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الخصائص األسلوبية فﯽ خطب نهج البالغة

ملخص البحﺚ:
تُعــد األســلوبية مــن املناهــج اجلديــدة التــي زاد اإلهتــامم هبــا يف العقــود األخــرية
وبات ــت حم ــط أنظ ــار األدب ــاء واخلطب ــاء يف الع ــاﱂ بش ــكل كب ــري؛ بحي ـ ُ
ـث أصبح ــت

يتـــم مـــن خالهلـــا تقييـــم األعـــامل األدبيـــة
إحـــدی األدوات والوســـائل التـــي ﱡ

ودراس ــة خصائصه ــا الفني ــة .األس ــلوب يم ّث ــل وجه ــا م ــن الوج ــوه البالغي ــة

واجلامليـــة يف كتـــاب هنـــج البالغـــة لﻺمـــام عـــيل .gفهـــذا البحـــث ﳛـــاول
دراس ــة األس ــلوب واخلصائ ــص الفن ّي ــة يف ُخط ــب هن ــج البالغ ــة ،وحت ــاول س ــﱪ

أغ ــوار الن ــص لتحلي ــل مجاليات ــه ومثريات ــه الدالل ّي ــة.

هـــذه الدراســـة وفقـــ ًا للمنهـــج الوصفي–التحليـــيل هتـــدف إلـــﯽ دراســـة
اجلوان ــب ِ
الفني ــة واجلامل ّي ــة يف خط ــب هن ــج البالغ ــة يف ض ــوء عل ــم األس ــلوبية

توصلنـــا يف هـــذه الدراســـة إىل
بغيـــة الكشـــف عـــن مدلـــوالت النـــص .وقـــد ّ
ّ
أن اإلم ــام اس ــتخدم خصائ ــص أس ــلوب ّية هل ــا تأث ــري عمي ــق عل ــﯽ إيق ــاع الن ــص
وترســـيخ املعنـــﯽ املطلـــوب يف األذهـــان ،فطريقـــة إلقـــاء اخلطـــب ونﱪاهتـــا
اإليقاع ّي ــة تس ــاعد عل ــﯽ إجي ــاد الت ــوازن والكش ــف ع ــن خفاي ــا اجل ــامل يف كالم

توصلن ــا إل ــﯽ ّ
أن إس ــتخدام الرتاكي ــب الفعلي ــة
اإلمام.أ ّم ــا يف املس ــتوی الرتكيبب ــي ّ
أكث ــر م ــن اجلم ــل اإلس ــمية عام ــة وه ــذا اإلس ــتخدام يرتب ــط بإط ــار اخلط ــاب

ال ــرسدي يف اخلُط ــب حي ــث َّ
ان املق ــام يك ــون موض ــع ال ــرسد واإلخب ــار .أ ّم ــا يف
املس ــتوى ال ــدالﱄ فق ــد ظه ــر التناس ــق الفن ــي ب ــني األلف ــاظ والرتاكي ــب وب ــدأت

املع ــاين واضح ــة جلي ــة م ــن خ ــالل الص ــور البيان ّي ــة وجتس ــيد الص ــور احلس ــية.
الكل ــامت الرئيس ــية :اخلصائ ــص األس ــلوبية ،هن ــج البالغ ــة ،املس ــتوی الص ــوﰐ،

املس ــتوی الرتكيب ــي ،املس ــتوی ال ــدالﱄ.
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Abstract
Nowadays stylistics surges into being as important and falls in the
orbit of the litterateurs to evaluate the artworks ; both the stylistics and aesthetics come as the essence of the Road of Eloquence
for Imam Ali (PBUH)، the meant research endeavours to dissect the
artistic merits of the sermons in the Road of Eloquence into mere
bones for elegance and its semantic devices.
Due to descriptive analysis the actual study aims at studying the
artistic and aesthetic vantage points to cull the context behind the
text . It is inferred that the imam deploys certain stylistic features
to convey his messages ، yet on the structural level ، the imam employs the verbal structures more than the nominal one as it is pertinent to normativity ، here comes the semantic level to manifest
the sense of concordance between utterances and meanings via
sensual images .

keywords : stylistic features، Road of Eloquence، Phonetic level ،
structural level ، semantic level
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املقدمة:
إن التحليـــل والدراســـة األســـلوبية لﻸعـــامل األدبيـــة يعتـــﱪ منهجـــا جديـــدا

وعلميـــا يف النقـــد األديب وهـــذا النـــوع مـــن الدراســـة يشـــمل كذلـــك فـــن
البالغـــة وعلـــم اللســـانيات والنقـــد األديب ،كـــام إنـــه يســـتعني بعلـــم النفـــس
وعل ــم اإلجت ــامع والتاري ــخ .وق ــد ظه ــرت يف الس ــنوات األخ ــرية تبع ــا لظه ــور

التيـــارات الفكريـــة والعلميـــة املختلفـــة مذاهـــب أســـلوبية متعـــددة منهـــا:

األس ــلوبية التوصيفي ــة (البي ــاين) ،واألس ــلوبية البنيوي ــة ،واألس ــلوبية التكويني ــة،

واألس ــلوبية املقارن ــة ،واألس ــلوبية الش ــكلية ،واألس ــلوبية اإلحصائي ــة و ...ﱡ
وكل

ـم بجان ــب م ــن الن ــص ويدرس ــه دراس ــة أس ــلوبية
ن ــوع م ــن ه ــذه األن ــواع ،ﳞت ـ ﱡ
بن ــاءا عل ــﯽ رؤيت ــه اخلاص ــة للن ــص.

يف الوقــت الراهــن قــد أصبــح منهــج األســلوبية ذا أﳘيــة كبــرية نظــرا إلعتبارهــا
أداة بي ــد الكت ــاب والش ــعراء للتعب ــري ع ــن أفكاره ــم وعقائده ــم وم ــا ي ــدور يف

أذهاهن ــم م ــن مفاهي ــم و آراء .يف ه ــذا املنه ــج تصب ــح عملي ــة معرف ــة العن ــاﴏ
األس ــلوبية والت ــي تُع ــدّ أصغ ــر أج ــزاء األس ــلوب ،ويف نف ــس الوق ــت بإعتباره ــا

عوامــل تكويــن األســلوب وإنشــائه هامــة للغايــة مــن حيــث اللغــة ومــن حيــث
املعاي ــري الفني ــة للعم ــل األديب ،وكذل ــك م ــن حي ــث ماهي ــة املضام ــني الفكري ــة

لصاح ــب األث ــر ،واألس ــلوبية تلع ــب دورا ب ــارزا يف كش ــف ذوق وف ــن الكات ــب
يمه ــد األج ــواء ملعرف ــة وتقيي ــم
والش ــاعر وبي ــان قدرت ــه األدبي ــة .إن ه ــذا العل ــم ّ

ق ــدرات األدي ــب وحج ــم آث ــار عمل ــه األديب عل ــﯽ املخاط ــب ،بعب ــارة أخ ــری
فـــإن معرفـــة أســـلوب العمـــل الفنـــي تعتـــﱪ خطـــوة مؤثـــرة يف ســـبيل معرفـــة
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عقائ ــد وآراء صاح ــب ه ــذا العم ــل؛ إذن فيمك ــن الق ــول إن »األس ــلوبية ن ــوع
ـدرس اجلوان ــب املؤث ــرة للغ ــة املجازي ــة ومجالي ــات
م ــن التحلي ــل األديب ال ــذي ي ـ ُ

الص ــور اللغوي ــة م ــن خ ــالل األس ــاليب اللغوي ــة ،وه ــذه األس ــلوبية هتت ــم باللغ ــة
الرفيع ــة واملعق ــدة أكث ــر م ــن اللغ ــة البس ــيطة والس ــهلة«( .فتوح ــﯽ)95 :1390،

مـــن مجلـــة النصـــوص التـــي تســـتحق الدراســـة والتحليـــل األســـلويب هـــي
النص ــوص الديني ــة الس ــيام هن ــج البالغ ــةّ .
إن هن ــج البالغ ــة ه ــي جمموع ــة م ــن

خط ــب و رس ــائل وكل ــامت اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم وتعت ــﱪ م ــن النص ــوص
القديمــة التــي تســطع يف ســامء الفــن واألدب وبعــد كالم اهلل تعالــﯽ حتتــل مكانــة

مرموق ــة للغاي ــة ،وه ــذا الكت ــاب نظ ــرا إل ــﯽ بنائ ــه املس ــتحكم وأس ــلوبه األني ــق

واألصي ــل يع ــد أح ــد مص ــادر اللغ ــة العربي ــةّ .
إن ه ــذا العم ــل الفن ــي الفري ــد

م ــن نوع ــه إضاف ــة إل ــﯽ مضامين ــه اخلُلقي ــة ،والرتبوي ــة ،والسياس ــية يتمت ــع بأﳘي ــة
فني ــة كب ــرية وذل ــك نظ ــرا لنوعي ــة بنائ ــه ،ومفردات ــه ،وطريق ــة تراكي ــب اجلم ــل،

والعب ــارات ،وإس ــتخدام الصناع ــات األدبي ــة والبالغي ــة ،و ق ــد س ــاعدت ه ــذه

الصف ــات عل ــﯽ أن ﳛظ ــﯽ اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم بأس ــلوب مع ــني وخ ــاص
وال نش ــاهد ه ــذا األس ــلوب البلي ــغ عن ــد غ ــريه م ــن األدب ــاء الع ــرب الس ــابقني
والذي ــن أت ــوا م ــن بع ــده.

مـــن بـــني أقســـام كتـــاب هنـــج البالغـــة يمكـــن القـــول أن قســـم اخلطـــب هـــو
القس ــم ال ــذي يرس ــم ص ــورة صادق ــة م ــن ش ــخصية اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم
وق ــد ت ــرك لن ــا يف ه ــذه اخلط ــب أمج ــل مكنون ــات قلب ــه مث ــل التق ــوی احلقيقي ــة

املعتم ــدة عل ــﯽ اإلي ــامن املطل ــق ب ــاهلل تعال ــﯽ ،وكذل ــك حريت ــه م ــن خال ــق الك ــون
٣٣٠

الخصائص األسلوبية فﯽ خطب نهج البالغة

واملخلوق ــات والك ــامالت الرباني ــة ،ك ــام يمكنن ــا أن نتوص ــل إل ــﯽ موق ــف اإلم ــام

ع ــيل علي ــه الس ــالم م ــن الدني ــا وال ــذي كان يتص ــف بع ــدم التعل ــق واملي ــل إل ــﯽ
ملذاهت ــا ومتعه ــا الفاني ــة ،باإلضاف ــة إل ــﯽ كل ذل ــك فق ــد أودع اإلم ــام ع ــيل علي ــه

الســـالم يف هـــذه اخلطـــب البليغـــة مجـــاال أدبيـــا وفنيـــا للغايـــة؛ إذن فالدراســـة

األســـلوبية خلطـــب هنـــج البالغـــة ـ نظـــرا لدورهـــا يف تبيـــني شـــخصية اإلمـــام
ع ــيل gالعلمي ــة واألدبي ــة ـ تعت ــﱪ وس ــيلة مناس ــبة لفه ــم ومعرف ــة آف ــاق ه ــذه
الش ــخصية العظيم ــة وأدا ًة لس ــﱪ أغواره ــا وأحاسيس ــها وأفكاره ــا.

عل ــﯽ ه ــذا األس ــاس نس ــعﯽ يف ه ــذا البح ــث أن ن ــدرس خط ــب هن ــج البالغ ــة

لﻺم ــام عل ــﯽ علي ــه الس ــالم مس ــتعينني بعل ــم األس ــلوبية ،ليك ــون ه ــذا البح ــث
وســـيلة للتعريـــف بأســـلوب وخصائـــص اإلمـــام عـــيل gالفنيـــة واألدبيـــة
يف ثالثـــة مســـتويات ،األول املســـتوی الصـــوﰐ والثـــاين املســـتوی الرتكيبـــي

(النحـــوي) والثالـــث املســـتوی الـــدالﱄ (البالغـــي) ،ونســـعﯽ أن نقـــدم هـــذا
البح ــث كوس ــيلة ملعرف ــة جدي ــدة م ــن ش ــخصية اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم يف

املجـــاالت العاطفيـــة والفكريـــة والعلميـــة.
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أسئلة البحث
 -1ما هي امليزات البارزة للخصائص األسلوبية يف خطب هنج البالغة؟
 -2ما هو الغرض الفني هلذه اخلصائص يف اخلطب؟
خلفية البحث
هن ــاك بح ــوث ﳐتلف ــة تعال ــج خط ــب هن ــج البالغ ــة م ــن ع ــدّ ة جوان ــب نش ــري يف
ﳘه ــا :كت ــاب بعن ــوان» :توثي ــق هن ــج البالغ ــة يف ض ــوء األس ــلوبية
م ــا ي ــأﰐ إل ــﯽ أ ّ

أصال ــة هن ــج البالغ ــة م ــن منظ ــور الدراس ــة اإلس ــلوبية« ،لع ــيل حاج ــي خ ــاين،
كلي ــة العل ــم و الق ــرآن ،جامع ــة تربي ــت امل ــدرس لطه ــران ،ع ــام 2009م؛ ه ــذا

الكت ــاب يق ــوم بدراس ــة إصال ــة هن ــج البالغ ــة حس ــب املنه ــج األس ــلويب ،لكنّ ــه

اخلاص ــة باألس ــلوبية .مقال ــة بعن ــوان »اإليق ــاع يف خط ــب
ﱂ يعال ــج املس ــتويات
ّ
هن ــج البالغ ــة« لن ــرص اهلل ش ــاميل ،مج ــال طالب ــي ق ــره قش ــالقي ،جمل ــة العل ــوم
اإلنســانية الدوليــة2011 ،م 1423 /هـــ .ق ،العــدد  ،)3)18ص 81ـ99؛ هــذه

املقال ــة تق ــوم بدراس ــة اإليق ــاع وأنواع ــه يف خط ــب هن ــج البالغ ــة دون الرتكي ــز

عل ــﯽ العالق ــة القائم ــة ب ــني موس ــيقﯽ املف ــردات وال ــدالالت األس ــلوبية .مقال ــة
بعن ــوان »دراس ــة ش ــكالنية خلطب ــة الوالي ــة لﻺم ــام ع ــيل ،«gحلمي ــد أمحدي ــان
وع ــيل س ــعيداوي ،جمل ــة إض ــاءات نقدي ــة ،الس ــنة الثالث ــة ،الع ــدد احل ــادي ع ــرش،
خريـــف 1392ش /أيلـــول 2013م ،ص 111ـ130؛ قـــام الباحثـــان يف هـــذا

املق ــال بدراس ــة ش ــكالنية خلطب ــة الوالي ــة يف ثالث ــة مس ــتويات بنائي ــة ،ولغوي ــة،

وداللي ــة.
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كـــام ّ
أن هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات حـــول األســـلوبية يف جمـــال الشـــعر

وخط ــب النب ــي األك ــرم  ،والق ــرآن الكري ــم ف ــال ﲣل ــو إش ــارتنا إل ــﯽ بعضه ــا

م ــن ج ــدوی ،منه ــا :مق ــال موس ــوم بــــ »دراس ــة أس ــلوبية يف قصي ــدة موع ــد يف
ـني عيس ــى متق ــي زاده ،وك ــﱪى روش ــنفكر ون ــور الدي ــن ﭘروي ــن،
اجلن ــة« للباحث ـ َ

إض ــاءات نقدي ــة (فصلي ــة حمكّم ــة) ،الس ــنة الثامن ــة ،الع ــدد التاس ــع ،ت ــدور ح ــول
املس ــتوى الص ــوﰐ واملس ــتوى الرتكيب ــي واملس ــتوى البالغ ــي وال ــدالﱄ يف قصي ــدة

موع ــد م ــن اجلن ــة .هن ــاك دراس ــة حت ــت عن ــوان "لغ ــة احلكم ــة واقن ــاع املخاط ــب
يف أســلوب اخلطــاب النبــوي" للباحثــة جنــان حممــد مهــدي العقيــدي يف جامعــة

تلم ــس أث ــر تن ـ ّـوع األس ــلوب اللغ ــوي يف إقن ــاع
بغ ــداد؛ وق ــد عم ــد البح ــث إل ــﯽ ّ

املخاطــب والتأثــري علــﯽ فكــره وتغيــري قناعاتــه بدراســة موضــوع حكمــة النبــي

يف خطاب ــه وأث ــر ذل ــك يف إقن ــاع املخاط ــب .ومق ــال "م ــن أس ــاليب اخلط ــاب يف

الق ــرآن الكري ــم" ل ــوداد يعق ــوب س ــليامن منش ــور يف جمل ــة آداب الب ــرصة وق ــد

رك ــز فيه ــا عل ــﯽ بع ــض أس ــاليب اخلط ــاب الق ــرآين كالرتغي ــب والتهدي ــد م ــن
زواي ــا التحلي ــل والتفس ــري واالعتق ــاد.

لكنن ــا ﱂ نحص ــل عل ــﯽ دراس ــة ش ــاملة وافي ــة تر ّك ــز عل ــﯽ األس ــلوبية يف خط ــب

هن ــج البالغ ــة فنح ــن هن ــا قمن ــا بدراس ــتها معتمدي ــن عل ــﯽ املنه ــج الوصف ــي ـ
التحلي ــيل وبع ــد التع ــرف عل ــﯽ األس ــلوب واألس ــلوبية واملناه ــج ،درس ــنا ه ــذه
اخلط ــب يف املس ــتويات األس ــلوبية التالي ــة :الصوتي ــة والرتكيبي ــة والداللي ــة.
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األسلوب ّية ومستوياهتا:
األس ــلوبية م ــن أه ــم املج ــاالت الدراس ــية الت ــي حت ــاول البح ــث يف مي ــدان اللغ ــة
فأﳘي ــة التحلي ــل األس ــلويب تتم ّث ــل يف أ ّن ــه يكش ــف ع ــن املدل ــوالت اجلاملي ــة يف

الن ــص ،وذل ــك ع ــن طري ــق النف ــاذ إل ــﯽ مضمون ــه وجتزئ ــة عن ــاﴏه والتحلي ــل

هب ــذا يمك ــن أن يمه ــدَّ للناق ــد الطري ــق ويم ــدﱡ ه بمعاي ــري ومقايي ــس موضوعي ــة

يســـتطيع علـــﯽ أساســـها ﳑارســـة عملـــه النقـــدي (فتـــح اهلل2008 ،م.)53 :
هتتـــم األســـلوبية باجلانـــب العاطفـــي للظاهـــرة اللغويـــة ،إذ تســـعﯽ األســـلوبية
ّ
إل ــﯽ تتب ــع الكثاف ــة الش ــعورية الت ــي مت ّي ــز الن ــص األديب ،وهك ــذا ف ـ ّ
ـإن األس ــلوبية

ت ــدرس »وقائ ــع التعب ــري يف اللغ ــة املنظم ــة م ــن ناحي ــة حمتواه ــا العاطف ــي ،أي
التعبـــري عـــن وقائـــع اإلحســـاس عـــﱪ اللغـــة ،وفعـــل اللغـــة يف اإلحســـاس«.
(عبداملطلـــب1994 ،م)187 :

يمكنن ــا الق ــول ّ
إن األس ــلوب ه ــو طريق ــة الكات ــب يف تش ــكيل امل ــادة اللغوي ــة،

نعـــرف األســـلوبية علـــﯽ أهنـــا منهـــج نقـــدي حديـــث،
وعلـــﯽ هـــذا اإلعتبـــار ّ
يتن ــاول النص ــوص األدبي ــة بالدراس ــة ،عل ــﯽ أس ــاس حتلي ــل الظواه ــر اللغوي ــة،

للكش ــف ع ــن مجالي ــة النص ــوص ،وتقيي ــم أس ــلوب مبدعه ــا حم ــدد ًة املمي ــزات
ـم س ــامت
األس ــلوبية الت ــي يتمي ــز هب ــا ع ــن غ ــريه م ــن املبدع ــني وهك ــذا تب ــدو أه ـ ّ

املنهـــج األســـلويب هـــي» :إستكشـــاف العالقـــات اللغويـــة القائمـــة يف النـــص،
ـم حماول ــة التع ـ ّـرف عل ــﯽ
والظواه ــر املمي ــزة الت ــي تش ــكل س ــامت خاص ــة في ــه ،ث ـ َّ

العالقــات القائمــة بينهــا وبــني شــخصية الكاتــب ،الــذي يشــكل مادتــه اللغويــة

ـح عل ــﯽ أس ــاليب معين ــة ،ويس ــتخدم
وف ــق أحاسيس ــه ومش ــاعره الت ــي جتعل ــه يل ـ ّ
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ـص األديب«
صيغ ـ ًا لغوي ــة تش ــكل يف جممله ــا ظواه ــر أس ــلوبية هل ــا داللته ــا يف الن ـ ّ

(عـــودة1994 ،م.)99 :

جي ــب الق ــول أن كل دراس ــة أس ــلوبية للنص ــوص ـ بغ ــض النظ ــر ع ــن املذه ــب
األس ــلويب ـ ﳛت ــاج إل ــﯽ منه ــج مع ــني ،وم ــن أب ــرز املناه ــج الت ــي يتف ــق عليه ــا

غالبي ــة األس ــلوبيني الت ــي يت ــم م ــن خالهل ــا حتلي ــل ودراس ــة العم ــل الفن ــي ه ــي:
املنه ــج أو املس ــتوی الصوت ــﯽ ،واملس ــتوی الرتكيب ــي واملس ــتوی ال ــدالﱄ (الداي ــة،
.)402 :1996

1ـ املس ــتوی الص ــوﰐ :يف ه ــذا املس ــتوی يت ــم دراس ــة ال ــرتدد الص ــوﰐ املوج ــود يف
العم ــل الفن ــي وال ــذي ق ــد يس ــتطيع إلق ــاء مفاهي ــم عميق ــة وخاص ــة.

2ـ املس ــتوی الرتكيب ــي أو النح ــوي :يف ه ــذا املنه ــج يت ــم دراس ــة تراكي ــب اجلم ــل

م ــن خ ــالل حم ــور املج ــاورةّ .
إن ق ــرص اجلم ــل وطوهل ــا ق ــد يك ــون م ــؤﴍا م ــن

مــؤﴍات أســلوب العمــل الفنــي (شميســا .)216 :1374 ،كــام يمكــن معرفــة

أس ــلوب العم ــل م ــن خ ــالل إس ــمية أو فعلي ــة اجلم ــل أو م ــن خ ــالل زمنه ــا.

3ـ املســـتوی الـــدالﱄ (البالغـــي) :يف هـــذا املســـتوی كـــام يتضـــح مـــن إســـمه
يت ــم بح ــث امله ــارات الداللي ــة للعم ــل الفن ــي واإلنح ــراف الس ــلوكي للعم ــل

وكذل ــك ي ــدرس اجلان ــب اإلبداع ــي يف ه ــذا العم ــل؛ إذن فف ــي حتلي ــل األع ــامل
الفنيـــة بواســـطة املســـتوی الـــدالﱄ يتـــم دراســـة مواضيـــع مـــن علـــم البالغـــة
والبيـــان مثـــل :التشـــبيه ،واإلســـتعارة ،والكنايـــة ،وكذلـــك جوانـــب األخـــری

مـــن علـــم البديـــع مثـــل :اإلﳞـــام ،والتناســـب ،و ...

٣٣٥

أ.م.د .رسول بالوي

أ.م.د .محمد غفوري فر

1ـ املستوی الصوﰐ
يتـــم دراســـة طـــرق توظيـــف الوحـــدات الصوتيـــة (اجلـــرس واإليقـــاع) يف

املوضعـــة اللغويـــة وكذلـــك اإلســـتعامل البالغـــي لﻸصـــواتّ .
إن أﳘيـــة
التغي ــريات الصوتي ــة ال تنح ــرص عل ــﯽ عن ــاﴏ الظاهري ــة للغ ــة؛ ب ــل ّ
إن النظ ــام

الص ــوﰐ ل ــه تأث ــري عل ــﯽ تغي ــري معن ــﯽ اجلم ــل وكذل ــك اإليقاع ــات النحوي ــة هل ــا

تأثـــري عميـــق علـــﯽ الـــكالم ودالالتـــه.

يف الدراس ــة الصوتي ــة خلط ــب هن ــج البالغ ــة ن ــدرس اخلط ــب الت ــي ت ــﱪز فيه ــا

ظاهـــرة األســـلوبية بشـــكل كبـــريّ ،
وإن هـــذه الظواهـــر األســـلوبية تشـــمل:
الس ــجع ،واجلن ــاس ،ونظ ــم اإليق ــاع الداخ ــيل ،والتك ــرار  ،والتض ــاد ،واملقابل ــة.

1ـ 1ـ السجع
ّ
إن أحــد العنــاﴏ األســلوبية اإليقاعيــة يف هنــج البالغــة هــو إهتــامم اإلمــام عــيل

علي ــه الس ــالم بعن ــرص الس ــجع ،وق ــد يك ــون الس ــجع أب ــرز عالئ ــم موس ــيقية
خط ــب هن ــج البالغ ــة وق ــد خل ــق ه ــذا الس ــجع املوس ــيقﯽ اخلارجي ــة للخط ــب

وجيل ــب إنتب ــاه الق ــارئ يف بداي ــة قراءت ــه هل ــا.

1ـ يقول اإلمام عيل عليه السالم يف ذم أهل الكوفة:
مـــة و َت َثبتُـــوا ِيف َقتَـــا ِم ا ْلع ْش ِ
ـــق النِّ ْق ِ
احـــذروا ب ِ
ِ ِ
ِ
ـــوة
وائ َ
َ
َّ
» َفا َّت ُقـــوا َســـك ََرات النِّعمـــة َو َ ُ َ
جـــاج ا ْل ِف ْتن ِ
ِ
َو ِ
هـــور ك َِمينِ َهـــا وانْتِ َص ِ
ِ
ـــاب ُق ْطبِ َهـــا
َـــة ِعنْـــدَ ُط ُلـــو ِع َجنِينِ َهـــا و ُظ
اعو

َو َم ـ ِ
ول إِ َىل َف َظاع ـ ٍـة َجل ّي ـ ٍـة َش ـ َب ُاهبا ك ََش ـ ِ
ـدار َر َحاه ــا تَب ــدَ ُأ ِيف َم ــدَ ِار ِج َخف ّي ـ ٍـة و َت ـ ُـؤ ُ
ـباب
َوار ُثه ــا ال َّظ َلم ـ ُة بِا ْلعه ـ ِ
السـ َـال ِم يت ِ
ا ْل ُغ ـ َـال ِم َوآ َث ُار َه ــا كَﺂ َثـ ِ
ـود َأ َّو ُهل ُــم َق ِائ ــدﹲ ِآل ِخ ِر ِه ــم
ُُ
ـار ّ
٣٣٦
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ِ ٍ
و ِ
ـون يف ُدنْي ــا َدنِ َّي ـ ٍـة َوي َتكَا َلب ـ َ
آخ ُر ُه ــم ُم ْق َت ـ ٍـد بِ َأ َّو ِهل ــم ي َتنَا َف ُس ـ َ
ﳛ ـ ٍـة«
َ
ـون ع ـ َـىل جي َف ــة ُم ِر َ

(خطب ــة )151

يف هــذه اخلطبــة نشــاهد أن اإلمــام علي ـ ًا عليــه الســالم قــد أتــﯽ بالســجع املتــوازن
و املتــوازي يف الكلــامت التاليــة:
اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازن

اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي

ﻮة ـ ِ
اﻟﻌ ْﺸ ِ
اﻟﻔْﺘﻨَ ِﺔ
َ
ِ
ﺎﻫﺎ
ﻗُﻄْﺒﻬﺎ ـ َر َﺣ َ
ِ
آﺧ ُﺮُﻫﻢ ـ أ ﱠَوﳍِﻢ
َدﻧِﻴﱠﺔ ـ ُﻣ ِﺮﳛَﺔ
إن ه ــذه العب ــارات ه ــي ج ــزء م ــن خطب ــة لﻺم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم يف ذم أه ــل
ِ
ﻌﻤﺔ ـ اﻟﻨِّ ْﻘ َﻤﺔ
اﻟﻨّ َ
َﺟﻨﻴِﻨِ َﻬﺎ ـ َﻛ ِﻤﻴﻨِ َﻬﺎ
َﺧ ِﻔﻴﱠ ٍﺔ ـ َﺟﻠِﻴﱠ ٍﺔ
ِ
اﻟﺴ َﻼِم
اﻟْﻐُ َﻼم ـ َ

الكوف ــة ويف ه ــذه اخلطب ــة أح ــدث الس ــجع املت ــوازي املتتاب ــع وخ ــالل فواص ــل
قص ــرية إيقاع ــا عنيف ــا يتناس ــب م ــع ظ ــروف اخلطب ــة وبواعثه ــا ،فعن ــد س ــامعنا

هل ــذه العب ــارات نش ــعر بق ــوة هلج ــة اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم ونتفاع ــل مع ــه يف
موقف ــه م ــن أه ــل الكوف ــة.

2ـ عندم ــا يتح ــدث اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم ع ــن ق ــدرة اهلل تعال ــﯽ ويص ــف

إعراض ــه ع ــن الدني ــا فيس ــتخدم الس ــجع بطريق ــة مجيل ــة ورائع ــة:

ِ
ﱪهـــا.
ـــق َمنْ َظ ُرهـــاَ ،و ُيوبِ ُ
رش ُعهـــاُ ،يونِ ُ
» َفـــاِ َّن الدﱡ نْيـــا َرنِ ﹲ
ـــق َﳐ ْ َ ُ
رش ُهبـــاَ ،رد ﹲغ َم ْ َ
ـــق َم ْ َ
ِ
ـــل ،و ِســـناد ِ
ـــل ،و ظِ ﱞ ِ
ِ
ُغـــرور ِ
مائ ﹲ
حائ ﹲ
ـــس
ـــلَ .حتّـــى إِذا َأن َ
ﹲ
ـــل زائ ﹲ َ
ـــو ًء آف ﹲ َ
ـــلَ ،و َض ْ
ُ ﹲ
نافِره ــا ،و ا ْطم ـ َـأ َّن ن ِ
ـت بِ َأ ْح ُب ِله ــاَ ،و َأ ْق َص ــدَ ْت
ـت بِ َأ ْر ُج ِله ــاَ ،و َقن ََص ـ ْ
َاك ُره ــاَ ،ق َم َص ـ ْ
َ َ
ُ
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قائـــدَ ًة َلـــه اِىل َضن ِ
ـــةِ ،
هـــاق ا َْملنِي ِ
ِ
بِ َأس ِ
ْـــك ا َْمل ْض َجـــعَِ ،و
ُ
ـــر َء َأ ْو َ َّ
ْ ُ
ـــهمهاَ ،و َأ ْع َل َقـــت ا َْمل ْ
َو ْح َش ـ ِـة ا َْمل ْر ِجــعَِ ،و ُمعا َينَ ـ ِـة ا َْمل َحـ ـ ِّـلَ ،و َث ـ ِ
ـواب ا ْل َع َم ـ ِ
ـك ْ
ـلَ .و كَذلِـ َ
ـب
اخلَ َل ـ ُ
ـف َي ْع ُق ـ ُ
ِ
ـون ْ ِ
ﳛ َت ـ ُـذ َ
اخ ِرتام ـ ًاَ ،وال َي ْر َع ـ ِـوى ا ْلبا ُق ـ َ
ـع ا َْملنِ َّي ـ ُة ْ
ون ِمث ــاالً،
الس ـ َل َ
ف ،ال ُت ْقل ـ ُ
اجرتام ـ ًاْ َ ،
َّ
ـور ا ْل َفن ـ ِ
اإلنْتِه ـ ِ
ـاءَ ،و َص ﱡي ـ ِ
ـون َأ ْرس ــاالً إِىل غا َي ـ ِـة ِ
َو َي ْم ُض ـ َ
ـاء« (خطب ــه )83
املطرف:
هذه الفقرة من اخلطبة تتضمن السجع املتوازن واملتوازي و ّ
اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازن
َرﻧِﻖ ـ َرِدغ
َﻣ ْﺸَﺮُﻬﺑﺎ ـ َﻣ ْﺸَﺮﻋُﻬﺎ
أ ِ
َﺳ ُﻬ ِﻤﻬﺎ
ْ
َﺣﺒُﻠﻬﺎ ـ أ ْ

اﻟﺴﺠﻊ اﳌﺘﻮازي
َﻣْﻨﻈَُﺮﻫﺎ ـ ﳐَْ َﱪُﻫﺎ
َﺣﺎﺋِ ٌﻞ ـ آﻓِ ٌﻞ ـ َزاﺋِ ٌﻞ ـ َﻣﺎﺋِ ٌﻞ
َﺎﻧﻓُِﺮﻫﺎ ـ َﺎﻧﻛُِﺮﻫﺎ
ِ
َﺣﺒُﻠِﻬﺎ
أ َْر ُﺟﻠﻬﺎ ـ أ ْ

اﳌﻄﺮف
اﻟﺴﺠﻊ ّ
ِﻣﺜَﺎﻻً ـ أ َْر َﺳﺎﻻً
ا ِﻹﻧْﺘِ َﻬﺎء ـ اﻟ َﻔﻨَﺎء
اﻟْ َﻤ َﺤ ِّـﻞ ـ اﻟْ َﻌ َﻤ ِﻞ

ﻀ َﺠﻊ ـ اﳌ ْﺮ َﺟﻊ
اﳌ ْ
َ
َ
إِ ْﺧِ َﱰاﻣﺎ ـ إِ ْﺟِ َﱰاﻣﺎ

يف هــذا القســم مــن اخلطبــة نشــاهد أن غالبيــة األســجاع جــاءت مؤطــرة وقصــرية
الفواص ــل ،وتزامن ــا م ــع تغي ــري مس ــتوی املفه ــوم يف ال ــكالم تتغ ــري مع ــه األس ــجاع
واإليقاع ــات؛ وكأن البن ــاء اإليقاع ــي لﻸس ــجاع يف كل قس ــم يتب ــع قانون ــا خاص ــا،

بحي ــث ينتق ــل الق ــارئ دون أن يش ــعر م ــن ج ــو إل ــﯽ ج ــو؛ إذن فه ــذه األس ــجاع
باإلضاف ــة إل ــﯽ إحداثه ــا ج ــوا إيقاعي ــا خاص ــا فإهن ــا تس ــاعد كذل ــك عل ــﯽ نق ــل
املفاهي ــم الذهني ــة لﻺم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم إل ــﯽ الق ــراء ،بعب ــارة أخ ــری ف ــإن
الﴬب ــات املباغت ــة لعن ــرص الس ــجع تض ــع ص ــور ًا إيقاعي ــة أم ــام أنظ ــار الق ــارئ

لينعك ــس املعن ــﯽ واملفه ــوم يف ذهن ــه بش ــكل بس ــيط وس ــهل.
٣٣٨
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1ـ 2ـ اجلناس
ُيع ــد اجلن ــاس م ــن املحس ــنات اللفظي ــة يف عل ــم البدي ــع وه ــو أن يتش ــابه اللفظ ــان

يف النطــق وﳜتلفــا يف املعنــﯽ (اهلاشــمي1960،م ) 450 :وقيــل »األجنــاس مــن

كالم العـــرب مـــا اشـــتبه يف اللفـــﻆ واختلـــف يف املعنـــﯽ« (مطلـــوب1975 ،م:
 .)223إن توظيـــف اجلنـــاس ْ
وإن كان أقـــل إتســـاعا مـــن صناعـــة الســـجع إال

ّ
أن ل ــه دور ًا كب ــري ًا يف إح ــداث البن ــاء املوس ــيقي لل ــكالم ك ــام إن ــه يس ــاعد عل ــﯽ

إجيــاد التــوازن والكشــف عــن خفايــا اجلــامل يف كالم اإلمــام عــيل عليــه الســالم.

يف ه ــذا القس ــم نس ــعﯽ وم ــن خ ــالل ذكرن ــا لبع ــض ص ــور اجلن ــاس يف خط ــب
اإلم ــام ع ــيل أن ندل ــل عل ــﯽ مجالي ــات ه ــذا العن ــرص وه ــذه الصناع ــة البالغي ــة

الت ــي أج ــاد اإلم ــام gتوظيفه ــا وإس ــتخدامها يف خطب ــه البليغ ــة.

ِ
ِ
1ـ » َفا ْلب ِص ـ ِ
ـري ِمنْه ــا ُم َت ـ َـز ِّو ﹲد،
صَ ،واألَ ْع َم ــى إِ َل ْيه ــا َش ــاخ ﹲ
ـري منْه ــا َش ــاخ ﹲ
ص َوا ْل َبص ـ ُ
َ ُ

َواألْ ْع َم ــى َهل ــا ُم َت ـ َـز ِّو ﹲد« (اخلطب ــة .)133

يف ه ــذه العب ــارة نج ــد مص ــداق مجالي ــة إس ــتخدام اجلن ــاس الت ــام املتامث ــل ب ــني
مفـــردﰐ »شـــاخص« وكذلـــك بـــني مفـــردﰐ »متـــزود« ،فهـــذا اإلســـتخدام

باإلضاف ــة إل ــﯽ اجل ــامل اإليقاع ــي ال ــذي أس ــدله عل ــﯽ العب ــارة س ــاعد يف فه ــم

املعنـــﯽ الـــذي كان اإلمـــام عـــيل gﳛـــاول إيصالـــه ملخاطبـــه؛ ألن مفـــردة

»ش ــاخص« األول ــﯽ تعن ــﯽ الراح ــل و»الش ــاخص« الثاني ــة تعن ــي املش ــاهد وق ــد
»شـــخص بـــرصه« .أمـــا مفـــردة »متـــزود« األولـــﯽ فتعنـــﯽ
جـــاءت مـــن فعـــل
َ

املرحت ــل ع ــن الدني ــا والثاني ــة تعن ــي املرحت ــل نح ــو الدين ــا واملقتب ــل عل ــﯽ لذاهت ــا
الفانيـــة« (ابـــن أيب احلديـــد.)276 /8 :1965 ،
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يف هـــذه العبـــارة ذكـــر اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم بإســـتخدامه ملفردتـــني
متجانس ــتني ﳘ ــا »ش ــاخص ـ ش ــاخص« و»مت ــزود ـ مت ــزود« مجلت ــني هل ــام قرين ــة
وداللـــة خاصـــة.

يف هـــذا القســـم مـــن كالم أمـــري املؤمنـــني عليـــه الســـالم عنـــد إســـتامعنا

ملفردﰐ»شــاخص« و»متــزود« الثانيتــني ال يــزال إيقــاع املفردتــني األوليتــني باقي ـ ًا

يف نفوس ــنا ،وبع ــد حلظ ــات يتمي ــز معن ــﯽ كل مف ــردة م ــن ه ــذه املف ــردات ونش ــعر
بجـــامل الـــكالم وعذوبتـــه التـــي زادت وتضاعفـــت بعـــد إســـتخدام اإلمـــام

ع ــيل علي ــه الس ــالم لصناع ــة اجلن ــاس ،فهات ــان املفردت ــان »الش ــاخص األول ــﯽ
والشــاخص الثانيــة« وكذلــك »املتــزود األولــﯽ واملتــزود الثانيــة« رغــم إحتادﳘــا
يف اللفـــﻆ إال ّ
أن معناﳘـــا ﳐتلـــف وكل منهـــام لـــه داللتـــه اخلاصـــة.

عاد ِن ْ ِ
»ال ُأوجهه إِىل م ِ
ِ
الري َب ِة« (اخلطبة )91
اخلَ ْي َبة َو َمواض ِع ِّ
2ـ َ َ ِّ ُ ُ َ
يف هــذه العبــارة جــاء اإلمــام عــيل عليــه الســالم باجلنــاس املضــارع بــني مفــردﰐ
»اخليبـــة والريبـــة«؛ ّ
إن إختـــالف هاتـــني املفردتـــني ينحـــرص يف حـــرف »اخلـــاء«

ال ــذي يعت ــﱪ م ــن احل ــروف احللقي ــة ول ــه وق ــع فخي ــم وكذل ــك يف ح ــرف ال ــراء

الـــذي يأتـــﯽ مـــن أول احللـــق ولـــه وقـــع رقيـــق؛ إذن فبـــني الرقيـــق والفخيـــم

حـــدث نـــوع مـــن التكـــرار الـــذي أحـــدث إنســـجاما وإرتباطـــا صوتيـــا وهـــذا
األمــر يف حــد ذاتــه قــد زاد مــن مجــال هــذا اجلنــاس وتــرك تأثــريه اخلــاص علــﯽ

الق ــارئ واملس ــتمع.

٣٤٠
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1ـ 3ـ نظـــم املوســـيقﯽ الداخليـــة (املوســـيقﯽ الناجتـــة عـــن تركيـــب وترتيـــب
احلـــروف)

إن ترتيــب مفــردات خطــب هنــج البالغــة ونظــم املوســيقﯽ الداخليــة للحــروف

أو بعب ــارة أخ ــری احل ــروف واألص ــوات يف خط ــب هن ــج البالغ ــة هل ــا دور كب ــري
يف إضفـــاء اجلـــامل علـــﯽ كالم أمـــري املؤمنـــني عليـــه الســـالم ،وخـــالل هـــذا

الرتتي ــب للح ــروف ظه ــرت لن ــا موس ــيقﯽ رائع ــة للغاي ــة تنس ــجم فيه ــا املع ــاين
واأللفـــاظ إنســـجاما كامـــال .ولتوضيـــح هـــذه احلقيقـــة ســـنتطرق لنـــامذج مـــن

النظ ــم املوس ــيقﯽ خلط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم.

ـــني ،وال ن ِ
ِ
1ـ »واح ُرشنـــا ِيف ُزمرتِـــه َغـــري َخزايـــا وال ن ِ
ـــني«
َاكثِ َ
َاد ِم َ
ـــني َوال نَاكبِ َ َ
َ َ
َْ
َْ
َ ْ ْ

(اخلطبـــة )106

يف هـــذه العبـــارة ومـــن خـــالل تكـــرار حـــريف »الـــكاف« و»النـــون« بصوهتـــام
اإلنفج ــاري أح ــدث ج ــوا م ــن الرع ــب النات ــج م ــن الكس ــل والن ــدم ،يتأث ــر ب ــه

الق ــارئّ ،
وإن إس ــتعامل ح ــروف »ل ــني« يف آخ ــر املف ــردات ق ــد زاد م ــن موس ــيقية

العب ــارة ومجاهل ــا اإليقاع ــي ،وأدی إل ــﯽ أن يق ــع ال ــكالم يف نف ــس الق ــارئ بش ــكل
مجي ــل ورائ ــع .يف واق ــع األم ــر أن اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم وم ــن خ ــالل ترك ــه

ملعان ــﯽ املفـــردات عل ــﯽ طبيعته ــا ســـاعد عل ــﯽ أن جتـــد هـــذه املع ــاين األلف ــاظ

والتعاب ــري الت ــي تنس ــجم معه ــا.

2ـ » َل َقدْ جاهر ْتكُم ا ْل ِعﱪ ،و ُز ِجرتُم بِام ِ
فيه ُم ْز َد َج ﹲر« (اخلطبة )20
ََ ُ َُ َ ْ ْ
يف هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن حـــرف »الـــراء« قـــد ُذكـــر أربـــع مـــرات ،وحـــرف
٣٤١
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»ال ــزاي« مرت ــني ،وح ــرف »اجلي ــم« ث ــالث م ــرات ،وه ــذه احل ــروف تع ــد م ــن
األصـــوات واحلـــروف املجهـــورة( .أنيـــس 75 :1973 ،ـ  .)65إن وقـــع هـــذه
احلـــروف وتعمـــد تكرارهـــا مـــن قبـــل أمـــري املؤمنـــني عليـــه الســـالم وكذلـــك

تركيبهــا وجماورهتــا مــع بعضهــا البعــض تــدل علــﯽ تأكيــد اإلمــام(ع) وتشــديده
عل ــﯽ اإلن ــذار والتحذي ــر بالنس ــبة لوع ــود اهلل وعقوبت ــه.

1ـ 4ـ التكرار
إن أســـلوب التكـــرار يعـــد مـــن إحـــدی الظواهـــر األســـلوبية يف خطـــب هنـــج
البالغـــة ،ولـــه دور كبـــري يف مجاليـــات خطـــب اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم .إن

اإلمـــام قـــد اســـتخدم أســـلوب التكـــرار لتأكيـــده علـــﯽ أﳘيـــة املعنـــﯽ واجيـــاد
وحـــدة وإنســـجام بـــني مواضيـــع خطبـــه.

نظ ــرا إل ــﯽ أن صناع ــة التك ــرار يمك ــن النظ ــر إليه ــا م ــن ع ــدة جوان ــب فإنن ــا

سنس ــعﯽ يف ه ــذا البح ــث أن ن ــدرس ه ــذه الصناع ــة الت ــي اس ــتخدمها اإلم ــام

ع ــيل علي ــه الس ــالم يف العدي ــد م ــن املواق ــع يف خطب ــه البليغ ــة ،ك ــام إنن ــا س ــنبحث
التأث ــريات اإليقاعي ــة واملوس ــيقية هل ــذه الظاه ــرة.

1ـ 4ـ 1ـ تكرار احلروف
1ـ تكرار حرف »الدال«
ـت َم ْع ــدُ و ﹲدَ ،وال
ـت َم ْو ُج ــو ﹲدَ ،وال َو ْق ـ ﹲ
ـس لِ ِص َفتِ ـ ِـه َح ــدﱞ َحم ْــدُ و ﹲدَ ،وال َن ْع ـ ﹲ
»ال ــذي َل ْي ـ َ
َأ َج ـ ﹲـل َﳑ ْــدُ و ﹲد« (اخلطب ــة )1
٣٤٢
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وحم ْ ــدُ و ﹲد،
»ح ــدﱞ َ ،
يف ه ــذه العب ــارة ،يتض ــح تك ــرار ح ــرف »ال ــدال« يف كل ــامت َ

وﳑ ْــدُ و ﹲد«؛ جي ــب اإلنتب ــاه عل ــﯽ أن »ح ــرف »ال ــدال« ه ــو
و َم ْو ُج ــو ﹲد ،و َم ْع ــدُ و ﹲدَ ،

م ــن احل ــروف النطعي ــة ،وه ــذا يزي ــد يف جازمي ــة ال ــكالم وقاطعيت ــه« (فت ــح اهلل،
ـــني قاطعيـــة الـــكالم
)51 :1991؛ إذن تكـــرار حـــرف »الـــدال« يف العبـــارةُ ،ي َب ّ

أي ش ــك وري ــب يف الس ــياق الع ــام للعب ــارة .ف ــإن اس ــتخدام ه ــذا
وع ــدم وج ــود ّ

احل ــرف النطع ــي للتأكي ــد عل ــﯽ قاطعي ــة ال ــكالم ،لي ــس حمص ــورا يف ه ــذه العب ــارة

ب ــل إنن ــا نش ــاهد أن هن ــاك ن ــامذج أخ ــری يف خط ــب اإلم ــام علي ــه الس ــالم.
2ـ تكرار حرف »القاف«

ِ
اؤكُـــم ُز َع ﹲ
ُـــم نِ َف ﹲ
ُـــم ِشـــ َق ﹲ
» َأ ْخال ُقكُـــم ِد َق ﹲ
ـــاق«
ـــاقَ ،و َم ُ
اقَ ،ودينُك ْ
ـــاق َو َع ْهدُ ك ْ
(اخلطبـــة)13

تـــم تكـــرار حـــرف »القـــاف« يف هـــذه العبـــارة ثـــامين مـــرات يف مفـــردات
ـاقِ ،
» َأ ْخال ُق ُك ــمِ ،
ـاق«ّ .
وز َع ـ ﹲ
اق ،ونِ َف ـ ﹲ
وشــ َق ﹲ
ود َق ـ ﹲ
إن مي ــزة ه ــذا احل ــرف ه ــو
ـاقُ ،

الوق ــع اإلنفج ــاري الش ــديدّ ،
وإن ه ــذا احل ــرف هب ــذه املي ــزة ي ــدل عل ــﯽ ﴏام ــة
وقـــوة الكالم(عبـــاس.)101 :1998 ،كـــام إن هـــذا احلـــرف بوقعـــه القـــوي
والناف ــذ ﳛ ــدث نوع ــا م ــن التحذي ــر واإلن ــذار والتوعي ــة وه ــذا م ــا تس ــتدعيه

مع ــاين ه ــذه اخلطب ــة .فل ــذا ونظ ــرا خلصوصي ــة أو مي ــزة ح ــرف »الق ــاف« ،ذات
الوق ــع اإلنفج ــاري املؤث ــر عل ــﯽ نف ــوس املخاطب ــني ،نش ــاهد ّ
إن ام ــري املؤمن ــني

علي ــه الس ــالم ق ــد اس ــتخدم بش ــكل رائ ــع ه ــذا احل ــرف يف الكث ــري م ــن خطب ــه
إلنـــذار املخاطبـــني.

٣٤٣

أ.م.د .رسول بالوي

أ.م.د .محمد غفوري فر

1ـ 4ـ 2ـ تكرار املفردة
ّ
إن تكــرار املفــردات يف كالم اإلمــام عــيل يعتــﱪ مــن الظواهــر األدبيــة واملوســيقية

خلطــب هنــج البالغــة وقــد نشــاهد هــذه الظاهــرة بكثــرة يف كتــاب هنــج البالغــة،
إن اإلم ــام عليــ ًا علي ــه الس ــالم يف إس ــتخدامه هل ــذه الصناع ــة يب ــني لن ــا مش ــاعره

وأحاسيس ــه باإلضاف ــة إل ــﯽ مجالي ــة اإليق ــاع واملوس ــيقﯽ ويف م ــا ي ــيل نذك ــر ع ــدّ ة

ن ــامذج لظاه ــرة تك ــرار املف ــردات يف خط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم:
1ـ تكرار »الظلم«

ـب.
ـور ال ُي ْط َلـ ُ
ـم َم ْغ ُفـ ﹲ
ـرت ُك ،و ُظ ْلـ ﹲ
ـم ال ُيـ ْ َ
ـم ال ُي ْغ َفـ ُـرَ ،و ُظ ْلـ ﹲ
ـم َثال َثـ ﹲةَ :ف ُظ ْلـ ﹲ
» َأ َال َوإِ َّن ال ﱡظ ْلـ َ
ِ
ِ
الـــرش ُك بِـــاهللَ ،
ـــر َأ ْن
قـــال اهلل تَعـــاىل :إِ َّن اهللَ ال َي ْغف ُ
ـــم ا َّلـــذي ال ُي ْغ َف ُ
َف َأ َّمـــا ال ﱡظ ْل ُ
ـــر َف ِّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـض ْاهلن ـ ِ
ـات
ـم ا َّل ــذي ُي ْغ َف ـ ُـر َف ُظ ْل ـ ُ
ـرش َك بِ ــه َو َأ َّم ــا ال ﱡظ ْل ـ ُ
ـم ا ْل َع ْب ــد َن ْف َســ ُه عنْ ــدَ َب ْع ـ ِ َ
ُي ـ ْ َ
وأم ــا ال ﱡظ ْل ــم ا َّل ـ ِـذي الي ـ ْـرت ُك َف ُظ ْل ـ ِ ِ ِ
ـم َب ْعضــ ًا« (اخلطب ــة )176
ـم ا ْلع َب ــاد َب ْعض ِه ـ ْ
ُ
ُ َ
ُ
َ َّ
يف ه ــذه العب ــارة أكث ــر م ــا يلف ــت نظ ــر الق ــارئ واملس ــتمع ه ــو تك ــرار مف ــردة
»الظل ــم« تس ــع م ــرات ،وه ــذا التك ــرار إضاف ــة إل ــﯽ مس ــاعدته لبن ــاء املفه ــوم
الع ــام للخطب ــة ﳛ ــدث ج ــوا موس ــيقيا مجي ــال عن ــد الق ــارئ ويمه ــد املق ــام لﻺم ــام

ع ــيل (علي ــه الس ــالم) إليص ــال مفاهيم ــه إل ــﯽ الق ــراء واملتلق ــني ك ــام إن ــه يق ــوی

عالق ــة املع ــاين باأللف ــاظ.
2ـ تكرار »احلَ َّر وال ُق َّر«

مح ــار ُة ا ْل َقي ـ ِ
ِ ِ
الس ـ ْ ِ
ـﻆَ ،أ ْم ِه ْلن ــا
ْ
ـم :ه ــذه َ َ َّ
احل ـ ِّـر ُق ْل ُت ـ ْ
ـم يف َأ ّي ــا ِم ْ َ
ـري إِ َل ْي ِه ـ ْ
ـم بِ َّ
» َف ــإِ َذا َأ َم ْر ُت ُك ـ ْ
ـري إِ َلي ِه ــم ِيف ِّ ِ
ِ ِ
ـار ُة
الس ـ ْ ِ ْ
ـم :ه ــذه َصب ـ َّ
الش ــتاء ُق ْل ُت ـ ْ
ـم بِ َّ
احل ـ ﱡـرَ .و إِ َذا َأ َم ْر ُت ُك ـ ْ
ُي َســ َّب ْخ َعنَّ ــا ْ َ
٣٤٤
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ِ
ِ
ِ
ـم
احل ـ ِّـر َوا ْل ُق ـ ِّـرَ .ف ــإِذا ُكنْ ُت ـ ْ
ـﱪ ُد .ك ﱡُل َه ـ َـذا ف ـ َـرار ًا مــ َن ْ َ
ا ْل ُق ـ ِّـرَ ،أ ْم ِه ْلن ــا َين َْس ــل ْخ َعنَّ ــا ا ْل ـ َ ْ
ون َف َأ ْن ُت ــم واهلل ِمــن الســي ِ
ِ
احل ـ ِّـر َو ا ْل ُق ـ ِّـر ت َِف ـ ﱡـر َ
ف َأ َف ـ ﱡـر« (اخلطب ــة )27
َ َّ ْ
ْ َ
مــ َن ْ َ
يف ه ــذه العب ــارة ت ــم تك ــرار مف ــردﰐ »الق ــر« و»احل ــر« ع ــدة م ــرات وكذل ــك ت ــم
الس ـ ِ
ـري إِ َل ِيه ــم َو َأ ِ
مهلنَ ــا« مرت ــني ،وه ــذا األم ــر ب ــام
تك ــرار عب ــارة »ف ــإِ َذا َأ َم َرتك ــم بِ ِّ
يضيف ــه م ــن مج ــال موس ــيقﯽ عل ــﯽ العب ــارة يص ــف تقص ــري وه ــوان أصح ــاب

اإلم ــام ع ــيل (علي ــه الس ــالم) ،ك ــام يرس ــم لن ــا ص ــورة م ــن إس ــتمرارية دع ــوة

اإلم ــام ع ــيل (علي ــه الس ــالم) ألنص ــاره وحثه ــم عل ــﯽ اجله ــاد يف س ــبيل اهلل.
1ـ 5ـ التضاد

ق ــد إس ــتخدم اإلم ــام عيل(علي ــه الس ــالم) ه ــذه الصناع ــة كث ــريا يف خطب ــه .إن
اإلم ــام (علي ــه الس ــالم) ح ــاول أن يس ــتخدم صناع ــة التض ــاد خلل ــق ص ــور مجيل ــة

ومتقارنـــة وكذلـــك إلجيـــاد موســـيقﯽ وإيقـــاع جـــذاب يف كالمـــه؛ نذكـــر هنـــا

بع ــض الن ــامذج م ــن ه ــذا اإلس ــتخدام يف خط ــب أم ــري املؤمن ــني (علي ــه الس ــالم):
الســ َع ِةَ ،ف َع ــدَ َل
»و َق ــدَّ َر األَ ْر َز َاق َف َك َّث َره ــا َو َق َّل َله ــاَ ،و َق َّس ـ َـمها َع ـ َـىل ِّ
1ـ َ
الضي ـ ِـق َو َّ
ِ
ـور َها َو َم ْع ُس ـ ِ
فِ َيه ــا لِ َي ْب َت ـ ِـيل َم ـ ْن َأ َرا َد بِ َم ْي ُس ـ ِ
ـﱪ بِذلِـ َ
ـك ﱡ
ـﱪ
الش ـك َْر َو َّ
الص ـ ْ َ
ـور َهاَ ،ول َي ْخ َت ـ ِ َ
َ
ِمــ ْن َغنِ ِّي َه ــا َو َف ِ
قري َه ــا« (اخلطب ــة )91
الســ َعة«َ » ،م ْي ُس ــورها
يوج ــد تض ــاد ب ــني كل م ــن » َك َّث َره ــا ـ َق َّل َله ــا«ِّ ،
»الضي ــق ـ َّ
ـ َم ْع ُســـورها« و » َغنِ ِّيهـــا ـ َف ِقريهـــا« ،وعندمـــا يواجـــه القـــارئ هـــذه املفـــردات
املتضـــادة يتأثـــر أوال بإيقاعهـــا الصـــوﰐ وثانيـــا يســـتدعﯽ مـــن خـــالل معـــاين

املف ــردات م ــا يتض ــاد معه ــا م ــن مف ــردات أخ ــری ،إذن وم ــن خ ــالل إس ــتحضار
٣٤٥
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معان ــﯽ املف ــردات املتض ــادة يس ــتمتع الق ــارئ بموس ــيقﯽ خاص ــة وبل ــذة داللي ــة
فري ــدة.

ِ
ِ
اجل ُمـــو َد بِا ْل َب َل ِ
ور
ﱡـــور بِال ﱡظ ْل َمـــةَ ،وا ْل ُو ُض َ
ـــر َ
احل ُ
ـــلَ ،و ْ َ
ـــوح بِا ْل ُب ْه َمـــةَ ،و ْ ُ
2ـ »ضـــا َّد الن َ
الرص ِد«(خطبـــه )186
بِ َّ ْ
نش ــاهد يف ه ــذه العب ــارة أن هن ــاك تض ــادا متتابع ــا و مب ــاﴍا ب ــني كل م ــن »النﱡ ــور

الـــرصد«،
ـــر َ
»احل ُ
»اجل ُمـــود ـ ا ْل َب َلـــل« و ْ َ
ـ ال ﱡظ ْل َمـــة«» ،ا ْل ُو ُضـــوح ـ ا ْل ُب ْه َمـــة«ُ ْ ،
ور ـ َّ ْ
وقـــد أحـــدث هـــذا اإلنســـجام والتضـــاد مجـــاال خاصـــا يف كالم اإلمـــام عـــيل

علي ــه الس ــالم ويؤث ــر عل ــﯽ س ــمع املخاط ــب م ــن جهت ــني؛ األول ــﯽ م ــن جه ــة
املوســـيقﯽ اجلذابـــة للمفـــردات والثانيـــة مـــن جهـــة املتعـــة الدالليـــة احلاصلـــة

نتيج ــة للتأم ــل يف مع ــاين ه ــذه املف ــردات املتض ــادة يف املعن ــﯽ.
1ـ 6ـ املقابلة

كث ــريا م ــا نش ــاهد يف خط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم صناع ــة املقابل ــة وق ــد

إســـتخدم أمـــري املؤمنـــني هـــذه الصناعـــة بشـــكل رائـــع ودون تكلـــف وقـــد
ســـاﳘت يف إحـــداث املوســـيقﯽ الداخليـــة للـــكالم:

ِ ِ
ِ
1ـ »م ــا َأ ِص ـ ُ ِ
ـابَ ،و ِيف
ـف مــ ْن َد ٍار َأ َّو ُهل ــا َعن ــا ﹲءَ .وآخ ُره ــا َفن ــا ﹲءِ .يف َحالهل ــا ح َس ـ ﹲ
ِ
ِ
ـــر فِ َيهـــا َح ِ
اســـ َت ْغنى فيهـــا ُفتِـــ َنَ ،و َم ِ
قـــابَ .م ِ
ـــز َن َو َمـــ ْن
َحرامهـــا ع ﹲ
ـــن ا ْف َت َق َ
ـــن ْ

ـرص
َس ــا َع َ
رص ْتــ ُهَ ،و َمــ ْن َأ ْب ـ َ َ
ـرص ِهب ــا َب َّ َ
اها ف َا َت ْتــ ُهَ ،و َمــ ْن َق َع ــدَ َعنْه ــا وا َت ْتــ ُهَ .و َمــ ْن َأ ْب ـ َ َ
إِ َل ْيهـــا َأ ْع َمتْـــ ُه« (اخلطبـــة )82
يف هـــذه العبـــارات مـــن خطبـــة اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم نشـــاهد وجـــود
٣٤٦
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صناع ــة املقابل ــة وق ــد إس ــتخدم اإلم ــام ه ــذه املقاب ــالت ب ــني مع ــاين العب ــارات

دون أن يضط ــر إل ــﯽ تكل ــف وتصن ــع ك ــام يق ــع الكث ــريون عندم ــا ﳛاول ــون أن
ِ ِ
ِ
ـاب ـ يف
يأت ــوا بمع ــان متقابل ــةَ » :ا َّو ُهل ــا َعن ــا ﹲء ـ آخ ُره ــا َفن ــا ﹲء«» ،يف َحالهل ــا حس ـ ﹲ
ِ
ِ
اســ َت ْغنى فيه ــا ُفتِــ َن ـ َم ـ ِ
ـاب«َ » ،م ـ ِ
ـن ا ْف َت َق ـ َـر فيه ــا َح ـ ِـز َن«َ » ،مــ ْن
َحرامه ــا عق ـ ﹲ
ـن ْ

ـرص
رص ْتــ ُه ـ َمــ ْن َا ْب ـ َ َ
ـرص ِهب ــا َب َّ َ
س ــاعاها فا َت ْتــ ُه ـ َمــ ْن َق َع ــدَ َعنْه ــا وا َت ْتــ ُه« » َمــ ْن َا ْب ـ َ َ
اِ َل ْيه ــا َا ْع َم ْتــ ُه«
إن ه ــذه املقاب ــالت املختلف ــة واملتتابع ــة باإلضاف ــة إل ــﯽ إحداثه ــا ج ــوا موس ــيقا
خاص ــا ومجي ــال تس ــاعد عل ــﯽ ﴍح وتب ــني املفاهي ــم الت ــي كان اإلم ــام ع ــيل علي ــه

الس ــالم يف ص ــدد بياهن ــا وإيصاهل ــا ملخاطبين ــه.

وف الت ِ ِ
اآلم ِريــن بِا َْملع ــر ِ
2ـ » َلعــن اهلل ِ
ـني َلــه ،والن ِ
ـني َع ـ ِ
ـني
ـن ا ُْملنْ َك ـ ِـر ا ْل َع ِام ِل ـ َ
َّاه ـ َ
َّارك ـ َ ُ َ
َ َ
َ ْ ُ
بِ ـ ِـه« (اخلطب ــة )129
ِ
َاهـــني«،
التالية»:اآلم ِريـــ َن ـ الن
جـــاءت املقابلـــة يف هـــذه العبـــارة بـــني املفـــردات
َ
»ا َملع ـ ُـروف ـ ا َملنُ َك ــر«» ،الت ِ
ـني بِ ــه« .إن ه ــذه املف ــردات املتض ــادة
ـني َل ــه ـ ال َع ِام ِل ـ َ
َار ِك ـ َ

تتمتــع بنظــام إيقاعــي داخــيل يــرتك تأثــريا ال شــعوري ًا علــﯽ املخاطــب واملســتمع
ويس ــاعد عل ــﯽ نق ــل مفاهي ــم اإلم ــام ع ــيل gألذه ــان ﳐاطبي ــه بع ــد أن جيعل ــه يف

ج ــو الن ــص العاطف ــي.

2ـ املستوی الرتكيبي (النحوي)
يف ه ــذا املس ــتوی م ــن مس ــتويات األس ــلوب الت ــي إس ــتخدمها أم ــري املؤمن ــني
يف خطبـــه نتحـــدث عـــن قضايـــا مثـــل اجلملـــة اإلســـمية والفعليـــة ،اخلﱪيـــة
٣٤٧
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واإلنش ــائية ،األس ــاليب اإلنش ــائية ،التقدي ــم والتأخ ــري ،احل ــذف أو مج ــل القس ــم
و  ...وق ــد ب ــرزت ه ــذه القضاي ــا مجيعه ــا يف خط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم
ويعتـــﱪ املســـتوی الرتكيبـــﯽ جـــزءا مـــن أســـلوب اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم

ودلي ــال عل ــﯽ ق ــدرات أم ــري املؤمن ــني األدبي ــة والبالغي ــة.
2ـ 1ـ اجلملة اإلسمية والفعلية

إن إس ــتخدام أم ــري املؤمن ــني علي ــه الس ــالم للجم ــل الفعلي ــة واإلس ــمية يف خطب ــه
يعت ــﱪ م ــن خصائ ــص أس ــلوبه ومزاي ــاه ،ك ــام إن ــه ي ــدل عل ــﯽ عاطفي ــة اإلم ــام
وعظمتــه وكذلــك يعتــﱪ دليــال علــﯽ حركيــة خطبــه وفاعليتهــاّ .
إن اإلمــام علي ـ ًا

علي ــه الس ــالم بتوظيف ــه اجلمي ــل للجم ــل الفعلي ــة واإلس ــمية ي ــرتك تأث ــري ًا كب ــريا

يف نف ــوس ﳐاطبي ــه وﳛ ــدث يف داخله ــم إنفع ــاال ونش ــاطا كب ــريا للغاي ــة.

عل ــﯽ س ــبيل املث ــال يف اخلطب ــة التالي ــة نش ــاهد أن تطاب ــق اجلمل ــة اإلس ــمية م ــع
اجلمل ــة الفعلي ــة يف املعن ــﯽ أح ــدث ص ــورا خالب ــة:

ِ
ُـــم َأ ْه َ
ـــون ا ُْمل ِز ﱡل َ
الزا ﱡل َ
ـــون ا ُْمل ِض ﱡل َ
الضا ﱡل َ
ـــون.
ـــونَ ،و ّ
ـــم َّ
ـــل النِّفـــاقَ ،فإِ َّهنُ ُ
» ُأ َح ِّذ ُرك ْ
ِ ٍ
ِ
ُـــون َأ ْلوانـــ ًا ،وي ْف َتن َ ِ
َي َت َل َّون َ
ُـــم
ََ
ُـــم بِـــك ُِّل عـــامدَ ،و َي ْر ُصدُ و َنك ْ
ﱡـــون إ ْفتنانـــ ًاَ ،و َي ْعمدُ و َنك ْ
ٍ
ِ
ِ
ـون اخلَ َفــا َء َو َي ِد ﱡبـ َ
اح ُهــم ن َِق َّي ـ ﹲة َي ْم ُشـ َ
ـﴬا َء«
وهبــم َد ِو َّي ـ ﹲة َوص َف ُ
بِ ـك ُِّل م ْر َصــاد ُق ُل ُ ُ
ـون الـ َّ َّ
(اخلطبـــة )194

إن هـــذه اخلطبـــة التـــي قاهلـــا اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم يف وصـــف املنافقـــني

تتكـــون مـــن مجـــل إســـمية وفعليـــة:

ـون ا ُْمل ِز ﱡل ـ َ
»الزا ﱡل ـ َ
ـون ا ُْمل ِض ﱡل ـ َ
الضا ﱡل ـ َ
وهب ــم
ـون«َّ ،
ـم َّ
ـون«ُ » ،ق ُل ُ ُ
اجلم ــل اإلس ــميةَ » :فإِ َّهنُ ـ ُ
٣٤٨
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ِ
اح ُه ــم ن َِق َّيــ ﹲة«
َد ِو َّيــ ﹲة« و »ص َف ُ

ِ
ُـــون َأ ْلوانـــ ًا«» ،ي ْف َتن َ ِ
اجلمـــل الفعليـــةَ » :ي َت َل َّون َ
ُـــم بِـــك ُِّل
َ
ﱡـــون إ ْفتنانـــ ًا«َ » ،ي ْعمدُ و َنك ْ
ـامد«» ،يرصدُ و َن ُك ــم بِــك ُِّل ِمرص ـ ٍ
ِع ـ ٍ
ـون اخلَ َف ــا َء« و » َي ِد ﱡب ـ َ
مش ـ َ
ـاد«َ » ،ي ُ
ـﴬا َء«.
ْ َ
َْ ُ
ْ
ـون ال ـ َ َّ

بالنظ ــر إل ــﯽ نوعي ــة اجلم ــل الت ــي ذكره ــا اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم نش ــاهد أ ّن ــه
إس ــتخدم اجلم ــل اإلس ــمية لرس ــم احلال ــة احلقيقي ــة للمنافق ــني وعناده ــم الدائ ــم
واملســـتمر الـــذي يعتـــﱪ صفـــة ثابتـــة يف وجودهـــم ويف ذواهتـــم؛ ّ
ألن اجلمـــل

اإلس ــمية ك ــام ذكرن ــا س ــابقا ت ــدل عل ــﯽ الثب ــوت واإلس ــتمرار وق ــد إس ــتخدم
اجلم ــل الفعلي ــة الت ــي ت ــدل بطبيعته ــا عل ــﯽ التجدي ــد واحل ــدوث لوص ــف ظاه ــر
املنافقــني ،فهــم يف الظاهــر ينقلبــون كل حلظــة علــﯽ حــال معــني ،بعبــارة أخــری

أهن ــم يس ــعون ل ــﻺﴐار باإلس ــالم واملس ــلمني لي ــال وهن ــارا ،رسا وعالني ــة وال

يتوقف ــون ع ــن ديدهن ــم ه ــذا ب ــل إن ــه يتج ــدد كل ي ــوم وﳛ ــدث يف كل حلظ ــة.

وق ــد يك ــون إس ــتخدام أم ــري املؤمن ــني للجم ــل اإلس ــمية والفعلي ــة ﳞ ــدف م ــن
خالل ــه إليص ــال الوصاي ــا الت ــي يري ــد أن ينقله ــا ملخاطبي ــه يف خطب ــه ولتك ــون
وصايـــاه حـــول املنافقـــني يف هـــذه احلالـــة قويـــة للتتـــرسب وتنفـــذ يف قلـــوب

القـــراء واملســـتمعني وحتـــدث جـــوا مناســـبا لﻺنـــذار والتحذيـــر.
2ـ 2ـ األسلوب اخلﱪي واإلنشائي

قـــد إســـتعان اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم يف اخلطـــب مـــن األســـلوب اخلـــﱪي
واإلنش ــائي؛ لك ــن م ــا يعنين ــا هن ــا بإعتب ــاره صف ــة م ــن صف ــات أس ــلوب اإلم ــام

ع ــيل gه ــو إنس ــجام اجلم ــل اخلﱪي ــة م ــع اجلم ــل اإلنش ــائية ،بحي ــث ق ــد جي ــری
٣٤٩
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أ.م.د .محمد غفوري فر

الـــكالم علـــﯽ أســـلوب خـــﱪی أو إنشـــائي لكنـــه وبشـــكل مفاجـــﺊ ينتقـــل

لﻸســـلوب اآلخـــر خالفـــا ملـــا كان يتوقعـــه املخاطـــب أو املســـتمع.

يف ماي ــأﰐ س ــنذكر بع ــض الن ــامذج الدال ــة عل ــﯽ حت ــول األس ــلوب اخل ــﱪي إل ــﯽ

اإلنش ــائي ،واإلنش ــائﯽ إل ــﯽ اخل ــﱪي يف خط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم.

 -يف إحــدی خطــب اإلمــام عــيل عليــه الســالم التــي كانــت تــدور حــول ﲣــاذل

أه ــل الكوف ــة يف أم ــر اجله ــاد وإنزع ــاج أم ــري املؤمن ــني منه ــم ،نش ــاهد ظاه ــرة
حت ــول األس ــاليب بوض ــوح وج ــالء.

ـات ِْ
ـول رب ـ ِ
احلج ـ ِ
ـالُ ،ح ُل ــوم االْ ْطف ـ ِ
»ي ــا َأ ْش ــبا َه الرج ـ ِ
ـال َوال ِرج ـ َ
ـال!
ـالَ ،و ُع ُق ـ ُ َ ّ
ُ
ِّ
ِ
ـت َس ــدَ م ًا.
ـمَ .م ْع ِر َفــ ﹲة َواهلل َج ـ َّـر ْت نَدَ مــ ًاَ ،و َأ ْع َق َب ـ ْ
ـم َو َﱂ ْ َأ ْع ِر ْف ُك ـ ْ
َل ـ َـود ْد ُت َأ ِّين َﱂ ْ َأ َر ُك ـ ْ
ـم اهللَ .ل َق ــدْ َم ْ
ـحنْت ُْم َص ــدْ ِري َغ ْيظــ ًاَ ،و َج َّر ْعت ُُم ــوين
ـم َق ْلب ــي َق ْيحــ ًاَ ،و َش ـ َ
ﻸ ُت ـ ْ
قا َت َل ُك ـ ُ
ـان و ْ ِ
ِ
اخل ـ ْـذ ِ
ِ
الن« (اخلطب ــة)27
ـيل َر ْأي ــي بِا ْلع ْصي ـ َ
ُن َغ ـ َ
ـب الت َّْه ــام ِم َأنْفاس ـ ًاَ ،و َأ ْف َس ــدْ ت ُْم َع ـ َ َّ
ه ــذه اجلم ــل تعت ــﱪ أواخ ــر عب ــارات خطب ــة اجله ــاد وه ــي يف الواق ــع متث ــل قم ــة

ح ــزن اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم وتأمل ــه الداخ ــيل م ــن هزيم ــة أه ــل الكوف ــة.
ّ
إن كل مجل ــة وعب ــارة م ــن ه ــذه اخلطب ــة ترس ــم لن ــا حال ــة احل ــزن الت ــي س ــيطرت

عل ــﯽ أم ــري املؤمن ــني علي ــه الس ــالم .يف بداي ــات ه ــذه اخلطب ــة ﳜاط ــب اإلم ــام
عــيل عليــه الســالم أصحابــه مســتخدما مجـ ً
ال قصــرية وأســلوب النــداء اإلنشــائﯽ

وذل ــك بس ــبب حزن ــه م ــن هزيم ــة أنص ــاره وع ــدم مباالهت ــم يف أم ــر اجله ــاد،
يق ــول ﳐاطب ــا هل ــمَ » :ي ــا َأ ْش ـ َبا َه الر َج ـ ِ
ـال« وه ــذا يرس ــم لن ــا م ــدی حزن ــه وغضب ــه
ِّ

وينق ــل ه ــذا األم ــر إل ــﯽ أس ــامع ﳐاطبي ــه ليش ــعرهم بع ــدم رض ــاه م ــن ترصفاهت ــم
٣٥٠
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وأفعاهل ــم وبع ــد ه ــذا األس ــلوب وإس ــتخدام اجلم ــل القص ــرية يتغ ــري أس ــلوب
ال ــكالم وينتق ــل بن ــا إل ــﯽ األس ــلوب اخل ــﱪي لينخف ــض حج ــم غضب ــه وحزن ــه

لكــن ال يمضــﯽ وقــت طويــل حتــﯽ يعــود اإلمــام مــن جديــد ويســتخدم اجلمــل
اإلنش ــائية لوص ــف حال ــة حزن ــه وأمل ــه وتن ــزل مجل ــة » َقا َت َل ُك ــم اهللُ« عل ــﯽ رؤوس

أهـــل الكوفـــة كـــام تنـــزل الصاعقـــة املميتـــة .يف العبـــارات اآلتيـــة مـــن اخلطبـــة
نش ــاهد ه ــذا اإلنتق ــال م ــن أس ــلوب إنش ــائﯽ إل ــﯽ خ ــﱪی بش ــكل كب ــري وترس ــم

لنــا هــذه الظاهــرة حالــة الغضــب الداخليــة التــي كانــت جتيــش يف نفــس اإلمــام
ع ــيل علي ــه الس ــالم.

2ـ 3ـ األسلوب اإلنشائي
رغـــم كثـــرة األســـاليب اإلنشـــائية مثـــل أســـاليب األمـــر ،والنهـــي ،والنـــداء،
واإلســـتفهام ،والرتجـــي ،والتمنـــي يف خطـــب هنـــج البالغـــة إإل إننـــا وخـــالل

دراس ــتنا جلاملي ــات أس ــلوب اإلم ــام ع ــيل gنقت ــرص عل ــﯽ أه ــم ه ــذه األس ــاليب
وأكثره ــا إس ــتعامال يف خطب ــه ،وكذل ــك األس ــاليب اإلنش ــائية الت ــي هل ــا دالالت
مجالي ــة وحتظ ــﯽ بإنس ــجام ت ــام ب ــني املعن ــﯽ واللف ــﻆ املس ــتعمل .واآلن س ــنقوم

بدراس ــة كل م ــن ه ــذه األس ــاليب وكيفي ــة إس ــتعامهلا م ــن قب ــل أم ــري املؤمن ــني يف

خطب ــه.

2ـ 3ـ 1ـ أسلوب األمر
ك ــام ذكرن ــا س ــابقا ف ــأن فع ــل األم ــر يعت ــﱪ أكث ــر األس ــاليب اإلنش ــائية إس ــتعامال
يف خطـــب هنـــج البالغـــة ويلعـــب هـــذا الفعـــل دورا كبـــريا يف تبيـــني مشـــاعر
٣٥١
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وإنفعـــاالت اإلمـــام عـــيل gالداخليـــة.
قل ــام إس ــتخدم اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم أفع ــال األم ــر بمعناه ــا احلقيق ــي فق ــد

ع ــدل هب ــا ع ــن معانيه ــا احلقيقي ــة وإس ــتخدمها يف املع ــاين املجازي ــة.

ِ
اح َ
ُـــوعُ ،م ْلبِ َســـ ﹲة
وعُ ،م ْعط َيـــ ﹲة َمن ﹲ
ـــر َار ﹲة َخـــدُ ﹲ
1ـ » َف ْ
ـــذ ُروا الدﱡ نْيـــا َفإِ َّهنـــا َغـــدَّ َارةﹲَ ،غ َّ

الؤهـــا« (اخلطبـــة
ناؤ َهـــاَ ،وال َي ْر ُكـــدُ َب ُ
خاؤهـــاَ ،وال َينْ َقـــﴤ َع ُ
وع ،ال َيـــدُ و ُم َر ُ
ن ُ
َـــز ﹲ
)230

إن اإلمـــام عليـــ ًا عليـــه الســـالم بإســـتخدامه لفعـــل األمـــر» احـــذروا« أراد أن

يرش ــد املخاط ــب وين ــذره م ــن التعل ــق بالدني ــا ،ث ــم يع ــدد الصف ــات املذموم ــة
هل ــذه الدني ــا الت ــي ﳛ ــذر منه ــا »إِ َّهنَ ــا َغ ــدَّ َار ﹲة َغ ـ َّـر َار ﹲة َخ ــدُ وع«.

ُت! َق َّب َح ـ َ
ـت في ـ ِـه َضئيــ ً
ال
احل ـ ﱡـق َف ُكنْ ـ َ
2ـ » ُأ ْســك ْ
ـك اهلل ي ــا َأ ْث ـ َـر ُمَ ،ف ـ َـواهلل َل َق ــدْ َظ َه ـ َـر ْ َ
ـت نُج ــوم َق ــر ِن ا ْمل ِ
ِ
َش ـ ْ
ـخ ُص َكَ ،خف ّي ـ ًا َص ْو ُت ـ َ
اع ـ ِـز«
ـكَ ،ح ّت ــى إِذا َن َع ـ َـر ا ْلباط ـ ُـل ن ََج ْم ـ َ ُ َ ْ
(اخلطب ــة )184

ه ــذا اجلان ــب م ــن خطب ــة أم ــري املؤمن ــني ي ــدور ح ــول »ب ــرج ب ــن مس ــهر« أح ــد

ـري املؤمن ــني برجــ ًا ه ــذا
ش ــعراء اخل ــوارج يف عه ــد اإلم ــام ع ــيل gوق ــد ذم أم ـ ُ
ـم إِالّ هللِ«(.ابـــن أيب احلديـــد/10 :1965 ،
بعـــد أن ســـمع منـــه مقولـــة ُ
»الحكْــ َ

)131

يف بداي ــة كالم ح ــول ه ــذا الش ــخص يس ــتخدم اإلم ــام تعب ــريا عنيف ــا وذل ــك م ــن

ُت« ،وﳛق ــره حتق ــريا ش ــديدا ويكم ــل ه ــذا التحق ــري
خ ــالل إتيان ــه بفعل» ُأ ْســك ْ
٣٥٢
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ـــرم« والتـــي تعنـــي ســـقوط األســـنان األماميـــة وعـــدم
بعـــد ذكـــره مفـــردة » َأ ْث َ

القـــدرة علـــﯽ التكلـــم الفصيـــح (شـــهيدی )496 :1370 ،وبعـــد هـــذا الـــذم

والتحق ــري يذك ــر أس ــباب ذم ــه وحتق ــريه ويع ــدد الس ــجايا املذموم ــة هل ــذا الرج ــل

اخلارج ــي وس ــابقته الس ــيئة.
2ـ 3ـ 2ـ أسلوب النهي

ِ
ِ ِ
ـل َأ ْو م ـ ٍ
ِ
ـال َأ ْو نَف ـ ٍ
ـس َف ــال َتكُو َنــ َّن َلــ ُه
ـري ًة ِيف َأه ـ ٍ َ
1ـ » َف ــإ ْن َر َأی َأ َحدُ ُك ــم ألَخي ــه َغف ـ َ
فِتنَــ ًة« (اخلطب ــة )23
يف بداي ــة ه ــذه اخلطب ــة يق ــوم اإلم ــام ع ــيل gببي ــان تقس ــيم األرزاق ب ــني الن ــاس

علـــﯽ أســـاس تقديـــر ربـــاين ،ثـــم يتوجـــه إلـــﯽ النـــاس وينهاهـــم عـــن التعلـــق
هب ــذه الدني ــا الفاني ــة ،لك ــن فع ــل النه ــي »ال َتكُو َنــ َّن« ال ﳛم ــل معن ــﯽ النه ــي،
ب ــل ﳛم ــل معن ــﯽ النص ــح واإلرش ــاد بن ــا ًء عل ــﯽ س ــياق الن ــص.

ـــز الدﱡ ْنيـــا و َف ْخ ِرهـــا ،وال َتعجبـــوا بِزينَتِهـــا ون َِع ِ
يم َهـــا،
2ـ » َفال َتنَا َف ُســـوا ِيف ِع ِّ
َ
َ ْ َُ
َ َ
ِ
ﴐ ِائهــا َو ُب ْؤ ِســهاَ ،فــإِ َّن ِع َّزهــا َو َف ْخ َر َهــا إِ َىل إن ِْق َطــاعَ ،وإِ َّن ِزينَتَهــا
َو َ ْ
الجت َز ُعــوا م ـ ْن َ َّ
ون َِعيمهـــا إِىل َزوال ،و َﴐاءهـــا وب ْؤســـها إِ َىل َن َف ٍ
ـــادَ ،وك ﱡُل ُمـــدَّ ٍة فِ َيهـــا إِ َىل إنْتِهـــاء،
َ َّ َ َ َ ُ َ
َ َ
وك ﱡُل حـــى فِيهـــا إِىل َف ٍ
نـــاء« (اخلطبـــة )99
َ ﱟ َ
َ

يف هـــذه العبـــارة نجـــد ثالثـــة أفعـــال هنـــي و هي»ال َتنَا َف ُســـوا ،ال َت ْع َج ُبـــوا،
الجت َز ُع ــوا« .اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم إس ــتخدمها خ ــارج معناه ــا احلقيق ــي أال
َْ

وهــو النهــي ،وقــد جــاءت بداللــة النصــح واإلرشــاد ليؤكــد علــﯽ ﴐورة عــدم

تعل ــق الن ــاس بالدني ــا ،وكالم اإلم ــام ع ــيل gالت ــاﱄ يؤك ــد عل ــﯽ ه ــذا املعن ــﯽ.
٣٥٣
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2ـ 3ـ 3ـ أسلوب اإلستفهام
م ــن األس ــاليب اجلميل ــة الت ــي يس ــتخدمها اإلم ــام ع ــيل gلتوعي ــة املخاطب ــني

وإقناعهــم هــو أســلوب اإلســتفهام .إن هــذا األســلوب لــه دور كبــري يف خطــب

هنـــج البالغـــة .يف مايـــأﰐ ســـنذكر بعـــض النـــامذج هلـــذا األســـلوب يف خطـــب
أم ــري املؤمن ــني ع ــيل علي ــه الس ــالم.

ِ
جي َم ُعكُم َو َال َمحِ َّي ﹲة ت َْش َح ُذكُم« (اخلطبة )180
1ـ » َأ َما دي ﹲن َ ْ
يقـــول أحـــد شـــارحي هنـــج البالغـــة يف هذيـــن اإلســـتفهامني مـــن قبـــل أمـــري
املؤمنـــني ،أن أمـــري املؤمنـــني أراد أن ﳛـــرك املشـــاعر الدينيـــة ألصحابـــه مـــن
خ ــالل هذي ــن اإلس ــتفهامني؛ ذل ــك ألن ــه يف ه ــذه احلال ــة سيش ــعر املخاطب ــون

ب ــأن نضاهل ــم وجهاده ــم ه ــو م ــن أج ــل دينه ــم وعقيدهت ــم وبالت ــاﱄ س ــتنبعث
فيهـــم اهلمـــم ويصمـــدون يف مواجهـــة العدو(موســـوي.)305 /1 :1376 ،

ـل ِْ ِ
ِ ِ
ِ
احل ِ
ِ
لذم ـ ِ
قائ ـ ِـق ِم ـ ْن َأ ْه ـ ِ
ـع لِ ِّ
ـار
2ـ » َأ ْي ـ َن ا ْملان ـ ُ
احلف ــاظ؟! ا ْلع ـ ُ
ـار َوا ْلغائ ـ ُـر عنْــدَ ُن ـ ُـزول ْ َ
اجلنَّ ـ ُة َأما َمك ُْم«(اخلطبــة )171
ـمَ ،و ْ َ
َورا َء ُكـ ْ
هـــذه اجلمـــل هـــي بعـــض العبـــارات التـــي قاهلـــا اإلمـــام عـــيل عليـــه اإلســـالم
ألصحاب ــه عن ــد عزيمت ــه للذه ــاب إل ــﯽ ح ــرب صف ــني .إن ه ــدف اإلم ــام ع ــيل

م ــن ه ــذه اإلس ــتفهامات املتتابع ــة ه ــو بع ــث وحتري ــك املش ــاعر الديني ــة ألنص ــاره

وأصحاب ــه.

٣٥٤
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2ـ 3ـ 4ـ اسلوب النداء
يس ــتخدم أم ــري املؤمن ــني علي ــه الس ــالم أس ــلوب الن ــداء يف هن ــج البالغ ــة بش ــكل
ملف ــوظ أو مق ــدر ،ه ــذا يلف ــت إنتب ــاه الق ــارئ أو املس ــتمع ويبع ــث في ــه التح ــرك

والتفاع ــل.

حائ ــك ﹲ ابــن ِ
ـنيِ ،
1ـ » َع َل ْي ـ َ
حائ ــك ُمنافِ ـ ﹲـق ا ْبــ ُن كافِ ــر!
ـك َل ْعنَــ ُة اهلل َو َل ْعنَــ ُة الال ِّعن ـ َ
ْ ُ
ـداك ِمــن ِ
واح ــدَ ة ِمن ُْه ــام
رس َك ا ْل ُك ْف ـ ُـر َم ـ َّـر ًة َو االْ ْس ــال ُم ُا ْخ ــرىَ ،ف ــام َف ـ َ ْ
َو اهلل َل َق ــدْ َا َ َ

ما ُل ـ َ
الح َســ ُب َك« (خطب ــه )19
ـك َو َ

عندمـــا إعـــرتض أحـــد املنافقـــني الـــذی كان يدعﯽ»أشـــعث بـــن قيـــس« علـــﯽ

كالم أم ــري املؤمن ــني يف مس ــجد الكوف ــة نظ ــر إلي ــه اإلم ــام gوخاطب ــه بأس ــلوب
الن ــداء.

يف هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن اإلمـــام gقـــد ضجـــر بشـــدة مـــن كالم هـــذا
الش ــخص؛ هل ــذا أراد حتق ــريه عندم ــا خاطب ــه فح ــذف ح ــرف الن ــداء» أ« ال ــذي

ي ــدل عل ــﯽ املن ــادی القري ــب ليتص ــور م ــن جان ــب ب ــأن ﳐاطب ــه بعي ــدﹲ ولي ــس

ل ــه ش ــأن أو قيم ــة وم ــن جان ــب آخ ــر إجتن ــب إس ــتخدام ح ــرف الن ــداء ون ــادی
بإســـمه جمـــردا مـــن أدوات النـــداء.

وينَ ،و َس ِئ ْمت ُُه ْم َو َس ِئ ُم ِ
2ـ »اللهم! إِ ّين َقدْ َم ِل ْلت ُُه ْم َو َم ﱡل ِ
وين« (اخلطبة )25
ق ــد خط ــب اإلم ــام ع ــيل gه ــذه اخلطب ــة عندم ــا جاءت ــه أخب ــار ع ــن س ــيطرة
جي ــوش معاوي ــة عل ــﯽ بع ــض املناط ــق الت ــي كان ــت ﲣض ــع حلك ــم اإلم ــام ع ــيل

عليـــه الســـالم(ابن ميثـــم .)35 /2 :1375 ،هلـــذا إســـتخدم أمـــري املؤمنـــني
٣٥٥
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أســـلوب النـــداء »اللهـــم« والـــذي تـــم حـــذف حـــرف »يـــاء« وذكـــر بـــدل لـــه
وه ــو ح ــرف »املي ــم املش ــددة« ﳐاطب ــا رب ــه تعال ــﯽ ،وه ــذا اإلس ــتخدام ألس ــلوب

الن ــداء ﳜ ــرج ع ــن معناه ــا احلقيق ــي لي ــدل عل ــﯽ ت ــﴬع اإلم ــام لرب ــه ومناجات ــه
وب ــث حزن ــه م ــن الدني ــا وأهله ــا.

2ـ 4ـ التقديم والتأخري
يف خط ــب هن ــج البالغ ــة لﻺم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم كث ــريا م ــا نش ــاهد ظاه ــرة
التقدي ــم والتأخ ــري حت ــدث يف اخل ــﱪ ومتعلق ــات الفع ــل (املفع ــول ب ــه ،والظ ــرف،

واجل ــار واملج ــرور) بحي ــث ت ــﱪز ه ــذه الظاه ــرة يف مجي ــع خطب ــه وي ــدل ه ــذا
التقدي ــم يف الغال ــب عل ــﯽ احل ــرص والتخصي ــص.

واآلن سنذكر عدة أمثلة هلذه الظاهرة يف كالم أمري املؤمنني عليه السالم.
ش َأكْتا ُفه ــمِ ،
ناس ـب ُة لِ َق ِ
ِ
»اخلار َج ـ ُة ِم ـ َن االْ ْقط ـ ِ
ِ
وائ ـ ِم ا ْل َع ـ ْـر ِ
ناك َس ـ ﹲة
ـ
ـمَ ،وا ُْمل َ
ُ ْ
كاهنُـ ْ
ـار َأ ْر ُ
ـم« (اخلطب ــة )1
صار ُه ـ ْ
ُدو َن ـ ُه َأ ْب ُ

ِ
ـم«
يف هــذه العبــارة نشــاهد تقديــم اخلﱪ(املســند) »نَاك َسـ ﹲة« علــﯽ املبتــدأ » َأ ْب َص ُار ُهـ ْ

وذلـــك لرعايـــة الســـجع بـــني الفواصـــل؛ ألنـــه إذا مـــا تـــم تقديـــم املبتـــدا يف

ه ــذه العب ــارة لذهب ــت املوس ــيقﯽ اجلميل ــة الناجت ــة ع ــن الس ــجع املوج ــود ب ــني
املف ــردات.

ـ » َل ـ ُه ِ
اإل َحا َط ـ ُة بِ ـك ُِّل َﳾ ٍء َوال َغ َل َب ـ ُة لِ ـك ﹲُل َﳾ ِء َوال ُق ـ َّـو ُة َع َل ــﯽ ك ُِّل َﳾ ٍء« (اخلطب ــة
)86

٣٥٦
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يف ه ــذه العب ــارة ت ــم تقدي ــم اخل ــﱪ » َل ـ ُه« عل ــﯽ املبت ــدا املعرف ــة ِ
»اإل َحا َط ـ ُة« إلف ــادة

التخصي ــص ،ويف ه ــذه احلال ــة تعن ــي العب ــارة أن اهلل تعال ــﯽ مس ــيطر وق ــادر عل ــﯽ

كل ش ــﯽء.

2ـ 4ـ 1ـ تقديم املفعولبه
ـ » َفاهللَ الت ْ ِ
وحم َ َمد ًا الت َُض َّي ُعوا ُسنَّ َت ُه« (اخلطبة )149
ُرشكُوا بِ ِه َشيئ ًا ُ
يف هـــذه العبـــارة تـــم تقديـــم املفعـــول »اهللَ« علـــﯽ الفعل»الت ْ ِ
ُرشكُـــوا« وكذلـــك

»حم َ َم ــد ًا« عل ــﯽ الفع ــل»ال ت َُض َّي ُع ــوا« والغاي ــة م ــن ه ــذا التقدي ــم
ق ــدم املفع ــول َ
التخصيـــص وتشـــجيع القـــارئ علـــﯽ معرفـــة مقصـــود الـــكالم ليحـــرك فيـــه

أحاسيس ــه ويب ــث في ــه طاق ــة التعق ــل والتفك ــري.

الرتح ـ َ ِ
ـارَ ،و َبا ُع ــوا َقلي ـ ً
ال ِم ـ َن الدﱡ نْي ــا ال َي ْبق ــى بِكَث ــري
ـع َّ ْ َ
»و َأ ْز َم ـ َ
ـ َ
ـال ع َب ــا ُد اهلل األْ ْخي ـ ُ
ِم ـن ِ
اآلخ ـ َـر ِة ال َي ْفن ــى« (اخلطب ــة )182
َ
ِ
»الرت َح ـ َ
الفاعل»ع َب ــا ُد اهللِ«
ـال« عل ــﯽ
نش ــاهد يف ه ــذه العب ــارة تقدي ــم املفع ــول ب ــه َّ
وه ــذا لﻺف ــادة بأﳘي ــة مس ــألة امل ــوت واآلخ ــرة ،ليت ــم جل ــب إهت ــامم الق ــارئ

إل ــﯽ ه ــذه القضي ــة اهلام ــة.

2ـ 4ـ 2ـ تقديم اجلار واملجرور والظرف
ـ »إِ َىل اهلل َأ ْشكُو ِم ْن َم َ ٍ
ون ُج َّهاالً َو َي ُموت َ
يش َ
عرش َي ِع ُ
ُون ُض َّالالً« (اخلطبة )17
ت ــم تقدي ــم اجل ــار واملج ــرور »إِ َل ــﯽ« عل ــﯽ عامل ــه » َأ ْشــكُو« يف ه ــذه العب ــارة،

وه ــذا التقدي ــم يفي ــد اإلختص ــاص وإنحص ــار أم ــر الش ــكوی إل ــﯽ اهلل تعال ــﯽ.
٣٥٧
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وه ــذا احل ــرص يظه ــر م ــدی ح ــزن اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم ،ألن ــه ق ــد ي ــأس

م ــن مجي ــع اخلل ــق وب ــث حزن ــه وأمل ــه إل ــﯽ اهلل وح ــده.

ـ »فِينَا َتن ََّش َب ْت ُع ُرو ُق ُهَ ،و َع َل ْينا َ َهتدَّ َل ْت ُغ ُصو ُن ُه« (اخلطبة )233

ُقـــدّ م اجلـــار واملجـــرور »فِينَـــا« علـــﯽ فعـــل » َتن ََّشـــ َب ْت« وكذلـــك » َع َل ْينَـــا«

ـت« إلف ــادة التخصي ــص .جت ــدر اإلش ــارة هن ــا إل ــﯽ أن ه ــذا التقدي ــم
علﯽ»هتدَّ َل ـ ْ
ََ

زاد م ــن مج ــال املوس ــيقﯽ وق ــد راع ــﯽ اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم ه ــذا األم ــر

لﻺحتفـــاظ بموســـيقﯽ الـــكالم وإيقاعـــه.
2ـ 5ـ احلذف

إن صناعـــة احلـــذف تعتـــﱪ إحـــدی خصائـــص أســـلوب اإلمـــام عـــيل gيف
خطب ــه ،ونش ــاهد ه ــذه الصناع ــة بكث ــرة داخ ــل ه ــذه اخلط ــب الت ــي ق ــد زادت

م ــن مجالياهت ــا ه ــذه الصناع ــة .إن ط ــرق احل ــذف يف خط ــب هن ــج البالغ ــة ﳐتلف ــة
ومتع ــددة ،لك ــن م ــا يعت ــﱪ صف ــة م ــن صف ــات األس ــلوب اخل ــاص باإلم ــام ع ــيل

 gوال ــذي يلف ــت األنظ ــار ه ــو ح ــذف املبت ــدا والفاع ــل واملفع ــول ب ــه.
ِ
ِ
ِ
ﴤ« (اخلطبة )94
ـ »األَ َّو ُل ا َّلذي ال َغا َي َة َل ُه َف َينْت َِهي َوال آخ َر َل ُه َف َينْ َق َ

أحـــد أهـــداف حـــذف املبتـــدأ ،هـــو عندمـــا تكـــون حقيقتـــه معروفـــة و معينـــة

(التفت ــازاين .)66 :1385 ،يف ه ــذه العب ــارة وضع ــت مف ــردة »األَ َّو ُل« موض ــع
اخلـــﱪ وحـــذف لفـــﻆ اجلاللـــة »اهلل« لوضوحـــه ومعرفتـــه.

»ج َفا ﹲة َط َغا ﹲم َو َعبِيدﹲ َأ ْق َزا ﹲم ُمجِ ُعوا ِم ْن ك ُِّل َأ ْو ٍ
ب« (اخلطبة )238
ـ ُ
٣٥٨
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هــذه العبــارة هــي اجلملــة األولــﯽ مــن خطبــة لﻺمــام gيف وصــف أهــل الشــام

وق ــد ح ــذف لف ــﻆ املبت ــدا لصيان ــة اللس ــان م ــن التلف ــﻆ ب ــه وذكره ــم بصفاهت ــم
فق ــط لتحقريه ــم وذمه ــم.

ِ
ـك ِْ
ـك ُســ َل ْي ُ
ـ » َل ـ َ
الس ـ َـال ُم ا َّل ــذي ُس ـ ِّ
ـخ َر َلــ ُه ُم ْل ـ ُ
ـكان ذلِ ـ َ
اجلــ ِّن
امن ْبــ ُن َد ُاوو َد َع َل ْي ــه َّ
َو ِ
اإل ْن ـ ِ
الز ْل َف ـ ِـة« (اخلطب ــة )182
ـع النﱡ ُب ـ َّـو ِة َو َعظِيــ ِم ﱡ
ـس َم ـ َ
»س ِّ
ـــخ َر« و هـــو »اهلل« تعالـــﯽ وذلـــك ملعرفتـــه
حـــذف يف هـــذه العبـــارة فاعـــل ُ
ووضوحـــه؛ هلـــذا جـــاء هـــذا الفعـــل بصيغـــة املجهـــول.

3ـ املستوی الدالﱄ (البالغي)
يعت ــﱪ املس ــتوی ال ــدالﱄ م ــن األقس ــام اهلام ــة والرئيس ــية يف عل ــم األس ــلوبية،
وبقليـــل مـــن التجـــوز يمكننـــا أن نقـــول أن هـــذا القســـم هـــو أهـــم ركـــن مـــن

أركان األســـلوب يف كل عمـــل فنـــي؛ ألن مجيـــع اخلصائـــص التـــي يمكـــن أن
تشــكل فنيــة العمــل األديب تتجلــﯽ يف هــذا املســتوی مــن مســتويات األســلوب.
ويقص ــد م ــن املس ــتوی ال ــدالﱄ يف ه ــذا القس ــم ه ــو دراس ــة العن ــاﴏ البالغي ــة

الت ــي ق ــد يس ــتعني هب ــا املتكل ــم خ ــالل تكلم ــه يف البع ــد الب ــدﱄ وأحيان ــا م ــن

خ ــالل ترصف ــه يف حم ــاور تركي ــب العب ــارات ويغ ــري م ــن دالالت ال ــكالم؛ مث ــل
مـــا نشـــاهد ذلـــك يف العنـــاﴏ البالغيـــة لعلـــم البيـــان واملحســـنات الدالليـــة.

(فضـــل)216 :1992 ،

إن أحـــد اخلصائـــص األســـلوبية خلطـــب هنـــج البالغـــة هـــي بـــروز الظواهـــر

الداللي ــة (البالغي ــة) .إن أم ــري املؤمن ــني م ــن خ ــالل الط ــرق الداللي ــة املختلف ــة
٣٥٩
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ينق ــل م ــا ي ــدور يف ذهن ــه إل ــﯽ املخاط ــب أو املس ــتمع.
ولتوضيــح هــذا األمــر ســندرس يف مــا يــأﰐ بعــض املوضوعــات مثــل :التشــبيه،
واإلســـتعارة ،والكنايـــة ،واملجـــاز (املرســـل و العقـــيل) ،والرمـــز ،والتناقـــض،
والتن ــاص والت ــي تعت ــﱪ ظواه ــر أس ــلوبية يف املس ــتوی ال ــدالﱄ خلط ــب اإلم ــام

ع ــيل علي ــه الس ــالم.
3ـ 1ـ التشبيه

إن أحــد اخلصائــص األســلوبية خلطــب اإلمــام عــيل gهــو إســتخدامه لصناعــة
التش ــبيه بش ــكل كب ــري يف خطب ــه ،بحي ــث يمك ــن الق ــول أن كت ــاب هن ــج البالغ ــة

ال ــذي يض ــم ه ــذه اخلط ــب يعت ــﱪ أغن ــﯽ األع ــامل الفني ــة م ــن حي ــث إس ــتخدامه
للتش ــبيهات الرائع ــة واجلميل ــة .إن الن ــامذج اآلتي ــة تؤ ّك ــد ه ــذه احلقيق ــة:

ـم َأ َّن َحم َ ـ ِّـيل ِمن َْه ــا َحم َ ـ ﱡـل
1ـ » َأ َم ــا َواهلل َل َق ــدْ َت َق َّم َص َه ــا إِ ْبــ ُن َأ ِيب ُق َحا َفــ َة َو إِ َّنــ ُه َل َي ْع َل ـ ُ
ا ْل ُق ْط ِ ِ
الر َحـــى« (اخلطبـــة )3
ـــب مـــ َن َّ
إن اإلم ــام علي ـ ًا علي ــه الس ــالم يش ــبه جدارت ــه بأم ــر اخلالف ــة ومكانت ــه م ــن األم ــة

اإلســالمية مثــل حالــة القطــب مــن الرحــﯽ ،وهــذا التشــبيه يف حــد ذاتــه يشــمل

ثالث ــة تش ــبيهات:

أ -تش ــبيه مكانت ــه م ــن اخلالف ــة بم ــكان القط ــب م ــن الرح ــﯽ ه ــو تش ــبيه معق ــول
بمعق ــول ،بإعتب ــار أن م ــكان القط ــب ه ــو املنظ ــم ألح ــوال وأوض ــاع الرح ــﯽ
ه ــو أم ــر معق ــول.

ب ـ تشبيه نفسه بقطب الرحﯽ من نوع التشبيه املحسوس باملحسوس
٣٦٠
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ج ـ تشبيه اخلالفة بالرحﯽ من نوع تشبيه املعقول باملحسوس.
إن ظاهــر كالم أمــري املؤمنــني هــو أنــه بــدون القطــب ال يمكــن إحــداث النظــم يف

حركــة الرحــﯽ؛ لكــن مفهــوم كالمــه هــو أن يف عــرصه ال يوجــد هنــاك شــخص
آخ ــر يس ــتحق ني ــل مق ــام اخلالف ــة ،ك ــام إن ــه ال يمك ــن لش ــﯽء آخ ــر ي ــؤدي دور
القط ــب يف حتري ــك عجل ــة الرح ــﯽ« (اب ــن ميث ــم)254 /1 :1375 ،

يف ه ــذا التش ــبيه يص ــف اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم مكانت ــه م ــن أم ــر اخلالف ــة
وذلـــك مـــن خـــالل إســـتخدامه جلمـــل قصـــار وتوظيـــف مفـــردات مفتاحيـــة

ولثالثـــة تشـــبيهات دقيقـــة ،وبذكـــر ثالثـــة أوجـــه شـــبه ﳐتلفـــة لكـــن مرتبطـــة
م ــع بعضه ــا البع ــض ي ــأﰐ لن ــا بص ــور بديع ــة وطريف ــة ويس ــعﯽ أن يس ــيطر عل ــﯽ

عق ــول املخاطب ــني ويقنعه ــم بجدارت ــه وأحقيت ــه يف أم ــر اخلالف ــة الت ــي أغتصب ــت
من ــه.

ـت َأ ْي ِ
ـمَ ،ي ــا َأ ْش ــبا َه األْب ـ ِ
ـت ِمــ ْن
2ـ »ت َِر َب ـ ْ
اهت ــاُ ،ك َّل ـ َـام ُمجِ َع ـ ْ
ـل َغ ـ َ
ـاب َعن َْه ــا ُر َع ُ َ
دي ُك ـ ْ
ـــت ِمـــ ْن َجانِ ِ
ـــب َ
ـــر« (اخلطبـــة )97
َجانِـــب َت َف َّر َق ْ
آخ َ
يش ــبه اإلم ــام ع ــيل gس ــكون وحت ــرك أه ــل الكوف ــة ِ
باجل ــامل الت ــي غ ــاب عنه ــا

رعاهت ــا وكل ــام ُمجع ــت م ــن م ــكان تفرق ــت م ــن م ــكان آخ ــر .ه ــذا الن ــوع م ــن
التشـــبيه هـــو تشـــبيه أمـــر معقـــول بأمـــر حمســـوس وهـــو أيضـــا تشـــبيه مركـــب
والغ ــرض من ــه بي ــان ح ــال املش ــبه وإق ــراره يف ذه ــن املخاط ــب ،إذن اإلم ــام ع ــيل

 gمـــن خـــالل هـــذا التشـــبيه يعطـــﯽ لنـــا صـــورة واضحـــة عـــن جهـــل أهـــل
الكوف ــة وع ــدم إنتظامه ــم.

٣٦١
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3ـ 2ـ اإلستعارة
مـــن اخلصائـــص األخـــری ألســـلوب اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم يف املســـتوی
الداللـــﯽ هـــو إســـتخدامه الوســـيع لصناعـــة اإلســـتعارة .لقـــد إســـتعان أمـــري

املؤمنـــني هبـــذه الصناعـــة خللـــق صـــور بديعـــة وهتييـــج مشـــاعر وعواطـــف

املخاطبـــني وكذلـــك ﲣفيزهـــم علـــﯽ التأمـــل والتفكـــري ،ليتـــم لـــه مـــن خـــالل

ذلـــك رســـم مـــا يـــدور يف ذهنـــه بشـــكل مجيـــل وخـــالّب.

نش ــري يف ماي ــأﰐ إل ــﯽ بع ــض ن ــامذج اإلس ــتعارة يف خط ــب هن ــج البالغ ــة لﻺم ــام

ع ــيل . g

واع ـ ِ
الذ ْك ـ ِـر وا َْمل ِ
ـﻆ َف ـك ْ
»و ْاز َد ِج ـ ُـروا بِالنﱡـ ُـذر ا ْل َبوالِ ـغَِ ،وا ْنت َِف ُع ــوا بِ ِّ
َأن َق ــدْ َع ِل َق ْت ُك ــم
َ
1ـ َ
ِ
ـب ا َملنِ َّي ــة« (اخلطب ــة )85
َﳐَال ـ ُ
يف ه ــذه العب ــارة ش ــبه اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم »املني ــة« (امل ــوت) بـ»الس ــبع«
(احلي ــوان املف ــرتس) و اجلام ــع يف ط ــريف التش ــبيه ه ــو القت ــل واهل ــالك املباغ ــت،

ث ــم إس ــتعار »الس ــبع« للـ»مني ــة« وح ــذف املش ــبه ب ــه و أت ــﯽ ب ــﴚء م ــن لوازم ــه
وه ــي املخال ــب عل ــﯽ س ــبيل اإلس ــتعارة املكني ــة التخيلي ــة.

إن تش ــبيه امل ــوت بحي ــوان مف ــرتس وإثب ــات املخال ــب مل ــا ه ــو عق ــيل (امل ــوت)

تصوره ــا إال م ــن خ ــالل
يعت ــﱪ ص ــورة بعي ــدة ع ــن إدارك الذه ــن وال يمك ــن ّ

ق ــوة التخيي ــل؛ يف ه ــذه العب ــارة ش ــبه امل ــوت يف رسع ــة بطش ــه وهجوم ــه عل ــﯽ
الن ــاس بحي ــوان مف ــرتس ق ــد نص ــب ﳐالب ــه إلف ــرتاس الن ــاس وأس ــدل ظالل ــه
النح ــس عل ــﯽ رؤس الب ــرش .اهل ــدف م ــن ه ــذا التش ــبيه املعق ــول باملحس ــوس
٣٦٢
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بصـــورة اإلســـتعارة املكنيـــة هـــو أنـــه ينبغـــي علـــﯽ اإلنســـان إغتنـــام الفرصـــة
وب ــذل اجله ــود للقي ــام باألع ــامل الصاحل ــة والت ــي تعت ــﱪ زادا لي ــوم احلس ــاب.

ـن بِســ ُف ِن النَّج ـ ِ
ِ
ـاةَ ،و َع ِّر ُج ــوا َعــ ْن َطري ـ ِـق
ـاسُ ،شــ ﱡقوا َأ ْم ـ َ
2ـ » َأ ﱡ َﳞ ــا النَّ ـ ُ
ـواج ا ْلف َت ـ ِ ُ
ـــر ِة« (اخلطبـــة )5
ا ُْملنا َف َ
إن ه ــذه العب ــارة حتم ــل يف طياهت ــا ص ــورا مجيل ــة تس ــتحق التأم ــل والتفك ــري ،وق ــد
أوج ــد اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم صل ــة وثيق ــة ب ــني املس ــتعارله واملس ــتعار من ــه.
فم ــن جان ــب ش ــبه اإلم ــام ع ــيل gالفت ــن ببح ــر متالط ــم ،ث ــم ح ــذف املش ــبه

ب ــه وأت ــﯽ بش ــﯽء م ــن لوازم ــه وه ــي األم ــواج عل ــﯽ س ــبيل اإلس ــتعارة املكني ــة
التخيليـــة؛ إن اجلامـــع يف كال الطرفـــني اإلتيـــان بشـــكل متتابـــع ومضاعـــف

(أم ــواج البح ــر املتالطم ــة) وه ــذا األم ــر يتض ــح يف املش ــبه ب ــه أكث ــر م ــن املش ــبه،
ومــن جانــب آخــر إعتــﱪ اإلمــام أن طريقــة نجــاة البرشيــة هــم األئمــة الربانيــون
وأئم ــة اهل ــدی والدي ــن ،وق ــد ش ــبههم بالس ــفن وح ــذف املش ــبه وذك ــر املش ــبه ب ــه

(الس ــفن) بإعتب ــاره وس ــيلة للنج ــاة م ــن الفت ــن وذل ــك عل ــﯽ س ــبيل اإلس ــتعارة
الترصﳛي ــة األصلي ــة املرش ــحة.

إن أم ــري املؤمن ــني يف ه ــذه اإلس ــتعارة والت ــي تعت ــﱪ إس ــتعارة حمس ــوس ملعق ــول
وض ــح لن ــا خط ــورة أم ــر الفت ــن وإتس ــاعها يف ع ــرصه وزمان ــه وذك ــر أن الس ــبيل
ّ

الوحي ــد للخ ــالص م ــن ه ــذه الفت ــن ه ــو اللج ــوء ألئم ــة اهل ــدی.
3ـ 3ـ الكناية

العن ــرص اآلخ ــر الت ــي يعت ــﱪ م ــن خصائ ــص أس ــلوب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم
٣٦٣
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يف املســـتوی الـــدالﱄ هـــو صناعـــة البالغـــة؛ إن اإلمـــام عليـــ ًا gمـــن خـــالل
إســـتخدامه لصناعـــة الكنايـــة يعـــﱪ بشـــكل غـــري مبـــاﴍ عـــن خوالـــج نفســـه
ومش ــاعره الداخلي ــة ويرش ــد ﳐاطبي ــه ويس ــاعدهم عل ــﯽ معرف ــة احل ــق واحلقيق ــة.

ْف َه َذا األْ ْم ِر َو َع ْينَ ُهَ ،و َق َّل ْب ُت َظ ْه َر ُه َو َب ْطنَ ُه« (اخلطبة)43
ﴐ ْب ُت َأن َ
1ـ َ
»و َل َقدْ َ َ
إن اإلم ــام علي ـ ًا علي ــه الس ــالم وعن ــد حديث ــه ع ــن ﴐورة اجله ــاد وحمارب ــة أه ــل

الش ــام يس ــتخدم ه ــذا التعب ــري الكنائ ــي؛ وه ــذا التعب ــري املج ــازي ه ــو كناي ــة ع ــن

صفــة املهــارة والتظلــع يف جوانــب الــﴚء ،وال يمكــن هنــا إعتبــار معنــﯽ اللفــﻆ
احلقيق ــي.

ِ
ِ
ﴬ ٍ
2ـ َ
س َقاطِعٍ« (اخلطبة )17
»ﱂ ْ َي َع َّض َع َىل ا ْلع ْل ِم بِ ْ
يف هـــذه العبـــارة يســـتخدم أمـــري املؤمنـــني هـــذه الكنايـــة لوصـــف خصائـــص

اجله ــالء أدعي ــاء العل ــم واملعرف ــة .وه ــذا التعب ــري يعن ــي ع ــدم املعرف ــة والعل ــم يف

حقيق ــة األم ــور ،وال يمك ــن إعتب ــار املعن ــﯽ احلقيق ــﯽ للف ــﻆ عل ــﯽ اإلط ــالق ب ــل
يقص ــد من ــه املعن ــﯽ الكنائ ــي.

3ـ 4ـ املجاز
أح ــد خصائ ــص أس ــلوب اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم يف خطب ــه ه ــو إس ــتخدامه
ألن ــواع املج ــاز.

3ـ 4ـ 1ـ املجاز املرسل
يوجـــد العديـــد مـــن الشـــواهد للمجـــاز املرســـل يف خطـــب هنـــج البالغـــة و
٣٦٤
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ســـنذكر بعـــض النـــامذج مـــن هـــذه املجـــازات.
1ـ » َف َحن َْوا بِ ُط ِ
دال ُظ ُه ِ
ول ال ّطا َع ِة ا ْعتِ َ
ور ِه ْم« (اخلطبة )91
إن إنحن ــاء املالئك ــة يقص ــد من ــه املعن ــﯽ املج ــازي ويعن ــي هن ــا الك ــامل يف الطاع ــة
واخلض ــوع هلل ع ــز وج ــل وإن إس ــتعامل عب ــارة »إِ ْعتِ ــدال ُظ ُه ِ
وره ــم« ب ــدل »ك ــامل

اخلضـــوع« يعتـــﱪ إســـتخداما جمازيـــا؛ ألنـــه ذكـــر هـــذه العبـــارة علـــﯽ ســـبيل

املجـــاز املرســـل ذي العالقـــة املســـببية (إعتـــدال الظهـــور) وحـــذف الســـبب

(كـــامل اخلضـــوع).

ِ
اجل ْه ِل« (اخلطبة )239
2ـ » َفإِ َّهنُ ْم َع ْي ُش ا ْلع ْل ِم َو َم ْو ُت ْ َ
يس ــتخدم أم ــري املؤمن ــني ع ــيل علي ــه الس ــالم يف ه ــذه العب ــارة املج ــاز اللغ ــوي

لوص ــف أه ــل البي ــت عليه ــم الس ــالم .يف ه ــذه العب ــارة نش ــاهد وج ــود املج ــاز
العل ــم« و»م ــوت ِ
اللغ ــوي يف كل من» َعي ــش ِ
العل ــم«؛ وذل ــك ألهن ــم يف احلقيق ــة
َ ْ
ْ

ليس ــوا حي ــاة العل ــم وموت ــه؛ ب ــل إهن ــم س ــبب حي ــاة العل ــم وعام ــل فن ــاء اجله ــل
وموت ــه؛ إذن فف ــي ه ــذه العب ــارة نش ــاهد جم ــازا لغوي ــا يف ه ــذه الكل ــامت بعالق ــة

س ــببية ( ُذك ــر الس ــبب وأراد من ــه املس ــبب).
3ـ 4ـ 2ـ املجاز العقيل

نش ــاهد العدي ــد م ــن الن ــامذج للمج ــاز العق ــيل يف خط ــب أم ــري املؤمن ــني علي ــه

الس ــالم وس ــنذكر بعض ــا م ــن ه ــذه الن ــامذج.

ُود ،و َزم ٍن َكن ٍ
ٍ
ُود« (اخلطبة )32
1ـ » َأ ﱡ َﳞا الن ُ
َّاس ،إِنَّا َقدْ َأ ْص َب ْحنا ِيف َد ْه ٍر َعن َ َ
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أس ــند يف ه ــذه العب ــارة كلم ــة » َعنُ ــود« و» َكنُ ــود« إل ــﯽ فاعله ــام غ ــري احلقيق ــي
و»ز َم ــن« ،يف ح ــني أن الفاع ــل احلقيق ــي هل ــام ه ــي فت ــن الزم ــان الت ــي
» َد ْه ــر« َ
حتـــدث األﴐار للنـــاس وليـــس الزمـــان نفســـه.

آن ِآمر َز ِ
اج ﹲرَ ،و َص ِام ﹲت نَاطِ ﹲقُ ،ح َّج ُة اهلل َع َىل َخ ْل ِق ِه« (اخلطبة )183
2ـ »ا ْل ُق ْر ُ ﹲ
نظــرا إىل أن كتــاب اهلل مــن احلــروف واألصــوات يعتــﱪ شــيئا صامتــا وال يمكــن

تص ــور معن ــﯽ »النط ــق« احلقيق ــﯽ ل ــه .إن الفاع ــل احلقيق ــي للمج ــاز املوج ــود
يف ِ
»آم ــر« و ِ
»زاج ــر« ه ــو اهلل ج ــل وع ــال وإن الق ــرآن ه ــو س ــبب بي ــان األم ــر
والنه ــي م ــن قب ــل اهلل عزوج ــل.
3ـ 5ـ الرمز
أحـــد اخلصائـــص األخـــری ألســـلوب اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم يف خطبـــه
ه ــو إس ــتخدامه لعن ــرص الرم ــز .وق ــد إس ــتخدم أم ــري املؤمن ــني ه ــذه الصناع ــة

لتجس ــيد املفاهي ــم الذهني ــة لدي ــه وبي ــان جتارب ــه الش ــخصية .ق ــد ذك ــر اإلم ــام
ع ــيل gيف العدي ــد م ــن اخلط ــب رم ــوزا جدي ــدة ت ــدل عل ــﯽ ذهنيت ــه اإلبداعي ــة

وأســـلوبه الراقـــي.

هن ــاك العدي ــد م ــن الن ــامذج لوج ــود صناع ــة الرم ــز يف خط ــب اإلم ــام ع ــيل علي ــه
الس ــالم وه ــذه بع ــض منه ــا:

»الذلِي ـ ُـل واهللِ مــن نَرص ُمت ــوه ومــن رم ــﯽ بِ ُك ــم َف َق ــدْ رم ــﯽ بِ َأ ْف ــو ِق ن ِ
َاص ـ ٍ
1ـ َّ
ـل«
َ
َ َ
ْ
َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ
(اخلطبـــة )69

ـــوق
يف هـــذا التعبـــري يرمـــز اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم مـــن خـــالل تعبـــري » َأ ْف َ
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ن ِ
َاص ــل« (الس ــهم دون ري ــش) إل ــﯽ ع ــدم التأث ــري و الفاعلي ــة؛ وه ــذا مع ــروف

ع ــن الع ــرب ،عندم ــا يري ــدون يتحدث ــوا ع ــن ال ــﴚء الفاق ــد للتأث ــري يصفون ــه
بأنـــه ســـهم بـــال ريـــش »رمـــاه بِ َأ ْفـــو َق ن ِ
َاص ٍ
ـــل«( .ابـــن منظـــور/1997:۱۱ ،
َ
َ َ ُ

)662

عندم ــا يري ــد اإلم ــام gأن يص ــف ع ــدم ن ــرصة أه ــل الكوف ــة ل ــه ،وهواهن ــم يف

أم ــر احل ــرب واجله ــاد يس ــتخدم رم ــز الس ــهم ب ــال ري ــش( .حس ــومﯽ و آخ ــرون

)51 :1391

يح َش َّب ْت نِ َري ُاهنَا َو َمن ﹲَار َأ ْفتَدَ ی ِ َهبا ُس َّف ُار َها« (اخلطبة )198
2ـ » َم َصابِ ُ
يف هـــذا الـــكالم ﳛـــاول اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم أن يرســـم لنـــا حقيقـــة

اإلســـالم؛ هلـــذا فهـــو يســـتخدم أســـلوب الرمـــز الـــذي يتضمـــن املفاهيـــم
واملع ــاين اإلجيابي ــة .يف ه ــذا التعب ــري اجلمي ــل ت ــدل مف ــردة » َم َصابِي ــح« الرمزي ــة

وم ــا يالزمه ــا أي» َمنَ ــار« (الن ــور) عل ــﯽ اهلداي ــة واإلرش ــاد وذل ــك م ــن خ ــالل

تواصلهـــام مـــع البعـــض ونظـــرا إلـــﯽ الســـياق العـــام للعبـــارة.
3ـ 6ـ التناقض (اإلستحالة)

إن اإلمــام عليـ ًا عليــه الســالم يتقــن بشــكل كامــل صناعــة التناقــض أو اإلســتحالة
ويس ــتخدم ه ــذه الصناع ــة يف العدي ــد م ــن خطب ــه وكالم ــه الس ــيام عندم ــا يري ــد

أن يعرفن ــا بصف ــات اهلل عزوج ــل أو عندم ــا يري ــد أن يرس ــم لن ــا خ ــداع الدني ــا،

أو عندم ــا يتح ــدث ع ــن نف ــاق أه ــل الكوف ــة؛ إذن ف ــإن التناقض ــات الظاهري ــة
يف خط ــب أم ــري املؤمن ــني ت ــدل عل ــﯽ ه ــدف وغاي ــة أم ــري املؤمن ــني م ــن كالم ــه
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وللوص ــول إل ــﯽ املعن ــﯽ احلقيق ــي للعب ــارات املتناقض ــة جي ــب أن يت ــم التفك ــري

الدقي ــق والتأم ــل الت ــام يف م ــا تتضمن ــه ه ــذه العب ــارات م ــن مع ــان ومفاهي ــم.

ويف م ــا ي ــأﰐ س ــنذكر بع ــض الن ــامذج هل ــذه الصناع ــة يف خط ــب أم ــري املؤم ــني
علي ــه الس ــالم:

ِ
ِ
ِ
1ـ »كا ُن ــوا َق ْوم ـ ًا ِم ـ ْن َأ ْه ـ ِ
ـس
ـل الدﱡ ْن َي ــا َو َل ْي ُس ــوا م ـ ْن َأ ْهل َه ــاَ ،فكا ُن ــوا ف َيه ــا ك ََم ـ ْن َل ْي ـ َ
ِمنْه ــا« (اخلطب ــة )230
يس ــوا ِم ـ ْن َأه َله ــا« و» َم ـ ْن أه ــل الدني ــا«
نش ــاهد يف ه ــذه العب ــارة أن ب ــني مجل ــة » َل ُ

نوع ــا م ــن التناق ــض الظاه ــري ب ــني اجلملت ــني ،بحي ــث يتص ــور ب ــأن ه ــذا األم ــر
ﳐالـــف للحقيقـــة والصـــواب ،لكـــن عندمـــا يتـــم التعمـــق فيهـــا نكشـــف أن
إجت ــامع هات ــني العبارت ــني بالق ــرب م ــن البع ــض ق ــد زاد م ــن مجالي ــات ال ــكالم

ك ــام إهن ــا ق ــد زاد إنتب ــاه الق ــارئ وتوجه ــه.

ـاهدﹲ ص ـ ِ
ـون في ـ ِـهَ ،فه ــو بينَه ــم َش ـ ِ
»الﳜَالِ ُف ـ َ
الﳜت َِل ُف ـ َ
ـت
ـون الدِّ يــ َن َو َ ْ
ـاد ﹲقَ ،و َص ِام ـ ﹲ
2ـ ُ
َ
ُ َ َْ ُ ْ
ناطِ ـ ﹲـق« (اخلطب ــة )147
مفردﰐ»ص ِام ــت نَاطِ ــق« ف ــال
يف ه ــذه العب ــارة ي ــﱪز لن ــا التناق ــض الظاه ــري ب ــني
َ
يمك ــن تص ــور ش ــﯽء صام ــت وناط ــق يف الوق ــت نفس ــه؛ لك ــن يف ح ــال تأملن ــا

يف ه ــذه العب ــارة نكش ــف أن أم ــري املؤمن ــني ق ــد وص ــف الدي ــن بأن ــه صام ــت

ناط ــق؛ ألن الدي ــن يش ــتمل عل ــﯽ جاذب ــة رباني ــة تس ــوق اإلنس ــان إل ــﯽ طاع ــة
خالقـــه ســـبحان وتعالـــﯽ وجتـــره إلـــﯽ الـــرصاط املســـتقيم؛ إن أمـــري املؤمنـــني
وم ــن خ ــالل ك ــرسه حلواج ــز اللغ ــة أوص ــل مفهوم ــه م ــن خ ــالل ربط ــه ملعني ــني
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عم ــق م ــن كالم ــه وجعل ــه ﳛت ــاج ذهن ــا منفتح ــا
متناقض ــني وه ــذا األم ــر ق ــد ّ
حت ــﯽ يس ــتوعب م ــا يق ــول وم ــا يقص ــد.

3ـ 7ـ التناص القرآين
عندم ــا نق ــرأ هن ــج البالغ ــة يتب ــني لن ــا كث ــرة إس ــتفادة اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم

م ــن اآلي ــات واملفاهي ــم القرآني ــة ،بحي ــث ال ﲣل ــو خطب ــة ل ــه م ــن آي ــة أو مفه ــوم

ق ــرآين.

ـم َع َق َبــ ًة َك ـ ُـؤود ًاَ ،و َمن ـ ِ
ـاز َل َﳐُو َفــ ًة َم ُهو َلــ ًة« (اخلطب ــة
1ـ الن ــص احل ــاﴐَ » :أ َما َم ُك ـ ْ
)204

ـم ا ْل َع َق َبــ َة* َو َم ــا َأ ْد َر َ
اك َم ــا ا ْل َع َق َبــ ُة« (البل ــد11 /ـ
الن ــص الغائ ــبَ » :ف ـ َـال ا ْقت ََح ـ َ

)12

العملي ــات النصي ــة :ق ــد إقتب ــس اإلم ــام ع ــيل علي ــه الس ــالم مف ــردة »العقب ــة« م ــن
ـم ال َع َق َب ــة« وق ــد قص ــد منه ــا م ــا ينتظ ــر العص ــاة واملجرم ــني
اآلي ــة » َف ـ َـال ا ْقت ََح ـ َ

م ــن عق ــاب يف ي ــوم احلس ــاب وه ــذا التن ــاص ه ــو يف احلقيق ــة م ــن ن ــوع النف ــي
املت ــوازي.

2ـ النص احلاﴐَ :
»ﱂ ْ َي ِلدْ َف َيك َ
ُون َم ْو ُلود ًا« (اخلطبة )228

النص الغائبَ :
»ﱂ ْ َي ِلدْ َو َﱂ ْ ُيو َلدْ « (التوحيد)3 /

َ
يف هـــذه العبـــارة مـــن خطبـــة اإلمـــام عـــيل عليـــه الســـالم إســـتخدم
تعبـــري»ﱂ ْ
َي ِل ــدْ « بش ــكل مجي ــل مس ــتوحيا ذل ــك م ــن آي ــة س ــورة التوحي ــد .إن اإلم ــام عليــ ًا
٣٦٩
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علي ــه الس ــالم باإلضاف ــة إل ــﯽ املف ــردات والتعاب ــري القرآني ــة يس ــتفيد كذل ــك م ــن

مفاهيـــم القـــرآن الكريـــم يف خطبـــه وحديثـــه بشـــكل عـــام ،إن النـــص القـــرآين
الغائ ــب ال ــذي يتح ــدث ع ــن وحداني ــة اهلل ع ــز وج ــل وأن ــه لي ــس مول ــد ًا ألح ــد

ولي ــس ل ــه ول ــد م ــن العامل ــني ،ن ــراه مس ــتخدما مفهوم ــه م ــن قب ــل اإلم ــام ع ــيل
علي ــه الس ــالم بش ــكل س ــاحر ومجي ــل .إن نوعي ــة التن ــاص يف ه ــذه العب ــارة ه ــي
م ــن ن ــوع النف ــي املت ــوازي (اإلمتص ــاص).
النتائج:
م ــن خ ــالل دراس ــة اخلصائ ــص األس ــلوبية يف خط ــب هن ــج البالغ ــة وإس ــتخراج
البن ــي الصوتي ــة والرتكيبي ــة والداللي ــة ،توصلن ــا إىل النتائ ــج اآلتي ــة:

 -1يف املســـتوى الصـــوﰐ نالحـــﻆ اســـتخدام اإلمـــام عـــيل gخلصائـــص فن ّيـــة

كالس ــجع ،واجلن ــاس ،ونظ ــم اإليق ــاع الداخ ــيل ،والتك ــرار ،والتض ــاد ،واملقابل ــة
ملـــا هلـــا مـــن تأثـــري عميـــق علـــﯽ إيقـــاع النـــص وترســـيخ املعنـــﯽ املطلـــوب يف
األذهـــان ،وبـــام ّ
أن هـــذه اخلطـــب كانـــت تلقـــﯽ يف املناســـبات فطريقـــة إلقـــاء
والنـــﱪات اإليقاع ّيـــة تشـــدّ املســـتمع وتلفـــت انتباهـــه .البنـــاء اإليقاعـــي هلـــذه

اخلصائ ــص يف كل قس ــم يتب ــع قانون ــا خاص ــا ،فباإلضاف ــة إل ــﯽ إحداثه ــا ج ــوا إيقاعي ــا

خاصـــا فإهنـــا تســـاعد كذلـــك علـــﯽ نقـــل املفاهيـــم الذهنيـــة لﻺمـــام عـــيل gإلـــﯽ
ّ
القـــراء وتســـاعد علـــﯽ إجيـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا اجلـــامل يف كالم
ّ
اإلم ــام.

توصلنــا إلــﯽ ّ
أن إســتخدام
 -2مــن خــالل دراســة املســتوی الرتكيبــي (النحــوي) ّ

الرتاكي ــب الفعلي ــة أكث ــر م ــن اجلم ــل اإلس ــمية عام ــة وه ــذا اإلس ــتخدام يرتب ــط

بإط ــار اخلط ــاب ال ــرسدي يف اخلُط ــب حي ــث َّ
ان املق ــام يك ــون موض ــع ال ــرسد
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واإلخب ــارّ .
إن اإلم ــام علي ًا(علي ــه الس ــالم) بتوظيف ــه اجلمي ــل للجم ــل الفعلي ــة

ي ــرتك تأث ــري ًا كب ــريا يف نف ــوس ﳐاطبي ــه وﳛ ــدث يف داخله ــم إنفع ــاال ونش ــاطا

كب ــريا للغاية.كذل ــك حض ــور اجلم ــل القص ــرية يف الن ــص والوص ــل بينه ــا أ ّدی

إلـــﯽ التامســـك الداخـــيل واخلارجـــي للخطـــب وقـــد ســـاعد علـــﯽ تأجيـــج

العواطـــف واإلحساســـات احلزينـــة وكل ذلـــك يضاعـــف مـــن تأثـــري اخلطـــب
وجتس ــدها بص ــور منقول ــة ع ــن الواق ــع احل ــيس ال ــذي اليفص ــح باملع ــاين فحس ــب

ب ــل باجل ــو النف ــيس ال ــذي يواكبه ــا.

 -3عـــىل صعيـــد املســـتوى الـــدالﱄ (البالغـــي) ،فالرتاكيـــب املســـتخدمة يف
اخلطــب تـ ّ
ـدل داللــة شــمولية علــﯽ املعــاين التــي كان تــدور يف ذهــن اإلمام(عليــه

للقـــراء مـــن خـــالل الصـــور
الســـالم) ،فقـــد بـــدأت املعـــاين واضحـــة جل ّيـــة
ّ
البيانيــةّ .
إن أحــد اخلصائــص األســلوبية خلطــب اإلمــام عــيل gهــو إســتخدامه

لصناع ــة التش ــبيه بش ــكل كب ــري يف خطب ــه ،بحي ــث يمك ــن الق ــول أن كت ــاب هن ــج
البالغــة يعتــﱪ أغنــﯽ األعــامل الفنيــة مــن حيــث إســتخدامه للتشــبيهات الرائعــة
واجلميلــة .ولقــد إســتعان أمــري املؤمنــني باالســتعارة خللــق صــور بديعــة وهتييــج

مش ــاعر وعواط ــف املخاطب ــني وكذل ــك ﲣفيزه ــم عل ــﯽ التأم ــل والتفك ــري .وم ــن
يعـــﱪ بشـــكل غـــري مبـــاﴍ عـــن خوالـــج
خـــالل إســـتخدامه لصناعـــة الكنايـــة ّ

نفس ــه ومش ــاعره الداخلي ــة ويرش ــد ﳐاطبي ــه ويس ــاعدهم عل ــﯽ معرف ــة احل ــق
واحلقيق ــة .وق ــد إس ــتخدم أمرياملؤمن ــني الرم ــز لتجس ــيد املفاهي ــم الذهني ــة لدي ــه
وبي ــان جتارب ــه الش ــخصية.
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