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

أنمكذجػػا لػػوا ألف
فػػي ظػػؿ السػػياؽ كالمقاصػػد ،اتخ ػذ مػػف فػػف التكقيعػػات األدبػػي (تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد)
ن
التكقيع تفاعؿ خطابي ينتج عنو ردة فعؿ ،قائـ عمى استعماؿ المغة كالتبلؤـ بيف التعبير كالسياؽ المرجعػي
كالمقامي .كاعتمد عمى ثبلثة محاكر ا أكليا السػياؽ كلػو دكر ميػـ فػي المقاربػة التداكليػة لتكقيعػات ىػاركف
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
عمى اعتقاد المرسؿ بامتبلؾ المرسؿ إليو معمكمات سابقة تمكنػو مػف فيػـ مقصػد المرسػؿ .كثالثيػا األفعػاؿ

الكبلميػػة التػػي تسػػتمزـ األداء كالتصػػرؼ ،المػػذاف كػػاف ليم ػا دكر بػػالا األثػػر فػػي تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد،
عمػػا يػػؤمف بػػو المرسػػؿ مػػف حقػػائؽ كاسػػتنتاجات تػػؤثر عمػػى
ػاال دالػػة ،إنجازيػػة كتأثيريػػة ،كشػػفت َّ
كأنتجػػا أفعػ ن
المرسؿ إليو كتدفعو إلى االقتناع.

كقد ع الج البحػث إشػكالية إخضػاع تكقيعػات ىػاركف الرشػيد لمػدرس التػداكلي ،كفػؽ المػنيج الكصػفي كخػرج
بنت ػػائج أبرزى ػػا أف تكقيع ػػات ى ػػاركف الرش ػػيد حقق ػػت التض ػػافر األس ػػمكبي ،ككش ػػفت ع ػػف عبلق ػػة العبلم ػػات

بمسػػتعممييا ،كأنيػػا ذات كظيفػػة تكاصػػمية ،ككػػذلؾ كظيفػػة تكجيييػػة كالزاميػػة لممرسػػؿ ،كتأثيريػػة لممرسػػؿ إليػػو،
كتفسيرية لمسياؽ.
الكممات المفتاحية :التداكلية  ،االفتراض المسبؽ  ،التكقيعات  ،السياؽ.
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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 AlRashid'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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كالنش ػ ػػأة ،إنمػػ ػػا التركيػػ ػػز عم ػ ػػى اسػػ ػػتنباط الس ػ ػػمات
مقدمة:

يع ػػرؼ ى ػػاركف الرش ػػيد (ُْٖى ػ ػ ُّٗ -ىػ ػػ) (اب ػػف
األثي ػ ػ ػ ػ ػ ػػرُٕٗٗ ،ـ ،جٓ ،صُٔٓ ك صّٕٖ)،
حب ػػو لمشػ ػػعر كالعم ػػـ ،كلػ ػػو رحم ػػة فػ ػػي طم ػػب العمػ ػػـ
لسػػماع المكطػػأ عمػػى مالػػؾ (السػػيكطيََِْ ،ـ،

أديبػ ػػا ،فقػ ػػد
ػيحا ن
بميغػ ػػا ن
طُ ،صُِٕ) ككػ ػػاف فصػ ػ ن
ىذبػػو كالػػده كأدبػػو ،يخضػػع لمكبػػار ،كيتػػأدب معيػػـ
(الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافعيََِٖ ،ـ ،جِ ،صَّٗ ك
صُّٗ) .ككاف لياركف الرشيد تكقيعات عمى مػا
يعتمػػده مػػف أمػػر الكاليػػات كالمكاتبػػات فػػي األمػػكر
المتعمقػػة بالمممكػػة .كالتكقيػػع أمػػر جميػػؿ ،كمنصػػب

حفي ػػؿ ،إذ ى ػػك سػ ػػبيؿ اإلط ػػبلؽ كالمنػػػع ،كالكصػ ػػؿ
كالقطع ،كالكالية كالعزؿ إلػى غيػر ذلػؾ مػف األمػكر
ػنية (القمقش ػ ػػندم ،جُ،
الس ػ ػ ٌ
الميم ػ ػػات كالمتعمق ػ ػػات ٌ
صُْٓ) كقد كقػع اختيػار الباحػث عمػى تكقيعػات
أنمكذج ػ ػ ػ ػػا لمش ػ ػ ػ ػػيرة التاريخي ػ ػ ػ ػػة،
ى ػ ػ ػ ػػاركف الرش ػ ػ ػ ػػيد
ن
السياسػية ،كاألدبيػة التػػي اكتسػبتيا ىػذه الشخصػػية،
حيث تكافرت السمات األدبيػة فػي تكقيعػات ىػاركف
الرشػػيد كمنيػػا اإليجػػاز ،الببلغػػة ،اإلقنػػاع ،كج ازلػػة

المفظ.
إف مفي ػػكـ التكقي ػػع كالت ػػداكؿ مط ػػركح ف ػػي المع ػػاجـ
ككتػ ػػب المغػ ػػة ،ككػ ػػذلؾ ماىيػ ػػة التكقيعػ ػػات ،نشػ ػػأتيا
كأشػ ػ ػػير المػ ػ ػػكقعيف .كمػ ػ ػػا أفػ ػ ػػاض الدارسػ ػ ػػكف فػ ػ ػػي
النظرية التداكلية ،معناىا ،نشأتيا الغربية ،أصكليا

العربيػػة ،كأىػػـ محاكرىػػاا كذلػػؾ لكضػػع حػػد فاصػػؿ
ػي التركيػػب كالداللػػة ،لػػذا فػػئف ىػػذه
بينيػػا كبػػيف عممػ ٍّ
الد ارس ػ ػػة ليسػ ػ ػػت بصػ ػ ػػدد التفص ػ ػػيؿ فػ ػ ػػي المفػ ػ ػػاىيـ

التداكلي ػػة ف ػػي تكقيع ػػات ىػ ػػاركف الرش ػػيد ،ل ػػذا فػػػئف

ى ػػدفيا ى ػػك د ارس ػػة تكقيع ػػات ى ػػاركف الرش ػػيد عم ػػى
ػددا م ػػف عناص ػػر التداكلي ػػة كيتف ػػؽ
نح ػػك يق ػػارب ع ػ ن
عاديػػا
معيػػا ا ذلػػؾ ألف التكقيعػػات تتضػػمف
خطابػػا ن
ن

يعبػ ػػر عػ ػػف الكاقػ ػػع ،كيتعامػ ػػؿ مػ ػػع المغػ ػػة بكصػ ػػفيا

نش ػ ػ ػػاطنا لحال ػ ػ ػػة كبلمي ػ ػ ػػة حقيقي ػ ػ ػػة ،ذات عناص ػ ػ ػػر

مشػػتركة بػػيف كػػؿ مػػف المرسػػؿ ،المتمقػػي ،السػػياؽ،
ككػػذلؾ التداكليػػة تيػػتـ بد ارسػػة الجانػػب االسػػتعمالي
لمغػػة ،كتػربط بػػيف األبنيػػة المغكيػػة كطرفػػي الخطػػاب
فػ ػػي ظػ ػػؿ السػ ػػياؽ كالظػ ػػركؼ المحيطػ ػػة كالمقاصػ ػػد
المختبئػػة خمػػؼ الػػنص ،ذلػػؾ ألف التداكليػػة تػػدرس

اسػػتعماؿ المغػػة فػػي الخطػػاب ،كتيػػتـ بػػالتبلؤـ بػػيف
التعبيػػر كالسػػياؽ المرجعػػي كالمقػػامي (جػػكرج يػػكؿ،
ََُِـ ،صُٗ).

يحػ ػػاكؿ الػ ػػدارس البحػ ػػث عػ ػػف مقكمػ ػػات الكظػ ػػائؼ
الداللي ػػة كالتأثيري ػػة كاس ػػتعماؿ المغ ػػة ف ػػي تكقيعػػػات

خطابيػػا ينػػتج عنػػو
ػاعبل
ىػاركف الرشػػيد التػػي تعػ اد تفػ ن
ن
ردة فعػ ػ ػ ػػؿ ،كفحصػ ػ ػ ػػيا كفػ ػ ػ ػػؽ المػ ػ ػ ػػنيج الكصػ ػ ػ ػػفي
التحميمي.

كمػ ػ ػ ػػا يحػ ػ ػ ػػاكؿ اإلجابػ ػ ػ ػػة عػ ػ ػ ػػف إشػ ػ ػ ػػكالية البحػ ػ ػ ػػث
كالمتضمنة عدة أسئمة أىميا:
كي ػ ػػؼ يمك ػ ػػف إخض ػ ػػاع تكقيع ػ ػػات ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد
لمػ ػػدرس التػ ػػداكلي ،كاتخػ ػػاذه كسػ ػػيمة لمكصػ ػػكؿ إلػ ػػى
معانييا ،كمعرفة كيفية إيصػاؿ أكثػر ممػا قيػؿ فييػا
؟ ككيؼ تقبؿ تكقيعات ىاركف الرشػيد تػداكؿ المغػة
بيف المرسؿ ،المتمقي ،النص ،السياؽ كالمقاصد.
كتكم ػػف أىمي ػػة الد ارس ػػة ف ػػي ج ػػدتيا ،فم ػػيس ىن ػػاؾ
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د ارسػػة – حس ػػب تقصػػي الباح ػػث – تناكلػػت البع ػػد

ناتج معيف » (يكؿََُِ ،ـ ،صْٗ).

الت ػ ػػداكلي ف ػ ػػي تكقيع ػ ػػات ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد ،أك أي ػ ػػة

كيتضػ ػػح حضػ ػػكر السػ ػػياؽ فػ ػػي رد ىػ ػػاركف الرشػ ػػيد

تكقيعػػات أخػػرل .ككػػذلؾ فػػي جمعيػػا بػػيف األصػػالة

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

حيػػث الجػػدة ،كتكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد مػػف حيػػث

(أب ػ ػػك منص ػ ػػكر الثعػ ػ ػػالبيََِّ ،ـ ،صِّ) .إف

األص ػػالة ،كف ػػي محاكل ػػة تحقي ػػؽ ن ػػكع م ػػف التق ػػاطع

المعرفة الخمفية لما كتبو نقفكر ممػؾ الػركـ ليػاركف

بيف التصكر المساني التداكلي كالمساف العربي.

الرش ػ ػػيد ،تكش ػ ػػؼ مغ ػ ػػاليؽ رده المقتضػ ػػب ،كالق ػ ػػائـ

كالجػ ػػدة ،كاختيػ ػػار التداكليػ ػػة كمكضػ ػػكع نقػ ػػدم مػ ػػف

مع أىمية التأكيػد أف الػدارس قػد أخػذ مػف عناصػر

عمى ركنيف أساسيف ىما اإلثبػات كالنفػي .لقػد أثػار

التداكليػػة مػػا يتناسػػب مػػع خطػػاب تكقيعػػات ىػػاركف

نقف ػػكر غض ػػب ى ػػاركف الرش ػػيد عنػػدما كض ػػعو ف ػػي

الرشيد لكي ال يتكمؼ المسكغ ،أك ينػزؿ السػمة فػي

غيػػر مكضػػع الممػػكؾ ،كىػػدده إمػػا بػػدفع الجزيػػة أك

غير محميا.

كأىػ ػػـ العناصػ ػػر التداكليػ ػػة التػ ػػي اسػ ػػتمدىا الػ ػػدارس

ىي:

اليجكـ عمى ببلده .فجاء رد ىػاركف الرشػيد متسػقنا
ػدئا بمفظػػة (الج ػكاب) التػػي
مػػع إطػػار السػػياؽ ،كمبتػ ن

تش ػػير إل ػػى االعتػ ػراض كال ػػرد عم ػػى دع ػػكل باطم ػػة،

األفعاؿ الكبلمية – السياؽ – االفتراض المسبؽ.

كىك اعتػراض مقتػرف بالرؤيػة الحقيقيػة المعبػرة عػف

كقػػد ب ػػدأت الد ارسػػة بمقدمػػة ،عػػرض الباحػػث فييػػا

ىجػػكـ ىػػاركف الرشػػيد عمػػى مممكػػة نقفػػكر كالقضػػاء
عمػػييـ .كمػػا أثَّػػر السػػياؽ فػػي ركػػف العبػػارة الثػػاني،

ى ػ ػ ػػدؼ البح ػ ػ ػػث ،منيج ػ ػ ػػو ،مش ػ ػ ػػكبلتو ،الد ارس ػ ػ ػػات

السابقة ،أىمية الد ارسػة ،ثػـ العػرض ،كجػاء مقس نػما

إل ػ ػ ػػى ثبلث ػ ػ ػػة مح ػ ػ ػػاكر ،األكؿ :الس ػ ػ ػػياؽ ،الث ػ ػ ػػاني:

االفتػ ػ ػراض المس ػ ػػبؽ ،الثال ػ ػػث :أفع ػ ػػاؿ الك ػ ػػبلـ ،ث ػ ػػـ

قائما عمى األفعاؿ ال األقكاؿ.
فجاء منفيا ن
لقػػد أنشػػأ السػػياؽ لغػػة تكاصػػمية قائمػػة عمػػى الحجػػة

كاس ػػتثمار المغػػػةا إلقن ػػاع المتمقػػػي ب ػػأف َّ
رد ىػػػاركف

الخاتمة ،ثـ ثبت المصادر كالمراجع.

يعا ألف الممػ ػػؾ
قكيػ ػػا
الرشػ ػػيد سػ ػػيككف ن
حازم ػ ػا كس ػ ػر ن
ن
نقفػكر أثػار حفيظتػو ،لػػذا فػئف ىػذه المغػة التكاصػػمية

ميمػا فػي المقاربػة التداكليػة لفػف
يؤدم السياؽ نا
دكر ن
التكقيعػػات ،تيبنػػى عميػػو مقكمػػات الػػنص األسػػمكبية

ػأثير
أدت كظيفتي ػػا ،كمارس ػػت عم ػػى مم ػػؾ ال ػػركـ تػػ نا
بالغا.
ن

فمقػػاـ الكػػبلـ ىػػك فعاليػػة يتفاعػػؿ فييػػا المشػػترككف

عاممػػو عمػػى خ ارسػػاف « :كػػؿ مػػف رفػػع أرسػػو فأزلػػو

أوًال :السياق:

كالخياليػػة ،كتتػػأثر بػػو مقكماتػػو العاطفيػػة كالفكريػػة «

مف خبلؿ المغة بطريقة عرفية معينة لمكصكؿ إلػى

كقريب مف المثاؿ السابؽ تكقيع ىاركف الرشيد إلى

عػػف بدنػػو » (ابػػف عبػػد ربػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٕٗ).
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لق ػ ػػد ازدادت لغػ ػ ػة التكاص ػ ػػؿ ف ػ ػػي س ػ ػػياؽ المخالف ػ ػػة

المتمرديف كاستم ارره عمى ىاركف الرشيد .كقد ذكػر

كالتم ػػرد ،فعص ػػياف أى ػػؿ خرس ػػاف م ػػدعاة لمتكاص ػػؿ

ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد األث ػ ػػرا ليض ػ ػػاعؼ قب ػ ػػكؿ العب ػ ػػارة

قتػػؿ العصػػاة جمػػيعيـ مػػف المرسػػؿ إليػػو ،فيسػػتجيب

» لدل المتمقي ،كيستميمو إليو.

األخيػػر متػػأث ار بعػػدة عناصػػر إقناعيػػة جعمتػػو تحػػت

كلك ػػي ال يحص ػػؿ تن ػػاقض يق ػ َّػكض الحج ػػة كيقط ػػع

التػػكجييي الػػذم سػػاىـ فػػي مسػػاعدة المرسػػؿ بطمػػب

األكلى « ضع رجميؾ عمى رقػاب أىػؿ ىػذا الػبطف

سػ ػػيطرة المرسػ ػػؿ ،منيػ ػػا االسػ ػػتيبلؿ بمفظػ ػػة (كػ ػػؿ)
أمػػاـ الكث ػرة .ككػػذلؾ لفظػػة (رفػػع) المكحيػػو مجازيػػا

ػاء
التكاصػؿ ،بنػػى ىػػاركف الرشػػيد أجػزاء التكقيعػػة بنػ ن
ػجما ،بػ ػ ػػدأه بفعػ ػ ػػؿ األمػ ػ ػػر المتضػ ػ ػػمف داللػ ػ ػػة
منسػ ػ ػ ن

الحركة ،ثػـ قػاؿ (رجميػؾ) لئليحػاء بمعػاني اإلذالؿ

بػػالتمرد أك محاكلػػة ذلػػؾ ،ك (ال ػرأس) لمتعبيػػر عػػف

كاإلىانة.

الجزء الميـ في جسد اإلنساف كمصير ذلػؾ الجػزء

كلئلمع ػػاف ف ػػي تم ػػؾ المع ػػاني عب ػػر ى ػػاركف الرش ػػيد

في حاؿ العصياف.

كم ػػا اس ػػتخداـ ح ػػرؼ العط ػػؼ (الف ػػاء) ال ػػداؿ عم ػػى

جبل كاحده ،كحدد مكضػع
بالمثنى (رجميف) كليس ر ن
الػرجميف باسػتخداـ حػػرؼ االسػتعبلء الػػداؿ فػي ىػػذا

التتابع كالسرعة ،فبل تباطؤ في مكاجيػة العصػياف،

السػػياؽ عمػػى االسػػتعبلء الحقيقػػي كالمعنػػكم .كذكػػر

إنمػػا سػػرعة فػػي اتخػػاذ القػرار ،كاختػػار لفظػػة (أزلػػو)

الرقػػابا ألنيػػا جػػزء ميػػـ فػػي جسػػد اإلنسػػاف ،تػػدؿ

ػدال ع ػػف (اقطع ػػو) لئليح ػػاء ب ػػذىاب أث ػػر العص ػػاة
بػ ن
كمحك كجكدىـ.

عم ػػى تمك ػػف الض ػػارب كاذالؿ المض ػػركب ،كتش ػػير
إلى سرعة القضاء عمييـ.

كقػ ػ ػػد جػ ػ ػػاءت ىػ ػ ػػذه العناصػ ػ ػػر اإلقناعيػ ػ ػػة ضػ ػ ػػمف

كيستمر ىاركف الرشيد كفؽ نسػؽ تفػاعمي منسػجـ،

مقصػدية تداكليػة أيرسػمت بمغػة تكاصػمية ،فػي سػياؽ

فيذكر أف الرقاب ىي رقاب أىؿ تمؾ األرض دكف

تمرد العصاة ،لطمب التخمص منيـ بسرعة كحزـ.

غيػ ػػرىـ ،ثػ ػػـ يؤكػ ػػد طمبػ ػػو بحجػ ػػة كاقعيػ ػػة تفصػ ػػيمية

الدالػػة عمػػى الشػػمكؿ ،كالمعب ػرة عػػف الحػػزـ كالشػػده

ككقع ىاركف الرشػيد إلػى صػاحب المدينػة ،بعػد أف

مؤكدة (بئف) كمرتبطة بكسػيمة إقناعيػة أخػرل ،ىػي

تمػػرد أىميػػا « ضػػع رجميػػؾ عمػػى رقػػاب أىػػؿ ىػػذا

ح ػػرؼ التحقي ػػؽ (ق ػػد) ال ػػذم أف ػػاد أف ت ػػأثير ىػ ػؤالء

الػػبطف ،فػػئنيـ قػػد أطػػالكا ليمػػي بالسػػياد ،كنف ػكا عػػف
عينػ ػػي لذيػ ػػذ الرقػ ػػاد » (ابػ ػػف عبػ ػػد ربػ ػػوُّٖٗ ،ـ،

ػر حقيقيػػا كاقعيػػا ،أذىػػب النػػكـ
المتمػػرديف صػػار أمػ نا

عنو فطػاؿ ليمػو كأصػيب بػاألرؽ .كقػد ذكػر ىػاركف

صِٕٗ) .إف سياؽ تمػرد أىػؿ المدينػة جعػؿ ىػذه

الرش ػػيد العب ػػارتيف (أط ػػالكا ليم ػػي بالس ػػياد) ك (نفػ ػكا

المتمقػػي بضػػركرة القضػػاء عمػػى أىػػؿ تمػػؾ المدينػػة،

كاحدا ليؤكد كجية نظره كيقنع المتمقي بأحقيتػو فػي

فتمردىـ أطاؿ ليؿ ىاركف الرشيد ،كنفى النكـ عػف

القضاء عمى المتمرديف.

عينػ ػػو ،كىػ ػػذا األثػ ػػر يشػ ػػير إلػ ػػى قػ ػػكة تػ ػػأثير أكلئػ ػػؾ

كيكش ػػؼ االقتػ ػراب الت ػػداكلي ف ػػي تكقيع ػػات ى ػػاركف

التكقيعػ ػػة مشػ ػػركعة ،ذات حجػ ػػة داحضػ ػػة ،أقنعػ ػػت

ع ػػف عين ػػي لذي ػػذ المن ػػاـ) ،كىم ػػا ذات معن ػػى ع ػػاـ
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ػكدا عم ػ ػػى
الرش ػ ػػيد ،أف ثمػػ ػػة س ػ ػػياقات فرض ػ ػػت قي ػ ػ ن
المرس ػػؿ إلي ػػو « فم ػػيس الس ػػياؽ مج ػػرد حال ػػة لف ػػظ،

ص ػػاحب خ ارس ػػاف « داك جرح ػػؾ ال يتس ػػع » (اب ػػف

كانم ػػا ى ػػك عم ػػى األق ػػؿ متكالي ػػة م ػػف أحػ ػكاؿ المف ػػظ.

عب ػػد رب ػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٔٗ) .تخض ػػع التكقيع ػػة

كفضػ نػبل عػػف ذلػػؾ ،ال تظػػؿ المكاقػػؼ متماثمػػة ف ػػي
الزمػػاف ،كانمػػا تتغيػػر .كعمػػى ذلػػؾ فكػػؿ سػػياؽ ىػػك

تنفي ػ ػػذه .كمث ػ ػػؿ ذل ػ ػػؾ تكقي ػ ػػع ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد إل ػ ػػى

إلػػى اعتقػػاد يمنشػػئيا ،بػػأف صػػاحب خ ارسػػاف أخفػػؽ
فػػي إدارة ش ػػؤكف الكاليػػة ،كأص ػػابو ضػػرر اإلخف ػػاؽ

عب ػػارة عػػف اتج ػػاه مجػػرل األح ػػداث » (فػػاف دي ػػؾ،

كبػػاف لمػػف حكلػػو ،كأنػػو البػػد أف يسػػتدرؾ أم ػره قبػػؿ

َََِـ ،صِٖٓ) كى ػ ػػذه القي ػ ػػكد إم ػ ػػا أف تك ػ ػػكف

فكات األكاف.

أفع ػػاؿ التكجي ػػو كاجبػ ػة التنفي ػػذا ألف المنفع ػػة تع ػػكد

المرسؿ مف حيػث تشػبيو إخفػاؽ صػاحب خ ارسػاف،

عمػػى المرسػػؿ كالمثػػاليف السػػابقيف « كػػؿ مػػف رفػػع

كاألض ػرار المترتبػػة عميػػو ب ػػالجرح ال ػػذم يكشػػؾ أف

أرس ػػو فأزل ػػو ع ػػف بدن ػػو » ك « ض ػػع رجمي ػػؾ عم ػػى

يتس ػ ػػع ،كاس ػ ػػتخداـ فع ػ ػػؿ األم ػ ػػر إلعط ػ ػػاء التكجي ػ ػػو

بالسياد ،كنفكا عف عيني لذيذ الرقاد » .لذا يتضح

يتسػػع) ،كالتػػأثير عمػػى المرسػػؿ إليػػو بمػػا يمكنػػو مػػف

إص ػ ػ ػرار المرسػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػػى إنجػ ػ ػػاز الفعػ ػ ػػؿ ،كمػ ػ ػػا أف

تدارؾ سكء األحكاؿ كتحسينيا.

المػػدلكؿ الحرفػػي لمفعمػػيف (أزؿ كضػػع) يؤيػػد قصػػد

كتزداد سمطة النص ػ ػ ػ ػ ػ ػػح في تكقيعػة ىػاركف الرشػيد

المرسؿ كحرصو عمى مقتضى التكقيع.

لصاحب الحرس « خؼ ا﵀ كامامؾ ،فيمػا نجاتػؾ

يم ًمزم ػػة جػ ػػاءت فػػػي صػ ػػيغة األم ػػر ،كبالتػ ػػالي فػ ػػئف

رقػ ػػاب أىػ ػػؿ ىػ ػػذا الػ ػػبطف ،فػ ػػئنيـ قػ ػػد أطػ ػػالكا ليمػ ػػي

ل ػػذا ج ػػاءت المعطي ػػات المغكي ػػة متس ػػقة م ػػع اعتقػ ػاد

صػ ػػبغة الطمػ ػػب المقتػ ػػرف بػ ػػالتخكيؼ فػ ػػي قكلػ ػػو (ال

كقد تككف القيكد التي فرضيا السياؽ عمى المرسؿ

» (ابف عبد ربوُّٖٗ ،ـ ،صِٕٗ) ،فالنصػيحة

إلي ػػو تكجييي ػػة تش ػػير إل ػػى أف المرس ػػؿ يتكج ػػو إل ػػى

ىنػػا تسػػتمزـ االمتثػػاؿ لكجػػكد سػػمطتيف ،األكلػػى ىػػي

المرسؿ إليو بالنصح كاإلرشاد ليفعؿ شػيئا مػا .كقػد

س ػ ػػمطة الخبلف ػ ػػة الت ػ ػػي يمتمكي ػ ػػا ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد ،

اص ػػطبغت بع ػػض تكقيع ػػات ى ػػاركف الرش ػػيد بي ػػذه

كالثاني ػػة ى ػػي الس ػػمطة الت ػػي امتمكي ػػا بمج ػػرد تمفظ ػػو

إنجازيػػة مػػف عػػدة عناصػػر ،أىميػػا سػػمطة المرسػػؿ

سػ ػػمطة مقيػ ػػدة بعػ ػػدد مػ ػػف المعطيػ ػػات .فمػ ػػف ناحيػ ػػة

(ىػػاركف الرشػػيد) ،كجيػػة المنفعػػة ،حيػػث أف أفعػػاؿ

العبلقة بيف طرفي الخطػاب ،نجػد أف المرسػؿ إليػو

النص ػػح ف ػػي ى ػػذه التكقيع ػػات تع ػػكد منفعتي ػػا عم ػػى

مسػػؤكؿ عػػف الحػػرس فػػي جػػيش الخميفػػة ،لػػذا فػػئف

المرس ػػؿ (ى ػػاركف الرش ػػيد)ا ل ػػذا ف ػػئف فع ػػؿ النص ػػح

ىػػاركف الرشػػيد يتكجػػو إليػػو بسػػمطة النصػػح التػػي لػػـ

الصبغة التكجييية النصحية ،إال أنيػا اسػتمدت قػكة

يصػػطبا بقػػكة إنجازيػػة ،كيجػػب عمػػى المرسػػؿ إليػػو

بالخطػػاب أك التكقيػػع إلػػى صػػاحب الحػػرس ،كىػػي

تكف اختيارية ،أك فارغة مف شككؾ ىػاركف الرشػيد
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كحػػذره مػػف صػػاحب الحػػرس الػػذم قػػد يخػػرج عػػف

التكقيػػع عبلقػػة قكيػػة مػػع المرس ػ ػ ػ ػ ػػؿ إليػػو باسػػتعماؿ

طاعة الخميفة ،أك لعمو أكشؾ أف يفعؿ ذلؾ.

أم ػػا م ػػف الناحي ػػة المغكي ػػة ف ػػي الدالل ػػة عم ػػى قص ػػد

االستراتيجية التضامنية حيث كاف بالمتظمـ عارفنا.
لقد تنامت العبلقة بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو نتيجة

المرسػػؿ ،فقػػد اسػػتخدـ ىػػاركف الرشػػيد فعػػؿ األمػػر،

السػػياؽ الػػذم فػػرض أدكات لغكيػػة تضػػامنية ،بػػدأىا

ثػ ػ ػػـ استحضػ ػ ػػر إحػ ػ ػػدل أركػ ػ ػػاف العبػ ػ ػػادة لئليحػ ػ ػػاء

ى ػػاركف الرشػػيد باسػػتخداـ أداة (ق ػػد) إلفػػادة تحقيػػؽ

بالػ ػػدالالت الدينيػ ػػة كأىميػ ػػة االلت ػ ػزاـ بيػ ػػا ،كتػ ػػذكير

المرسػ ػػؿ إلي ػ ػػو ب ػ ػػالخكؼ م ػ ػػف ا﵀  -عػ ػ ػز كج ػ ػػؿ -

ػامبل
حصػػكؿ المػػتظمـ عمػػى الكاليػػة ،أم بتكليتػػو عػ ن
ػدال عػػف عامػػؿ األىػكاز الػػذم تظمػػـ
عمػػى األىػكاز بػ ن

ق ػػد أىم ػػؿ ف ػػي مراقب ػػة ا﵀ – ع ػػز كج ػػؿ – كمراقب ػػة

(كض ػ ػػعناؾ) ليكس ػ ػػب ثقػػ ػػة المرس ػ ػػؿ إليػػ ػػو كيع ػ ػػزز

خميفة المسمميف مما اضطره إلى تذكيره.
كقد ربط ىاركف الرشيد الخكؼ مف اإلمػاـ (كيعنػى

الي ػػا عم ػػى األىػ ػكاز .كك ػػذلؾ
مكانت ػػو ،بأن ػػو أص ػػبح ك ن
كمم ػػة (مكض ػػعو) تش ػػير إل ػػى تحدي ػػد مك ػػاني دقي ػػؽ
يشعر المتمقي بأىمية العامؿ كك و
اؿ عمى األىكاز.

ذلؾ مف مفاىيـ الديف اإلسبلمي التػي تػربط طاعػة

كبع ػػد أف كس ػػب ى ػػاركف الرش ػػيد ثق ػػة المرس ػػؿ إلي ػػو

كلػػي األمػػر بطاعػػة ا﵀ ع ػػز كجػػؿ ،ليمػػنح خطابػػو

يعا إلػى االسػتحكاذ عميػوا كذلػؾ باسػتخداـ
انتقؿ سر ن
ػدال مػػف
االسػػتراتيجية التكجيييػػة (فتنكػػب سػػيرتو) بػ ن

كأسػػبابيا ،كذلػػؾ لزيػػادة التػػأثير عمػػى المرسػػؿ إليػػو.

كممارسا لمسمطة مػف خػبلؿ اسػتخداـ
المرسؿ إليو،
ن
فع ػػؿ األم ػػر (تنك ػػب) أم ابتع ػػد كاع ػػدؿ ع ػػف س ػػيرة

الس ػػبلمة كاإلنق ػػاذ ،كتغػ ػػرم المرس ػػؿ إلي ػػو باالنقيػ ػػاد

عامؿ األىكاز السابؽ .كال يمكف أف يتػردد المرسػؿ

كمػػع أف ىنػػاؾ تبػػايف بػػيف داللتػػي الخػػكؼ كالنجػػاة،
إال أف المرسؿ استطاع أف يصؿ إلػى غايتػو حيػث

ػدال عػػف عامػػؿ ظػػالـ،
سػػياؽ تكليػػة عامػػؿ مػػتظمـ بػ ن

كما أف طمػب العػدكؿ كقػع عمػى كامػؿ سػيرة عامػؿ

جعػ ػػؿ الداللػ ػػة الثانيػ ػػة سػ ػػببا لؤلكلػ ػػى ،متجيػ ػػا إلػ ػػى

األى ػ ػ ػكاز السػ ػ ػػابؽ ،كلػ ػ ػػـ يقػ ػ ػػع فقػ ػ ػػط عمػ ػ ػػى بعػ ػ ػػض

المباشػ ػرة ف ػػي الخط ػػاب باعتب ػػار س ػػمطتو كص ػػاحب

تصرفاتو ،فالسيرة أعـ كأشمؿ ،كىػذا يزيػد مػف حػدة

ككقػع ىػػاركف الرشػػيد عمػػى رقعػػة مػػتظمـ مػف عاممػػو
عمػػى األىػكاز « قػػد كلينػػاؾ مكضػػعو فتنكػػب سػػيرتو

كػػؿ مػػا ييقىربػػو مػػف سػػيرة عامػػؿ األى ػكاز السػػابؽ أك
يذكر الناس بو.

» (ابف عبد ربػوُّٖٗ ،ـ ،صِٕٗ) يمنش نػئا بيػذا

كقػػع ىػػاركف الرشػػيد فػػي قصػػة البرامكػػة « أنبتػػتيـ

كالتأثير عمى المتمقي كاقناعو بأف صػاحب الحػرس

نفسػو) بػػالخكؼ مػف ا﵀  -عػػز كجػؿ  -مقتربػػا فػػي

سمطة دينية قكية .كلكنو استبدؿ الطاعة بػالخكؼ،

ػر عػػف اعتقػػاده بػػأف الخػػكؼ أحػػد لػكازـ الطاعػػة
معبػ نا

كم ػ ػػا اخت ػ ػػار لفظ ػ ػػة (نج ػ ػػاة) ألني ػ ػػا تحم ػ ػػؿ دالالت
إلمامو ففيو النجاة كالفبلح.

مرتبة عميا.

ػدال عػ ػػف
منػ ػػو ،ككػ ػػذلؾ اختيػ ػػار لفظػ ػػو (كلينػ ػػاؾ) بػ ػ ن

االس ػػتراتيجية التض ػػامنية ،مثبت ػػا الف ػػرؽ بين ػػو كب ػػيف

إلي ػػو ف ػػي تنفي ػػذ دالل ػػة فع ػػؿ األم ػػرا ألن ػػو كرد ف ػػي

كصرامة التكميؼ ،فعمى المرسؿ إليو أف يبتعد عف
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الطاع ػػة كحص ػػدتيـ المعص ػػية » (اب ػػف عب ػػد رب ػػو،

كاالفتػراض المسػػبؽ عنػػد جػػكرج يػػكؿ « :ىػػك شػػيء

خاضعا فػي ذلػؾ إلػى العامػؿ
ُّٖٗـ ،صِٔٗ)
ن
الذاتي المتمثػؿ فػي طريقػة تفكيػره كتعبيػره .كالعامػؿ

يفترضػ ػ ػػو المػ ػ ػػتكمـ يسػ ػ ػػبؽ التفػ ػ ػػكه بػ ػ ػػالكبلـ ،أم أف
االفتػ ػراض المس ػػبؽ مكج ػػكد عن ػػد المتكمم ػػيف كل ػػيس

كتدخميـ في شؤكف الحكـ ،كاستئثارىـ بالسمطة.

تكقيع ىاركف الرشيد عمى كتػاب خزيمػة بػف خػازـ،

كعنػ ػػدما نمعػ ػػف النظػ ػػر فػ ػػي ىػ ػػذه التكقيعػ ػػة لمعرف ػ ػة

الذم كتب فيو أنو كضع السػيؼ حػيف دخػؿ أرض

المعنػػى السػػياقي المتػػداكؿ بػػيف عناصػػر الخطػػاب،

أرمينيو « :ال أـ لػؾ ،تقتػؿ بالػذنب مػف ال ذنػب لػو

مختمفتيف ،كالتقديـ في األسمكب إليصاؿ أكثر ممػا

المسبؽ يشير إلى كجػكد حالػة قتػؿ ،كيقػكد المتمقػي

قيػ ػ ػػؿ ،كىػ ػ ػػك أف البرامكػ ػ ػػة عنػ ػ ػػدما كػ ػ ػػانكا طػ ػ ػػائعيف

إلػػى االعتقػػاد بػػأف المعمكمػػة المكجػػكدة (قتػػؿ مػػف ال

ل ػكالتيـ ،ازدادت حظػػكتيـ كارتفػػع مجػػدىـ .كعنػػدما

ذنػػب لػػو) صػػحيحة بالضػػركرة ،لػػذا اسػػتيؿ المرسػػؿ

ػادال،
اء عػ ػ ن
الػ ػػذم حصػ ػػمكا عميػ ػػو فػ ػػي الحػ ػػالتيف ج ػ ػز ن
خيرا ،كالمعصية ال يعقبيا إال
فالطاعة ال تثمر إال ن

غضبو الشديد ،كأف المرسؿ إليو قػد كقػع فػي خطػأ

المكض ػ ػػكعي المتمث ػ ػػؿ ف ػ ػػي مكقف ػ ػػو م ػ ػػف البرامكػ ػ ػػة

نج ػ ػػدىا يبني ػ ػػت عم ػ ػػى نس ػ ػػؽ المقابم ػ ػػة ب ػ ػػيف ح ػ ػػالتيف

عصكىـ ،كػاف جػزاؤىـ القتػؿ كالتشػريدا كأف الجػزاء

في الجمؿ » (يكؿََُِ ،ـ ،صُٓ) كمثؿ ذلػؾ

» (ابف عبػد ربػوُّٖٗ ،ـ ،صِٔٗ) فػاالفتراض

ػر عػػف
التكقيػع بالػدعاء عمػى خزيمػو بػف خػازـ ،معب نا
جسيـ ،يستحؽ اإلذالؿ كاإلىانة.

الشر .كأفاد تقديـ الفعمػيف (أنبتػتيـ ،حصػدتيـ) فػي

لذلؾ عبر ىاركف الرشيد عف صػيغة القتػؿ بػالزمف

العبػ ػ ػػارتيف ،تأكيػ ػ ػػد مكقػ ػ ػػؼ ىػ ػ ػػاركف الرشػ ػ ػػيد مػ ػ ػػف

المضػػارع كلػػـ يقػػؿ (قتمػػت بالػػذنب مػػف ال ذنػػب لػػو)

يمػ ػػنعيـ كقضػ ػػاءا يبعػ ػػدىـ ،كمػ ػػا جػ ػػاءت صػ ػػيغتي

مازاؿ يقتؿ النػاس بػبل ذنػب ،كفػي ىػذا انسػجاـ مػع

الفعػػؿ فػػي الػػزمف الماضػػي إشػػارة إلػػى انتيػػاء نفػػكذ

بنػػاء الجممػػة الدعائيػػة كقػػكة كقكعيػػا عمػػى مشػػاعر

البرامك ػ ػػة ،كتمك ػ ػػف ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد م ػ ػػنيـ ،كأني ػ ػػـ

المرسؿ إليو.

لانيا :االفتراض المسبق:
ً
كقػػد يبنيػػت عػػدد مػػف تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد عمػػى

المغكيػ ػػة التػ ػػي سػ ػػاعدت ىػ ػػاركف الرشػ ػػيد فػ ػػي نقػ ػػؿ

البرامك ػػة ،كأف اس ػػتئثارىـ بالس ػػمطة يس ػػتكجب فع ػ نػبل

أصبحكا مف أحداث الماضي التي لف تعكد.

ليستمر في إشعار المرسؿ إليػو بعظػـ فعمتػو ككأنػو

كيسػ ػ ػػاىـ االفت ػ ػ ػراض المسػ ػ ػػبؽ فػ ػ ػػي بنػ ػ ػػاء األدكات
التجربػػة الشػػعكرية لممتمقػػي ،فيػػأتي حػػرؼ اإللصػػاؽ

استراتيجية االفتراض المسبؽ ،القائمة عمػى اعتقػاد

(البػاء) مػع لفظػة (ذنػب) لئليحػاء بالتصػاؽ جريمػػة

المرسػ ػػؿ بػ ػػامتبلؾ المرسػ ػػؿ إليػ ػػو معمكمػ ػػات سػ ػػابقو

القتػػؿ بخزيمػػة بػػف خػػازـ كأنػػو ىػػك مػػف فعميػػا كلػػيس

تمكنو مف فيـ قصد المرسؿ.

غي ػره ،كىػػذا مػػا يؤكػػده معرفػػة الرشػػيد المسػػبقة ،ثػػـ
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ػثبل فػػي لفظػػة (مػػف)
يػػأتي ذكػػر المجنػػي عميػػو متمػ ن

مػػثبل ،حػػيف يك ػػكف متقبػػؿ األم ػػر ،ق ػػد أنجػػز الفعػػؿ

كمسبكقة مباشرة بالنفي المقترف بالمزاكجة (ذنب –

الذم أمر بو ،أم حيف يصبح المضػمكف القضػكم

مسػػبقنا أف أكلئػػؾ النػػاس بريػػؤف ال ذنػػب ليػػـ كأنيػػـ
قيتمكا ظمما ببل جرـ ،كلتحريػؾ مشػاعر الشػفقة لػدل

المرسؿ إليو بو كااللتزاـ بتنفيذه.

ال ذنػػب لػػو) لمداللػػة عمػػى أف ىػػاركف الرشػػيد يعمػػـ

المتمقػ ػػي بالتأكيػ ػػد عمػ ػػى أف أكلئػ ػػؾ النػ ػػاس ال ذنػ ػػب

ليـ.

كيػ ػ ػ ػػنيض التكاص ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ المعرفػ ػ ػ ػػي بػ ػ ػ ػػيف المرس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
كالمرس ػ ػػؿ إليو في تكقيع ىاركف الرشيد إلػى عاممػو
عمػى فػػارس « :كػػف منػػي عمػى مثػػؿ ليمػػة البيػػات »
عمػػى االفت ػ ارض المسػػبؽ بػػأف عامػػؿ فػػارس يكاجػػو
تمػ ػػردا يتطمػ ػػب منػ ػػو أف يتعامػ ػػؿ معػ ػػو كمثػ ػػؿ ليمػ ػػة
البيات ،كأف المرسػؿ إليػو يمتمػؾ معنػى ىػذه الميمػة،
مما يؤىمو لفيـ قصد المرسؿ كتنفيذه.
أثر عمى اسػتعماؿ المغػة فػي
إف االفتراض المسبؽ َّ

الخطػػاب بصػػكرة كاضػػحة ،فقػػد جعػػؿ المرسػػؿ يبػػدأ

بالتكجيػػو الممػػزـ فػػي فعػػؿ األمػػر (كػػف منػػي) ،الػػذم
يقتضػػي معرفػػة المرسػػؿ إليػػو بمػػا حصػػؿ فػػي ليمػػو
البيات ا فيناؾ قػكـ تمػردكا فأتػاىـ األمػر فجػأة فػي

جػ ػ ػػكؼ الميػ ػ ػػؿ .كي ػ ػ ػرتبط معطػ ػ ػػى التكجيػ ػ ػػو الممػ ػ ػػزـ
بمضػ ػػمكف قضػ ػػكم مسػ ػػبؽ سػ ػػاعد فػ ػػي كجػ ػػكد قػ ػػكة
إنجازيو متمثمة فػي تكجيػو عامػؿ فػارس بػأف ينػتيج
نيػػج ى ػػاركف الرش ػػيد ف ػػي التعام ػػؿ م ػػع المتم ػػرديف،
يق ػػكؿ فرانسػ ػكاز أرمينك ػػك « :ف ػ ػ (ب) ،حي ػػث يمث ػػؿ
(ب) المضمكف القضكم ،ك (ؼ) القػكة اإلنجازيػة.

كاذا كاف المفيكـ المركزم لممضاميف القضكية ىػك
الحقيقػ ػػة ،فػ ػػئف المفيػ ػػكـ المقابػ ػػؿ ألفعػ ػػاؿ اإلنجػ ػػاز
يكػػكف ىػػك الرضػػى .كيصػػبح األمػػر « مرضػ نػيا »،

حقيقي ػ ػ ػػا لدي ػ ػ ػػة » (أرمينك ػ ػ ػػك ،صُٔ) .ل ػ ػ ػػذا ج ػ ػ ػػاء
ن
ػررا ،كذلػؾ أدعػى القتنػاع
التكجيو الممػزـ مقبػكنال كمب ن
كقع ىاركف الرشػيد إلػى عمػي بػف عيسػى
الع ٍم يركػػي ﱡﭐ ﳆ ﳈ
بػػف ىامػػاف ،كقػػد كتػػب إليػػو بقتػػؿ ي

ﳉ ﳊ ﱠ (صػ ػ ػ ػ ػػفكت ،جمي ػ ػ ػ ػ ػرة رسػ ػ ػ ػ ػػائؿ

العػػرب ،صّٕٕ) حيػػث كجػػو خطابػػو عمػػى أصػػؿ
م ػػا يفت ػػرض س ػػمفنا أن ػػو معم ػػكـ ل ػػدل المرس ػػؿ إلي ػػو،
الع ٍم يركػػي يينسػػب إلػػى الزندقػػة،
فػػالمفترض سػػمفا أف ي

سببا يدعك إلى قتمو ،كأف ىاركف الرشيد
كأف ىناؾ ن
بعث يأمر بقتمو ،فقيتؿ.
ارتػػبط االفت ػراض المسػػبؽ فػػي ىػػذا التكقي ػع بألف ػػاظ

كتراكيػػب ت ػػدؿ عميػػو ،مني ػػا التكقيػػع باآلي ػػة القرني ػػة
الكريم ػػة ،لئلش ػػارة إل ػػى أف المقت ػػكؿ ق ػػد ظم ػػـ نفس ػػو
أكال ،بتركو جػادة الػديف السػميـ ،مثمػو مثػؿ قػكـ نػكح
ال ػ ػػذيف كردت ف ػ ػػييـ اآلي ػ ػػة القرني ػ ػػة ﱡﭐ ﳆ ﳇ ﳈ
ﳉ ﳊ ﱠ (سكرة ىكد ،ية ْْ) كقػد ربػط
ىػػاركف الرشػػيد بػػيف المػػكقفيف لئلشػػارة إلػػى اعتقػػاد
المقتػػكؿ الشػػائف كعممػػو البغػػيض ،كأنػػو ظمػػـ أتباعػػو
باس ػػتمالتيـ إل ػػى معتق ػػده الخطػ ػػأ ،ل ػػذا كج ػػب عم ػػى
كميػػا كالقضػػاء عميػػو بػػأمر الي ػػبلؾ.
الرشػػيد إبعػػاده ن

كمػػا أنػػو أشػػار لممرسػػؿ إليػػو بالثنػػاء المضػػمر عمػػى
تأدية ىػذه الميمػة التػي خمَّصػت العبػاد كالػببلد مػف
شػػر الزندقػػة  ،ككػػذلؾ داللػػة ال ارحػػة بعػػد الخػػبلص
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كانتيػػاء الشػػر ،كقػػد تحقػػؽ ىػػذا كمػػو فػػي « تكاصػػؿ
لسػػاني ينطمػػؽ الشػػركاء مػػف معطيػػات كافت ارضػػات

لاللًا :أفعال الكالم:

ممحػػكظ أف التكقيع ػػات تسػػتمزـ األداء كالتصػػرؼ «

معت ػ ػػرؼ بي ػ ػػا كمتف ػ ػػؽ عميي ػ ػػا بي ػ ػػنيـ .تش ػ ػػكؿ ى ػ ػػذه

ػثبل
فػػالكبلـ ىػػك أف نفعػػؿ ،كبمعنػػى كاضػػح :ىػػك مػ ن

النجػػاح فػػي عمميػػة التكاصػػؿ ،كىػػي محت ػكاه ضػػمف
السػػياقات كالبنػػى التركيبيػػة العامػػة » (الصػػحراكم،

كاقعػ ػػي :تدشػ ػػيف معنػ ػػى ،كالقيػ ػػاـ عمػ ػػى كػ ػػؿ حػ ػػاؿ،

ب ػ ػ (فعػػؿ ك ػػبلـ) إذ يكجػػو مفي ػػكـ الفعػػؿ ىػػذا ،نحػػك

ََِٓـ ،صَّ).

مفػػاىيـ أكثػػر دقػػة كأكثػػر شػػمكلية لمتفاعػػؿ كالتسػػكية

االفت ارضػػات الخمفيػػة التكاصػػمية الضػػركرية لتحقيػػؽ

كاالفت ػراض المسػػبؽ لػػو أىميػػة بالغػػة فػػي التكاصػػؿ

فعػػؿ فػػي اآلخ ػريف .كبمعنػػى غيػػر ظػػاىر – كلكنػػو

» (أرمينك ػ ػػك ،صٔ) ،كتص ػ ػػطبا بص ػ ػػبغة تحقي ػ ػػؽ

بػػيف طرفػػي الخطػػاب ،فيػػاركف الرشػػيد يكقػػع عمػػى
كتػػاب عاممػػو فػػي خرسػػاف (إف الممػػكؾ يػػؤثر عػػنيـ

األفعػػاؿ كاإلنج ػػاز كاح ػػداث األث ػػر ،كأن ػػو ل ػػيس م ػػف

أى ػ ػػدافيا تكثي ػ ػػؽ األفك ػ ػػار كتبادلي ػ ػػا كاإلخب ػ ػػار ع ػ ػػف

الحػػزـ) (ابػػف عبػػد ربػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٔٗ) عمػػى

الكق ػػائع ،كذل ػػؾ بس ػػبب ارتباطي ػػا بح ػػدث س ػػابؽ ل ػػو

افتػ ػ ػراض عم ػ ػػـ عام ػ ػػؿ خرس ػ ػػاف المس ػ ػػبؽ لمكاق ػ ػػؼ

ىػػػاركف الرشػ ػػيد الحازم ػػة ،كردكد أفعالػ ػػو الصػ ػػارمة

سػ ػػياؽ يتطمػ ػػب ردة فع ػ ػػؿ تح ػ ػػدد مكقػ ػػؼ المرس ػ ػػؿ،
كاتصاليا بغايتو فػي إبػبلغ مقاصػد حاجتػو كالتػأثير

معػػا .ككمػػا يػػرل محمػػكد
أمػػاـ الثكابػػت كالمتغي ػرات ن
نحمو (ارتباط افتراض سابؽ بعينو باسػتعماؿ ألفػاظ

فػ ػػي المرسػ ػػؿ إليػ ػػو ،السػ ػػيما أف المرسػ ػػؿ صػ ػػاحب

قػ ػ اررات ناف ػػذة ،كتكجييػػات إلزاميػػة ،ك راء يعتػػد بي ػػا

لغكيػ ػ ػػة بعينيػ ػ ػػا) (نحمػ ػ ػػةََِِ ،ـ ،صِّ) فػ ػ ػػئف

المرسػػؿ إليػػو ،فسػػمطتو تقتضػػي كجػػكد أفعػػاؿ أدائيػػة

ثب ػػات مم ػػؾ ى ػػاركف الرش ػػيد كىيمنت ػػو عم ػػى ال ػػببلد،

مث ػ ػػؿ أفع ػ ػػاؿ الطم ػ ػػب ،األم ػ ػػر ،التيدي ػ ػػد ،كالكعي ػ ػػد،

كش ػ ػػعكره ب ػ ػػالعز كالتمك ػ ػػيف ن ػ ػػذاؾ ،يػ ػ ػرتبط بثب ػ ػػات
الجمم ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػمية (إف المم ػ ػ ػػكؾ) كدالل ػ ػ ػػة الجم ػ ػ ػػع

كتغيي ػ ػػر حال ػ ػػة المرس ػ ػػؿ إلي ػ ػػو كمكقف ػ ػػو ،حي ػ ػػث إف
المرسؿ في فػف التكقيعػات يسػتعمؿ المغػة لمكصػكؿ

المقترنػ ػػة بمعػ ػػاني التضػ ػػخيـ كالميابػ ػػة .أمػ ػػا طػ ػػرؼ

إلى تأثير ما.

الجمم ػػة اآلخ ػػر في ػػك جمم ػػة فعمي ػػة ،غي ػػر ثابت ػػة ب ػػؿ

إف ى ػ ػػذا االس ػ ػػتمزاـ جع ػ ػػؿ األفع ػ ػػاؿ الكبلمي ػ ػػة ف ػ ػػي

متج ػ ػ ػ ػػددة مرتبط ػ ػ ػ ػػة باكتس ػ ػ ػ ػػاب المم ػ ػ ػ ػػكؾ س ػ ػ ػ ػػمات
الشجاعة ،الشػكيمة ،اإلقػداـ كالبسػالة المتجػددة فػي

تكقيع ػػات ىػ ػػاركف الرش ػػيد عم ػػى درج ػػة عالي ػػة م ػػف
األىمي ػػة ،ككنيػ ػػا مػ ػػف أى ػػـ العناصػ ػػر الدالػ ػػة عمػ ػػى

نفكس ػػيـ ،ل ػػذا تق ػػدمت ش ػػبو الجمم ػػة (ع ػػنيـ) تأكي ػ نػدا

التداكؿ بيف المرسؿ كالمرسؿ إليو كالسياؽ ،كالدالػة

المتبلكيـ ىذه المعاني دكف غيرىا.

ك ػػذلؾ عم ػػى كق ػػكع الفعػػؿ كالتص ػػرؼ « إنن ػػا حيني ػػا
نقكؿ ،كىذا أمر كاضػح جػدا أف النطػؽ بشػيء مػا،
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في المعنى المعتػاد ،ىػك إيقػاع الفعػؿ كاحػداث أمػر

كى ػؤالء عمػػييـ لػػزكـ داللػػة فعػػؿ الكػػبلـ ال ػكاردة فػػي

مػػا ،كىػػذا يقتضػػي أيضػػا الػػتمفظ بأصػكات مقركعػػة،

تكقيعػ ػػات الخميفػ ػػة ،كاتمػ ػػاـ إنفاذىػ ػػا ،كتتبػ ػػع أثرىػ ػػا.

بتركيػػب مخصػػكص ،كالػػتكمـ ،إنمػػا ذلػػؾ كمػػو ،ىػػك

مص ػػر دفع ػػة كاح ػػدة إل ػػى الخميف ػػة ،كالقض ػػاء عم ػػى

الدالل ػػة ب ػػالمعنى المفض ػػؿ ل ػػدل الفبلس ػػفة ،إذ ى ػػذا

المخالفيف في المدينػة ،متفػؽ كمتكاضػع مػع األثػر،

المص ػػطمح األخي ػػر ،كى ػػك الداللػ ػة ،يجم ػػع المعن ػػى

حي ػػث إن ػػو مقت ػػرف بفع ػػؿ الطاع ػػة كمباشػ ػرة األم ػػر،

محمكلػػة ف ػػي اليػ ػكاء ث ػػـ أف النط ػػؽ بكمم ػػات مؤلف ػػة

فػ ػػاألمر بئ ازلػ ػػة رؤكس المتمػ ػػرديف ،كارسػ ػػاؿ خ ػ ػراج

كمنسػ ػ ػػجـ مػ ػ ػػع السػ ػ ػػياؽ العػ ػ ػػاـ ألثػ ػ ػػر كػ ػ ػػؿ حادثػ ػ ػػة

معا » (أكستيفُُٗٗ ،ـ ،صُُٓ).
كالمرجع ن
كعندما نتتبع األفعاؿ الكبلمية في تكقيعات ىاركف

اسػػتدعت التكقيعػػات اآلنفػػة « ألنػػو لػػك لػػـ تحصػػؿ

ػاال دالػ ػػة ،إنجازيػ ػػة ،كتأثيريػ ػػة.
الرشػ ػػيد ،نجػ ػػدىا أفعػ ػ ن

بعض اآلثار تامة اإلنجاز لـ تكف قػكة فعػؿ الكػبلـ

فاألفعػػاؿ الكبلميػػة فػػي تكقيعاتػػو اآلتيػػة( :كػػؿ مػػف

مناسبة لبلعتبار كمقبكلة ،كبالتالي لك لـ يكف ذلػؾ

رفع رأسو فأزلو عف بدنػو)( ،يػا محفػكظ اجعػؿ فػرع

كػػذلؾ لػػـ يقػػع الفعػػؿ عمػػى كجيػػو .كيجػػب أال نفيػػـ

مصػر فرعػا كاح نػدا كأنػػت أنػت)( ،ضػع رجمػؾ عمػػى
رقػ ػػاب أىػ ػػؿ ىػ ػػذا الػ ػػبطف ،فػ ػػئنيـ قػ ػػد أطػ ػػالكا ليمػ ػػى

أثرى ػػا .كأف كجكدى ػػا معم ػػكؿ لعم ػػة أخ ػػرل .ف ػػئذا ل ػػـ

بالسػػياد ،كنف ػكا عػػف عينػػي لذيػػذ الرقػػاد) (ابػػف عبػػد

يس ػػمع مخ ػػاطبي م ػػا أخبرت ػػو ب ػػو أك أن ػػو ل ػػـ يحم ػػؿ

ػاال صػػكتية
ربػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٕٗ) تتضػػمف أفعػ ن
مرتبطػ ػ ػػة بداللػ ػ ػػة إلزاميػ ػ ػػة كمتصػ ػ ػػمة بئنجػ ػ ػػاز ىػ ػ ػػذه

كبلمػػي محم ػؿ الجػػد كعمػػى كجيتػػو لػػـ يص ػ ػ ػ ػػح أف

الدالل ػػة ،كأث ػػر اإلنج ػػاز ،فيػػػي ليس ػػت فق ػػط أفع ػػاؿ

نقػػكؿ أنػػي قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد حذرتػػو .كا نذا البػػد أف يحػػدث أثػػر

كتػػأثير مػػا عمػػى المخاطػػب حتػػى تتحقػػؽ قػػكة فعػػؿ

قكليو ينتيي دكرىا بمجرد التمفظ بيػا ،إنمػا مرتبطػة

الكبلـ » (أكستيفُُٗٗ ،ـ ،صُّٓ).

بئنجاز الفعؿ ،كفؽ مقتضى الحػاؿ ،كضػمف قػرائف

لذا فئف األفعاؿ (أزلو ،اجعؿ ،ضع) أفعػاؿ قػ اررات

إف فعػػؿ األمػػر فػػي العبػػارات السػػابقة اكتسػػب القػػكة
الداللية كالتنفيذية مف سمطة المرسؿ ،فاستمزـ ذلػؾ

ػاال يتع ػػيف
الك ػػبلـ) ،كأدت المقص ػػكد ،ب ػػأف ثم ػػة أفع ػ ن

عمػ ػػى المرسػ ػػؿ إليػ ػػو إنجازىػ ػػا (قػ ػػكة فعػ ػػؿ الكػ ػػبلـ)،

كقكع األثر عمى المرسؿ إليو ككجػكب التنفيػذ .كمػا

ػر فػػي نفسػػو بعػػد حسػػف الفيػػـ كاسػػتيعاب
كأحػػدثت أثػ نا
الغرض (الزـ فعؿ الكبلـ) كالذم يشير إلى تممػس

ص ػ ػػاحب الس ػ ػػمطة األعم ػ ػػى كى ػ ػػك الخميف ػ ػػة ى ػ ػػاركف

رؤكس المتم ػ ػػرديف ،كجع ػ ػػؿ خػ ػ ػراج مص ػ ػػر خ ارج ػ ػػا

الرشػػيد ،كمتجػػو إلػػى كػػؿ مػػف عاممػػو فػػي خ ارسػػاف،

احدا ،كالقضاء عمى المخالفيف في المدينة.
ك ن

دالة عمى اإلنجاز.

أف إنجاز فعؿ الكبلـ ترتب عف فعؿ الكبلـ ،كأدل
إلػػى حػػدكث ثػػار كاقعيػػة ا ألف األمػػر صػػادر مػػف

كص ػ ػػاحب خػ ػ ػراج مص ػ ػػر ،كعامم ػ ػػو ف ػ ػػي المدين ػ ػػة،

م ػػف ى ػػذا أف ق ػػكة فع ػػؿ الك ػػبلـ ذاتي ػػا حاص ػػمة ع ػػف

طمبيػػة ممزمػػة دلػػت عمػػى معانييػػا المعجميػػة (فعػػؿ

اإلجاب ػ ػػة كحص ػ ػػكؿ النتيج ػ ػػة كاالنتي ػ ػػاء م ػ ػػف إ ازل ػ ػػة

كثم ػػة أفع ػػاؿ ك ػػبلـ ف ػػي تكقيع ػػات ى ػػاركف الرش ػػيد،
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تكشؼ عػف حقػائؽ يػؤمف بيػا المرسػؿ كاسػتنتاجات

المرسؿ إليو.

يعتقػػدىا ،كمػػا فػػي تكقيعاتػػو اآلتيػػة (أنبتػػتيـ الطاعػػة

إف الحقيقػػة التػػي يػػؤمف بيػػا ىػػاركف الرشػػيد ىػػي أف

كحصدتيـ المعصية)( ،كؿ مف دعا إلى الجاىمية،

عصػػياف البرامكػػة ىػػك سػػبب ىبلكيػػـ ،كأنيػػـ عنػػدما

اآلخرة ىػك أعػدل الخصػكـ عميػو ،كىػك مػف ال ييػرد

كليػػذا الػ ػرأم ت ػػأثير عمػػى المرسػػؿ إليػػو ،حيػػث أنػػو

تعجػػؿ إلػػى المنيػػة)( ،الحكػػـ الػػذم رضػػيت بػػو فػػي

كانكا طائعيف ،كانت ليـ حظكة كسمطة في الػببلد.

حكمػ ػ ػػو ،كال يصػ ػ ػػرؼ قضػ ػ ػػاؤه) (ابػ ػ ػػف عبػ ػ ػػد ربػ ػ ػػو،

مبلئػػـ لبلعتقػػاد كمػػف جمػػؿ الحقيقػػة المتفػػؽ عمييػػا،

ُّٖٗـ ،صِٔٗ )ِٕٗ-فالمرسػ ػػؿ مػ ػػؤمف بػ ػػأف

كمثمو أريػو فػي ىػبلؾ مػف تمسػؾ بعػادات الجاىميػة

المعصػ ػػية ال يعقبيػ ػػا إال اليػ ػػبلؾ ،كيجػ ػػزـ أف مػ ػػف

إليػػو ،ألنػػو مبلئػػـ لبلعتقػػاد السػػائد ،لػػذا أخػػذت تمػػؾ

تمسػ ػ ػػؾ بأفعػ ػ ػػاؿ الجاىميػ ػ ػػة المذمكمػ ػ ػػة سػ ػ ػػاء فعمػ ػ ػػو

األفعاؿ طابع الحكمية ،كالقضاء بالشيء.

كاقتربػت عاقبتػػو ،كأف حكػػـ ا﵀  -عػز كجػػؿ  -فػػي

كي ػ ػػزداد أث ػ ػػر الفع ػ ػػؿ الكبلم ػ ػػي م ػ ػػف حي ػ ػػث القػ ػ ػرار

يمكف دفعو أك الخبلص منو.

الرتباطػػو بػػدالالت دينيػػة ذات أصػػكؿ ثابتػػة ،فحكػػـ

إف أفعػػاؿ الكػػبلـ فػػي األمثمػػة السػػابقة سػػاىمت فػػي

ا﵀  -عػ ػػز كجػ ػػؿ  -كاقػ ػػع ال محالػ ػػة ،كىػ ػػك أقػ ػػكل

تػكافر عنصػػر اإلخػػبلص فػػي التكقيعػػات ،فالمرسػػؿ

كأعدؿ األحكاـ.

لـ يقؿ غير ما يعتقد ،كما أنيػا تختمػؼ عػف أفعػاؿ

كىنػػاؾ أفعػػاؿ كبلميػػة فػػي تكقيعػػات ىػػاركف الرشػػيد

إذ أف القػػكة اإلنجازيػػة فػػي أفعػػاؿ المجمكعػػة الثانيػػة

ا﵀ الفض ػػؿ خي ػػر الجػ ػزاء ف ػػي اختي ػػاره إي ػػاؾ ،كق ػػد

أقػػؿ منيػػا فػػي المجمكعػػة األكلػػى ،كذلػػؾ الخػػتبلؼ

أثابؾ أمير المؤمنيف مائة ألػؼ بحسػف نيتػؾ) (ابػف

المكقػػؼ النفسػػي لممرسػػؿ ،فالػػذم يػػأمر يعبػػر عػػف

عم ػػا
عب ػػد رب ػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٔٗ )ِٕٗ-تعب ػػر َّ

الػ ػػذم يسػ ػػتنتج أك يتحػ ػػدث عػ ػػف الحقػ ػػائؽ فغرضػ ػػو

يشير إلى استياء ىػاركف الرشػيد مػف فعػؿ صػاحب

اإلنجازم أقؿ مف المزكـ ،ألف األفعاؿ الكبلميػة لػـ

أرض أرميني ػػة كغض ػػبو عمي ػػو ،بس ػػبب قتم ػػو م ػػف ال

ت ػرتبط باىتمامػػو مباش ػرة ،إنمػػا عبػػرت عػػف اعتقػػاده

ذنب لو ،كيعبر فعؿ الكػبلـ فػي المثػاؿ الثػاني عػف

تجػػاه أحػػداث سػػابقو ذىبػػت كبقػػي أثرىػػا ،كمػػا أنيػػا
ػر ف ػػي
ػاال أدائي ػػة ،ب ػػؿ تأثيري ػػة تخمٍّ ػػؼ أث ػ نا
ليس ػػت أفع ػ ن

الثنػػاء الجميػػؿ لمػػف أحسػػف التصػػرؼ كأخمػػص فػػي

الطاع ػ ػػة تيكس ػ ػػب ص ػ ػػاحبيا الف ػ ػػبلح كالنج ػ ػػاح ،كأف

الي ػػكـ اآلخ ػػر ى ػػك أش ػػد م ػػف حك ػػـ ح ػػاكـ ال ػػدنيا ،ال

الكبلـ السػابقة التػي اتسػمت بالتكجييػات اإللزاميػة،

ل ػػزكـ إنج ػػاز المرس ػػؿ إلي ػػو لمتطمب ػػات الفع ػػؿ ،أم ػػا

السيئة ،فيك رأم مقنع لػو تػأثير نافػذ عمػى المرسػؿ

كالقضػ ػػاء فػ ػػي المثػ ػػاؿ الثالػ ػػث عمػ ػػى المرسػ ػػؿ إليػ ػػو

(ال أـ لػػؾ ،تقتػػؿ بالػػذنب مػػف ال ذنػػب لػػو)( ،جػػزل

يشػػعر بػػو المرسػػؿ ،ففعػػؿ الكػػبلـ فػػي المثػػاؿ األكؿ

عممو.
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كممح ػػكظ ف ػػي المث ػػاليف الس ػػابقيف أف فع ػػؿ الك ػػبلـ،

بػػالخركج لقتػػاؿ الػػركـ .كمػػع ذلػػؾ فػػئف المرسػػؿ إليػػو

ال ػ ػػدعاء فػ ػ ػػي المث ػ ػػاؿ األكؿ ،كالثنػ ػ ػػاء ف ػ ػػي المثػ ػ ػػاؿ

سيفيـ داللة أفعاؿ الكبلـ عف طريؽ استنتاج القػكة

جعميمػػا أدعػػى فػػي القبػػكؿ كالتػػأثير ،فعممػػو اليقػػيف

األمثمة السابقة.

ذنبػا
بأف أىؿ أرمينية ال ذنب ليـ ،كأنيـ لـ يقترفػكا ن

كممحػػكظ أف القػػكة اإلنجازيػػة غيػػر الظػػاىرة مرتبطػػة

الثػػاني ،مػ ػرتبط بخبػ ػرة المرس ػػؿ كتجربت ػػو ،كى ػػذا م ػػا

اإلنجازية مػف أسػمكب التيديػد كالكعيػد الكاضػح فػي

يكجػػب القتػػؿ ،أكسػػب فعػػؿ الػػدعاء قػػكة فػػي الشػػعكر

بالمقػ ػػاـ ،ال تظيػ ػػر إال في ػ ػػو .فف ػ ػي أرض المعركػ ػػة

الذم كتب لو بسر مف األسرار ،جعمتو يثنػي عميػو

الرش ػ ػػيد بطريق ػ ػػة غي ػ ػػر مباشػ ػ ػرة ،كلكني ػ ػػا مدعكم ػ ػػة

ثناء حسنا ،كيدعك لمف اختاره بخير الجزاء.
ن
كقد تكافر اإلخػبلص فػي األفعػاؿ الكبلميػة السػابقة

بالثقػػة ،كاإلصػرار كالعزيمػػة القكيػػة .كىػػذا النػػكع مػػف
أفعػػاؿ الكػػبلـ يمػػزـ المرسػػؿ بػػأف يأخػػذ عمػػى عاتقػػو

ألنيػػا تعبػػر عػػف حالػػة نفسػػية لممرسػػؿ ،السػػيما أنػػو

إنجازىػ ػػا كااللت ػ ػزاـ بيػ ػػا لتتحقػ ػػؽ مطابقػ ػػة األحػ ػػداث

كمػف أفعػػاؿ الكػبلـ فػػي تكقيعػات ىػػاركف الرشػيد مػػا

كقع ىاركف الرشيد لعاممو فػي مصػر « :احػذر أف

تعبر عف إلزاـ المرسؿ نفسو بفعؿ شيء ما ،مثػؿ:

تيخػ ٍّػرب خزانتػػي كخ ازنػػة أخػػي يكسػػؼ ،فيأتيػػؾ منػػي
ما ال قبؿ لؾ بػو ،كمػف ا﵀ أكثػر منػو » (ابػف عبػد

تقػػرؤه)( ،أنػػا بػػاألثر كعم ػػى ا﵀ الظفػػر) (الثع ػػالبي،

فض ػػاء ت ػػداكلي كاس ػػع ،حي ػػث ب ػػدأ المرس ػػؿ التكقي ػػع

ُْٗٗـ ،صُُّ).

بفعػػؿ مركػػزم تػػأثيرم (احػػذر) ،كس ػكاء كقػػع متمقػػي

إف األفعػػاؿ الكبلميػػة فػػي ىػػذه األمثمػػة دلػػت عمػػى

الرسػػالة فػػي الخطيئػػة ،أـ لػػـ يقػػع ،فػػئف ىػػذا الفعػػؿ

ينكم فعمو بطريقة غير مباشرة .فيػاركف الرشػيد لػـ

الخطأ ،أك عدـ تك ارره.

يصرح في تكقيعو عمى كتػاب ممػؾ الػركـ بخركجػو

كيػػزداد فعػػؿ التحػػذير قػػكة فػػي التػػأثير عمػػى متمقػػي

لمق ػػاتمتيـ ،إنم ػػا عب ػػر ع ػػف ذل ػػؾ م ػػف خ ػػبلؿ أفع ػػاؿ

الرس ػػالة ،باتس ػػاقو م ػػع دالل ػػة الخػ ػراب كال ػػدمار ف ػػي

أخػرل ،فمػػيس المقصػكد أف يعػػرؼ ممػؾ الػػركـ لمػػف

لفظ ػ ػ ػػة (تخ ػ ػ ػػرب) الت ػ ػ ػػي ج ػ ػ ػػاءت بص ػ ػ ػػيغة الفع ػ ػ ػػؿ

أف ىػػاركف الرشػػيد سػػيككف بػػأثر الػػركـ ،فػػذلؾ كمػػو

حتى نياية كاليتػو عمػى مصػر ،كأف الخميفػة متػيقظ

غير مراد المرسؿ ،كما أف قكتو اإلنجازية الظػاىرة

ألفعاؿ كالتو كؿ حيف.

تخالؼ قكتػو اإلنجازيػة الباطنػة ،كىػي مػراد المػتكمـ

يسػػتغؿ المرسػػؿ المعطيػػات السػػياقية مػػع قػػكة أفعػػاؿ

ب ػػالرفض كالغض ػػب .كم ػػا أف خبرت ػػو ب ػػذلؾ الرج ػػؿ

العارؼ الخبير بحالة المرسؿ إليو.

(سػػيعمـ الكػػافر لمػػف عقبػػى الػػدار) (ابػػف عب ػد ربػػو،

ُّٖٗـ ،صِٕٗ)( ،الجػ ػ ػ ػكاب م ػ ػ ػػا تػ ػ ػ ػراه ال م ػ ػ ػػا

إل ػزاـ المرسػػؿ نفسػػو بفعػػؿ مسػػتقبمي ،كعبػػرت عمػػا

عقبػػى الػػدار ،كال أف يػػرل الج ػكاب عمػػى كتابػػو ،أك

سػػتتحقؽ القػػكة اإلنجازيػػة التػػي أشػػار إلييػػا ىػػاركف

المستقبمية باألفعاؿ الكبلمية.

ربػػوُّٖٗ ،ـ ،صِٔٗ) .كىػػذا التكقيػػع يػػدكر فػػي

سيشػػعره بالحػػذر الشػػديد ،كالخػػكؼ مػػف الكقػػكع فػػي

المض ػػارع ،لتش ػػعر المتمق ػػي ب ػػأف التح ػػذير مس ػػتمر
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الكػ ػػبلـ فيتكجػ ػػو إلػ ػػى عاممػ ػػو الػ ػػذم يقطػ ػػف مصػ ػػر،

الشخص المسؤكؿ عف العقاب (مني) كىك ىػاركف

ػتفيدا
بمفظػػة (خزانتػػي) لبػػث داللػػة غيػػر مباشػرة ،مسػ ن

الرشيد نفسو ،كفي ذلؾ سيطرة عمى سمكؾ المتمقي

مػػف عامػػؿ المكػػاف ،كذلػػؾ لتػػذكيره بػػأف مصػػر لي ػا

كاخضػػػاعو لبلسػػػتجابة السػ ػريعة كاالنقي ػػاد لمطاعػ ػػة

خ ػزائف محفكظػػة ،فػػبل يػػأتي عمييػػا العامػػؿ بطػػارئ

كحفظ ممتمكػات الػببلد ،السػيما كأنػو عطػؼ عقػاب

يينقصػػيا ،كليستحضػػر قصػػة يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ

ا﵀ عػػز كجػػؿ عمػػى عقابػػو ،كفضػػمو عميػػو .كىكػػذا

أمػ ػػاـ عاممػ ػػو ،مػ ػػع التأكيػ ػػد عمػ ػػى امتبلكػ ػػو لخ ػ ػزائف

اكتسػػبت األفعػػاؿ الكبلميػػة (احػػذر ،تخػػرب ،يأتيػػؾ)

مص ػػر بئض ػػافة ي ػػاء الم ػػتكمـ إل ػػى لفظ ػػة (خ ازن ػػة)،

أيضػػا عمػػى
قكتيػػا التأثيريػػة مػػف السػػياؽ ،الػػذم أثػػر ن
مفردات الخطاب المغكية.

نفسو صفتي الحفظ كالعمـ.

الياتمة:

كربطيػا بخػزائف يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ ليضػػفي عمػػى
كيسػػتمر المرسػػؿ فػػي تػػداكؿ داللػػة خ ػزائف مصػػر،

إن ػػو بع ػػد د ارس ػػة (تكقيع ػػات ىػ ػػاركف الرش ػػيد) كفػػػؽ

كتػػكلي يكسػػؼ عميػػو السػػبلـ أمرىػػا ،كلكنػػو فػػي ىػػذه

العناصر التداكلية (السياؽ – االفتراض المسبؽ –

المػرة يقتػػرب مػػف ىدفػػو أكثػػر ،فيجعػػؿ يكسػػؼ عميػػو

ػتغبل العامػ ػػؿ الػ ػػديني لزيػ ػػادة
أخػ ػػا لػ ػػو ،مسػ ػ ن
السػ ػػبلـ ن
التأثير عمى عاممو في مصر.

األفعػ ػ ػػاؿ الكبلميػ ػ ػػة) كجػ ػ ػػد الباحػ ػ ػػث أف تكقيعػ ػ ػػات
ىػػاركف الرشػػيد لمػػا لػػو مػػف سػػمطة سياسػػية أحػػدثت
ػر فػ ػػي المكقػ ػػؼ الفكػ ػػرم أك العػ ػػاطفي ،حيػ ػػث
تغييػ ػ نا

كىك ػ ػ ػػذا ن ػ ػ ػػرل أف (الممف ػ ػ ػػكظ كس ػ ػ ػػيمة اص ػ ػ ػػطبلحية

لجػ ػ ػػأت إلػ ػ ػػى اسػ ػ ػػتراتيجية التكجيػ ػ ػػو المبنيػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى

إليص ػ ػػاؿ مقص ػ ػػد متض ػ ػػمف ف ػ ػػي الق ػ ػػكؿ ،يتج ػ ػػاكز

االفت ػ ػراض المسػ ػػبؽ كعنصػ ػػر السػ ػػياؽ ،كذلػ ػػؾ ألف

المحتػ ػ ػػكل الخػ ػ ػػاـ لمممفػ ػ ػػكظ ،لكنػ ػ ػػو يشػ ػ ػػكؿ قاعػ ػ ػػدة

تأثيرىمػػا التػػداكلي عمػػى المرسػػؿ إليػػو أقػػكل كأسػػرع،

ضػركرية ال غنػػى عنيػا ،غيػػر اتفاقيػة لمداللػػة عمػػى
ذلػ ػ ػػؾ الغػ ػ ػػرض) (ببلنشػ ػ ػػيوََِٕ ،ـ ،صُُْ).

كىك كصاحب سمطة في حاجة لذلؾ.

كم ػػا أف تكقيعػػات ى ػػاركف الرشػػيد حققػػت التض ػػافر

كترتفػ ػػع درجػ ػػة الت ػ ػػأثير باسػ ػػتخداـ المرسػ ػػؿ ح ػ ػػرؼ

اإلسػ ػػمكبي ،رغبػ ػػة منػ ػػو فػ ػػي إرسػ ػػاؿ رسػ ػػالة الحػ ػػزـ

(الفػ ػػاء) الػ ػػداؿ عمػ ػػى التتػ ػػابع كالسػ ػػرعة فػ ػػي نتيجػ ػػة

كالشدة ،كذلؾ عف طريؽ إنجػاز فعػؿ الكػبلـ ،كمػف

التحػػذير لئلش ػػارة إل ػػى أف الجػػزاء عاجػػؿ ال ت ارج ػػع
عنػػو (فيأتيػػؾ) ،كمػػا جػػاء فع ػؿ الج ػزاء فػػي صػػيغة

ث ػػـ ق ػػكة فعػػؿ الكػػبلـ ،ك ث ػػار الفعػػؿ عم ػػى أحاس ػػيس
كتصػػرفات المرسػػؿ إليػػو ،إليصػػاؿ الغػػرض كبمػػكغ

المضارعة ،كبمعنى القدكـ لئلشارة إلػى اسػتم ارريتو

اليػ ػػدؼ .كمػ ػػا عكسػ ػػت قػ ػػكة سياسػ ػػة إدارتػ ػػو كنمػ ػػط

كقكعو عند حصكؿ الخراب مباشرة.

تفكي ػره ،كذلػػؾ عػػف طريػػؽ إنجػػاز األفعػػاؿ الكبلميػػة

يتس ػ ػػع عم ػ ػػؽ المقص ػ ػػد ف ػ ػػي ى ػ ػػذا التكقي ػ ػػع بتحدي ػ ػػد

ذات الصػ ػ ػ ػػبغة التكجيييػ ػ ػ ػػة اإللزاميػ ػ ػ ػػة كالتعبيريػ ػ ػ ػػة.
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فأفعاؿ الكبلـ في تكقيعات ىاركف الرشػيد ىػي لػب

المسانيات كالنقد األدبي ،عف طريؽ د ارسػة العبلقػة

التكاصػ ػػؿ المعرفػ ػػي بػ ػػيف المرسػ ػػؿ كالمرسػ ػػؿ إليػ ػػو،

بيف العبلمات (مككنات القكؿ) كمستعممييا.

كذلؾ لقكتيا اإلنجازية كقدرتيا التأثيرية.

لبت المصادر والمراجع

إف دراسة استعماؿ ىاركف الرشيد المغة في التكقيع
مػ ػػف خػ ػػبلؿ االسػ ػػتدالالت التداكليػ ػػة ،كشػ ػػفت عػ ػػف

 أحم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف عم ػ ػ ػػي ب ػ ػ ػػف أحم ػ ػ ػػد الفػ ػ ػ ػزارم
القمقشػػ ػػندم ،صػ ػ ػػبح األعش ػ ػػى فػ ػ ػػي صػ ػ ػػناعة

عبلق ػػة العبلم ػػات باس ػػتعماؿ ىػػػاركف الرش ػػيد ،كأف

االنشاء ،دار الكتب العممية ،بيركت.

المغػػة خػػدمت إنجػػاز األفعػػاؿ التػػي يريػػدىا ،كأىميػػة

 أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ربػػو األندلسػػي،

السػ ػ ػػياؽ الػ ػ ػػذم قيمػ ػ ػػت فيػ ػ ػػو كفيػ ػ ػػـ المقاصػ ػ ػػد ،إف
تكقيع ػػات ى ػػاركف الرش ػػيد ذات كظيف ػػة تكاص ػػمية ال

العقػ ػ ػػد الفري ػ ػ ػػد ،طُ ،دار الكتػ ػ ػػاب العممي ػ ػ ػػة،

بيركت – لبنافُّٖٗ ،ـ.

تيػتـ بد ارسػػة طريقػة انتقػػاؿ المعنػػى لغكيػا ،بػػؿ كفػػؽ

 أحمػ ػ ػػد زكػ ػ ػػي صػ ػ ػػفكت ،جمي ػ ػ ػرة رسػ ػ ػػائؿ

الس ػ ػ ػػياؽ كالمقص ػ ػ ػػد ،تش ػ ػ ػػمؿ الكظيف ػ ػ ػػة التكجييي ػ ػ ػػة

العػػرب فػػي عصػػكر العربيػػة ال ازى ػرة ،المكتبػػة

كاإللزامية لممرسؿ ،كالكظيفة التأثيرية لممرسؿ إليو،

كالكظيفة التفسيرية لمسياؽ.
إف أس ػ ػػمكب ى ػ ػػاركف الرش ػ ػػيد المغ ػ ػػكم ،يبن ػ ػػي عم ػ ػػى
خاص ػ ػ ػػية اإلقن ػ ػ ػػاع سػ ػ ػ ػكاء ف ػ ػ ػػي اختي ػ ػ ػػار األلف ػ ػ ػػاظ،

التراكي ػػب ،الصػ ػكر ،أك ف ػػي طريق ػػو بنائيػ ػػا ،كذلػػػؾ

العممية،بيركت – لبناف.
 أحمػػد شػػفيؽ الخطيػػب ،ق ػراءات فػػي عمػػـ

المغػة ،طُ ،دار النشػػر لمجامعػات ،مصػػر –
القاىرةََِٔ ،ـ.

 أمبرتك – إيكك ،السيميائية كفمسفة المغة،

العتق ػػاده ب ػػأف س ػػمكؾ المرس ػػؿ إلي ػػو مرى ػػكف بحج ػػة
المرسػػؿ ،كلتحقيػػؽ أىدافػػو النفعيػػة ،كاالسػػتفادة مػػف

ترجمػ ػػة د .أحمػ ػػد الصػ ػػمعي ،طُ ،المنظمػ ػػة
العربية لمترجمة ،بيركتََِٓ ،ـ.

فاعمي ػػة دق ػػة االختي ػػار كالبن ػػاء ف ػػي مض ػػاعفة قب ػػكؿ

 ف ركبػ ػػكؿ ىك جػ ػػاؾ مكشػ ػػبلر ،التداكليػ ػػة
اليػ ػػكـ عمػ ػػـ جديػ ػػد فػ ػػي التكاصػ ػػؿ ،ترجمػ ػػة د.

أمره أك كجية نظػره أمػاـ المرسػؿ إليػو ،فاإلقنػاع ال
سمـ المرسػؿ إليػو بمقتضػاه .لػذا فػئف
يتحقؽ إال إذا َّ

س ػػيؼ ال ػػديف دغق ػػكس ،د .محم ػػد الش ػػيباني،

سػمة اإلقنػاع المتػكافرة فػػي تكقيعػات ىػاركف الرشػػيد

باإلضػػافة إلػػى سػػماتيا األخػػرل كاإليجػػاز ،حضػػكر

طُ ،دار الطميعػػة لمطباعػػة كالنشػػر ،بيػػركت،
ََِّـ.

البدييػ ػػة ،اإليحػ ػػاء ،كالتركيػ ػػز فػ ػػي البيػ ػػاف ،جعميػ ػػا

 أندري ػ ػ ػ ػػو – ج ػ ػ ػ ػػاؾ ديش ػ ػ ػ ػػيف ،اس ػ ػ ػ ػػتيعاب

ػاال لم ػػدرس التػػداكلي ،فاإلقن ػػاع يتطمػػب كض ػػكح
مجػ ن

النص ػ ػ ػػكص كتأليفي ػ ػ ػػا ،ترجم ػ ػ ػػة ىي ػ ػ ػػثـ لم ػ ػ ػػع،

الحجػ ػػة كقػ ػػكة المنطػ ػػؽ لحمػ ػػؿ المرسػ ػػؿ إليػ ػػو عمػ ػػى

القبكؿ.

المؤسسػ ػ ػ ػ ػػة الجامعيػ ػ ػ ػ ػػة لمد ارسػ ػ ػ ػ ػػات كالنشػ ػ ػ ػ ػػر

كالتكزيعُُٗٗ ،ـ.

كلع ػػؿ ى ػػذه الد ارس ػػة تس ػػيـ ف ػػي تقكي ػػة الصػ ػمة ب ػػيف

 أكس ػ ػػتيف ،نظري ػ ػػة أفعػ ػػاؿ الك ػ ػػبلـ العام ػ ػػة
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كي ػ ػ ػ ػػؼ ننج ػ ػ ػ ػػز األش ػ ػ ػ ػػياء ب ػ ػ ػ ػػالكبلـ ،ترجم ػ ػ ػ ػػة

الس ػػيكطي ،تػ ػػاريق الخمف ػػاء ،تحقي ػػؽ :حمػ ػػدم

عبدالقادر فينيني ،أفريقيا الشرؽُُٗٗ ،ـ.

الدمرداش ،مكتبة نزار مصػطفى البػاز ،طُ،

 جمي ػ ػ ػػؿ حم ػ ػ ػػداكم ،الت ػ ػ ػػداكليات كتحمي ػ ػ ػػؿ

ََِْـ.

 ج ػ ػػكرج ب ػ ػػركاف ك /ج ػ ػػكرج ي ػ ػػكؿ ،تحمي ػ ػػؿ

األكؿ د ارس ػػة ف ػػي الت ػػاريق السياس ػػي كاإلدارم

الخطػػاب ،ترجمػػة د .محمػػد لطفػػي الزليطنػػي

كالمالي ،طِ ،مركز دراسات الكحدة العربية،

د .مني ػػر التريك ػػي ،النش ػػر العمم ػػي كالمط ػػابع

بيركت – لبنافََِٗ ،ـ.

 جػػكرج يػػكؿ ،التداكليػػة ،ترجمػػة د .قصػػي

الثعػػالبي ،خػػاص الخػػاص ،طُ ،دار الكتػػاب

العتابي ،طُ ،الػدار العربيػة لمعمػكـ ناشػركف،

العممية ،بيركت – لبنافُْٗٗ ،ـ.

بيركت – لبنافََُِ ،ـ.

 أبػ ػ ػ ػ ػػك عب ػ ػ ػ ػ ػدا﵀ محمػ ػ ػ ػ ػػد بػ ػ ػ ػ ػػف عبػ ػ ػ ػ ػػدكس

الخطاب ،طُ ،مكتبة المثقؼَُِٓ ،ـ.

جامعة الممؾ سعكدُٕٗٗ ،ـ.

 عب ػ ػػدالعزيز ال ػ ػػدكرم ،العص ػ ػػر العباس ػ ػػي

 عب ػ ػ ػػدالممؾ ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد ب ػ ػ ػػف إس ػ ػ ػػماعيؿ

 جينػػي تكمػػاس ،المعنػػى فػػي لغػػة الح ػكار

الجيشػ ػػيارم ،كتػ ػػاب الػ ػػكزراء كالكتػ ػػاب ،طُ،

مدخؿ إلى البراجماتية (التداكليػة) ،ترجمػة د.

مطبعػ ػ ػػة مصػ ػ ػػطفى البػ ػ ػػابي الحمبػ ػ ػػي كأكالده،

ن ػػازؾ إبػػراىيـ عب ػػدالفتاح ،طُ ،دار الزىػ ػراء،

القاىرةُّٖٗ ،ـ.

الرياضََُِ ،ـ.

 فػ ػػاف دايػ ػػؾ ،الػ ػػنص كالسػ ػػياؽ استقصػ ػػاء

 أبػػك الحسػػف عمػػي بػػف أبػػي الكػػرـ محمػػد

البحػ ػ ػػث فػ ػ ػػي الخطػ ػ ػػاب الػ ػ ػػداللي كالتػ ػ ػػداكلي،

التػ ػػاريق ،تحقيػ ػػؽ عمػ ػػر عبدالسػ ػػبلـ تػ ػػدمرم،

المغربُْْٗ ،ـ.

طُ ،دار الكتاب العربي ،بيركتُٕٗٗ ،ـ.

 فرانسػ ػ ػكاز أرمينك ػ ػػك ،المقارب ػ ػػة التداكلي ػ ػػة،

 أبػػك سػػعيد منصػػكر بػػف الحسػػيف اآلب ػػي،

ترجمة د .سعيد عمكش ،مكتبة األسد.

دمشؽ – سكريإُٗٗ ،ـ.

غكفمػػاف ،ترجمػػة صػػابر الحباشػػة ،طُ ،دار

 ص ػ ػ ػػابر الحباش ػ ػ ػػة ،التداكلي ػ ػ ػػة كالحج ػ ػ ػػاج

الحػ ػكار لمنش ػػر كالتكزي ػػع ،البلذقي ػػة  -س ػػكريا،

مػػدخؿ كنصػػكص ،طُ ،صػػفحات لمد ارسػػات

ََِٕـ.

كالنشر ،دمشؽ – سكرياََِٖ ،ـ.

 أبػػك محمػػد الطيػػب بػػف عبػػدا﵀ اليج ارنػػي

الج ػػزرم ،ع ازلػ ػػديف ب ػػف األثي ػػر ،الكام ػػؿ فػ ػػي

مػ ػ ػػف نثػ ػ ػػر الػ ػ ػػدرر ،منشػ ػ ػػكرات ك ازرة الثقافػ ػ ػػة،

 عبػػدالرحمف بػػف أبػػي بكػػر ،جػػبلؿ الػػديف

ترجم ػ ػػة عب ػ ػػدالقادر قنين ػ ػػي ،أفريقي ػ ػػا الش ػ ػػرؽ،

 فيميب ببلنشيو ،التداكلية مف أكسػتف إلػى

الحضرمي الشافعي ،قبلدة النحػر فػي كفيػات
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أعيػػاف الػػدىر ،عنػػي بػػو :بػػك جمعػػو فكػػرم –
خالد كزارم ،دار المنياج ،جدةََِٖ ،ـ.

 محمػ ػػكد أحمػ ػػد نحمػ ػػة ،فػ ػػاؽ جديػ ػػدة فػ ػػي
البحػ ػػث المغػ ػػكم المعاصػ ػػر ،ط دار المعرف ػ ػػة
الجامعيةََِِ ،ـ.
 مسعكد صػحراكم ،التداكليػة عنػد العممػاء
الع ػ ػ ػػرب د ارس ػ ػ ػػة تداكلي ػ ػ ػػة لظ ػ ػ ػػاىرة األفع ػ ػ ػػاؿ
الكبلمي ػػة ف ػػي التػ ػراث المس ػػاني العرب ػػي ،طُ،
دار الطميعة ،بيركتََِٓ ،ـ.
 أبػ ػػك منصػ ػػكر عبػ ػػدالممؾ بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف
إسماعيؿ الثعالبي ،تحفة الكزراء ،طُ ،الدار
العربيػ ػ ػ ػػة لممكسػ ػ ػ ػػكعات ،بيػ ػ ػ ػػركت – لبنػ ػ ػ ػػاف،

ََِٔـ.
 أب ػ ػ ػػك منص ػ ػ ػػكر عب ػ ػ ػػدالممؾ ب ػ ػ ػػف محم ػ ػ ػػد
الثعػ ػ ػ ػ ػػالبي ،المٌطػ ػ ػ ػ ػػؼ كالمطٌػ ػ ػ ػ ػػائؼ ،طِ ،دار
الشػ ػػؤكف الثقافيػ ػػة العامػ ػػة ،بغػ ػػداد – القػ ػػاىرة،

ََِِـ.
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