطلح الرعيـة والنـاس والـوال ،ألن
ويف سياق هذا النص نرا تأكيـد اإلمـام
مراعــاة حقــوق النــاس ه ـي مــن أهــم واجبــات الراع ـي والــوال وجعل ـ اإلمــام أكطــر اهتمامــا
بالنسبة إىل الوال كما نالحظ مدا انعكاس هذف التكرارت يف اجلدول (:)6
اجلدول ( :)6مدا توظيف كلمات الرعية والناس والوال يف العهد
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مازلنا يف موضع الرعية والناس ومـدا مراعـاة الراعـي حلقـوق النـاس فالبـدّ أن يعـرف كـل
مسؤول ما هي أولويات إزاء الناس هل هو على قدر املسؤولية جتاف رعيت ؟ هل بإمكان أن يقـدم
اخلدمة هلـذف الرعيـة؟ وكمـا هـو معـروف ،أنـ التـتم اخلدمـة بالقلـب واللسـان بـل تتحقـق باليـد،
ويعت القلب واللسان اهدان للخدمة وال تفيـد االتفاقيـات والشـعارات إال حينمـا يكـون وهنـا
تطبيق عملي هلذف الشعارات؛ ألن كل الوالة يظهـرون بـأهنم يكونـون يف خدمـة النـاس وإمنـا هـذا
بقلبــهم ولســاهنم والرعيــة اليصــدقوهنم إال بعــد أن يــروهم يف مرحلــة التطبيــق العملــي وإن يــرا
احلكام أقواهلم يف أعماهلم وهم صادقون فعال ،قلبا ولسانا كما نرا يف اجلدول (رقم :)3
اجلدول (رقم  :)3مدا توظيف القلب واللسان واليد يف النص
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فيما ص بقضية الرعية ننتقل إىل الركيزة األساسـية وهـي العفـو وقـد أشـار اإلمـام يف
هذا النص إىل مسألة العفو والل استخدمها لبواع خمتلفة وبني أمهية العفو على الرعية:
ض َل ُهـ ُم الْع َلـ ُل او ُيـؤتاى اع َلـى أَيـديهِم فـي ا ْلعامـد واا ْل اخ َطـ ِإ
ط من ُه ُم ال َّز َلـ ُل اوتاعـ ِر ُ
« اي ْف ُر ُ
فَـأَعطهِم مـن عافْـوِ ا واصاـفْحكا مطْـلِ الَّــذي تُحـبُّ واتارضاـى أَنْ يُعطياـكا اللَّـ ُ مـن عافْـوِف
ك واال َّلـ ُ َفـو اق امـن او َّلـا ا او َقـد اسـ ات ْكفَا ا
ك فَو َقـ ا
ك فَو َقهُم اوواالي ا ْلأَم ِر اعلَي ا
صفْح َف ِإ َّن ا
او ا
أَمراهُم واابتالَا ا بِهِم والَا تانصبانَّ نافْساكا لحاربِ اللَّ فَإِنَّـ ُ لَـا ياـدا لَـكا بِنِقْماتـ والَـا غناـى
بِكا عان عافْوِف واراحمات والَا تاندامانَّ عالَى عافْو.»...

أشـار اإلمــام يف هـذا الــنص اىل مسـالة التقــل أمهيـة مــن العفـو وحيـ مالـك األشــتر إىل
ستر عيوب الرعية كما يستر اهلل علينا عيوبنا ،يف حني أنّ يؤكد على ضرورة حفظ السر:
«والْ ـياكُن أَبعا ـدا راعيَّت ـكا من ـكا واأَش ـناأَهُم عن ـدا ا أَطْلَ ـبُهُم لماعاايِ ـبِ النَّــاسِ فَ ـإِنَّ فــي
ك
ك من اهـا َف ِإ َّن امـا اعلَيـ ا
ب عانـ ا
النَّاسِ عُيُوبا الْواالي أَحاقُّ مان ساتاراهاا َفلَا اتكْشـ َف َّن اع َّمـا َغـا ا
تاطْهِريُ ماا ظَهارا لَكا وااللَّ ُ ياحكُمُ عالَى ماا غَابا عانكا فَاستُرِ الْعاوراةَ ماـا اسـتاطَعجا ياسـتُرِ
اللَّ ُ منكا ماا تُحبُّ ساترافُ من راعيَّتكا».
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بعد ما أوردنا مناذج عديدة فيما ص دور التكرار يف االتساق اللغوي ننتقل إىل عنصـر
آخر من االتساق اللغوي وهو التضام:
التضام:1
يعت ـ التضــام أو املصــاحبة املعجميــة مــن مكونــات االتســاق املعجمــي و«هــو تــوارد زوج مــن
الكلم ــات بالفع ــل أو ب ــالقوة نظ ــرا الرتباطهم ــا لك ــم ه ــذف العالق ــة» (خط ــايب.)61 :1111 ،
وعالقــات احلاكمــة للتضــام متنوعــة وتشــتمل علــى« :التضــاد والتنــافر وعالقــة اجلــزء بالكــل»
(عفيفي)116 :6221 ،؛ فلذا االتساق املعجمـي بواسـطة عالقـة التضـام يـتم عـ تـوارد زوج مـن
الكلمــات تــرتبط بعالقــة معجميــة دون وجــود التكــرار .والطبــاق أكطــر تواجــدا مــن املؤشــرات
األخرا للتضام كما يأيت شرح :
الطباق من عناصر التضام وهو يعت إحدا عناصر و«كجزء من بنية كلية تتضافر فيما
بينها ،إلنتاج النص» (عيـد ،التـا .)637 :و«للتضـاد أ ـر يف ايصـال املعـاين املـراد التعـبري عنـها»
(نورالدين.)13 :1111 ،
يتحقق التضاد يف اللغة بطريقني مها:
 )1طريق االجياب
 )6طريق السلب
طريق االجياب وهو نوعان ،األول عادتلا ما يكون يف الكلمة الواحدة بـأن حتتمـل الكلمـة نفسـها،
معنيني متضادين وهو ما يعرف باالضداد مطل كلمة سدفة الل تع الظلمة والضوء.
وأما النوع الطاين فيكون بأكطر من الكلمة ،مطل اخلري والشر.
انيــا طريــق الســلب :بي ـ اد أن ـ أكطــر ورودا يف اإلســتعمال مــن الطريــق األول بســبب كطــرة
أشكال ووسائل وسهولة حتقق ويفيد السلب التضاد مقترنا بطرف املوجب ذكـرا أو حـذفا أو
تقديرا أو استدعاء( .الساحلي)114 :1117 ،
ميكن تقسيم التضاد لسب استعماالت إىل ال ة مستويات:
 مستوا الكلمة الواحدة مستوا املوقف مستوا األسلوب1. Collocation
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«يف املس ــتوا األول ت ــرد الكلم ــة وض ــدها يف العب ــارة مط ــل اخل ــري والش ــر وقولـ ـ تع ــاىل:
﴿ َوَتب َسبدا ده بم أَيبا َقامإا َو ده بم درقدوٌد﴾ (الكهف )17/واملستوا الطـاين للتضـاد وهـو مسـتوا املوقـف حيـ
يشتمل املوقف على الشيء وضدف  ...وهو نوع وارد يف القـرآن الكـرمي حيـ تتجـاوز فيـ صـور
الكفار واملسلمني ،أهل اجلنة وأهل النار وحزب اهلل وحزب الشـيطان ...واملسـتوا الطالـ هـو
مســتوا األســلوب ويتضــمن التعــبري غــري املباشــر بالتضــاد أو إيــراد الضــد أو اســتدعاء وهــذا
تدخل الكناية والتعريض واالستفهام البالغي والتعبري بالضد وحدف وليف بضدين معـا سـواء
بكلمة أو بأكطر وإمنا مؤشر السـياق هـو الـذي يقـود إىل الضـدية» (السـاحلي.)631-634 :1117 ،
ويف القسم التال نلقي الضوء على التضام يف هذف الرسالة:
التضام يف رسالة اإلمام علي

إىل مالك األشتر:

التضـام أو املصـاحبة املعجميــة الـل تــؤدي إىل االتسـاق اللغـوي يف الــنص ،تتجلـي بأنواعهــا
ولكن جند التضاد اكطر استعماال مث بدل اجلزء من الكل أكطر
املختلفة يف كالم اإلمام
من سائر وسائل التضام .فلنبدأ بالتضاد ونشر كيف يوظّف اإلمام التضـاد لبيـان أوامـرف
وتوجي الوال وكيف يؤدي هذا التضاد إىل االتساق املعجمي والتماسك بني أجزاء النص.
التضاد:
يستخدم اإلمام التضاد لتحقيق التضام يف الرسالة ولكن املقـال ،مبـدئيا ،يـذكر دور التضـاد يف
اتس ــاق الك ــالم :إن ك ــالم الع ــرب يص ــحح بعضــ بعض ــا وي ــرتبط أولــ ب ــآخرف واليع ــرف مع ــىن
اخلطاب من إال باستيفائ واستكمال مجيع حروف  ،فجاز وقوع اللفظة علـى املعنـيني املتضـادين
ألهنا يتقدمها ويأيت بعدها ما يدل على أحد املعنيني دون اآلخر واليراد يف حال التكلم واألخبـار
إال معىن واحد .وهذا الضرب من األلفاظ هو القليل الظريف يف كالم العـرب وأكطـر كـالم يـأيت
على ضربني آخرين :أحدمها أن يقـع اللفظـان املختلفـان علـى املعنـيني املخـتلفني كقولـك الرجـل
واملرأة واجلمل والناقة واليـوم والليلـة ...والضـرب اآلخـر أن يقـع اللفظـان املختلفـان علـى املعـىن
الواح ــد كقول ــك الـ ـ واحلنط ــة والع ــري واحلم ــار وجل ــف وقع ــد( .األنب ــاري 6 :1122 ،و )2ويق ــول
أبوالطيب اللغوي "األضداد مجع ضد وضد كل شيء ما نافـاف ،ـو البيـاض والسـواد ،والسـخاء
والبخــل ،والشــجاعة واجل ـ ولــيف كــل مــا خــالف الشــيء ضــدا ل ـ أن تــرا أن القــوة واجلهــل
خمتلفان وليسا ضدين وإمنا ضد القوة الضعف وضد اجلهل العلم فاالختالف أعم من التضـاد
إذ كل متضادين خمتلفني وليف كل خمتلفني ضدين( .اللغوي)1 :1123 ،

االتساق املعجمي يف رسائل هنج البالغة (رسالة اإلماأ علي

ملالك ا شرت النخعي َّنوذجا)
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يف التضــاد والطبــاق املوجــودين يف كــالم اإلمــام ترســم اخلطــوط احلمــراء للــوال وكيفيــة
تصرفات للجـذب والـدفع أو اإلنضـمام واإلنفصـال ويعطـي االمـام املعياريـة يف العمـل وحيـذرف
من العزائم الفاشلة أو االختيارات النفسية.
امليــزات اهلامــة الــل يشــري إليهــا اإلمــام يف تبــيني احلــق عــن الباطــل تتجلــي يف اســتعمال
األمور املضادة ويف الكلمات املتضادة لتبيني املعايري ومنها:
الف) الفرائض والسنن واحلدود اإلهلية
ب) اإلنصاف يف مواقف احلب والكراهية
ج) معرفة الصديق والعدو يف البالء والرخاء
د) العدل يف معاملة احملسن واملسي
ف) احليلولة دون التشب احلق بالباطل
والتضادات املا لة يف الرسـالة هـي طريـق السـلب وحينمـا يريـد اإلمـام أن يشـر اخلاصـة
والعامة ملالك األشتر يذكر بالتضاد املوجود بينهما ويأمرف أن يهتم بالعامة أكطر من اخلاصـة
ويستدل باملميزات املوجودة فيهم:
« ولـياكُن أَحاـبَّ اَلْـأُمُورِ إِلَيـكا أَوساـطُهاا فــي اَلْحاـقِّ وأَعامُّهاــا فــي اَلْعاــدلِ وأَجماعُهاــا
لرِضاى اَلرَّعيَّة فَـإِنَّ سُـخطَ اَلْعاامَّـة يُجحـفُ بِرِضاـى اَلْخااصَّـة وإِنَّ سُـخطَ اَلْخااصَّـة
يُغتافَرُ ماعا رِضاى اَلْعاامَّة ولَيفا أَحاد منا اَلرَّعيَّة أَ ْقَلَ عالَى اَلْواالي مايُوناة في اَلرَّخااءِ
وأَقَـلَّ ماعُوناــة لَـ ُ فــي اَلْـباالَءِ وأَكْـرافا للْإِنصاــاف وأَسـأَلَ بِالْإِلْحاــاف وأَقَـلَّ شُـكْرا عنـدا
اَلْإِعطَــاءِ وأَبطَـأَ عُـذْرا عنـدا اَلْمانـعِ وأَضـعافا صاــبرا عنـدا مُلمَّــات اَلـدَّهرِ مــن أَهـلِ
اَلْخااصَّة وإِنَّماا عماادُ اَلدِّينِ وجِماـاعُ اَلْمُسـلمنيا واَلْعُـدَّةُ للْأَعـدااءِ اَلْعاامَّـةُ مـنا اَلْأُمَّـة
فَلْياكُن صغوُ ا لَهُم ومايلُكا ماعاهُم».

والتضاد يف هذا النص التضاد السلن ،ويشر الضد بالضد.
-

فَراائض واسُنانِ الَّتي لَا ياسعادُ أَحاد إِلَّا بِاتِّبااعهاا والَا ياشقَى إِلَّا ماعا جُحُودهاا
قَد واجَّهتُكا إِلَى بِلَادٍ قَد جارات عالَيهاا دُوال قَبلَكا من عادل واجاور
لَكا فَإِنَّ الشُّحَّ بِالنَّفْفِ الْإِنصاافُ منهاا فيماا أَحابَّج أَو كَرِهاج
وايُؤتاى عالَى أَيديهِم في الْعامد واالْخاطَإِ
والَيفا أَحاد منا الرَّعيَّة أَ ْقَلَ عالَى الْواالي مايُوناة في الرَّخااءِ واأَقَلَّ ماعُوناة لَ ُ في الْبالَاءِ
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 واأَقَلَّ شُكْرا عندا الْإِعطَاءِ واأَبطَأَ عُذْرا عندا املنع والَيفا شايءٌ أَدعاى إِلَى تاغيِريِ نِعماة اللَّ واتاعجِيلِ نِقْمات من إِقَاماةٍ عالَى ظُلْم فَإِنَّ اللَّ ا ساميع داعواةَ الْمُضطَهادينا واهُوا للظَّالمنيا بِالْمرصااد فَاتَّخذْ أُولَيكا خااصَّة لخالَوااتكا واحافَلَاتكا فَإِنَّ الْعُمراانَ مُحتامل ماا حامَّلْتا ُ واإِنَّماا يُؤتاى خاراابُ الْأَرضِ والَا ياكُونانَّ الْمُحسِنُ واالْمُسِيء عندا ا بِمانزِلَةٍ ساوااءف فَإِنَّ في ذَلكا تازهيدا لأَهلِ الْإِحساان في الْإِحساان واتادرِيبا لأَهلِ الْإِسااءة عالَى الْإِسااءةهذف كانج أمطلة مفصلة نتج فيهـا إىل تبـبني التضـاد ودورف يف اتسـاق الـنص وهنـا نـروم
أن نبني ما للتضاد من الدور يف اتساق الـنص و ـن عنـدما نقـول احلـب يتبـادر إىل اذهاننـا
وجود عكف هذف الكلمة وهي الكرف وحينما نرا العـدل فكأمنـا يبحـ الـذهن عـن عكـف هـذف
الكلمــة وه ـي اجلــور وهكــذا األمــر بالنســبة إىل (لَــا ياس ـعادُ /لَــا ياش ـقَى)( ،الْإِعطَــاءِ /املنــع)،
(نِعماة /نِقْمات )( ،الْمُضطَهادينا /الظَّالمنيا) وعلى هـذا األسـاس إن مل يكـن يف هـذف العبـارت
الل سبق ذكرها ،التضادات ،فإن اجلملة تكون خالية من املعىن.
يقوم اإلمام بالتوال يف اإلتيان بالتضادات لكي يتخلل يف التضادات نتيجة سـوء احتجـاب
الوال عن الرعية:
ب َا ْلـ ُوالَة اعـ ِن اَلرَّع َّيـة ُشـعباة مـ ان
ك َفـ ِإ َّن احت اجـا ا
ك عان راعيَّت ا
واأَمَّا باعدُ فَالَ تُطَوِّلَنَّ احتجاابا ا
اَلضِّــيقِ وقلَّـةُ علْــم بِالْـأُمُورِ واَالحتجاــابُ مــنهُم ياقْطَـعُ عاــنهُم علْـما ماــا احتاجابُــوا دُوناـ ُ فياصـغُرُ
عنداهُمُ الْكَبِريُ واياعظُمُ الصَّغريُ واياقْبُحُ الْحاسانُ واياحسُنُ الْقَبِيحُ وايُشاابُ الْحاقُّ بِالْبااطلِ.

وكافة هذف التضادات تشري إىل نقطة واحدة وهي احتجاب الوال عن الناس.
 والَيساج عالَى الْحاقِّ سماات تُعرافُ بِهاا ضُرُوبُ الصِّدقِ منا الْكَذبِ واأَلْزِمِ الْحاقَّ مان لَزِما ُ منا الْقَرِيبِ واالْباعيد فَإِنَّ صابرا ا عالَى ضيقِ أَمر تارجُو انفرااجا ُ وافَضلَ عااقبات خاير من غَدر تاخاافُ تابِعاتا ُواعتقــادا بــأن األشــياء تعــرف بأضدادها،التضــاد املوجــود بــني املصــطلحات املــذكورة
مـن
ميطل نوعا من التضام وذلك أن يتـذك ر اإلنسـان إحـدامها بـذكر اآلخـر فاإلمـام
أجل حتقيق االتساق يف النص يستخدم املتضادات لكي يقوم بتعريف األشياء بأضـدادها
فريبط جزء من النص مع أجزاء أخرا.

االتساق املعجمي يف رسائل هنج البالغة (رسالة اإلماأ علي

ملالك ا شرت النخعي َّنوذجا)
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ينظر اإلمـام إىل النـاس كالنـاظرين ألمـور الـوالة واحلكـم علـى أفعـاهلم وينبـ الـوال إىل
﴿وقدا َال
األخــذ بــآرائهم والتوجـ إىل أحكــامهم وهــذا ينطبــق أمــراهلل تعــال يف كتابـ الكــرميَ :

سيَا َرى ا د َع َملَ دك بم َوَر دسولدهد َوال دبم بَْمندو َن َو َساتدا َردو َن إَ َىل َع َااَل البغَبي َ
ادةَ فَايدانَابَّائد دكم َنيَاا دكناتد بم
اب َوالش َاه َ
ا بع َملدوا فَ َ
تَا بع َملدو َن (التوبة.)121/

يف حني يؤكد على اإلحسـان واللطـف بالرعيـة إذ يـذكرهم يف مواقـف كـطرية ويـبني وظيفـة
الوال أمامهم ويطلب من :
الف) اإلشعار القلن واحلقيقي باحملبة واللطف للرعية
ب) عدم اارسة الضغط والشدة يف العمل
ج) اإلعتدال والوسطية يف التعامل مع الرعية
د) تكفل األمور املادية هلم واالشراف املال على الوالة لرعاية حقوقهم

النتائج
 .1من خالل النصوص املشار إليها والل نقلج عـن اإلمـام علـي يف هنـج البالغـة،
يوضــح لنــا ألفاظــا اســتخدمها اإلمــام وكــررت أكطــر مــن غريهــا وهــي لفــظ اجلاللــة
والنفف واحلق واحلسن ومشتقا ما والرعيـة .أيضـا أكـد اإلمـام علـي يف عهـدف
ملالك األشتر الرجـوع إىل حكـم اهلل سـبحان وتعـاىل يف كـل األمـور والـل تعتـ أهـم
ة حتلى هبا الوال.
 .6وبالتكرار والتضام ،اإلمام يرسم اخلطوط احلمراء للوال وكيفيـة تصـرفات للجـذب
وال ــدفع أو االنض ــمام واالنفص ــال ويعط ــي املعياري ــة يف العم ــل وحي ــذرف م ــن الع ــزائم
الفاشلة أو اخلتيارات النفسية.
 .3التكــرارات الــل مت توظيفهــا يف هــذا العهــد تســاعد علــى تكــوين شــبكة مــن النقــاط
اجلديرة باإلهتمام يف منظار اإلمام و كما أشـري سـابقا مـن هـذف النقـاط اهلامـة هـي
اهلل سبحان وتعال حي ينب مبعاجلة أمور الرعية والتصدي حلاجا م والنهي من
الظلم واالستخفاف واإلمهال يف حقهم ويركز على حق اهلل فيهم واملسؤولية الكـبرية
عند اهلل إزائهم.
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 .4إنَّ يف جمال التضمام نـرا أن الشـيء الـذي هـو األكطـر إملامـا يف اإلتيـان بالتضـادات
املوجــودة هــو التضــاد الســلن يف مســتوا املفــردات ول ـ دور يف إنشــاء العالقــة بــني
أجزاء العهد .ويف التضادات تقوّم معرفة اإلنسان بكن األشياء بسبب عالقة التضاد
بعضــها مــع بعــض مث مــع الــنص؛ إذن كــل تكــرار يصــبح جــزءا مــن ذاكــرة اإلنســان
وتلقائيــا حينمــا يقــرأ الــنص يتــذكر بعــض الكلمــات أكطــر مــن األخــرا .وهــذا جيعــل
املخاطــب أن يقــوم بــالترابط واالتســاق يف أجــزاء الــنص ويطبــج لدي ـ املكــررات كمــا
يتمتع النص من الشفافية يف جماورة الكلمة مـع مضـادها ومبواجهـة املخاطـب تتـابع
املضادات يبح يف ذهن عن عالقة كل تضاد مع البعض اآلخر .وتأسيسا على هـذا
يرجع إىل ما سبق علي يف النص ولكي يفهم صـلة السـابق بالتـال فيتكـون يف ذهنـ
شبكة من املعلومات املرتبطة باسم النص ووجـود هـذف املعـايري يف رسـالة اإلمـام إىل
مالك األشتر باعتبارف نص حكومي ،تشري إىل وجود االتساق اللغوي يف الرسالة.
 .1من خالل االتساق اللغوي تتكون شبكة مـن املعلومـات كاللوحـة الـل يلـو فيهـا بعـض
املصــطلحات وبعــض العالقــات وكــل هــذف العالقــات تتشــابك بعضــها بعضــا وجتعــل
النص كلحمة واحدة وتشاهد فيها النقاط الرئيسة الـل جيـب أن جيعلـها أي حـاكم
يف العامل نصب عيني .

االتساق املعجمي يف رسائل هنج البالغة (رسالة اإلماأ علي

ملالك ا شرت النخعي َّنوذجا)
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املصادر واملراجع
القرآن الكرمي
 .1علي بن أيب طالب

 .هنج البالغة.

 .6أنـ ــيف ،إبـ ــراهيم؛ ومنتصـ ــر ،عبـ ــد احللـ ــيم؛ والصـ ــواحلي ،عطيـ ــة؛ والصـ ــواحلي ،حممـ ــد
(6224م) .مصر :مكتب الشروق الدولية.
 .3ابن أيب احلديد (6227م) .شر هنج البالغة .حتقيـق :حممـد ابـراهيم ،ج  ،1بغـداد :دار
الكتاب العريب.
 .4ابن األ ري ،ضياء الدين (1112م) .املطل السائر يف أدب الكاتب والشاعر .حتقيـق :حممـد
حمي الدين عبداحلميد ،بريوت :املكتبة العصرية.
 .1األنباري ،حممد بن القاسم (1122م) .األضداد .الكويج :دائرة املطبوعات والنشر.
 .2جــدرة ،ميينــة (6214م) .االتســاق النصــي يف اخلطــاب األديب .قصــة الطــائر الــذي نســي
ريش للقاص زياد علي اللين عينة ،اجلزائر.
 .7احلسي  ،أبواحلسن حيىي بن محزة (ال تا) .الديباج الوضي يف الكشف عن أسرار كالم
الوصي .ج  ،1حتقيق :خالد بن قاسم بن حممد املتوكل.
 .1احلموي ،ابن حجة (6221م) .خزانة األدب وغاية األرب .بريوت :دار صادر.
 .1خطايب ،حممد (1111م) .لسانيات الـنص مـدخل إىل انسـجام اخلطـاب .بـريوت :املركـز
الطقايف العريب.
 .12الساحلي ،مىن علي سليمان (1112م) .التضـاد يف النقـد األديب مـع دراسـة تطبيقيـة مـن
شعر أيب متام .بنغازي :جامعة قان يونف.
 .11الســند ،حممــد (1461ه ــ) ،لــوث معاصــرة يف الســاحة الدوليــة .قــم :مركــز األلــاث
العقائدية.
 .16رمضان السيد ،عالء الدين (1112م) .ظواهر فنية يف لغة الشعر العريب احلدي  .دمشق:
احتاد كتاب العراق.
 .13الض ــناوي ،س ــعدي؛ وجوزي ــف ،مال ــك (6213م) .معج ــم املترادف ــات واألض ــداد .ب ــريوت:
املؤسسة احلديطة للكتاب.
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 .14عبدالراضي ،أمحد حممد (6221م) .و النص بني األصالة واحلدا ـة .القـاهرة :مكتبـة
الطقافة الدينية.
 .11العسكري ،احلسن بن عبداهلل (6222م) .الفروق اللغوية .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .12عفيفـي ،أمحـد (6221م) .ـو الـنص اجتـاف جديـد يف الـدرس النحـوي .القـاهرة :مكتبــة
زهراء الشرق.
 .17عيد ،رجا (ال تا) .فلسفة البالغة بني التقنية والتطور .االسكندرية :دار املعارف.
 .11الفقــي ،صــبحي إبــراهيم (6222م) .علــم اللغــة النصــي بــني النظريــة والتطبيــق دراســة
تطبيقية على السور املكية .ج ،1القاهرة :دار قباء.
 .11الفريوزآبادي ،حممد بن يعقوب (1373هــ) .القـاموس احملـيط .القـاهرة :املكتبـة التجاريـة
الك ا.
 .62اللغوي ،أبوالطيب عبد الواحد بن علي (1123م) .األضداد يف كالم العـرب .ج  ،1حتقيـق:
عزت حسن ،دمشق :اجملمع العلمي العريب.
 .61مص ــلو  ،س ــعد عب ــدالعزيز (6223م) .يف البالغ ــة العربي ــة واألس ــلوبيات اللس ــانية أف ــاق
جديدة .جامعة الكويج :جملف النشر العلمي.
 .66مصلو  ،سعد عبدالعزيز (6224م) .يف اللسانيات العربية املعاصـرة دراسـات ومطاقفـات.
القاهرة :عامل الكتب.
 .63نور الدين ،املنجد (1111م) .التضاد يف القرآن الكرمي .بريوت :دار الفكر املعاصر.

