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إنسية طاليب

*

امللخص
إن التداولية يف مرحلة نضجها شاهدت حضور علماء كبار مثل أوستني وسريل ،خاصة جون سريل هو الذي قدم منهجا إجرائيا مكتمال
بوضع عناصر حتليل اخلطاب بتطوير نظرية األفعال الكالمية ألوستني .يقوم هذا البحث بدراسة اخلطبة اجلهادية حمددا األفعال الكالمية
املستخدمة فيها .وبالنظر إىل عدد مرات تكرار األفعال الكالمية اخلمس وأغراضها احلرفية واإلجنازية وسياق اخلطبة املذكورة ،وباحلصول
على إحصائيات نقدم حتليالت متعلقة بطريف االتصال يف اخلطبة؛ إذ تؤكد الدراسات التداولية على أهمية تأثر العمل األدبي بأحوال طريف
االتصال .من الالفت للنظر ،عدد مرات الغرض اإلجنازي ،إذ اختص  93يف املائة من أفعال اخلطبة الكالمية بالغرض اإلجنازي وهو الغرض
غري املباشر ،فهذا من فنون أهل األدب ،فال يتحدثون عما يف ضمريهم بشكل مباشر ،بل خيتارون طريقة تؤدي إىل تفكر املخاطب .ومن بني
األغراض اإلجنازية ،اختص احلد األقصى للغرض التعبريي ،حيث يدل على شكوى اإلمام علي ( )عن الناس لعدم متابعة أوامره
للجهاد .وجيلس الغرض االلتزامي واإلعالني يف املرتبة األخرية دون بيانههما يف اخلطبة ولو مرة واحدة ،حيث ال يقصد اإلمام علي ()
بيان التزامه بأي شيء للناس ،كما ال ينوي اإلعالن عن أمور أو ظروف جديدة يف اخلطبة املذكورة.
الكلمات املفتاحية :التداولية ،الفعل الكالمي ،السياق ،املعنى ،اخلطبة اجلهادية.

املقدمة
إن الفالسفة وأهل اللغة منذ قديم الزمن ،كانوا يكتبون كتبا ومقاالت متعددة ،حبثا عن املعنى مقدمني نظريات خمتلفة .ويف
األعمال اللغوية املعاصرة ،نرى هذه اجلهود تشكلت يف مرحلتني :أما املرحلة األوىل فهي النظريات التقليدية وغري التطبيقية عن
استنتاج املعنى ودركه ،إذ يقسّمها صفوي يف كتابه علم املعنى التطبيقي إىل فرعني .1 :النظريات اليت تالزم علماء مثل جون
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لوك1؛ و .2النظريات اليت تُذكر مع أمساء بعض العلماء لعلم املعنى مثل بريتراند راسل 2وجورج إدوارد مور .3وإمنا قاموا بالتنظري
عن درك املعنى ،وتركوا أبعاده التطبيقية ،ألنهم يرون ماهية املعنى شيئا مستقال عن ظروف اللغة التطبيقية (صفوي ،1392 ،ص
.)1٥1

أما املرحلة الثانية يف جمال علم املعنى ،فهي تشتمل على النظريات التطبيقية والنفسانية .ومن النظريات التطبيقية الشهرية نظرية
األفعال الكالمية .ويف جمال علم املعنى النفسي علينا احلديث عن نظرية غرايس 1913( 4ـ  .)1988هاتان املرحلتان هما املرحلتان
لتبيني املعنى العيين واملعنى الذهين (عبداللهي ، 1384 ،ص  .)108ويتجلى تبيني املعنى العيين يف نظرية األفعال الكالمية ،٥وهي
تالزم اسم جون الجنشو أوستني 1960( 6ـ  )1911وجون سريل .)1932( 7يف احلديث عن أهمية هذه النظرية ،ميكننا اإلشارة إىل
وجهة نظر فاندرفيكن وكوبو ،وهما يعتقدان ضرورة هذه النظرية يف تطور العلوم املرتبطة باللغة

(،Vanderveken & Kubo

2001م ،ص.)18

أما السبب الختيار اخلطبة الـ  27من كتاب نهج البالغة ،وهي مشهورة باخلطبة اجلهادية ،فهو يكمن يف كونها من اخلطب
األخرية ،كما هي آخر خطبة لألمري املؤمنني ( )عن احلرب ،وهي من أبلغ اخلطب عن احلرب وتشجيع الناس على اجلهاد.
ويدلنا كالم اإلمام علي ( )وحتليل أفعال الكالم يف اخلطبة على ما قام به الكوفيون والناس طوال خالفته جتاه قضية احلرب مع
األعداء .وتوصلتنا هذه النقطة إىل أهمية اخلطبة وحتليلها.
أما األسئلة اليت تريد املقالة اإلجابة عنها فهي كالتالي:
 .1ما هي األغراض اإلجنازية اليت استخدمها أمري املؤمنني ( )يف هذه اخلطبة؟
 .2يتعلق احلد األقصى واألدنى بأية أغراض؟
 .3ما هو السبب الفكري خلف استخدامهما أكثر أو أقل؟
 .4هل يدلنا استخدام األغراض اإلجنازية على أفكار املتكلم واملخاطب؟ إذا كان اجلواب إجيابيا فكيف يقوم بهذه الوظيفة يف
اخلطبة؟
 .٥كيف يساعدنا السياق يف حتليل األفعال الكالمية للخطبة الـ  27ألمري املؤمنني؟
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم إىل قسمني؛ أما القسم األول ،فقد خصص لتبيني املفاهيم العامة للمصطلحات اللسانية
املتعلقة بالبحث ،أي التداولية ،ونظرية األفعال الكالمية من وجهة نظر أوستني وسريل ،ثم نتحدث فيه عن السياق ودوره يف تبيني
املعنى .أما القسم الثاني فهو تطبيق نظرية األفعال الكالمية على اخلطبة الـ 27من نهج البالغة ،فنسعى من خالل هذا القسم إىل

1 .John Locke
2 .Bertrand Russell
3 .George Edward Moore
4 .Paul Grice
5 .Speech act theory
6 . John Langshaw Austin
7. John Searle
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حتليل اخلطبة باحتساب عدد مرات تكرار األغراض اخلمسة لألفعال الكالمية ،واألغراض احلرفية واإلجنازية ،ثم حنلل اخلطبة وفقا
لألعداد املذكورة ،وبالنظر إىل طريف التواصل وهو املتكلم واملخاطب والسياق املتعلق باخلطبة.
وأخريا ينتهي البحث خبامتة نذكر فيها أهم نتائج البحث.
خلفية البحث
األفعال الكالمية من املواضيع اليت تطرح يف علوم متعددة كاللسانيات والعلوم االجتماعية والسياسية .وتقوم اللسانيات
بدراستها يف فروعها املختلفة .وهناك كثري من املقاالت اليت تكتب يف جمال تعليم اللغة أو دراسة فعل كالمي خاص بني املتكلمني
بلغة ما .إذا أردنا أن نذكر بعض البحوث يف بلدنا ،وهي يف جمال مشرتك مع حبثنا ،علينا اإلشارة إىل بعض البحوث يف جمال العلوم
السياسية مثل مقالة دراسة األفعال الكالمية لرئيسني أمحدي جناد وأوباما يف مؤسسة األمم املتحدة ،حيث تطرق بها بهلوان جناد
( ،)1378ويف جمال العلوم الدينية نرى حبث بهلوان جناد ( ،)1389وهو حتليل زيارة اإلمام الرضا ( )على ضوء نظرية
األفعال الكالمية .وكذلك تطرق فضائلي ونكارش ( )1390بتحليل اخلطبة الـ ٥1من نهج البالغة على ضوء نظرية سريل ،واملقال
املذكور من املقاالت اجليدة إال أنه مل يراع بعض امليزات املتعلقة باللغة العربية يف حتليل اخلطبة مما أدى إىل عدم الدقة (كما نرى عدم
الدقة يف مثل هذه اجلزئيات يف املقاالت اليت تعاجل النصوص العربية يف بالدنا هذا) ،وهذا ما جاء يف جدولنا عن األفعال الكالمية.
ويف جمال العلوم األدبية ،ميكن اإلشارة إىل حبث لزرقاني وأخالقي ( )1391يف دراسة الشطحيات .ومنهج حبثنا هذا قريب من منهج
بعض البحوث املذكورة ،أي باحتساب رقم تكرار األفعال الكالمية تقوم بتحليل النصوص املذكورة .ويتميز هذا املقال بتقسيمات
عديدة ألغراض األفعال الكالمية ،كما أنه يعاجل أركان السياق معاجلة أخصائية وفق ما قدمه علماء اللسانيات مؤخرا ،وهي
تساعدنا يف حتليل ما يتعلق بطريف االتصال ،وهلما دور كبري يف عملية حتليل اخلطاب .وطبعا ،كتبت كل هذه البحوث بالفارسية،
ومل يكتب يف بلدنا مقال بالعربية ،على حسب معرفة املؤلف .وطالب فرع اللغة العربية وآدابها حيتاجون إىل التعرف على
مصطلحات هذا الفرع اجلديد من السيميائيات .ومل يرتجم املؤلف املصطلحات والتعاريف من جانب نفسه ،بل تعرف عليها
مبطالعة الكثري من الكتب واملقاالت املنشورة يف امللتقيات الدولية.
التداولية

1

يقول أبرامز ،2إن التداولية كانت رائجة بني النظريات األدبية يف املاضي ،وميكننا أن نؤرخ هلا منذ القدم .وتعود كلمة برغمتيك
إىل برغمتيكس باملعنى العملي ،والنقد (التداولي) املبين على التأثري 3هو من أنواع النقود اليت تنظر إىل التأثريات اجلمالية والتعليمية
والتعبريية على املخاطب كأهداف األثر الفين (أبرامز وهرفم ،1387 ،ص  .)83أما هذا املصطلح مبعناه احلديث ،فاستخدمه تشارلز
موريس 1979( 4ـ )1901ألول مرة ،فقسّم السيميائيات إىل ثالثة أقسام :النحو ،والداللة ،والتداولية .إنها قد ظهرت ردّا على
قصور باقي أفرع اللسانيات كالبنيوية ،والتوليدية ـ التحويلية .وواكبت الدراسات التداولية التحوالت اجلذرية يف املشهد النقدي

2 .Meyer Howard Abramsd
3 .Pragmatic Criticism
4 .Charles William Morris
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العاملي ،و«انتقاله من دراسة أنساق البنية اللغوية املغلقة لألعمال األدبية إىل التأكيد على تأثر العمل األدبي بأحوال أطراف االتصال ،وأهمية
استحضار دور السياق يف تصحيح عملية التلقي والتأويل» (البحريي1422 ،هـ ،ص .)770
يف احلقيقة ،يف ذلك الزمن وصل علم اللسانيات إىل هذه النتيجة أنه «مل تعد مهمة علم اللغة النظر إىل اللغة بوصفها نظاما من الرموز
وائتالفه ،أو مستوى من الرتكيب يعد أساسا لك ل ما ينطق به وحسب ،وإمنا غدا موضوع علم اللغة الوقائع الكالمية ذاتها بوصفها نشاطا كالميا

إنسانيا ،هذه الوقائع تشكل إطار التحليالت اللغوية» (سليمان عليان32 14 ،هـ ،ص  .)81 4كما يرى كريستال )1997( 1أن التداولية هي
دراسة اللغة بالنظر إىل مستخدميها خاصة اختياراتهم ،والقيود اليت يواجهونها يف تواصالتهم االجتماعية حني استخدام اللغة،
وتأثرياتهم على سائر املتكلمني باللغة حني التواصل (2010 ،Martinez-Flor & Uso-Juanم ،ص.)٥
إن «التداولية تتجاوز حمددات الداللة إىل دراسة مدى إمكانية الكشف عن قصدية املتكلم من خالل إحالة اجلملة إىل السياق ملعرفة مدى
التطابق أو عدم التطابق بني داللة اجلملة لسانيا وظروف السياق [ ]...للكشف عن جمموعة القوانني العامة اليت تتحكم بتحديد داللة املنطوق

سياقيا» (احليالي والنجار2008 ،م ،ص  ،)64وفقا ملا قلنا من التعاريف واملواصفات للتداولية ،نستنتج تأثري علوم خمتلفة كعلم
االجتماع ،والفلسفة ،واملنطق ،وعلم النفس ،وأيضا سائر أفرع اللسانيات على هذا العلم احلديث .ومن أهم النظريات للتداولية
يف مرحلة اكتماهلا نظرية الفعل الكالمي ،ويعترب علماء السيميائيات أوستني رائد هذه النظرية.
نظرية الفعل الكالمي

2

رائد نظرية أفعال الكالم هو أوستني ،وهو أستاذ فلسفة األخالق يف جامعة أكسفورد .إنه من روّاد فلسفة اللغة .مل تنتشر نظريته
طوال حياته ،ودُوّن كتاب "كيف نصنع األشياء بالكلمات"3بعد موته سنة 1962م .وهو جمموعة من حماضراته.
إن نظرية أوستني ردّة فعل أمام ثالثة أصول لنظرة فالسفة الوضعية املنطقية إىل اللغة .1 :فريى فالسفة الوضعية املنطقية أن
اللغة وسيلة لوصف الوقائع املوجودة يف العامل جبمالت إخبارية؛  .2فاجلمالت اإلخبارية هي اجلمالت الرئيسية للغة؛  .3وميكن
حتديد صدق مجالت اللغة أو كذبها .ينكر أوستني هذه القواعد ،ويرى أن وظيفة اللغة ليست إيصال املعلومات وحسب ،بل للغة
وظائف أخرى مثل األمر والنهي واالستفهام والتمين والقَسَم وغريها ،وأيضا هناك نوع من العبارات اإلخبارية ال ميكن احلكم
عليها بالصدق أو الكذب (صفوي1392 ،ش ،ص .)1٥٥

ويستخدم أوستني مصطلح الفعل الكالمي بدل اجلملة ،وهنا يعين الفعل الكالمي اجلملة اليت حتتوي على فعل كالمي ،وهلا
مواصفات متيزها من اجلملة.
يف املرحلة األوىل يقسّم الفعل الكالمي إىل نوعني :اإلخبارية 4واألدائية (اإلنشائية) .٥إنه يعتقد بأن األفعال اإلخبارية هي
األفعال اليت تصف وقائع العامل وخترب عنها ،وميكن إجراء احلكم بالصدق أو الكذب عليها .لكن األفعال األدائية هي األفعال اليت
ال خترب ،وأيضا ال ميكن احلكم عليها بالصدق أو الكذب .فمثال حينما نقول «جنح زيد يف االمتحان» ،هذا الفعل ميكن احلكم عليها

1 .Crystal
2 .Speech Act Theory
3 .How to Do Things with Words
4 .Constative
5 .Performative
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بالصدق أو الكذب ،وبالنظر إىل زيد يف العامل الواقع نستنتج أنه جنح أم ال .لكن يف قولنا «أراهن على جناح زيد يف االمتحان» مل
يقع شيء يف العامل الواقع حتى حنكم عليها بالصدق أو الكذب .ففي الزمرة الثانية أي األفعال اإلنشائية ،إذا وقع كالم املتكلم يف
العامل الواقع فيقع الفعل يف حالة النجاح أو التوفيق ،1وإذا كان الفرد يف ظروف مل يقع كالمه فيقع الفعل يف حالة اإلخفاق.2
يرى أوستني أفعاال مثل «الوعد والعذر والشكر والتوبيخ والقبول والتهنئة و »...من زمرة األفعال الكالمية ،إذ إنها حتتوي على
فعل وعمل .ويرى أوستني شروطا أخرى لألفعال الكالمية ،فمنها ابتداء اجلملة بضمري «أنا» ،وكون الفعل يف اجلملة يف زمن
املضارع ،وذكر فعل أو عمل بعده ،مثل« :أنا [بهذا الطريق] أعدكم بأن أدرس من األسبوع اآلتي» .كما نرى ،اُبتدئت اجلملة
بضمري أنا ،وهي حتتوي على الفعل (الوعد) من األفعال الكالمية ،ثمّ ذكر املتكلم العمل الذي يريد أن يقوم به وهو الدراسة.
طبعا ،ال تراعي مجيع األفعال الكالمية الشروط املذكورة ،فنحتاج إىل تصنيف آخر لألفعال الكالمية ،وهو املباشرة وغري املباشرة.
األفعال الكالمية املباشرة 3وغري املباشرة

4

قد قام أوستني بالتمييز بني األفعال الكالمية املباشرة وغري املباشرة .الفعل الكالمي املباشر هواحلدث الكالمي أو اخلطابي الذي
يدل عليه ملفوظ معني داللة مباشرة وحرفية (الينز ،1391 ،ص .)334بعبارة أخرى الفعل الكالمي املباشر هو الفعل الذي فاعله
ضمري أنا ،والفعل هو الفعل املضارع ،كالفعل الكالمي التالي «أنا أعد أن أطالع الكتاب» ،فالفعل هنا مباشر ،لكنه يف «أطالع
الكتاب» غري مباشر ،مبا أنه ال حيتوي على لفظ «أعد» الذي يدلّ على القيام بفعل مباشر .جيدر بالذكر أن الفاعل من املوضوعات
اليت ختتلف يف اللغة العربية واإلجنليزية ،فالفعل يف "أطالع الكتاب" حيتوي على الفاعل وهو ضمري أنا املسترت فيه وجوبا ،ففي أي
حال حتتوي اجلملة على الفاعل.
رمبا خيطر ببال املخاطب أن هذا التقسيم يعود إىل معنى األفعال الكالمية ،وإذا اختلف غرضها عن ظاهرها فهو الفعل الكالمي
غري املباشر .فعلينا أن نقول إن تقسيم الفعل الكالمي إىل املباشر وغري املباشر وفقا ملا قلناه ،ويف املرحلة األوىل ،ال يرتبط بالغرض،
بل يقسم إىل املباشر وغري املباشر دون النظر إىل غرضه ،وفقا لظاهر الفعل الكالمي ،لكن لألفعال الكالمية تقسيم آخر إىل املباشر
وغري املباشر من حيث الغرض ،وختتلف التسمية يف هذا التقسيم ،وهما الغرض احلريف والغرض اإلجنازي .الغرض احلريف هو
املفهوم املباشر للفعل الكالمي الذي ميكن الوصول إليه دون النظر إىل السياق ،وأحيانا خيتلف غرض الفعل الكالمي يف سياقات
خمتلفة .يف هذا النوع من الغرض ال خيتلف قصد املتكلم عن ظاهر ما يتلفظ به.
والغرض اإلجنازي هو الغرض غري املباشر للفعل الكالمي ،فيتلفظ املتكلم مجلة ،لكنه ينوي شيئا آخر ،وغرضه من بيان
اجلملة هو الغرض اإلجنازي .ويف اخلطبة اليت نريد دراستها نرى كثريا من األفعال الكالمية ،وخيتلف فيها الغرض اإلجنازي عن
الغرض احلريف.

1 .Felicitous
2 .Inflecitous
3 .Explicit
4 .Primary
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أنواع الفعل الكالمي من وجهة نظر أوستني
قسّم أوستني األفعال الكالمية إىل ثالثة أفعال فرعية:
 .1الفعل القولي :1الفعل القولي أو اللفظي هو إطالق األلفاظ بشكل مجل مفيدة وحنوية .يتناسب بعض اجلمل مع القواعد
الصرفية والنحوية ،وال يتناسب بعضها مع تلك القواعد ،وإن هي مقبولة .يف دراسة األفعال الكالمية ننظر إىل األفعال اليت هي
مقبولة من جهة القواعد الصرفية والنحوية.
 .2الفعل اإلجنازي :2هو أثر الفعل على املخاطب؛ فاملخاطب يتأثر بقول املتكلم ،فنوضحه يف املثال التالي أكثر ،حتى يتبني
األمر أفضل.
 .3الفعل التأثريي :3إنه ردة فعل املخاطب بعد تأثري الفعل اإلجنازي عليه بإطالق الفعل اللفظي.
فاألفعال الثالثة يف قولنا «أنا أعد أن آتي معك إىل اجلامعة» كالتالي :إطالق ألفاظ هذه اجلملة هي الفعل اللفظي ،فيثق
املخاطب بأن املتكلم يأتي معه إىل اجلامعة .وعلى أساس قول املتكلم ،يهييء املخاطب نفسه للذهاب إىل اجلامعة ،وهذا هو النتيجة
لتأثري قول املتكلم على املخاطب فيسمى فعال تأثرييا .إن ركيز نظرية أوسينت هو الفعل اإلجنازي ،فركز جهوده على هذا الفعل من
بني األفعال الثالثة .وقد قام سريل بتغيريات جذرية على نظرية األفعال الكالمية ،ووضع أسسا ومقاييس منهجية هلا ،فال نتحدث
عما قام به أوستني أكثر من هذا ،ونأتي بتوضيحات أكثر تفصيال عما قام به سريل لتطور نظرية األفعال الكالمية.
األفعال الكالمية من وجهة نظر جون سريل
إن أوستني ،كما قلنا سابقا،كان مركز انطالق النظرية ،وقام جون سريل بتطوير نظرية أستاذه ،وأكمل مساعي أوستني وأفكاره
باقرتاح بعض التعديالت فيها بنشر كتابه "األفعال الكالمية" 4سنة  .1962إنه أدام جهوده حتى اآلن ،ولنظريته أهمية كبرية يف
البحوث الفلسفية واللغوية واالجتماعية .غدت هذه النظرية فرعا هامّا للنظرية اللغوية املعاصرة ،ولسريل وغرايس أهم دور يف
اجملال هذا .فنظرياتهما هيأت األرضية للبحوث عن الفلسفة واإلنسان والعلوم املختلفة يف جمال املعنى واالتصال ( & Vanderveken

2001 ،Kuboم ،ص.)4

يقسم جون سريل األفعال الكالمية إىل أقسام متنوعة ،وأنواعها أكثر من تقسيمات أستاذه .يتحدّث سريل عن اثين عشر بُعدا،
لكنه يستخدم أربعة أبعاد لتفصيله ،وهي« :الغرض اإلجنازي( ،5التناسب) 6للتناسب بني الكلمات املستخدمة والعامل الواقع املرتبط بها،
واحلالة النفسية 7واحملتوى( »8فضائلي

 ،1390 ،ص  .)89الغرض اإلجنازي هو غرض املتكلم من بيان الفعل الكالمي .يدلّ

1 .Louctionary act
2 .Illocutionary act
3. Perlocutionary
4. Speech Acts
5. Illocutionary point
6 . Fit
7 . Psychological state
8 . Content
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التناسب على تناسب اللغة مع العامل الواقع .وتتحدّث احلالة النفسية عن وضع املتكلم النفسي .ويف النهاية ،يشري احملتوى إىل
احملتوى احلاكم على الفعل الكالمي.
أما األقسام اخلمسة لألفعال الكالمية فهي:
 .1اإلخباريات (األفعال التمثيلية ،التأكيدات) :1يف هذا الفعل يصف املتكلم ما يقع يف العامل ،فيمكن احلكم عليه بالصدق أو
الكذب .من أمثلة هذا القسم هي :البيان ،الردّ ،واإلعالن ،واإلجابة ،والتأييد ،والوصف ،والتقسيم ،وغريها.
 .2التوجيهات (األفعال التوجيهية ،األوامر) :2وهي األفعال اليت متثّل حماولة املتكلم لتوجيه املستمع للقيام بعمل ما ،ومن
أمثلة هذا الصنف :النصح ،واالستعطاف ،والسمح ،والتمين ،والسؤال ،والتوصية ،وغريها.
 .3االلتزاميات (األفعال االلتزامية ،االلتزامات) :3الغرض اإلجنازي هلذه األفعال هو االلتزام بفعل ما يف املستقبل .وأمثلتها
كالتالي :االلتزام ،والوعد ،والتقديم ،والضمان ،وغريها.
 . 4التعبرييات (األفعال التعبريية ،التصرحيات) :4إن الغرض اإلجنازي هلذا النوع هو التعبري عن املواقف النفسية جتاه ما يقع يف
العامل .ومن أمثلته :املواساة ،والشكر ،والرتحيب ،والغضب ،والتهنئة ،واإلهانة ،وغريها.
 .٥اإلعالنيات (األفعال اإلعالنية ،اإلدالءات) :٥الغرض اإلجنازي هلا هو إعالن ظروف جديدة للمخاطب .وأمثلة هذا
الصنف كالتالي :اإلعالن ،واالنتصاب ،والعقد ،والتسمية ،وغريها.
ويف تقسيم آخر ،اقرتح سريل تصنيف األفعال الكالمية إىل صنفني وهما:
 .1األفعال الكالمية البسيطة :6وهي األفعال اليت يقصد فيها املتكلم معنى واحدا ،فهو املعنى احلريف له أو املعنى املباشر.
 .2األفعال الكالمية املعقدة :7وهي األفعال اليت ينوي فيها املتكلم املعنى احلريف واملعنى املستلزم له ،وهو خيتلف عن املعنى
احلريف .فلها معنيان أو بضع معان.
فنوضح هذين النوعني يف املثال التالي :يقول زيد لصديقه" :رافقين إىل احلديقة غدا" .فيجيب صديقه" :الأقدر على اجمليء،
فلدي امتحان" أو "لدي امتحان" .يف اإلجابة األوىل يساوي املعنى احلريف للفعل الكالمي قصد املتكلم ،فرفض مرافقة صديقه،
وأتى بسبب لعدم قبوله .فهذا الفعل من النوع األول ،وهو البسيط .أما اإلجابة الثانية فهي من النوع الثاني ،ألن املتكلم مل يتحدث
عن القبول أو عدم القبول مباشرة ،وقال له لدي امتحان ،فلهذا للقول معنيان :املعنى احلريف أي له امتحان ،واملعنى غري احلريف أو
غري املباشر ،فهو عدم قبول مرافقة زيد ,فيسمى الفعل الكالمي معقدا.

1 . Representative act
2 . Directive act
3 .Commissive act
4 .Expressive act
5 .Declarative act
6 .Simple speech act
7 .Complex speech act
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ما هو السياق؟
تظهر قدرة الفعل الكالمي يف شيئني .1 :قصد املتكلم  .2العالئم اللغوية ،وهي تُستخدم لتبيني قصد املتكلم .وهذان األمران
تابعان لظروف وأصول .فإذا حتققت تلك الظروف واألصول ،فيقع الفعل الكالمي وقوعا تاما (عبداللهي ،1384 ،ص .)101

ميكننا القول إن مصطلح السياق يطلق على نوعني .1:الداخلي أو املقالي أو اللغوي 1و .2اخلارجي أو املقامي أو املوقف.2
األول هو االرتباط بني صورة كل واحد لغوي ومعناه ،ويقع االرتباط يف ذهننا .واملعنى هو مصداق للعامل اخلارج أو ذهننا .كما أن
السياق الداخلي ميثل خزانا للمعلومات ،وهو ميأل باجلمالت فيستخدم يف طريق االتصال (صفوي ،1392 ،ص  .)60فنرى يف
اجلملتني التاليتني تأثري السياق الداخلي" :سألين زيد عن الدرس اجلديد .فقلت له كل ما تعلمت يف الصف" .فاستخدم املتكلم
مفردة "زيد" ألول مرة ،لكنه يف اجلملة التالية استخدم الضمري بدل "زيد" ،ألن املخاطب يعلم أن املتكلم يتحدث عن زيد ،فعنده
معلومات تتعلق بالسياق الداخلي ،فال حيتاج إىل تكرارها .يرى علماء البنيوية األهمية للسياق الداخلي ال اخلارجي .والسياق
املقامي هو االرتباط بني صورة كل واحد لغوي وبني مصداقه اخلارجي .يقدم مايكل هاليدي 3تعريفا للسياق وهو يعرب عن السياق
املقامي أكثر من السياق اللغوي ،فيقول :إن السياق «هو النص اآلخر ،أو النص املصاحب للنص الظاهر ،وهو مبثابة اجلسر الذي يسبب ربط
التمثيل اللغوي ببيئته اخلارجية» (نور عوض10 14 ،هـ ،ص .)29

إن السياق الداخلي واخلارجي حيتاجان إىل البعض لكي يكتمل درك القارئ عن السياق ،وكل واحد منهما منفصال عن اآلخر
ال يشري إىل كافة األمور اليت حنتاج إليها يف درك املعنى .وسبب األمر هو ماهية اللغة ،ففي انتقال الرسائل تغفل بعض احلقائق
(صفوي ،1392 ،ص .)60فقد تغريت الدراسات عن السياق منذ ابتدعه عامل األنثروبولوجيا 4مالينوفسكي 1884( ٥ـ 1942م).
فاعترب السياق املقامي أحد أهم العوامل احلاكمة على حتليل النص من العقد 1970م .ولعل فريث 6أول من اهتم بالسياق باعتباره
نظرية متكاملة .وهاميز 7وسادوك 8من الذين حاولوا لتطور الدراسات السياقية.
من وجهة نظر هاميز عناصر السياق هي كالتالي :املتكلم ،9واملخاطب ،10واملوضوع ،11واألشياء احمليطة باحلدث( 12الزمان
واملكان) ،والوسيلة 13اللغوية نطقا أو كتابة ،وأسلوب النص (نوع الكالم اجتماعيا من حيث الرمسية وعدمها) ،ونوع النص14من
1 .Co-text
2. Context of situation
3 .Michael Halliday
4 .Anthropology
5 .Bronisław Kasper Malinowski
6 .J. R. Firth
7. D. Hymes
8 .J. M. Sadock
9 .Addressor
10 .Addressee
11 .Topic
12 .Setting
13 .Channel
14 .Message form
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حيث كونه سرديا وغري ذلك (النوع األدبي مثال) ،واحلدث ،1واملشاركون 2يف احلدث من حيث املستوى االجتماعي والثقايف
وعالقة كل منهم باملتكلم أو املخاطب (السامع) ،واملفاتيح 3للتقييم ،والغاية 4اليت يساق هلا النص (الغرض) كاإلخبار والوصف
والطلب .اقرتح التداوليون أمورا أقل أو أكثر مما ذكر هاميز .وإن مل يستخدم سريل مجيع هذه األمور ،نستخدم عناصر هاميز يف هذا
اجملال ،ألن دراسات هاميز تتسم بدقة أكرب بني الذين قاموا ببحوث سياقية.
حتليل اخلطبة
السياق املقامي للخطبة
يف حتليل اخلطبة ،ندرس السياق املقامي أوال ،وحندد العناصر اليت ذكرها هاميز يف اخلطبة اجلهادية:
املتكلم :هو أمري املؤمنني علي ()؛
املخاطب :هم الكوفيون أو الذين أهملوا إطاعة أمر اإلمام علي ()؛
املوضوع :الشكوى عن العراقيني ،إلهماهلم الدفاع عن الوطن ،وتشجيعهم على النهوض؛
األشياء احمليطة باحلدث (الزمان) :لتبيني احلدث الزمين نذكر جممال احلوادث املختلفة السياسية قبل إيراد اخلطبة ،وخاصة
احلمالت اليت شنتها أعداء أمري املؤمنني ( .)إن الظروف االجتماعية هلا دور هام يف حتليل النص ،فالعمل والكالم وجهان
لعملة واحدة ،فيؤدي هذا األمر إىل ثالث نتائج .1 :معنى الكالم هو العمل أو الدور الذي يالزم الكالم؛  .2ال ميكن انفصال
العمل والكالم عن البعض؛ .3ألن كل عمل يقع يف ظروف خاصة ،فتحليل النص أيضا ،تابع للظروف االجتماعية (يارحممدي،
 ،1391ص .) 6

زمن إيراد اخلطبة سياسيا ،بعد معارك اجلمل والصفني والنهروان ،فبعد حرب النهروان ،استمر القتال مع اخلوارج يف مناطق
عديدة .السنة الـ 38هـ.ق؛ أي العام الثالث خلالفة اإلمام علي ( )هي سنة القتال مع فرق اخلوارج .أرسل معاوية عام  39هـ .ق
جنوده إىل نقاط عديدة كانت قريبة من كوفة أو بعيدة عنها ،مثل عني التمر وغريها .واحملافظ لعني التمر كان مالك بن كعب ,فدافع
عن املدينة مع مائة جنديّ ،فطلب اإلمام علي ( )أن يقدمه املساعدة ،وخطب اإلمام بني الناس يف كوفة خطبة ودعاهم إىل
الدفاع عن املظلومني ،إال أنهم أهملوا األمر .ويف النهاية ،كان النجاح جلنود علي ( )بوصول جنود أخرى إىل عني التمر،
فساعدوا مالكا أمام جنود معاوية .أما معاوية ،فأرسل جنودا إىل مناطق أخرى مثل تيماء وثعلبية وقطقطانة ومكة وهيت واألنبار.
انتصر قوات اإلمام علي ( )يف احلمالت األوىل ،فلم تصل قادة الشام إىل غاياتهم ،إال أن آخر هجوم شن على هيت ،حدث
قبل إيراد هذه اخلطبة.
كان سفيان يهدف إىل احتالل مدن هيت واألنبار واملدائن ،ونهب أموال الناس ,فمدينة هيت كانت خالية عن الناس واألموال،
فاجته جيشه حنو األنبار .ما كان يدافع عن األنبار أكثر من ثالمثائة جندي ،ألن كميل بن زياد ،وهو حمافظ املدينة ،أرسل جيشه إىل

1 .Event
2 .Audience
3 .Key
4 .Purpose
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األنبار للمساعدة ،دون استشارة أمري املؤمنني ( .)فاستشهد كميل والكثري من أنصاره ،ونُهب الناس ،ومل يرتك األعداء حتى
زينة النساء عند اهلجوم عليهم (شهابي ،1377 ،ص  313ـ  .)309فقام اإلمام علي ( )بإيراد اخلطبة ،وهي اخلطبة اجلهادية.
املكان :مكان هذه اخلطبة هو مدينة الكوفة ،وهي عاصمة خالفة اإلمام علي ()؛
الوسيلة اللغوية :اللغة العربية الفصحى نطقا؛
أسلوب النص :تويبخ الناس؛
احلدث :خطبة أمري املؤمنني علي ( )للناس يف الكوفة؛
املشاركون :الكوفيون هم املخاطبون هلذه اخلطبة ومشاركوها يف ذلك الزمن .وإذا نظرنا إليها نظرة دقيقة ،فعلينا أن نقول إن
هذه اخلطبة جلميع املسلمني يف العامل يف أي زمن يسمعون غارات األعداء على املسلمني.
مفاتيح التقييم :يعلم اإلمام علي ( )أن الكوفيني يستيقظون من نوم الغفلة بسماع هذا العتاب .وهلذا العتاب أنواع وأشكال
خمتلفة طوال زمن شنّ هجوم على حدود البلد ،وذلك الزمن اشتد عتاب اإلمام ( ،)لكي ينهض الناس أمام قوات الشام.
الغاية :من غايات اإلمام التوبيخ والرتغيب :توبيخ الكوفيني على إهماهلم وفرارهم من اجلهاد يف سبيل اهلل ،ولديهم أعذارهم
املختلفة ،يف نفس الوقت ترغيبهم إىل القتال مع قوات األعداء للدفاع عن الوطن.
حتليل األفعال الكالمية يف اخلطبة
نقسم اخلطبة إىل ثالثة أقسام :فالقسم األول خيتص باجلهاد بشكل عام ،وهو على جزئني :يف اجلزء األول يبني اإلمام ()
مواصفات اجلهاد اإلجيابية ،ويف اجلزء الثاني يتحدث عن عواقب ترك اجلهاد واألضرار اليت يواجهها الناس عند ترك هذا األمر
اهلام .ويف القسم الثاني ،أوال :يشكو اإلمام عن الناس لعدم مساع أمر إمامهم ،ثم يصف احلرب وكيفية استشهاد حمافظ قوات
األنبار ،فيتحدث عن كيفية حال الناس حني الغارة عليهم ،وخاصة عن نهب حليّ النساء .ثم يبني حالة جيش األعداء ،وهم
تركوا املدينة دون جرح .أما يف القسم الثالث ،فيوضح أمري املؤمنني علي ( )أسباب هذه اهلزمية ،ويرى أعذار الكوفيني للفرار
من احلرب سببا رئيسا للهزمية .ويشكو فيه عن أعمال الكوفيني وعصيانهم يف القتال مع جيش معاوية .ويدافع عن نفسه يف الرد على
من يعرّفه كشخص شجاع دون اإلملام باألمور احلربية ،فيتحدث عن قدرته وزعامته يف احلرب والقتال ،حتى يتذكروا ما قام به
اإلمام علي ( )زمن حياة النيب ( )يف الغزوات املختلفة أمام املشركني .مبا أن عدد األفعال الكالمية يف هذه اخلطبة ،91
فتوضيح كل منها حيتاج إىل كالم طويل ،فنتحدث يف هذا البحث عن بعض األفعال الكالمية اليت هلا أهمية أكرب .وفيما يلي ترى
األفعال الكالمية بأنواعها املختلفة يف اجلدول.
القسم األول:
ِخاص ِة أَوْلِيا ِئهَِ ،وهُوَ لِباسُ التَّقْوىَ ،ودِرْعُ الّل ِه الْحَصي َنةُ ،وَجُنَّ ُت ُه الْوَثي َقةُ».
ب اْلج ََّنةِ ،فَ َت َحهُ الّلهُ ل َّ
ب مِنْ أَبْوا ِ
َإن اْلجِهادَ با ٌ
* «َأ مّا بَعْدُ ،ف َّ
انقسم هذا القسم إىل جزئني؛ أوال :يبني اإلمام املواصفات اإلجيابية للجهاد ،وإنْ أمر الشعب العراقي ،وخاصة الكوفيني ،أن
يدافعوا عن وطنهم ويقاو موا أمام جنود معاوية ،مل جييبوا أمر إمامهم .مع هذا ،يتحدث اإلمام عن فضائل اجلهاد أوال ،و يعرّفه
كباب من أبواب اجلنة ،فال يعطي اهلل افتخار احلضور فيها إال ألوليائه .بالنظر إىل ما قلنا تعترب األفعال الكالمية يف اجلزء األول من
اإلخباريات ،إذا نظرنا إليه دون االنتباه للسياق ،فأما غرضها بالنظر إىل السياق فيعترب من التوجيهات .وللحصول على املعنى علينا
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االنتباه ملواصفاته يف السياق ،كما يرى يول 1إن التداولية تهتم بدراسة أمرين وهما :معنى ألفاظ املتكلم واملعنى يف السياق.
واآلخرون مثل فرس تشرن ،2أيضا ،ينظرون إىل التداولية كعلم دراسة املعنى يف السياق (،Martinez-Flor & Uso-Juan

2010م ،ص ،)٥فالغرض املباشر هلذه األفعال الكالمية هو اإلخباريات ،واألفضل أن نقول هذه األفعال الكالمية من املعقدات،
كما يرى سريل ،مبا أن هلا معنيان أو معان متعددة .فهذه األفعال الكالمية يف املرحلة األوىل خترب عن ميزة للجهاد ،وهي آثاره
احلسنة ،فتعترب من اإلخباريات .أما يف املرحلة الثانية ،فهي تريد أن تأمر املخاطبني وترغبهم يف اجلهاد ،فتعترب من األمريات أو
التوجيهات ،فيختلف الغرض احلريف واإلجنازي ،وإن مل يكونا متضادين فيمكننا أن جنمعهما مع البعض.
يرى اإلمام علي ( )اجلهاد لباسا للتقوى .فاستُخدمت عبارات يف األفعال الكالمية الثالثة والرابعة ،وهي تتناسب مع سياق
اخلطبة العام تناسبا تاما .كما أن الدرع احلصينة تسبب صيانة املرء من مضرات احلرب ،فاجلهاد ،أيضا ،درع إهلية ،فمن متسك به
فيصان من الذلة حني غارات األعداء .وإن تعترب األفعال الكالمية الثانية إىل اخلامسة حنويا حاال ملفردة "اجلهاد" ،فرتتبط بالفعل
الكالمي األول ،إال أنها تعترب أفعاال كالمية منفصلة عن األول.
إن الغرض املباشر احلريف جلميع األفعال الكالمية يف اجلزء األول هو اإلخباري ،لكن أمري املؤمنني ( )يرغب الناس
ويشوقهم حنو اجلهاد ،وهذا هو اهلدف احلقيقي لإلمام ( .)فالغرض اإلجنازي هلا هو التوجيهي .والتعبري الفعلي هلا هو
التوصية .فاستخدم اإلمام أفعاال كالمية بغرض خيالف ما يعرب عنها ،أي يف التعبري هو الغرض اإلخباري ،لكن الغرض الذي
يقصده أمري املؤمنني علي ( )هو الغرض التوجيهي .ومن وجهة نظر سريل يتجلى دور نظرية األفعال الكالمية يف تبيني وتوضيح
هذا األمر أن املتكلم يرى يف ذهنه نوعا من األفعال الكالمية ،لكنه حني الكالم يستخدم نوعا آخر منها .مع هذا ،يدرك املخاطب أو
السامع ما تكلم عنه املتكلم (2001 ،Searlم ،ص.)8٥
سهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّلِّ وَشَمَْلةَ الْبَالءَِ ،ودُيِّثَ بِالصَّغارِ وَالْقَماءَةِ ،وَضُرِبَ عَلى قَلْ ِبهِ باإلسهاب ،وَ أُديلَ اْلحَقُّ مِ ْنهُ بِ َتضْييعِ
* « فَمَنْ تَرَ َكهُ رَغْ َبةً عَنْهُ أَلْبَ َ

الن ْصفَ».
اْلجِهادِ ،وَسي َم اْلخَسْفَ ،وَمُنِ َع ِّ
حتدث اإلمام ( )عن نتائج اجلهاد احلسنة ،وباستخدام "فاء" للنتيجة ينتقل إىل اجلزء الثاني من القسم األول ،وهو اخلتام
السيئ لرتك اجلهاد .وهذا القسم من اخلطبة يشبه القسم املاضي من حيث األغراض احلرفية واإلجنازية والبسيطة واملعقدة إال أن
القسم األول ك ان يتحدث عن فوائد القيام باجلهاد والقسم الثاني يبني عواقب الفرار من اجلهاد؛ فالغرض احلريف جلميع األفعال
الكالمية يف هذا اجلزء هو اإلخباري أيضا ،ألنها تبني عواقب ترك اجلهاد ،أما الغرض اإلجنازي أي غري املباشر هو التوجيهي
والتعبريي ،ألن اإلمام من جهة يوبخ الناس الذين مل يتبعوا أمره ،فيعترب الغرض من التعبرييات ،والفعل هو التوبيخ ،ومن جهة
أخرى ينذر الناس بالعاقبة الرهيبة لرتك اجلهاد ،فريغبهم حنوه ،فيصري الفعل الكالمي توجيهيا ،وفعله هو اإلنذار ،فتعترب األفعال
الكالمية يف هذا اجلزء معقدة مبا أن هلا معان عديدة.
القسم الثاني:
* «أال وَإنِّي َقدْ دَعَوْتُكُمْ إِىل قِتالِ هؤُالءِ الْقَوْمِ َليْالً وَنَهاراً ،وَسِراًّ ،وَإِعْالناًَ ،وقُلْتُ لَكُمُ :اغْزُوهُمْ قَبْلَ أَنْ يَغْزُوكُمْ ،فَوَالّلهِ ما غُزِيَ قَوْمٌ
قَطُّ فى عُقْرِ دارِهِمْ إِالّ ذَلُّوا .فَتَواكَلْتُمْ وَتَخاذَلْتُمْ حَتّى شُنَّتْ عََليْكُمُ الْغاراتُ ،وَمُلِكَتْ عََليْكُمُ األَوطَان .وَهذا أَخُو غامِد وَ َقدْ وَ َردَتْ
1 . George Youl
2 .Verschueren
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َخيْلُهُ الْأنبارَ ،وَ َقدْ قَتَلَ حَسّانَ بْنَ حَسّانَ الْبَكْرِيََّ ،وأَزالَ خَيْلَكُمْ عَنْ مَساِلحِها .وَلَ َقدْ بَلَغَين أنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كانَ َيدْخُلُ عَلَى الْمَ ْرأَةِ
الْمُسْلِ َمةِ وَاألخْرَى الْمُعا َهدَةِ َفيَنْتَزِعُ حِجْلَها َوقُلْبَها َوقَال ِئدَها وَرِعاثَها ،ما تَمْتَنِعُ مِ ْنهُ إِالّ ِباِالْسْتِرْجاعِ وَاالِسْتِرْحامِ ،ثُمَّ ا ْنصَرَفُوا
وافِرينَ ،ما نالَ رَجُالً مِنْهُمْ كَلْمٌ ،وَال أُريقَ لَهُمْ دَم ،فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ ِمنْ بَ ْعدِ هذا أَسَفاً ما كانَ ِبهِ مَلُوماً ،بَلْ كانَ ِبهِ عِنْدي

جَديرا».
بإمكاننا أن نقسم هذا اجلزء إىل ثالثة أجزاء :فاجلزء األول يتحدث عن كيفية وقوع احلرب على مدينة األنبار ،والقصد هو
اإلخبار عما قام به جيوش معاوية ،والغرض الثاني ،وهو األهم ،توبيخ الكوفيني على إهماهلم .وإن خيتلف الغرض احلريف للكثري
من هذه األفعال الكالمية عن الغرض اإلجنازي ،لكن الغرض التعبريي هو الغرض الذي يالزم مجيع األفعال الكالمية يف هذا
اجلزء ،والفعل املناسب هلذا الغرض هو التوبيخ ،مثال ،الغرض احلريف للفعل الكالمي األول هو اإلخباري ،كاألفعال الكالمية
اليت تتبني فيها طريقة شنّهم على األراضي ،فالغرض اإلجنازي هلذه األفعال هو التعبريي ،والفعل هو التوبيخ ،فال حيتاج إىل
الذكر عدم تطابق الغرض احلريف واإلجنازي فيها.
َرقُكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ .فَقُبْحاً لَ ُكمْ وَتَرَحاً حنيَ
* « فَيا َعجَباً َعجَباً! وَالّلهِ يُميتُ الْقَلْبَ ،وَ َيجْلِبُ الْهَمَّ اجْتِماعُ هؤُالءِ الْقَوْمِ عَلى باطِلِهِمْ ،وَتَف ُّ
َر
ِالسيْرِ إليهِمْ فى َأيّامِ اْلح ِّ
صِرْتُمْ غَرَضاً يُرْمى ،يُغارُ عََليْكُمْ وَالتُغريُونَ ،وَتُغْزَوْنَ وَال تَغْزُونََ ،ويُ ْعصَى الّل ُه وَتَرْضَوْنََ .فاِذا أَمَرْتُكُمْ ب َّ
ِالسيْرِ إليهِم فِى الشِّتاءِ قُلْتُمْ :هذِهِ صَبارَّةُ الْقُرِّ ،أَمْهِلْنا يَنْسَلِخْ عَنَّا
قُلْتُمْ :هذِهِ حَمارَّةُ الْ َق ْيظِ ،أَمْهِلْنا يُسَبَّخْ عَنَّا اْلحَرُّ .وَ إِذا أَمَرْتُكُمْ ب َّ

السيْفِ أَفَرُّ».
ُر تَفِرُّو َن َفأَنْتُ ْم وَاللّ ِه مِ َن َّ
َر وَالْق ِّ
ُل هذا فِرارًا مِ َن اْلحَرِّ وَالْقُرِّ .فَإذا كُنْتُ ْم مِ َن اْلح ِّ
الْبَ ْردُ .ك ُّ
وخيتص اجلزء الثاني من هذا القسم بتوبيخ الكوفيني مباشرة ،وبني اإلمام السبب الرئيسي هلذه اهلزمية .ويعود األمر إىل
أعذارهم يف الفصول املختلفة .ويف هذا القسم من اجلزء الثالث ،استُخدمت األفعال الكالمية بغرضهم اإلجنازي الرئيسي يف
اخلطبة ،وهو التعبريي بفعل التوبيخ ،فرياعي اإلمام يف توبيخ الكوفيني ترتيب الكالم عند التوبيخ ،فهو عامل بنفسية البشر ومبا
طبعوا عليه .يف البداية يتكلم عن املواصفات اإلجيابية للجهاد ،ثم يذكر العقوبات اليت تنتظر الناس لعدم متسكهم باجلهاد حني شنّ
الغارات على الوطن ،ثم يأتي بالكالم عن كيفية وقوع احلرب وسبب اهلزمية فيها ،ويف اجلزء األخري ،وهو الرابع ،يتكلم أمري
املؤمنني علي ( )عما رأى زمن خالفته وحكومته عليهم ،ويشكو عنهم:
* «يا أَشْباهَ الرِّجالِ وَال رِجالَ ،حُلُومُ األَطفالِ  ،وَعُقُولُ رَبّاتِ الْحِجالِ! لَ َودِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكُمْ .مَعْرِفَةٌ وَاللّ ِه جَرَّتْ َندَماً،
سدْتُمْ عَلَيّ َرأْيي
صدْري َغيْظاً ،وَجَرَّعْتُمُوني نُغَبَ التَّهْمامِ أَنْفاساًَ ،وأَف َ
شحَنْتُمْ َ
سدَماً .قاتَلَكُمُ اللّهُ ،لَ َقدْ مَألمتُ قَلْيب قَيْحاً ،وَ َ
َوأَعْقَبَتْ َ
َد
بِالْعِصْيانِ وَاْل ِخذْالنِ ،حَتّى لَ َق ْد قالَتْ قُرَيْشٌ :إِنَّ ابْ َن أَبي طالِب رَجُلٌ شُجاعٌ وَل ِك ْن العِلْمَ َل ُه بِاْلحَرْبِ .لِّل ِه أَبُوهُمْ ! َوهَ ْل أَ َح ٌد مِنْهُ ْم أَش ُّ
لَها مِراساً ،وَأ ْقدَمُ فيها مَقاماً مِنِّي؟ لَ َقدْ نَ َهضْتُ فيها وَما بَلَغْتُ الْعِشْرينَ ،وَها أَنَا ذا َقدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّنيَ ،وَلكِ ْن ال رَأْيَ لِمَ ْن

اليُطاعُ».
يف هذا اجلزء يشتد شكوى اإلمام ( )عن الكوفيني بالنسبة ملا قيل يف اجلزء قبله ،ويدافع عن نفسه يف احلديث عن قدراته
للحرب والقتال .وغريب ما قالت قريش عن أمري املؤمنني علي ( ،)وإن كانوا يعرفون أنه حضر يف غزوات بدر ،وخيرب،
واخلندق عند النيب ( ،)وقتل بعض أبطال املشركني ،كما أنه شارك يف غزوة بين النضري ،وغزوة بين املصطلق ،وغزوة وادي
القرى ،وغزوة الطائف ،فهو الذي يقول عنه ابن أبي احلديد« :بدر الكربى اليت قتل فيها سبعون من املشركني ،قتل علي نصفهم ،وقتل
املسلمون واملالئكة النصف اآلخر ،وإذا رجعت إىل مغازي حممد بن عمر الواقدي وتأريخ األشراف ليحيى بن جابر البالذري وغريهما علمت صحة

ذلك ،دع من قتله يف غريها كأحد واخلندق وغريهما» (القزويين1971 ،هـ ،ص ،)111وشجاعة أمري املؤمنني علي ( )وبصريته باحلرب
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أمر واضح ملن يعرفه .ومن األخبار اليت نقلت عن إملامه بالشؤون احلربية فتح احلصن يف غزوة خيرب :بعد أن أبابكر وعمر بن
اخلطاب مل يقدرا على فتح احلصن يف غزوة خيرب ،ويف املعركة مع اليهوديني ،دعا النيب األكرم ( )إليه علي بن أبي طالب،
وقال له :خذ هذه الراية فتح اهلل عليك .واإلمام كما كان يدعو األعداء إىل اإلسالم حني احلرب ،فدعاهم أوال إىل اإلسالم لعلهم
يستجيبون ،ولكنّهم سخروا به .وعن باب خيرب ننقل ما قال الطربي « :ملا دنا من احلصن فخرج إليه أهله ،فقاتلهم ،فضربه رجل من اليهود،
فطاح ترسه من يده ،فتناول علي بابا كان عند احلصن ،فترتس به عن نفسه ،فلم يزل يف يده يقاتل حتى فتح اهلل عليه ،ثم ألقاه من يده حني فرغ،
وقد اجتهد مثانية أنفار على أن يقلبوا ذلك الباب فلم يقلبوه» (مغنية ،منقول من عبدالرمحن الشرقاوي1981،م ،ص .)117

تعترب بعض هذه األفعال أفعاال بسيطة ،مبا أن الغرض احلريف واإلجنازي ال خيتلفان ،كما نراها يف اجلدول ،إنها تشتمل على
أفعال مثل "لقد مألمت قليب قيحا" ،و"وشحنتم صدري غيظا" ،و"وجرّعتموني نغب التهمام أنفاسا" ،و"وأفسدمت على رأيي
بالعصيان واخلذالن" ،فغرضها احلريف هو التعبريي ،كما غرضها اإلجنازي هو التعبريي ،فتعترب من نوع البسيطة ،ألن غرضها
احلريف ال خيتلف عن غرضها اإلجنازي .أما البقية من األفعال يف هذا اجلزء ،فتعترب معقدة ،مثل "وهل أحد منهم أشد هلا مراسا،
وأقدم فيها مقاما مين؟" ،فغرضه احلريف هو التوجيهي إذ إنه يسأل سؤاال ،لكن اإلمام علي ( )يقصد غرضا آخر ،كما ينوي
االستفهام ،وليس للناس رد على هذا السؤال ،فهو استفهام إنكاري .من األغراض األخرى هلذ الفعل الكالمي هو التعبريي ،فهو
يشكو عما يعربها الناس عن مواصفات اإلمام علي ( )يف احلرب والقيادة .ويف هذا اجلزء ليس لألفعال الكالمية غرض إال
التعبريي بفعل التوبيخ أو أحيانا الغرض اإلخباري بفعل التبيني ،فيمكنك مشاهدة الغرض احلريف والتعبريي لألفعال الكالمية يف
اجلدول التالي:
الفعل الكالمي

الغرض

الغرض اإلجنازي

الفعل للغرض اإلجنازي

احلريف
ب الْجَنَّةِ،
َإن الْجِهادَ بابٌ مِ ْن أَبْوا ِ
َأمّا بَعْدُ ،ف َّ

اإلخباري

اإلخباري ـ التوجيهي

التوصية

فَتَحَ ُه اللّهُ لِخاصَّ ِة أَ ْولِيائِهِ

اإلخباري

اإلخباري ـ التوجيهي

التوصية

وَ ُهوَ لِباسُ التَّقْوى

اإلخباري

اإلخباري ـ التوجيهي

التوصية

َودِ ْر ُع اللّ ِه الْحَصينَةُ

اإلخباري

اإلخباري ـ التوجيهي

التوصية

وَجُنَّتُ ُه ا ْلوَثيقَةُ

اإلخباري

اإلخباري ـ التوجيهي

التوصية

ب الذُّلِّ َوشَمْلَ َة الْبَالءِ
فَمَنْ 1تَ َركَهُ رَغْبَةً عَنْ ُه َألْبَسَ ُه اللّهُ َثوْ َ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار

ث بِالصَّغارِ وَالْقَماءَةِ
َودُيِّ َ

اإلخباري

وَضُرِبَ عَلى قَلْبِهِ باإلسهاب

اإلخباري

التوجيهي
اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار
التوجيهي
اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار
التوجيهي
 .1يف املقاالت اليت كتبت بالفارسية ،وذكرنا البعض منها يف خلفية البحث ،اعترب حرف الفاء وأدوات مثل بل ،لكن ،حيت ،إن ،وأال من األفعال الكالمية ،لكن
اعتبارها من األدوات اللغوية ودرجات التوكيد من نوع الروابط احلجاجية أدق وأفضل ،كما جاء يف الكتب عن التداولية واحلجاجية العربية املختلفة (ابن ظافر
الشهري 2004 ،م ،ص .)٥08
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ل الْحَقُّ مِنْ ُه بَِتضْيي ِع الْجِهادِ
وَأُدي َ

اإلخباري

وَسي َم الْخَسْفَ

اإلخباري

النصْفَ.
َومُنِعَ ِّ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار
التوجيهي
اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار
التوجيهي
اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار
التوجيهي

* اَال وَاِنِّي قَدْ دَعَوُْت ُكمْ إِىل قِتالِ هؤُالءِ الْ َق ْومِ لَيْالً وَنَهاراً ،اإلخباري

التعبريي

التوبيخ

َوسِراًّ ،وَإِعْالناً
ل َأنْ يَغْزُوكُمْ
وَقُلْتُ َل ُكمُ :اغْزُو ُهمْ قَبْ َ

التوجيهي

َفوَاللّهِ ما غُزِىَ قَ ْومٌ قَطُّ فى عُقْرِ دارِ ِهمْ ِإالّ ذَلُّوا

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ

ـ اإلخباري ـ التعبريي ـ التوبيخ ـ اإلنذار

االلتزامي

التوجيهي

فَتَواكَلُْتمْ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ واهلجو

وَتَخا َذلْتُمْ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ واهلجو

حَتّى شُنَّتْ عَلَ ْي ُكمُ الْغاراتُ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ واهلجو

َومُ ِلكَتْ عَلَ ْي ُكمُ األَوطَان

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ واهلجو

وَهذا أَخُو غامِد وَقَدْ وَ َردَتْ خَيْلُ ُه الْأنبارَ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

وَقَدْ قَتَلَ حَسّا َن ْبنَ حَسّا َن الَْبكْرِيَّ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

وَأَزالَ خَيْ َل ُكمْ َعنْ مَسالِحِها

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

َن الرَّجُلَ مِنْهُمْ كانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ اإلخباري
َولَقَ ْد بَلَغَين ا َّ

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

وَاألخْرَى
فَيَنْتَ ِزعُ حِجْلَها وَقُلْبَها وَقَالئِدَها وَرِعاثَها

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

السْتِرْحامِ
السْتِرْجاعِ وَا ِ
ال بِِا ْ
ما تَمْتَنِعُ مِنْ ُه إِ ّ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

ثُمَّ اْنصَرَفُوا وافِرينَ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

ما نالَ رَجُالً مِنْ ُهمْ كَلْمٌ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

وَال أُريقَ لَ ُهمْ دَمٌ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والتوبيخ

فَ َلوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِ ْن بَعْدِ هذا َأسَفاً ما كا َن بِهِ مَلُوماً

اإلخباري

التعبريي ـ التوجيهي

التوبيخ

بَلْ كانَ بِهِ عِنْدي جَديراً

اإلخباري

التعبريي ـ التوجيهي

التوبيخ

فَيا عَجَباً عَجَباً!

التعبريي

التعبريي

التعجب ـ التوبيخ

ب الْهَمَّ اجْتِماعُ هؤُال ِء الْ َق ْومِ عَلى االلتزامي
ت الْقَلْبَ ،وَيَجْلِ ُ
وَاللّهِ يُمي ُ
باطِلِ ِهمْ ،وَتَفَرُّ ُق ُكمْ َعنْ ح َِّق ُكمْ (الفعالن الكالميان)

االلتزامي

ـ التعبريي ـ التعبريي

التوبيخ ـ التأسف
التوبيخ ـ التأسف

فَقُبْحاً َلكُمْ وَتَرَحاً حنيَ صِرُْتمْ غَرَضاً يُرْمى

التعبريي

التعبريي

التوبيخ ـ اهلجو

يُغارُ عَلَ ْي ُكمْ وَال تُغريُونَ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ ـ اهلجو

وَتُغْزَ ْونَ وَال تَغْزُونَ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ ـ اهلجو

ض ْونَ
وَيُ ْعصَى اللّهُ وَتَرْ َ

اإلخباري

التعبريي

التوبيخ ـ اهلجو

دراسة اخلطبة اجلهادية ألمري املؤمنني علي ( )على ضوء نظرية األفعال الكالمية
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التوبيخ

الْقَ ْيظَِ ،أمْهِلْنا يُسَبَّخْ عَنَّا الْحَرُّ
وَإِذا َأمَرُْت ُكمْ بِالسَّيْرِ إليهِم فِى الشِّتاءِ قُلُْتمْ :هذِهِ صَبارَّةُ اإلخباري

التعبريي

التوبيخ

الْقُرَِّ ،أمْهِلْنا يَنْسَلِخْ عَنَّا الْبَرْدُ
كُلُّ هذا فِراراً ِم َن الْحَرِّ وَالْقُرِّ

اإلخباري

التعبريي

التبيني ـ التوبيخ

ف أَفَرُّ
فَإذا كُنُْتمْ مِ َن الْحَرِّ وَالْقُرِّ تَفِرُّونَ فَأَنُْتمْ وَاللّهِِ 1م َن السَّيْ ِ

اإلخباري

ـ التعبريي

التوبيخ ـ اهلجو

االلتزامي
يا َأشْبا َه الرِّجالِ وَال رِجالَ،

اإلخباري

التعبريي

اهلجو

حُلُومُ األَطفالِ

اإلخباري

التعبريي

اهلجو

ت الْحِجالِ
وَعُقُولُ رَبّا ِ

اإلخباري

التعبريي

اهلجو

ت أَنِّي لَمْ أَ َر ُكمْ َوَلمْ أَعْرِ ْف ُكمْ (الفعالن الكالميان)
َل َو ِددْ ُ

التعبريي

ـ التعبريي ـ التعبريي

التعبريي
ت نَدَماً
مَعْرِفَةٌ وَاللّهِ جَرَّ ْ

اإلخباري

التأسف ـ اهلجو
التأسف ـ اهلجو

ـ التعبريي

التأسف ـ اهلجو

االلتزامي
وَأَعْقَبَتْ سَدَماً

اإلخباري

التعبريي

التأسف ـ اهلجو

قاتَ َل ُك ُم اللّهُ

اإلخباري

التعبريي

اهلجو ـ اللعن

لَقَدْ مَألمتُ قَلْيب قَيْحاً

التعبريي

التعبريي

التوبيخ ـ التأسف

َوشَحَنُْتمْ صَدْري غَيْظاً

التعبريي

التعبريي

التوبيخ ـ التأسف

وَجَرَّعْتُمُوني نُغَبَ التَّهْما ِم أَنْفاساً

التعبريي

التعبريي

التوبيخ ـ التأسف

وَأَفسَدُْتمْ عَلَيّ رَأْيي بِالْ ِعصْيانِ وَالْخِذْالنِ

التعبريي

التعبريي

التوبيخ ـ التأسف

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ التأسف والشكوى

حَتّى لَقَدْ قالَتْ قُرَيْشٌ  :إِنَّ اْبنَ أَبي طالِب رَجُلٌ شُجاعٌ اإلخباري
وَل ِكنْ العِ ْلمَ لَ ُه بِالْحَرْبِ
لِلّ ِه أَبُو ُهمْ

التعبريي

التعبريي

اهلجو والشكوى

ل أَحَدٌ مِنْ ُه ْم َأشَدُّ لَها مِراساً
وَهَ ْ

التوجيهي

التعبريي ـ التوجيهي

املدح والشكوى ـ االستفهام

وَأقْ َدمُ فيها مَقاماً مِنِّي؟

التوجيهي

التعبريي ـ التوجيهي

املدح والشكوى ـ االستفهام

ت الْعِشْرينَ
لَقَ ْد نَ َهضْتُ فيها وَما بَلَغْ ُ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

املدح

وَها أَنَا ذا قَدْ ذَرَّفْتُ عَلَى السِّتِّنيَ

اإلخباري

اإلخباري ـ التعبريي

التبيني ـ املدح

وَل ِكنْ ال رَأْيَ لِمَنْ اليُطاعُ

اإلخباري

التعبريي

التأسف

عدد األفعال الكالمية يف هذه اخلطبة هو  .91واحتسب بالنظر إىل الغرض اإلجنازي للفعل الكالمي ،فلم ننظر إىل الغرض
احلريف يف هذا االحتساب ،وأيضا ،إذا كان لفعل كالمي غرضان فاحتسب مرتني وفقا لغرضيه .ومل يستخدم الغرضان اإلعالمي
وااللتزامي يف اخلطبة ،ولو مرة واحدة .اختص احلد األقصى بالغرض التعبريي ،وهو  ٥3عددا ،أي  ٥8يف املائة .واملكان الثاني

 .1هذا الفعل الكالمي حيتوي على القسم ،إال أن السياق يدلنا على أن هذا القسم مل يستخدم لاللتزام بشيء أو عمل ،فليس الغرض اإلجنازي التزاميا.
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للغرض اإلخباري بعدد  24مع  26يف املائة ،وجلس الغرض التوجيهي يف املكان الثالث بعدد  14مع  16يف املائة .ميكنك مشاهدة
عدد هذه األغراض يف الرسم البياني:

حتليل األعداد املذكورة لألغراض اإلجنازية
إن األفعال الكالمية يف غالبيتها معقدة ،أي للفعل الكالمي أغراض متعددة .عدد األفعال الكالمية اليت تدل على غرض
واحد ،أي بسيطة 24 ،عددا ،و  26يف املائة من مجيع األفعال ،والبقية من األفعال الكالمية من نوع املعقدة ،أي  76فعال
كالميا و 74يف املائة .إن األفعال الكالمية اليت يطابق الغرض احلريف فيها الغرض اإلجنازي قليلة ،وهي  7أفعال ،أي  7يف املائة من
بني مجيعها .وختتلف البقية من األفعال الكالمية ـ أي  84عددا ـ عن القسم األول ،وال يطابق الغرض اإلجنازي فيها الغرض
احلريف ،أو هلا عدة أغراض ،فبعضها ال يطابق الغرض احلريف ،أي  93يف املائة من مجيع األفعال الكالمية.
وما قلنا عن عدد األفعال الكالمية يف نوعي املعقدة والبسيطة ،وتطابق الغرض احلريف على الغرض اإلجنازي أو عدم تطابقها،
يدل على أن اإلمام تكلم يف هذه اخلطبة شاكيا عن الناس أو مبينا فوائد اجلهاد أو نتيجة عدم املشاركة فيه ،إال أنه يقصد إىل أكرب
تأثري على الناس وإرشادهم حنو الطريق الصحيح ،وهو اجلهاد .فال يهدف اإلمام إىل الشكوى فحسب ،وهذا ال يناسب مع
شخصية أمري املؤمنني ( )الذي مل يتحدث عن حقه طوال  2٥سنة ،إذ كان هدفه حفظ دين اإلسالم؛ احلق الذي بيّنه النيب
( )مرات عديدة بطرق خمتلفة .فكيف ميكن أنه يشكو عن إهمال الناس يف اجلهاد والدفاع عن الوطن دون أن يقصد
إرشادهم؟!
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واستخدم أمري املؤمنني علي ( )يف هذه اخلطبة الغرض التعبريي أكثر من البقية ،وقد اختص أكثر من نصف األفعال
الكالمية بهذا الغرض .إذا نظرنا إىل خطب اإلمام يف أزمنة أخرى فنرى أن هذا الرقم خيتلف ،مثال ،يف اخلطبة  ٥1من نهج البالغة،
وزمن هذه اخلطبة هو زمن احلرب ،استخدم اإلمام الغرض التعبريي  14يف املائة (فضائلي

 ،1390 ،ص  .) 86فما هو السبب

هلذا الرقم الكبري يف هذه اخلطبة؟ نعلم أن معاوية هاجم على بالد املسلمني طوال خالفة اإلمام علي ( ،)ويف بعض اخلطب
مثل خطب رقم ( )181 ،118 ، 34 ،29يأمر الناس ويشجعهم على القتال معه ،والدفاع عن وطنهم ،وأيضا يشكو فيها عن
إهمامل يف إطاعة أمره .أما الكوفيون فلم ينتبهوا بأمر إمامهم ،كما هو جدير به ،بل مرات عديدة أهملوا األمر ،ومل يتجهوا حنو
اجلهاد بأعذار خمتلفة ،فريجع السبب هلذا الرقم الكبري إىل أمرين :األول بيان هذه اخلطبة بعد مساع خرب اهلجوم على مدينة األنبار
والعدوان على الناس والنساء ،دون أن يصاب العدو بأي نوع من الكلم ،أي بكل سهولة استطاعوا الغارة على الناس ،والسبب
اآلخر هو عصيان الكوفيني عن أمر اإلمام طوال مدة خالفته ،فيشكو اإلمام عن إهماهلم يف الدفاع عن الوطن .وخيتص قسم كبري
من هذه اخلطبة بشكوى اإلمام عن خذالنهم.
وخيطر بالبال هذا السؤال :ملاذا مل يستخدم اإلمام الغرض التوجيهي ،ورقم هذا الغرض يف اخلطبة هو  16يف املائة ،لكي
يأمر الناس ويوجههم حنو اجلهاد؟ كما قلنا سابقا ،إن اإلمام طوال خالفته ،بإيراد خطب متعددة أمر الكوفيني بالنهوض أمام
األعداء ،لكنهم مل يقوموا بواجبهم وهو إطاعة أمر اإلمام ،فردوا كالم اإلمام بعصيانهم .فدخل العدو أراضي األمة ومدنها ،فلم
يكونوا قادرين على املقاومة أمامهم ،مبا أنهم مل يكونوا يستعدّوا للحرب .ففي هذه الظروف أفضل طريق لتشجيع الناس على
اجلهاد هو الشكوى لتوبيخهم على أعذارهم .وأثر استخدام الغرض التعبريي هو استيقاظهم من نوم الغفلة ،فنراهم استعدوا
للحرب والقتال مع معاوية ،لكن بضربة عبدالرمحن بن ملجم بسيف مسموم على رأس أمري املؤمنني علي ( )يف صالة الفجر
يف مسجد الكوفة ،استشهد ليلة  21رمضان سنة  40هـ.
إن املكان الثاني يف هذا اجلدول للغرض اإلخباري .وهذا الرقم يتعلق باألفعال الكالمية اليت يبني اإلمام علي ( )فيها
فضائل اجلهاد وعواقب عدم الشركة يف هذا األمر اهلام للمجتمع اإلسالمي .ونعلم أن هذه األفعال الكالمية مل تأتِ دون غرض
آخر ،أي مل يكن يهدف اإلمام ( )إىل بيان مواصفات اجلهاد وسبب وجوب مشاركة الناس فيه فحسب ،بل لكل هذه األفعال
الكالمية أغراض أخرى مثل األغراض التوجيهية أو العاطفية ،واهلدف األخري ،وهو األهم بني كل هذه األهداف ،وهو التأثري
على الناس حتى يشاركوا يف اجلهاد ،فلم يستخدم الغرض اإلخباري لبيان شيء واإلخبار عن شيء فحسب.
اخلامتة
تتداول املقالة كيفية استخدام األفعال الكالمية يف اخلطبة الـ 27من نهج البالغة لتحليل معنى كالم قائلها ،وهو أمري املؤمنني
علي ( .)قبل بيان نتائج املقال من كمية استخدام األفعال الكالمية وحتليليها ،نذكر نقطة من ترتيب عال يراعيه اإلمام يف بيان
األفعال الكالمية ألجزاء اخلطبة املختلفة :يف البداية يتحدث اإلمام علي ( ،)وهو أمري البيان والكالم ،عن النتائج اإلجيابية
للمشاركة يف اجلهاد ،ثم يأتي باحلديث عن عواقب ترك اجلهاد للناس ،وخيتلف الغرض اإلجنازي لكافة األفعال الكالمية يف اجلزئني
املذكورين عن أغراضها احلرفية .يف املرحلة الثانية ،نرى احلديث عن وصف كيفية وقوع احلرب ،فباملقارنة بني هذا القسم وبني
القسم املاضي ،نستنتج ازدياد األغراض التعبريية شيئا فشيئا ،وهذا هو املهم يف بيان أمر ،وال يقوم أمري املؤمنني علي ()
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بالشكوى عن الناس دون مقدمة .ويف النهاية ،يشكو اإلمام مباشرة عن الكوفيني وعدم إطاعة أوامره ،فيستخدم األفعال الكالمية
بالغرض التعبريي ،ويف قسم كبري منها تطابق األغراض اإلجنازية على األغراض احلرفية .أما النتائج األخرى عن كمية األفعال
الكالمية وحتليلها:
 .1عدد األفعال الكالمية يف اخلطبة هو  91فعال كالميا .واحتسب الرقم بالنظر إىل األغراض اإلجنازية لألفعال الكالمية ال
الغرض احلريف ،إذ املهم يف حتليل أغراض األفعال الكالمية هو الغرض غري املباشر للمتكلم ال الغرض املباشر.
 .2يتطابق الغرض اإلجنازي على الغرض احلريف يف  7أفعال كالمية ،أي  7يف املائة من األفعال ،وال يتطابق الغرض اإلجنازي
على الغرض احلريف يف  84فعال ،أي  93يف املائة .واستخدام اللغة غري املباشرة من العوامل اليت تؤدي إىل تأثريها أكثر فأكثر.
فاإلمام علي ( )يأتي باألفعال الكالمية بغرض ما ،ويقصد شيئا آخر .وهذا هو طريق أهل األدب والفن ،حيث متتاز هذه الفئه
ببيان ما يف ضمريهم عن طرق عديدة غري مباشرة .وتؤدي هذه النقطة إىل تفكر املخاطب أو القارئ بعد مساع القول أو قراءته،
وجدّ املخاطب للحصول على املعنى هو الذي ينتهي إىل مجال الكالم أكثر من إدراك معنى الكالم البسيط الذي يصل املخاطب إليه
دون أدنى جهود.
 .3رقم األفعال الكالمية بغرض واحد ،وهي األفعال البسيطة 24 ،فعال ،أي  26يف املائة من بني مجيع األفعال الكالمية.
ورقم األفعال الكالمية من نوع املعقدة هو  76فعال ،أي  74يف املائة .إن اإلمام علي ( )ال يقصد شيئا واحدا من بيان فعل
كالمي ،بل إنه يعرب عما يف قلبه ،وهو يهدف إىل هداية الناس ،فباستخدام فعل واحد يقصد أغراض متعددة .ومن األسباب
األخرى لتعقيد غالبية األفعال الكالمية يف هذه اخلطبة ،األهداف الرتبوية ونتكلم عن هذا األمر يف النتيجة الرابعة.
 . 4اختص احلد األقصى بالغرض التعبريي ،وهو  ٥3عددا ،أي  ٥8يف املائة .واملكان الثاني للغرض اإلخباري برقم  24مع 26
يف املائة ،واحتل الغرض التوجيهي املكان الثالث برقم  14مع  16يف املائة .ومل يستخدم الغرض اإلعالمي والغرض االلتزامي،
ولو مرة واحدة .وإن استخدم الغرض التعبريي لبيان العواطف واألحاسيس ،إال أن اإلمام علي ( )بوصفه شخصية ممتازة يف
العامل ال يتحدث عن شكواه جتاه الناس الذين مل يشاركوا يف الدفاع عن الوطن فحسب ،بل له أهداف عالية ،ومنها إيقاظهم من
نوم الغفلة وإرشادهم حنو اجلهاد .فالشكوى عن تلك اجلماعة يف ذلك السياق كان أفضل طريق ألمرهم وتوجيههم حنو وظيفتهم.
وجدير بالذكر أن اإلمام علي ( )أمرهم مباشرة إىل احلرب مع األعداء طوال خالفته ،لكن الكوفيني هم الذين اشتهروا بعدم
إطاعة أمر اإلمام طول التاريخ .ففي هذه الظروف ال يستخدم اإلمام علي ( )أكثر من  16يف املائة من أفعاله الكالمية بالغرض
التوجيهي ،فاألمر إىل اجلهاد مباشرة ليس صحيحا ،وال تتحقق النتيجة .أما الغرض اإلخباري ،فهو أيضا استخدم لبيان فضائل
اجلهاد وعواقب تركه ،أو بعض األخبار عن اهلجوم الذي شُنّ على الناس.
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