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امللخص

تناولــت هــذه الدراســة اخلطــاب يف ســت مــن وصــااي اهلــداء عنــد األمهــات يف
الـراث العــريب حــى القــرن الرابــع اهلجــري ،متوســلة مبنجـزات منهــج التحليــل النقــدي
للخطــاب .واملقصــود بوصــااي اهلــداء تلــك الوصــااي الــي كانــت توجههــا األمهــات
للبنــات خاصــة دون الذكــور قبيــل زفافهــن ،واملصطلــح يف الغالــب مأخــوذ مــن اهلدايــة
مبعــى الرشــاد.
وقــد جلّــى البحــث تفاصيــل عمليــة االتصــال والتلقــي يف هــذه الوصــااي ،وكشــف
عــن اإلس ـراتيجيات اخلطابيــة الــي اتبعتهــا األمهــات يف ســبيل إجنــاح رســائلهن
اللغويــة بغــرض حتقيــق حيــاة أسـرية هانئــة لبناهتــن .كمــا حــاول البحــث أن يقــف علــى
األنســاق الثقافيــة واالجتماعيــة الثاويــة خلــف الرتاكيــب اللغويــة يف هــذا اخلطــاب يف
مســألة الــزواج عنــد العــرب القدامــى.
وخلــص البحــث إىل وجــود مســات لغويــة خاصــة متيــز هــذا اخلطــاب ،واعتمــاده
بصــورة كبــرة علــى اإلس ـراتيجية التوجيهيــة املباشــرة الــي متثلــت يف سلســلة مــن
األوامــر والنواهــي املشــفوعة ابلتعليــل غالبـاً ،إذ خيتلــط التوجيــه ابإلقنــاع ،وعــر قائمــة
متنوعــة مــن األشــكال واملؤثـرات اللغويــة إلحــداث حركــة الوعــي مبضمــون اخلطــاب.
وكشــف حتليــل اخلرائــط اإلشــارية واإلحاليــة عــن حموريــة الــزوج يف هــذه الوصــااي؛
ممــا يعكــس مكانتــه يف مؤسســة الــزواج عنــد العــرب يف زماهنــم القــدمي ،لدرجــة أن
تصـ ّـور املـرأة فيهــا أمـةً خالصــة يف فلــك زوج.
الكلمات املفتاحية :وصااي اهلداء ،حتليل اخلطاب.
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر 2018م)		
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Female Parents’ Al-Hidaa’ Commandments in the
Arab Heritage up to the Fourth Hijjri Century
A Study in Discourse Analysis

Abstract:
This study addresses a six-commandment female-parents
discourse taken from the Arab Heritage up to the Fourth
Hijjri century by drawing on the approaches of Discourse
Analysis. These are Al-Hidaa’ commandments that female
parents used to offer to their daughters, rather than their
sons, just before their wedding day. The term Al-Hidaa’ is
likely to be morphologically derived from the Arabic word
Al-Hidayata, i.e., guidance.
The paper highlights in detail the production and reception
processes in these commandments, and the discoursal strategies
followed by female parents as to communicate over their
linguistic messages, with the view of assisting their daughters
to have happy marriages. As far as marriage for Ancient
Arabs is concerned, the paper also identifies the social and
cultural patterns that lurk behind the linguistic structures in
such a kind of discourse.
The study makes the conclusion that such a discourse
has its own characterizing features, and that most female
parents’ commandments depend on the direct-message strategy,
represented in releasing a series of orders and warnings
مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها
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supported often with justifications, where directing a message
is fused with persuasion, and through various linguistic forms
and effects as to initiate consciousness to the content of the
discourse, e.g., warning, diminutive, vocative, syntactic
parallelism, and through focusing on the recipient’s social
authority, i.e., the tribal affiliation, etc.
Analysis of sign and reference maps relevant to these
commandments reveals that marriage constitutes their point
of departure, as every instruction or directive revolves and
is linked to it. This reflects the special status that Arab men
enjoyed in their wedlock relationships in their ancient time,
to the extent that a woman is portrayed as just a slave in the
orbit of such a wedlock.
Key words: Al-Hidaa’ Commandments, Discourse Analysis
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املقدمة:
تعــد الدراســات املتصلــة ابخلطــاب وصفـاً لفعــل اللغــة يف احليــاة وفعــل احليــاة يف
اللغــة ،وقــد كانــت لســانيات اخلطــاب فتح ـاً كب ـراً جتــاوزان معــه الوقفــة الثابتــة عنــد
حــدود اجلملــة ،وانطالقــا مــن ضيــق اجلملــة إىل ســعة اخلطــاب أبجناســه وأمناطــه
املختلفــة ،وأمكننــا هبــا (دراســات حتليــل اخلطــاب) أن نــدرس بشــكل منهجــي
رســائلنا اللغويــة ومــا حتملــه يف صلبهــا مــن خطــاابت يف طــور االســتعمال ،آخذيــن
بعــن االعتبــار أطـراف التخاطــب ومقاصــد اخلطــاب وظــروف الزمــان واملــكان الــي
تنجــز فيهــا هــذه الرســائل ،وأصبــح اهتمامنــا الرئيــس أن نكشــف عــن الطريقــة الــي
حيقــق هبــا النــص أغراضــه التداوليــة ،وأن نكشــف عــن التناســب بــن بنيــة النــص
وظــروف إجنازهــا ،وأن نكشــف كذلــك عــن «الطاقــة الدالليــة الــي خيتزهنــا النــص عــر
ممكنــات التأليــف داخلــه»( ،)١هــذه الطاقــة الــي تغــر حياتنــا يف كل جوانبهــا وتعيــد
تشــكيلها اثنيــة؛ ذلــك أن اللغــة هــي «مفتــاح الوعــي ابلعــامل وذاكرتــه القريبــة والبعيــدة
مــن جهــة ،وهــي أرقــى األنســاق وأكثرهــا قــدرة علــى التعبــر عــن مكنــوانت الــذات
مــن جهــة اثنيــة ،وهــو مــا مينــح اللســانيات ،ابعتبارهــا علم ـاً مســتقال ،موقع ـاً ممي ـزاً
داخــل ســجل املعرفــة اإلنســانية ؛ فهــي وعــاء كل اإلبــداالت الــي عممــت لتشــمل
احلقــول املعرفيــة كلهــا»()٢؛ وبــذا فهــي جس ـران يف التفاعــل مــع مكــوانت الوجــود
وإعــادة صياغتــه مــن جديــد.
وهــذا البحــث يتوســل مبنج ـزات « حتليــل اخلطــاب» يف دراســة ضــرب مــن
الوصــااي عــرف يف الـراث العــريب ابســم «وصــااي اهلــداء» ؛ أي وصــااي الزفــاف .وتعــد
الوصــااي مــن األشــكال النثريــة الشــائعة يف اآلداب املختلفــة ،بــل إن أحــد الباحثــن
ال يظــن أن «أدابً مــن اآلداب خيلــو مــن الوصــااي يف أي عصــر مــن العصــور»(،)٣
وتــرى ســهام الفريــح أن احلضــارة العربيــة اإلســامية حفلــت أكثــر مــن أيــة حضــارة
18

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .خلود إبراهيم العموش

أخــرى ابلوصــااي ؛ نظـراً «لطبيعــة احليــاة العربيــة الــي تقــوم علــى الرتحــل؛ ممــا يســتدعي
أن يــرك احلاضــر للغائــب كلمــة مــا… يف جمتمــع حيتفــظ ابلســيادة لــذوي األســنان
والتجربــة»( .)٤وقــد ظفــرت الوصــااي بعنايــة بعــض املصنفــن القدامــى ،ووجــدان لديهــم
مؤلفــات متخصصــة هبــذا الفــن( ،)٥كمــا وجــدان القليــل مــن الدراســات احلديثــة الــي
أفردتــه ابلــدرس والتحليــل(.)٦
ويعــود اختيــاران ملوضــوع الوصــااي عمومــا ووصــااي اهلــداء علــى وجــه التعيــن
إىل تفـ ّـرد الوصيــة ،مــن بــن الفنــون األدبيــة« ،يف داللتهــا النفســية واالجتماعيــة
والفكريــة»()٧؛ إذ تعــد «ســجالً صادق ـاً ألمنــاط العالقــات األس ـرية واالجتماعيــة،
وجهــت هــذه
وانعكاسـاً حيـاً لتطــور القيــم واألفــكار ،وقرائــن صادقــة للمواقــف الــي ّ
الوصــااي وحكمــت أســلوهبا وأهدافهــا»( ،)٨إضافــة إىل أن دراســة اخلطــاب يف هــذه
الوصــااي ميكــن أن يقفنــا علــى األنســاق االجتماعيــة والفكريــة الثاويــة خلــف تلــك
فســرت
النصــوص ،والــي تعكــس رؤيــة العــرب ملســألة الــزواج يف زماهنــم القــدمي ،ورمبــا ّ
جوانب من املوروث الذي تتكئ عليه ممارســاهتم يف هذه املســألة يف زماهنم احلديث.
وتعــود أمهيــة هــذا االختيــار كذلــك إىل أن وصــااي اهلــداء مل تظفــر بتحليــل
متكامــل ،يف حــد علمــي ،حييــط بــكل مــا تعكســه األبنيــة اللغويــة مــن أنســاق
اجتماعيــة وثقافيــة ،علــى أمهيــة مــا أجنــز يف الوصــااي مــن دراســات يف عص ـران
هــذا ،وأن وصــااي اهلــداء مل تظفــر بدراســة مســتقلة وإمنــا جــاءت موضوعــا فرعي ـاً يف
الدراســات املنجــزة يف الوصــااي عمومـاً( ،)٩وأن إجنــاز املزيــد مــن الدراســات التطبيقيــة
يف حقــل حتليــل اخلطــاب يعــد أم ـراً مطلــواب؛ فهــو حقــل معــريف قــد فــرض حضــورا
واســعاً يف الــدرس اللغــوي احلديــث لثمــاره الــي ال ميكــن جتاهلهــا ،والــي لعــل أمههــا
أهنــا تســاعدان علــى فهـ ٍم أفضــل ملناطــق هامــة مــن الوجــود اإلنســاين أببعــاده الفرديــة
واالجتماعيــة ظلــت مهملــة لوقــت طويــل لوجودهــا خــارج دائــرة التصنيفــات املعرفيــة
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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التقليديــة يف اللســانيات .كمــا أنــه حقــل متفــرد يف طرائقــه وأدواتــه وغاايتــه ،وهــو
يَفيـ ُـد بصــورة تراكميــة مذهلــة مــن املنجــز اإلنســاين كلــه يف احلقــل اللغــوي والعلــوم
املتصلــة بــه.
ويبتغي هذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 كيف جتري عملية االتصال يف هذا الضرب من اخلطاب وما أغراضها؟ وما السمات اللغوية العامة لوصااي اهلداء عند األمهات؟ وما اإلسرتاتيجيات(*) اخلطابية اليت اتبعتها األمهات يف وصاايهن لبناهتن؟ وما األدوات اللغوية اليت ترمجت فيها األمهات هذه االسرتاتيجيات اخلطابية؟ وأخـراً مــا املعــى الــذي ميكــن بنــاؤه مــن خــال حتليلنــا هلــذا الضــرب مــن اخلطــاب؟وأي أنســاق فكريــة واجتماعيــة وثقافيــة تثــوي خلفــه؟
ولإلجابة عن هذه األسئلة ائتلف البحث من العناوين اآلتية:
 أوالً :يف حد املصطلح ،يف حدود املنهج:أ .الوصية لغة واصطالحاً.
ب .وصااي اهلداء لغة واصطالحاً.
ج .يف حدود املنهج.
 -اثنياً :عملية االتصال يف وصااي اهلداء.

 -اثلثاً :وصااي اهلداء عند األمهات يف الرتاث العريب.

 -رابعاً :إسرتاتيجيات اخلطاب يف وصااي األمهات (الشعرية والنثرية)
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أوالً :يف حد املصطلح ،يف حدود املنهج:
أ .الوصيّة لغة واصطالحاً:

الوصيّــة لغـةً تــدور علــى :العهــد ،واألمــر ،والفــرض( ،)١٠والوصــل( .)١١واالســم:
الوصايــة ،والوصيّــة( ،)١٢وأنشــد الليــث(:)١٣
الوصــاة ،وال ِوصايــة ،و َ
َ
َخي ثَِق ٍة ود ِ
وصا ًة ِمن أ ِ
ود
يدا
أََل َم ْن ُمْبلِ ٌغ َع ِّن يَِز ً
َُ
ََ ْ
ويؤخــذ مــن البيــت ،إضافــة إىل البنيــة الصرفيــة (وصــاة) ومعناهــا ،أن الوصيــة يف
املعتاد املألوف تصدر عن ذي الثقة احملب ،وهي لفتة هتّمنا يف مثل هذه الدراسة.
أمــا العهــد الــذي أتيت الوصيّــة مبعنــاه فهــو« :رد حفــظ الشــيء ومراعاتــه حــاالً بعــد
حــال ،هــذا أصلــه ،مث اســتعمل يف املوثــق الــذي يلــزم مراعاتــه»( .)١٤وعـ ّدت الوصيــة
وصـاً للميــت عنــد ابــن فــارس ألهنــا «وصــل مــا كان يف حياتــه مبــا بعــده»( ،)١٥وحنــن
نضيــف :هــي وصــل للحــي أيضـاً؛ ألهنــا امتــداد لتجاربــه يف حيــاة مــن يوصــي إليهــم.
والوصيــة يف االصطــاح ،وكمــا يراهــا أســامة بــن منقــذ« :أدب أو أمــر مبعــروف
أوهنــي عــن منكــر وحتذيــر مــن زلــل وتبصــرةٌ بصــاحل عمــل»( .)١٦وحي ّدهــا الدليمــي
أبهنــا « :نــوع مــن أنـواع األدب احلــي الرفيــع املنزلــة ،تنتقــي ألفاظهــا انتقــاءً خاصـاً،
يطلقهــا جمــرب حيــاة وخمتــر دنيــا ،فيشـّـرع فيهــا منهجـاً قوميـاً وســلوكاً تنظيميـاً إلنســان
عزيــز عليــه أو مهــم لديــه ،يبصـ ّـره مبــا ينبغــي عليــه أن يفعلــه فيمــا يســتقبل مــن حيــاة
إذا ادهلـ ّـم خطــب أو حــزب أمـ ٌـر يف جمــاالت احليــاة املتعــددة األط ـراف املرتاميــة
اجلوانــب»( ،)١٧ومتتــاز أبهنــا «تقـ ّدم «جتاريــب العمــر يف كلمــات قليلــة»( .)١٨ومــع أهنــا
تصــدر مــن شــخص معــن إىل أانس خاصــن بــه ،إال أهنــا «متثّــل وصفــة عمليــة قابلــة
للســرورة علــى عــدد كبــر مــن األشــخاص خيتــارون منهــا مــا تصلــح بــه حياهتــم»(،)١٩
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ويتصــل غرضهــا الرئيــس -وفق ـاً للمصــرف وللدليمــي -ابملثــل العليــا الــي حــرص
العــرب أن يتحلــى هبــا أبناؤهــم ومــن يوصــون إليهــم(.)٢٠
وتعــد وصــااي اآلابء إىل األبنــاء مــن أكثــر صــور الوصــااي شــيوعاً يف األدب
العريب وخاصة يف العصر اجلاهلي( .)٢١وكان موضوع (الزواج) من املوضوعات اليت
وجــدت هلــا حم ـاً ابرزاً يف هــذه الوصــااي إلدراك اآلابء أمهيــة هــذا املوضــوع يف بنــاء
احليــاة .وجــاء الــزواج يف وصــااي العــرب القدامــى إىل أبنائهــم يف صورتــن:
الصــورة األوىل :أن يكــون الــزواج أحــد موضوعــات الوصيــة وليــس موضوعهــا
الوحيــد ،وأييت هــذا يف مجلــة مــن الوصــااي العامــة غــر املتخصصــة ابلــزواج ،يوصــي هبــا
اآلابء أبناءهــم الذكــور ،وال تقــال قبــل الزفــاف .وجنــد فيهــا الكثــر مــن األمــور املتعلقــة
ابحليــاة الزوجيــة وأســس اختيــار الزوجــة عنــد العــرب ،ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه أكثــم
ـي ال يغلبنّكــم مجــال النســاء عــن صراحــة النســب؛ فــإن
بــن صيفــي بنيــه قــال« :اي بـ
ّ
املناكــح الكرميــة مدرجــة للشــرف»(.)٢٢
يوجهــه اآلابء
الصــورة الثانيــة :وصــااي اهلــداء ،وهــي لــون خــاص مــن الوصــااي ّ
األمهــات إىل بناهتــن عنــد هدائهــن؛ أي زفافهــن ،والوصيّــة كلهــا هنــا تتعلــق حبيــاة
و ّ
البنــت بعــد الــزواج ،وهــذه الصــورة هــي موضــوع هــذا البحــث.
ب .وصااي اهلداء لغة واصطالحاً:
«وصــااي اهلــداء» ،هــذا هــو املصطلــح املســتخدم يف كتــب األدب القدميــة،
ويعنــون هبــا الوصــااي الــي يوجههــا اآلابء واألمهــات إىل بناهتــن ليلــة زفافهــن ،وذلــك
يف الــزواج املألــوف املتعــارف عنــد العــرب منــذ اجلاهليــة(*)ّ .أمــا لفظــة (اهلــداء) فقــد
ـدي مبعــى األســر(.)٢٣
تكــون مأخــوذة مــن اهلدايــة أو اهلديـّـة أو مــن اهلـ ّ
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عرفتــه.
ويف اللســان :اهلـُـدى ضــد الضــال ،وهــو الرشــادَ ،
وهديتــه الطريــق ،مبعــى ّ
ِ
ـروس إىل
ويقــال :هديــت لــه الطريــق علــى معــى بيّنــت لــه الطريــق .و ّأمــا ُهديـَ ْ
ـت العـ ُ
زوجهــا ،فــا بــد فيــه مــن الــام (إىل) ألنــه مبعــى زففتهــا إليــه .واهلِــداء مصــدر قوهلــم:
ـت العــروس إىل زوجهــا ِهــداءً؛
ـت العــروس إىل زوجهــا إهــداءً ،أو قوهلــمُ :هديـَ ْ
أُهديـَ ْ
ففيــه لغتــان وطــرح األلــف أكثر؛فكأنــه مــن اهلدايــة ال مــن اهلديـّـة .وقــال ابــن بــزرج:
ـدي واهلديـّـة :العــروس؛ قــال أبــو
«اهتــدى الرجــل امرأتــه إذا مجعهــا إليــه ّ
وضمهــا .واهلـ ّ
ذؤيــب:
ت
ي
بِِ ْشيَتِ َها امل ْزَد َهاةُ اهلَ ِد ُّ
بَِرقْ ٍم َوَو ْش ٍي َكما نَْنَ َم ْ
ُ
ِ
ِ
وقال زهري :فَِإ ْن تَ ُك ِن النِّساء ُمَبَّ ٍ
ٍ
آت
فَ ُح َّق ل ُك ِّل ُْم َ
صنَة ه َداءُ
َُ
املتلمــس يذكــر طرفــة ومقتــل عمــرو
واهلـ ُّ
ـدي :األســر مبعــى اســم املفعــول؛ قــال ّ
بــن هنــد إايه:
ضربـوا ص ِميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم قَـ ـ َذالِِه ِبهن ِ
َّد
العْب ِد َكا َن َه ِديـَُّه ْم
َكطَُريـَْفةَ بْ ِن َ
َُ
َ َُ َ
َ
ـديً ألهنــا كاألســر عنــد زوجهــا ،وجيــوز
وقــال ابــن بــري :وأظــن املـرأة إمنــا مسيــت هـ ّ
ـدي علــى (فعيــل) مبعــى
أن يكــون مسيــت هـ ّ
ـديً ألهنــا تـُْهــدى إىل زوجهــا ،فهــي هـ ّ
مفعــول(.)٢٤
ونرجــح أن يكــون مصطلــح (اهلــداء) مأخــوذاً مــن اهلدايــة ال مــن اهلديـّـة ،فهــو
ّ
()٢٥
«أشــبه وأليــق ابملعــى» كمــا وصفــه صاحــب (اجلليــس الصــاحل)؛ وكأمنــا الــزواج
هــو اهتــداء ورشــاد؛ فــكل زوج يهتــدي إىل شـريكه الــذي يوصلــه إىل حيــاة الســعادة
والرشــاد ،وهــو معــى لطيــف ،وكل روح تبحــث عــن روحهــا األخــرى الــي تكتمــل هبــا
وتســعدها ،وكأمنــا املـرأة قــد اهتــدت إىل الشـريك الــذي يوصلهــا إىل حالــة الســكون
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والــوائم واالســتقرار ،وأتيت هــذه الوصــااي لتكــون الوصفــة املختــارة مــن األب أو األم
ـزود هبــا البنــت ليكتمــل اهتداؤهــا لزوجهــا ابلســعادة املتوقعــة بعــد االلتـزام بتفاصيــل
تـ ّ
ـى لــه وجاهتــه أيضـاً؛
هــذه الوصــااي .أمــا إحالــة املــادة (هـ ّ
ـدي) إىل (األســر) فهــو معـ ً
يعــززه مــا ورد حــول هــذه الفكــرة مــن أقـوال أو آاثر؛ فقــد ورد يف احلديــث الشـريف:
«أال واســتوصوا ابلنســاء خـراً ،فإمنــا هــن عـوا ٌن عندكــم»( ،)٢٦قــال النــووي يف شــرحه
للحديــث« :عـوان :اي أسـرات ،مجــع عانيــة ابلعــن املهملــة وهــي األســرة ،والعــاين:
األســر ،شــبّه رســول هللا (صلــى هللا عليــه وســلم) املـرأة يف دخوهلــا حتــت حكــم الــزوج
ابألســر»( .)٢٧وأرى أن هــذا املعــى قــد جــاء جمــازاً ليصــف مكانــة الــزوج يف عــامل
املـرأة؛ فهــي تــدور يف فلكــه ،وهــو املســؤول عنهــا ،وهــو الراعــي هلــا ،وهــي ال متلــك
أن ختــرج أو تتصــرف يف أمرهــا مــن غــر العــودة إليــه.
املوجهــة إىل البنــت ليلــة زفافهــا ،هتديهــا إىل
فوصــااي اهلــداء ،إذن ،هــي الوصــااي ّ
ســبل الرشــاد يف حياهتــا القابلــة ،وااللت ـزام هبــذه الوصــااي مــن الضــرورة مبــكان؛ ألن
امل ـرأة يف معادلــة الــزواج ،يف املــوروث العــريب القــدمي ،هــي كاألســر ارتباطــا ابلــزوج،
وتوجــه هــذه الوصــااي للبنــات ليلــة هدائهــن دون
ودوراانً يف فلكــه ،واحتكامـاً أبمــرهّ .
الذكــور ،وهــي تنــم علــى «مــدى عنايــة اآلابء بتوجيــه بناهتــم وهــن يدخلــن مرحلــة
حامســة يف حياهتــن الزوجيــة»(.)٢٨
تفرد هبذا اللون من الوصااي»(،)٢٩
ويرى بعض الباحثني أ ّن «األدب العريب قد ّ
ويبــدو أنــه يشــبه أن يكــون ســنّة متبعــة عنــد العــرب يف زماهنــم القــدمي ؛ فهــو إجـراء
الزم يقــوم بــه اآلابء واألمهــات جتــاه بناهتــم قبيــل الزفــاف؛ وميكننــا أن نســتخلص
ذلــك مــن خــال نصــوص وصــااي اهلــداء نفســها؛ فهــذه أمامــة بنــت احلــارث تقــول
لفضل أدب تركت لذلك
البنتها أم إايس يف صيغة الشرط« :إن الوصية لو تركت
ّ
منــك»()٣٠؛ ومعــى ذلــك أ ّن الوصيّــة ال تــرك يف أي حــال .وممــا يـ ّ
ـدل عليــه أيض ـاً
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قــول أيب األســود الــدؤيل يف وصيتــه الــي يوصــي هبــا ابنتــه ليلــة البنــاء هبــا« :اي بنيــة،
كان النســاء أحــق أبدبــك مــي ،ولكــن البــد يل منــه»()٣١؛ فقولــه« :البــد يل منــه»
يدلنــا علــى ضــرورة الوصيــة عنــد أؤلئــك القــوم؛ ممــا جيعلــه جديـراً ابلــدرس والتحليــل،
خاصــة أنــه يتصــل هبــذا الشــأن املهــم مــن شــؤون احليــاة.
ّ
ج .يف حدود املنهج:
هناك شبه إمجاع بني الدارسني على تشابه وصااي اهلداء يف األدب العريب القدمي
( )
ـرد الدارســون ذلــك إىل «تشــابه مشــاعر القــوم وأحاسيســهم
شــكالً وضمــوانً *  .ويـ ّ
ومناهجهم آنذاك يف وصاايهم ألبنائهم»( ،)٣٢وإىل تشابه أغراضها( ،)٣٣وأضيف إىل
ذلــك أن روح العروبــة تــكاد تكــون واحــدة يف موضــوع الــزواج قبــل اإلســام وبعــده.
وألن هذه الوصااي متشاهبة يف روحها وشكلها ومضموهنا يف الرتاث العريب ،فال
نــكاد نلحــظ فروقـاً جوهريــة بــن اجلاهلــي واإلســامي منهــا ،وألن كثـراً منهــا جمهــول
القائل ال ينتســب إىل اســم أو عصر؛ فإن دراســتها حبســب عصرها وزماهنا ال يبدو
توجه ـاً صحيح ـاً ،وإن كنــا ســنلتفت دائم ـاً إىل ظــروف إنتاجهــا .وســوف ندرســها
حبســب جنــس مرســليها؛ ومــرد هــذا التوجــه اف ـراض الباحثــة وجــود مســات خاصــة
متيــز كالًّ مــن خطــايب اآلابء واألمهــات ،وأن مثــة تباين ـاً وافرتاق ـاً يف اإلس ـراتيجيات
املســتخدمة يف كال اخلطابــن مردمهــا اختــاف طبيعــة املرســل واختــاف طبيعــة
العالقــة وشــكلها بــن طــريف اخلطــاب يف هــذا املوضــوع حتديــداً.
وسيفرد هذا البحث خطاب األمهات ابلدرس ألن وصاايهن هي األصل(،)٣٤
وأن وصــااي اآلابء يف هــذا املوضــوع كانــت اســتثناءً ،وألن احليــز املتــاح للنشــر يف
اجملــات احمل ّكمــة ال يتســع ملعاجلــة مجيــع وصــااي اهلــداء .وقــد وجــدت الباحثــة ،بعــد
طــول حبــث وتدقيق،ســبعة نصــوص مــن وصــااي األمهــات ،وســوف تــدرس الباحثــة
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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وتفردهــا
هنــا ســتةً منهــا وتفــرد وصيــة أمامــة بنــت احلــارث ببحــث مســتقل لقدمهــا ّ
وألنــا حتتــاج حيّـزاً حبثي ـاً خاص ـاً ال يتســع لــه املتــاح مــن
وطوهلــا وأتثريهــا يف غريهــاّ ،
الصفحــات يف اجملــات احملكمــة.
وميتــد زمــان هــذه النصــوص الســتة مــن العصــر اجلاهلــي حــى القــرن الرابــع
اهلجــري ،وســتغطي الدراســة هــذه الفــرة تقريبــا .وســنحلل هــذه الوصــااي ابالســتعانة
مبعطيــات مدرســة حتليــل اخلطــاب الــي تــدرس الكيفيــة الــي تــؤدي هبــا اخلطــاابت
وظائفهــا؛ فهــي تســعى -وفقـاً ل ـ (دومينيــك مانغنــو) -إىل «دراســة كل إنتــاج قــويل
وحتليــل األقـوال يف ســياقاهتا»()٣٥؛ وذلــك عــن طريــق «الربــط املباشــر بــن التصميــم
النحــوي للخطــاب وداللتــه ،وال بــد فيــه مــن توظيــف اآلليــات الضروريــة ملقاربــة
البنيــة التصوريــة غــر اللغويــة ،والــي ميكــن أن تــزودان بتحليــل يــكاد يكــون مباش ـراً
للعالقــات الدالليــة فيــه وفق ـاً ل ـ (جاكنــدوف)»( .)٣٦كمــا أن «البحــث عــن شــبكة
العالقــات املتدرجــة يف النــص والبحــث عــن عالقــات االنتظــام الداخلــي لبنيــات
النــص مــع الــكل النصــي هــو واحــد مــن أبــرز مهــام لســانيات النــص وفقـاً ل ـ (جــان
ميشــال آدم)»( .)٣٧إن هــذا احلقــل يقــوم يف جــزء غــر يســر مــن اهتمامــه علــى
«حتليل مكوانت اخلطاب ضمن «مسار املعىن والداللة» ؛ إذ تعد هذه املكوانت
انســياابً يعطــي للمعــى حجمـاً كمــا يقــول (جرمياس)»(.)٣٨وبــذا تعــد البنيــة النحويــة
واملعجميــة والصوتيــة و ...هــي املــادة األســاس للتحليــل ضمــن هــذا املســار.
إن هــذا الضــرب مــن الدراســة هــو جــزء مــن حبثنــا عــن الس ـؤال الكبــر :كيــف
تعمــل اللغــة داخــل اجملتمــع؛ إذ إننــا « فقــط حــن ننظــر إىل اللغــة داخــل عمليــات
النشــاط اللغــوي نكــون قادريــن علــى الكشــف عــن اآلليــة احلقيقيــة للتوظيــف
االجتماعــي للغــة»()٣٩؛ فاخلطــاب أيتلــف مــن مكــوانت لســانية تعضدهــا مكــوانت
غــر لســانية ترتبــط أساسـاً مبفهــوم الســياق الــذي أنتــج فيــه؛ ولذلــك «ارتبــط مفهــوم
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اخلطــاب مبســألة اإلنتــاج والتأويــل ،ومهــا مســألتان ال تتصــان ابجلانــب اللســاين
وحــده وإمنــا هلمــا عالقــات ابألبعــاد األخــرى غــر اللســانية الــي تســهم يف تشــكيل
حتليــل اخلطــاب ،وخاصــة األبعــاد التداوليــة الــي تتصــل ابملتكلــم وعالقتــه ابخلطــاب
ووضعيــة إنتاجــه ومقاصــده وأهدافــه»(.)٤٠
ويــرى (ب ـراون ويــول) أن مصطلــح «حتليــل اخلطــاب» يشــتمل علــى أنشــطة
متعــددة؛ فهــو يســتعمل عندمهــا لوصــف األنشــطة املتقاطعــة بــن عــدة اختصاصــات
لســانية؛ كاللســانيات االجتماعية واللســانيات النفســية واللســانيات اإلحصائية(.)٤١
ولعــل هــذه الدراســة متيــل إىل جمــال مــن جمــاالت التحليــل اللســاين اجلديــدة -نســبياً-
وهــو « التحليــل النقــدي للخطــاب» ،الــذي يســتخدم مصطلحــات التحليــل النصــي
للربــط بــن بنيــة اخلطــاب والعالقــات الســلطوية داخــل اجملتمــع ،ويتنــاول كيفيــة حتقيــق
العالقــات وتثبيتهــا أو مناهضتهــا مــن خــال التفاعــل اخلطــايب ،وهــو يقيــم جسـراً بــن
جمالــن :التحليــل اللغــوي للنــص وأبعــاده االجتماعيــة»( .)٤٢وينطلــق هــذا الضــرب من
التحليــل -وفقـاً لفاركلــوف -مــن التســليم « أبن اللغــة جــزء مــن احليــاة االجتماعيــة
ال ميكــن اختزالــه ،وبينــه وبــن عناصــر احليــاة االجتماعيــة األخــرى عالقــة منطقيــة
جدليــة جتعــل مــن الضــروري أن أيخــذ البحــث والتحليــل االجتماعــي اللغــة دائم ـاً
بعــن االعتبار»(،)٤٣ويعتمــد ذلــك علــى «وصــف نســيج العالقــات الداخليــة مث
اخلــروج هبــا إىل ظــروف اإلنتــاج ومقــام التخاطــب إلب ـراز كل مــا يســاهم يف فهــم
امللفوظــات؛ حيــث تدخــل كل أن ـواع املعــارف يف احلســبان وصــوالً إىل الفضــاء
الــداليل للنــص»(.)٤٤
وأل ّن اخلطــاب ميكــن النظــر إليــه بوصفــه «إس ـراتيجية للتلفــظ» ،أو بوصفــه
«نظامـاً مركبـاً مــن عــدد مــن األنظمــة التوجيهيــة والرتكيبيــة والدالليــة والوظيفيــة الــي
تتقاطــع جزئي ـاً أو كلي ـاً فيمــا بينهــا»()٤٥؛ فــإن هــذا البحــث ســيقف وقفــات متأنيــة
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27

وصايا الهداء عند األمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

عنــد اس ـراتيجيات اخلطــاب يف الوصــااي موضــع الــدرس ويف أدواهتــا ،ولكــن ال بــد
قب ـاً -مــن إلقــاء إضــاءة س ـريعة علــى عمليــة االتصــال يف وصــااي اهلــداء ؛ ألنــهمهمــا اختلفــت اجملــاالت وتشــعبت القضــااي فــإن حتليــل اخلطــاب ال يعــدو أن يكــون
حبثـاً يف االتصــال والتواصــل بــن النــاس؛ حيــث يعــد (كارون) دراســة كيفيــة انتظــام
مكــوانت اخلطــاب اللســانية والرباغماتيــة مســألة جوهريــة؛ إذ كل تلفــظ حمكــوم
جبوانــب انتظاميــة حنويــة وقضــااي دالليــة ومكــوانت تداوليــة جتعــل عمليــة االتصــال
ممكنــة ،وهــي تشــتغل يف اخلطــاب بصــورة تعاضديــة ال ميكــن الفصــل بينهــا»(.)٤٦

اثنياً :عملية االتصال يف وصااي اهلداء:
إ ّن اللغــة نظــام مــن اإلشــارات ،لكنهــا أيضــا أداة تســتخدم لنقــل األفــكار بــن
املتكلمــن «حتقيقـاً للشــرط االجتماعــي اإلنســاين ،وهــو مــا يســمى عنــد علمــاء اللغــة
نظامــا واإليصــال هدفـاً للمتكلمني،
«اإليصــال» ،وهــي تربــط بــن طرفــن :بــن اللغــة ً
ويكــون ذلــك ضمــن عالقــة متثــل اللغــة فيهــا أداة اإليصــال وميثــل اإليصــال فيهــا
وظيفــة اللغــة»( .)٤٧وتصنّــف الوصــااي ،وفقـاً لعلمــاء االتصــال ،ووفقـاً للوظيفــة النصيــة
للخطــاب ،ضمــن النصــوص اإلقراريــة الــي أيخــذ االتصــال فيهــا شــكالً مباشـراً()٤٨؛
حيــث تصــدر وصــااي اهلــداء يف وقــت حمــدد هــو مــا قبــل ليلــة الزفــاف بقليــل ،ويف هــذا
الســياق االجتماعــي احملــدد ميكننــا قـراءة خطــاب اهلــداء؛ فالبنــت مقبلــة علــى حيــاة
جديــدة؛ حيــث ســترتك العــش الــذي درجــت فيــه إىل عــامل جديــد حمكــوم ابعتبــارات
عامـ ُـل بطريقــة خمتلفــة وفق ـاً لتلــك
ـتتحول إىل كيــان خمتلــف ،يُ َ
اجتماعيــة خمتلفــة ،وسـ ّ
االعتبــارات.
ومــن الطبيعــي أن تصــدر هــذه الوصــااي مــن اآلابء واألمهــات إىل بناهتــن؛ ألن
أولئــك اآلابء «أكثــر خــرة ودرايــة ،وأعمــق جتربــة فيمــا شــاهدوه وعرفــوه ووعــوه
مــن صيــغ التعامــل يف احليــاة :حلوهــا ومرهــا ،وطارفهــا وتليدهــا»( .)٤٩ومــن جهــة
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أطـراف االتصــال ،تصــدر هــذه الوصــااي مــن األم حنــو البنــت غالبـاً ،ومــن األب حنــو
البنــت أحيــاانً ،لكــن الوضــع الطبيعــي هــو صــدور هــذه الوصــااي عــن األمهــات
تلمســها؛ فهــذا حممــد حــور يقــول يف هــذه
العتبــارات عديــدة حــاول الدارســون ّ
املســألة« :إن هــذه املهمــة تتصــل مباشــرة ابألم الــي تتــوىل هــذا األمــر ،وهــي الــي
تقــوم إبعدادهــا إىل هــذا اليــوم منــذ نعومــة أظفارهــا ،وقــد غلــب أن تكــون األم أكثــر
حرصـاً علــى ابنتهــا ،وأكثــر اتصــاالً هبــا؛ لذلــك فمــن الطبيعــي أن توجههــا وترشــدها
ويعزهــا يف حياهتــا ،نعــم ،غلــب هــذا األمــر،
إىل مــا يرضــي زوجهــا وجيعلــه يتعلــق هبــا ّ
وغلــب أن يكــون سـ ّـراً غــر مــذاع وغــر متــداول علــى األلســن ،حــى إذا مــا اتصــل
ابألب ذاع وانتشــر ووصلنــا شــيء منــه»( .)٥٠ويف كالم حممــد حــور مســألتان:
األوىل :أن املرســل عــادة يف مثــل هــذه الوصــااي هــو األم للصوقهــا ابلبنــت
تبصرهــا مبــا ينبغــي أن تكــون عليــه األمــور يف احليــاة
خاصــة يف مســألة الزفــاف؛ إذ ّ
الزوجيــة حــى تنجــح يف حياهتــا القادمــة.
واألخــرى :أن هــذه الوصــااي أمــر متــداول وشــائع بــن النــاس ،لكنهــا بســبب
صدورهــا -عــادة -مــن األمهــات ،وأن أحاديثهــن مــع بناهتــن تكــون عــادة س ـراً
غــر مــذاع وغــر متــداول علــى األلســن ،فــإن هــذه الوصــااي مل يصلنــا أكثرهــا ،وهــذا
يفســر قلّــة مــا عثـران عليــه منهــا ،وأن مــن أهــم أســباب معرفتنــا هبــا ووصــول بعضهــا
ّ
إلينــا صدورهــا عــن اآلابء أحيــاانً وليــس األمهــات .لكــن الوضــع الطبيعــي يف هــذه
الوصــااي صدورهــا مــن األم لقرهبــا اللصيــق مــن البنــات يف مســألة الزفــاف ،ويصـ ّـرح
بذلــك أمســاء بــن خارجــة حــن ّزوج ابنتــه هنــداً مــن احلجــاج بــن يوســف إذ قــال
يؤدبــن البنــات ،وإن أمــك هلكــت وأنــت
هلــا ليلــة هدائهــا« :اي بنيــة ،إن األمهــات ّ
صغــرة»( ،)٥١كمــا صـ ّـرح بــه أبــو األســود الــدؤيل حــن أوصــى ابنتــه ليلــة البنــاء هبــا،
قــال« :اي بنيــة ،كان النســاء أحــق أبدبــك مــي ،ولكــن ال بــد يل منــه»( .)٥٢وال أظــن
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األمهات حيتاج إىل طويل وقوف؛ فاألم إىل
أن تعليل مســألة صدورها الغالب عن ّ
يومنــا هــذا هــي الرفيــق األقــرب للبنــت يف موضــوع الــزواج ،أمــا األب فتتحـّـرج البنــت
معــه وأمامــه وال تســتطيع أن تفضــي إليــه مبكنــوانت صدرهــا ،وقــد يتحــرج هــو أيضـاً
مــن ذكــر بعــض األمــور فتتــوىل األمهــات هــذه املهمــة ،ولذلــك جنــده أحيــاانً إذا أراد
إيصال رســالة ما إىل ابنته يلجأ إىل أمها لتكون وســيطاً ورســوالً(*) ،فتخربها وصااي
والدهــا ابلطريقــة الــي تراهــا مناســبة.
ّأما املتلقي الوحيد يف وصااي اهلداء فهي البنت األنثى دون الذكر ،ونستحضر
هنــا شــهادة الدليمــي يف هــذا الشــأن؛ إذ يصـ ّـرح أبنــه مل جيــد مــن خــال مــا وقــف
عليــه مــن وصــااي أن أم ـاً اختصــت ولدهــا الذكــر أو أابً اختــص ابنــه بوصيــة ليلــة
الزفــاف ،وإمنــا مــا وجــدانه وصــااي اختصــت هبــا األم أو اختــص هبــا األب ابنتــه ليلــة
زواجهــا( .)٥٣ويعــزو ذلــك إىل أن «جتربــة البنــات يف احليــاة حمــدودة وخربهتــن فيهــا
قليلــة مل تصــل إىل غايــة اإلدراك ،ولطبعهــن يف بيــوت آابئهــن علــى صيغــة حيــاة
وتعاملهــن معهــا مبفاهيــم ختتلــف عــن البيــت الــذي ســوف ينتقلــن إليــه؛ إذ طبائــع
النــاس ليســت واحــدة ،ومشــارهبم ليســت متشــاهبة ،وأن العــادات والتقاليــد الــي
يــدرج عليهــا هــذا البيــت ختتلــف يف تصريــف شــؤوهنا عــن ذلــك البيــت؛ ولذلــك
وجــدت األم أن مــن الواجــب أن تضــع اخلطــوط العريضــة أمــام ابنتهــا مــن خــال مــا
مـّـرت بــه كأم يف بيــت زوجهــا ويؤثــر يف دميومــة العشــرة الزوجيــة بــن الطرفــن»(.)٥٤
ويــرده كذلــك إىل قوامــة الرجــل علــى املـرأة؛ وأهنــا «هــي الــي ينــاط هبــا تعهــده وتعهــد
بيتــه واحملافظــة علــى مالــه وعيالــه»( .)٥٥ويعلــل حممــد حـ ّـور ذلــك أبن البنــت «عندمــا
تــرك بيــت أبيهــا إىل بيــت الزوجيــة حباجــة إىل وصيــة أو قــل وصــااي تبـ ّـن مــا جيــب
عليهــا أن تقــوم بــه جتــاه زوجهــا لتحيــا حيــاة ســعيدة فيهــا هنــاء واســتقرار مــع شـريك
حياهتــا»( ،)٥٦وال تبتعــد ســهام الفريــح وســناء انجــي املصــرف( )٥٧عــن هــذا.
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ونــرى أن هــذه اآلراء مجيعهــا وجيهــة ،ونضيــف إليــه أن الرجــل يف املــوروث
العــريب -يف اجلاهليــة واإلســام -لــه مكانــة خاصــة يف مؤسســة األســرة ،وأن امل ـرأة
الزوجــة مطالبــة ببــذل وســعها إلرضــاء زوجهــا وإســعاده ،وابلتــايل فــإن امل ـرأة أوىل
ابملخاطبــة يف هــذه املســألة ،يعــزز ذلــك مــا عــرف يف هــذا املــوروث مــن تشــبيه املـرأة
ابألســر عنــد الــزوج؛ فهــو املرجــع فيمــا يتصــل بشــؤوهنا ،هــذا مــن جهــة ،ومــن جهــة
اثنيــة فــإن ســلوك امل ـرأة جتــاه زوجهــا وبيتهــا حيــدد بوصلــة الســعادة يف هــذا البيــت؛
فهــي كلمــة الســر يف وصفــة الســعادة الزوجيــة؛ ولذلــك توجــه إليهــا الوصــااي لتحــرص
علــى هــذه البوصلــة .ومــن جهــة اثلثــة فــإن املـرأة هــي الــي تــرك بيــت أبويهــا وتغــادره
إىل بيــت الزوجيــة ،وال يتعــرض الرجــل ملثــل هــذا؛ فهــو يبقــى مــع أهلــه وعش ـرته.
وقــد يكــون هــذا التغيــر حامس ـاً وقاســياً ومربــكاً للم ـرأة ،بــل إنــه قــد يشــكل نقطــة
حتـ ّـول فاصلــة يف حياهتــا؛ ولذلــك حتتــاج إىل وصيــة تعينهــا يف التعامــل مــع هــذا التغيــر
الكبــر؛ ولذلــك وجــدان ابــن اجلــوزي يعقــد فصـاً خاصـاً يف كتابــه «أحــكام النســاء»
للحديــث عــن أمهيــة الوصيــة للمـرأة قبــل زواجهــا ،بــل املبالغــة يف ذلــك ،وقــد افتتحــه
تعرفهــا حــق الــزوج وتبالــغ يف
بقولــه« :وينبغــي ألبــوي امل ـرأة ،خصوص ـاً األم ،أن ّ
وصيتهــا»( .)٥٨وخالصــة ذلــك أن املـرأة هــي احللقــة األضعــف واألحــوج للنصيحــة،
واألكثــر عرضــة للتغيــر ،والنقطــة األهــم يف حســم اجتــاه بوصلــة الســعادة ،وهبــذه
االعتبــارات كلهــا كانــت هــي املتلقــي الوحيــد ملثــل هــذه الوصااي،وهبــذه االعتبــارات
جمتمعــة ال تســتغين بنــت عــن الوصيّــة ،مهمــا كانــت ظروفهــا ومهمــا كان حســبها
ومنزلــة أبويهــا وشــرف عائلتهــا وأخالقهــا وهتذيبهــا.
هــذا عــن أط ـراف االتصــال يف وصــااي اهلــداء :البنــت /العــروس الــي تغــادر
منــزل أبويهــا إىل بيــت زوجهــا متلقيــة وخماطَبــة ،واألم غالبــا أو األب أحيــاانً ُم ْرِسـاً
ِ
وخماطب ـاً ،ولغــرض معــن واحــد هــو تزويــد هــذه البنــت مبــا مي ّكنهــا مــن شــق حياهتــا
اجلديــدة بنجــاح.
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إننــا يف دراســتنا للتواصــل ال بــد أن «نقــف عنــد الداللــة التفاعليــة يف النــص؛
حيــث يســتطيع املتلقــي أن يفهــم أفعــال اللغــة ووظائفهــا ،وهــذا هــو األثــر التواصلــي
الــذي يريــد املتكلــم إحداثــه ،وينتظــر أيضــا أن يقبــل املتلقــي فعلــه ويــرد عليــه بطريقــة
مناســبة ،وهــذا هــو الفعــل التفاعلــي امل ـراد حتقيقــه ابلفعــل اللغــوي بغــض النظــر عــن
الــردود األخــرى املتوقعــة»( .)٥٩أمــا عمليــة التلقــي يف خطــاب اهلــداء فهــي مباشــرة ،وهــي
متع ّددة املراحل ،وقد يتضمن خرب الوصية مرحلتها اخلتامية وقد ال يتضمن ،ونقصد
مبرحلتهــا اخلتاميــة أن يتحقــق أثــر الوصيــة يف حيــاة املتلقيــة جناحـاً أو إخفاقـاً ،ويتمثــل
هــذا أبن ينقــل لنــا اخلــر جنــاح البنــت يف حياهتــا وســعادهتا مــع زوجهــا كأثــر مباشــر
للوصيــة ،أو انعــدام ذلــك وطالقهــا وانفصاهلــا عــن زوجهــا ووجــدان أمثلــة علــى ذلك(*).
والتلقــي نوعــان يف مثــل هــذا اخلطــاب :التلقــي اخلارجــي الــذي يظهــر لنــا يف
ســطح اخلطــاب ،وتظهــر فيــه البنــت مســتمعة مصغيــة لــكل كلمــة تتفــوه هبــا املرســلة
األم .والتلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســيّة
املتلقيــة وخمزوهنــا االجتماعــي والثقــايف ،إنــه تفاعــل مــع األنســاق الثقافيــة واالجتماعيــة
احلاكمــة يف ذوات أولئــك البنــات وجتــد هلــا صــدى مباش ـراً يف انفعاالهتــا مــع هــذه
األنســاق ،وهــو مــن األمــور املهمــة يف حتليــل مثــل هــذا اخلطــاب علــى حنــو مــا ســنرى.
ومتــر عمليــة التلقــي الداخلــي مبراحــل متعــددة :ابتــداءً ابالســتماع ،ومــروراً
ابالســتيعاب والتمثّــل ،وانتهــاءً ابلتنفيــذ والتطبيــق أو تن ّكــب ذلــك ،مث األثــر .إنــه
تلـ ٍـق و ٍاع متجــدد ختتــره امل ـرأة يف كل موقــف وكل اتصــال ابلــزوج الــذي ســيصبح
كوهنــا اجلديــد وعاملهــا الوحيــد ،إنــه تلـ ٍـق متفاعــل جمبــول بســطوة األنســاق الثقافيــة
واالجتماعيــة الضاغطــة مــن اجملتمــع ،تقــف فيــه املـرأة بــا خيــار ســوى أن متضــي هبــذه
(الوصفــة /الوصيــة) إىل منتهاهــا ،لعـ ّـل العاقبــة تكــون ســعادة واســتقراراً .وميكننــا متثيــل
عمليــة االتصــال يف وصــااي اهلــداء ابلشــكل ( )1اآليت:
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(الشكل )1

اثلثاً :وصااي اهلداء عند األمهات:

الحظــت الباحثــة أن وصــااي اهلــداء عنــد اآلابء كلهــا منســوبة ،أمــا وصــااي
األمهــات فأكثرهــا (مخــس وصــااي مــن أصــل ســبع) يغيــب فيــه اســم املرســلة؛ فتكــون
الوصيــة منســوبة ل ـ ـ «أعرابيــة» أو «امـرأة» أو «امـرأة مــن العــرب» أو «أخــرى»()٦٠؛
وميكن تفســر هذه الظاهرة من وجهة نظر اجتماعية من خالل النقطتني اآلتيتني:
أوالً :أن هــؤالء النســوة مل تكــن أمساؤهــن المعــة يف اجملتمــع ،وأهنــن مــن عامــة
النــاس ،فلــم حيفــظ الــرواة أمساءهــن ،أمــا الوصــااي املنســوبة لنســاء بعينهــن فهــي الــي
تكــون فيهــا املرســات مــن نســاء العــرب املعروفــات؛ كمــا يف وصيــة «أمامــة بنــت
احلــارث» الــي متثــل عالمــة فارقــة يف جمتمعهــا ،إ ْن كان بذاهتــا أو أبمســاء الرجــال
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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قصتهــا هبــم ،إ ْن مــن جانــب أبيهــا أو زوجهــا أو زوج ابنتهــا ،وكمــا هــو
الذيــن اقرتنــت ّ
احلــال يف حكايــة الوصيــة الــي ســاقها ابــن طيفــور يف بالغــات النســاء ،وتــروي قصــة
زواج النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نصــر ببنــات أربــع مــن نســاء
العــرب املشــهورات دفعــة واحــدة تذكــر احلكايــة أمساءهــن()٦١؛ فمــن الطبيعــي أن جنــد
الــرواة يتل ّقطــون كل مــا تتفــوه بــه أولئــك النســوة ذوات احلســب والشــرف.
خاصــة
اثنيـاً :أن الروايــة عــن املـرأة يف اجملتمــع العــريب القــدمي كانــت قليلــة جــداًّ ،
إن كانــت هــذه امل ـرأة مــن املغمــورات .ويف جممــل األمــر ،فلعــل ورود الوصــااي عنــد
النســاء املشــهورات وعنــد عامــة النســاء علــى السـواء يــدل -رمبــا -علــى شــيوع وصيــة
اهلــداء يف اجملتمــع العــريب القــدمي ،وعلــى أهنــا تشــكل عرفـاً ســائداً يف ذلــك اجملتمــع.
وأتيت وصية اهلداء شــعرية أو نثرية ،وقد جتمع الفنني معاً فتكون شــعرية نثرية،
أمــا وصــااي األمهــات فأكثرهــا مــن النثر(مخــس مــن ســبع)؛ رمبــا ألن النثــر «أقــدر علــى
اخلاصــة،
توصيــل الغــرض وتوضيــح الفكــرة ،كمــا أنــه أيســر فهم ـاً ،يدركــه العامــة و ّ
وهــو أيســر يف اســتعمال العبــارة وصياغتهــا للتعبــر عــن الفكــرة وشــرح الغــرض»(.)٦٢
كمــا أن النثــر مينــح املرســل قائمــة متنوعــة مــن اخليــا رات الرتكيبيــة واألســلوبية
ال مينحهــا الشــعر ،وهــو مــا حيتاجــه هــذا الضــرب مــن اخلطــاب.
ويف العــادة تنحــو هــذه الوصــااي منحــى إجيابي ـاً جيمــع مــا يظنــه املوصــي أو
املوصيــة نصائــح خـ ّـرة فيهــا صــاحل الزوجــن ،لكــن ن ـ ّدت عــن هــذه القاعــدة بعــض
الوصــااي الشــاذّة النــادرة الــي دعــت إىل معاملــة الــزوج وأهلــه معاملــة غــر حمرتمــة(،)٦٣
وهــو قليــل جــداً عنــد مجيــع املوصــن لكنــه أقــل عنــد األمهــات .وغــرض هــذه
الوصــااي ،إال مــا ش ـ ّذ منهــا ،الوصــول إىل عالقــة أس ـرية متماســكة العــرى بــن
الزوجــن ،و «تقــدمي كل مــا مــن شــأنه إعانــة املـرأة علــى اســتيعاب التغيــر الــذي يطـرأ
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علــى حياهتــا بعــد الــزواج»(ّ .)٦٤أمــا عــن مضامينهــا؛ فتــكاد تكــون واحــدة يف العصرين
اجلاهلــي واإلســامي ،وخالصتهــا «تذكــر الزوجــة إبدامــة العشــرة الزوجيــة»(.)٦٥
وفيهــا توصيــة خاصــة ابســتخدام الكحــل واملــاء ،وقــد تتطــرق الوصيــة أحيــاانً إىل
بعــض التفاصيــل املتعلقــة ابملعاشــرة الزوجيــة ،وال يوجــد يف هــذه الوصــااي أي حديــث
عــن حقــوق املـرأة ،بــل كل مــا نـراه توجيهــات مرتاكمــة ومتعــددة هلــا ابجتــاه احلصــول
علــى وضــع مناســب عنــد زوجهــا.
وهــذه الوصــااي تعكــس خـرات األمهــات وحتمــل حكمتهــن وخالصــة جتارهبــن
يف احليــاة الزوجيــة ،وتكشــف عــن عقليــة اجملتمــع ،وتصـ ّـور الكثــر مــن مالحمــه وطبيعــة
العالقــات بــن أف ـراده ،وتكشــف عــن أعرافــه وقيمــه ،وترســم صــورة دالــة لتفاصيــل
حياتــه وأنســاقه االجتماعيــة والثقافيــة .وتقــدم صــورة عــن عالقــة الرجــل ابمل ـرأة،
ووضــع امل ـرأة يف ذلــك اجملتمــع ،الــذي -رمبــا -خلّصــه عامــر بــن الظــرب يف إحــدى
الوصــااي بقولــه« :فإنــه ال رأي للم ـرأة»(.)٦٦
وقــد وجــدت الباحثــة نصــن شــعريني وأربعــة نصــوص نثريــة مــن وصــااي اهلــداء
عنــد األمهــات (عــدا نــص أمامــة بنــت احلــارث) .وســنحلل النصــوص الشــعرية أوالً
مث النصــوص النثريــة؛ ذلــك أن الشــكل اللغــوي املتصــل ابلبنيــة العليــا للنــص لــه دوره
يف تقولــب اخلطــاب وتشـ ّكله كمــا يــرى علمــاء النــص(.)٦٧

رابع ـاً :إس ـراتيجيات اخلطــاب يف وصــااي اهلــداء عنــد األمهــات يف
ال ـراث العــريب:
أ .وصااي اهلداء الشعرية:

الوشــاء يف الفاضــل
أوىل وصــااي اهلــداء الشــعرية عنــد األمهــات وصيّــة نقلهــا ّ
عــن حممــد بــن يزيــد قــال« :أخــرين احلســن بــن علــي بــن عبــد الرمحــن أن أعرابيــة مــن
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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صبــاح بــن عبــد القيــس ،أوصــت ابنــة هلــا عنــد هدائهــا فقالــت:
لشـ ـ ـ ـ ِّـر إِ َذا َمـ ـ ــا أَقـْبَـ ـ ـ َـل
َل تـَْه ُجـ ـ ـ ِر َّن البـَْعـ ـ ـ َـل ِف القـ ـَـ ـ ْـوِل
َوَل تـُْغ ـ ـ ـ ـ ِر ِيه ِب َّ
ُْمتـ َق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا ث ـ ـ ـ ـ َّـم ي ُكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن مع ِ
ض ـ ـ ـ ــال
َّ
فأو ُل الش ـ ـَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر يَ ُكـ ـ ـ ـ ـ ــو ُن جلالً
ُْ
َ ً ُ َ
وَل تَبِيتِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـن ِ
فتَ ْك ِشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـفي ِم ْن أ َْمـ ـ ِرِه َما َج ِه ـ ـ ــال
عليه َبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالً
َ
يلفتنــا ابتــداءً أ ّن هــذه األم تعتمــد علــى اإلس ـراتيجية املباشــرة يف اخلطــاب(*)؛
أي تقــدمي ،وبــدأت مباشــرة ابلنهــي:
فلــم تقـ ّدم بــن يــدي توجيهاهتــا اآلمــرة الناهيــة ّ
()٦٩
ـرد
«ال هتجــر ّن البعــل يف القــول» ،ويف روايــة« :ال تفجــري يف القــول» ؛ ولعـ ّـل مـ ّ
هــذه املباشــرة إحســاس األم أ ّن ابنتهــا مســتعدة لألخــذ ابلتوجيهــات مباشــرة مــن غــر
تلكــؤ ،وأهنــا ليســت حباجــة ألي تقــدمي أو توطئــة ،وليــس كل البنــات كذلــك ،ورمبــا
ألن الشــعر أضيــق مــن النثــر يف اســتيعابه مثــل هــذه املقدمــات .وضمــر اخلطــاب يف
فاحتــة النــص(ال هتجــر ّن /أنــت) يفــرد املتلقيــة مبضمــون النهــي ،أمــا النهــي نفســه ففيــه
توجيــه عنيــف لالبتعــاد عــن املنهــي عنــه ،ولــه قــوة كبــرة كمــا هــو احلــال يف أي عالمــة
للممنــوع الــذي ينبغــي تركــه الــي تعطــي للشــيء املمنــوع هالــة كافيــة جتعــل املخاطــب
يبتعــد عنــه مــا اســتطاع إىل ذلــك ســبيالً.
()68

وتلجــأ األم إىل اإلس ـراتيجية التوجيهيــة(*) ســبيالً إليصــال رســالتها ،ومتثلــت
هــذه اإلس ـراتيجية يف سلســلة مــن األوامــر والنواهــي املشــفوعة ابلتعليــل والتوضيــح
وإضــاءة املناطــق املظلمــة الــي قــد ختفــى علــى الفتــاة؛ وذلــك لكــي ال تبــدو هــذه
األوامــر والنواهــي فارغــة مــن مضموهنــا أو غايتهــا النبيلــة ،وهــي الوصــول ابلفتــاة
وحياهتــا القابلــة إىل بــر األمــان ،واألمــر والنهــي «مظه ـران لغــواين مــن مظاهــر
املوجهــات اإللزاميــة وفق ـاً لبريملــان»( .)٧٠واملرســلة يف هــذا تتوســل ابإلس ـراتيجية
ّ
اإلقناعيــة أيضـاً؛ حيــث خيتلــط التوجيــه ابإلقنــاع؛ ومــن مناذجــه يف النــص توجيــه األم
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ابنتهــا إىل جتنــب اهلجــر يف القــول للــزوج ،وضــرورة حتاشــي الشــر ،وعــدم الســماح لــه
ابالمتــداد واالنتشــار ،خلّصــت ذلــك بقوهلــا عــر أســلوب النهــي:
َوَل تـُْغ ِر ِيه ِبلشِّ
َّر إِ َذا َما أَقـْبَ َل
َل تـَْه ُج ِر َّن البـَْع َل ِف ال َق ْوِل
مث ســاقت بــن يديهــا توضيحـاً وتقريبـاً وإثبــااتً علــى ضــرورة هــذا الطلــب ومغبّــة
عــدم اتباعــه ،وذلــك قوهلــا:
ُْمتـ َقرا ُثَّ ي ُكو ُن مع ِ
فَأ ََّو ُل الشِّ
ضال
َّر يَ ُكو ُن َجلَ ًل
َ ً َ ُْ
وخالصــة الفكــرة اإلقناعيــة أن الشــر ّأولــه يكــون صغ ـراً حمــددا لكنــه ال يلبــث
أن يصبــح مشــكلة ومعضلــة ال حــل هلــا إن مل يطـ ّـوق وحيصــر؛ فمــن اخلــر إذن
أن نتحاشــاه وأن حناصــره مبك ـراً؛ فهــذه الفــاء الس ـريعة تنقــل إليــك العلّــة احلاضــرة
والتوضيــح الس ـريع للتوجيــه املطلــوب؛ فهــو توجيــه معلّــل وهــو أدعــى للقبــول مــن
طــرف الفتــاة.
ويلفتنــا يف النــص أدوات لغويــة معينــة مثــل( :إذا) مقرتنــة ب ـ (مــا) الزائــدة،
واقرتاهنمــا مع ـاً يفيــد االحتماليــة« :إذا مــا أقبــا»؛ فإقبــال الشــر يف احليــاة الزوجيــة
حمتمــل ،لكنهــا عـ ّـرت عنــه بعبــارة تدعــو الفتــاة إىل عــدم الســماح لــه ابجملــيء أصـاً:
«إذا مــا»؛ فكأنــه مــن املفــرض أال أييت ،فـ ـ «إذا» تفيــد الوجــوب يف العــادة لكنهــا
قطعتهــا ب ـ ـ «مــا» الزائــدة فأفــادا االحتماليــة ،لكــن إ ْن حصــل هــذا الشــر فــإن اإلجـراء
الواجــب هــو حماصرتــه وعــدم الســماح لــه ابالمتــداد.
توســلت األم أيضـاً ب ـ «مث» العاطفــة للداللــة علــى أن املشــكالت الزوجيــة
وقــد ّ
تبــدأ صغــرة لكنهــا تتعقــد مــع مــرور الوقــت إن مل يتــم تداركهــا فــوراً:
ُْمتـ َقرا ُثَّ ي ُكو ُن مع ِ
فَأ ََّو ُل الشِّ
ضال
َّر يَ ُكو ُن َجلَ ًل
َ ً َ ُْ
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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واســتخدمت املرســلة كلمــة (جلــل) بــذكاء ،وهــي مــن ألفــاظ األضــداد وتعــي
الشــيء العظيــم والصغــر اهلـ ّـن()٧١؛ فالشــر قــد يبــدو جلـاً حمتقـراً أي صغـراً لكنــه ال
يلبــث أن يكــون كبـراً عظيمـاً ،وبــذا يكــون الشــر عظيمـاً خطـراً حــى لــو بــدا هينـاً.
واالسـراتيجيات ذاهتــا جندهــا يف التوجيــه الثالــث وهــو قوهلــا:
فـَتَ ْك ِشـ ِـفي ِم ْن أ َْمـ ـ ِرِه َما َج ِهـ ــال
َوَل تَبِيتِ ـ َّـن َعلَيـْـ ِـه َبَـ ـ ًـل
ويف البيــت إشــارة مــن بعيــد إىل العالقــات اجلنســية بــن الزوجــن ،وهــو أمــر قليــل
اندر يف وصــااي األمهــات ،وهــو ممــا ميكــن تفســره ابالعتبــارات اللغويــة ذات البعــد
ٌ
تفضــل املـرأة اجلهــر مبثــل هــذه األمــور ،وإمنــا
االجتماعــي لــدى اجلنســن؛ حيــث ال ّ
تلمــح إليهــا تلميح ـاً .وقــد أوردت األم التوجيــه يف صــورة النهــي ،واملنهــي عنــه هــو
ّ
خبــل البنــت ابلوصــل علــى زوجهــا وضــرورة تلبيــة مطالبــه الزوجيــة ،فــإ ْن عــرض هلــا
مــا جيهلــه ممــا ميكــن أن مينــع ذلــك مــن حيــض أو حنــوه فعليهــا أن تكشــف لــه ذلــك
لئــا تســتجلب غضبــه؛ فهــو توجيــه ابلنهــي ولكنــه توجيــه مغلّــف ابإلقنــاع والتوضيــح
والتحذيــر مــن العواقــب دائمـاً.
ومــن التقنيــات اللغويــة اجلليــة يف اإلسـراتيجية التوجيهيــة يف هــذا النــص اقـران
ـن» وهــي تشــي أبكثــر
األفعــال املنهــي عنهــا بنــون التوكيــد «ال هتجــر ّن» ،و «التبيـ ّ
مــن مســألة؛ أوهلــا يتصــل ابملرســلة؛ فهــذه األدوات تــرز قـ ّـوة املرســلة؛ قوهتــا املعنويــة
وقــوة موقعهــا وموقفهــا (اســتخدام الســلطة)؛ ممــا جيعــل ألوامرهــا ونواهيهــا احلازمــة
حمـاً وموقعـاً يف نفــس البنــت املتلقيــة .واثنيهــا يتعلــق ابملتلقيــة؛ فنــون التوكيــد تشــي
أبمهيــة االلتـزام هبــذه التوجيهــات وضــرورة تنفيذهــا حبذافريهــا ،وإال كانــت مغبــة ذلــك
كبــرة ،وكان ذلــك وابالً عليهــا .واثلثهــا يتعلــق ابلــزوج ؛ فنــون التوكيــد تشــي بتعظيــم
الــزوج ،وأمهيــة إســعاده وإرضائــه واالبتعــاد عــن كل مــا ميكــن أن ينغّصــه ،ويقـ ّـوي هــذه
الفكــرة حركــة الضمائــر يف النــص الــي جتعــل الفتــاة جمــرد متلـ ٍـق تـُْلقــى عليــه التوجيهــات
وعليــه أن أيخذهــا كمــا هــي؛ ألن عاقبــة تنكبّهــا ســتكون ابهظــة الكلفــة.
38

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .خلود إبراهيم العموش

ّأمــا الــزوج فهــو حمــور التوجيــه ولبّــه وســببه؛ فهــو حاضــر بشـ ّدة يف هــذا النــص:
امس ـاً ظاه ـراً وضم ـراً متص ـاً وضم ـراً غائب ـاً ،وميكننــا أن نتبــن ذلــك مــن خــال
اإلحــاالت الضمرييــة عليــه يف النــص ،ومقارنتهــا ابإلحــاالت الضمرييــة الــي حتيــل علــى
البنــت /العــروس؛ فمــع أن املخاطبــة هــي امل ـرأة /العــروس إال أن الــزوج الغائــب هــو
احلاضــر األكــر هنــا؛ فبينمــا جنــد أربــع إحــاالت ضمرييــة حتيــل علــى املـرأة /العــروس،
جنــد يف مقابلهــا مخــس إحــاالت ضمرييــة حتيــل علــى الــزوج ،وانظــر هــذا اجلــدول:
ال هتجر ّن ِ
(أنت)  /العروس
ال تغري ِ
(أنت)  /العروس
ال تبينت ِ
(أنت)/العروس
ّ
فتكشفي (أنت)/العروس

البعل (هو) /الزوج
تغريه (هو) /الزوج
عليه /هو /الزوج
مــن أمــره (هــو) /الــزوج ،مــا جهــا (هــو)
الــزوج

ويف اســتنطاقنا ملــا وراء مجــل النــص املــدروس هنــا وإحاالتــه مــن بــى اجتماعيــة
وثقافيــة ،جنــد امل ـرأة مطالبــة أبن تكــون الطــرف الــذي يســرضي ويق ـ ّدم التنــازالت
ابســتمرار حفاظ ـاً علــى مؤسســة الــزواج ،وأن عليهــا أن تنكــر ذاهتــا وتطلّعاهتــا يف
ســبيل إرضــاء الــزوج مبــا حيــب بغــض النظــر عمــا تريــده هــي؛ فكأهنــا تالشــت فيــه
أو ذابــت ،ومل يعــد لتطلعاهتــا ومــا هتـواه مــكان؛ فرضــاه وســعادته هــو حمــور تفكريهــا
وحياهتــا ،بــل ودقائــق تفاصيــل هــذه احليــاة .إن هــذه القـراءة الســابرة للبنيــة اإلحاليــة
للنــص ومــا تشــي بــه مــن بــى اجتماعيــة وثقافيــة هــو إج ـراء إضــايف ملــا اعتــدان أن
نقــوم بــه يف دراســة اخليــارات الرتكيبيــة للمنشــئني ودرجــة موافقتهــا للشــروط النحويــة
والدالليــة؛ إذ إن علينــا -يف هــذا الضــرب مــن الدراســات -أن ننظــر إن كانــت
اجلمــل املختــارة يف اخلطــاب «تلــي الشــروط التداوليــة املصاحبــة لذلــك اخلطــاب،
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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ومنــه ظــروف إنتاجهــا مــن طــرف كائــن و ٍاع لــه موقــف مــن الوجــود والعــامل»()٧٢؛ وبــذا
يســهم درس اللغــة بفعاليــة يف اإلجابــة عــن أســئلة احليــاة.
أما الوصية الشــعرية الثانية فقد رواها الو ّشــاء يف الفاضل أيضاً ،قال« :أخربين
حممــد بــن يزيــد قــال :أخــرين احلســن بــن عبــد الرمحــن قــال :أوصــت أعرابيــة ابنــة هلــا
()٧٣
ليلــة هدائهــا فقالــت:
ِ
الس ــاد ِ
ت اهل ـَ ـ َـرْم
ات ِمـ ْـن فـَْر َعـ ْـي ُج َشـ ْـم
َم َ
َسليلَـةَ َّ َ
ـاب َوَدنـَ ــا َوقْ ُ
ضى الشَّبَ ـ ـ ـ ُ
ت أ ُُّم احلَ َك ـ ـ ـ ْـم
َّه ـ ـ ـ ُـر بِتـَْعـ ـ ـ َـر ِاق ال َق َسـ ـ ـ ـ ْـم
ب ال َقـ ـ ْـو ُلَ :م َ
َوهـَـ َ
ضْ
ـاض ِن الد ْ
َوقَـ ـ َّـر َ
ِ
ض ِري ـ ـ ـ ـ ـ ٍـح َوَرجـَـ ـ ـ ـ ـ ْـم
ـاغ َو َح ـ ـ ـ ـ ٌّـق مـَـ ـ ـ ــا َز َع ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
َوَزاع ـِـ ـ ـ ـ ٌـم بـَ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ِبَنَّنـ ـ ـ ـ ــي َرْه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـن َ
ِِ
الشيَـ ـ ـ ْـم
ع ال َكــلِ ْم
ـود ِّ
اللَ فَ ْ
َو َحالف ـ ــي احلـ ـَـ ـ ـ َّـق َوَْم ُم ـ ـ َ
اح َذ ِري لـَ ْذ َ
فَ ّ
اخ َش ـ ْـي َو ْ
ِ
ِ
َوالبـَْع ـ َـل َل تـ ـُ ـ ـ ْـزِري بِِه ِعْن َد الع ـَـ ـ ـ َـد ْم
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـل إَِرْم
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ْد ِق َول ْل َف ْ
ِبلبِـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّـر َو ّ
ِ
احتَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ْم
َوَل تـُ ـ ِـذيعِـ ـ ـ ـ ـ َّـن َعلَيـ ـ ـ ـ ِـه َمـ ـ ـ ـ ـ ــا ا ْكتـَتَـ ـ ـ ـ ــم
َوَل ت ـَـ ـ ـ ـ ُـرّدي قـَْولَـ ـ ـ ـ ــهُ إِ َذا ْ
ِ
ِ
ِ
ص ِـات قـَْبل ِح ْ ِ
ُختَ ـ ـ ـ ـ َـرْم
يأْ
ـوم النـَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـد ْم هـ ــذي َو َ
ـب َم ـ ـ ْذ ُم ـ ـ ـ ـ ـ َ
فَإنَّـ ـ ــهُ يـُْعقـ ـ ـ ُ
َ
تعتمد هذه الوصية اعتماداً رئيساً على اإلسرتاتيجية التوجيهية ،ومن املالحظ
أهنــا أقــل مباشــرة مــن ســابقتها ،مــع أهنــا مــا زالــت مباشــرة؛ فقــد ّمهــدت املرســلة
أبكثــر مــن تقــدمي قبــل أن تشــرع أبوامرهــا ونواهيهــا ،وتع ـ ّد هــذه املقدمــات وصائــل
األول فهــو
متهــد لــه وهتيــئ لقبولــه؛ أمــا التقــدمي ّ
ووســائل جتعــل للتوجيــه أمهيــة وقيمــة و ّ
النــداء مــع حــذف حــرف النــداء ،وهــو ممــا يســاعد يف اخت ـزال املســافة بــن طــريف
اخلطــاب ،ويســهم يف التقريــب النفســي واملعنــوي بــن األم املرســلة والبنــت املتلقيــة.
وألن املخاطبــة جديــرة ابلتنويــه والتقريــظ فقــد أفردهتــا وجعلتهــا بــؤرة خطاهبــا« :ســليلة
الســادات مــن فرعــي ُج َشــم» علــى تقديــر« :اي ســليلة الســادات» .واإلشــادة أبصــل
البنــت وحســبها ونســبها وأهنــا ابنــة الســادات مــن اجلهتــن أمـاً وأابً ،حيقــق أمريــن:
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بعزهتا ومكانتها ،وهذا يهيئها
ومسـرهتا وإحساســها ّ
األول :انشـراح صدر الفتاة ّ
أحســت بصدق صاحبه.
للســماع أكثر؛ فالنفس هتوى املديح وتفرح لهّ ،
خاصة إذا ّ

واآلخر :أنه يذ ّكر املتلقية أبن من كانت مثلها :حسباً ونسباً وعراقة يف األصل
والعائلــة ،ينبغــي هلــا أن تتحلــى أبخــاق رفيعــة وخصــال محيــدة ومشائــل كرميــة .وهــذا
التقــدمي متصــل ابملتلقيــة ومركزهــا االجتماعــي ،وهدفــه ضمــان اســتجابتها ملضمــون
اخلطــاب وحتقيــق تفاعلهــا اإلجيــايب معــه .إنــه حتريــك لســلطة املركــز االجتماعــي علــى
صاحبــه ؛ إذ حيتّــم هــذا املركــز علــى صاحبــه نوع ـاً مــن الســلوك ال يســتطيع معــه
فــكاكاً ،ألنــه لــو فعــل فســيجعل مــن نفســه عرضــة النتقــادات اجملتمــع.
و ّأمــا التقــدمي الثــاين ،فهــو لفــت انتبــاه البنــت إىل حقيقــة أن ّأمهــا صاحبــة جتربة،
وأهنا اســتمدت هذه التجربة من حياهتا املديدة؛ فهي ليســت صغرية يف الســن ،بل
إهنــا اقرتبــت مــن اهلــرم والوفــاة ،و ّأنــا خــرت احليــاة وخربهتــا احليــاة ،وأن هــذه العــروق
الباديــة يف قســمات وجههــا هــي خــر دليــل علــى هــذه التجربــة العميقــة ،ومعــى ذلــك
أن مــا يصــدر عنهــا مــن وصــااي إمنــا هــو مثــرة هــذه التجربــة؛ وهــذا أدعــى لقبوهلــا:
ت اهلـَـ ـ ـ ـ َـرْم
َم َ
ـاب َوَدنـَ ــا َوقْ ُ
ضى الشَّبَ ـ ـ ـ ـ ُ
َّه ـ ـ ُـر بِتـَْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ِاق ال َق َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
َوه ـَـ ـ ـ َ
ـاض ِن الد ْ
ت أ ُُّم احلَ َك ـ ـ ـ ـ ـ ْـم
ب ال َقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـو ُلَ :م َ
ضْ
َوقَـ ـ ـ ـ ـ َّـر َ

ويالحــظ يف هــذا اجلــزء مــن النــص كثــرة العناصــر اإلشــارية الدالــة علــى الزمــن
واحليــاة واملــوت إشــارة إىل هــذه اخلــرة وهــذه التجربــة( :الشــباب /اهلــرم /الدهــر
ضريــح /رجــم)ّ .أمــا األفعــال فتوحــي بســرورة احليــاة قبـاً وبعــداً ،ومعاركــة احليــاة هلــا
كل ذلــك مدعــاةٌ إلقبــال االبنــة
ومعاركتهــا للحيــاة( :مضــى /دان /مضــت /قـّـرب) ،و ّ
علــى األخــذ بوصيــة صاحبــة هــذه التجربــة العميقــة .والتقــدمي الثــاين متصــل بســلطة
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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املرســلة الــي اســتمدت مشــروعيتها مــن أمومتهــا وحمبتهــا الصادقــة مــن جهــة ،ومــن
خربهتــا الطويلــة الــي جتعــل لتوجيهاهتــا قيمــة ومعــى خمتلفــن مــن جهــة أخــرى.
وبذا تكون املرسلة قد سلّطت على املتلقية نوعني من املؤثرات إلحداث حركة
الوعــي مبضمــون اخلطــاب؛ األول :املؤثـرات املتصلــة ابملركــز االجتماعــي للمتلقيــة وما
ميليــه ذلــك عليهــا مــن ســلوك منضبــط وحمســوب ،وهــي مؤث ـرات اجتماعيــة حمضــة
وســطوهتا كبــرة .والثــاين :املؤثـرات املتصلــة بســلطة املرســلة املســتمدة مــن موقعهــا أمـاً
ومــن خربهتــا الكبــرة يف احليــاة ومــن صدقهــا جتــاه ابنتهــا الــذي متثــل يف اســتحضار
املــوت يف خامتــة النــص ،إذ إن الصــدق غالب ـاً مــا يــازم مــن يعتقــدون أهنــم ميضــون
وهــم يريــدون تــرك أبنائهــم يف أمــان ،وهــذان النوعــان مــن املؤثـرات غرضهمــا إحــداث
الوعي مبضمون اخلطاب وحتقيق غرضه ومقاصده .والشكل ( )2اآليت يربز ذلك:

(الشكل )٢

وبعــد هاتــن املق ّدمتــن بــدأت األم املرســلة بوصاايهــا البنتهــا ،وكأن لســان
حاهلــا يقــول :حبــق هذيــن :نســبك وحســبك يف بيــت الســادات ،مــن جهــة وخــريت
وجتربــي مــن جهــة أخــرى ،اقبلــي مــي هــذه النصائــح لتصلــي بزواجــك إىل بــر األمــان.
أمــا التوجيهــات فهــي :عليــك خبشــية هللا /احــذري الــكالم الــاذع /التزمــي احلــق
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والشــيم احملمودة/كــوين عالمــة مميــزة يف الــر والصــدق والفضــل /عــدم اإلزراء ابلــزوج
عنــد الفقر/عــدم نشــر أس ـرار الــزوج /وأن ال تــردي قــول الــزوج إذا احتــدم غضبــه
فــإن ذلــك يعقــب النــدم املذمــوم .وأهنــت وصيتهــا بقوهلــا« :هــذي وصــايت قبــل حــن
أخــرم»؛ أي قبــل أن أمــوت.
ّأما يف جانب األدوات اللغويّة اليت استخدمتها املرسلة يف حتقيق إسرتاتيجيتها
فقــد اعتمــدت أســلوبني رئيســن مهــا :األمــر والنهــي ،ووظّفتهمــا برباعــة ابالســتعانة
وجتســد هــذه الرتاكيــب طبيعــة العالقــة بــن املرســلة
بعــدد مــن األشــكال الرتكيبيــةّ ،
واملتلقيــة ،ويطلــق عليهــا علمــاء اخلطــاب مــا يســمى ابلعالقــة القياســية؛ إذ «يتبلــور
يف خطــاب املرســل كل أشــكال الســلطة اجملــردة»( .)٧٤أمــا األمــر يف الوصيــة فقــد
جــاء علــى النحــو اآليت :هللا فاخشــي /واحــذري لــذع الكلــم /وحالفــي احلــق وحممــود
الشــيم ابلــر والصــدق /وللفضــل إرم .وكان األمــر األول هــو التـزام خشــية هللا ،ولعلــه
يوحــي أن الوصيــة إســامية مــع أ ّن هــذا ليــس لزام ـاً؛ إذ كان اجلاهليــون يســتعملون
مجـاً كهــذه أيضـاً .ويالحــظ يف هــذا األمــر تقــدمي املفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل
لألمهيــة؛ فمطلــوب مــن البنــت أن تســتحضر (هللا) دائم ـاً يف تعاملهــا مــع زوجهــا
وبيتهــا ،وقــد تص ـ ّدر هــذا األمــر قائمــة األوامــر ليكــون أص ـاً لــكل مكرمــة بعــد
ذلــك ،وعطفــت عليــه مباشــرة األمــر الثــاين وهــو احلــذر مــن الــكالم الــاذع؛ فكأّنــا
هــذا احلــذر هــو أوىل مثــار خشــية هللا .ويالحــظ يف هــذا األمــر اســتعاضتها عــن
املرّكــب الوصفــي للمفعــول بــه ابملرّكــب اإلضــايف ؛ فبــدل أن تقــول« :احــذري الكلــم
الــاذع» ،قالــت« :احــذري لــذع الكلــم» ،وق ّدمــت مــا يفــرض أن يكــون وصف ـاً
الذع
علــى املوصــوف وجــاءت بــه مصــدراً وفيــه نــوع مــن املبالغــة؛ ففــرق بــن كل ـ ٍم ٍ
ـذع؛ فالثــاين أشـ ّد إيالمـاً ،ولــذع الكلــم قــد يـؤمل أكثــر مــن لــذع الســوط ،وهــو
وكلـ ٍم لـ ٍ
ممــا يع ّكــر صفــو احليــاة ويفضــي إىل النـزاع والشــقاق .مث عطفــت عليــه مباشــرة األمــر
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		

43

وصايا الهداء عند األمهات في التراث العربي حتى القرن الرابع الهجري.......

كل منهــا يفضــي إىل اآلخــر ويؤثــر
الثالــث وكأمنــا هــي سلســلة متصلــة مــن األخــاق ّ
يف اآلخــر ،أمــا هــذا األمــر فهــو أن حتالــف احلــق والشــيم احملمــودة ،وأن تكــون معهمــا
حيــث دارا .والتحالــف يعــي االلت ـزام التــام والوفــاء حبــق احلليــف متام ـاً وعــدم التنكـ ّـر
لــه أبــداً؛ فعليهــا أن حتالــف احلــق والشــيم احملمــودة ابلــر والصــدق كمــا يفعــل احلليــف
الصــادق مــع حليفــه ،والــر يعــي الوفــاء هنــا« :وحالفــي احلــق وحممــود الشــيم ابلــر
والصــدق».
ويالحــظ هنــا أيضـاً أهنــا قــد ق ّدمــت الوصــف (حممــود) علــى املوصــوف (الشــيم)
ـب وصفــي إىل مركــب إضــايف ،وكان أصــل الرتكيــب :وحالفــي الشــيم
وحولتــه مــن مركـ ّ
ّ
ـرب مــن التخصيــص؛ إذ (الشــيم) تشــي ابخلصــال احلميــدة،
احملمــودة ،ويف ذلــك ضـ ٌ
توســلت ابســم املفعــول وق ّدمتــه ليكــون يف ذلــك ختصيصـاً فــوق التخصيــص،
لكنهــا ّ
وفيــه ترغيــب للمتلقيــة أبن تلــزم هــذه الشــيم فتكــون ســبيلها إىل جلــب محــد النــاس هلــا
خاصــة زوجهــا ،وخصــت ابإلشــارة ضربــن مــن الشــيم ليكــوان ســياجاً حللــف ابنتهــا
مــع احلــق واألخــاق مهــا :الــر والصــدق.
وعطفــت علــى ذلــك كلــه األمــر الرابــع واألخــر ،وهــو أن تكــون االبنــة إرم ـاً
للفضــل؛ أي عالمــة فارقــة للفضــل؛ فتصبــح االبنــة والفضــل صنويــن متالزمــن
يذكــر أحدمهــا إذا ذكــر اآلخــر؛ فــاإلرم «حجــارة جتمــع وتنصــب علم ـاً يف املفــازة
يهتــدى هبــا ،وكان مــن عــادة اجلاهليّــة أهنــم إذا وجــدوا شــيئاً يف طريقهــم وال ميكنهــم
اســتصحابه ترك ـوا عليــه حجــارة يعرفونــه هبــا ،حــى إذا عــادوا أخذوه»(.)٧٥واجلملــة
فيهــا حــذف وفيهــا تقــدمي وأتخــر ،وتقديرهــا :كــوين إرم ـاً للفضــل ،وقــد حــذف
العامــل ألنــه مفهــوم مــن الســياق ،أمــا تقــدمي قيــد اجلــر املتعلــق ابخلــر «للفضــل»
فألنــه موضــع التنبيــه ومنــاط الوصيــة؛ فهــي مــا زالــت يف مقــام احلديــث عــن الشــيم
احملمــودة الــي ينبغــي التحلــي هبــا.
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أمــا النواهــي فهــي :والبعـ َـل ال تــزري بــه عنــد العــدم /وال تذيعـ ّـن عليــه مــا اكتتــم/
وال تــردي قولــه إذا احتــدم فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم .ويالحــظ أهنــا عطفــت النواهــي
علــى األوامــر والعطــف معنــاه االش ـراك يف احلكــم؛ فكأمنــا هــذه الوصــااي مجيع ـاً
تشــكل حلقــة واحــدة جيــب اإلمســاك هبــا مــن أطرافهــا مجيع ـاً .أمــا النهــي األول
فهــو عــدم اإلزراء ابلــزوج عنــد العــدم؛ أي عــدم إســاءة معاملتــه إذا أقــر وصــار فقـراً
أالتعييــه بضيــق ذات اليــد ،وأال تتغــر معاملتــك جتاهــه إذا صــار كذلــك؛ فــإن ابنــة
و ّ
الســادات ال تفعــل ذلــك ،والنســاء الكرميــات ال يفعلــن ذلــك.
ويالحــظ أهنــا اســتخدمت أســلوب االشــتغال للرتكيــز علــى الــزوج ألمهيتــه وأمهيــة
احرتامــه يف احليــاة الزوجيــة( :والبعـ َـل ال تــزري بــه عنــد العــدم)؛ فاملرســلة ال تكتفــي
مرتــن وجبملتــن اثنتــن وليــس جبملــة واحــدة ،والثانيــة منهمــا
إببـرازه مــرة واحــدة بــل ّ
توكيــد لفظــي لــأوىل؛ فلفــظ «البعــل» منصــوب علــى نــزع اخلافــض ،والرتكيــب
األصلــي هــو« :ال تــزري ابلبعــل ال تــزري بــه عنــد العــدم» ؛ فهــذا هــو الرتكيــب
يف بنيتــه العميقــة ،وهــو أبلــغ يف الرتكيــز علــى (البعــل) ،وتقدميــه امس ـاً ظاه ـراً أوالً مث
إشــغال العامــل بضمــره اثني ـاً خــر دليــل علــى أنـّـه بــؤرة اخلطــاب ومركــز عنايتــه ،مث
قيّــدت املرســلة العامــل ابلظــرف (عنــد) مضاف ـاً إىل (العــدم) ختصيص ـاً هلــذا الظــرف
اخلــاص وعنايــة بــه؛ فــإن كان اإلزراء ابلــزوج منهي ـاً عنــه مطلق ـاً عنــد امل ـرأة الكرميــة
فــإن اإلزراء بــه عنــد عدمــه ألــزم وآكــد يف النهــي ،وهــو خلـ ٌـق مــرذول ال يليــق ابملـرأة
العاديــة فض ـاً عــن «ســليلة الســادات مــن فرعــي جشــم».
وعطفــت علــى هــذا النهــي هنيـاً آخــر هــو أال تذيــع أسـرار الــزوج الــي ائتمنهــا
عليهــا ،وقــد غلّظــت املرســلة هــذا النهــي بصــورة واضحــة ،فلــم يعــد هني ـاً عــادايً
دل عليــه
ب ـ ـ «ال الناهيــة» ،وإمنــا هــو هنــي مضاعــف وعلــى وجــه مــن التشــديدّ ،
نــون التوكيــد الثقيلــة الــي اتصلــت ابلفعــل بعــد (ال) الناهيــة« :وال تذيعـ ّـن عليــه مــا
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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اكتتــم»؛ ممــا يــدل علــى أن خــرق هــذا النهــي هــو مــن كبائــر األمــور الــي ال تليــق
وتوســلت ب ـ ـ «مــا» املوصولــة الــي هــي مــن املبهمــات لتــدل علــى
اببنــة الســاداتّ .
مطلــق أسـرار الــزوج؛ فاملبهــم أكثــر قــدرة علــى التعبــر عــن احلــاالت املختلفــة واألسـرار
املختلفــة :صغريهــا وكبريهــا« :مــا اكتتــم» ؛ ّأي كان هــذا الــذي اكتتــم ،وحــى لــو رأتــه
هــي ليــس جديـراً أبن يكتــم مــن وجهــة نظرهــا ،فحســبها أ ْن تعلـ َـم أنــه ال يريــد نشــره
فعليهــا أن تلتــزم بذلــك بصــورة مطلقــة وهنائيــة؛ فليســت ســليلة الســادات الــي تتــوىل
إذاعــة أسـرار زوجهــا ،فــإن ذلــك ســوء خلــق جديــر مبثلهــا أن ترتفّــع عنــه.
ـرد قــول الــزوج إذا احتــدم
وعطفــت علــى هــذا النهــي هني ـاً آخــر هــو «أال تـ ّ
غضبــه»؛ فــإن عليهــا أال تبادلــه قــوالً بقــول يف حــال الغضــب ،حــى لــو كانــت علــى
حــق؛ فــإن املــرء وقــت الغضــب ال يكــون يف وضعــه الطبيعــي ،وقــد يفضــي هــذا األمــر
إىل مــاال حتمــد عقبــاه؛ فــإ ّن تبــادل األق ـوال واالهتامــات بينهمــا قــد يصبــح كالكــرة
الــي تكــر ويصبــح عسـراً التعامــل معهــا؛ فينبغــي عليهــا أن تســتوعب زوجهــا وقــت
غضبــه ،وأن تتجنّــب بتــااتً الــرد علــى كل كلمــة مبثلهــا؛ فهــو مــن مذمــوم اخلصــال
عنــد العــرب ،وهــو يعكــس مــورواثًكبـراً مــن تضخيــم الــزوج وتعظيمــه؛ فاملـرأة مطالبــة
رد الــكالم يعـ ّد
دومـاً ابســرضائه واالبتعــاد مســافات عمــا ميكــن أن يثــر غضبــه ،فــإ ّن ّ
حماولــة منهــا أن تكــون نــداً لــه ،والرجــل يف املــوروث العــريب ال يقبــل ذلــك ،وال
ميكــن أن يتســامح معــه ،وأي حماولــة مــن هــذا القبيــل ســتجابه منــه بثــورة كبــرة
قــد تســفر عــن الشــقاق والطــاق والف ـراق ،وهــذا مــا عـ ّـرت عنــه األم بقوهلــا:
«فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم» .وألمهيــة هــذا التوجيــه ،علــى وجــه التعيــن ،أعقبتــه
األم بذكــر العاقبــة الرهيبــة مقرتنــة ابلفــاء الس ـريعة الــي أحــب أن أمسيهــا هنــا «فــاء
العاقبــة»؛ ألهنــا حتمــل فكــرة التعقيــب مــن جهــة ،والســبب والنتيجــة مــن جهــة أخرى،
وقــد جــاءت هــذه الفــاء أيضـاً مقرونــة بـ ـ «إن» التوكيديــة الــي تعــي أن هــذه النتيجــة
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املوجهــات
ســتكون حتميــة كالقضــاء املــرم ال ريــب فيــه .والتوكيــد «ضــرب مــن ّ
اإلثباتيــة وفق ـاً لبريملــان»( )٧٦؛ وبــذا يتوقّــع مــن الرتكيــب التوكيــدي أن حيــدث أث ـراً
إثباتيـاً لــدى املتلقيــة يتصــل بــزرع اليقــن ابجتــاه فكــرة معينــة.
ومـّـرة أخــرى ختتــار املرســلة الرتكيــب اإلضــايف عوضـاً عــن الرتكيــب الوصفــي مــع
تقــدمي الوصــف علــى املوصــوف؛ فأصــل الرتكيــب« :فإنــه يعقــب النــدم املذمــوم»،
ولكنهــا مل تقــل ذلــك بــل قالــت« :فإنــه يعقــب مذمــوم النــدم» وفيــه ضــرب مــن
التخصيــص ،وفيــه ضــرب مــن التهويــل والتضخيــم يف عــن املتلقيــة؛ لتبعدهــا عــن كل
مــا ميكــن أن يتســبب بذلــك النــدم املذمــوم إبعــاداً كب ـراً؛ ولفهــم املعــى علــى وجــه
التحديــد ميكنــك مالحظــة الفــرق بــن دالالت الرتاكيــب اآلتيــة:
فإنه يعقب الندم
فإنه يعقب الندم املذموم

فإنه يعقب مذموم الندم

مطلق الندم
ندم موصوف (وكأمنا هناك ندم
حممود وآخر مذموم)
فيه اختصاص (والرتكيز هنا على
الضرب املذموم من الندم)

واســم املفعــول (مذمــوم) فيــه إشــارة إىل اجملتمــع الــذي حييــط ابملتلقيــة وتتبلــور
فيــه املعايــر واألحــكام والقيــم ،فــإن هــذا الفعــل (رد قــول الــزوج يف حــال الغضــب)
أذم النــدم وأبشــعه وأكثــره إيالمـاً .وهــذا يعيــدان إىل
يف معايــر اجملتمــع وقيمــه جيلــب ّ
مقدمــة الوصيــة الــي أشــر فيهــا إىل ســلطة املركــز االجتماعــي الــذي يفــرض علــى
صاحبــه ســلوكاً خاص ـاً يليــق هبــذا املركــز وإال فــإن «مذمــوم النــدم» ابملرصــاد كمــا
قالــت األم يف وصيتهــا.
توســلت املرســلة لتحقيــق إس ـراتيجيات خطاهبــا وأغراضــه بوصائــل
وكمــا ّ
ســابقة ،مــن حيــث املفتتــح ابلنــداء والتذكــر ابخلــرة والتجربــة؛ فإننــا جندهــا جتعــل
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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اخلامتــة جــزءاً مــن حتقيــق هــذه اإلس ـراتيجية ،تقــول« :هــذي وصــايت قبــل حــن
أُخــرم»؛ فهــي ضــرب مــن رد العجــز علــى الصــدر،إن جــاز التعبــر ،واســم اإلشــارة
يــؤدي دوره يف تنبيــه املخاطبــة أبن هــذه هــي خالصــة جتربــة األم وخربهتــا وآخــر مــا
ترتكــه البنتهــا قبــل الوفــاة .والظــرف (قبــل) مهــم يف هــذا املوضــع؛ فليســت الوصيــة
قبــل الوفــاة حســب ،وإمنــا هــي قبــل الــزواج ،وقبــل فـوات األوان؛ فــإن هــذه الوصيــة
تفقــد معناهــا إذا وصلنــا إىل حــدث الــزواج وفــات الفــوت عليهــا؛ فــإن الوصيــة قبــل
الــزواج هــي ســبيل مــن ســبل الوقايــة الــي هــي دائمــا خــرٌ مــن العــاج؛ ف ـ (قبــل) هــذه
تتســق مــع فكــرة «الوصيــة» الــي هــي إج ـراء قبلــي يســتبق املقتضــى احليــايت الــذي
يســتوجبها لتحقــق غرضهــا ،وهــو متصــل بنجــاح املتلقيــة يف جانــب مــن جوانــب
احليــاة .وتضافــر الظرفــان (قبــل) و(حــن) يف خامتــة الوصيــة يف التعبــر عــن هــذا
الغــرض بصــورة جتمــع بــن طــريف اخلطــاب؛ فالقبليــة متصلــة ابملتلقيــة واملرســلة مع ـاً؛
فهــي تعــي للمتلقيــة وصــول التوجيــه قبــل الزفــاف ليــؤيت أكلــه يف بســط الســعادة بــن
الزوجــن ،وهــي (القبليــة) تعــي للمرســلة جناحهــا يف أداء واجبهــا جتــاه ابنتهــا خــال
حياهتــا وقبــل مماهتــا مــن خــال تزويدهــا مبــا حتتاجــه مــن توجيهــات ووصــااي .أمــا الظرف
(حــن) فهــو متصــل ابملرســلة وحدهــا ،حيــث يعــي وصــول رحلــة حياهتــا إىل منتهاهــا؛
فهــي تســتبق هــذه اللحظــة بتقــدمي الوصيــة يف وقتهــا املناســب؛ فاحلضــور الــذي مثلتــه
(حــن) بلحظتهــا الراهنــة احلاضــرة اقــرن حبضــور آخــر هــو حضــور الوصيــة ،وعـ ّـر اســم
اإلشــارة (هــذي) عــن هــذا احلضــور وهــذا التــازم « :هــذي وصــايت قبــل حــن أخــرم».
إن الكلمــة املفتــاح يف هــذا النــص -كمــا أراهــا -هــي الكلمــة الـواردة يف فاحتــة
النــص «ســليلة الســادات»؛ فكأمنــا ســليلة الســادات كائنــة متميــزة عــن األخـرايت،
وهلا مست خاص هو انعكاس لنســبها وحســبها وأصلها وعائلتها وتربيتها ،وبســبب
مــن هــذا التميــز البــد مــن وصيــة حتفــظ هلــا هــذا املوضــع وهــذا الشــرف وهــذه املكانــة
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مــن جهــة ،وجتعــل ســلوكها ينســجم مــع هــذا الوصــف ويتســق معــه مــن جهــة أخــرى،
وأي ســلوك غــر مناســب مــن الصبيّــة قــد خيــدش هــذه الصــورة ويشــوهها؛ فتبقــى
البنــت واضعــة نصــب عينيهــا هــذه الصــورة وهــذا املثــال وتعمــل مبقتضامهــا .وهنــا ال
بــد أن نقــرر أن «املكانــة االجتماعيــة» هــي املســؤولة عــن هــذا التقولــب اللغــوي
لرســالة الوصيــة ،وهــذا يضعنــا مباشــرة أمــام جدليــة اللغــوي واالجتماعــي يف صياغــة
رســائلنا اللغويــة؛ حيــث حيقــق منتــج اخلطــاب مــن خاللــه «وجــوده االجتماعــي
ونشــاطه اإلنســاين؛ ألنــه يعـ ّـر بوســاطته عــن ارتباطــه ابلوقائــع واألحــداث»(،)٧٧
وحنــن حــن حنلــل اخلطــاب «ال نريــد أن نعــرف الصيــغ واملضامــن الــي ميتلكهــا النــص
حســب ،ولكننــا نريــد أن نعــرف الوظائــف املمكنــة الــي يســتطيع أن ميألهــا بفضــل
هــذه الصيــغ وهــذه املضامــن ،وال نريــد أن نــدرس األبنيــة حســب ولكــن وظائــف
هــذه األبنيــة يف الســياق»(.)٧٨

ب .وصااي اهلداء النثرية عند األمهات:
مــن وصــااي اهلــداء النثريــة وصيــة نقلهــا الو ّشــاء يف الفاضــل أيضـاً عــن أيب عبيــدة
( )
«زوجــت أعرابيــة ابنتهــا ،فلمــا أرادت أن هتديهــا قالــت :أي
معمــر بــن املثــى قــال * ّ :
بنيــة ،أوصيــك فاحفظــي وصيــي ،وأنصحــك فاقبلــي نصيحــيّ :إيك والغــرة املفرطــة
وإيك وكثــرة املعاتبــة فإهنــا تــؤدي إىل النفــاق ،وعليــك
فإهنــا مفتــاح الطــاقّ ،
ابلزينــة ،وأزيــن الزينــة الكحــل ،وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال املــاء،
وأســتودعك هللا»(.)٧٩
وكشــأن معظــم وصــااي اهلــداء تبــدأ هــذه الوصيــة ابلنــداء ،وجــاء أبداة النــداء
(أي) متبوعــة بلفــظ التصغــر« :أي بنيــة» ،والغــرض مــن ذلــك جــذب اهتمــام
املخاطبــة مــن جهــة ،وإشــعارها أبهنــا صغــرة ليــس لديهــا خــرة أمهــا مــن جهــة اثنيــة،
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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ورمبــا كان حتريــكاً لعاطفــة خاصــة فريــدة بــن األم والبنــت مــن جهــة اثلثــة ،ويف
التصغــر اختـزال للمســافة بــن املرســل واملتلقــي ،وهــو مطلــب مهــم لتحقيــق أغـراض
الوصيــة مــن توجيــه وأتثــر.
ووصفــت املرســلة رســالتها اللغويــة أبهنــا وصيــة ونصيحــة معـاً ،وطلبــت مــن ابنتهــا
أن حتفــظ وصيتهــا وأن تقبــل نصيحتهــا؛ فهــل مــن فــرق بــن النصيحــة والوصيــة؟
وهــل مــن فــرق بــن احلفــظ والقبــول؟ أمــا النصــح «فنقيــض الغــش ،ونصحــت لــه
نصيحــي أي أخلصــت وصدقــت ،وأصــل النصــح اخللــوص»( .)٨٠و ّأمــا الوصيــة هنــا
فهــي العهــد ،ومــا ترتكــه بعــدك لغريك،وفيهــا معــى الصلــة كمــا أســلفنا؛ فكأمنــا الناتــج
جمبول ابلصدق
من األمرين ابلنســبة هلذه األم املرســلة هو وصية انصحة؛ أي عهد ٌ
واإلخــاص والتمحيــص عــن جتربــة وخــرة تصــل بــه ابنتهــا .وهــذا الوصــف (الوصيــة
والنصيحــة) مدعــاةٌ إلقبــال املخاطبــة /االبنــة علــى مــا تقولــه أمهــا ،والغــرض مــن هــذا
الوصــف زرع الثقــة بــن املرســل واملتلقــي؛ فيفــرض أن تصــدر الوصــااي مــن صاحــب
الثقــة احملــب كمــا أوردان يف املعــى اللغــوي للوصيــة يف فاحتــة هــذا البحــث .و ّأمــا فعــا
األمــر (احفظــي) و(اقبلــي) فهمــا مرحلتــان يف تلقــي الرســالة اللغويــة ،تبــدأ األوىل
حبفــظ الوصيــة وفهمهــا وختزينهــا واســرجاعها حــن احلاجــة ،وأمــا املرحلــة الثانيــة فهــي
األخــذ هبــا وتنفيذهــا وحتــري العمــل هبــا دائمـاً ،وهــذا هــو قبوهلــا.
وهــذه الوصيــة منــوذج لإلس ـراتيجية التوجيهيــة املباشــرة ،فلــم تقــدم املرســلة
لوصاايهــا أبي تقــدمي ،وإمنــا كان خطاهبــا مباش ـراً جــداً ،أمــا األدوات اللغويــة الــي
اســتعانت هبــا لتنفيــذ هــذه االس ـراتيجية فتتمثّــل يف أســلوبني:

«إيك» ،وقــد ح ـ ّذرت املوصيــة مــن
األســلوب األول :التحذيــر ابســتخدام ّ
أمريــن مهــا :الغــرة املفرطــة ،وكثــرة املعاتبــة ،وجــاء كل حتذيــر منهمــا مقــرانً ابلعلّــة
املوجبــة لــه؛ وذلــك ليمتــزج التحذيــر ابإلقنــاع ،وهــذا أدعــى للقبــول والتفاعــل مــن
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املتلقيــة؛ فالتحذيــر ليــس مقصــوداً لذاتــه بــل للعواقــب الوخيمــة الــي ترتتــب علــى عــدم
االلتـزام بــه ،وهــذه العواقــب مباشــرة وفوريــة وسـريعة ،عـ ّـرت عنهــا هــذه الفــاء التعقيبيــة
الس ـريعة الــي أمسيناهــا فــاء العاقبــة وعلــى النحــو اآليت:
التحذير

العاقبة املتوقعة

إايك والغرية املفرطة

فإهنا مفتاح الطالق

إايك وكثرة املعاتبة

فإهنا تؤدي إىل النفاق

ويعـ ّد أســلوب التحذيــر ب ـ (إايك) أكثــر أشــكال التحذيــر أتثـراً وإشــعاراً بفكــرة
التحذيــر؛ فهــو أجلــى يف داللتــه علــى التحذيــر مــن الصياغــات األخــرى ألســلوب
التحذيــر ،ومنهــا علــى ســبيل التمثيــل:
الغريَة! /الغريَة الغريَة! /الغريَة واملعاتبة!
فهــذه الصياغــات مجيعـاً تقــوم علــى مجلــة واحــدة حــذف العامــل فيهــا وحضــر
املفعــول بــه امس ـاً ظاه ـراً ،علــى تقديــر« :حــاذري الغــرة» ،أمــا التحذيــر ب ـ «إايك»
فيقــوم يف بنيتــه العميقــة علــى مجلتــن وليــس مجلــة واحــدة؛ فتقديــر الرتكيــب هــو:
«حــاذري إايك وابعــدي الغــرة املفرطــة»؛ ف ـ «إايك» ضمــر منفصــل يف حمــل نصــب
مفعــول بــه لفعــل حمــذوف وجــوابً تقديــره ابعــدي ،ومعلــوم أن التحذيــر جبملتــن
أشــد أتثـراً مــن التحذيــر جبملــة واحــدة ،واألمــر ذاتــه يقــال يف اجلملــة الثانيــة« :إايك
وكثــرة املعاتبــة» ،ومعلــوم أيض ـاً أ ّن حــذف الفعــل يف مثــل هــذه الرتاكيــب (أســلوب
التحذيــر) وكــذا حــذف الفاعــل إمنــا هــو للرتكيــز علــى بــؤرة اخلطــاب فيــه وهــو املفعــول
بــه يف اجلملتــن ،وهــو يف حالتنــا احمل ـ ّذر واحمل ـ ّذر منــه؛ أي املخاطــب /إايك ومــادة
التحذير(الغــرة واملعاتبــة) ،ليكــوان أكثــر ظهــوراً.
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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وقــد نعتــت املرســلة الغــرة ابملفرطــة؛ ألن هــذه األم تعلــم أن املـرأة قلّمــا تســتطيع
أن تتخلــى عــن الغــرة مطلق ـاً ،فــإن هــذا فــوق طاقتهــا ،لكــن ينبغــي عليهــا أن ال
ط يف غريهتــا فتوصلهــا إىل الطــاق ،كمــا أهنــا ح ـ ّذرت مــن كثــرة املعاتبــة ال مــن
تش ـ ّ
مطلــق املعاتبــة ،كأن القليــل منهــا ال يضــر ،ورمبــا كان القليــل منهــا ضــرورايً للتواصــل
بــن الزوجــن خاصــة يف وقــت االختــاف ،أمــا إذا صــارت كثــرة املعاتبــة خلقـاً لــدى
الزوجــة فــإن ذلــك جيعــل الــزوج خيفــي أشــياء عــن زوجتــه لينجــو مــن معاتبتهــا ممــا جيعلــه
يعيــش يف وجهــن ،وهــو مــا وصفتــه املوصيــة بـ ـ «النفــاق» ،ولكــن إن كان هنالــك
التبســط واإلعــذار فــإن ذلــك
نــوعٌ مــن األرحييّــة يف التعامــل بــن الزوجــن ،ونــوع مــن ّ
يــؤدي إىل ارتيــاح الــزوج ومصارحتــه لزوجتــه بــكل شــيء ،ممــا يشــيع الصــدق واحملبّــة
بينهمــا .وقرنــت املرســلة فــاء العاقبــة بـ ـ «إن» التوكيديــة (فإهنــا مفتــاح الطــاق /فإهنــا
تــؤدي إىل النفــاق) لتقــول هلــا:إن هــذه العاقبــة الكارثيــة ســتكون مباشــرة ومؤّكــدة
وعلــى وجــه اليقــن وليــس االحتمــال.
ويف روايــة اثنيــة هلــذا اجلــزء مــن الوصيّــة« :إايك وكثــرة املعاتبــة فإهنــا قطيعــة
للــود»( ،)٨١ويف روايــة اثلثــة« :إايك وكثــرة املعاتبــة فإهنــا تــورث البغضــة»( ،)٨٢ويف
روايــة رابعــة« :إايك وكثــرة املعاتبــة فإهنــا تــورث الضغينــة»( )٨٣وهــذه( :قطيعــة الــود
والبغضــة والضغينــة) ال تقــل أملـاً عــن مســألة (النفــاق) الــي شــرحناها ،مــع مالحظــة
اقـران اجلملــة هنــا بـ ـ «إن» التوكيديــة أيضـاً ممــا يــدل علــى حتقــق هــذه العاقبــة علــى
تورطــت امل ـرأة يف مســألة كثــرة املعاتبــة .ويالحــظ أن امل ـرأة تظهــر
وجــه اليقــن إن ّ
بوضــوح يف اجلــزء املتعلــق ابلتحذيــر لكنهــا تغيــب (شــكالً) يف اجلــزء املتعلــق ابلعاقبــة؛
فكأمنــا املرســلة ختربهــا أ ّن العاقبــة ســتخرج عــن ســيطرهتا وأ ّن التداعيــات ال ميكنهــا
التحكــم فيهــا أو الســيطرة عليهــا ،وأن الــزوج و أهلــه واجملتمــع مجيعـاً لــن يكونـوا مبعــزل
عــن هــذه التداعيــات ،لكـ ّـن وابل مغبتّهــا مجيع ـاً ســيكون عليهــا هــي ،وهــي فقــط؛
فاألحســن أن تتصـّـرف يف اجلــزء احملـ ّذر منــه؛ أي كثــرة املعاتبــة ،وإال ف ـ «النفــاق» يف
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هــذه الروايــة ،و«قطيعــة الــود» يف الروايــة الثانيــة و«توريــث البغضــة» يف الروايــة الثالثــة
كلهــا ســتكون العاقبــة ،و كلّهــا حتيــل إىل مصــر واحــد جتتهــد األمهــات يف إبعــاد
البنــات عنــه وهــو (الطــاق).
األســلوب الثــاين :أســلوب األمــر ،وجــاء هــذه املــرة بصيغــة اســم الفعــل املنقــول
عــن اجلــار واجملــرور ،واختــارت حــرف جــر يــدل علــى االســتعالء فقالــت« :عليــك
ابلزينــة» ،وهــو أبلــغ يف األمــر مــن «الزمــي الزينــة» ،أو «تزيــي»؛ فــإن «عليــك»
حتمــل لــوانً مــن الوجــوب ال حتملــه الصيــغ األخــرى؛ فهــي ال تــرك للمخاطبــة إال
ســبيالً واحداً هو االســتجابة ؛ فكأمنا هي فريضة واجبة عليها االلتزام هبا ،مما يدل
علــى أمهيــة املأمــور بــه وهــو التزيــن ابلكحــل والتطيــب ابملــاء يف ذلــك اجملتمــع العــريب
القــدمي .وملزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل أتبعــت األم هــذا األمــر جبملتــن امسيتــن مهــا:
«أزيــن الزينــة الكحــل» و «أطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء واســتعمال املــاء»؛ فهمــا
مفصــل لكلمــة (الزينــة) الــي وردت يف اجلملــة األمريــة« :عليــك ابلزينــة»؛
شــرح ّ
فالكحــل واملــاء مهــا ق ـوام الزينــة الــي يؤكدهــا املوصــون مجيع ـاً يف ذلــك الزمــان .وقــد
جــاء املبتــدأ يف اجلملتــن اســم تفضيــل( :أزيــن وأطيــب) ومهــا حمفـزان للرتغيــب ببلــوغ
الــذروة يف هــذا املوضــوع؛ فكأهنــا تقــول :إن أردت أزيــن الزينــة فعليــك ابلكحــل ،وإن
ِ
أردت أطيــب الطيــب فعليــك ابملــاء ،وكليهمــا قـوام الزينــة عنــد املـرأة يف ذلــك الزمــان،
وأفعــل التفضيــل مــن الوصائــل املهمــة يف إسـراتيجيات التوجيــه احملفــزة ألداء العمــل؛
فإهنــا توحــي ابلتفــرد يف املنزلــة وابإلجنــاز الفــردي والتفــوق علــى اآلخريــن؛ ممــا جيعــل
املــرء حيــاول احلصــول علــى الــذروة الــي ميثلهــا االســم املفضــل يف الصيغــة.
ـف «إســباغ الوضــوء» يف الوصيــة يشــي إبســاميتها؛ فهــو مــن التعابــر
ووصـ ُ
ْ
اإلســامية املعروفة اليت متزج بني الفائدة الدينية واالجتماعية واإلنســانية ،وقد ورد يف
األحاديــث النبويــة الكثــر مــن فضائــل إســباغ الوضــوء(*) .وجنــد البــروين يفــرد يف كتابــه
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(اجلماهر) فصالً للنظافة واستعمال املاء ،ويع ّده من احملامد يقول« :ومدار األمر يف
نظافــة اإلنســان علــى املــاء الطهــور الــذي يـراح مــن رحيــه وطيبــه روح الريــح ،ويوجــد بــه
طعــم احليــاة ،وليــس ينقــي مــا يكــره منظـراً ورحيـاً مــن األدانس غــره أو مــا يشــاهبه...،
ووصــااي العــرب والعربيــات بناهتــن ترجــع إليــه وتــدور عليــه»()٨٤؛ وهــو ممــا يــدل علــى أن
املــاء لــه مكانــة خاصــة يف حيــاة العــرب القدامــى ،واملـرأة علــى وجــه التعيــن.
وختتــم املرســلة وصيتهــا مبــا يشــبه الدعــاء« :وأســتودعك هللا»؛ فكأهنــا بعــد أن
ذكــرت هلــا مــن الوصــااي مــا ميكــن أن يكــون وصفتهــا الضروريــة يف الفــاح والنجــاح
يف حياهتــا الزوجيــة القابلــة ترتكهــا يف حفــظ هللا ورعايتــه يكتــب هلــا مــا شــاء مــن
اخلــر ،وختــم الوصيــة مبــا يشــبه الدعــاء أو األمنيــات الطيبــة مــن خصائــص وصــااي
اهلــداء عنــد األمهــات ،وهــي تعكــس جانبـاً مــن خــوف األمهــات علــى بناهتــن وهــن
خيضــن هــذه التجربــة اجلديــدة ،ومــا يســيطر عليهــن وهــن يوصــن بناهتــن هــو هاجــس
واحــد :االطمئنــان علــى ســعادة البنــت وســعادة زوجهــا ،وجتنــب الطــاق واملصــر
اجملهــول ألي ســبب مــن األســباب؛ ولــذا ســنجد لفظــة (الطــاق) ومــا يتصــل هبــا
مــن مفــردات حاضــرة يف خطــاب األمهــات ،كمــا يف هــذه الوصيــة« :فإهنــا مفتــاح
الطــاق»؛ ولــذا فهــي جتتهــد يف إعــداد وصفــة تقــي مــن الطــاق ،مث تســتودع هللا
ابنتهــا بعــد ذلــك يصـّـرف األمــر كيــف يشــاء .والدعــاء ميثِّــل ترمجــة حيــة لإلسـراتيجية
التضامنيــة يف اخلطــاب الــي تشــر إىل مشــاعر خاصــة مــن طــرف األم جتــاه ابنتهــا،
قوامهــا احملبــة مــن جهــة واخلــوف عليهــا مــن غوائــل احليــاة مــن جهــة أخــرى.
ومــن الالفــت يف هــذه الوصيــة أيض ـاً إجيازهــا مــع وجــود نــوع مــن التســاوي
بــن اجلمــل ونــوع مــن التقابــل أو التكامــل الــداليل بــن جزأيــن مرتابطــن ،وهــي
جتــري علــى إيقاعــات قصــرة كالطرقــات املتالحقــة؛ والغــرض مــن ذلــك أن يكــون
قلــب املخاطبــة حاضـراً قريبـاً عــر هــذه الطرقــات ملســائل معينــة جيــري التنبيــه عليهــا.
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وممــا يلفــت كذلــك كثــرة املصــادر يف نــص قصري(:الغــرة /النفــاق /الطــاق /إســباغ/
املعاتبــة /الوضــوء) ،واملصــادر -بداللتهــا علــى مطلــق احلــدث -ترصــد معــامل فارقــة
يف احليــاة الزوجيــة هنــا؛ فبعضهــا متصــل بســلوك الزوجــة ،وبعضهــا متصــل بــردة فعــل
الــزوج؛ فالغــرة واملعاتبــة واإلســباغ والوضــوء مــن امل ـرأة ،أمــا النفــاق والطــاق فمــن
الــزوج ،و ّأمــا اإلج ـراءات املطلوبــة لتجنــب هذيــن فهــي :احلــذر ،واجتنــاب الغــرة
املفرطــة وكثــرة املعاتبــة ،والت ـزام إســباغ الوضــوء والكحــل دائم ـاً ،والنتيجــة :ابتعــاد
شــبحي النفــاق والطــاق ،وحلــول الصــدق والــوائم ومــن مث الســعادة.
ومــن املالحظــات املهمــة أيض ـاً غيــاب الــزوج مــن خريطــة العناصــر اإلشــارية
واإلحاليــة يف النــص ،مــع أنــه حاضــر ابلقـ ّـوة فيــه؛ فالزينــة لــه والكحــل مــن أجلــه،
والغــرة عليــه ،واملعاتبــة لــه ،والنفــاق منــه ،والطــاق بيديــه .أمــا املـرأة املخاطبــة فتشــغل
حيــز النــص كلــه ،إ ْن مــن خــال العنصــر اإلشــاري (بنيّــة) أو مــن خــال شــبكة
اإلحــاالت الضمرييــة الــي حتيــل عليهــا يف النــص وعددهــا أحــد عشــر ضمـراً ،ومــع
ذلــك ،فــإن حركتهــا وأفعاهلــا والتزامهــا وحذرهــا وتطلعهــا كلّــه يتجــه حنــو غايــة واحــدة
هــي رضــى ذلــك الــزوج الغائــب احلاضــر ،وهــو أمــر ابلــغ الداللــة عــن أمهيــة الــزوج
ومكانتــه يف عــامل امل ـرأة يف ذلــك الزمــان.
إ ّن عمليــة حتليــل النصــوص «تكمــن أساسـاً يف حماولــة التحكــم يف معــى النــص،
مــن خــال افـراض ســياقات أصليــة أوليــة خمبــأة يف ثنــاايه ،وإبمــكان القــارئ التعــرف
عليهــا وحتديدهــا اســتناداً إىل خطــة تقــوم علــى سلســلة مــن التبســيطات املتتاليــة الــي
ـب علــى البنيــة العامــة للواقعــة مــن أجــل الوصــول إىل مــا يشــكل ن ـواة مركزيــة
تنصـ ُّ
()٨٥
سـ ّـرب إليهــا الســر الــداليل يف غفلــة مــن منتــج النــص أو بتواطــؤ منــه»  ،ولعــل
وقوفنــا املتــأين عنــد خرائــط األبنيــة والرتاكيــب واإلحــاالت هــو حماولــة للوقــوف علــى
هــذا الســر واإلحاطــة بــه.
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ّأمــا الوصيّــة النثريــة الثانيــة مــن وصــااي األمهــات فينقلهــا التجــاين عــن أيب الرحيــان
يقــول« :مــن هــذا البــاب قــول أخــرى البنتهــا« :كــوين لــه فراشـاً يكــن لــك معاشـاً،
وكــوين لــه وطــاءً يكــن لــك غطــاءً ،وإايك واالكتئــاب إذا كان فرح ـاً ،والفــرح إذا
كان كئيب ـاً ،وأال يطلعـ ّـن منــك علــى قبيــح ،وال يشـ ّـمن منــك إال أطيــب ريــح ،وال
ـن لــه سـراً لئــا تســقطي مــن عينــه ،وعليــك ابملــاء والدهــن والكحــل فإهنــا أطيــب
تفشـ ّّ
الطيــب»(.)٨٦
ويســتطيع الناظــر يف هــذه الوصيــة مالحظــة نقــاط التشــابه بينهــا وبــن وصيّــة
أمامــه بنــت احلــارث الــي -لعلهــا -حتولــت إىل منــوذج يقلّــد لــدى األمهــات فيقتبســن
مــا فيــه مــن مضامــن وأســاليب .واإلسـراتيجية التوجيهيــة هــي الســيّدة هنــا ،وجــاءت
التوجيهــات علــى شــكل جمموعــة مــن األوامــر والنواهــي والتحذي ـرات املشــفوعة
ابلتعليــل غالبـاً ،فــكل أمــر يعقبــه فائــدة منــه:
كوين له فراشاً
كوين له وطاءً

يكن لك معاشاً
يكن لك غطاءً

وهــي فوائــد تبادليــة؛ حيــث تبــدأ امل ـرأة خطوهتــا األوىل جتــاه الرجــل لكنهــا مــا
تلبــث أن تعــود عليهــا يف النهايــة ابلفائــدة واملنفعــة ،وإن بــدا ذلــك تنــازالً منهــا
يف البدايــة ،لكنــه تنــازل حمســوب اخلط ـوات حمســوب النتائــج .وبعــد األوامــر أييت
أســلوب التحذيــر ب ـ ـ «إايك» ،وهــو حتذيــر مرتبــط حبركــة الرجــل ومزاجــه وأحوالــه
وعواطفــه؛ فتكــون حركــة املـرأة وســلوكها مرتبطــن ارتباطـاًكليـاً ومباشـراً مبحــور واحــد
هــو الــزوج ونفســيته وانفعالــه؛ فاملوافقــة وامل ـوااتة مهــا كلمــة الســر يف حركــة الضمائــر
يف مجلــي التحذيــر ،وتبــدأ احلركــة مبـزاج الــزوج ،يدلنــا علــى هــذا البــدء الفعــل الناقــص
(كان) وارتباطــه ب ـ ـ «إذا» الشــرطية الظرفيــة« :إذا كان فرحـاً /إذا كان كئيبـاً» ،وأييت
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االنفعــال املقابــل واحلركــة املقابلــة مــن الزوجــة .وهــذا التقابــل بــن احلالتــن أبلفــاظ بينهــا
عالقــة طبــاق لــه داللتــه؛ فاملطلــوب التوافــق التــام وليــس جمــرد املوافقــة؛ فعلــى املـرأة أن
تتلبّــس مشــاعره دائمـاً فتفــرح لفرحــه وحتــزن حلزنــه وتكتئــب الكتئابه.إهنــا حركــة ارتداديــة
حيكمهــا مـزاج الرجــل وأحوالــه ،وتكــون املـرأة فيهــا يف منتهــى املـوااتة واملوافقــة.
ومــن التمثــات اللغويــة لإلسـراتيجية التوجيهيــة يف هــذا النــص كذلــك أســلوب
النهــي بـ ـ «ال» الناهيــة ،مــع مالحظــة اقـران األفعــال املســبوقة ب ـ ـ «ال الناهيــة» بنــون
ـمن منــك إال أطيــب ريــح
التوكيــد الثقيلــة« :وأالّ يطّلعــن منــك علــى قبيــح وال يشـ ّ
ٍ
األمهــات يف غايــة اخلطــورة،
وال تفشـ ّـن لــه س ـراً ،»...وهــي ن ـواه عــن أُمــور تع ّدهــا ّ
وقــد يتســبب بعضهــا أبخطــر مــا ختشــاه امل ـرأة يف ذلــك اجملتمــع وهــو الطــاق ،أو
علــى األقــل تغـ ّـر مشــاعر زوجهــا جتاههــا فــا تعــود عنــده حبيبتــه األثــرة ،وهــو مــا
عـ ّـرت عنــه هــذه األم بقوهلــا« :لئــا تســقطي مــن عينــه» ،وهنــا تــؤدي نــون التوكيــد
مهمــة تبصــر املـرأة أبمهيّــة االنتهــاء عــن هــذه الســلوكات الــي قــد تــؤدي إىل
الثقيلــة ّ
اهنيــار الــزواج .وهــذا الربــط املباشــر بــن إفشــاء أسـرار الــزوج يف هــذه الوصيــة وســقوط
الزوجــة يف عيــي الــزوج ،وكذلــك وصفــه أبنــه يعقــب مذمــوم النــدم يف نــص ســابق،
يــدل علــى أ ّن هــذا الســلوك يعـ ّد مــن الكبائــر يف احليــاة الزوجيــة يف ذلــك اجملتمــع.
وختتــم املوصيــة وصيتهــا أبمــر تع ـ ّده يف غايــة األمهيــة ولــذا جتعلــه يف اخلامتــة
ليبقــى يف خاطــر العــروس حي ـاً جلي ـاً ،وهــو اجلــزء الــذي يع ـ ّد القاســم املشــرك بــن
الوصــااي ،وهــو املتصــل ابملــاء والكحــل« :وعليــك ابملــاء والدهــن والكحــل فإهنــا
أطيــب الطيــب» ،وقــد اســتعانت املرســلة أبســلوب األمــر ابســم الفعــل املنقــول
عــن اجلــار واجملــرور ،ولــه ميــزة اخت ـزال املســافة بــن املرســل واملخاطــب؛ فاملخاطَــب
حاضــر يف اســم الفعــل نفســه(عليك) ،وهــو حاضــر يف الضمــر املســترت( :أنــت)،
وال يوجــد فعــل يف الرتكيــب األمــري يباعــد بــن املرســل واملتلقــي ،وال حيتــاج األمــر
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إىل مراحــل وخطـوات ،بــل ينبغــي أن تكــون االســتجابة كليــة ومباشــرة وفوريــة وغــر
قابلــة للتســويف أو النظــر أو االنتظــار .وجــاء األمــر معلـاً« :فإهنــا أطيــب الطيــب»،
واســم التفضيــل (أطيــب) يغريهــا هبــذا اخليــار الــذي جيعلهــا يف الــذروة الســامقة مــن
قلــب الــزوج ،ويالحــظ أهنــا أضافــت الدهــن إىل الوصفــة ،وهــذا اجتهــاد خــاص
مــن هــذه األم يضــاف إىل الوصفــة املتفــق عليهــا عنــد األمهــات يف وصــااي اهلــداء
(املــاء والكحــل) ،وتصــب هــذه اإلضافــة يف الغــرض ذاتــه.
ّأمــا عــن حركــة الضمائــر يف الوصيــة ،فإننــا نالحــظ غيــاب املرســلة عنصـراً إشــارايً
مــع أهنــا موجــودة ابلقــوة ألهنــا إن غابــت غــاب اخلطــاب .ويقــوم اخلطــاب كلــه علــى
حركــة نوعــن مــن الضمائــر :الضمائــر احمليلــة علــى امل ـرأة املخاطبــة ،والضمائــر الــي
حتيــل علــى الــزوج الغائــب احلاضــر ،وجتــري هــذه الضمائــر يف حلقــة مــن احلركــة
واســتلزام احلركــة؛ فــكل لفتــة منهــا (الزوجــة) تقابلهــا لفتــة منــه (الــزوج) ،وكل حركــة
منــه تقابلهــا حركــة منهــا ،بصــورة تظهــر هــذه العالقــة التبادليــة بــن هــذه التوجيهــات
وانعكاســاهتا يف احليــاة الزوجيــة؛ فهــي عالقــة تداخليــة تشــابكية تنصهــر فيهــا احلــدود
بــن الطرفــن .ويظهــر خمطــط حركــة الضمائــر يف النــص أ ّن الــزوج هــو بــؤرة حيــاة املـرأة
مــع أنــه غائــب يف اخلطــاب إشــارايً ،وأنــه حمــور هــذا اخلطــاب وبوصلتــه احلاضــرة،
وميكننــا أن نلمــح ذلــك مــن خــال املخطــط اآليت:
كوين ِ
(أنت /املرأة) له (هو /الزوج فراشاً)
ِ
كوين (أنت /املرأة) له (هو) وطاءً
إايك ِ
(أنت) واالكتئاب
وإايك ِ
(أنت) والفرح
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يكن (هو) لك ِ
(أنت) معاشاً
لك ِ
يكن (هو) ِ
(أنت) غطاء
إذا كان (هو) فرحاً (هو)
(إذ املشتق حيتمل الضمري)
إذا كان (هو) كئيباً (هو)
(إذ املشتق حيتمل الضمري)
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ـت) علــى قبيــح ،وال يشــمن (هــو) منــك (أنـ ِ
وأالّ يطلعــن (هــو) منــك (أنـ ِ
ـت)
ُّ
ّ
ِ
ِ
إال طيــب الريــح ،وال تفشــن (أنــت) لــه (هــو) سـراً ،لئــا تســقطي (أنــت) مــن عينــه
(هــو) ،وعليــك (أنــت) ابملــاء والدهــن والكحــل.
إننــا جنــد إحــدى عشــرة إحالــة ضمرييــة حتيــل علــى امل ـرأة واثنــي عشــرة إحالــة
ضمرييــة حتيــل علــى الــزوج ،وهــو عــدد مســتغرب يف خطــاب موجــه إىل امل ـرأة؛ فلــم
يفســره مــا ذكـرانه مــن
يكافئهــا الــزوج يف عــدد اإلحــاالت بــل زاد عليهــا أيضـاً؛ ممــا ّ
مكانــة الــزوج يف حيــاة املـرأة يف ذلــك الزمــن القــدمي؛ فــكل حركــة وكل تصـ ّـرف وكل
عمــل مــن امل ـرأة املخاطبــة إمنــا يتجــه إليــه ،وألجلــه ،وبســبب منــه؛ فهــو األوحــد يف
حياهتا ،وهو حمور اهتماماهتا وســلوكها مجيعاً« .إن اإلسـراتيجية التوجيهية تقتضي
أن يكــون كل مــا يف النــص منتقـ ًـى بدقــة وحــرص لتوجيــه املتلقــي وقيادتــه إىل غايــة
واحــدة يف اخلطــاب هــي الفكــرة املـراد اإلقنــاع هبــا أو الســلوك الــذي يــروم املنتــج محــل
املتلقــي علــى إتيانــه؛ فــا جمــال للصدفــة واالتفــاق بــل كل مفاصــل اخلطــاب وكل
دقائقه وصوره وأســاليبه إمنا توجه املتلقي إىل الوجهة املنشــودة؛ فهو خطاب عملي
ال يطمــح إىل تغيــر الفكــرة حســب بــل إىل تغيــر املوقــف وحتديــد الســلوك»(.)٨٧
وأمــا النــص النثــري الثالــث فهــو حكايــة نقلهــا ابــن طيفــور يف (بالغــات النســاء)
عــن علــي بــن الصبــاح قــال« :أخــران هشــام بــن حممــد الكلــي عــن أبيــه قــال :بعــث
النعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو بــن عــدي بــن نضــر إىل نســوة مــن العــرب
منهــن فاطمــة بنــت اخلرشــب وهــي مــن بــي أمنــار بــن بغيــض وهــي أم الربيــع بــن زايد
وإخوته ،وإىل قيلة بنت احلســحاس األســدية ،وهي أم خالد بن صخر بن الشـريد،
وإىل متاضــر بنــت الش ـريد ،وهــي أم قيــس بــن زهــر وإخوتــه كلهــم ،وإىل الــرواع
النمريــة ،وهــي أم يزيــد بــن الصعــق ،فلمــا اجتمعــن عنــده قــال :إين قــد أُخــرت بكــن،
وأردت أن أنكــح إليكــن ،فأخربنــي عــن بناتكــن؟! فقالــت فاطمــة :عنــدي الفتخــاء
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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العج ـزاء(*) ،أصفــى مــن املــاء ،وأرق مــن اهل ـواء ،وأحســن مــن الســماء .وقالــت
صــاف ،دفيّــة اللحــاف ،قليلــة اخلــاف .وقالــت الــرواع:
الو ّ
متاضــر :عنــدي منتهــى ُ
عنــدي احللــوة اجلهمــة ،مل تلدهــا أمــة .وقالــت قيلــة :عنــدي مــا جيمــع صفاهتــن،
ويف ابنــي مــا ليــس يف بناهتــن .فتــزوج إليهــن مجيع ـاً ،فلمــا أهديــن إليــه دخــل علــى
ابنــة األمناريــة ،فقــال :مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت :قالــت يل :عطّــري جلــدك،
السـلَ ِميَّة فقــال :مــا
وأطيعــي زوجــك ،واجعلــي املــاء آخــر طيبــك .مث دخــل علــى ابنــة ُّ
( )
أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت :قالــت يل :ال جتلســي ابلفنــاء ،وال تكثــري مــن امل ـراء *
واعلمــي أن أطيــب الطيــب املــاء .مث دخــل علــى ابنــة النمريــة ،فقــال :مــا أوصتــك
بــه أمــك؟ قالــت :قالــت يل :ال تطاوعــي زوجــك فتملّيــه ،وال تعاصيــه فتش ـ ّكيه،
واصدقيــه الصفــاء ،واجعلــي آخــر طيبــك املــاء .مث دخــل علــى ابنــة األســدية ،فقــال:
مــا أوصتــك بــه أمــك؟ قالــت :قالــت يل :أدين ســرك ،وأكرمــي زوجــك ،واجتنــي
اإلابء ،واســتنظفي ابملــاء»(.)٨٨
ولــن تقــف الباحثــة عنــد احلكايــة حبــد ذاهتــا وعنــد حيثياهتــا وعنــد منطقيتهــا؛
ألن ذلــك خــارج عــن نطــاق البحــث ،وســتقتصر علــى الوقــوف عنــد الوصــااي األربــع
املاثلــة هنــا واسـراتيجيات اخلطــاب فيهــا .والنعمــان بــن امــرئ القيــس بــن عمــرو مــن
ملــوك العــرب ،وواضــح أنـّـه قــد اختــار أولئــك الزوجــات لصيــت أمهاهتــن؛ وغلــب
ـيكن متميـزات كأمهاهتــن ،واســتكماالً هلــذا الظــن فقــد ســأل كل
علــى ظنــه أهنــن سـ ّ
واحــدة منهــن عــن وصيّــة أمهــا .ومل يســأهلن عــن وصــااي أمهاهتــن إال وهــو موقــن
أن هنالــك وصيّــة ،لكنــه راغــب يف معرفــة مضموهنــا؛ ممــا يشــي أن الوصيّــة تقليــد
اثبــت وأمــر الزم عنــد العــرب القدامــى عموم ـاً فض ـاً عــن أش ـرافهم ،كمــا يشــي
أيضـاً أن هــذه الوصيــة هــي جــزء مــن التقييــم الــذي جيريــه الــزوج للعــروس؛ ويبــدو أن
النعمــان كان راغبـاً يف املفاضلــة بــن زوجاتــه األربــع وفقـاً لطبيعــة الوصيــة الــي تلقتهــا
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كل واحــدة منهــن ،بعــد أن كان قــد اطمــأن إىل اجلوانــب املتصلــة جبمــال العــروس
وشــكلها قبــل الــزواج مــن خــال س ـؤال األمهــات عــن مواصفــات بناهتــن.
ّأمــا الوصــااي فتعتمــد مجيعهــا علــى اإلسـراتيجية التوجيهيــة املباشــرة؛ فاخلطــاب
جاء مباشـراً واضحاً قصرياً موجزاً ،واعتمدت اثنتان من الوصااي كلياً على أســلوب
األمــر (األوىل والرابعــة) ،وراوحــت اثنتــان منهــا بــن أســلويب األمــر والنهــي (الثانيــة
والثالثة).أمــا التوجيهــات فهــي :تعطــر اجللــد /طاعــة الــزوج /التطيــب ابملاء/صدقــه
ابلصفــاء /إدانء الســر /إكـرام الــزوج /جتنــب اجللــوس يف الفنــاء /عــدم اإلكثــار مــن
امل ـراء /عــدم مطاوعــة الــزوج يف املســائل اجلنســية مطاوعــة اتمــة /عــدم الصــد عــن
الــزوج يف هــذه املســائل صــداً اتمـاً.
ونالحــظ أن هــذه التوجيهــات تغطــي دوائــر احليــاة الزوجيــة مجيعهــا ،بــدءاً مــن
دائــرة اآلداب العامــة يف احليــاة ،وانتهــاءً بدائــرة العالقــات الزوجيــة اخلاصــة جــداً بــن
التوجــه
الزوجــن ،وأن كلّهــا يــدور يف فلــك الــزوج ورضــاه وإســعاده ،وجيمعهــا كليّــة ّ
حنــو الــزوج ؛ فكأمنــا هــو مركــز حركــة املـرأة وحمــور نشــاطها ومؤشــر بوصلتهــا ،وفيمــا
أييت بيــان هبــذه التوجيهــات؛ بــدءاً ابلدائــرة األوســع اجتاهـاً حنــو الدائــرة األضيــق:

 -التوجيهات اليت تقع ضمن دائرة اآلداب العامة:

الســلمية،
جنــد ضمــن هــذه الدائــرة توجيهــن ،األول :جــاء يف وصيــة ابنــة ُّ
وجــاء بصيغــة النهــي وهــو« :ال جتلســي ابلفنــاء» ،وقوامــه :توجيــه ابألدب واحليــاء
واالســتتار عــن اجل ـوار .والثــاين :ورد يف وصيــة ابنــة األســدية ،وجــاء بصيغــة األمــر:
«أدين ســرك»؛ وفيــه كذلــك توجيــه ابألدب واحليــاء والســر وعــدم التكشــف أمــام
اآلخريــن .ويف اجلانــب اللغــوي نالحــظ كيــف يتبــادل األمــر والنهــي املواقــع يف االجتــاه
ذاتــه ويف التعبــر عــن املعــى الواحــد ،لكــن أحدمهــا يغطــي دائــرة الســلب والثــاين
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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يغطــي دائــرة اإلجيــاب؛ ف ـ (الفنــاء) هنــا هــو ســاحة الســلب و(الســر) هنــا هــو ميــدان
اإلجيــاب .وجــاء التوجيــه يف النهــي متعــدد الل ـوازم وغــر مباشــر ،أمــا األمــر فجــاء
التوجيــه فيــه مباش ـراً؛ إذ النهــي عــن اجللــوس يف الفنــاء يقتضــي الس ـؤال« :ملــاذا»؛
فيــأيت اجل ـواب :س ـراً وعف ـةً وحيــاءً.

 التوجيهــات الــي تقــع ضمــن دائــرة التعامــل مــع الــزوج يف املســائلاحلياتيــة اليوميــة:

وهو األكثر وروداً ،وجند توجيهاً واحداً منها يف كل وصية من الوصااي األربع.
وتفســر هــذا واضــح؛ فــإن هــذه التوجيهــات تتعلــق بتفاصيــل احليــاة اليوميــة بــن
الزوجــن ،وهــي الــي تســتغرق اجلــزء األكــر مــن جممــل العالقــة بينهمــا ،وهــي األكثــر
عرضــة حلــدوث االختالفــات واخلالفــات ،وقــد تكــون ســبباً يف الن ـزاع والشــقاق؛
فالشــيطان يكمــن يف التفاصيــل كمــا يقــال .وهــذه التوجيهــات هــي :أطيعــي زوجــك
(أســلوب األمــر) /الوصيــة األوىل ،وال تكثــري امل ـراء (أســلوب النهــي) /الوصيــة
الثانية ،واصدقيه الصفاء(أسلوب األمر) /الوصية الثالثة ،وأكرمي زوجك (أسلوب
األمــر) /الوصيــة الرابعــة.
فهــذه هــي الوصفــات املثاليــة مــن األمهــات لإلحاطــة مبجمــل مــا يــدور بــن
الزوجــن يف حياهتمــا اليوميــة ،واملطلــوب مــن الزوجــة إزاء ذلــك كمــال الطاعــة،
واالبتعــاد عــن اجلــدال وإك ـرام الــزوج وإحســان معاملتــه ،واحلــرص علــى الصفــاء
الدائــم بــن الزوجــن .والعــبء كلــه يف هــذا يقــع علــى عاتــق الزوجــة؛ فعليهــا أن تنكــر
ذاهتــا وأن تتفــاىن يف طاعتــه وإكرامــه .وصــورة امل ـرأة يف هــذا اجلــزء طاعــة خالصــة،
وهــي تبــذل أقصــى وســعها يف إرضاءالــزوج مبعــزل عــن أي مقابــل أو أي توقــع؛ فهــذا
هــو دورهــا ،وهــذا هــو مــا ينبغــي أن تفعلــه يف كل حــال؛ فالــزوج قبلتهــا ومؤشــر
بوصلتهــا يف كل آن.
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ويالحــظ يف لغــة هــذا اللــون مــن التوجيهــات ظهــور الــزوج يف أســلوب األمــر
ظهــوراً واضح ـاً؛ فقــد ظهــر امس ـاً ظاه ـراً مضاف ـاً إىل ضمــر املخاطبــة (زوجــك) يف
اثنتــن مــن اجلمــل وضم ـراً متص ـاً يف اجلملــة الثالثــة بعــد ضمــر ايء املخاطبــة:
أطيعــي زوجــك /اصدقيــه الصفــاء /أكرمــي زوجــك .إننــا جنــد املـرأة املخاطبــة تظهــر
يف مخــس إحــاالت يف هــذه اجلمــل الثــاث ،فيمــا جنــد الــزوج يظهــر عنصـراً إشــارايً
مرتــن وعنصـراً إحاليـاً مــرة واحــدة ،وبتحليــل اخلريطــة اإلحاليــة يف هــذه اجلمــل جنــد
ـي بتنفيــذه فهــي املـرأة
أن مــدار األمــر ومناطــه وغايتــه هــو رضــى هــذا الــزوج ،أمــا املعـ ّ
الــي ظهــرت بوضــوح يف مخــس إحــاالت ضمرييــة؛ إذ إهنــا املأمــورة الــي تلتــزم ابلتنفيــذ
املطلــق :طاعـةً وصدقـاً وإكرامـاً .ولعــل اســتنطاق األفعال(:أطيعي/اصدقي/أكرمــي)
يرســم لنــا مشــهداً ختتصــر فيــه املـرأة كل التفاصيــل وتلغيهــا مجيعـاً إكرامـاً للــزوج ونشـراً
للصفــاء والــوائم وإبعــاداً للتكديــر مــن احليــاة الزوجيــة؛ إنــه صفــاء اتم ألن امل ـرأة قــد
ألغــت ذاهتــا وكانــت طاعتهــا مطلقــة ،ومــع أهنــا بــدت فاع ـاً يف اجلمــل الفعليــة
الثــاث إال أهنــا يف حقيقــة األمــر مأمــورة مطلــوب منهــا كل شــيء ،أمــا فاعليتهــا
فتتبــدى يف احلركــة الدائبــة والعمــل املطلــق والطاعــة العميــاء والصــدق احملــض .إهنــا
أفعــال متالحقــة تنضــوي ضمــن إطــار واحــد هــو الطاعــة املطلقــة للــزوج ؛ فاألمــر
يقتضــي حضــور الــزوج ابعتبــاره الــذي تــؤدى األوامــر ألجلــه وإلرضائــه وإلكرامــه.
أما يف أسلوب النهي فيغيب الزوج عنصراً إشارايً وإن كان حاضراً ابلقوة فيه:
«ال تكثــري املـراء» ،واملـراء ابلضــرورة حيتــاج اثنــن؛ فاملـراء مبــي علــى شــدة اجلــدال
واجلــدال ال يكــون بواحــد ،وإن كان فعــل املـراء نفســه مــن األفعــال الــي تكــون لواحــد
كمــا يقــول ســيبويه( .)٨٩ورأي ســيبويه هــذا يتفــق مــع غيــاب الــزوج الــذي مــرده أن
النهــي موجــه إليهــا وحدهــا وال غايــة قصــوى لــه إذ هــو حمكــوم ابالنتهــاء ابلصفــر
املطلــق ،خاصـةً إن علمنــا أن معــى املـراء يف اللغــة« :أن يســتخرج الرجــل مــن مناظــره
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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كالمـاً ومعــاين اخلصومــة وغريهــا ،وأصلــه مــن مريــت الشــاة إذا حلبتهــا واســتخرجت
لبنهــا»()٩٠؛ فكأمنــا املـرأة توصــل زوجهــا إىل مرحلــة الــذروة مــن اخلصومــة إن مارتــه؛
ولذلــك جــاء بصيغــة النهــي املطلــق احملكــوم ابلصفــر وال حيضــر الرجــل فيــه أبــداً .إن
الضمائــر وفقـاً -لبريملــان« -توظــف يف اخلطــاب لتنتــج عالقــات مقصــودة والتوجيــه
حنــو أحــكام مســتهدفة»(.)٩١

 التوجيهات اليت تقع ضمن دائرة مظهر املرأة ونظافتها الشخصية:نالحــظ أن التوجيهــات يف هــذه الدائــرة مشــركة بــن الوصــااي األربــع؛ ممــا
يــدل علــى أمهيتهــا مــن منظــور أولئــك األمهات،وهــذه التوجيهــات هــي :عطّــري
جلــدك (أمــر) /الوصيــة األوىل ،التطيــب ابملــاء (أمر)/الوصيــة األوىل والثانيــة والثالثــة
والرابعــة .وجنــد املــاء مشــركاً طيب ـاً يف وصــااي النســاء األربــع ،وهــو الزم يف وصــااي
اهلــداء عنــد األمهــات مجيع ـاً ،بــل عنــد اآلابء أيض ـاً (*) ،وإ ْن بطرائــق خمتلفــة جتمــع
كلهــا علــى ضرورتــه .وألن هــذه الوصــااي جــاءت يف ســياق مفاضلــة بــن النســوة
األربــع؛ فســوف حنــاول عــرض الطرائــق واألدوات اللغويــة الــي اســتعانت هبــا كل
مرســلة يف إيصــال هــذا التوجيــه ؛ فعنــد األوىل جــاء التوجيــه بصيغــة األمــر« :واجعلــي
املــاء آخــر طيبــك» .وفعــل األمــر (اجعلــي) مــن أفعــال الصــرورة الــي تتع ـ ّدى إىل
مفعولــن ،وق ّدمــت املــاء مفعــوالً ّأول ألمهيتــه ،ووصفتــه أبنــه آخــر الطيــب ،و(آخــر)
اســم تفضيــل يعــي أ ّن حيتـ ّـل املــاء املنزلــة العليــا والــذروة العاليــة يف قائمــة الطيــب الــذي
تســتخدمينه وتقبلــن عليــه.
وعنــد الثانيــة جــاء التوجيــه أيض ـاً بصيغــة األمــر« :واعلمــي أ ّن أطيــب الطيــب
املــاء» ،وفعــل األمــر «اعلمــي» يعــي أن يكــون هــذا التوجيــه جــزءاً مــن وعــي املخاطبة
الدائــم ،وممــا جيــدر هبــا َتَثُّلــه والتزامــه بصــورة متواصلــة ،والفعــل (اعلمــي) مــن أفعــال
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ـؤول
القلــوب الــي تتعـ ّدى إىل مفعولــن أيضـاً ،أمــا مفعــواله فسـ َّـد مسـ ّدمها املصــدر املـ ّ
مــن (أ ّن) وامسهــا وخربهــا (أن أطيــب الطيــب املــاء) ،و(أن) هــذه توكيديــة حامســة
يف توكيدهــا ،وهــي ذات بعــد انتشــاري حييــط بطــريف اجلملــة مجيع ـاً ،ووصفــت املــاء
أبنــه أطيــب الطيــب علــى وجــه التعيــن .واســم التفضيــل (أطيــب) هنــا جيعــل املــاء هــو
الطيــب املرتضــى عنــد املـرأة دائمـاً ،واقـران العِْلــم (اعلمــي) مــع التوكيــد (أ ّن) جيعــل
ـاره يف ذهــن املـرأة فــا ترتضــي ابملــاء بديـاً.
هــذه القاعــدة قـ ّ
وعنــد الثالثــة يتشــابه التوجيــه مــع الوصيــة األوىل ،مــع اختــاف يف التقــدمي
والتأخــر بــن املفعولــن قالــت« :واجعلــي آخــر طيبــك املــاء» بينمــا كان توجيــه
األوىل« :واجعلــي املــاء آخــر طيبــك» ،وداللــة التقــدمي الســم التفضيــل مفعــوالً أول
يف الوصيــة الثالثــة أن هنــاك عــدداً مــن الطيــوب الــي ميكــن للم ـرأة أن تســتخدمها،
وعليهــا أن جتعــل املــاء آخرهــا وأحســنها وأعالهــا .أمــا يف الوصيــة األوىل فــإن املــاء
ـرر قبـاً ليكــون طيبهــا املعتمــد واملفضــل والوحيــد .واختيــار األفعــال الــي تتعــدى
مقـ ٌ
إىل مفعولــن يف الوصــااي الثــاث مـ َـرّده وجــود متكافئــن دالليــن يف ذهــن املرســلة
حييــل كل منهمــا إىل اآلخــر ،واملخاطبــة تريدمهــا مع ـاً مهــا :املــاء والطيــب ،وتريــد
املرســلة أن جتعلهمــا يف منزلــة واحــدة ،وميكــن حتقيــق ذلــك عــر األفعــال املتعديــة إىل
مفعولــن .أمــا عنــد الرابعــة فقــد جــاء التوجيــه ابألمــر أيض ـاً« :واســتنظفي ابملــاء».
والســن يف الفعل «اســتنظفي» تفيد الطلب :أي اطليب النظافة ابملاء ،ومعىن ذلك
أن النظافة يف مطلقها هي املقصودة ،وأن النظافة احلقيقية والتامة إمنا تطلب ابملاء
دون غــره ،فهــو وحــده الــذي ميكــن أن حيقــق هلــا ذلــك.
إن هــؤالء األمهــات تنافســن يف التعبــر عــن اســتخدام املــاء بطرائــق خمتلفــة
كلّهــا جتمــع علــى أمهيتــه يف حيــاة املـرأة؛ فهــو الــذي يهبهــا النظافــة والرائحــة الطيبــة
واإلش ـراق والقبــول ،وكلهــا ضروريــة يف احليــاة الزوجيــة ،بــل يف مطلــق احليــاة.
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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 التوجيهات اليت تقع يف دائرة العالقات الزوجية اخلاصة:جنــد هــذه التوجيهــات واضحــة يف الوصيتــن الثالثــة والرابعــة ،وإن كانــت
التوجيهــات اخلاصــة ابلنظافــة الشــخصية وتعطــر اجللــد تفضــي إليهــا بصــورة أو
أبخــرى -مــن وجهــة نظـران -وتغيــب توجيهــات هــذه الدائــرة عنــد اثنتــن من املوصيات
ممــا يومــي إىل حــرج مــا عنــد األمهــات مــن تناوهلــاّ .أمــا هــذه التوجيهــات فهــي:
•«ال تطاوعي زوجك فتمليه ،وال تعاصيه فتشكيه»( /أسلوب النهي) /الوصية الثالثة.
•«واجتنيب اإلابء»( /أسلوب األمر) /الوصية الرابعة.
وفيما التزمت الوصااي السابقة املباشرة يف التوجيه إال أن هذا املوضوع مل أيت
مباشـراً ابلدرجــة ذاهتــا ،وهــذا ملمــح مهــم مــن املالمــح املميــزة لوصــااي األمهــات إبزاء
وصااي اآلابء؛ فاألمهات يشرن إىل هذا املوضوع (العالقات اجلنسية بني الزوجني)
إشــارة ويرتكــن للبنــات حصافــة الفهــم والرتمجــة ،أمــا يف وصــااي اآلابء فاألمــر أكثــر
وضوحـاً ومباشــرة(*) ،ولعــل هــذا مــن التجليــات االجتماعيــة الواضحــة لعالقــة اللغــة
ابجلنــس (الذكــورة واألنوثــة)؛ فالرجــل أكثــر جـرأة يف بعــض املوضوعــات مــن املـرأة.
وهنــاك تبايــن واضــح بــن وجهــي نظــر املرســلتني يف موضــوع العالقــات اجلنســية
بــن الزوجــن؛ فالثالثــة تطلــب مــن ابنتهــا عــر أســلوب النهــي أن تكــون معتدلــة يف
اســتجابتها ملطالــب زوجهــا يف هــذا الشــأن؛ فــا تطاوعــه يف كل مطالباتــه ،بــل أن
تتمنّــع عليــه أحيــاانً؛ فــإن مطاوعتــه املطلقــة يف هــذا املوضــوع ســتفضي هبــا وبــه إىل
امللــل ،كمــا أن متنّعهــا الدائــم عليــه ومعاصاتــه يف هــذا الشــأن قــد تــؤدي إىل غضبــه
ونفــوره منهــا وانصرافــه عنهــا ممــا يدفعهــا إىل الشــكوى مــن هــذا النفــور .إهنــا ببســاطة،
تق ـ ّدم هلــا وصفــة تضمــن دوام إقبــال الــزوج عليهــا ،مــن وجهــة نظرهــا؛ وق ـوام هــذه
الوصفــة التوســط؛ فخــر األمــور أوســطها ،والتوســط يبعدهــا عــن امللــل مــن جانــب،
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وعــن اإلمهــال مــن جانــب آخــر .إهنــا تريــد هلــا عالقــة زوجيــة صحيــة يبقــى مــن خالهلــا
الزوجان يف حمبة واشــتياق دائمني ،واســتخدام الفعلني «تطاوعي» و»تعاصي» فيه
معــى املشــاركة ،وفيــه إشــارة خفيّــة إىل أن هــذا املوضــوع يتطلّــب إقبــاالً مشــركاً مــن
الصحــي يف مثــل هــذه العالقــات.
الطرفــن ،وهــذا هــو الوضــع ّ
أمــا الرابعــة فتقــدم وجهــة نظــر أخــرى يف املوضــوع ،وتطلــب منهــا اجتنــاب اإلابء
مطلقـاً ،وأن تكــون مواتيــة لــه يف كل مــا يطلــب ،وأن ال تتمنّــع عليــه أبــداً ،ورمبــا كان
هــذا مــن وجهــة نظرهــا هــو الوصفــة املثاليــة لضمــان إقبــال الــزوج علــى ابنتهــا ،ويف
الفعــل «اجتنــي» حتذيــر واضــح هبــذا االجتــاه ،ومعنــاه أن مغبــة عــدم االلتـزام ســتكون
كبــرة علــى تلــك العــروس .ومبعــزل عــن هذيــن الرأيــن ،فــإن املؤكــد أن األمهــات
يتوجهــن بــكل هــذه الوصــااي لبناهتــن وبــكل هــذه األســاليب طمعـاً يف رضــى الــزوج
املنتظــر؛ ممــا يشــي اثنيــة أن الرجــل هــو حمــور حيــاة امل ـرأة ومركزهــا وغايتهــا بصــورة
متفــردة ومتضخمــة وكبــرة ،مبعــزل عــن حاجاهتــا هــي أو رغباهتــا هــي أو مــا تريــد.
إن حركة املرأة يف الدوائر الســابقة مجيعها تدور كلها حول غرض رئيس واحد
هــو إرضــاء الــزوج وإســعاده ،وتبــدو املـرأة يف أمرهــا كلــه هنــا كائنـاً منهمــكاً يف حتقيــق
هــذا الغــرض بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة ،ويبــدو الــزوج كائنـاً مدلـاً تُوجــه إلســعاده كل
الطاقــات ،كمــا أن األمهــات يتنافســن يف تقــدمي خالصــة وصفــة الســعادة مــن واقــع
جتربتهــن ،وقــد خيتلفــن يف بعــض التفاصيــل لكــن األطــر العامــة هلــذه الوصفــة اثبتــة
وواضحــة ومتفــق عليهــا ،وهــي مســتوحاة مــن رؤى اجملتمــع وقيمــه وممارســاته وفهمــه
لــكل مــن أدوار الرجــل وأدوار املـرأة وطبيعــة العالقــة بينهمــا.
إن اعتمــاد الوصيــة علــى صيــغ األمــر والنهــي جيعــل اللقــاء بــن طــريف اخلطــاب
مباشـراً داخــل مــكان وزمــان حمدديــن ،فيتحقــق اإلجنــاز حــن يتحــول املنتــوج اللغــوي
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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إىل عمــل إجرائــي .ومــن جهــة أخــرى فــإن صيــغ األمــر والنهــي يظهـران ســلطة األم
املرســلة يف ذلــك اجملتمــع ،ومتكننــا مــن القــول إن أوامرهــا كانــت انفــذة ومؤثــرة .إن
الوقــوف علــى البــى اللغويــة والصيــغ اللغويــة هبــذه الطريقــة املبصــرة مرتبــط ابلوظيفــة
التفاعليــة للغــة؛ فالنــص يعكــس مواقــع املتكلمــن االجتماعيــة وخصائصهــم التلفظية،
واملعــى «مل يعــد يلتمــس يف البنيــة اللغويــة اجملــردة ،ولكنــه يعــرف مــن خــال االنفتــاح
علــى الســياقات الــي تســتوعب الكلمــات والعبــارات واجملــاالت املعرفيــة داخــل
اخلطــاابت»(.)٩٢
ّأمــا الوصيــة النثريــة الرابعــة فهــي خمتلفــة عــن كل مــا ســبقها مــن وصــااي ،وقــد
رويــت بــرواايت خمتلفــة لكنهــا متقاربــة يف اجملمــل ،وســنعتمد روايــة ابــن قتيبــة يف عيــون
األخبــار ألهنــا األقــدم ،وجــاء فيهــا« :أوصــت أعرابيــة ابنتهــا ليلــة هدائهــا قالــت:
«اقلعــي ز ّج رحمــه فــإن أقـ ّـر فاقلعــي ســنانه ،فــإن أقـ ّـر فاكســري العظــام بســيفه ،فــإن
أقـ ّـر فاقطعــي اللحــم علــى ترســه ،فــإن أق ـَ ّـر فضعــي اإلكاف علــى ظهــره فإمنــا هــو
محــار»(.)٩٣
وق ـ ّدم التجــاين للوصيّــة بقولــه« :وكان نســاء العــرب يعلّمــن بناهتــن اختبــار
األزواج؛ فكانــت املـرأة تقــول البنتهــا :اختــري زوجــك قبــل اإلقــدام واجلـراءة عليــه،
فانزعــي زج رحمــه فــإن ســكت .)٩٤( ...وقــد صنّــف الدليمــي هــذه الوصيــة مــع
الوصــااي اجلاهليــة مــع أهنــا تفتقــر إىل الفــرة الزمنيــة الــي قيلــت فيهــا ،لكــن روحهــا
تشــي بذلــك(.)٩٥
ويطلــق بعــض الدارســن علــى هــذه الوصيــة ومــا شــاهبها اســم «الوصــااي
الشــاذة»( ،)٩٦ولعــل مــرد ذلــك ،فيمــا ي ـراه الدليمــي ،أن وصــااي اهلــداء يف العــادة
تدعــو إىل مــكارم األخــاق ،أمــا هــذه الوصيــة فــا ،وأهنــا «تتفـّـرد عــن بقيــة الوصــااي
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مبــا حتملــه مــن صيــغ وتراكيــب ألفناهــا عــن املوصــن يف اجلاهليّــة واإلســام»(.)٩٧
ـض غــر مباشــر ابلرجــل ،وإن كان
ويذهــب إىل أن وصيــة هــذه الســيدة «تعريـ ٌ
اخلطــاب موجه ـاً إىل امل ـرأة؛ فهــي ال ترضــى للرجــل أن خيلبــه مجــال امل ـرأة فيكــون
ضعيفـاً أمامهــا ومستســلماً هلــا ،وال ترضــى لــزوج ابنتهــا أن يكــون علــى هــذه احلالــة
الواهنــة املســتكينة ،وأن أهــم مــا مييــز الرجــل عــن امل ـرأة رجولتــه»( .)٩٨وحيــاول أن
يســتنتج غــرض الوصيــة فيقــول« :وأحســب أهنــا تنبّــه الرجــل مــن خــال ابنتهــا إىل
كونــه رج ـاً ،وجيــب أن ال يغلــب عليــه هــوى امل ـرأة فيــذل ويضعــف»(.)٩٩
وأرى أن الوصية ليست شاذة ،وأهنا مل خترج عن مكارم األخالق اليت تعارفها
العــرب يف ذلــك الزمــان ،كمــا أهنــا مل تكــن درسـاً يف اختبــار األزواج بقصــد التجاســر
عليهــم ،بقــدر مــا هــي دعــوة للم ـرأة أن ختتــار الرجــل احلقيقــي الــذي أيىب الضعــف
والوهن واالستكانة واالستسالم أمام مجاهلا .وأرى أيضاً أن املخاطب هبذه الوصية
ليــس الرجــل وحــده ،كمــا رأى الدليمــي ،وإمنــا الرجــل وامل ـرأة مع ـاً؛ فعلــى الرجــل أال
يقبــل أن متتحــن املـرأة رجولتــه علــى هــذا النحــو املشــن ،وعلــى املـرأة أن ال ترتضــي هلــا
زوجـاً هبــذا االستســام املعيــب؛ إهنــا ابختصــار دعــوة للرجولــة مــن طــرف الــزوج ،ودعــوة
لالحتفــاء هبــذه الرجولــة ونبــذ االســتكانة والضعــف مــن طــرف الزوجــة.
وتقــوم الوصيــة علــى أســلويب األمــر والشــرط ،ابســتثناء مجلــة اخلتــام الــي جــاءت
خربيــة مؤكــدة أبســلوب احلصــر .وهــي تعتمــد علــى تعــدد املراحــل؛ فــإن حتققــت
املرحلــة األوىل انتقلــت املوصيــة ابملخاطبــة إىل املرحلــة الثانيــة ،وهكــذا ،حــى نصــل
إىل املرحلــة النهائيــة حيــث ينتفــي الشــرط وخيتفــي ،ونصبــح وجهـاً لوجــه أمــام النتيجــة
النهائيــة ومشــهد اخلتــام .ويف املراحــل نفســها التزمــت املوصيــة أُســلوب األمــر ،أمــا
االنتقــال مــن مرحلــة إىل أخــرى فالتزمــت فيــه أســلوب الشــرط ممزوجـاً ابألمــر ،وميكــن
متثيــل ذلــك مــن خــال الشــكل ( )3علــى النحــو اآليت:
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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(الشكل )3

ّأمــا ملــاذا اختــارت األم األســلحة منوذجـاً تشــبيهياً الختبــارات احليــاة واســتباحة
الرجــل متام ـاً يف هــذا املوقــف؛ فــأن «أعــز مــا ميلكــه الرجــل يف ذلــك العصــر آلــة
احلــرب وع ّدهتــا :الســيف ،والرمــح ،والــرس ،والفــرس ،وغــر ذلــك ؛ فــإذا هانــت عليــه
عــدة احلــرب الــي فيهــا قـوام حياتــه وعليهــا مــدار معاشــه ،هــان عليــه أي شــيء آخــر
يف حياتــه»( .)١٠٠والرجــل الــذي يهــون عليــه ســاحه مضيــاع ألهلــه ،وغــر جديــر
ابالئتمــان عليهــم.
ـدرج ،وكل مرحلــة أشــق مــن الــي قبلهــا ،وأكثــر جـراءة ومتــادايً
ومتتــاز املراحــل ابلتـ ّ
األول للمحــارب ،والرمــح
مــع الــزوج ،تبــدأ بقلــع زج الرمــح ،والرمــح هــو خــط اهلجــوم ّ
يســتخدم يف القتــال عــن بُعــدّ ،أمــا (الــز ّج) فهــو «احلديــدة الــي ترّكــب يف أســفل
الرمح وبه تـُْرَكُز الرمح يف األرض»()١٠١؛ فاملرحلة األوىل تبدأ أبسفل الرمح وقاعدته
ومــا يرتكــز بــه علــى األرض فيصبــح الرمــح يف اهل ـواء وال يكــون مرحي ـاً للمحــارب.
أمــا املرحلــة الثانيــة فتنهــي مرحلــة اهلجــوم األول متام ـاً وتقضــي عليهــا ،وذلــك حــن
تقلــع ســنان الرمــح ،والســنان» يرّكــب عاليــة الرمــح وبــه يطعــن»()١٠٢؛ فيصبــح الرمــح
عاط ـاً عــن الطعــن متام ـاً وفاقــداً لعوامــل قوتــه مــن أعلــى ومــن أســفل؛ أي مجيع ـاً.
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أمــا املرحلــة الثالثــة فتصــل هبــا إىل الســيف وهــو خــط اهلجــوم األخــر ،والقتــال فيــه
يكــون مباشـراً ووجهـاً لوجــه ومــن مســافة صفــر متامـاً ،وبعــد ذلــك تصــل إىل الــرس
وهــو خــط الدفــاع األخــر ،حينهــا يصبــح الــزوج جمــرداً مــن كل األســلحة اهلجوميــة،
ويكــون كذلــك قــد ألقــى خبــط دفاعــه األخــر واستســلم كليّـاً ،وأصبــح مســتباحاً متامـاً
هلــذه الزوجــة وهــذه هــي املرحلــة الرابعــة ،وحينئـ ٍـذ يكــون قــد اســتحق أن يطلــق عليــه
وصــف «محــار»؛ وعـ ّـرت املرســلة عــن ذلــك أبســلوب احلصــر« :فإمنــا هــو محــار»،
وهــذه الفــاء هــي فــاء العاقبــة وفــاء الســبب معـاً ،و(إمنــا) هــذه معناهــا أنــه محــار وال
ميكــن أن يكــون إال كذلــك؛ ذلــك أن مــن يلقــي أبســلحته مجيعـاً علــى هــذا النحــو
يفتقــر إىل أي جرعــة مــن الــذكاء أو الشــجاعة .ويف هــذا الوصــف تقبيــح وتكريــه
للبنــت مــن الرضــى مبثــل هــذا الــزوج ،الــذي مل تصفــه ابلــزوج أو البعــل أو القريــن بــل
وصفتــه ابحلمــار علــى وجــه احلصــر ،ويف التعبــر حتذيــر كذلــك للرجــل أن يصــل إىل
هــذه املرحلــة مــن انعــدام الشــخصية والرجولــة وهــذا االستســام املشــن.
وال ريــب أ ّن األُم ذكيّــة ،وهــي تعلّــم ابنتهــا أســاليب ذكيــة حتفــظ هلــا خــط
ـدرج ابخلطـوات؛ فاالندفــاع حنــو قـرارات
الرجعــة كمــا يقولــون؛ وذلــك مــن خــال التـ ّ
كبــرة دون إجـراءات مرحليــة جمـّـزأة حمســوبة النتائــج قــد يعرضهــا للمخاطــر وإغضــاب
الــزوج وانتقامــه ،واخلطــة املطلوبــة هــي العمــل املتــدرج مــع تتبــع ردود أفعــال الــزوج
ورصدهــا رصــداً دقيق ـاً لتتخــذ ،مــن مث ،خطوهتــا التاليــة بدهــاء ،وعـ ّـرت عــن ردود
أفعاله بقوهلا « :فإن أقر» يف كل مرحلة ،ويف الرواية األخرى «فإن سكت»(،)١٠٣
واإلق ـرار مشــتق مــن الفعــل (أق ـَ ّـر) ،وأقـ ّـر اإلنســان ابلشــيء« :جعلــه يف ق ـراره حــى
اســتقر واطمــأن لــه ،وقــد يبلــغ بــه ذلــك حـ ّد الرضــى»( ،)١٠٤وهــو -فيمــا أرى -أبلــغ
مــن الســكوت؛ فقــد يكــون مــع الســكوت عــدم الرضــىّ ،أمــا اإلق ـرار ففيــه موافقــة
ورضــى واطمئنــان حــى يصــل بــه إىل أن يســتقر يف ف ـؤاده فيصبــح واقع ـاً؛ فيكــون
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حينئـ ٍـذ قــد س ـلّم قيــاده متام ـاً للم ـرأة وهــو خــاف طبيعــة األشــياء يف ذلــك اجملتمــع؛
فالفعــل يف هــذا اخلطــاب كلــه للمـرأة وليــس للرجــل فيــه إال رد الفعــل ،وهــو رد فعــل
منهــزم مســتكني ضعيــف قوامــه االستســام املطلــق.
وجنــد يف روايــة التجــاين كذلــك لفظــة «الصــر»؛ إذ تقــول املوصيــة يف خامتــة
الوصيــة« :فــإن صــر فاجعلــي اإلكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإمنــا هــو محــارك»(،)١٠٥
وال أظــن األمــر املاثــل هنــا صـراً علــى اإلطــاق؛ فالصــر إمســاك النفــس عــن إرادة
واقتــدار ،ومــا تصفــه الوصيــة هنــا استســام مشــن وامتهــان ال نظــر هلمــا ،وال
أظــن أن املرســلة اســتحضرت الصــر إال مــن قبيــل التهكــم والتقبيــح ،ودليلنــا أن
هــذه الروايــة جعلــت ختامهــا األخــر عجيبـاً تقــول« :فاجعلــي اإلكاف علــى ظهــره
وامتطيــه فإمنــا هــو محــارك»؛ حيــث تُظْ ِهــر حرك ـةُ الضمائــر واأللفــا ُظ يف هــذا اجلــزء
ـب الفعــل،
مــن الروايــة الـ َ
ـب املشــاعر وغائـ َ
ـب اإلرادة وغائـ َ
ـزوج كائن ـاً غائب ـاً؛ غائـ َ
وتك ّفلــت لفظــة (ظهــره) والضمــر املتصــل هبــا هبــذا املعــى .أمــا الزوجــة فهــي املخاطبــة
احلاضــرة الفاعلــة يف املشــهد كلــه ،واملرســلة أتمــر ابنتهــا أن جتعــل اإلكاف علــى
ظهــره ،واإلكاف هــو شــبه الرحــال واألقتــاب الــي توضــع علــى الدابــة( ،)١٠٦ويف
الكلمــة إمعــان يف التحقــر واإلذالل والتمثــل الكامــل ملشــهد احلمــار ،فنــرى الــزوج
يتقبــل األمــر دون أن حيــرك ســاكناً؛ ولــذا اســتحق أن يصبــح مــن أمالكهــا اخلاصــة
«محــارك» :محــارك أنـ ِ
ـت؛ حيــث تــذوي إرادتــه وفعلــه ويصبــح حتــت ســيطرتك ويف
دائــرة فعلــك أنــت ،وتك ّفلــت اإلضافــة املعنويــة «محــارك» هبــذا املعــى ؛ فاإلضافــة هنــا
ال علــى نيــة االنفصــال كمــا يقــول النحــاة ،وإذن مل يعــد هنالــك إراداتن ،بــل إرادة
واحــدة هــي إرادتــك أنــت ،ومل يعــد هنالــك فعــان بــل فعــل واحــد هــو فعلــك أنــت.
وقوهتــا( :اقلعــي ،اقلعــي،
ويالحــظ أن أفعــال النــص اآلمــرة متتــاز بش ـ ّدهتا ّ
اكســري ،اقطعــي ،ضعــي)؛ فالقلــع مكــرراً مرتــن والكســر والقطــع والوضــع كلّهــا
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إج ـراءات ابلغــة القســوة ،وتك ّفــل صــوت العــن إبظهــار هــذه الشــدة؛ فهــو صــوت
حلقــي احتكاكــي جمهــور وهــو مــن أصـوات االســتعالء عنــد القدامــى ،كمــا أنــه مــن
أنصــع األص ـوات نطق ـاً أي أوضحهــا يف الســمع كمــا رأى اخلليــل( .)١٠٧لكــن هــذه
الشــدة صــادرة عــن املـرأة؛ فكأمنــا القـ ّـوة والشـ ّدة انتقلــت إىل املـرأة أمــا الرجــل فاكتفــى
حولــه إىل كائـ ٍن مســلوب اإلرادة
طـوال النــص بفعــل واحــد هــو اإلقـرار؛ اإلقـرار الــذي ّ
أو «محــار» ميتطــى حســب ،ويف هــذه الصــورة مغايــرة ملــا ينبغــي أن تكــون عليــه
األمــور يف بيــت الزوجيــة مــن قوامــة الرجــل والطاعــة املطلقــة مــن الزوجــة ،كمــا صـ ّـورت
ذلــك النصــوص الســابقة مجيع ـاً.
أمــا ملــاذا «احلمــار»؛ فألنــه كائــن مطـواع مســلوب اإلرادة أمــام صاحبــه ،مهمــا
كانــت معاملــة هــذا الصاحــب لــه؛ فهــو ال حيتــج وال يعــرض وال يئــن ،ســهل
االمتطــاء ال يقــاوم كمــا يفعــل احلصــان عنــد ترويضــه ،وهــو هبــذا يبــدو عنصـراً مناســباً
للصــورة الــي أرادت األم املرســلة أن ترمسهــا ،ورمبــا لتضمــن أكــر قــدر مــن التبغيــض
والتكريــه والتقبيــح لصــورة هــذا الــزوج الــذي ال جيــدر اببنتهــا أن تقــرن بــه.
إن األم املرســلة اآلمــرة تبــدو ذات ســلطة كبــرة يف هــذا النــص ،وإال ملــا أرســلت
هــذا اخلطــاب القــوي الصريــح ،وهــي تســتمد قوهتــا يف هــذه الوصيــة مــن أمريــن:
األول :كوهنــا أمـاً ذات جتربــة ،وهــي هبــذا مصــدر ثقــة للمتلقيــة البنــت ،واآلخــر :مــن
أعـراف اجملتمــع الــي أتىب علــى الرجــل أن يكــون بــا إرادة أو أن يكــون ألعوبــة بيــدي
املـرأة حتركــه كيــف تشــاء.
ـت هــذه الوصيــة خمتلــف عــن ســابقاهتا يف الشــكل العــام ،ورمبــا
وال ريــب أن َسْـ َ
يف األدوات والرتاكيــب واملفــردات ،أمــا الداللــة النهائيــة والغــرض النهائــي فهــو هــو
ـأب علــى االنصيــاع واخلضــوع،
مل يتغــر ومل يتبــدل .إنــه يكـّـرس الرجــل ســيداً مطلقـاً يتـ ّ
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وال ينبغــي للم ـرأة يف ملكــه إال أن تكــون أمــة .وقــد نتبايــن يف قبولنــا هلــذه الق ـراءة
النهائيــة للنــص وال ضــر؛ فــإن املعــى كمــا يقــول (أنطــوين ريدنــج)« :ليــس خاصيــة
املل ِحـ ُ
اتمــة لألشــياء أو األحــداث ولكنــه شــيء يســنده ُ
ظ إليهــا ،ومــن مثّ فــإن أفـراداً
خمتلفتــن وفصائــل خمتلفــة ميكنهــم أن يســندوا معــاين خمتلفــة للمعلومــة نفســها»(.)١٠٨
وألن حتليل اخلطاب مبين على البحث يف الوظيفة التواصلية للنص ،فقد يق ّدم ّقراء
خمتلفــون حتليــات خمتلفــة للنــص الواحــد ش ـريطة أن يلتــزم أولئــك القـ ّـراء ابملســارات
الــي حتددهــا امللفوظــات؛ «فــكل ملفــوظ حيمــل يف صورتــه مســاراً لولــوج داللتــه
ودليـاً لتأويلــه وفقـاً ملوشــلر»(.)١٠٩

اخلامتة والنتائج:

تناولــت هــذه الدراســة حتليــل اخلطــاب يف وصــااي اهلــداء عنــد األمهــات يف
الـراث العــريب حــى القــرن الرابــع اهلجــري ،متوســلةً ببعــض منجـزات منهــج التحليــل
النقــدي للخطــاب ،الــي متكننــا مــن الكشــف عــن الطرائــق الــي حيقــق هبــا النــص
أغراضــه التداوليــة؛ وذلــك ابلكشــف عــن الطاقــة الدالليــة الــي خيتزهنــا النــص عــر
ممكنــات التأليــف داخلــه.
وقــد خلصــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج منهــا :أن موضــوع الــزواج وجــد
حمــا ابرزاً يف وصــااي العــرب القدامــى ألبنائهــم ،ومــن أبــرز صــوره وصــااي اهلــداء الــي
ختتــص بوصــااي اآلابء واألمهــات لبناهتــم قبيــل الزفــاف ،وتعــد ســنّةً متبعـةً عنــد العــرب
القدامــى علــى اختــاف طبقاهتــم االجتماعيــة .ولفظــة (اهلــداء) -علــى األرجــح-
متصلــة بســبب وثيــق ابهلدايــة والرشــاد.
واألم هــي ِ
املرســل املعتــاد فيهــا ،كمــا أن البنــت هــي املتلقــي الوحيــد دون الذكــر،
وذلــك العتبــارات اجتماعيــة متعــددة كشــف عنهــا البحــث ،كمــا كشــف عــن مســات
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خاصــة متيّــز خطــاب اهلــداء عنــد األمهــات ،وأ ّن االتصــال فيــه يعــد عمليــة خاصــة
حمكومــة ابعتبــارات الســياق اخلــاص وهــو الزفــاف ،وحمكومــة كذلــك ابعتبــارات
الســياق العــام الــذي تضبطــه أع ـراف ذلــك اجملتمــع وأنســاقه االجتماعيــة والثقافيــة.
ويســيطر علــى هــذه الوصــااي غــرض رئيــس واحــد هــو تزويــد البنــت مبــا ميكنهــا مــن
شــق حياهتــا اجلديــدة بنجــاح .أمــا عمليــة التلقــي فهــي مباشــرة ومتعــددة املراحــل؛
وتشــمل مرحلــة التلقــي اخلارجــي الــذي يظهــر لنــا علــى ســطح اخلطــاب وتبــدو فيــه
البنــت /العــروس مصغيــة مســتمعة تســتقبل كل مــا يلقــى عليهــا إبذعــان اتم .ومرحلــة
التلقــي الداخلــي الــذي يشــتمل علــى تفاعــل خطــاب الوصيــة مــع نفســية املتلقيــة
وخمزوهنــا االجتماعــي والثقــايف ،وهــو تلــق واع ٍ متجــدد ختتــره امل ـرأة يف كل موقــف
وكل اتصــال ابلــزوج الــذي يشــكل كوهنــا اجلديــد .وهــو كذلــك تلـ ٍـق حــي متفاعــل
جمبــول بســطوة األنســاق الثقافيــة واالجتماعيــة الضاغطــة مــن ذلــك اجملتمــع واحلاكمــة
يف ذوات أولئــك البنــات.
أمــا قلــة عــدد وصــااي اهلــداء عنــد األمهــات الــذي وصلنــا فيعــزى إىل خصوصيــة
هــذا اخلطــاب مــن جهــة ،وقلــة عنايــة الــرواة مبــروايت النســاء يف ذلــك اجملتمــع مــن
جهــة أخــرى .وجــاء أكثــر هــذه الوصــااي نثـراً؛ رمبــا ألنــه أقــدر علــى توصيــل الغــرض
وتوضيــح الفكــرة ،وهــو كذلــك مينــح املرســل قائمــة متنوعــة مــن اخليــارات الرتكيبيــة
واألســلوبية الــي حيتاجهــا هــذا الضــرب مــن اخلطــاب.
وتنحــو هــذه الوصــااي يف العــادة منحــى إجيابيـاً جيمــع مــا يظنــه املوصــون نصائــح
خــرة فيهــا صــاحل الزوجــن ،والوصيــة الوحيــدة الــي قــد تبــدو خمالفــة هلــذا ونراهــا تدعــو
إىل اجل ـراءة علــى الــزوج ميكــن قراءهتــا يف هنايــة املطــاف ق ـراءة إجيابيــة متثــل دعــوة
للرجولــة احلقــة مــن طــرف الــزوج واالحتفــاء هبــذه الرجولــة مــن طــرف الزوجــة.
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وقد اعتمدت األمهات يف حتقيق أغراض اخلطاب على وسائل ووصائل سابقة
كالنــداء والتصغــر ،أو الحقــة كاإلشــارايت الزمانيــة واملكانيــة .كمــا اتــكأت املرســلة
األم علــى عــدد مــن التشــكيالت اللغويــة الــي تبايــن حالــة األصــل ابلنســبة للمفعــول
بــه مــن مثــل :تقــدمي املفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل ،وكــذا اســتعاضتها عــن املركــب
الوصفــي للمفعــول بــه ابملركــب اإلضــايف ،وكذلــك اســتعماهلا أســلوب االشــتغال
الــذي يفــرد املفعــول بــه بــؤرة للخطــاب وذلــك إلحــداث نــوع مــن التخصيــص لبعــض
املفــردات الــي تع ّدهــا مهمــة كاخلصــال الواجــب توافرهــا يف الزوجــة أو للرتكيــز علــى
الــزوج ومــا يتصــل بــه ألمهيتــه وقوامتــه يف احليــاة الزوجيــة.
ووجــدان األم املرســلة تتوســل بعــدد مــن املؤثـرات اللغويــة إلحــداث حركــة الوعــي
مبضمــون اخلطــاب يف هــذه الوصــااي؛ ومــن ذلــك املؤث ـرات املتصلــة بســلطة املركــز
االجتماعــي للمتلقيــة ومــا ميليــه عليهــا ذلــك مــن ســلوك منضبــط وحمســوب؛ مــن
مثــل النــداء بلقبهــا أو صفتهــا ،وكذلــك املؤثـرات املتصلــة بســلطة املرســلة املســتمدة
مــن موقعهــا أم ـاً ومــن خربهتــا يف احليــاة ،وتب ـ ّدى ذلــك مــن خــال حركــة الضمائــر
يف النصــوص ،ويف حركــة األفعــال وقوهتــا وأدوات التوكيــد .وحيضــر الدعــاء شــكال
لغــوايً فاع ـاً يف وصــااي األمهــات ابعتبــاره ترمجــة حيــة لإلس ـراتيجية التضامنيــة؛
فهــو يشــر إىل مشــاعر خاصــة مــن طــرف األم جتــاه ابنتهــا .ويشــر حتليــل اخلرائــط
اإلشــارية واإلحاليــة يف هــذه النصــوص إىل أن الــزوج هــو احملــور فيهــا ،وحركــة امل ـرأة
يف الدوائــر احلياتيــة الــي يذكرهــا هــذا اخلطــاب تــدور كلهــا حــول غــرض رئيــس واحــد
هــو إرضــاؤه؛ إذ تبــدو املـرأة يف أمرهــا كلــه كائنـاً منهمــكاً يف حتقيــق هــذا الغــرض بــكل
مــا أوتيــت مــن قــوة.
أمــا التوجيهــات الــي تقدمهــا األم املرســلة فتشــمل دوائــر احليــاة مجيعهــا ،لكنهــا
تركز على دائرة اآلداب العامة ودائرة التعامل مع الزوج يف املسائل التفصيلية للحياة
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اليوميــة الــي هــي مكمــن اخلالفــات املتكــررة بــن الزوجــن ،وتشــمل التوجيهــات
كذلــك دائــرة العالقــات الزوجيــة اخلاصــة ،وتشــر األمهــات إىل العالقــات اجلنســية
بــن الزوجــن يف هــذه الوصــااي إشــارات تلميحيــة بعيــدة وغــر مباشــرة ،فيمــا وجــدت
الباحثــة هــذا املوضــوع أكثــر انكشــافاً ووضوحـاً عنــد اآلابء؛ وذلــك العتبــارات لغويــة
ذات بعــد اجتماعــي يتصــل ابملقبــول وغــر املقبــول يف لغــة اخلطــاب عنــد اجلنســن
حبســب ذلــك اجملتمــع .وقــد تباينــت وجهــات نظــر األمهــات حــول هــذه العالقــات
اخلاصــة بــن الزوجــن وطبيعتهــا ،إال أهنــن مجيعـاً يقصــدن إىل غــرض واحــد هوحتقيــق
الرضــى املطلــق للــزوج املنتظــر الــذي يشـ ّكل حمــور حيــاة املـرأة ومركزهــا بصــورة متفــردة
بغــض النظــر عــن حاجــات املـرأة ورغباهتــا ومــا تريــده مــن هــذه العالقــات .وال ريــب
أن التوجيهــات املتصلــة مبظهــر امل ـرأة وكحلهــا وزينتهــا ونظافتهــا الشــخصية تفضــي
إىل هــذا املوضــوع وتتقاطــع معــه بشــكل أو آبخــر؛ إذ إهنمــا (املــاء والكحــل) حيظيــان
حبضــور خــاص يطّــرد يف وصــااي األمهــات كلهــا تقريب ـاً .وقــد عـ ّـرت األمهــات عــن
أمهيــة املــاء يف احليــاة الزوجيــة بطرائــق خمتلفــة كلهــا جتمــع علــى خطــورة دوره يف تلــك
احليــاة ؛ فهــو الــذي يهــب امل ـرأة النظافــة والرائحــة الطيبــة واإلش ـراق والقبــول وكلهــا
ضروريــة يف احليــاة الزوجيــة بــل يف مطلــق احليــاة ،ولعــل مــرد التنبيــه املتكــرر عليــه هــو
طبيعــة احليــاة العربيــة يف ذلــك الزمــان القائمــة علــى االرحتــال والتنقــل وتعــذر احلصــول
علــى املــاء أحيــاانً.
وتعتمــد معظــم وصــااي األمهــات علــى اإلس ـراتيجية التوجيهيــة املباشــرة يف
اخلطــاب ،وأيخــذ االتصــال فيهــا شــكالً مباش ـراً .وتتمثــل هــذه اإلس ـراتيجية يف
سلســلة مــن األوامــر والنواهــي املشــفوعة ابلتعليــل غالبـاً؛ إذ خيتلــط التوجيــه ابإلقنــاع.
وتتوســل هــذه اإلس ـراتيجية أبشــكال لغويــة متعــددة؛ وعلــى رأســها صيــغ األمــر
والنهــي علــى تنوعهــا ،وأســلوب التحذيــر ب ـ (إايك) الــذي يعــد وعــاءً تركيبيـاً مرغــوابً
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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يف خطــاب اهلــداء ألن فيــه تركي ـزاً أكــر علــى بــؤرة اخلطــاب الــي تتصــل -غالب ـاً-
ابألســباب املتعددة املوصلة إىل الطالق كالغرية واملعاتبة؛ إذ يشـ ّكل الطالق شــبحاً
مرعبـاً وخطـراً كبـراً جتهــد األمهــات يف إبعــاده عــن بناهتــن بشــى الســبل وبعــدد كبــر
املتنوعــة ،وهــو خطــر يضــع امل ـرأة يف مهــب
مــن التوجيهــات واألســاليب اللغويــة ّ
الريــح ،وهــو مــا كانــت األمهــات ختشــاه أشــد اخلشــية يف ذلــك الزمــان القــدمي ورمبــا
يف هــذا الزمــان احلديــث أيض ـاً؛ فامل ـرأة -عندهــم -إمنــا تســتمد وجودهــا مــن وجــود
يفســر لنــا هــذا احلــرص الشــديد علــى توجيــه البنــات حنــو
الــزوج يف حياهتــا ،وهــذا ّ
ويفســر كثــرة أســاليب التحذيــر مــن كل مــا ميكــن أن يفضــي إليــه.
كمــال الطاعــةّ ،
ورمبــا فتــح هــذا البحــث ابابً علــى دراســات اجتماعيــة لغويــة أكثــر عمقـاً يف مســألة
الــزواج والطــاق عنــد العــرب ،وكيــف يتهــدد الطــاق امل ـرأة يف هــذا اجملتمــع لدرجــة
أن جيعلهــا أ ََم ـةً خالص ـةً يف فلــك زوج.
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=وأنواعهــا وأشــكاهلا عــر العصــور .انظــر :ســهام الفريــح ،فــن الوصــااي يف األدب العــريب ،مرجــع
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فــرج حممــود ،اتريــخ الوصــااي ،مكتبــة دار الثقافــة ،عمــان ،ط ،1997 ،1ص.3
( )٩يشــر الكثــر مــن الدارســن احملدثــن إىل أن هــذا الضــرب مــن األدب مل يظفــر مبــا هــو أهلــه مــن
االهتمــام والدراســة علــى الرغــم مــن متيــزه أســلوابً ومضمــوانً ،ومــن هــؤالء الدارســن أمحــد أمــن
مصطفــى ،وإميــل انصيــف وأمحــد يوســف خليفــة .انظــر :أمحــد أمــن مصطفــى ،أدب الوصــااي يف
العصــر العباســي ،ص .241وانصيــف :إميــل ،أروع مــا قيــل مــن الوصــااي ،دار اجليــل ،بــروت،
ط ،1995 ،1ص .7وأمحــد يوســف خليفــة ،ق ـراءة يف أدب الوصــااي ،ص.22
(*) اختلــف يف كتابــة اهلمــزة يف كلمــة (اسـراتيجية) عنــد الدارســن؛ فمــن وصلهــا فقياسـاً علــى اللفــظ
معرب كـ (إســتربق) ،وقد
العريب (مصدر لفعل غري رابعي) ،ومن قطعها فعلى أهنا لفظ أعجمي ّ
قطعتهــا الباحثــة ترجيحـاً للـرأي الثــاين.
( )١٠انظــر هــذه الــدالالت الثــاث يف :ابــن دريــد :أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي البصــري
(ت321هـ) ،مجهرة اللغة ،حتقيق رمزي منري البعلبكي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،2005 ،
مــادة (وصــي) .واجلوهــري :أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد (ت398هــ) اتج اللغــة وصحــاح العربيــة،
حتقيــق أمحــد عبــد الغفــور العطــار ،بــروت ،دار العلــم للماليــن ،ط ،1987 ،4ج/2ص،515
مــادة (وصــي) .والزخمشــري :جــار هللا أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (538هــ) أســاس البالغــة،
مكتبــة لبنــان انشــرون ،بــروت ،ط ،1996 ،1مــادة (وصــي) .وابــن منظــور :أبــو الفضــل مجــال
الديــن حممــد بــن مكــرم( ،ت 711هــ) ،لســان العــرب ،دار صــادر ،بــروت ،ط ،1990،1مــادة
(وصي) .والفريوز أابدي :حممد بن يعقوب (ت817هـ) القاموس احمليط ،اهليئة املصرية للكتاب،
القاهــرة ،1980 ،ج ،4ص ،392مــادة (وصــي) .والزبيــدي :املرتضــى أبــو الفيــض حممــد بــن
حممــد (ت1205هــ) اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،وزارة اإلعــام /الكويــت= ،1974 ،
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=مــادة (وصــي) .وإبراهيــم أنيــس وزمــاؤه ،املعجــم الوســيط ،إشـراف حســن علــي عطيــة وحممــد
شــوقي أمــن ،دار املعــارف ،القاهــرة ،ط ،1973 ،2مــادة (وصــي).
( )١١انظــر هــذه الداللــة يف :األزهــري :أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد اهلــروي (ت370هــ) معجــم
هتذيــب اللغــة ،حتقيــق عبــد الســام هــارون ،دار الصــادق للطباعــة والنشــر ،القاهــرة ،ط،1
 ،268/12 ،1990مــادة (وصــي) .وابــن فــارس :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زك ـراي
(ت395هــ) مقاييــس اللغــة ،حتقيــق عبــد الســام هــارون ،دار الفكــر ،بــروت ،ط،1979 ،1
 ،116/6مــادة (وصــي).
( )١٢انظر :الفريوز أابدي ،القاموس احمليط ،مادة (وصي) .وابن منظور ،لسان العرب ،مادة (وصي).
( )١٣انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (وصي)
( )١٤اجلرجــاين :علــي بــن حممــد (ت584هــ) ،التعريفــات ،بــروت،دار الكتــب العلميــة ،ط،1
 ،1983ص.195
( )١٥ابن فارس ،مقاييس اللغة ،116/6 ،مادة (وصي).
( )١٦ابــن منقــذ :أســامة (ت 584هــ) ،لبــاب اآلداب ،حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر ،دار الكتــب
الســلفية ،القاهــرة ،ط ،1987 ،1ص.1
( )١٧الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.18
( )١٨سهام الفريح ،فن الوصااي يف األدب العريب القدمي ،ص.21
( )١٩الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.20
( )٢٠انظر :سناء انجي املصرف ،وصااي اآلابء إىل آابئهم خالل عشرة قرون ،ص .63والدليمي،
مجهرة وصااي العرب ،ج/1ص.23-22
( )٢١انظر :سناء انجي املصرف ،وصااي اآلابء إىل آابئهم خالل عشرة قرون ،ص.62
( )٢٢أبــو حــامت السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص .15واألصفهــاين :الراغــب أبــو القاســم
حســن بــن حممــد (ت502هــ) ،حماضـرات األدابء وحمــاورات الشــعراء والبلغــاء ،دار اآلاثر،
بــروت .117/ 1980،2 ،ومــن وصــااي هــذه الصــورة أيضـاً وصيــة أكثــم بــن صيفــي لبنيــه:
« ...وإايكم ونكاح احلمقاء ؛ فإن نكاحها غرر ،وولدها ضياع »...،انظر :امليداين :أبو الفضل
أمحــد بــن حممــد إبراهيــم امليــداين النيســابوري (ت518هــ) ،جممــع األمثال،حتقيــق حممــد حميــي
الديــن عبــد احلميــد ،دار املعرفــة ،بــروت ،بــا اتريــخ .182/2 ،وكــذا وصيــة القلمــس لبنيــه،
وفيهــا« :أوصيكــم أبايماكــم خـراً ،شــدوا حجبهــن ،وأنكحوهــن أكفاءهــن ،وأيســروا الصــداق
بينكــم تنفــق أايماكــم ويكثــر نســلكم ،فــإن نكحتــم يف العــرب فاختــاروا لكــم ذوات العفــاف=
العدد الثاني والعشرون (محرم ١٤٤٠هـ  -أكتوبر ٢٠١٨م)		
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=واحلســان أخالق ـاً )....انظــر :أبــو حــامت السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص111ومــا
«وزوج ـوا األكفــاء،
بعدهــا .ومنــه كذلــك وصيــة مالــك بــن املنــذر البجلــي إىل بنيــه ،ومنهــاّ :
وليســتعملن يف طيبهــن املــاء ،وجتنّب ـوا احلمقــاء فــإن ولدهــا إىل أفــن مــا يكــون »....انظــر:
املعمــرون والوصــااي ،ص .124-123ومنهــا كذلــك وصيــة ســعد العشــرة لبنيــه ملــا حضرتــه
ّ
الوفــاة ،قــال.....« :وإايكــم ونــكاح الورهــاء؛ فإهنــا أدوأ الــداء »..،انظــر :املعمــرون ّوالوصــااي،
ص .122ومــن وصيــة عمــرو بــن كلثــوم صاحــب املعلقــة لبنيــه« :وزوجـوا بنــات العــم بــي العــم
فــإن تعديتــم هبــن إىل الغـرابء فــا أتلـوا هبــن األكفــاء »...،انظــر :األصفهــاين :أبــو الفــرج علــي
بــن احلســن القرشــي (ت356هــ) ،األغــاين ،شــرحه وكتــب هوامشــه األســتاذ عبــد علــي مهنــا،
دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،1992 ،2ج .178/9وابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن أبــو
حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة هللا (ت656هــ) ،شــرح هنــج البالغــة ،مؤسســة األعلمــي ،بــروت
ط .255/4 ،1995 ،1ومنــه كذلــك وصيــة عــوف بــن كنانــة الكلــي لبنيــه ومنهــا ...« :وال
تضع ـوا الكرائــم إال عنــد األكفــاء ،وابتغ ـوا ألنفســكم املعــايل ،وال خيلبنّكــم مجــال النســاء عــن
صراحــة النســب؛ فــإن مناكحــة الكـرام مــدارج الشــرف ».....،املعمــرون والوصــااي ،ص-135
 .137ومنــه وصيــة حصــن بــن حذيفــة لبنيــه« :وأنكحـوا الكــفء الغريــب فإنــه عــز حــادث»
انظر :األبشــيهي :هباء الدين أبوالفتح حممد بن أمحد احمللي (ت854هـ) ،املســتطرف من كل
فــن مســتظرف ،حتقيــق إبراهيــم صــاحل ،دار صــادر ،بــروت ،ط ،1999 ،1ج /2ص.219
(*) الــزواج املألــوف املتعــارف عنــد غالبيــة اجلاهليــن هــو نــكاح النــاس اليــوم ،وهــو أن خيطــب الرجــل
إىل الرجــل وليتــه أو ابنتــه فيصدقهــا مث يعقــد عليهــا .وكانــت قريــش وكثــر مــن قبائــل العــرب علــى
هــذا املذهــب الــذي يقــوم علــى اخلطبــة واملهــر واإلجيــاب والقبــول ،ويســمى «زواج البعولــة»،
املفصــل يف اتريــخ العــرب قبــل
وهــو زواج منظــم ،وهــو الــذي أقــره اإلســام .انظــر :علــي :جـوادّ ،
اإلســام ،دار العلــم للماليــن ومكتبــة النهضــة ،بغــداد ،ط ،1978 ،2ص.23وانظــر كذلــك:
الرتمانيــي :عبــد الســام ،الــزواج عنــد العــرب يف اجلاهليــة واإلســام :دراســة مقارنــة يف جمــال
التاريــخ واآلداب والش ـريعة ،دار القلــم العــريب ،حلــب ،ط.1989 ،2
( )٢٣انظــر مــادة (هــدي) يف :الفراهيــدي :اخلليــل بــن أمحــد (170هــ) ،العــن ،حتقيــق عبــد احلميــد
هنداوي ،دار الكتب العلمية ،بريوت .2003 ،وابن السكيت ،يعقوب بن إسحاق (244هـ)
إصــاح املنطــق ،حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر وعبــد الســام هــارون ،دار املعــارف ،القاهــرة،
 .1949وابــن دريــد ،مجهــرة اللغــة .واألزهــري ،هتذيــب اللغــة .وابــن فــارس ،مقاييــس اللغــة.
واجلوهــري ،الصحــاح .وابــن ســيده ،أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل (ت458ه) ،املخصــص=،
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=دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،1بــا اتريــخ .والزخمشــري ،أســاس البالغــة ،وابــن منظــور،
لســان العــرب .والفــروز أابدي ،القامــوس احمليــط.
( )٢٤ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (هدي).
( )٢٥انظــر :أبــو الفــرج املعــاىف بــن زكـراي بــن حيــي اجلريــري النهــرواين( ،ت 390هــ) ،اجلليــس الصــاحل
الــكايف والناصــح الشــايف ،حتقيــق عبــد الكــرمي ســامي اجلنــدي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط ،2005 ،1ص.371
( )٢٦رواه الرتمــذي وقــال :حيــث حســن صحيــح .انظــر :الرتمــذي :أبــو عيســى حممــد بــن عيســى
بــن ســورة الرتمــذي (ت279هــ) ،اجلامــع الكبــر (ســنن الرتمــذي) ،حتقيــق بشــار عـواد معــروف،
دار الغرب اإلســامي ،بريوت ،1998 ،كتاب الرضاع /رقم احلديث ،1163ج /4ص،467
وحســنه األلبــاين يف صحيــح ســنن الرتمــذي رقــم .2446
ّ
( )٢٧النــووي :أبــو زكـراي حيــى بــن شــرف (ت 671هــ) ،رايض الصاحلــن مــن كالم ســيد املرســلني،
عــي مبقابلــة أصولــه والتعليــق عليــه :رضـوان حممــد رضـوان ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت ،ط،1
بــا اتريــخ ،ص.139
( )٢٨سناء انجي املصرف ،الوصااي اإلسالمية ،ص.211
( )٢٩سناء انجي املصرف ،الوصااي اإلسالمية ،ص.211
( )٣٠أبو حامت السجستاين ،املعمرون والوصااي ،ص.119
( )٣١أبو حامت السجستاين ،املعمرون والوصااي ،ص.148-147
(*) تذكــر ذلــك صراحــة ســهام الفريــح بقوهلــا« :فــإن كنــا مل نتعــرف علــى عصــر بعــض هــذه الوصــااي،
فقــد ميكننــا القــول بعــد دراســتها أن موضوعــات هــذه الوصــااي ومعانيهــا واحــدة ،وقــد تــرد بعــض
املعــاين بنفــس صياغتهــا وبنفــس أســلوهبا يف قضــااي خمتلفــة ،وذلــك كقوهلــن« :كــوين لــه أمـةً يكــن
لــك عبــداً» ،أو كقوهلــن يف التزيـّـن« :إن املــاء أطيــب الطيــب» و «إن الكحــل أحســن احلســن».
انظــر :ســهام الفريــح ،فــن الوصــااي يف األدب العــريب ،ص .36وال يبتعــد حممــد حــور عــن هــذا
إذ يقــول بعــد أن يذكــر هــذا التشــابه بــن الوصــااي« :وهــي واحــدة لغ ـةً وروح ـاً ،وهــي علــى أيــة
حــال ،سـواء كانــت لواحــدة أو أكثــر ،فإهنــا تنبــئ مبشــاعر القــوم وأحاسيســهم ومناهجهــم آنــذاك
يف وصاايهــم ألبنائهــم» .انظــر :حممــد حــور ،تربيــة األبنــاء يف األدب العــريب ،ص .108ويتابــع
الدليمــي ابالجتــاه نفســه يقــول« :ابســتثناء بعــض الوصــااي احملــدودة فــإن جممــل وصــااي اهلــداء
أغلــب تراكيبهــا ومجلهــا والصياغــة الفنيــة فيهــا ال ختتلــف كث ـراً مــن حيــث شــكلها ومضمــوانً،
وكأهنــا صــرف إىل وضــع صيغــة عمليــة للت ـوازن والتآلــف بــن الزوجــن ،وتطفــئ جــذوة اخلــاف»=.
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=أمــا وصــااي اهلــداء يف العصــر اإلســامي فيصفهــا بقولــه« :إنــك ال تــكاد تقــف علــى شــيء
جديــد ومتطــور يف وصــااي الــزواج خيتلــف عمــا درج عليــه املوصــون يف العصــر اجلاهلــي؛ فقــد
اختــذت الوصــااي يف العصــر اإلســامي ذات املســار التقليــدي وذات األســلوب والرتكيــب اجلملــي
يف كثــر مــن األحيــان» .انظــر :حممــد الدليمــي ،مجهــرة وصــااي العــرب ،ج.87/1
( )٣٢انظــر :حــور :حممــد ،تربيــة األبنــاء يف األدب العــريب حــى هنايــة العصــر األمــوي ،مكتبــة املكتبــة،
العني ،أبو ظيب ،ط ،1980 ،1ص.108
( )٣٣انظر :الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.73-72
( )٣٤ليــس هــذا اجتهــاداً خاصـاً للباحثــة ،وإمنــا دل عليــه مــا ورد عــن املوصــن يف ذلــك؛ وانظــر مثـاً
مقولــة أمســاء بــن خارجــة الفـزاري البنتــه هنــد حــن ّزوجهــا مــن احلجــاج بــن يوســف« :اي بنيــة،
إن األمهــات يؤدبــن البنــات ،وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــرة؛ فعليــك أبطيــب الطيــب املــاء،
وأحســن احلســن الكحــل »....،انظــر :األغــاين  .128/18وكــذا مقولــة أيب األســود البنتــه وهــو
يوصيهــا ليلــة هدائهــا« :اي بنيــة ،كان النســاء أحــق أبدبــك مــي ،ولكــن ال بــد يل منــه ،اي بنيــة .إن
أطيــب الطيــب املــاء »....انظــر :أبــو حــامت السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص.148-147
( )٣٥حباشــة ،صابــر حممــود ،األســلوبية والتداوليــة :مداخــل لتحليــل اخلطــاب ،دار عــامل الكتــب
احلديــث ،إربــد ،ط ،2010 ،1ص.117
( )٣٦غاليــم ،حممــد ،املعــى اللغــوي والتصــورات ،فصــل يف كتــاب« :لســانيات النــص وحتليــل
اخلطــاب» ،مــن حبــوث املؤمتــر الــدويل األول يف لســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب ،اجلمعيــة
املغربيــة للســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب ،جامعــة ابــن زهر/كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية/
أغاديــر /املغــرب ،دار كنــوز املعرفــة ،عمــان ،ط،2013 ،1ج.62/1
( )٣٧مســيس ،رايض ،مشــروع جــون ميشــال آدم :مقاربــة نظريــة ،فصــل يف كتــاب« :لســانيات
النــص وحتليــل اخلطــاب» ،مــن حبــوث املؤمتــر الــدويل األول يف لســانيات النــص وحتليــل
اخلطــاب ،اجلمعيــة املغربيــة للســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب ،جامعــة ابــن زهــر /كليــة اآلداب
والعلــوم اإلنســانية /أغاديــر /املغــرب ،دار كنــوز املعرفــة ،عمــان ،ط،2013 ،1ج.231/1
( )٣٨نوســي ،عبــد اجمليــد ،التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي ،شــركة النشــر والتوزيــع املــدارس،
الــدار البيضــاء ،ط ،2002 ،1ص.301
( )٣٨حبــري ،ســعيد ،إســهامات أساســية يف العالقــة بــن النــص والنحــو والداللــة ،مؤسســة املختــار
للنشــر والتوزيــع ،القاهــرة ،ط ،2008 ،1ص.32
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د .خلود إبراهيم العموش

( )٤٠امليســاوي ،خليفــة ،لســانيات النــص بــن اللســانيات العربيــة واللســانيات الغربيــة احلديثــة ،فصــل
يف كتــاب« :لســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب» ،مــن حبــوث املؤمتــر الــدويل األول يف لســانيات
النــص وحتليــل اخلطــاب ،اجلمعيــة املغربيــة للســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب ،جامعــة ابــن زهــر/
كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية /أغاديــر /املغــرب ،دار كنــوز املعرفــة ،عمــان ،ط،2013 ،1
ج.248-243/1

(41) Brown. Gilian &Youl.George, Discourse Analysis, Cambridge
University Press, 7th Edition,1988, P.2

( )٤٢فاركلــوف ،نورمــان ،حتليــل اخلطــاب (التحليــل النصــي يف البحــث االجتماعــي) ،ترمجــة طــال
وهبــة ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،بــروت ،ط ،2009 ،1ص.7
( )٤٣املرجع السابق ،ص.19
( )٤٤مــداس ،أمحــد ،لســانيات النــص :حنــو منهــج لتحليــل اخلطــاب الشــعري ،دار عــامل الكتــب
احلديــث ،إريــد ،2007 ،ص.56
( )٤٥احلمــري ،عبــد الواســع ،مــا اخلطــاب وكيــف حنلله،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــر
والتوزيــع ،بــروت ،ط ،2009 ،1ص.19
( )٤٦خليفة امليساوي ،لسانيات النص بني اللسانيات العربية واللسانيات الغربية احلديثة ،ج/1ص249
( )٤٧عيّاشــي :منــذر ،األســلوبية وحتليــل اخلطــاب ،مركــز اإلمنــاء احلضــاري ،حلــب ،ط،2002، 2
ص.55
( )٤٨العبــد :حممــد ،النــص احلجاجــي العــريب :دراســة يف وســائل اإلقنــاع ،فصــل يف كتــاب :احلجــاج
مفهومــه وجماالتــه :دراســات نظريــة وتطبيقيــة يف البالغــة اجلديــدة ،إعــداد وتقــدمي حافــظ
إمساعيلــي علــوي ،ط ،1دار عــامل الكتــب احلديــث ،إربــد ،2010،ج /4ص.3
( )٤٩انظر :الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.17
( )٥٠حممد حور ،تربية األبناء ،ص.126
( )٥١أبــو الفــرج األصفهــاين ،األغــاين .128/18 ،و .333/20واجلاحــظ :أبــو عثمــان عمــرو بــن
حبــر (ت255هــ) البيــان والتبيــن ،حتقيــق وشــرح عبــد الســام هــارون ،دار اجليــل ،بــروت،
ط ،1،1979جملــد /2ص .45وابــن طيفــور :أبــو الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر اخلراســاين
(ت280هــ) ،بالغــات النســاء ،حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي ،دار الفضيلــة ،القاهــرة ،ط،1
 ،1981ص  .178-177والقرطــي :اإلمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن
عبد الربالنمري القرطيب (ت463هـ) ،هبجة اجملالس وأنس اجملالس وشــحذ الذهن واهلاجس،
حتقيــق حممــد مرســي اخلــويل ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،1981 ،1ج.56/2
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( )٥٢ابــن قتيبــة :أبــو حممــد عبــد هللا بــن حممــد بــن قتيبــة الدينــوري (ت276هــ) ،عيــون األخبــار ،دار
الكتــب العلميــة ،ط ،1بــروت ،1996 ،جملــد /2ص .77وأبــو الفــرج األصفهــاين ،األغــاين،
ج 18ص .128وأبــو حــامت السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص .148-147وابــن عبــد
ربــه :أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه األندلســي( ،ت328هــ) ،العقــد الفريــد ،بتحقيــق عبــد اجمليــد
الدحــي ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،1987 ،٣ج ،4ص.18
(*) مــن ذلــك مــا ورد عــن عامــر بــن الظــرب العــدواين حــن ّزوج ابنتــه نعمــة إىل ابــن أخيــه عامــر بــن
احلــارث إذ قــال ألمهــا ماويــة بنــت عــوف بــن فهــر« :مــري ابنتــك فــا تنزلـ ّـن فــاة إال معهــا مــاء،
وأن تكثــر اســتعماله فــا طيــب أطيــب منــه ،وإن املــاء جعــل لألعلــى جــاء ولألســفل نقــاء،
وإايك أن متيلــي إىل هـواك ورأيــك .إن العشــق حلــو وإن الكرامــة املـؤااتة .ومريهــا فــا متزحـ ّـن معــه
بنفســه؛ فــإن ذلــك يكــون منــه االنقبــاض» .انظــر :ابــن قتيبــة ،عيــون األخبــار .71/4 ،وأبــو
حــامت السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص .61-60والزخمشــري :جــار هللا أبــو القاســم حممــود
بــن عمــر (538هــ) ،املســتقصى يف أمثــال العــرب ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1977 ،2
ص .307وابــن ســعيد املغــريب :علــي بــن موســى بــن حممــد (ت685هــ) ،نشــوة الطــرب يف اتريــخ
جاهليــة العــرب ،حتقيــق نصــرت عبــد الرمحــن ،مكتبــة األقصــى ،عمــان ،ط ،1982 ،1ص.48
( )٥٣الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.64
( )٥٤الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ص.64-63
( )٥٥الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ص.64-63
( )٥٦حممد حور ،تربية األبناء يف األدب العريب القدمي ،ص .126
( )٥٧ســهام الفريح ،فن الوصااي يف األدب العريب القدمي ،ص .38وســناء انجي املصرف ،الوصااي
اإلسالمية ،ص.211
( )٥٨ابــن اجلــوزي :احلافــظ عبــد الرمحــن بــن علــي اجلــوزي الفقيــه (ت597هـ)،كتــاب أحــكام النســاء،
حتقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن حممــد بــن يوســف احملمــدي ،إصــدار وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية /إدارة الشــؤون اإلســامية /دولة قطر ،ط ،1993 ،2ص.310
( )٥٩فان إميرين وروب غروتندورســت ،فصل يف كتاب «احلجاج مفهومه وجماالته :دراســات نظرية
وتطبيقيــة يف البالغــة اجلديــدة» ،ترمجــة ايســن ســاوير املنصــوري ،دار عــامل الكتــب احلديــث،
إربــد ،ط ،2010 ،1إعــداد وتقــدمي حافــظ إمساعيــل علــوي ،ج.197 /5
(*) مــن أمثلــة التجلــي الناجــح لوصيــة اهلــداء مــا أورده الــرواة عــن جنــاح أم إايس ابنــة أمامــة بنــت
احلــارث يف حياهتــا الزوجيــة؛ ومــن ذلــك قوهلــم« :فلمــا محلــت إليــه غلبــت علــى أمــره ،وولــدت=
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=منــه ســبعة أمــاك ملكـوا مــن بعــده» انظــر :ابــن عبــد ربــه ،العقــد الفريــد ،ج .84-83/6ومــن
أمثلــة اإلخفــاق مــا أوردوه مــن طــاق ابنــة عامــر بــن الظــرب بعــد وقــت قصــر مــن زواجهــا مــن
ابــن عمهــا ،وجــاء يف خربهــا« :فلــم تلبــث إال شــهراً حــى جاءتــه (والدهــا) مشــجوجة» انظــر:
ابــن قتيبــة ،عيــون األخبــار ،اجمللــد الثــاين ،ج /4ص.76
الوشــاء صاحــب (الفاضــل) عــن أيب عبيــدة معمــر بــن املثــى،
( )٦٠مــن ذلــك الوصيــة الــي نقلهــا ّ
«زوجــت أعرابيــة ابنتهــا فلمــا أرادت أن هتديهــا قالــت .».....:وتلــك الــي نقلهــا
قــالّ :
أيض ـاً عــن حممــد بــن يزيــد قــال« :أخــرين احلســن بــن عبدالرمحــن قــال« :أوصــت أعرابيــة
ابنــة هلــا ليلــة هدائهــا ،فقالــت :ســليلة الســادات »...انظــر :الوشــاء ،أبــو الطيــب حممــد بــن
أمحــد بــن إســحاق بــن حيــى (ت  325هــ) ،الفاضــل يف صفــة األدب الكامــل ،حتقيــق حيــى
وهيــب اجلبــوري ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،ط ،1991 ،1ص .224-222ومنــه
أيض ـاً مــا أورده التجــاين نق ـاً عــن أيب الرحيــان قــال« :مــن هــذا البــاب (اهلــداء) قــول أخــرى
البنتهــا .»....:انظــر :التجــاين ،عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب القاســم (ت 721هــ) ،حتفــة
العــروس ونزهــة النفــوس ،حققــه وهذبــه وعلــق عليــه حممــد إبراهيــم الدســوقي ،مكتبــة ابــن ســينا،
القاهــرة ،بــا اتريــخ ،ص.120
( )٦١ابن طيفور ،بالغات النساء ،ص.178-177
( )٦٢أمحد يوسف خليفة ،قراءة يف أدب الوصااي ،ص.58
( )٦٣من ذلك وصااي أيب النجم الراجز لبناته ،ومنها قوله موصياً ابنته برة:
ِ
أَوصي ِ
ِ ِ
شرا
ْ َْ ُ
ت م ْن بـََّرَة قـَْلبًا ُحّرا بل َك ْلب َخيـًْرا َواحلَ َماة ّ
ِ
ِ
ض ْرًب َلَا َو َجّرا َح ّت تـََرى ُح ْل َو احلَيَاة ُمّرا
َل تَ ْسأَمي َ
ِ
وإِ ْن َكسْت ِ
ِ
ِ
ك َذ َهبًا َوُد ّرا َواحلَ َّي عُ ّميه ْم ب َشِّر طُّرا
َ َ
انظر :أبو الفرج األصفهاين ،األغاين.165-163/10 ،
( )٦٤الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ص.87
( )٦٥الدليمــي ،مجهــرة وصــااي العــرب ،ص .63وانظــر أيضـاً يف هــذا :ســناء انجــي املصــرف ،وصــااي
اآلابء إىل أبنائهــم ،ص.211
( )٦٦أبو حامت السجستاين ،املعمرون والوصااي ،ص.60
( )٦٧انظــر :اخلطــايب :حممــد ،لســانيات النــص :مدخــل إىل انســجام اخلطــاب ،املركــز الثقــايف العــريب،
بــروت ،ط ،1991 ،1ص .45ويقصــد ابلبنيــة العليــا التقاليــد املائــزة جلنــس قــويل معــن.
( )٦٨الوشاء ،الفاضل ،ص.223
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(*) اإلس ـراتيجية املباشــرة يف اخلطــاب هــي أن يعــر املرســل عــن قصــده بصــورة واضحــة ،لينجــز
ابخلطــاب مــا يريــده دون القيــام بعمليــات اســتدالل مركبــة ومتواليــة .انظر:الشــهري :عبــد اهلــادي،
إس ـراتيجيات اخلطــاب :مقاربــة لغويــة تداوليــة ،دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة ،بــروت ،ط،1
 ،2004ص.117
( )٦٩انظر :الوشاء ،الفاضل ،حاشية احملقق رقم ( )2يف صفحة .223
(*) اإلسـراتيجية التوجيهيــة يف اخلطــاب تكثــر يف ســياقات النصــح والتحذيــر؛ إذ يــويل املرســل عنايتــه
لتبليــغ قصــده وحتقيــق هدفــه اخلطــايب إبغفــال جانــب التــأدب التعاملــي اجلزئــي يف اخلطــاب،
ويفرض من خالله قيدا على املرســل إليه بشــكل أو آبخر وإن كان القيد بســيطاً ،أو أن ميارس
عليــه فضــوالً خطابي ـاً ،أو أن يوجهــه ملصلحتــه بنفعــه مــن جهــة وإببعــاده عــن الضــرر مــن جهــة
أخــرى .ومــن هــذا املنطلــق فــإن اخلطــاب ذا اإلسـراتيجية التوجيهيــة يعـ ّد ضغطـاً ،ولــو بدرجــات
متفاوتــة ،علــى املرســل إليــه ،وتوجيهــه لفعــل مســتقبلي معــن .انظــر :الشــهري ،إس ـراتيجيات
اخلطــاب ،ص.322
( )٧٠عــادل ،عبــد اللطيــف ،بالغــة اإلقنــاع ،يف املناظــرة ،منشــورات ضفــاف ،دار األمــان ،الـرابط،
ط ،2013 ،1ص.214
( )٧١ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (جلل).
( )٧٢أرمينكو ،فرانسواز ،،املقاربة التداولية ،ترمجة سعيد علوش ،مركز اإلمناء القومي ،بريوت،ط،1
بال اتريخ ،ص.43
( )٧٣الوشاء ،الفاضل ،ص.222
( )٧٤الشهري ،عبداهلادي بن ظافر ،اسرتاتيجيات اخلطاب ،ص.90
( )٧٥ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (أرم).
( )٧٦عبد اللطيف عادل ،بالغة اإلقناع ،ص.214
( )٧٧عياشــي ،منــذر( ،إعــداد وترمجــة) ،العالماتيــة وعلــم النــص ،مركــز اإلمنــاء احلضــاري ،حلــب،
ط ،2009 ،1ص.111
( )٧٨منذر عياشي ،العالماتية وعلم النص ،ص.170
(*) هــذه الوصيــة تشــبه كث ـراً وصيــة نســبها اجلاحــظ يف البيــان والتبيــن لعبــد هللا بــن جعفــر بــن أيب
طالــب يوصــي هبــا ابنتــه يقــول« :اي بنيــة ،إايك والغــرة فإهنــا مفتــاح الطــاق ،وإايك واملعاتبــة فإهنــا
تــورث البغضــة ،وعليــك ابلزينــة والطيــب ،واعلمــي أن أزيــن الزينــة الزينــة الكحــل ،وأطيــب
الطيــب املــاء» انظــر :اجلاحــظ ،البيــان والتبيــن  .92-91/2وكــذا تتشــابه مــع وصيــة منســوبة=
88
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=أليب األســود الــدؤيل يوصــي هبــا ابنتــه (يف إحــدى الــرواايت) يقــول« :إايك والغــرة فإهنــا مفتــاح
الطــاق ،وعليــك ابلزينــة وأزيــن الزينــة الكحــل ،وعليــك ابلطيــب وأطيــب الطيــب إســباغ الوضــوء،
وكــوين كمــا قلــت ألمــك »....:انظــر :ابــن قتيبــة ،عيــون األخبــار ،اجمللــد الثــاين ،ج/4ص.77
وكذلــك وصيــة أمســاء بــن خارجــة الفـزاري يوصــي ابنتــه هنــداً حــن ّزوجهــا مــن احلجــاج بــن يوســف
قــال« :اي بنيــة إن األمهــات يؤدبــن البنــات ،وإن أمــك هلكــت وأنــت صغــرة؛ فعليــك أبطيــب
الطيــب املــاء ،وأحســن احلســن الكحــل ،وإايك وكثــرة املعاتبــة فإهنــا قطيعــة للــود ،وإايك والغــرة فإهنــا
مفتــاح الطــاق ،وكــوين لزوجــك أمــة يكــن لــك عبــداً ،واعلمــي أين القائــل ألمــك »....:انظــر:
األصفهــاين ،أبــو الفــرج ،األغــاين .128/18 ،فنالحــظ مــدى التقــارب وااللتقــاء بينهــا ،وقــد ســبق
أن وقفنــا عنــد مســألة التشــابه بــن وصــااي اهلــداء يف الـراث العــريب وأســباهبا وآراء الدراســن فيهــا.
وقــد اختــارت الباحثــة هــذه الروايــة ألن املرســلة مــن األمهــات أوالً ،ولوجــود خــاف بــن الــرواايت،
ولــو كان يسـراً ،يســمح ابلقــول إهنــا وصــااي خمتلفــة ال وصيــة واحــدة.
( )٧٩الوشاء ،الفاضل ،ص.225
( )٨٠ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (نصح).
( )٨١اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج .45/2واألغاين.128/18 ،
( )٨٢اجلاحظ ،البيان والتبيني ،ج 92-91/2واألغاين.128/18 ،
( )٨٣اآليب :الوزيــر األديــب أبــو ســعيد منصــور بــن احلســن (ت 422هــ) ،نثــر الــدر ،حتقيــق خالــد
عبــد الغــي حمفــوظ ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط ،2004 ،1جملــد/ 3ص .170
(*) مــن ذلــك احلديــث الــذي رواه أبــو هريــرة (رضــي هللا عنــه) أن رســول هللا (صلــى هللا عليــه وسـلّم)
قــال« :أال أدلكــم علــى مــا ميحــو هللا بــه اخلطــااي ويرفــع بــه الدرجــات؟ قالـوا :بلــى اي رســول هللا.
قــال :إســباغ الوضــوء علــى املــكاره ،وكثــرة اخلطــا إىل املســاجد ،وانتظــار الصــاة بعــد الصــاة؛
فذلكــم ال ـرابط» انظــر :النــووي ،رايض الصاحلــن ،ص.397
( )٨٤البــروين ،أبــو الرحيــان حممــد بــن أمحــد (ت430هــ) ،اجلماهــر يف معرفــة اجلواهــر ،مطبعــة مجعيــة
دائــرة املعــارف العثمانيــة ،حيــدر أابد ،ط1355 ،1ه ،ص.19
( )٨٥سعيد بنكراد ،سياق اجلملة وسياقات النص :الفهم والتأويل ،اجمللد الثاين /ص.673
( )٨٦التجاين ،حتفة العروس ،ص .120
( )٨٧عبد اللطيف عادل ،بالغة اإلقناع ،ص.63
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(*) الفتخــاء :مــن ارتفعــت أخالفهــا قبــل بطنهــا .العجـزاء :الكبــرة العجــز ،وهــو مؤخــرة املـرأة .انظــر:
لســان العــرب ،مــادات( :فتــخ) و (عجــز).
(*) املراء :كثرة اجلدل .انظر :ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (مرأ)
( )٨٨ابن طيفور ،بالغات النساء ،ص 178-177وانظر :اآليب :نثر الدر ،جملد  /4ص.63-62
( )٨٩ســيبويه :أبو بشــر عمرو بن قنرب (ت  180هـ) ،الكتاب ،حتقيق وشــرح عبد الســام هارون،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط ،1988 ،٣ج /1ص.139
( )٩٠ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (مري)
( )٩١عبد اللطيف عادل ،بالغة اإلقناع ،ص .91
(*) ممــا يــدل علــى ذلــك مثـاً :مــا ورد يف وصيــة عامــر بــن الظــرب البنتــه ،فإنــه قــال ألمهــا« :مــري
ابنتــك أال تنــزل مفــازة إال ومعهــا مــاء؛ فإنــه لألعلــى جــاء ولألســفل نقــاء» انظــر :ابــن قتيبــة،
عيــون األخبــار ،اجمللــد الثــاين ج/4ص .76كمــا أن معمــري العــرب حرصـوا علــى توصيــة أبنائهــم
أبن حتــرص نســاؤهم علــى املــاء والكحــل؛ ومــن ذلــك مــا أوصــى بــه حممــد بــن عبــد هللا بــن حســن
ابنيــه ،فقــال« :واعلمــا أن لــن تســقط امـرأة واظبــت علــى ثــاث خــال :املــاء والسـواك والكحــل،
فعليكمــا هبــن» انظــر :ابــن عبــد الــر القرطــي ،هبجــة اجملالــس ،القســم الثــاين ،ص.31-30
(*) ممــا يــدل علــى ذلــك مثـاً :مــا ورد يف وصيــة عامــر بــن الظــرب البنتــه ،فإنــه قــال ألمهــا« :مــري
ابنتــك ...وأال تكثــر مــن مضاجعتــه؛ فإنــه إذا مــل البــدن مــل القلــب ،وال متنعــه شــهوته؛ فــإن
احلظــوة يف املوافقــة» انظــر :ابــن قتيبــة ،عيــون األخبــار ،اجمللــد الثــاين ج/4ص .76ويف روايــة
ـتكرهن زوجهــا مــن
أخــرى« :وأخــري ابنتــك أن العشــق حلــو وأن الكرامــة امل ـؤااتة ،فــا تسـ ّ
نفســها ،وال متنعــه عنــد شــهوته؛ فــإن الرضــا اإلتيــان عنــد اللــذة ،وال تكثــر مضاجعتــه فــإن...
ومريهــا فلتخبــئ سـوأهتا منــه فإنــه ،وإن ال بــد أن يراهــا ،فــإن كثــرة النظــر إليهــا اســتهانة وخفــة».
انظــر :السجســتاين ،املعمــرون والوصــااي ،ص.60
( )٩٢بــودرع ،عبــد الرمحــن ،يف حتليــل اخلطــاب االجتماعــي السياســي :قضــااي ومنــاذج مــن الواقــع
العــريب املعاصــر ،دار كنــوز املعرفــة ،عمــان ،ط ،2015 ،1ص.13
( )٩٣ابــن قتيبــة ،عيــون األخبــار ،اجمللــد الثــاين /ج/4ص .77ويف روايــة التجــاين ختتــم املوصيــة كالمهــا
ب ــ« :فــإن صــر فاجعلــي اإلكاف علــى ظهــره وامتطيــه فإمنــا هــو محــارك» .انظــر :التجــاين،
حتفــة العــروس ص .114وانظــر كذلــك الروايــة عنــد العاملــي ،هبــاء الديــن حممــد بــن حســن
نســقه وفهرســه ووضــع هوامشــه حممــد خليــل الباشــا ،دار
العاملــي (ت1003هــ) ،املخــاةّ ،
عــامل الكتــب ،بــروت ،ط ،1985 ،1ص.148
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( )٩٤التجاين ،حتفة العروس ،ص.114
( )٩٥انظر :الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.72
( )٩٦انظــر مثـاً :ســناء انجــي املصــرف ،الوصــااي اإلســامية ،ص .213والدليمــي يف مجهــرة وصــااي
العــرب ،ج /1ص.72
( )٩٧الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.72
( )٩٨الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ص.72
( )٩٩الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.72
( )١٠٠الدليمي ،مجهرة وصااي العرب ،ج /1ص.72
( )١٠١ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (زجج).
( )١٠٢ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (سنن).
( )١٠٣التجاين ،حتفة العروس ،ص.114
( )١٠٤لسان العرب ،مادة (قرر).
( )١٠٥التجاين ،حتفة العروس ،ص.114
( )١٠٦قــال ابــن منظــور :اإلكاف مــن (أكــف) أو (وكــف) واإلكاف واألُكاف مــن املراكــب شــبه
الرحــال واألقتــاب .وزعــم يعقــوب أن مهزتــه بــدل مــن واوُ :وكاف وِوكاف واجلمــع آكفــة
وأُ ُكــف كإزار وآزرة وأُزر وقــال غــره :أُكاف احلمــار وإكافــه وِوكافــه واجلمــع أُكــف وقيــل يف
مجعــه ُوكــف .انظــر :ابــن منظــور ،لســان العــرب ،مــادة (أكــف).
( )١٠٧انظــر :اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي ،معجــم العــن ،املقدمــة .وأنيــس :إبراهيــم ،األص ـوات
اللغويــة ،مكتبــة هنضــة مصــر ،القاهــرة ،1950 ،ص.64
()١٠٨حباشــة ،صابــر حممود،قضــااي يف الســيمياء والداللــة ،دار كنــوز املعرفــة للنشــر والتوزيــع ،عمــان،
ط ،2015 ،1ص.39
( )١٠٩عبد اللطيف عادل ،بالغة اإلقناع ،ص.96
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املصادر واملراجع
أوال :املراجع العربية
 اآليب :الوزيــر األديــب أبــو ســعيد منصــور بــن احلســن (ت 422هــ) ،نثــر الــدر ،حتقيــق خالــدعبــد الغــي حمفــوظ ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت.2004،
 األبشــيهي :هبــاء الديــن أبوالفتــح حممــد بــن أمحــد احمللــي (ت854هــ) ،املســتطرف مــن كلفــن مســتظرف ،حتقيــق إبراهيــم صــاحل ،ط ،1دار صــادر ،بــروت.1999 ،
 أرمينكــو ،فرانسـواز ،املقاربــة التداوليــة ،ترمجــة ســعيد علــوش ،مركــز اإلمنــاء القومــي ،بــروت،ط ،1بــا اتريــخ ،ص.43
 األزهــري :أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد اهلــروي (ت370هــ) معجــم هتذيــب اللغــة ،حتقيــق عبدالسالم هارون ،ط ،1دار الصادق للطباعة والنشر ،القاهرة.1990 ،
 األصفهــاين :أبــو الفــرج علــي بــن احلســن القرشــي (ت356هــ) ،األغــاين ،شــرحه وكتــبهوامشــه األســتاذ عبــد علــي مهنــا ،ط ،2دار الكتــب العلميــة ،بــروت.1992 ،
 األصفهاين :الراغب أبوالقاســم حســن بن حممد (ت502هـ) ،حماضرات األدابء وحماوراتالشعراء والبلغاء ،ط ،1دار اآلاثر ،بريوت.1980،
 األصمعــي :عبــد امللــك بــن قريــب (ت 217هــ) اتريــخ العــرب قبــل اإلســام ،حتقيــق حممــدحســن آل ايســن ،ط ،1منشــورات املكتبــة العلميــة ،بــروت.1959 ،
 أنيس :إبراهيم ،األصوات اللغوية ،ط ،1مكتبة هنضة مصر ،القاهرة.1950 ، أنيــس :إبراهيــم ،وزمــاؤه ،املعجــم الوســيط ،إشـراف حســن علــي عطيــة وحممــد شــوقي أمــن،ط ،2،دار املعارف ،القاهرة.1973 ،
 حبــري ،ســعيد ،إســهامات أساســية يف العالقــة بــن النــص والنحــو والداللــة ،مؤسســة املختــارللنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط ،2008 ،1ص.32
 البريوين ،أبو الرحيان حممد بن أمحد (ت430هـ) ،اجلماهر يف معرفة اجلواهر ،ط ،1مطبعةمجعية دائرة املعارف العثمانية ،حيدر أابد١٣٥٥ ،ه.
 بــودرع ،عبــد الرمحــن ،يف حتليــل اخلطــاب االجتماعــي السياســي :قضــااي ومنــاذج مــن الواقــعالعــريب املعاصــر ،ط ،1دار كنــوز املعرفــة ،عمــان.2015 ،
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 التجاين ،عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب القاســم (ت 721هـ) ،حتفة العروس ونزهة النفوس،حققــه وهذبــه وعلــق عليــه حممــد إبراهيــم الدســوقي ،مكتبــة ابــن ســينا ،القاهــرة ،بــا اتريــخ.
 الرتمانيــي :عبــد الســام ،الــزواج عنــد العــرب يف اجلاهليــة واإلســام :دراســة مقارنــة يف جمــالالتاريــخ واآلداب والشـريعة ،ط ،2دار القلــم العــريب ،حلــب.1989 ،
 الرتمذي :أبو عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي (ت279هـ) ،اجلامع الكبري(سننالرتمذي) ،حتقيق بشار عواد معروف ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.1998 ،
 اجلاحــظ :أبــو عثمــان عمــرو بــن حبــر (ت255هــ) البيــان والتبيــن ،حتقيــق وشــرح عبــد الســامهارون ،ط ،1دار اجليل ،بريوت.1979 ،
 اجلرجاين :علي بن حممد (ت584ه) ،التعريفات ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت.1983 ، ابــن اجلــوزي :احلافــظ عبــد الرمحــن بــن علــي اجلــوزي الفقيــه (ت597هــ) ،أحــكام النســاء،حتقيــق ودراســة وتعليــق علــي بــن حممــد بــن يوســف احملمــدي ،ط ،2إصــدار وزارة األوقــاف
والشــؤون اإلســامية /إدارة الشــؤون اإلســامية /دولــة قطــر.1993 ،
 اجلوهــري :أبــو نصــر إمساعيــل بــن محــاد (ت398هــ) اتج اللغــة وصحــاح العربيــة ،حتقيــقأمحــد عبــد الغفــور العطــار ،ط ،4دار العلــم للماليــن ،بــروت.1987 ،
 ابــن أيب احلديــد ،عــز الديــن أبــو حامــد عبــد احلميــد بــن هبــة هللا (ت656هــ) ،شــرح هنــجالبالغــة ،ط ،1مؤسســة األعلمــي ،بــروت.1995 ،
 حباشــة ،صابــر حممــود ،األســلوبية والتداوليــة :مداخــل لتحليــل اخلطــاب ،دار عــامل الكتــباحلديــث ،إربــد ،ط ،2010 ،1ص.117
 حباشــة ،صابــر حممــود ،قضــااي يف الســيمياء والداللــة ،دار كنــوز املعرفــة للنشــر والتوزيــع،عمــان ،ط ،2015 ،1ص.39
 احلمــري ،عبــد الواســع ،مــا اخلطــاب وكيــف حنللــه ،املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنشــروالتوزيــع ،بــروت ،ط ،2009 ،1ص .19
 حــور :حممــد ،تربيــة األبنــاء يف األدب العــريب حــى هنايــة العصــر األمــوي ،ط ،1مكتبــةاملكتبــة ،العــن ،أبــو ظــي.1980 ،
 اخلزاعــي :دعبــل بــن رزيــن (ت 246هــ) كتــاب وصــااي امللــوك وأبنــاء امللــوك مــن ولــد قحطــانبــن هــود ،حتقيــق نـزار أابظــة ،ط،1دار البشــائر ،دمشــق.1997 ،
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 اخلطــايب :حممــد ،لســانيات االنــص :مدخــل إىل انســجام اخلطــاب ،ط ،1املركــز الثقــايفالعــريب ،بــروت.1991 ،
 خليفة :أمحد يوسف ،قراءة يف أدب الوصااي ،ط ،1مكتبة اآلداب ،القاهرة.2008 ، الدليمــي ،حممــد انيــف ،مجهــرة وصــااي العــرب ،ط ،1دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع،بــروت(.1991 ،ثالثــة أجـزاء).
 ابــن دريــد :أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي البصــري (ت321هـ)،مجهــرة اللغــة ،حتقيــقرمــزي منــر البعلبكــي ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت.2005 ،
 الزبيــدي :املرتضــى أبــو الفيــض حممــد بــن حممــد (ت1205هــ) اتج العــروس مــن جواهــرالقامــوس ،وزارة اإلعــام /الكويــت.1974 ،
 والزخمشــري :جــار هللا أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (538هــ) أســاس البالغــة ،ط ،1مكتبــةلبنــان انشــرون ،بــروت.1996 ،
 والزخمشــري :جــار هللا أبــو القاســم حممــود بــن عمــر (538هــ) ،املســتقصى يف أمثــال العــرب،ط ،2دار الكتــب العلميــة ،بــروت.1977 ،
املعمرون والوصااي ،حتقيق
 السجســتاين :أبو حامت ســهل بن حممد بن عثمان (ت248هـ)ّ ،عبد املنعم عامر ،ط ،1دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة.1961 ،
 وابــن ســعيد املغــريب :علــي بــن موســى بــن حممــد (ت685هــ) ،نشــوة الطــرب يف اتريــخ جاهليــةالعــرب ،حتقيــق نصــرت عبــد الرمحــن ،ط ،1مكتبــة األقصــى ،عمــان ،1982 ،ص.48
 ابــن الســكيت ،يعقــوب بــن إســحاق (244هــ) إصــاح املنطــق ،حتقيــق أمحــد حممــد شــاكروعبــد الســام هــارون ،دار املعــارف ،القاهــرة.1949 ،
 ســيبويه :أبــو بشــر عمــرو بــن قنــر (ت  180هــ) ،الكتــاب ،حتقيــق وشــرح عبــد الســامهــارون ،ط ،3مكتبــة اخلاجنــي ،القاهــرة.1988 ،
 ابــن ســيده ،أبــو احلســن علــي بــن إمساعيــل (ت458هــ) ،املخصــص ،ط ،1دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،بــا اتريــخ.
 الشــهري ،عبداهلــادي بــن ظافــر ،اسـراتيجيات اخلطــاب :مقاربــة لغويــة تداوليــة ،ط ،1دارالكتــاب اجلديــد ،بــروت.2004 ،
 الشيباين :أبو بكر تقي الدين بن علي بن عبد هللا (ت 797هـ) ،الدرة املضية يف الوصااياحلكمية ،حتقيق ودراسة صالح الدين خليل ،مطبعة الفردوس.1989 ،
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 ابــن طيفــور :أبــو الفضــل أمحــد بــن أيب طاهــر اخلراســاين (ت280هــ) ،بالغــات النســاء،حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي ،ط ،1دار الفضيلــة ،القاهــرة.1981 ،
 عــادل ،عبــد اللطيــف ،بالغــة اإلقنــاع ،يف املناظــرة ،ط ،1منشــورات ضفــاف ،دار األمــان،الـرابط.2013 ،،
نســقه وفهرســه
 العاملــي ،هبــاء الديــن حممــد بــن حســن العاملــي (ت1003هــ) ،املخــاةّ ،ووضــع هوامشــه حممــد خليــل الباشــا ،ط ،1دار عــامل الكتــب ،بــروت.1985 ،
 ابــن عبــد ربــه :أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه األندلســي( ،ت328هــ) ،العقــد الفريــد ،بتحقيــقعبد اجمليد الدحين ،ط ،3دار الكتب العلمية ،بريوت.1987 ،
املفصــل يف اتريــخ العــرب قبــل اإلســام ،ط،2دار العلــم للماليــن ومكتبــة
 علــي :ج ـوادّ ،النهضــة ،بغــداد.1978 ،
 علــوي ،حافــظ إمساعيــل( ،إعــداد وتقــدمي) ،احلجــاج مفهومــه وجماالتــه :دراســات نظريــةوتطبيقيــة يف البالغــة اجلديــدة ،ط ،1دار عــامل الكتــب احلديــث ،إربــد.2010 ،
 عيّاشي :منذر ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ،ط ،2مركز اإلمناء احلضاري ،حلب.2002، عياشــي ،منــذر( ،إعــداد وترمجــة) ،العالماتيــة وعلــم النــص ،ط ،1مركــز اإلمنــاء احلضــاري،حلــب .2009
 ابــن فــارس :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكـراي (ت395هــ) مقاييــس اللغــة ،حتقيــق عبــدالســام هــارون ،ط ،1دار الفكــر ،بــروت.1979 ،
 فاركلــوف ،نورمــان ،حتليــل اخلطــاب (التحليــل النصــي يف البحــث االجتماعــي) ،ترمجــة طــالوهبــة ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،بــروت ،ط ،2009 ،1ص.7
 الفراهيــدي :اخلليــل بــن أمحــد (170هــ) ،العــن ،حتقيــق عبــد احلميــد هنــداوي ،دار الكتــبالعلميــة ،بــروت.2003 ،
 الفريح :سهام ،فن الوصااي يف األدب العريب القدمي ،ط ،1مكتبة املعال ،الكويت.1988 ، والفــروز أابدي :حممــد بــن يعقــوب (ت817هــ) القامــوس احمليــط ،اهليئــة املصريــة للكتــاب،القاهــرة.1980،
 ابــن قتيبــة :أبــو حممــد عبــد هللا بــن حممــد بــن قتيبــة الدينــوري (ت276هــ) ،عيــون األخبــار،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت.1996 ،
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 والقرطــي :اإلمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن عبــد الــر النمــري القرطــي(ت463هــ) ،هبجــة اجملالــس وأنــس اجملالــس وشــحذ الذهــن واهلاجــس ،حتقيــق حممــد مرســي
اخلــويل ،ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت.1981،
 أبو ليلى ،فرج حممود ،اتريخ الوصااي ،ط ،1مكتبة دار الثقافة ،عمان.1997 ، املؤمتــر الــدويل األول يف لســانيات النــص وحتليــل اخلطــاب ،اجلمعيــة املغربيــة للســانيات النــصوحتليــل اخلطــاب ،جامعــة ابــن زهــر /كليــة اآلداب والعلــوم اإلنســانية /أغاديــر /املغــرب ،ط،1
دار كنــوز املعرفــة ،عمــان.2013 ،
 مــداس ،أمحــد ،لســانيات النــص :حنــو منهــج لتحليــل اخلطــاب الشــعري ،دار عــامل الكتــباحلديــث ،إريــد ،2007 ،ص.56
 املصــرف :ســناء انجــي ،وصــااي اآلابء إىل أبنائهــم خــال عشــرة قــرون :دراســة ونصــوص،بغــداد ،بــا اتريــخ.
 املصــرف :ســناء انجــي ،الوصــااي اإلســامية ،ط ،1الــدار العربيــة للموســوعات ،بغــداد،.2002
 مصطفــى :أمحــد أمــن ،أدب الوصــااي يف العصــر العباســي إىل هنايــة القــرن الرابــع ،مكتبــةاألجنلــو املصريــة ،القاهــرة.1990 ،
 املعــاىف بــن زك ـراي :أبــو الفــرج املعــاىف بــن زك ـراي بــن حيــي اجلريــري النهــرواين( ،ت 390هــ)،اجلليــس الصــاحل الــكايف والناصــح الشــايف ،حتقيــق عبــد الكــرمي ســامي اجلنــدي ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بــروت.2005 ،
 ابــن منظــور :أبــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم( ،ت 711هــ) ،لســان العــرب ،ط،1دار صادر ،بريوت.1990 ،
 ابــن منقــذ :أســامة (ت 584هــ) ،لبــاب اآلداب ،حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر ،ط ،1دارالكتــب الســلفية ،القاهــرة.1987 ،
 امليــداين :أبــو الفضــل أمحــد بــن حممــد إبراهيــم امليــداين النيســابوري (ت518هــ) ،جممــعاألمثــال ،حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،دار املعرفــة ،بــروت ،بــا اتريــخ.
 املــودن ،حســن ،بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي :حنــو تصـ ّـور نســقي لبالغــة اخلطــاب ،ط،1داركنــوز املعرفــة ،عمــان.2014 ،
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 انصيف ،إميل ،أروع ما قيل من الوصااي ،ط ،1دار اجليل ،بريوت.1995 ، نوســي ،عبــد اجمليــد ،التحليــل الســيميائي للخطــاب الروائــي ،شــركة النشــر والتوزيــع املــدارس،الــدار البيضــاء ،ط ،2002 ،1ص.301
 النووي :أبو زكراي حيىي بن شــرف (ت 671هـ) ،رايض الصاحلني من كالم ســيد املرســلني،عــي مبقابلــة أصولــه والتعليــق عليــه :رض ـوان حممــد رض ـوان ،ط ،1دار الكتــاب العــريب،
بــروت ،بــا اتريــخ.
 الوشــاء ،أبــو الطيــب حممــد بــن أمحــد بــن إســحاق بــن حيــى (ت  325هــ) ،الفاضــل يف صفــةاألدب الكامــل ،حتقيــق حيــى وهيــب اجلبــوري ،ط ،1دار الغــرب اإلســامي ،بــروت.1991 ،

اثنيا :املراجع اإلجنليزية
- Brown. Gilian &Youl.George, Discourse Analysis, 7th Edition,
Cambridge University Press, 1988.
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