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 البعد التداولي في توقيعات ىارون الرشيد
 د. حورية محمد العتيبي

 قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة اإلماـ عبد الرحمن بن فيصل 
 المميص

إف ىذا البحث عبارة عف مقاربة تطبيقيػة لمبعػد التػداكلي، الػذم يػربط بػيف األبنيػة المغكيػة كطرفػي الخطػاب 
ػػا لػػوا ألف فػػي ظػػؿ السػػياؽ كالمقاصػػد، اتخػػ ذ مػػف فػػف التكقيعػػات األدبػػي )تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد( أنمكذجن

التكقيع تفاعؿ خطابي ينتج عنو ردة فعؿ، قائـ عمى استعماؿ المغة كالتبلـؤ بيف التعبير كالسياؽ المرجعػي 
ركف كالمقامي. كاعتمد عمى ثبلثة محاكر ا أكليا السػياؽ كلػو دكر ميػـ فػي المقاربػة التداكليػة لتكقيعػات ىػا

الرشيد، حيث ينشأ عنو استخداـ لغة تكاصمية قائمة عمى الحجة كاستثمار المغة إلقناع المرسؿ إليػو، منيػا 
ما ىك إلزامي، تكجييي، تعبيرم تضامني، أك خاضع لسمطة المرسؿ. كثانييا االفتراض المسبؽ كىػك قػائـ 

كثالثيػا األفعػاؿ  ـ مقصػد المرسػؿ.عمى اعتقاد المرسؿ بامتبلؾ المرسؿ إليو معمكمات سابقة تمكنػو مػف فيػ
ا دكر بػػالا األثػػر فػػي تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػػيد، مػػػالكبلميػػة التػػي تسػػتمـز األداء كالتصػػرؼ، المػػذاف كػػاف لي

ػػا يػػؤمف بػػو المرسػػؿ مػػف حقػػائؽ كاسػػتنتاجات تػػؤثر عمػػى  كأنتجػػا أفعػػاالن دالػػة، إنجازيػػة كتأثيريػػة، كشػػفت عمَّ
 المرسؿ إليو كتدفعو إلى االقتناع.

الج البحػث إشػكالية إخضػاع تكقيعػات ىػاركف الرشػيد لمػدرس التػداكلي، كفػؽ المػنيج الكصػفي كخػرج كقد ع
بنتػػػػائج أبرزىػػػػا أف تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد حققػػػػت التضػػػػافر األسػػػػمكبي، ككشػػػػفت عػػػػف عبلقػػػػة العبلمػػػػات 

لزاميػػة لممرسػػؿ، كتأثيريػػة لممر  سػػؿ إليػػو، بمسػػتعممييا، كأنيػػا ذات كظيفػػة تكاصػػمية، ككػػذلؾ كظيفػػة تكجيييػػة كا 
 كتفسيرية لمسياؽ.

 التداكلية ، االفتراض المسبؽ ، التكقيعات ، السياؽ.الكممات المفتاحية:  



 

 

 

 

 

 

 
 

 
    

 
 

 

 

 

56 
 

 

  

 

Abstract 

Dr. Horia Mohammed Alotaibi, 

Department of Arabic, College of Arts, 

Imam Abdulrahman Bin Faisal University 

 

This paper is an applied approach to pragmatics that connects the contextual 

linguistic structures with the correspondence between the sender and recipient 

that is manifested through the Art of Tawke'a ( The Art Of Signature) as a 

literary model. The Art of Signature is considered an interactional 

communication that results in actions and reactions from both the sender and 

the recipient, based on the precision in the use of language within the signature 

and the applicability of expression along with the previous and current contexts. 

 Context plays a significant role in the Pragmatic Approach of Harun Al-

Rashid's signatures. The upshot of Al-Rashid's approach is a use of 

communicative language based on reason and a sound employment of language 

which rhetorically convince, guide, insinuate, or command  the recipient 

through implied messages. Some messages used to be delivered from the sender 

which were  thought to be formerly known by the recipient. 

The Art of Signature requires both execution and implementation in converting 

words into actions. Thus, Al-Rashid's signatures had immensely achieved that, 

and resulted in active, executive and effective actions. 
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 مقدمة:

ػػػرؼ ىػػػاركف الرشػػػيد ) ىػػػػ( )ابػػػف ُّٗ -ىػػػػ ُْٖعي
(، ّٕٖك ص ُٔٓ، صٓـ، جُٕٗٗاألثيػػػػػػػػػػػػػػر، 

حبػػػػو لمشػػػػعر كالعمػػػػـ، كلػػػػو رحمػػػػة فػػػػي طمػػػػب العمػػػػـ 
ـ، ََِْالسػػػيكطي، لسػػػماع المكطػػػأ عمػػػى مالػػػؾ )

ا بميغنػػػػػا أديبنػػػػػا، فقػػػػػد ُِٕ، صُط ( ككػػػػػاف فصػػػػػيحن
ىذبػػو كالػػده كأدبػػػو، يخضػػع لمكبػػػار، كيتػػأدب معيػػػـ 

ك  َّٗ، صِـ، جََِٖ)الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافعي، 
(. ككاف لياركف الرشيد تكقيعات عمى مػا ُّٗص

يعتمػػػده مػػػف أمػػػر الكاليػػػات كالمكاتبػػػات فػػػي األمػػػكر 
 المتعمقػػة بالمممكػػة. كالتكقيػػػع أمػػر جميػػؿ، كمنصػػػب
حفيػػػػؿ، إذ ىػػػػك سػػػػبيؿ اإلطػػػػبلؽ كالمنػػػػع، كالكصػػػػؿ 
كالقطع، كالكالية كالعزؿ إلػى غيػر ذلػؾ مػف األمػكر 

، ُالميمػػػػػػات كالمتعمقػػػػػػات الٌسػػػػػػنٌية )القمقشػػػػػػندم، ج
( كقد كقػع اختيػار الباحػث عمػى تكقيعػات ُْٓص

ػػػػػػػػػا لمشػػػػػػػػػيرة التاريخيػػػػػػػػػة،  ىػػػػػػػػػاركف الرشػػػػػػػػػيد أنمكذجن
 السياسػية، كاألدبيػة التػػي اكتسػبتيا ىػذه الشخصػػية،
حيث تكافرت السمات األدبيػة فػي تكقيعػات ىػاركف 
الرشػػيد كمنيػػػا اإليجػػاز، الببلغػػػة، اإلقنػػاع، كجزالػػػة 

 المفظ.
إف مفيػػػـك التكقيػػػع كالتػػػداكؿ مطػػػركح فػػػي المعػػػاجـ 
ككتػػػػب المغػػػػة، ككػػػػذلؾ ماىيػػػػة التكقيعػػػػات، نشػػػػأتيا 
كأشػػػػػػير المػػػػػػكقعيف. كمػػػػػػا أفػػػػػػاض الدارسػػػػػػكف فػػػػػػي 

غربية، أصكليا النظرية التداكلية، معناىا، نشأتيا ال
العربيػػة، كأىػػـ محاكرىػػاا كذلػػؾ لكضػػع حػػد فاصػػؿ 
بينيػػا كبػػيف عممػػيٍّ التركيػػب كالداللػػة، لػػذا فػػئف ىػػذه 
الدراسػػػػػػة ليسػػػػػػت بصػػػػػػدد التفصػػػػػػيؿ فػػػػػػي المفػػػػػػاىيـ 

كالنشػػػػػػأة، إنمػػػػػػا التركيػػػػػػز عمػػػػػػى اسػػػػػػتنباط السػػػػػػمات 
التداكليػػػػة فػػػػي تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد، لػػػػذا فػػػػئف 

رشػػػيد عمػػػى ىػػػدفيا ىػػػك دراسػػػة تكقيعػػػات ىػػػاركف ال
نحػػػػك يقػػػػارب عػػػػددنا مػػػػف عناصػػػػر التداكليػػػػة كيتفػػػػؽ 
معيػػا ا ذلػػؾ ألف التكقيعػػات تتضػػمف خطابنػػا عادينػػا 
يعبػػػػر عػػػػػف الكاقػػػػع، كيتعامػػػػػؿ مػػػػع المغػػػػػة بكصػػػػػفيا 
نشػػػػػػػاطنا لحالػػػػػػػة كبلميػػػػػػػة حقيقيػػػػػػػة، ذات عناصػػػػػػػر 
مشػػتركة بػػيف كػػؿ مػػف المرسػػؿ، المتمقػػي، السػػياؽ، 

مالي ككػػذلؾ التداكليػػة تيػػتـ بدراسػػة الجانػػب االسػػتع
لمغػػة، كتػػربط بػػيف األبنيػػة المغكيػػة كطرفػػي الخطػػاب 
فػػػػي ظػػػػؿ السػػػػياؽ كالظػػػػركؼ المحيطػػػػة كالمقاصػػػػد 
المختبئػػػة خمػػػؼ الػػػنص، ذلػػػؾ ألف التداكليػػػة تػػػدرس 
اسػػتعماؿ المغػػة فػػي الخطػػاب، كتيػػتـ بػػالتبلـؤ بػػيف 
التعبيػػر كالسػػياؽ المرجعػػي كالمقػػامي )جػػكرج يػػكؿ، 

 (.ُٗـ، صََُِ
مػػػػػات الكظػػػػػائؼ يحػػػػاكؿ الػػػػػدارس البحػػػػػث عػػػػف مقك 

الدالليػػػػة كالتأثيريػػػػة كاسػػػػتعماؿ المغػػػػة فػػػػي تكقيعػػػػات 
ىػاركف الرشػػيد التػػي تعػػدا تفػػاعبلن خطابينػػا ينػػتج عنػػو 
 ردة فعػػػػػػػػػؿ، كفحصػػػػػػػػػيا كفػػػػػػػػػؽ المػػػػػػػػػنيج الكصػػػػػػػػػفي 

 التحميمي.
كمػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػاكؿ اإلجابػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف إشػػػػػػػػػكالية البحػػػػػػػػػث 

 كالمتضمنة عدة أسئمة أىميا:
كيػػػػػؼ يمكػػػػػف إخضػػػػػاع تكقيعػػػػػات ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد 

التػػػػداكلي، كاتخػػػػاذه كسػػػػيمة لمكصػػػػكؿ إلػػػػػى لمػػػػدرس 
معانييا، كمعرفة كيفية إيصػاؿ أكثػر ممػا قيػؿ فييػا 
؟ ككيؼ تقبؿ تكقيعات ىاركف الرشػيد تػداكؿ المغػة 
 بيف المرسؿ، المتمقي، النص، السياؽ كالمقاصد.

كتكمػػػػف أىميػػػػة الدراسػػػػة فػػػػي جػػػػدتيا، فمػػػػيس ىنػػػػاؾ 
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تناكلػػػت البعػػػد  –حسػػػب تقصػػػي الباحػػػث  –دراسػػػة 
ي فػػػػػي تكقيعػػػػػات ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد، أك أيػػػػػة التػػػػػداكل

تكقيعػػات أخػػرل. ككػػذلؾ فػػي جمعيػػا بػػيف األصػػالة 
كالجػػػػدة، كاختيػػػػار التداكليػػػػػة كمكضػػػػكع نقػػػػدم مػػػػػف 
حيػػث الجػػدة، كتكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد مػػف حيػػث 
األصػػػالة، كفػػػي محاكلػػػة تحقيػػػؽ نػػػكع مػػػف التقػػػاطع 

 بيف التصكر المساني التداكلي كالمساف العربي.
د أف الػدارس قػد أخػذ مػف عناصػر مع أىمية التأكيػ

التداكليػػة مػػا يتناسػػب مػػع خطػػاب تكقيعػػات ىػػاركف 
الرشيد لكي ال يتكمؼ المسكغ، أك ينػزؿ السػمة فػي 

 غير محميا.
كأىػػػػـ العناصػػػػر التداكليػػػػة التػػػػي اسػػػػتمدىا الػػػػدارس 

 ىي:
 االفتراض المسبؽ. –السياؽ  –األفعاؿ الكبلمية 

يػػػا كقػػػد بػػػدأت الدراسػػػة بمقدمػػػة، عػػػرض الباحػػػث في
ىػػػػػػػدؼ البحػػػػػػػث، منيجػػػػػػػو، مشػػػػػػػكبلتو، الدراسػػػػػػػات 
ا  السابقة، أىمية الدراسػة، ثػـ العػرض، كجػاء مقسػمن
إلػػػػػػػػى ثبلثػػػػػػػػة محػػػػػػػػاكر، األكؿ: السػػػػػػػػياؽ، الثػػػػػػػػاني: 
االفتػػػػػراض المسػػػػػبؽ، الثالػػػػػث: أفعػػػػػاؿ الكػػػػػبلـ، ثػػػػػـ 

 الخاتمة، ثـ ثبت المصادر كالمراجع.
 أواًل: السياق:

ػا فػي المقاربػة التد اكليػة لفػف يؤدم السياؽ دكرنا ميمن
التكقيعػػػات، تيبنػػػى عميػػػو مقكمػػػات الػػػنص األسػػػمكبية 
 »كالخياليػػة، كتتػػأثر بػػو مقكماتػػو العاطفيػػة كالفكريػػة 

فمقػػػاـ الكػػػبلـ ىػػػك فعاليػػػة يتفاعػػػؿ فييػػػا المشػػػترككف 
مف خبلؿ المغة بطريقة عرفية معينة لمكصكؿ إلػى 

 (.ْٗـ، صََُِ)يكؿ،  « ناتج معيف
شػػػػيد كيتضػػػػح حضػػػػكر السػػػػياؽ فػػػػي رد ىػػػػاركف الر 

عمػػى نقفػػكر ممػػؾ الػػرـك عنػػدما أرسػػؿ إليػػو ييػػدده، 
 « الجػكاب مػا تػراه، ال مػا تقػرؤه »فكقَّع في كتابو: 

(. إف ِّـ، صََِّ)أبػػػػػػك منصػػػػػػكر الثعػػػػػػالبي، 
المعرفة الخمفية لما كتبو نقفكر ممػؾ الػرـك ليػاركف 
الرشػػػػػيد، تكشػػػػػؼ مغػػػػػاليؽ رده المقتضػػػػػب، كالقػػػػػائـ 

ي. لقػد أثػار عمى ركنيف أساسيف ىما اإلثبػات كالنفػ
نقفػػػكر غضػػػب ىػػػاركف الرشػػػيد عنػػػدما كضػػػعو فػػػي 
غيػػر مكضػػػع الممػػكؾ، كىػػػدده إمػػا بػػػدفع الجزيػػػة أك 
اليجـك عمى ببلده. فجاء رد ىػاركف الرشػيد متسػقنا 
مػػع إطػػار السػػياؽ، كمبتػػدئنا بمفظػػة )الجػػكاب( التػػي 
تشػػػير إلػػػى االعتػػػراض كالػػػرد عمػػػى دعػػػكل باطمػػػة، 

المعبػرة عػف كىك اعتػراض مقتػرف بالرؤيػة الحقيقيػة 
ىجػػـك ىػػاركف الرشػػيد عمػػى مممكػػة نقفػػكر كالقضػػاء 
عمػػييـ. كمػػا أثَّػػر السػػياؽ فػػي ركػػف العبػػارة الثػػاني، 

 فجاء منفيا قائمنا عمى األفعاؿ ال األقكاؿ.
لقػػد أنشػػأ السػػياؽ لغػػة تكاصػػمية قائمػػة عمػػى الحجػػة 
كاسػػػػتثمار المغػػػػةا إلقنػػػػاع المتمقػػػػي بػػػػأف ردَّ ىػػػػاركف 

ػػػػػ ا كسػػػػػريعنا ألف الممػػػػػؾ الرشػػػػػيد سػػػػػيككف قكينػػػػػا حازمن
نقفػكر أثػار حفيظتػو، لػػذا فػئف ىػذه المغػة التكاصػػمية 
أدت كظيفتيػػػػا، كمارسػػػػت عمػػػػى ممػػػػؾ الػػػػرـك تػػػػأثيرنا 

 بالغنا. 
كقريب مف المثاؿ السابؽ تكقيع ىاركف الرشيد إلى 

كػػؿ مػػف رفػػع رأسػػو فأزلػػو  »عاممػػو عمػػى خراسػػاف: 
(. ِٕٗـ، صُّٖٗ)ابػػف عبػػد ربػػو،  « عػػف بدنػػو
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ة التكاصػػػػػؿ فػػػػػي سػػػػػياؽ المخالفػػػػػة لقػػػػػد ازدادت لغػػػػػ
كالتمػػػرد، فعصػػػياف أىػػػؿ خرسػػػاف مػػػدعاة لمتكاصػػػؿ 
التػػكجييي الػػذم سػػاىـ فػػي مسػػاعدة المرسػػؿ بطمػػب 
قتػػؿ العصػػاة جمػػيعيـ مػػف المرسػػؿ إليػػو، فيسػػتجيب 
األخيػػر متػػأثرا بعػػدة عناصػػر إقناعيػػة جعمتػػو تحػػت 
سػػػػػيطرة المرسػػػػػؿ، منيػػػػػا االسػػػػػتيبلؿ بمفظػػػػػة )كػػػػػؿ( 

عبػػػرة عػػػف الحػػػـز كالشػػػده الدالػػػة عمػػػى الشػػػمكؿ، كالم
أمػػاـ الكثػػرة. ككػػػذلؾ لفظػػة )رفػػػع( المكحيػػو مجازيػػػا 
بػػػالتمرد أك محاكلػػػة ذلػػػؾ، ك )الػػػرأس( لمتعبيػػػر عػػػف 
الجزء الميـ في جسد اإلنساف كمصير ذلػؾ الجػزء 

 في حاؿ العصياف.
كمػػػا اسػػػتخداـ حػػػرؼ العطػػػؼ )الفػػػاء( الػػػداؿ عمػػػى 
التتابع كالسرعة، فبل تباطؤ في مكاجيػة العصػياف، 

نمػػا سػػرعة فػػي اتخػػاذ القػػرار، كاختػػار لفظػػة )أزلػػو( إ
بػػػدالن عػػػف )اقطعػػػو( لئليحػػػاء بػػػذىاب أثػػػر العصػػػاة 

 كمحك كجكدىـ. 
كقػػػػػػػد جػػػػػػػاءت ىػػػػػػػذه العناصػػػػػػػر اإلقناعيػػػػػػػة ضػػػػػػػمف 
مقصػدية تداكليػة أيرسػمت بمغػة تكاصػمية، فػي سػياؽ 
.  تمرد العصاة، لطمب التخمص منيـ بسرعة كحـز

، بعػد أف ككقع ىاركف الرشػيد إلػى صػاحب المدينػة
ضػػػع رجميػػػؾ عمػػػى رقػػػاب أىػػػؿ ىػػػذا  »تمػػػرد أىميػػػا 

الػػبطف، فػػئنيـ قػػد أطػػالكا ليمػػي بالسػػياد، كنفػػكا عػػف 
ـ، ُّٖٗ)ابػػػػػف عبػػػػػد ربػػػػػو،  « عينػػػػػي لذيػػػػػذ الرقػػػػػاد

(. إف سياؽ تمػرد أىػؿ المدينػة جعػؿ ىػذه ِٕٗص
التكقيعػػػػة مشػػػػركعة، ذات حجػػػػة داحضػػػػة، أقنعػػػػت 
المتمقػػي بضػػركرة القضػػاء عمػػى أىػػؿ تمػػؾ المدينػػة، 

تمردىـ أطاؿ ليؿ ىاركف الرشيد، كنفى النـك عػف ف
عينػػػػو، كىػػػػذا األثػػػػر يشػػػػير إلػػػػى قػػػػكة تػػػػأثير أكلئػػػػؾ 

المتمرديف كاستمراره عمى ىاركف الرشيد. كقد ذكػر 
ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد األثػػػػػرا ليضػػػػػاعؼ قبػػػػػكؿ العبػػػػػارة 

 ضع رجميؾ عمى رقػاب أىػؿ ىػذا الػبطف »األكلى 
 لدل المتمقي، كيستميمو إليو. «

تنػػػاقض يقػػػػكَّض الحجػػػة كيقطػػػػع كلكػػػي ال يحصػػػػؿ 
التكاصػؿ، بنػػى ىػػاركف الرشػػيد أجػػزاء التكقيعػػة بنػػاءن  
ا، بػػػػػػػدأه بفعػػػػػػػؿ األمػػػػػػػر المتضػػػػػػػمف داللػػػػػػػة  منسػػػػػػػجمن
الحركة، ثػـ قػاؿ )رجميػؾ( لئليحػاء بمعػاني اإلذالؿ 

 كاإلىانة.
كلئلمعػػػاف فػػػي تمػػػؾ المعػػػاني عبػػػر ىػػػاركف الرشػػػيد 
بالمثنى )رجميف( كليس رجبلن كاحده، كحدد مكضػع 

جميف باسػتخداـ حػػرؼ االسػتعبلء الػػداؿ فػي ىػػذا الػر 
السػػياؽ عمػػى االسػػتعبلء الحقيقػػي كالمعنػػكم. كذكػػر 
الرقػػابا ألنيػػا جػػزء ميػػـ فػػي جسػػد اإلنسػػاف، تػػدؿ 
ذالؿ المضػػػركب، كتشػػػير  عمػػػى تمكػػػف الضػػػارب كا 

 إلى سرعة القضاء عمييـ.
كيستمر ىاركف الرشيد كفؽ نسػؽ تفػاعمي منسػجـ، 

ؿ تمؾ األرض دكف فيذكر أف الرقاب ىي رقاب أى
غيػػػػرىـ، ثػػػػـ يؤكػػػػد طمبػػػػػو بحجػػػػة كاقعيػػػػة تفصػػػػػيمية 
مؤكدة )بئف( كمرتبطة بكسػيمة إقناعيػة أخػرل، ىػي 
حػػػػرؼ التحقيػػػػؽ )قػػػػد( الػػػػذم أفػػػػاد أف تػػػػأثير ىػػػػؤالء 
المتمػػرديف صػػػار أمػػػرنا حقيقيػػا كاقعيػػػا، أذىػػػب النػػػـك 
عنو فطػاؿ ليمػو كأصػيب بػاألرؽ. كقػد ذكػر ىػاركف 

يمػػػػي بالسػػػػياد( ك )نفػػػػكا الرشػػػػيد العبػػػػارتيف )أطػػػػالكا ل
عػػػػف عينػػػػي لذيػػػػذ المنػػػػاـ(، كىمػػػػا ذات معنػػػػى عػػػػاـ 
كاحدا ليؤكد كجية نظره كيقنع المتمقي بأحقيتػو فػي 

 القضاء عمى المتمرديف.
كيكشػػػؼ االقتػػػراب التػػػداكلي فػػػي تكقيعػػػات ىػػػاركف 
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الرشػػػػػػيد، أف ثمػػػػػػة سػػػػػػياقات فرضػػػػػػت قيػػػػػػكدنا عمػػػػػػى 
فمػػػيس السػػػياؽ مجػػػرد حالػػػة لفػػػظ،  »المرسػػػؿ إليػػػو 

نمػػػا  ىػػػك عمػػػى األقػػػؿ متكاليػػػة مػػػف أحػػػكاؿ المفػػػظ. كا 
كفضػػػبلن عػػػف ذلػػػؾ، ال تظػػػؿ المكاقػػػؼ متماثمػػػة فػػػي 
نمػػا تتغيػػر. كعمػػى ذلػػؾ فكػػؿ سػػياؽ ىػػك  الزمػػاف، كا 

)فػػػاف ديػػػؾ،  «عبػػػارة عػػػف اتجػػػاه مجػػػرل األحػػػداث 
( كىػػػػػػذه القيػػػػػػكد إمػػػػػػا أف تكػػػػػػكف ِٖٓـ، صَََِ

ميمًزمػػػػة جػػػػاءت فػػػػي صػػػػيغة األمػػػػر، كبالتػػػػالي فػػػػئف 
ة التنفيػػػػذا ألف المنفعػػػػة تعػػػػكد أفعػػػػاؿ التكجيػػػػو كاجبػػػػ

كػػػؿ مػػػف رفػػػع  »عمػػى المرسػػػؿ كالمثػػػاليف السػػابقيف 
ضػػػع رجميػػػؾ عمػػػى  »ك  « رأسػػػو فأزلػػػو عػػػف بدنػػػو

رقػػػػاب أىػػػػؿ ىػػػػذا الػػػػبطف، فػػػػئنيـ قػػػػد أطػػػػالكا ليمػػػػي 
. لذا يتضح « بالسياد، كنفكا عف عيني لذيذ الرقاد

إصػػػػػػرار المرسػػػػػػؿ عمػػػػػػى إنجػػػػػػاز الفعػػػػػػؿ، كمػػػػػػا أف 
)أزؿ كضػػػع( يؤيػػػد قصػػػد المػػػدلكؿ الحرفػػػي لمفعمػػػيف 

 المرسؿ كحرصو عمى مقتضى التكقيع.
كقد تككف القيكد التي فرضيا السياؽ عمى المرسؿ 
إليػػػو تكجيييػػػة تشػػػير إلػػػى أف المرسػػػؿ يتكجػػػو إلػػػػى 
المرسؿ إليو بالنصح كاإلرشاد ليفعؿ شػيئا مػا. كقػد 
اصػػػػطبغت بعػػػػض تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد بيػػػػذه 

اسػتمدت قػكة  الصبغة التكجييية النصحية، إال أنيػا
إنجازيػػة مػػف عػػدة عناصػػر، أىميػػا سػػمطة المرسػػؿ 
)ىػػاركف الرشػػيد(، كجيػػة المنفعػػة، حيػػث أف أفعػػاؿ 
النصػػػػح فػػػػي ىػػػػذه التكقيعػػػػات تعػػػػكد منفعتيػػػػا عمػػػػى 
المرسػػػؿ )ىػػػاركف الرشػػػيد(ا لػػػذا فػػػئف فعػػػؿ النصػػػح 
يصػػطبا بقػػػكة إنجازيػػػة، كيجػػب عمػػػى المرسػػػؿ إليػػػو 

 تنفيػػػػػذه. كمثػػػػػؿ ذلػػػػػؾ تكقيػػػػػع ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد إلػػػػػى
)ابػػػف  « داك جرحػػػؾ ال يتسػػػع »صػػػاحب خراسػػػاف 

. تخضػػػع التكقيعػػػة (ِٔٗـ، صُّٖٗعبػػػد ربػػػو، 
إلػػى اعتقػػاد مينشػػئيا، بػػأف صػػاحب خراسػػاف أخفػػؽ 
فػػػي إدارة شػػػؤكف الكاليػػػة، كأصػػػابو ضػػػرر اإلخفػػػاؽ 
كبػػاف لمػػف حكلػػو، كأنػػو البػػد أف يسػػتدرؾ أمػػره قبػػؿ 

 فكات األكاف. 
اد لػػػذا جػػػاءت المعطيػػػات المغكيػػػة متسػػػقة مػػػع اعتقػػػ

المرسؿ مف حيػث تشػبيو إخفػاؽ صػاحب خراسػاف، 
كاألضػػػرار المترتبػػػة عميػػػو بػػػالجرح الػػػذم يكشػػػؾ أف 
يتسػػػػػع، كاسػػػػػتخداـ فعػػػػػؿ األمػػػػػر إلعطػػػػػاء التكجيػػػػػو 
صػػػػبغة الطمػػػػب المقتػػػػرف بػػػػالتخكيؼ فػػػػي قكلػػػػو )ال 
يتسػػع(، كالتػػأثير عمػػى المرسػػؿ إليػػو بمػػا يمكنػػو مػػف 

 تدارؾ سكء األحكاؿ كتحسينيا.
ػػػػػػػػػػػح في تكقيعػة ىػاركف الرشػيد كتزداد سمطة النصػػ
مامؾ، فيمػا نجاتػؾ »لصاحب الحرس   خؼ ا كا 

، فالنصػيحة (ِٕٗـ، صُّٖٗ)ابف عبد ربو،  «
ىنػػا تسػػتمـز االمتثػػاؿ لكجػػكد سػػمطتيف، األكلػػى ىػػي 
سػػػػػمطة الخبلفػػػػػة التػػػػػي يمتمكيػػػػػا ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد ، 
كالثانيػػػة ىػػػي السػػػمطة التػػػي امتمكيػػػا بمجػػػرد تمفظػػػو 

التكقيػػػع إلػػػى صػػػاحب الحػػػرس، كىػػػي بالخطػػاب أك 
سػػػػمطة مقيػػػػدة بعػػػػدد مػػػػف المعطيػػػػات. فمػػػػف ناحيػػػػة 
العبلقة بيف طرفي الخطػاب، نجػد أف المرسػؿ إليػو 
مسػػؤكؿ عػػف الحػػرس فػػي جػػيش الخميفػػة، لػػذا فػػئف 
ىػػاركف الرشػػيد يتكجػػو إليػػو بسػػمطة النصػػح التػػي لػػـ 
تكف اختيارية، أك فارغة مف شككؾ ىػاركف الرشػيد 
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س الػػػذم قػػػد يخػػػرج عػػػف كحػػػذره مػػػف صػػػاحب الحػػػر 
 طاعة الخميفة، أك لعمو أكشؾ أف يفعؿ ذلؾ.

أمػػػا مػػػف الناحيػػػة المغكيػػػة فػػػي الداللػػػة عمػػػى قصػػػد 
المرسػػؿ، فقػػد اسػػتخدـ ىػػاركف الرشػػيد فعػػؿ األمػػر، 
ثػػػػػػػـ استحضػػػػػػػر إحػػػػػػػدل أركػػػػػػػاف العبػػػػػػػادة لئليحػػػػػػػاء 
بالػػػػػدالالت الدينيػػػػػة كأىميػػػػػة االلتػػػػػزاـ بيػػػػػا، كتػػػػػذكير 

 -ز كجػػػػػؿ عػػػػػ -المرسػػػػػؿ إليػػػػػو بػػػػػالخكؼ مػػػػػف ا 
قناعو بأف صػاحب الحػرس  كالتأثير عمى المتمقي كا 

كمراقبػػػة  –عػػػز كجػػػؿ  –قػػػد أىمػػػؿ فػػػي مراقبػػػة ا 
 خميفة المسمميف مما اضطره إلى تذكيره.

كقد ربط ىاركف الرشيد الخكؼ مف اإلمػاـ )كيعنػى 
مقتربػػا فػػي  -عػػز كجػؿ  -نفسػو( بػػالخكؼ مػف ا 

طاعػة ذلؾ مف مفاىيـ الديف اإلسبلمي التػي تػربط 
كلػػػي األمػػػر بطاعػػػة ا عػػػز كجػػػؿ، ليمػػػنح خطابػػػو 
سمطة دينية قكية. كلكنو استبدؿ الطاعة بػالخكؼ، 
معبػػرنا عػػف اعتقػػاده بػػأف الخػػكؼ أحػػد لػػكاـز الطاعػػة 
كأسػػبابيا، كذلػػؾ لزيػػادة التػػأثير عمػػى المرسػػؿ إليػػو. 
كمػػػػػا اختػػػػػار لفظػػػػػة )نجػػػػػاة( ألنيػػػػػا تحمػػػػػؿ دالالت 

يػػػػو باالنقيػػػػاد السػػػػبلمة كاإلنقػػػػاذ، كتغػػػػرم المرسػػػػؿ إل
 إلمامو ففيو النجاة كالفبلح. 

كمػػع أف ىنػػاؾ تبػػايف بػػيف داللتػػي الخػػكؼ كالنجػػاة، 
إال أف المرسؿ استطاع أف يصؿ إلػى غايتػو حيػث 
جعػػػػؿ الداللػػػػة الثانيػػػػة سػػػػببا لؤلكلػػػػى، متجيػػػػا إلػػػػى 
المباشػػػرة فػػػي الخطػػػاب باعتبػػػار سػػػمطتو كصػػػاحب 

 مرتبة عميا.
ف عاممػػو ككقػع ىػػاركف الرشػػيد عمػػى رقعػػة مػػتظمـ مػػ

 قػػد كلينػػاؾ مكضػػعو فتنكػػب سػػيرتو »عمػػى األىػػكاز 
مينشػئنا بيػذا  (ِٕٗـ، صُّٖٗ)ابف عبد ربػو،  «

التكقيػػع عبلقػػة قكيػػة مػػع المرسػػػػػػػػػػػؿ إليػػو باسػػتعماؿ 
 االستراتيجية التضامنية حيث كاف بالمتظمـ عارفنا. 
لقد تنامت العبلقة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو نتيجة 

أدكات لغكيػػة تضػػامنية، بػػدأىا  السػػياؽ الػػذم فػػرض
ىػػػاركف الرشػػػيد باسػػػتخداـ أداة )قػػػد( إلفػػػادة تحقيػػػؽ 
حصػػػكؿ المػػػتظمـ عمػػػى الكاليػػػة، أم بتكليتػػػو عػػػامبلن 
عمػػى األىػػكاز بػػدالن عػػف عامػػؿ األىػػكاز الػػذم تظمػػـ 
منػػػػو، ككػػػػػذلؾ اختيػػػػار لفظػػػػػو )كلينػػػػاؾ( بػػػػػدالن عػػػػػف 
)كضػػػػػػعناؾ( ليكسػػػػػػب ثقػػػػػػة المرسػػػػػػؿ إليػػػػػػو كيعػػػػػػزز 

كالينػػػا عمػػػى األىػػػكاز. ككػػػذلؾ  مكانتػػػو، بأنػػػو أصػػػبح
كممػػػة )مكضػػػعو( تشػػػير إلػػػى تحديػػػد مكػػػاني دقيػػػؽ 
 يشعر المتمقي بأىمية العامؿ ككاؿو عمى األىكاز.

كبعػػػد أف كسػػػب ىػػػاركف الرشػػػيد ثقػػػة المرسػػػؿ إليػػػو 
انتقؿ سريعنا إلػى االسػتحكاذ عميػوا كذلػؾ باسػتخداـ 
االسػػػتراتيجية التكجيييػػػة )فتنكػػػب سػػػيرتو( بػػػدالن مػػػف 

ية التضػػػػامنية، مثبتػػػػا الفػػػػرؽ بينػػػػو كبػػػػيف االسػػػتراتيج
المرسؿ إليو، كممارسنا لمسمطة مػف خػبلؿ اسػتخداـ 
فعػػػؿ األمػػػر )تنكػػػب( أم ابتعػػػد كاعػػػدؿ عػػػف سػػػيرة 
عامؿ األىكاز السابؽ. كال يمكف أف يتػردد المرسػؿ 
إليػػػػو فػػػػي تنفيػػػػذ داللػػػػة فعػػػػؿ األمػػػػرا ألنػػػػو كرد فػػػػي 
سػػياؽ تكليػػة عامػػؿ مػػتظمـ بػػدالن عػػف عامػػؿ ظػػالـ، 

أف طمػب العػدكؿ كقػع عمػى كامػؿ سػيرة عامػؿ كما 
األىػػػػػػكاز السػػػػػػابؽ، كلػػػػػػـ يقػػػػػػع فقػػػػػػط عمػػػػػػى بعػػػػػػض 
تصرفاتو، فالسيرة أعـ كأشمؿ، كىػذا يزيػد مػف حػدة 
كصرامة التكميؼ، فعمى المرسؿ إليو أف يبتعد عف 
كػػؿ مػػا ييقىربػػو مػػف سػػيرة عامػػؿ األىػػكاز السػػابؽ أك 

 يذكر الناس بو.
أنبتػػػتيـ  » كقػػػع ىػػػاركف الرشػػػيد فػػػي قصػػػة البرامكػػػة
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)ابػػػػف عبػػػػد ربػػػػو،  « الطاعػػػػة كحصػػػػدتيـ المعصػػػػية
( خاضعنا فػي ذلػؾ إلػى العامػؿ ِٔٗـ، صُّٖٗ

الذاتي المتمثػؿ فػي طريقػة تفكيػره كتعبيػره. كالعامػؿ 
المكضػػػػػػكعي المتمثػػػػػػؿ فػػػػػػي مكقفػػػػػػو مػػػػػػف البرامكػػػػػػة 
 كتدخميـ في شؤكف الحكـ، كاستئثارىـ بالسمطة. 
ة كعنػػػػدما نمعػػػػف النظػػػػر فػػػػي ىػػػػذه التكقيعػػػػة لمعرفػػػػ

المعنػػى السػػياقي المتػػداكؿ بػػيف عناصػػر الخطػػاب، 
نجػػػػػدىا بينيػػػػػت عمػػػػػى نسػػػػػؽ المقابمػػػػػة بػػػػػيف حػػػػػالتيف 
مختمفتيف، كالتقديـ في األسمكب إليصاؿ أكثر ممػا 
قيػػػػػػؿ، كىػػػػػػك أف البرامكػػػػػػة عنػػػػػػدما كػػػػػػانكا طػػػػػػائعيف 
لػػكالتيـ، ازدادت حظػػكتيـ كارتفػػع مجػػدىـ. كعنػػدما 
اء عصكىـ، كػاف جػزاؤىـ القتػؿ كالتشػريدا كأف الجػز 

 ، الػػػػذم حصػػػػمكا عميػػػػو فػػػػي الحػػػػالتيف جػػػػزاءن عػػػػادالن
فالطاعة ال تثمر إال خيرنا، كالمعصية ال يعقبيا إال 
الشر. كأفاد تقديـ الفعمػيف )أنبتػتيـ، حصػدتيـ( فػي 
العبػػػػػػػارتيف، تأكيػػػػػػػد مكقػػػػػػػؼ ىػػػػػػػاركف الرشػػػػػػػيد مػػػػػػػف 
البرامكػػػة، كأف اسػػػتئثارىـ بالسػػػػمطة يسػػػتكجب فعػػػػبلن 

صػػػػػيغتي يمػػػػػنعيـ كقضػػػػػاءا يبعػػػػػدىـ، كمػػػػػا جػػػػػاءت 
الفعػػؿ فػػي الػػزمف الماضػػي إشػػارة إلػػى انتيػػاء نفػػكذ 
البرامكػػػػػة، كتمكػػػػػػف ىػػػػػػاركف الرشػػػػػػيد مػػػػػػنيـ، كأنيػػػػػػـ 

 أصبحكا مف أحداث الماضي التي لف تعكد.
 لانًيا: االفتراض المسبق:

كقػػد بينيػػت عػػدد مػػف تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد عمػػى 
استراتيجية االفتراض المسبؽ، القائمة عمػى اعتقػاد 

المرسػػػػؿ إليػػػػو معمكمػػػػات سػػػػابقو  المرسػػػػؿ بػػػػامتبلؾ
 تمكنو مف فيـ قصد المرسؿ. 

ىػػك شػػيء  »كاالفتػػراض المسػػبؽ عنػػد جػػكرج يػػكؿ: 
يفترضػػػػػػو المػػػػػػتكمـ يسػػػػػػبؽ التفػػػػػػكه بػػػػػػالكبلـ، أم أف 
االفتػػػراض المسػػػبؽ مكجػػػكد عنػػػد المتكممػػػيف كلػػػيس 

كمثؿ ذلػؾ ( ُٓـ، صََُِ)يكؿ،  « في الجمؿ
،  تكقيع ىاركف الرشيد عمى كتػاب خزيمػة بػف خػاـز
الذم كتب فيو أنو كضع السػيؼ حػيف دخػؿ أرض 

 ال أـ لػؾ، تقتػؿ بالػذنب مػف ال ذنػب لػو »أرمينيو: 
فػاالفتراض  (ِٔٗـ، صُّٖٗ)ابف عبػد ربػو،  «

المسبؽ يشير إلى كجػكد حالػة قتػؿ، كيقػكد المتمقػي 
إلػػى االعتقػػاد بػػأف المعمكمػػة المكجػػكدة )قتػػؿ مػػف ال 
 ذنػػب لػػو( صػػحيحة بالضػػركرة، لػػذا اسػػتيؿ المرسػػؿ
، معبػرنا عػػف  التكقيػع بالػدعاء عمػى خزيمػو بػف خػاـز
غضبو الشديد، كأف المرسؿ إليو قػد كقػع فػي خطػأ 

 جسيـ، يستحؽ اإلذالؿ كاإلىانة. 
لذلؾ عبر ىاركف الرشيد عف صػيغة القتػؿ بػالزمف 
المضػػارع كلػػـ يقػػؿ )قتمػػت بالػػذنب مػػف ال ذنػػب لػػو( 
ليستمر في إشعار المرسؿ إليػو بعظػـ فعمتػو ككأنػو 

يقتؿ النػاس بػبل ذنػب، كفػي ىػذا انسػجاـ مػع  مازاؿ
بنػػػاء الجممػػػة الدعائيػػػة كقػػػكة كقكعيػػػا عمػػػى مشػػػاعر 

 المرسؿ إليو.
كيسػػػػػػػاىـ االفتػػػػػػػراض المسػػػػػػػبؽ فػػػػػػػي بنػػػػػػػاء األدكات 
المغكيػػػػة التػػػػػي سػػػػػاعدت ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد فػػػػػي نقػػػػػؿ 
التجربػػة الشػػعكرية لممتمقػػي، فيػػأتي حػػرؼ اإللصػػاؽ 

ريمػػة )البػاء( مػع لفظػة )ذنػب( لئليحػاء بالتصػاؽ ج
القتػػؿ بخزيمػػة بػػف خػػاـز كأنػػو ىػػك مػػف فعميػػا كلػػيس 
غيػػره، كىػػذا مػػا يؤكػػده معرفػػة الرشػػيد المسػػبقة، ثػػػـ 
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يػػػأتي ذكػػػر المجنػػػي عميػػػو متمػػػثبلن فػػػي لفظػػػة )مػػػف( 
 –كمسبكقة مباشرة بالنفي المقترف بالمزاكجة )ذنب 

ال ذنػػب لػػو( لمداللػػة عمػػى أف ىػػاركف الرشػػيد يعمػػـ 
ذنػػب ليػػػـ كأنيػػػـ  مسػػبقنا أف أكلئػػػؾ النػػاس بريػػػؤف ال

، كلتحريػؾ مشػاعر الشػفقة لػدل  قيتمكا ظمما ببل جـر
المتمقػػػػي بالتأكيػػػػد عمػػػػى أف أكلئػػػػؾ النػػػػاس ال ذنػػػػب 

 ليـ.
كيػػػػػػػػنيض التكاصػػػػػػػػػػػػػؿ المعرفػػػػػػػػي بػػػػػػػػيف المرسػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
كالمرسػػػػػؿ إليو في تكقيع ىاركف الرشيد إلػى عاممػو 

 « كػػف منػػي عمػى مثػػؿ ليمػػة البيػػات »عمػى فػػارس: 
ض المسػػػبؽ بػػػأف عامػػػؿ فػػػارس يكاجػػػو عمػػػى االفتػػػرا

تمػػػػردا يتطمػػػػػب منػػػػػو أف يتعامػػػػػؿ معػػػػػو كمثػػػػػؿ ليمػػػػػة 
البيات، كأف المرسػؿ إليػو يمتمػؾ معنػى ىػذه الميمػة، 

 مما يؤىمو لفيـ قصد المرسؿ كتنفيذه. 
إف االفتراض المسبؽ أثرَّ عمى اسػتعماؿ المغػة فػي 
الخطػػاب بصػػكرة كاضػػحة، فقػػد جعػػؿ المرسػػؿ يبػػدأ 

فعػػؿ األمػػر )كػػف منػػي(، الػػذم  بالتكجيػػو الممػػـز فػػي
يقتضػػي معرفػػػة المرسػػػؿ إليػػػو بمػػػا حصػػػؿ فػػػي ليمػػػو 
البيات ا فيناؾ قػـك تمػردكا فأتػاىـ األمػر فجػأة فػي 
جػػػػػػكؼ الميػػػػػػؿ. كيػػػػػػرتبط معطػػػػػػى التكجيػػػػػػو الممػػػػػػـز 
بمضػػػػمكف قضػػػػكم مسػػػػبؽ سػػػػاعد فػػػػي كجػػػػكد قػػػػكة 
إنجازيو متمثمة فػي تكجيػو عامػؿ فػارس بػأف ينػتيج 

مػػػع المتمػػػرديف،  نيػػػج ىػػػاركف الرشػػػيد فػػػي التعامػػػؿ
فػػػػ )ب(، حيػػػث يمثػػػؿ  »يقػػػكؿ فرانسػػػكاز أرمينكػػػك: 

)ب( المضمكف القضكم، ك )ؼ( القػكة اإلنجازيػة. 
ذا كاف المفيـك المركزم لممضاميف القضكية ىػك  كا 
الحقيقػػػػػة، فػػػػػئف المفيػػػػػـك المقابػػػػػؿ ألفعػػػػػاؿ اإلنجػػػػػاز 

، « مرضػػػينا »يكػػػكف ىػػػك الرضػػػى. كيصػػػبح األمػػػر 

قػػػد أنجػػػز الفعػػػؿ مػػػثبل، حػػػيف يكػػػكف متقبػػػؿ األمػػػر، 
الذم أمر بو، أم حيف يصبح المضػمكف القضػكم 

. لػػػػػػػذا جػػػػػػػاء (ُٔ)أرمينكػػػػػػػك، ص « حقيقينػػػػػػػا لديػػػػػػػة
التكجيو الممػـز مقبػكالن كمبػررنا، كذلػؾ أدعػى القتنػاع 

 المرسؿ إليو بو كااللتزاـ بتنفيذه.
كقع ىاركف الرشػيد إلػى عمػي بػف عيسػى  

 مك خك ُّٱبػػف ىامػػاف، كقػػد كتػػب إليػػو بقتػػؿ العيٍمريكػػي 
جميػػػػػػػػػػرة رسػػػػػػػػػػائؿ )صػػػػػػػػػػفكت،  َّ حل جل
( حيػػث كجػػو خطابػػو عمػػى أصػػؿ ّٕٕ، صالعػػرب

مػػػا يفتػػػػرض سػػػمفنا أنػػػػو معمػػػػـك لػػػدل المرسػػػػؿ إليػػػػو، 
فػػالمفترض سػػمفا أف العيٍمريكػػي يينسػػب إلػػى الزندقػػة، 
كأف ىناؾ سببنا يدعك إلى قتمو، كأف ىاركف الرشيد 

 بعث يأمر بقتمو، فقيتؿ.
 

ع بألفػػػاظ ارتػػػبط االفتػػػراض المسػػػبؽ فػػػي ىػػػذا التكقيػػػ
كتراكيػػػب تػػػدؿ عميػػػو، منيػػػا التكقيػػػع باآليػػػة القر نيػػػة 
الكريمػػػة، لئلشػػػارة إلػػػى أف المقتػػػكؿ قػػػد ظمػػػـ نفسػػػو 
أكال، بتركو جػادة الػديف السػميـ، مثمػو مثػؿ قػـك نػكح 

 مك  لك خك ُّٱالػػػػػذيف كردت فػػػػػػييـ اآليػػػػػة القر نيػػػػػػة 
( كقػد ربػط ْْ)سكرة ىكد،  ية  َّ حل جل

إلػػػى اعتقػػػاد ىػػػاركف الرشػػػيد بػػػيف المػػػكقفيف لئلشػػػارة 
المقتػػكؿ الشػػائف كعممػػو البغػػيض، كأنػػو ظمػػـ أتباعػػو 
باسػػػػتمالتيـ إلػػػػى معتقػػػػده الخطػػػػأ، لػػػػذا كجػػػػب عمػػػػى 
الرشػػػيد إبعػػػاده كمينػػػا كالقضػػػاء عميػػػو بػػػأمر اليػػػبلؾ. 
كمػػا أنػػو أشػػار لممرسػػؿ إليػػو بالثنػػاء المضػػمر عمػػى 
تأدية ىػذه الميمػة التػي خمَّصػت العبػاد كالػببلد مػف 

لػػة الراحػػة بعػػد الخػػبلص شػػر الزندقػػة ، ككػػذلؾ دال
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تكاصػػؿ  »كانتيػػاء الشػػر، كقػػد تحقػػؽ ىػػذا كمػػو فػػي 
لسػػػاني ينطمػػػؽ الشػػػركاء مػػػف معطيػػػات كافتراضػػػات 
معتػػػػػرؼ بيػػػػػا كمتفػػػػػؽ عمييػػػػػا بيػػػػػنيـ. تشػػػػػكؿ ىػػػػػذه 
االفتراضػػات الخمفيػػة التكاصػػمية الضػػركرية لتحقيػػؽ 
النجػػاح فػػي عمميػػة التكاصػػؿ، كىػػي محتػػكاه ضػػمف 

)الصػػحراكم،  « مػػةالسػػياقات كالبنػػى التركيبيػػة العا
 (.َّـ، صََِٓ

كاالفتػػراض المسػػبؽ لػػو أىميػػة بالغػػة فػػي التكاصػػؿ 
بػػػيف طرفػػػي الخطػػػاب، فيػػػاركف الرشػػػيد يكقػػػع عمػػػى 
كتػػاب عاممػػو فػػي خرسػػاف )إف الممػػكؾ يػػؤثر عػػنيـ 

( )ابػػف عبػػد ربػػو،  ( عمػػى ِٔٗـ، صُّٖٗالحػػـز
افتػػػػػراض عمػػػػػػـ عامػػػػػػؿ خرسػػػػػػاف المسػػػػػػبؽ لمكاقػػػػػػؼ 

فعالػػػػو الصػػػػارمة ىػػػػاركف الرشػػػػيد الحازمػػػػة، كردكد أ
أمػػػاـ الثكابػػػت كالمتغيػػػرات معنػػػا. ككمػػػا يػػػرل محمػػػكد 
نحمو )ارتباط افتراض سابؽ بعينو باسػتعماؿ ألفػاظ 

( فػػػػػػػئف ِّـ، صََِِلغكيػػػػػػة بعينيػػػػػػػا( )نحمػػػػػػة، 
ثبػػػات ممػػػؾ ىػػػاركف الرشػػػيد كىيمنتػػػو عمػػػى الػػػببلد، 
كشػػػػػػعكره بػػػػػػالعز كالتمكػػػػػػيف  نػػػػػػذاؾ، يػػػػػػرتبط بثبػػػػػػات 

لػػػػػػػة الجمػػػػػػػع الجممػػػػػػػة اإلسػػػػػػػمية )إف الممػػػػػػػكؾ( كدال
المقترنػػػػة بمعػػػػاني التضػػػػخيـ كالميابػػػػة. أمػػػػا طػػػػرؼ 
الجممػػػة اآلخػػػر فيػػػك جممػػػة فعميػػػة، غيػػػر ثابتػػػة بػػػؿ 
متجػػػػػػػػػػددة مرتبطػػػػػػػػػػة باكتسػػػػػػػػػػاب الممػػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػػمات 
الشجاعة، الشػكيمة، اإلقػداـ كالبسػالة المتجػددة فػي 
نفكسػػػيـ، لػػػذا تقػػػدمت شػػػبو الجممػػػة )عػػػنيـ( تأكيػػػدنا 

 المتبلكيـ ىذه المعاني دكف غيرىا.   
 

 اللًا: أفعال الكالم:ل
 »ممحػػػكظ أف التكقيعػػػات تسػػػتمـز األداء كالتصػػػرؼ 

فػػػالكبلـ ىػػػك أف نفعػػػؿ، كبمعنػػػى كاضػػػح: ىػػػك مػػػثبلن 
كلكنػػو  –فعػػؿ فػػي اآلخػػريف. كبمعنػػى غيػػر ظػػاىر 

 كاقعػػػػي: تدشػػػػيف معنػػػػى، كالقيػػػػاـ عمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ، 
بػػػػ )فعػػػؿ كػػػبلـ( إذ يكجػػػو مفيػػػـك الفعػػػؿ ىػػػذا، نحػػػك 

 ة لمتفاعػػؿ كالتسػػكيةمفػػاىيـ أكثػػر دقػػة كأكثػػر شػػمكلي
(، كتصػػػػػطبا بصػػػػػبغة تحقيػػػػػؽ ٔص، )أرمينكػػػػػك «

حػػػداث األثػػػر، كأنػػػو لػػػيس مػػػف  األفعػػػاؿ كاإلنجػػػاز كا 
أىػػػػػدافيا تكثيػػػػػؽ األفكػػػػػار كتبادليػػػػػا كاإلخبػػػػػار عػػػػػف 
الكقػػػائع، كذلػػػؾ بسػػػبب ارتباطيػػػا بحػػػدث سػػػابؽ لػػػو 
سػػػػػياؽ يتطمػػػػػب ردة فعػػػػػؿ تحػػػػػدد مكقػػػػػؼ المرسػػػػػؿ، 

كالتػأثير كاتصاليا بغايتو فػي إبػبلغ مقاصػد حاجتػو 
فػػػػػي المرسػػػػػؿ إليػػػػػو، السػػػػػيما أف المرسػػػػػؿ صػػػػػاحب 
قػػػرارات نافػػػذة، كتكجييػػػات إلزاميػػػة، ك راء يعتػػػد بيػػػا 
المرسػػؿ إليػػو، فسػػمطتو تقتضػػي كجػػكد أفعػػاؿ أدائيػػة 
مثػػػػػؿ أفعػػػػػاؿ الطمػػػػػب، األمػػػػػر، التيديػػػػػد، كالكعيػػػػػد، 
كتغييػػػػػػر حالػػػػػػة المرسػػػػػػؿ إليػػػػػػو كمكقفػػػػػػو، حيػػػػػػث إف 

مكصػكؿ المرسؿ في فػف التكقيعػات يسػتعمؿ المغػة ل
 إلى تأثير ما.

إف ىػػػػػػذا االسػػػػػػتمزاـ جعػػػػػػؿ األفعػػػػػػاؿ الكبلميػػػػػػة فػػػػػػي 
تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد عمػػػػى درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػف 
األىميػػػػة، ككنيػػػػا مػػػػف أىػػػػـ العناصػػػػر الدالػػػػة عمػػػػى 
التداكؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو كالسياؽ، كالدالػة 

إننػػػا حينيػػػا  »كػػػذلؾ عمػػػى كقػػػكع الفعػػػؿ كالتصػػػرؼ 
ف النطػؽ بشػيء مػا، نقكؿ، كىذا أمر كاضػح جػدا أ
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حػداث أمػر  في المعنى المعتػاد، ىػك إيقػاع الفعػؿ كا 
مػػا، كىػػذا يقتضػػي أيضػػا الػػتمفظ بأصػػكات مقركعػػة، 
محمكلػػػة فػػػي اليػػػكاء ثػػػـ أف النطػػػؽ بكممػػػات مؤلفػػػة 
بتركيػػب مخصػػكص، كالػػػتكمـ، إنمػػا ذلػػػؾ كمػػو، ىػػػك 
الداللػػػة بػػػالمعنى المفضػػػؿ لػػػدل الفبلسػػػفة، إذ ىػػػذا 

ة، يجمػػػػع المعنػػػػى المصػػػطمح األخيػػػػر، كىػػػػك الداللػػػ
 (.ُُٓـ، صُُٗٗ)أكستيف،  « كالمرجع معنا

كعندما نتتبع األفعاؿ الكبلمية في تكقيعات ىاركف 
الرشػػػػيد، نجػػػػدىا أفعػػػػاالن دالػػػػة، إنجازيػػػػة، كتأثيريػػػػة. 
فاألفعػػػاؿ الكبلميػػػة فػػػي تكقيعاتػػػو اآلتيػػػة: )كػػػؿ مػػػف 
رفع رأسو فأزلو عف بدنػو(، )يػا محفػكظ اجعػؿ فػرع 

أنػت(، )ضػع رجمػؾ عمػػى  مصػر فرعػا كاحػدنا كأنػػت
رقػػػػاب أىػػػػؿ ىػػػػذا الػػػػبطف، فػػػػئنيـ قػػػػد أطػػػػالكا ليمػػػػى 

)ابػػف عبػػد بالسػػياد، كنفػػكا عػػف عينػػي لذيػػذ الرقػػاد( 
تتضػػػمف أفعػػػاالن صػػػكتية  (ِٕٗـ، صُّٖٗربػػػو، 

مرتبطػػػػػػة بداللػػػػػػة إلزاميػػػػػػة كمتصػػػػػػمة بئنجػػػػػػاز ىػػػػػػذه 
الداللػػػػة، كأثػػػػر اإلنجػػػػاز، فيػػػػي ليسػػػػت فقػػػػط أفعػػػػاؿ 

بيػا، إنمػا مرتبطػة  قكليو ينتيي دكرىا بمجرد التمفظ
بئنجاز الفعؿ، كفؽ مقتضى الحػاؿ، كضػمف قػرائف 

 دالة عمى اإلنجاز. 
إف فعػػؿ األمػػر فػػي العبػػارات السػػابقة اكتسػػب القػػكة 
الداللية كالتنفيذية مف سمطة المرسؿ، فاستمـز ذلػؾ 
كقكع األثر عمى المرسؿ إليو ككجػكب التنفيػذ. كمػا 

، كأدل أف إنجاز فعؿ الكبلـ ترتب عف فعؿ الكبلـ
إلػػى حػػدكث  ثػػار كاقعيػػة ا ألف األمػػر صػػادر مػػف 
صػػػػػاحب السػػػػػمطة األعمػػػػػى كىػػػػػك الخميفػػػػػة ىػػػػػاركف 
الرشػػيد، كمتجػػو إلػػى كػػؿ مػػف عاممػػو فػػي خراسػػاف، 
كصػػػػػاحب خػػػػػػراج مصػػػػػر، كعاممػػػػػػو فػػػػػي المدينػػػػػػة، 

كىػػؤالء عمػػييـ لػػزـك داللػػة فعػػؿ الكػػبلـ الػػكاردة فػػي 
تمػػػػاـ إنفاذىػػػػا، كتتبػػػػع أثرىػػػػا.  تكقيعػػػػات الخميفػػػػة، كا 

رسػػػػػاؿ خػػػػػراج فػػػػاأل مر بئزالػػػػػة رؤكس المتمػػػػػرديف، كا 
مصػػػر دفعػػػة كاحػػػدة إلػػػى الخميفػػػة، كالقضػػػاء عمػػػى 
المخالفيف في المدينػة، متفػؽ كمتكاضػع مػع األثػر، 
حيػػػث إنػػػو مقتػػػرف بفعػػػؿ الطاعػػػة كمباشػػػرة األمػػػػر، 
كمنسػػػػػػجـ مػػػػػػع السػػػػػػياؽ العػػػػػػاـ ألثػػػػػػر كػػػػػػؿ حادثػػػػػػة 

ألنػػو لػػك لػػـ تحصػػؿ  »اسػػتدعت التكقيعػػات اآلنفػػة 
امة اإلنجاز لـ تكف قػكة فعػؿ الكػبلـ بعض اآلثار ت

مناسبة لبلعتبار كمقبكلة، كبالتالي لك لـ يكف ذلػؾ 
كػػذلؾ لػػـ يقػػع الفعػػؿ عمػػى كجيػػو. كيجػػب أال نفيػػـ 
مػػػف ىػػػذا أف قػػػكة فعػػػؿ الكػػػبلـ ذاتيػػػا حاصػػػمة عػػػف 
أثرىػػػا. كأف كجكدىػػػا معمػػػكؿ لعمػػػة أخػػػرل. فػػػئذا لػػػـ 
يسػػػمع مخػػػاطبي مػػػا أخبرتػػػو بػػػو أك أنػػػو لػػػـ يحمػػػؿ 

ؿ الجػػػد كعمػػػى كجيتػػػو لػػػـ يصػػػػػػػػػػح أف كبلمػػي محمػػػ
ذنا البػػد أف يحػػدث أثػػر  نقػػكؿ أنػػي قػػػػػػػػػػػػػػػػد حذرتػػو. كا 
كتػػأثير مػػػا عمػػى المخاطػػػب حتػػى تتحقػػػؽ قػػكة فعػػػؿ 

 (.ُّٓـ، صُُٗٗ)أكستيف،  « الكبلـ
األفعاؿ )أزلو، اجعؿ، ضع( أفعػاؿ قػرارات لذا فئف 

طمبيػػة ممزمػػػة دلػػػت عمػػى معانييػػػا المعجميػػػة )فعػػػؿ 
ـ(، كأدت المقصػػػكد، بػػػأف ثمػػػة أفعػػػاالن يتعػػػيف الكػػػبل

عمػػػػى المرسػػػػؿ إليػػػػو إنجازىػػػػا )قػػػػكة فعػػػػؿ الكػػػػبلـ(، 
كأحػػدثت أثػػرنا فػػي نفسػػو بعػػد حسػػف الفيػػـ كاسػػتيعاب 
الغرض )الـز فعؿ الكبلـ( كالذم يشير إلى تممػس 
اإلجابػػػػػػة كحصػػػػػػكؿ النتيجػػػػػػة كاالنتيػػػػػػاء مػػػػػػف إزالػػػػػػة 
رؤكس المتمػػػػػرديف، كجعػػػػػؿ خػػػػػراج مصػػػػػر خراجػػػػػا 

 القضاء عمى المخالفيف في المدينة.كاحدنا، ك 
كثمػػػػة أفعػػػػاؿ كػػػػبلـ فػػػػي تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد، 
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تكشؼ عػف حقػائؽ يػؤمف بيػا المرسػؿ كاسػتنتاجات 
يعتقػػدىا، كمػػا فػػي تكقيعاتػػو اآلتيػػة )أنبتػػتيـ الطاعػػة 
كحصدتيـ المعصية(، )كؿ مف دعا إلى الجاىمية، 
تعجػػؿ إلػػى المنيػػة(، )الحكػػـ الػػذم رضػػيت بػػو فػػي 

أعػدل الخصػـك عميػو، كىػك مػف ال ييػرد  اآلخرة ىػك
)ابػػػػػػف عبػػػػػػد ربػػػػػػو، حكمػػػػػػو، كال يصػػػػػػرؼ قضػػػػػػاؤه( 

فالمرسػػػػػؿ مػػػػػؤمف بػػػػػأف  (ِٕٗ-ِٔٗـ، صُّٖٗ
الطاعػػػػػة تيكسػػػػػب صػػػػػاحبيا الفػػػػػبلح كالنجػػػػػاح، كأف 
المعصػػػػػية ال يعقبيػػػػػا إال اليػػػػػبلؾ، كيجػػػػػـز أف مػػػػػف 
تمسػػػػػػؾ بأفعػػػػػػاؿ الجاىميػػػػػػة المذمكمػػػػػػة سػػػػػػاء فعمػػػػػػو 

فػػي  -عػز كجػػؿ  -كاقتربػت عاقبتػػو، كأف حكػػـ ا 
اليػػػـك اآلخػػػر ىػػػك أشػػػد مػػػف حكػػػـ حػػػاكـ الػػػدنيا، ال 

 يمكف دفعو أك الخبلص منو.
إف أفعػػاؿ الكػػبلـ فػػي األمثمػػة السػػابقة سػػاىمت فػػي 
تػػكافر عنصػػر اإلخػػبلص فػػي التكقيعػػات، فالمرسػػؿ 
لـ يقؿ غير ما يعتقد، كما أنيػا تختمػؼ عػف أفعػاؿ 
 الكبلـ السػابقة التػي اتسػمت بالتكجييػات اإللزاميػة،
إذ أف القػػكة اإلنجازيػػة فػػي أفعػػاؿ المجمكعػػة الثانيػػة 
أقػػؿ منيػػا فػػي المجمكعػػة األكلػػى، كذلػػؾ الخػػتبلؼ 
المكقػػػؼ النفسػػػي لممرسػػػؿ، فالػػػذم يػػػأمر يعبػػػر عػػػف 
لػػػػزـك إنجػػػػاز المرسػػػػؿ إليػػػػو لمتطمبػػػػات الفعػػػػؿ، أمػػػػا 
الػػػػذم يسػػػػتنتج أك يتحػػػػدث عػػػػف الحقػػػػائؽ فغرضػػػػو 

، ألف األفعاؿ الكبلميػ ة لػـ اإلنجازم أقؿ مف المزـك
تػػرتبط باىتمامػػو مباشػػرة، إنمػػا عبػػرت عػػف اعتقػػاده 
تجػػاه أحػػداث سػػابقو ذىبػػت كبقػػي أثرىػػا، كمػػا أنيػػا 
ليسػػػت أفعػػػاالن أدائيػػػة، بػػػؿ تأثيريػػػة تخمٍّػػػؼ أثػػػرنا فػػػي 

 المرسؿ إليو. 
إف الحقيقػػة التػػي يػػؤمف بيػػا ىػػاركف الرشػػيد ىػػي أف 
عصػػياف البرامكػػة ىػػك سػػبب ىبلكيػػـ، كأنيػػـ عنػػدما 

نت ليـ حظكة كسمطة في الػببلد. كانكا طائعيف، كا
كليػػػذا الػػػرأم تػػػأثير عمػػػى المرسػػػؿ إليػػػو، حيػػػث أنػػػو 
مبلئػػـ لبلعتقػػاد كمػػف جمػػؿ الحقيقػػة المتفػػؽ عمييػػا، 
كمثمو رأيػو فػي ىػبلؾ مػف تمسػؾ بعػادات الجاىميػة 
السيئة، فيك رأم مقنع لػو تػأثير نافػذ عمػى المرسػؿ 
إليػػو، ألنػػو مبلئػػـ لبلعتقػػاد السػػائد، لػػذا أخػػذت تمػػؾ 

 فعاؿ طابع الحكمية، كالقضاء بالشيء.األ
كيػػػػػػزداد أثػػػػػػر الفعػػػػػػؿ الكبلمػػػػػػي مػػػػػػف حيػػػػػػث القػػػػػػرار 
كالقضػػػػاء فػػػػي المثػػػػاؿ الثالػػػػث عمػػػػى المرسػػػػؿ إليػػػػو 
الرتباطػػو بػػدالالت دينيػػة ذات أصػػكؿ ثابتػػة، فحكػػـ 

كاقػػػػػع ال محالػػػػػة، كىػػػػػك أقػػػػػكل  -عػػػػػز كجػػػػػؿ  -ا 
 كأعدؿ األحكاـ.

 كىنػػاؾ أفعػػاؿ كبلميػػة فػػي تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد
)ال أـ لػػؾ، تقتػػؿ بالػػذنب مػػف ال ذنػػب لػػو(، )جػػزل 
ا الفضػػػػؿ خيػػػػر الجػػػػزاء فػػػػي اختيػػػػاره إيػػػػاؾ، كقػػػػد 

)ابػف أثابؾ أمير المؤمنيف مائة ألػؼ بحسػف نيتػؾ( 
ػػػا  (ِٕٗ-ِٔٗـ، صُّٖٗعبػػػد ربػػػو،  تعبػػػر عمَّ

يشػػعر بػػو المرسػػؿ، ففعػػؿ الكػػبلـ فػػي المثػػاؿ األكؿ 
يشير إلى استياء ىػاركف الرشػيد مػف فعػؿ صػاحب 

ض أرمينيػػػة كغضػػػبو عميػػػو، بسػػػبب قتمػػػو مػػػف ال أر 
ذنب لو، كيعبر فعؿ الكػبلـ فػي المثػاؿ الثػاني عػف 
الثنػػاء الجميػػؿ لمػػف أحسػػف التصػػرؼ كأخمػػص فػػي 

 عممو.
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كممحػػػػكظ فػػػػي المثػػػػاليف السػػػػابقيف أف فعػػػػؿ الكػػػػبلـ، 
الػػػػػػدعاء فػػػػػػي المثػػػػػػاؿ األكؿ، كالثنػػػػػػاء فػػػػػػي المثػػػػػػاؿ 
 الثػػػاني، مػػػرتبط بخبػػػرة المرسػػػؿ كتجربتػػػو، كىػػػذا مػػػا
جعميمػػػا أدعػػػى فػػػي القبػػػكؿ كالتػػػأثير، فعممػػػو اليقػػػيف 
بأف أىؿ أرمينية ال ذنب ليـ، كأنيـ لـ يقترفػكا ذنبنػا 
يكجػػب القتػػؿ، أكسػػب فعػػؿ الػػدعاء قػػكة فػػي الشػػعكر 
بػػػػالرفض كالغضػػػػب. كمػػػػا أف خبرتػػػػو بػػػػذلؾ الرجػػػػؿ 
الذم كتب لو بسر مف األسرار، جعمتو يثنػي عميػو 

 الجزاء.ثناءن حسنا، كيدعك لمف اختاره بخير 
كقد تكافر اإلخػبلص فػي األفعػاؿ الكبلميػة السػابقة 
ألنيػػا تعبػػر عػػف حالػػة نفسػػية لممرسػػؿ، السػػيما أنػػو 

 العارؼ الخبير بحالة المرسؿ إليو.
كمػف أفعػػاؿ الكػبلـ فػػي تكقيعػات ىػػاركف الرشػيد مػػا 
تعبر عف إلزاـ المرسؿ نفسو بفعؿ شيء ما، مثػؿ: 

د ربػػو، )ابػػف عبػػ)سػػيعمـ الكػػافر لمػػف عقبػػى الػػدار( 
، )الجػػػػػػػكاب مػػػػػػػا تػػػػػػػراه ال مػػػػػػػا (ِٕٗـ، صُّٖٗ

تقػػػرؤه(، )أنػػػا بػػػاألثر كعمػػػى ا الظفػػػر( )الثعػػػالبي، 
 (. ُُّـ، صُْٗٗ

إف األفعػػػاؿ الكبلميػػػة فػػػي ىػػػذه األمثمػػػة دلػػػت عمػػػى 
إلػػػزاـ المرسػػػؿ نفسػػػو بفعػػػؿ مسػػػتقبمي، كعبػػػرت عمػػػا 
ينكم فعمو بطريقة غير مباشرة. فيػاركف الرشػيد لػـ 

كتػاب ممػؾ الػرـك بخركجػو يصرح في تكقيعو عمى 
لمقػػػاتمتيـ، إنمػػػا عبػػػر عػػػف ذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ أفعػػػاؿ 
أخػرل، فمػػيس المقصػكد أف يعػػرؼ ممػؾ الػػرـك لمػػف 
عقبػػى الػػدار، كال أف يػػرل الجػػكاب عمػػى كتابػػو، أك 
، فػػذلؾ كمػػو  أف ىػػاركف الرشػػيد سػػيككف بػػأثر الػػرـك
غير مراد المرسؿ، كما أف قكتو اإلنجازية الظػاىرة 

يػة الباطنػة، كىػي مػراد المػتكمـ تخالؼ قكتػو اإلنجاز 

. كمػػع ذلػػؾ فػػئف المرسػػؿ إليػػو  بػػالخركج لقتػػاؿ الػػرـك
سيفيـ داللة أفعاؿ الكبلـ عف طريؽ استنتاج القػكة 
اإلنجازية مػف أسػمكب التيديػد كالكعيػد الكاضػح فػي 

 األمثمة السابقة.
كممحػػكظ أف القػػكة اإلنجازيػػة غيػػر الظػػاىرة مرتبطػػة 

ي أرض المعركػػػػػة بالمقػػػػػاـ، ال تظيػػػػػر إال فيػػػػػو. ففػػػػػ
سػػتتحقؽ القػػػكة اإلنجازيػػػة التػػي أشػػػار إلييػػػا ىػػػاركف 
الرشػػػػػيد بطريقػػػػػة غيػػػػػر مباشػػػػػرة، كلكنيػػػػػا مدعكمػػػػػة 
بالثقػػة، كاإلصػػرار كالعزيمػػة القكيػػة. كىػػذا النػػكع مػػف 
أفعػػاؿ الكػػبلـ يمػػـز المرسػػؿ بػػأف يأخػػذ عمػػى عاتقػػو 
إنجازىػػػػا كااللتػػػػزاـ بيػػػػا لتتحقػػػػؽ مطابقػػػػة األحػػػػداث 

 لكبلمية.المستقبمية باألفعاؿ ا
احػذر أف  »كقع ىاركف الرشيد لعاممو فػي مصػر: 

تيخػػرٍّب خزانتػػي كخزانػػة أخػػي يكسػػؼ، فيأتيػػؾ منػػي 
)ابػف عبػد  « ما ال قبؿ لؾ بػو، كمػف ا أكثػر منػو

(. كىػػذا التكقيػػع يػػدكر فػػي ِٔٗـ، صُّٖٗربػػو، 
فضػػػاء تػػػداكلي كاسػػػع، حيػػػث بػػػدأ المرسػػػؿ التكقيػػػع 

متمقػػي  بفعػػؿ مركػػزم تػػأثيرم )احػػذر(، كسػػكاء كقػػع
الرسػػالة فػػي الخطيئػػة، أـ لػػـ يقػػع، فػػئف ىػػذا الفعػػؿ 
سيشػػعره بالحػػذر الشػػديد، كالخػػكؼ مػػف الكقػػكع فػػي 

 الخطأ، أك عدـ تكراره.
كيػػزداد فعػػػؿ التحػػذير قػػػكة فػػػي التػػأثير عمػػػى متمقػػػي 
الرسػػػالة، باتسػػػاقو مػػػع داللػػػة الخػػػراب كالػػػدمار فػػػي 
لفظػػػػػػػة )تخػػػػػػػرب( التػػػػػػػي جػػػػػػػاءت بصػػػػػػػيغة الفعػػػػػػػؿ 

تمقػػػػي بػػػػأف التحػػػػذير مسػػػػتمر المضػػػػارع، لتشػػػػعر الم
حتى نياية كاليتػو عمػى مصػر، كأف الخميفػة متػيقظ 

 ألفعاؿ كالتو كؿ حيف.
يسػػتغؿ المرسػػؿ المعطيػػات السػػياقية مػػع قػػكة أفعػػاؿ 
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الكػػػػبلـ فيتكجػػػػو إلػػػػى عاممػػػػو الػػػػذم يقطػػػػف مصػػػػر، 
بمفظػػة )خزانتػػي( لبػػث داللػػة غيػػر مباشػػرة، مسػػتفيدنا 
ا مػػف عامػػؿ المكػػاف، كذلػػؾ لتػػذكيره بػػأف مصػػر ليػػ

خػػػزائف محفكظػػػة، فػػػبل يػػػأتي عمييػػػا العامػػػؿ بطػػػارئ 
يينقصػػػيا، كليستحضػػػر قصػػػة يكسػػػؼ عميػػػو السػػػبلـ 
أمػػػػاـ عاممػػػػو، مػػػػع التأكيػػػػد عمػػػػى امتبلكػػػػو لخػػػػزائف 
مصػػػر بئضػػػافة يػػػاء المػػػػتكمـ إلػػػى لفظػػػة )خزانػػػػة(، 
كربطيػا بخػػزائف يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ ليضػػفي عمػػى 

 نفسو صفتي الحفظ كالعمـ.
لػػػة خػػػزائف مصػػػر، كيسػػػتمر المرسػػػؿ فػػػي تػػػداكؿ دال

كتػػكلي يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ أمرىػػا، كلكنػػو فػػي ىػػذه 
المػػرة يقتػػرب مػػف ىدفػػو أكثػػر، فيجعػػؿ يكسػػؼ عميػػو 
ػػػػا لػػػػػو، مسػػػػتغبلن العامػػػػػؿ الػػػػديني لزيػػػػػادة  السػػػػبلـ أخن

 التأثير عمى عاممو في مصر.
كىكػػػػػػػذا نػػػػػػػرل أف )الممفػػػػػػػكظ كسػػػػػػػيمة اصػػػػػػػطبلحية 
إليصػػػػػػاؿ مقصػػػػػػد متضػػػػػػمف فػػػػػػي القػػػػػػكؿ، يتجػػػػػػاكز 

لمممفػػػػػػكظ، لكنػػػػػػػو يشػػػػػػكؿ قاعػػػػػػػدة  المحتػػػػػػكل الخػػػػػػػاـ
ضػركرية ال غنػػى عنيػا، غيػػر اتفاقيػة لمداللػػة عمػػى 

(. ُُْـ، صََِٕذلػػػػػػؾ الغػػػػػػرض( )ببلنشػػػػػػيو، 
كترتفػػػػػع درجػػػػػة التػػػػػأثير باسػػػػػتخداـ المرسػػػػػؿ حػػػػػرؼ 
)الفػػػػاء( الػػػػداؿ عمػػػػى التتػػػػابع كالسػػػػرعة فػػػػي نتيجػػػػة 
التحػػػذير لئلشػػػارة إلػػػى أف الجػػػزاء عاجػػػؿ ال تراجػػػع 

ؿ الجػػػزاء فػػي صػػػيغة عنػػو )فيأتيػػػؾ(، كمػػا جػػػاء فعػػ
المضارعة، كبمعنى القدـك لئلشارة إلػى اسػتمراريتو 

 كقكعو عند حصكؿ الخراب مباشرة. 
يتسػػػػػع عمػػػػػؽ المقصػػػػػد فػػػػػي ىػػػػػذا التكقيػػػػػع بتحديػػػػػد 

الشخص المسؤكؿ عف العقاب )مني( كىك ىػاركف 
الرشيد نفسو، كفي ذلؾ سيطرة عمى سمكؾ المتمقي 

خضػػػػاعو لبلسػػػػتجابة السػػػػريعة كاالنقيػػػػاد لمط اعػػػػة كا 
كحفظ ممتمكػات الػببلد، السػيما كأنػو عطػؼ عقػاب 
ا عػػػز كجػػػؿ عمػػػى عقابػػػو، كفضػػػمو عميػػػو. كىكػػػذا 
اكتسػػبت األفعػػاؿ الكبلميػػة )احػػذر، تخػػرب، يأتيػػؾ( 
ػػا عمػػى  قكتيػػا التأثيريػػة مػػف السػػياؽ، الػػذم أثػػر أيضن

 مفردات الخطاب المغكية.
 الياتمة:

إنػػػػو بعػػػػد دراسػػػػة )تكقيعػػػػات ىػػػػاركف الرشػػػػيد( كفػػػػؽ 
 –االفتراض المسبؽ  –ر التداكلية )السياؽ العناص

األفعػػػػػػػاؿ الكبلميػػػػػػػة( كجػػػػػػػد الباحػػػػػػػث أف تكقيعػػػػػػػات 
ىػػاركف الرشػػيد لمػػا لػػو مػػف سػػمطة سياسػػية أحػػدثت 
تغييػػػػػرنا فػػػػػي المكقػػػػػؼ الفكػػػػػرم أك العػػػػػاطفي، حيػػػػػث 
لجػػػػػػأت إلػػػػػػى اسػػػػػػتراتيجية التكجيػػػػػػو المبنيػػػػػػة عمػػػػػػى 
االفتػػػػراض المسػػػػبؽ كعنصػػػػر السػػػػياؽ، كذلػػػػؾ ألف 

لي عمػػى المرسػػؿ إليػػو أقػػكل كأسػػرع، تأثيرىمػػا التػػداك 
 كىك كصاحب سمطة في حاجة لذلؾ. 

كمػػػا أف تكقيعػػػات ىػػػاركف الرشػػػيد حققػػػت التضػػػافر 
اإلسػػػػمكبي، رغبػػػػة منػػػػو فػػػػي إرسػػػػاؿ رسػػػػالة الحػػػػـز 
كالشدة، كذلؾ عف طريؽ إنجػاز فعػؿ الكػبلـ، كمػف 
ثػػػـ قػػػكة فعػػػؿ الكػػػبلـ، ك ثػػػار الفعػػػؿ عمػػػى أحاسػػػيس 

لغػػػرض كبمػػػكغ كتصػػػرفات المرسػػػؿ إليػػػو، إليصػػػاؿ ا
اليػػػػدؼ. كمػػػػا عكسػػػػت قػػػػكة سياسػػػػة إدارتػػػػو كنمػػػػط 
تفكيػػره، كذلػػؾ عػػف طريػػؽ إنجػػاز األفعػػاؿ الكبلميػػة 
ذات الصػػػػػػػػبغة التكجيييػػػػػػػػة اإللزاميػػػػػػػػة كالتعبيريػػػػػػػػة. 
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فأفعاؿ الكبلـ في تكقيعات ىاركف الرشػيد ىػي لػب 
التكاصػػػػػؿ المعرفػػػػػي بػػػػػيف المرسػػػػػؿ كالمرسػػػػػؿ إليػػػػػو، 

 يرية.كذلؾ لقكتيا اإلنجازية كقدرتيا التأث

إف دراسة استعماؿ ىاركف الرشيد المغة في التكقيع 
مػػػػػف خػػػػػبلؿ االسػػػػػتدالالت التداكليػػػػػة، كشػػػػػفت عػػػػػف 
عبلقػػػػة العبلمػػػػات باسػػػػتعماؿ ىػػػػاركف الرشػػػػيد، كأف 
المغػػة خػػدمت إنجػػاز األفعػػاؿ التػػي يريػػدىا، كأىميػػة 
السػػػػػػػياؽ الػػػػػػػذم قيمػػػػػػػت فيػػػػػػػو كفيػػػػػػػـ المقاصػػػػػػػد، إف 
ال تكقيعػػػات ىػػػاركف الرشػػػيد ذات كظيفػػػة تكاصػػػمية 

تيػتـ بدراسػػة طريقػة انتقػػاؿ المعنػػى لغكيػا، بػػؿ كفػػؽ 
السػػػػػػػياؽ كالمقصػػػػػػػد، تشػػػػػػػمؿ الكظيفػػػػػػػة التكجيييػػػػػػػة 
كاإللزامية لممرسؿ، كالكظيفة التأثيرية لممرسؿ إليو، 

 كالكظيفة التفسيرية لمسياؽ.
إف أسػػػػػمكب ىػػػػػاركف الرشػػػػػيد المغػػػػػكم، بينػػػػػي عمػػػػػى 
خاصػػػػػػػية اإلقنػػػػػػػاع سػػػػػػػكاء فػػػػػػػي اختيػػػػػػػار األلفػػػػػػػاظ، 

كر، أك فػػػػي طريقػػػػو بنائيػػػػا، كذلػػػػؾ التراكيػػػػب، الصػػػػ
العتقػػػاده بػػػأف سػػػمكؾ المرسػػػؿ إليػػػو مرىػػػكف بحجػػػة 
المرسػػؿ، كلتحقيػػؽ أىدافػػو النفعيػػة، كاالسػػتفادة مػػف 
فاعميػػػة دقػػػة االختيػػػار كالبنػػػاء فػػػي مضػػػاعفة قبػػػكؿ 
أمره أك كجية نظػره أمػاـ المرسػؿ إليػو، فاإلقنػاع ال 
يتحقؽ إال إذا سمَـّ المرسػؿ إليػو بمقتضػاه. لػذا فػئف 
سػمة اإلقنػاع المتػكافرة فػػي تكقيعػات ىػاركف الرشػػيد 
باإلضػػافة إلػػى سػػماتيا األخػػرل كاإليجػػاز، حضػػكر 
البدييػػػػػة، اإليحػػػػػاء، كالتركيػػػػػز فػػػػػي البيػػػػػاف، جعميػػػػػا 
مجػػػاالن لمػػػدرس التػػػداكلي، فاإلقنػػػاع يتطمػػػب كضػػػكح 
الحجػػػػة كقػػػػكة المنطػػػػؽ لحمػػػػؿ المرسػػػػؿ إليػػػػو عمػػػػى 

 القبكؿ.
مة بػػػيف كلعػػػؿ ىػػػذه الدراسػػػة تسػػػيـ فػػػي تقكيػػػة الصػػػ

المسانيات كالنقد األدبي، عف طريؽ دراسػة العبلقػة 
 بيف العبلمات )مككنات القكؿ( كمستعممييا.

 لبت المصادر والمراجع
  أحمػػػػػػػد بػػػػػػػف عمػػػػػػػي بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد الفػػػػػػػزارم

القمقشػػػػػػندم، صػػػػػػبح األعشػػػػػػى فػػػػػػي صػػػػػػناعة 
 االنشاء، دار الكتب العممية، بيركت.

  ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ربػػو األندلسػػي
، دار الكتػػػػػػػاب العمميػػػػػػػة، ُط العقػػػػػػػد الفريػػػػػػػد،

 ـ.ُّٖٗلبناف،  –بيركت 

  أحمػػػػػػد زكػػػػػػي صػػػػػػفكت، جميػػػػػػرة رسػػػػػػائؿ
العػػرب فػػي عصػػكر العربيػػة الزاىػػرة، المكتبػػة 

 لبناف. –العممية،بيركت 

  أحمػػد شػػفيؽ الخطيػػب، قػػراءات فػػي عمػػـ
 –، دار النشػػر لمجامعػات، مصػػر ُالمغػة، ط
 ـ.ََِٔالقاىرة، 

  مغة، إيكك، السيميائية كفمسفة ال –أمبرتك
، المنظمػػػػػة ُترجمػػػػػة د. أحمػػػػػد الصػػػػػمعي، ط

 ـ.ََِٓالعربية لمترجمة، بيركت، 

  ف ركبػػػػكؿ كى جػػػػاؾ مكشػػػػبلر، التداكليػػػػة 
اليػػػػـك عمػػػػـ جديػػػػد فػػػػي التكاصػػػػؿ، ترجمػػػػة د. 
سػػػػيؼ الػػػػديف دغقػػػػكس، د. محمػػػػد الشػػػػيباني، 

، دار الطميعػػة لمطباعػػة كالنشػػر، بيػػركت، ُط
 ـ.ََِّ

  جػػػػػػػػػػاؾ ديشػػػػػػػػػػيف، اسػػػػػػػػػػتيعاب  –أندريػػػػػػػػػػو
كتأليفيػػػػػػػا، ترجمػػػػػػػة ىيػػػػػػػثـ لمػػػػػػػع، النصػػػػػػػكص 

المؤسسػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػػػات كالنشػػػػػػػػػػر 
 ـ.ُُٗٗكالتكزيع، 

  أكسػػػػػتيف، نظريػػػػػة أفعػػػػػاؿ الكػػػػػبلـ العامػػػػػة
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كيػػػػػػػػػؼ ننجػػػػػػػػػز األشػػػػػػػػػياء بػػػػػػػػػالكبلـ، ترجمػػػػػػػػػة 
 ـ.ُُٗٗعبدالقادر فينيني، أفريقيا الشرؽ، 

  جميػػػػػػػؿ حمػػػػػػػداكم، التػػػػػػػداكليات كتحميػػػػػػػؿ
 ـ.َُِٓ، مكتبة المثقؼ، ُالخطاب، ط

 ك/ جػػػػػكرج يػػػػػكؿ، تحميػػػػػؿ  جػػػػػكرج بػػػػػركاف
الخطػػػاب، ترجمػػػة د. محمػػػد لطفػػػي الزليطنػػػي 
د. منيػػػػر التريكػػػػي، النشػػػػر العممػػػػي كالمطػػػػابع 

 ـ.ُٕٗٗجامعة الممؾ سعكد، 

  جػػكرج يػػكؿ، التداكليػػة، ترجمػػة د. قصػػي
، الػدار العربيػة لمعمػـك ناشػركف، ُالعتابي، ط

 ـ.ََُِلبناف،  –بيركت 

  جينػػي تكمػػاس، المعنػػػى فػػي لغػػة الحػػػكار
إلى البراجماتية )التداكليػة(، ترجمػة د. مدخؿ 

، دار الزىػػػراء، ُنػػػازؾ إبػػػراىيـ عبػػػدالفتاح، ط
 ـ.ََُِالرياض، 

  أبػػػك الحسػػػف عمػػػي بػػػف أبػػػي الكػػػـر محمػػػد
الجػػػػزرم، عزالػػػػديف بػػػػف األثيػػػػر، الكامػػػػؿ فػػػػي 
التػػػػػاريق، تحقيػػػػػؽ عمػػػػػر عبدالسػػػػػبلـ تػػػػػدمرم، 

 ـ.ُٕٗٗ، دار الكتاب العربي، بيركت، ُط

 حسػػػيف اآلبػػػي، أبػػػك سػػػعيد منصػػػكر بػػػف ال
مػػػػػػف نثػػػػػػر الػػػػػػدرر، منشػػػػػػكرات كزارة الثقافػػػػػػة، 

 ـ.ُٕٗٗسكريا،  –دمشؽ 

  صػػػػػػػابر الحباشػػػػػػػة، التداكليػػػػػػػة كالحجػػػػػػػاج
، صػػفحات لمدراسػػات ُمػػدخؿ كنصػػكص، ط

 ـ.ََِٖسكريا،  –كالنشر، دمشؽ 

  عبػػػدالرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر، جػػػبلؿ الػػػديف

السػػػػيكطي، تػػػػاريق الخمفػػػػاء، تحقيػػػػؽ: حمػػػػدم 
، ُى البػاز، طالدمرداش، مكتبة نزار مصػطف

 ـ.ََِْ

  عبػػػػػدالعزيز الػػػػػػدكرم، العصػػػػػر العباسػػػػػػي
األكؿ دراسػػػة فػػػي التػػػاريق السياسػػػي كاإلدارم 

، مركز دراسات الكحدة العربية، ِكالمالي، ط
 ـ.ََِٗلبناف،  –بيركت 

  عبػػػػػػػدالممؾ بػػػػػػػف محمػػػػػػػد بػػػػػػػف إسػػػػػػػماعيؿ
، دار الكتػػاب ُالثعػػالبي، خػػاص الخػػاص، ط

 ـ.ُْٗٗلبناف،  –العممية، بيركت 

 دا محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػدكس أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػ
، ُالجيشػػػػيارم، كتػػػػاب الػػػػكزراء كالكتػػػػاب، ط

مطبعػػػػػػػة مصػػػػػػػطفى البػػػػػػػابي الحمبػػػػػػػي كأكالده، 
 ـ.ُّٖٗالقاىرة، 

  فػػػػاف دايػػػػػؾ، الػػػػنص كالسػػػػػياؽ استقصػػػػػاء
البحػػػػػػث فػػػػػػي الخطػػػػػػاب الػػػػػػداللي كالتػػػػػػداكلي، 
ترجمػػػػػة عبػػػػػدالقادر قنينػػػػػي، أفريقيػػػػػا الشػػػػػرؽ، 

 ـ.ُْْٗالمغرب، 

 تداكليػػػػػة، فرانسػػػػػكاز أرمينكػػػػػك، المقاربػػػػػة ال
 ترجمة د. سعيد عمكش، مكتبة األسد.

  فيميب ببلنشيو، التداكلية مف أكسػتف إلػى
، دار ُغكفمػػاف، ترجمػػة صػػابر الحباشػػة، ط
سػػػكريا،  -الحػػػكار لمنشػػػر كالتكزيػػػع، البلذقيػػػة 

 ـ.ََِٕ

  أبػػك محمػػد الطيػػب بػػف عبػػدا اليجرانػػي
الحضرمي الشافعي، قبلدة النحػر فػي كفيػات 
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 –: بػػك جمعػػو فكػػرم أعيػػاف الػػدىر، عنػػي بػػو
 ـ.ََِٖخالد كزارم، دار المنياج، جدة، 

  محمػػػػكد أحمػػػػد نحمػػػػة،  فػػػػاؽ جديػػػػدة فػػػػي
البحػػػػػث المغػػػػػكم المعاصػػػػػر، ط دار المعرفػػػػػة 

 ـ.ََِِالجامعية، 

  مسعكد صػحراكم، التداكليػة عنػد العممػاء
العػػػػػػػػرب دراسػػػػػػػػة تداكليػػػػػػػػة لظػػػػػػػػاىرة األفعػػػػػػػػاؿ 

، ُالكبلميػػػة فػػػي التػػػراث المسػػػاني العربػػػي، ط
 ـ.ََِٓيعة، بيركت، دار الطم

  أبػػػػك منصػػػػكر عبػػػػدالممؾ بػػػػف محمػػػػد بػػػػف
، الدار ُإسماعيؿ الثعالبي، تحفة الكزراء، ط
لبنػػػػػػػػػاف،  –العربيػػػػػػػػػة لممكسػػػػػػػػػكعات، بيػػػػػػػػػركت 

 ـ.ََِٔ

  أبػػػػػػػػك منصػػػػػػػػكر عبػػػػػػػػدالممؾ بػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد
، دار ِالثعػػػػػػػػػػالبي، الٌمطػػػػػػػػػػؼ كالمٌطػػػػػػػػػػائؼ، ط

القػػػػاىرة،  –الشػػػػؤكف الثقافيػػػػة العامػػػػة، بغػػػػداد 
 ـ.ََِِ


