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امللخص
لقد كان لإلبل أهمية بالغة وشأن عظيم يف حياة العرب القدامى ،وقد نرى صدى ذلك يف لغتهم حيث وضعوا للداللة على هذا اسحيوان
وما يتعلّق به من آالت وأدوات مفردات كثرية أدّت إىل توسيع نطاق هذا اسحقل الداللي توسيعاً الفتاً ،فال بد أن نااهد يف نهج البالغة أيضاً
حضور هذه املفردات واستعماهلا بأساليب أدبيّة بالغيّة .تنوي هذه الدراسة مبنهج وصفي حتليلي أن تعاجل دالالت وأساليب استعمال األلفاظ
الدالّة على أعضاء اإلبل اليت وردت يف نهج البالغة وما أبدعه اإلمام فيه بواسطتها من أغراض ومعان وتعبريات ،وقد حصلنا على نتائج
الفتة؛ منها أنّ اإلمام وظّف هذه التعبريات توظيفاً جماازيّاً ليفيد أغراضاً تدور حول اإلسالم والعقيدة وأهل البيت والعبادة واسحثّ على اجلهاد
يف معظم األحايني بغية أن جييّد للمخاطبني تلك املفاهيم عرب تعبريات وألفاظ مأنوسة يلميونها يف حياتهم.
الكلمات املفتاحية :البالغة ،علم الداللة ،اجلمالية ،اإلبل ،أعضاء اإلبل.

1ــ تاريخ التيلم1394/4/9 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1395/8/4 :هـ .ش.
* أستاذ مياعد يف قيم اللغة العربية وآدابها جبامعة لرستان (الكاتب امليؤول).

Email: aliakbarmoradian@gmail.com

** أستاذ مياعد يف قيم اللغة العربية وآدابها جبامعة لرستان.

Email: mahmudalhosaini@gmail.com

*** طالبة املاجيتري يف قيم نهج البالغة فر أصول الدين واملعارف العلوية جبامعة لرستان.

Email:edighehkarami@gmail.com
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املقدمة
لنهج البالغة أهمّية فائقة لدى امليلمني بعامّة والايعة خباصّة وهي خمتارات من كالم اإلمام عليّ  مجعها الاريف الرضي
مبعونة ذوقه اليليم وقرحيته الوقّادة يف ثالثة أقيام؛ خصّ قيماً خبطب اإلمام  وقيماً آخر برسائله ومكاتيبه والقيم الثالث
بقصار الكالم.
قد استعملت يف هذا الكتاب مفردات وتعبريات خاصّة باسحقل الداللي للفظة اإلبل بصورة متميّزة وأسلوب خاصّ تنمّ عن مدى
أهميّة هذا اسحيوان يف حياة العرب آنذاك حيث إنّ هذا اسحيو ان تكيّف وانيجم مع طبيعة صحاريهم اسحارّة اجلرداء فاستأنس بهم
وأنيوا به ،وأملوّا بيلوكيّاته وأمراضه وأدوائه وبكثريٍ ممّا ميتّ إليه بصلة.
قد حفل كالم اإلمام علي  يف نهج البالغة مبفردات هذا اسحقل الداللي وأبد اإلمام  مبعونتها صوراً بديعة اجلمال
تناسب اسحال واملقتضى واملقام وقد افنتّ يف استعمال أمسائها وصفاتها املتعدّدة واملختلفة واملتباينة أحياناً لبيان مقاصده.
ننوي يف هذا املقال دراسة املفردات الدالّة على أعضاء اإلبل ،اليت متّ استعماهلا يف نهج البالغة ،وهي اجلران ،والغارب،
والينام والاقاقة دراسة داللية مجالية ،حيث يتكوّن املقال من أربعة مباحث وفق املفردات اليت نعاجلها.
وقد رأينا أنّ اإلمام  صاغ مبعونة هذه املفردات صوراً بالغية متعددة ومتنوّعة تعبّر عن مفاهيم وأغراض ترتبط بالعقيدة
واإلسالم وأهل البيت وواليتهم وميائل أخرى ترتبط بعصر الغيبة واإلمام املهدي (عج) واخلالفة والعبادة والزهد ،وكذا ميدح
أصحابه وينبّههم مبا يهدّدهم من الفنت احملدقة والسيما فتنة بي أمية.
منهج البحث
استخرجنا يف هذا البحث التعبريات اليت ترتبط بهذه األلفاظ يف نهج البالغة أ ّوالً ،ثمّ حبثنا عن دالالت املفردات املعنية يف
املعاجم والقواميس اللغوية ،ثم ناقانا املوضو مبعونة شروح نهج البالغة وأخرياً متّ حتليل املعطيات ودراستها حيب املنهج
الوصفي التحليلي.
وسؤال البحث يف هذا املقال هو :ما هو أسلوب اإلمام  يف توظيف املفردات الدالّة على أعضاء اإلبل حيب ما جاء يف نهج
البالغة؟
ونفرتض أنّ اإلمام  استعان يف خلق الصور البالغية البديعة بهذه املفردات ألنّها كانت مألوفة لدى خماطبيه.
سابقة البحث
لقد ألّف بعض الباحثني أحباثاً ختتلف عما ننوي دراسته ،منها:
1ـ "اإلبل يف القرآن واألدب العربي" هذه املقالة كتبها حييى معروف ومتّ طبعها يف جملة العلوم االنيانية سنة 5005م ،ومل
يتعرّض املؤلّف فيها لنهج البالغة موضو حبثنا بتاتا.
5ـ "

" (نظرة رمزية إىل حضور اإلبل يف الاعر اجلاهلي) هذه املقالة كتبها

الدكتور رضا أفخمى ومتّ طبعها يف جملة األدب العربي سنة 5005م ،وهي كيابقتها حيث ال تزاول موضو حبثنا نهج البالغة.
3ـ "يادكرد حيوانات در نهج البالغه" (ذكر اسحيوانات يف نهج البالغة) ،هذه املقالة أيضاً مت طبعها يف جملة "

" سنة

5005م ،وهي ت تناول اسحيوانات بعامّة يف نهج البالغة وتدرس عددا ييريا جدّاً من أمساء اإلبل وال غري ،إذاً خيتلف عنها موضو
دراستنا إذ حنن نتناول األلفاظ الدالّة على أعضاء اإلبل وليس اإلبل مبطلقه.
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4ـ "بررسى بافت مدارانه داللت ضمنى اندام واژهها در نهج البالغة" (دراسة سياقية لظالل املعاني للمفردات الدالّة على
أعضاء اإلنيان يف نهج البالغة) ،كتبتها ازينب فتاحي و آخرون سنة 1395وهي مل تعاجل أعضاء اإلبل.
خيتلف حبثنا هذا طبعاً عن البحوث املذكورة؛ ألنّها إمّا ال تدرس املوضو دراسة داللية مجالية ،أو ال تعاجلها يف نهج البالغة
ويتعيّن األخذ بعني االعتبار أنّنا نقوم بدراسة األلفاظ الدالّة على أعضاء اإلبل وهذا املوضو مل تتطرّق إليه الدراسات اليابقة بتاتاً.
1ـ البحث
مبا أنّ لإلبل أهمّية فائقة يف حياة العرب يف العصر اجلاهلي والعصور اليت تلته والسيّما العصر الراشدي ،حيث وضعوا مفردات
مجّة للداللة على هذا اسحيوان حيب جنيه وعمله وسنّه وما أشبه ذلك كما وضعوا ألفاظاً كثرية لألشياء واملعدّات املتعلّقة به
وألفاظًا كثرية ألعضائه ،وقد مت استعمال بعض هذه األلفاظ الدالّة على أعضائه يف نهج البالغة وهي ألفاظ اجلران والغارب والينام
والاقاقة ،وحنن اآلن بصدد دراسة دالالت وصور هذه املفردات والتعبريات يف نهج البالغة كلّ على حدة.
5ـ 1ـ اجلران
لقد ور دت لفظة اجلران يف نهج البالغة أربع مرّات ،وقد ورد يف معاجم اللغة يف حتديد داللة هذه اللفظة ما يأتي" :اجلِرانُ :باطن
العُنُق ،وقيل :مُقدَّم العنق من مذبح البعري إىل منحره ،فإذا برَك البعريُ ومدّ عنُقَه على األَرض قيل :أَلقى جِرانَه باألَرض" (انظر :الفراهيدي1410 ،؛

ابن منظور1414 ،؛ الصاحب ،1414 ،ذيل مادة «جرن»).
5ـ 1ـ 1ـ التعبري األوّل
"حَتَّى اسْتَقَرَّ اْلإِسْلَا ُم مُلْقِي ًا جِرَا َن ُه وَمُتَبَوِّئ ًا أَوْطَانَهُ" (اخلطبة .)55
يتحدّث اإلمام يف هذه الفقرة حول بيالة أصحاب النيب  وشجاعتهم واستماتتهم يف الدفا عن رسول اهلل  وحوازة
جرَانَهُ" أيضاً على االستقرار والثبات ،وجماورة هذا التعبري ملادّتي التبوّء والتوطّن تفصح عن هذه
اإلسالم ،وهنا تدلّ عبارة "مُلْقِياً ِ
الداللة وتؤكد عليها.
يرى ابن ميثم أنّ اإلمام "استعار لفظ اجلران ،ورشّح تلك االستعارة باإللقاء مالحظة لشبهه بالبعري الذي أخذ مكانه ،وكذلك استعار لفظ
التبوّء ونسبه إىل األوطان تشبيهاً له مبن كان من الناس خائفا متزلزال ال مستقرّ له ثمّ اطمأنّ واستقرّ يف وطنه .واستعار لفظ األوطان لقلوب

املؤمنني ،وكنّى بتبوّء أوطانه عن استقراره فيها" (البحراني ،1430 ،ص .)574
وميكن أن ننظر إىل قوله " ومتبوّء أوطانه" من وجهة نظر أخرى ،فيتمّ خترجيه استعارة مكنية ،إذ إ ّن اإلمام شبّه اإلميان
باإلنيان الذي يريد أن حيلّ يف وطنه وييتقرّ يف مأواه ،ثمّ حذف املابّه به (امليتعار منه) وهو اإلنيان وأتى مبا يالئمه وخيصّه وهو
الوطن ،فهذه الصور على هذا التخريج الذي ذكرناه استعارة مكنية وإثبات األوطان له استعارة ختييلية.
واإلمام اخلوئي وهو مرجع دين شيعي يارح الصور البالغية املتمثّلة يف االستعارة املكنية والتخييلية يف كالمه  حيث يقول:
"(حتّى) انتظم أمر الدّين و(استقرّ اإلسالم ملقيا جرانه) تشبيه اإلسالم بالبعري استعارة بالكناية وإثبات اجلران ختييل وذكر اإللقاء ترشيح وكذلك
قوله (ومتبوّء أوطانه) استعار لفظ التبوّء ونسبه إىل األوطان تشبيها له مبن كان من النّاس خائفا متزلزال غري مستقرّ ثمّ اطمأنّ واستقرّ يف وطنه،

واستعار لفظ األوطان لقلوب املؤمنني وكنّى بتبوّء أوطانه عن استقراره فيها" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،4ص  ،)333أو ـ حيب تعبري حممد عبده ـ
كنّى به عن التمكن إليها (عبده ،1990 ،ص .)178
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5ـ 1ـ 5ـ التعبري الثاني
ف أَنْ ِبيَا ِئهِ" (اخلطبة .)185
ض ِبجِرَا ِن ِه بَق َِّي ٌة مِ ْن بَقَايَا ُحجَج ِه خَلِي َف ٌة مِ ْن خَلَائِ ِ
ب بِعَسِيبِ ذَنَ ِب ِه َوأَْلصَقَ اْلأَ ْر َ
ب ِإذَا اغْتَرَبَ اْلإِسْلَامُ وَضَرَ َ
"فَهُ َو مُغْتَرِ ٌ
حيين قبل دراسة هذه الفقرة الكاف عن معنى "عييب الذنب" وهي كما قال اللغويون أصل الذنب ،أو عظمه أو منبت الاعر
منه (ابن سيده ،د.ت ،مادة « سب») ،وكذا يزيد ابن منظور" :والعَسِيبُ والعَسِيبةُ :عَظْمُ الذَّنَب ،وقيل :مُسْ َتدَقُّهُ ،وقيل :مَنْبِتُ الشَّعَرِ منه"
(ابن منظور ،املصدر نفيه ،مادة « سب»).
هذه الفقرة من كالمه  وردت حول بداية أمر ظهور موالنا اإلمام الثاني عار املهدي (عج) واختفائه وغيبته قبل الفرج،
وهذه الغيبة واالختفاء حيب رأي الايعة ابتدأ بعد ازمنٍ ييريٍ من والدة اإلمام (عج) إىل ظهوره وتامل عصر الغيبة الصغرى
والغيبة الكربى  ،أما إخواننا أبناء أهل الينّة فمعظمهم ومنهم ابن أبي اسحديد املعتزلي يرون أنّه (عج) غري موجود اآلن خيلقه اهلل
تعاىل يف آخر الزمان إال أنّهم يؤكدون على أنّه (عج) سيكون له يف بداية أمره اختفاء وغيبة حتّى ييتقرّ اإلسالم وييع نطاق حوازته
ويلقي جبرانه (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج  ،7ص .)94
هنا أيضا يابّه اإلمام الديانة اإلسالمية باإلبل على سبيل االستعارة بالكناية وإثبات اجلران لإلسالم ختييل ،وهنا يدلّ كالمه
" أَ ْلصَقَ الْأَرْضَ بِجِرَانِهِ" على الضعف وعدم اسحركة والنااط والسيّما إذا أخذنا بعني االعتبار أنّ هذه العبارة جاورت عبارتني
ضرَبَ بِعَيِيبِ ذَنَبِهِ" ،حيث تدالن أيضاً على الضعف والغربة وعدم
المُ" ،وَ" َ
أخريني تدالن على هذا املعنى وهما "ا ْغَترَبَ الْإِسْ َ
اسحركة.
يؤيد ابن أبي اسحديد ما ذهبنا إليه عندما يارح هذه الفقرة ويقول" :ثم قال هو مغرتب إذا اغرتب اإلسالم ـ يقول هذا الشخص خيفي
نفسه وحيملها إذا اغرتب اإلسالم ـ واغرتاب اإلسالم ـ أن يظهر الفسق واجلور على الصالح والعدل ـ قال  بدأ اإلسالم غريبا وسيعود كما بدأ
قال وضرب بعسيب ذنبه وألصق األرض جبرانه ـ هذا من متام قوله إذا اغرتب اإلسالم ـ أي إذا صار اإلسالم غريبا مقهورا ـ وصار اإلسالم كالبعري

البارك يضرب األرض بعسيبه ـ وهو أصل الذنب ويلصق جرانه وهو صدره يف األرض ـ فال يكون له تصرف وال نهوض" ( ،1404ج  ،10ص .)99
ويؤيّد ابن ميثم نفس هذا املعنى إذ يعترب كالمه  هذا "إشارة إىل إخفاء نفسه (عج) وإيثاره العزلة عند اغرتاب اإلسالم وضعفه وظهور
البدع واملنكرات [ ]...واستعار لفظ العسيب والذنب واجلران مالحظة لشبهه بالبعري البارك ،وكنّى بذلك عن ضعفه وقلة نفعه فإنّ البعري أقلّ ما

يكون نفعه حال بروكه" (املصدر نفيه ،ص .)590
جرَانِهِ" تنبئ عن لزومه
إذن فهذا الكالم من مالحم اإلمام علي  حول اإلمام املهدي (عج) ،وعبارة "وَأَ ْلصَقَ الْأَرْضَ بِ ِ
الصمت وقعوده عن واجبه بيبب ضعفه وقلّة أعوانه يف عصر الغيبة ،وألفاظ اإللصاق واألرض واالغرتاب تنمّ عن هذا املعنى.
جرَانِهِ" و"ألقى جِرَانَهُ" تدالن على االستقرار واليعة ،كما أنّ تعبري "أَ ْلصَقَ بِجِرَانِهِ" يدلّ
ض َربَ بِ ِ
وجيدر باإلشارة إىل أنّ عبارتي " َ
ض َربَ أو ألقى أو أَ ْلصَقَ) وما جاورتها
على الضعف والضيق ،وذلك حيب املفردات والتعبريات اليت صاحبت هذه األلفاظ وهي ( َ
المُ"،
من مفردات وتعبريات يف هذا النييج اللغوي ،وهي "أَقَامَ وَا ْستَقَامَ" ،وَتَتبَوَّأ أَوْطَانَهُ ،و"قَدِ اتَّ َيعَ ِنطَاقُهُ" ،و"ا ْغَت َربَ الْإِسْ َ
ض َربَ بِعَيِيبِ ذَنَبِهِ".
وَ" َ
5ـ 1ـ 3ـ التعبري الثالث
الشيْبَ وَال تَشَبَّهُوا بِاْليَهُودِ  ،فَقَالَ  :إِنَّمَا قَالَ  ذَلِكَ وَالدِّينُ قُلٌّ َفأَمَّا الْآنَ َوقَدِ اتَّسَ َع
"وَسُئِلَ  عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ  غَيِّرُوا َّ

ب ِبجِرَا ِن ِه فَامْرُ ٌؤ وَمَا اخْتَارَ" (اسحكمة .)17
نِطَا ُقهُ وَضَرَ َ
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هذه العبارة يف كالم اإلمام "ضرب جبرانه" تدلّ على اتّيا رقعة اإلسالم واالستقرار والثبات فيها ،وترمز إىل القوّة والتوسّع،
وفيها نفس االستعارة املكنية واالستعارة التخييلية اللتني ناقاناهما يف املثالني اليابقني وهي :تابيه اإلسالم بالبعري استعارةً بالكناية
وإثبات اجلران ختييال إال أنّ عبارة "قَدِ اتَّيَعَ ِنطَاقُهُ" هنا جتريد.
كان الرسول  يأمر أهل الايب من امليلمني باخلضاب وكان ينفّرهم عن تركه حتّى ينظر إليهم الكفار بعني القوّة والابيبة
وجعله اإلمام يف عصره مباحاً حيث كثر امليلمون وضعف الكفّار (البحراني ،1430 ،ص .)939
جدير بالذكر أنّ اإلمام اخلوئيّ يعتقد أنّ هذا التعبري يبني اسحكم االستحبابي للخضاب قائالً" :أمره  بتغيري الشيب بالسّواد أو
احلناء ،ظاهره الوجوب حلكمة ذكره  فقوله :فامرؤ وما اختار ،إعالم لنسخه فإ نه قد ينسخ السّنة كما ينسخ القرآن ،والظاهر أنه على وجه
االستحباب فقوله :فامرؤ وما اختار ،ترخيص لرتكه فإ نّ االستحباب مركب من األمر وترخيص الرتك وال ينايف بقاء احلكم االستحبابي زوال احلكمة
التشريعيّة كما يف وجوب أو استحباب غسل اجلمعة املشرّعة إلزالة عفونة اإل بط من األعراب ،ويشمل الربيئني منها ،فقول ابن ميثم يف الشرح :إنّه
 جعله من املباح ،مورد تأمّل فإنّ األخبار الواردة يف فضل اخلضاب واستحبابه مطلقا غري قابلة للردّ واالنكار" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،51ص

.)34
5ـ 1ـ 4ـ التعبري الرابع
"وَوَِليَهُ ْم وَا ٍل َف َأقَا َم وَاسْتَقَا َم حَتَّى ضَرَبَ الدِّي ُن ِبجِرَانِهِ" (اسحكمة .)457
ياري اإلمام إىل أحد الوالة وهو النيبّ األكرم  أو سلمان الفارسي حيث أدّى تدبريه وحنكته إىل ناوء وإقامة الديانة
اإلسالمية واتّيا رقعة اإلسالم بعبارة موحية استخدم فيها لفظة اجلران يف صورة بالغية معبّرة ومؤثّرة يصرّح فيها أنّه استقام يف
جرَانِهِ" يدلّ على االستقرار
ضرَبَ الدِّينُ بِ ِ
الصراط امليتقيم والطريق اليويّ حتّى استقرّ اسحقّ ،ووسع نطاق حوازته والتعبري الكنائي " َ
والثبات ،ولفظتا "أَقَامَ" وَ"ا ْستَقَامَ" ترسّخان هذا املعنى وتؤيّدانه.
يارح ابن أبي اسحديد هذه الصورة البالغية بقوله" :استعار أمري املؤمنني  هذه اللفظة ـ لسعة رقعة اإلسالم ـ وكذلك استعار قوله
وضرب جبرانه أي أقام وثبت ـ وذلك ألن البعري إذا ضرب جبرانه األرض ـ وجرانه مقدم عنقه فقد استناخ وبرك" (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج ،18

ص .)154
وهذه العبارة هلا معنى كنائي أيضاً إذ إنّ عبارة "وضربه جبرانه كناية بالوصف املستعار عن استقراره ومتكنه كتمكن البعري البارك من
األرض" (البحراني ،1430 ،ص .)1030

5ـ 5ـ الغارب
خلفّ ،أَو هو مَا َبيْنَ السَّنَام والعُنُقِ ،ج غَوَاربُ"( .الزبيدي،
قد جاء يف قواميس اللغة يف شرح هذه املفردة قوهلم" :الغَارِبُ :الكَاهِلُ من ا ُ

1414؛ ابن منظور ،1414 ،مادة «غرب»).
وردت لفظة الغارب يف نهج البالغة يف ثالثة تعبريات وهي:
5ـ 5ـ 1ـ التعبري األوّل
ب
ِظةِ ظَالِمٍ وَلَا سَغَ ِ
اللهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلَّا يُقَارووا عَلَى ك َّ
ُجةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ َومَا أَ َخذَ َّ
َالذِي فَلَقَ اْلح ََّبةَ وَبَ َرأَ النَّسَ َمةَ لَوْلَا ُحضُورُ اْلحَاضِرِ َو ِقيَامُ اْلح َّ
" و َّ

س أَوَّلِهَا َوأَلْ َفيْتُمْ دُ ْنيَاكُمْ َهذِهِ أَزْ َه َد عِنْدِي مِنْ عَفْطَ ِة عَنْزٍ" (اخلطبة .)3
ت آخِ َرهَا بِ َكأْ ِ
ت حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا وَلَسَ َقيْ ُ
مَظْلُومٍ َلأَلْ َقيْ ُ
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يابّه اإلمام يف هذا الكالم أيضاً اخلالفة باإلبل على سبيل االستعارة املكنية ـ كما سبق ـ إال أنّ امليتعار له هنا هو اخلالفة بدل
الدنيا يف الكالم اليابق ،وروعة هذه االستعارة املكنية هي أنّها استعارة مكنية ترشيحية حيث إنّ االستعارة املكنية أبلغ من
االستعارة التصرحيية واالستعارة الرتشيحية أبلغ من االستعارتني املطلقة واجملرّدة ،فإذن ازاد اإلمام مجالية الرتشيح على مجالية
االستعارة املكنية يف كالمه هذا ،وقد شرح اإلمام اخلوئي هذه االستعارة بقوله" :شبّه اخلالفة بالنّاقة اليت يرتكها راعيها لرتعى حيث تشاء
وال يبالي من يأخذها وما يصيبها ،وذكر الغارب وهو ما بني السّنام والعنق ختييل وإلقاء احلبل ترشيح" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،3ص - 115

.)113
وحيين اإلشارة إىل أنّ هناك صوراً بالغية أخرى تزيد يف مجالية املعنى يف هذا التعبري ،ومنها رأي ابن ميثم حيث يعتقد أنّ كظة
الظامل كناية عن قوّة ظلمه وسغب املظلوم كناية عن قوّة ظالمته ،وقوله ألقيت حبلها على غاربها استعارة إذ استعار وصفا من
أوصاف الناقة للخالفة أو لألمّة وكنّى بها عن تركه هلا وإهماله ألمرها وملّا استعار هلا لفظ الغارب جعل هلا حبالً تلقى عليه وهو
من ترشيح االستعارة وأصله أنّ الناقة يلقى ازمامها على غاربها فترتك لرتعى (البحراني ،1430 ،ص .)153
ومعنى كظة الظامل ختمته وبامه ،وكنى بها اإلمام عن متاديه يف العتوّ والطغيان ،ومعنى سغب املظلوم جوعه وبؤسه (مغنية،

 ،1979ج  ،1ص  .)98فاإلمام بهذا التعبري يكاف عن فليفة اليلطة وغاية اسحكم حيب الرؤية اإلسالمية ،وحيصرها يف إقامة
القيط والعدل ودرء الظلم وإعانة املظلومني واملضطهدين ،والوقوف يف وجه امليتكربين وامليتأثرين ،ويعتقد أنّ تولّي أمور الناس
أمانة يف عنق الوالي والعامل ،ولييت الوالية للوالي بطعمة (راجع :نهج البالغة ،الكتاب .)5

وهو يبيّن هوان الدنيا لديه بهذا الكالم كما يعرب عن حرصه واشتياقه الاديد إىل عدم الرتاضي واملوافقة على مظلوميّة
املظلومني وياجب عدم املباالة واليكوت على املنكرات واملناهي عند التمكن والقدرة وال يرى يف اخلالفة خرياً إال يف إقامة العدل
والقيط.
5ـ 5ـ 5ـ التعبري الثاني
ب الْبَعِريِ" (اخلطبة .)187
"ذَا َك إِذَا عَضَّكُ ُم الْبَلَا ُء كَمَا يَعَضو الْقَتَبُ غَارِ َ
القتب هو "رَحْلٌ صغري على قدر اليَنام" (اجلوهري ،1987 ،مادة «قتب») .يعبّر اإلمام يف هذه الفقرة عن عصر منتهى الغيبة
وشدة الباليا يف ذلك األوان و"ما يناله شيعته من البؤس والقنوط ومشقة انتظار الفرج" (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج  ،13ص .)97
وهناك جتري االستعارة التبعية التصرحيية أو االستعارة املكنية وهذه الصورة البالغية يارحها اإلمام اخلوئي بقوله(" :ذلك إذا
عضّكم البالء كما يعضّ القتب غارب البعري) أى يشتدّ عليكم البالء ويؤذيكم كما يؤذى القتب غارب البعري ،فاستعار لفظ العضّ لألذيّة من باب
االستعارة التبعيّة ،أو شبّه البالء باجلمل الصعب الشموس على سبيل االستعارة املكنيّة وذكر العضّ ختييال ،ثمّ شبه عضّ البالء بعضّ القتب من باب

تشبيه املعقول باملعقول" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،11ص.)145
5ـ 5ـ 3ـ التعبري الثالث
الذهَابَ فِي مَدَا ِحضِكِ َأيْنَ الْقُرُونُ الَّذِينَ غَرَرْتِهِ ْم
"إَِليْكِ عَنِّي يَا دُ ْنيَا َفحَ بْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ َقدِ انْسَلَلْتُ مِنْ َمخَالِبِكِ َوأَفْلَتو مِنْ حَبَائِلِكِ وَاجْتَنَبْتُ َّ

بِ َمدَاعِبِكِ َأيْ َن اْلأُمَمُ َّالذِي َن فَتَنْتِهِ ْم بِزَخَارِفِكِ" (الكتاب .)45
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حبْلُكِ عَلى غَارِبك" من الكنايات اليت كان العرب واليزالون ييتعملونه إِذَا طَلَّقَ أَحَدُهُم امرأَته ،وهي كناية كانت
هذا ال تعبري " َ
تيتعمل منذ العصر اجلاهلي إىل يومنا هذا (انظر :الزبيدي1414 ،؛ وابن منظور1414 ،ق  ،مادّة «غرب») ،وقد استعمله اإلمام هنا يف
الطالق أيضاً ،يقول ابن أبي اسحديد يف شرح هذه الصورة البالغية" :إليك عين أي ابعدي ـ وحبلك على غاربك كناية من كنايات الطالق ـ
أي اذهيب حيث شئت ـ ألن الناقة إذا ألقي حبلها على غاربها ـ فقد فسح هلا أن ترعى حيث شاءت ـ وتذهب أين شاءت ألنه إمنا يردها زمامها ـ فإذا

ألقي حبلها على غاربها فقد أهملت" (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج  ،15ص .)594
لكنّ ما ازاده اإلمام يف مجالية هذا التعبري الكنائي وأبدعه هو أنّه استعمله يف طالق الدنيا وازخارفها وازبارجها وملذّاتها اليت
مثّلها اإلمام بصورة امرأة .إذن يصوغ اإلمام من هذه العبارة الكنائية استعارةً كنائية حيث شبّه الدنيا باملرأة واستعمل الرمز الكنائي
حبْلُكِ عَلَى غَارِبِك" ختييالً ،إذ هو من مالئمات امليتعار منه (املرأة) ،إضافة إىل تابيه الدنيا املهملة أو املرأة املطلّقة باإلبل املرسلة
"َ
اليارحة اليت ال راعي هلا فرتعى وتيرح حيث شاءت ،أضف إىل هذا ،روعة التاخيص املتكرّر عرب خماطبة الدنيا وحماورتها عدّة
حضِكِ"َ " ،غرَرِْتهِمْ"" ،بِمَدَا ِعبِكِ"َ " ،فَت ْنِتهِمْ"،
حبَائِلِكِ"" ،مَدَا ِ
حبْلُكِ"" ،غَارِبِكِ"" ،مَخَاِلبِكِ"َ " ،
مرّاتٍ وهي "إَِليْكِ"" ،يَا دُْنيَا"َ " ،
و"ِبزَخَارِفِكِ" .وهذا التكاثف التصويري واسحاد اهلائل من الصور البالغية بتعدّدها وتنوّعها يزيد يف براعة كالم اإلمام وحينه
حبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ" الدالة على الطالق واإلهمال
ومجاله وهو يؤكد ويصرّح على ازهده يف الدنيا بهذا األسلوب املتميّز ،وعبارة "فَ َ
حضِكِ" كلّها بيّنة الداللة على
جَتَن ْبتُ الذَّهَابَ فِي مَدَا ِ
حبَائِلِكِ" و"ا ْ
وسياق بعض اجلمل حنو "قَدِ انْيَلَ ْلتُ مِنْ مَخَاِلبِكِ" و"أَفْلَتُّ مِنْ َ
تاجيع اإلمام وتأكيده على النفور والفرار من مهالك الدنيا ،وكذا اجلملتان االستفهاميتان تكافان مصري الذين أحبّوا الدنيا
فغرّتهم وفتنتهم وأهلكتهم والسيّما اسم الفعل "إليك عنّي مبعنى ابتَعِد وَتنَحَّ" (حين ،1955 ،ج  ،4ص  )145يدلّ على أنّ االبتعاد
عن الدنيا هو الطريق الوحيد املؤدّي إىل اليالمة والنجاة.
5ـ 3ـ الينام
سنِمَة ،ولعلّ استعمال الينام مبعنى أَعاله يكون جماازاً (ابن منظور1414 ،ق ،مادّة
سَنامُ البعري والناقة :أَعلى ظهرها ،واجلمع أَ ْ

«سنم»).
هذه اللفظة قد وردت يف نهج البالغة بصورة الفعل واالسم أربع مرّات.
5ـ 3ـ 1ـ التعبري األوّل
"بِنَا اهْ َت َديْتُ ْم فِي الظَّلْمَا ِء وَتَسَنَّمْتُمْ ذُرْوَ َة الْعَ ْليَاءِ" (اخلطبة .)4
املقصود بهذا الكالم أهل البيت واملخاطبون هم اسحاضرون املخالفون من قريش .واملراد أنّ أهل البيت هم سبب اهلداية وقوله
تينّمتم العلياء أي بتلك اهلداية وقد استعار وصف الينام للعلياء مالحظة لابهها بالناقة ورشّح تلك االستعارة بذكر التينّم وهي
ركوب الينام وكنى به عن علوّهم (البحراني ،1430 ،صص 154ـ .)155
وقد نصّ ابن أبي اسحديد أن بعض هذه املصطلحات استعملت جماازاً حيث قال" :وأما قوله  بنا اهتديتم يف الظلماء فيعين

بالظلماء اجلهالة وتسنمتم العلياء ركبتم سنامها وهذه استعارة" (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج  ،1ص .)508
جيدر بالذكر أنّ بإمكاننا أن جنري يف هذا الكالم إمّا استعارة أصلية مكنية مرشّحة أو استعارة تبعية مصرّحة مرشّحة ،وقد أجرى
اإلمام اخلوئي االستعارة املكنية حيث قال" :شبّه  العلياء بالنّاقة وأثبت هلا سنامها ختييال ورشّح ذلك بذكر التّسنّم الذي هو ركوب

السّنام استعارة" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،3ص .)154
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كما ميكننا أن نقول :إنّه  استعار لفظة التينّم للتّرفّع والصعود استعارة تصرحيية تبعية ،فاملعنى على أيّ حالٍ أنّ املخاطبني
أيّاً كانوا قد خرجوا من ظالم الضالل والارك ودخلوا يف ضياء اإلميان واهلداية ونالوا العزّ واجملد والرفعة مبا جاء به حممّد  وآله
 من أسباب اهلدى والبصرية والنجاة.
فالينام يف هذه التعبريات اليت قاله اإلمام يدلّ على الرفعة والارف وجماورة هذه اللفظة مع الكلمات كـ"َلهَامِيمُ" و"يَآفِيخُ"
ج ْبهَة" يف الفقرة األخرية تفصح عن هذا املعنى.
َدمُ" يف الفقرة األوىل ،و" ُم ْنَتهَى" و"ذِرْوَة" يف الفقرة الثانية ،و" َ
و"الارَفِ" و"الْأَْنفُ الْمُق َّ
َّ
5ـ 3ـ 5ـ التعبري الثاني
ف الْمُقَدَّ ُم وَالسَّنَا ُم اْلأَعْظَمُ" (اخلطبة .)107
ف وَاْلأَ ْن ُ
خ الشَّرَ ِ
" َوأَ ْنتُمْ لَهَامِيمُ الْعَرَبِ َويَآفِي ُ
اللهَم
حيين بنا قبل اخلوض يف دراسة هذه الفقرة بيان داللة املفردات الصعبة منها وهي اللهاميم واليآفيخ ،أمّا اللهاميم مجع ِّ
وهو الفرس اليابق الذي جيري أمام اخليل ،جاء يف العني" :وفَرَسٌ لِهَمٌّ :سابقٌ َيجْري أمامَ ا َخليْل ،اللتِها ِمهِ األَ ْرضَ ،واجلمع :لَهامِيمُ"
(الفراهيدي ،1410 ،انظر ذيل مادّة ل ه م) .وأمّا عن اليآفيخ فقد جاء يف معجم تاج العروس من جواهر القاموس ما نصّه" :اليافوخ
الرأْسِ وعَظْمُ مُؤخَّرِه ،وهو املوضع الذي يَتحَّرك من رأَسِ الطِّفل ،وقيل :هو حيْث يكون لَيِّناً من الصَّيبّ قبل أَن يتَالقَى
حيْثُ الْتقَى عَظْمُ مُقَدَّمِ َّ

العَظْمَانِ :السَّمّاعة والرَّماعة ،وهو ما ب َني اهلَام ِة واجلَبْهة" (الزبيدي ،1414 ،انظر ذيل مادّة أ ف خ).
يف هذه الفقرة يابّه اإلمام أهل الكوفة مرّة بلهاميم العرب ومرّة بيآفيخ الارف ومرّة باألنف ومرّة أخرية بالينام األعظم وهي
كلّها لدينا تابيهات بليغة على طريقة تابيه اجلمع ،وتدلّ مجيعها على الرفعة والعزّة واجملد والارف ،كما ميكن ختريج كالمه يف
َالينَامُ الَْأعْظَمُ" ،على االستعارة املكنية؛ إذ إنّه  قد شبّه أهل
التعبريات الثالثة األخرية ،وهي "يَآفِيخُ الاَّرَفِ وَالْأَنْفُ الْمُقَدَّمُ و َّ
الكوفة مرّة بإنيان له يافوخ فحذف املابه به (امليتعار منه) وهو اإلنيان وأثبت هلذه االستعارة من أعضاء اإلنيان وميزاته ما يالئم
كالمه وهو اليافوخ ختييالً ،ويف الصورة األخرى شبههم بإنيانٍ أيضاً ثمّ حذف املابّه به (امليتعار منه) إال أنّه هذه املرّة اختار من
مالئماته األنف الذي يرمز مشمه إىل العزّ والرفعة واليموّ واإلباء على سبيل االستعارة التخييلية ،أمّا يف الصورة األخرية فقد
شبّههم باإلبل وحذف املابه به (امليتعار منه) وأثبت الينام هلا على سبيل االستعارة التخييلية.
واإلمام اخلوئي يعترب الصورتني األوليني صورتني تابيهيتني واألخريتني صورتني استعاريتني ،لنتأمّل يف قوله(" :وأنتم هلاميم
العرب) وساداتها (ويآفيخ الشرف) تشبيههم باليآفيخ لكونهم يف علوّهم وشرفهم بالنسبة إىل العرب كاليآفيخ بالنسبة إىل األبدان وكذلك التشبيه
بـ(األنف املقدم والسنام األعظم) واستعارة لفظى األنف والسنام هلم باعتبار العزّ والشرف ،فإنّ األنف أعزّ األعضاء وأشرفها ومتقدّم عليها وحسن

الوجه به" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،7ص .)577
و ابن ميثم يرى أنّ اإلمام " استعار لفظ اليوافيخ هلم ،إذ كانوا بالنسبة إىل العرب يف علوّهم وشرفهم كاليوافيخ بالنسبة إىل األبدان،

وكذلك استعار لفظ األنف والسنام ،ووجه املشابهة عزّهم وشرفهم" (البحراني ،1430 ،ص .)453
5ـ 3ـ 3ـ التعبري الثالث
الل ُه فِي ِه مُنْتَهَى رِضْوَا ِن ِه َوذِرْوَةَ دَعَائِ ِم ِه وَسَنَامَ طَاعَتِهِ" (اخلطبة .)198
"جَعَلَ َّ

يبيّن اإلمام يف هذه الفقرة أهمّية اجلهاد ومكانته العظيمة بني الفرائض اإلسالمية األخرى .إنّ اإلمام  يابّه الطاعات
باإلبل ،وكأنّ كلّ طاعة مبنزلة عضو من أعضائها ،وأمّا اجلهاد فهو سنامها الذي هو فوق أعضاء اإلبل األخرى وعبارته على هذا
التفيري نو من التابيه.
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وميكن ختريج كالمه  بصورة أخرى ،إذ باإلمكان أن نقول :إنّه قد شبّه الطاعات باإلبل ،ثمّ حذف املابّه به (امليتعار منه)
وذكر ما يالئمه وهو الينام ،فهذه الصورة على هذا القول استعارة مكنية ،وإثبات الينام له ختييل.
5ـ 3ـ 4ـ التعبري الرابع
ري الْمُؤْمِنِ َني إِلَى أَهْلِ الْكُوَف ِة جَبْ َه ِة اْلأَ ْنصَا ِر وَسَنَا ِم الْعَرَبِ" (الكتاب .)1
ِي أَمِ ِ
ٍّ
الل ِه عَل
"مِنْ عَ ْبدِ َّ
قد شبّه اإلمام  العرب باإلبل وهو ينوي أنّ أهل كلّ مدينة مبنزلة عضو من أعضائها ،وهنا يابّه أهل الكوفة باليّنام ،ومبا
أنّ الينام أعلى أعضاء البعري وأشرفها فللكوفة ذروة الارف والعلوّ واجملد.
وحيين التنويه أخرياً بأنّه أحياناً يدلّ الينام على الارف والذروة (راجع :األصمعي ،1454 ،ص  ،)87وهذه الداللة ـ كما رأينا ـ
قريبةٌ جدّاً ممّا نواه اإلمام يف معاني هذا اللفظ.
5ـ 4ـ الاِّقْاِقَة
قد ورد يف معاجم اللغة يف معنى هذه اللفظة أنّ "الشِّقْشِقَة :هلاة البعري ،ومجمع شَقَاشِقَ ،وال يكون ذلك إال للعربي من اإلبل" (الفراهيدي،
1410؛ والصاحب ،1414 ،مادّة «شقق») " .الشِّقْشِ َقةُ بالكسر :هلاةُ البَعِريِ ،ملا فيهِ مأل الشَّقّ ،قاَلهُ الرّاغِبُ ،وقالَ اجلَوْهرِي :هو شَيء كالرِّئَ ِة
النضْرُ :الشقْشِ َقةُ :جِ ْلدَةٌ يف حَلْقِ اجلَمَلِ العَربِيِّ يَنْفُخُ فيها الرِّيح ،فتَنْتَفِخُ ،فيَهْدرُ فِيها قال ابنُ األثِري:
ُيخْرِجُه البَعِريُ من فيهِ إِذا هاجَ [ ]...وقالَ َّ
الشّقْشِ َقةُ :اجلِ ْلدَةُ احلَمْراءُ اليت ُيخْرِجُها اجلَمَلُ من جَوْفِه ،يَنْفُخُ فيها ،فتَظْهَرُ من ش ْدقِهِ ،وال تَكُونُ إِال للجَمَل العرَبِي" (الزبيدي1414 ،؛ وابن

منظور1414 ،ق ،مادّة «شقق»).
قد وردت هذه اللفظة مرّتني يف نهج البالغة إحداها بصورة املفرد و األخرى بصورة اجلمع:
5ـ 4ـ 1ـ التعبري األوّل
ت ثُمَّ قَرَّتْ" (اخلطبة .)3
"تِلْكَ شِقْشِقَةٌ َهدَرَ ْ
يعبّر اإلمام هنا عن هياجه الذي أسفر عن أداء خطبته وانقاا هذا اهلياج بعد ذلك ،فكما أدّى به هذا اهلياج إىل إلقاء اخلطبة
فانقااؤه أيضاً أسفر عن لزومه للصمت .وجيري كالمه هذا جمرى االستعارة املكنية ،فهو ـ حيب تعبري اإلمام اخلوئيّ ـ "شبّه 
نفسه بالفحل اهل ادر فاستعار خلطبته لفظ الشّقشقة اليت من خوا

الفحل قيل :يف الكالم إشعار بقلةة االعتناء مبثل هذا الكالم إمّا لعدم التأثري يف

السّامعني كما ينبغي ،أو لقلةة االهتمام بأمر اخلالفة من حيث إنّها سلطنة ،أو لإلشعار بانقضاء مدّته ،فإنّها كانت يف قرب شهادته ،أو لنوع من التّقية

أو لغريها" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،3صص  114ـ .)115
5ـ 4ـ 5ـ التعبري الثاني
ت
"لَ َكأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى ضِلِّيلٍ قَدْ نَعَقَ بِالشَّامِ وََفحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ َفإِذَا فَغَ َرتْ فَاغِرَ ُتهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ وَثَقُلَتْ فِي اْلأَ ْرضِ وَ ْطأَتُهُ عَضَّ ِ
ت
الليَ الِي كُدُوحُهَا َف ِإذَا َأيْنَعَ زَرْ ُعهُ َوقَامَ عَلَى يَنْ ِعهِ َو َهدَرَتْ شَقَاشِ ُقهُ وَبَ َرقَ ْ
الْفِتْ َنةُ أَبْنَا َءهَا ِبأَ ْنيَابِهَا وَمَاجَتِ اْلحَرْبُ ِبأَمْوَاجِهَا وَ َبدَا مِنَ الْأَيَّامِ كُلُوحُهَا وَمِنَ َّ
ف
صفٍ وَعَنْ قَلِيلٍ تَلْ َت و
صفٍ َويَمُرو عََليْهَا مِنْ عَا ِ
َالليْلِ الْمُظْلِمِ وَالْ َبحْرِ الْمُلْتَطِمِ َهذَا وَكَمْ َيخْرِقُ الْكُوَفةَ مِنْ قَا ِ
بَوَا ِر ُقهُ عُ ِقدَتْ رَايَاتُ الْفِتَنِ الْمُ ْعضَِلةِ وََأقْبَلْنَ ك َّ

الْقُرُو ُن بِالْقُرُو ِن وَ ُي ْح َصدُ الْقَائِمُ َو ُيحْطَ ُم الْ َم ْحصُودُ" (اخلطبة .)101
هذه اخلطبة من مالحم اإلمام  وهو ياري فيها إىل سلطة معاوية بن أبي سفيان أو عبد امللك بن مروان ،إال أنّ معظم شرّاح
نهج البالغة ذهبوا إىل أنّه عبد امللك بن مروان (الطرحيي ،1375 ،ج  ،4ص 81؛ والقمي ،1414 ،ج  ،5ص  ،551و ج  ،5ص )95

وهناك من يرى أنّ مورد اإلشارة هو اليفياني (اجملليي ،1403 ،ج  ،31ص .)551
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واإلمام اخلوئي يعدّد الصور البالغية املتعدّدة يف هذا التعبري كما يلي (اخلوئي ،1400 ،ج  ،7صص  171ـ :)175
1ـ )فإذا فغرت فاغرته) أي انفتح فوه وهو استعارة القتحامه للناس وافرتاسه هلم بالفتك والقتل كما يفتح األسد فاه عند
افرتاس فرييته.
5ـ (اشتدّت شكيمته) وهو كناية عن شدّة بأسه وقوّته ،ألنّ الفرس القوىّ شديد الرأس حيتاج إىل قوّة الاكيمة.
3ـ (ثقلت يف األرض وطأته) وهو كناية عن شدّة جوره وظلمه.
4ـ (عضّت الفتنة أبنائها بأنيابها) شبّه الفتنة حبيوان صائل وأثبت هلا النّاب على سبيل التخييل ورشح االستعارة بذكر العضّ
وأراد بأبناء الفتنة أهلها ،واملراد أنه إذا قوى سلطنة ذلك الضليل كثر الفنت ويقع أهلها يف الادّة واألمل.
5ـ (ماجت اسحرب بأمواجها) كالبحر املتالطم التيار املرتاكم الزّخار جمااز يف اإلسناد.
5ـ (بدا من األيام كلوحها) نيبة الكلوح إىل األيام من التوسّع يف اإلسناد وأراد به كثرة ما يلقى النّاس فيها من العبوس وسواء
اسحال وكذلك نيبة الكدوح إىل الليالي.
7ـ (من اللّيالي كدوحها) وهو إشارة إىل ما يبتلى به النّاس فيها من املصائب الابيهة بآثار اجلراحات واخلدوش واجلنايات.
8ـ (أقبلن كاللّيل املظلم) وجه تابيهها بالليل كونها ال يهتدى فيها إىل حقّ كما ال يهتدى يف ظلمة اللّيل إىل املقصد.
9ـ (البحر امللتطم) أى كثري األمواج وتابيهها به يف عظمها ،ويف التّوصيف بامللتطم إشارة إىل خلط اخللق فيها بعضهم ببعض
وحمق بعضهم بعضا كما يلتطم األمواج بعضها بعضا هذا.
10ـ (هذا وكم خيرق الكوفة) أي جيوبها ويقطعها استعاره (من) ريح (قاصف) وهى اليت تقصف كلّ ما مرّت عليه (ومترّ عليها
من) ريح (عاصف) قال الاارح البحراني :استعار وصفى القاصف والعاصف ملا ميرّ بها وجيرى على أهلها من الادائد (راجع:

اخلوئي ،1400 ،ج  ،7صص  171ـ .)175
والصور البالغية امليتعملة يف هذا الكالم ال تنتهي إىل هذا اسحدّ ،وهناك صور أخرى مل يذكرها اإلمام اخلوئي ،كما أنّه بإمكاننا
ختريج بعضها بصور أخرى ،نذكر بعضها:
1ـ (ماجت اسحرب بأمواجها) استعارة مكنية حيث شبّه اسحرب بالبحر ثمّ حذف املابّه به (امليتعار منه) ورمز إليه مبا يالئمه وهو
األمواج على سبيل االستعارة التخييلية.
5ـ (بدا من األيام كلوحها) هناك أيضاً استعارة مكنية حيث شبّه األيام باإلنيان أو أيّ حيوان آخر ثمّ حذف املابّه به (امليتعار
منه) ورمز إليه مبا يالئمه وهو الكلوح على سبيل االستعارة التخييلية.
3ـ (من اللّيالي كدوحها) كما أنّ هنا استعارة مكنية حيث شبّه األيام باإلنيان ثمّ حذف املابّه به (امليتعار منه) ورمز إليه مبا
يالئمه وهو الكدوح على سبيل االستعارة التخييلية.
4ـ (فاذا أينع ازرعه) استعارة متثيلية حيث شبّه استتباب واستقرار األمر للضلّيل بإينا الزر  ،فاستعار تعبري (أينع ازرعه)
لـ(استتبّ له األمر) استعارة متثيلية.
5ـ (قام على ينعه) استعارة متثيلية حيث شبّه استتباب األمر للضلّيل واستواؤه على العريكة بالقيام على الينع ،فاستعار تعبري
(قام على ينعه) لـ(استوى له األمر).
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5ـ (هدرت شقاشقة) استعارة متثيلية كذلك ،حيث شبّه هياج الضلّيل ومتكنه من اليلطة واستيالءه على أمور الناس وتهديد
املخالفني وطردهم بالاقاقة اليت تهدر ،فاستعار تعبري (هدرت شقاشقة) لـ(هدّد املخالفني ومتكن من رقابهم).
7ـ (برقت بوارقه) هنا استعارة متثيلية حيث شبّه استيالء ذلك الضلّيل على أمور الناس وقيامه بتهديد املخالفني وطردهم
بالبوارق اليت تربق ،فاستعار تعبري (برقت بوارقه) لـ(هدّد املخالفني وطردهم).
8ـ (عقدت رايات الفنت املعضلة) جمااز حيث نيب الرايات للفنت وإنّما هي ألصحاب الفنت.
يارح ابن ميثم أيضاً بعض الصور البالغية ودالالتها يف هذه اخلطبة؛ منها ما يتعلّق بصفات اإلبل أو أعضائها حيث يقول:
" استعار لفظ العض للفتنة ووجه املشابهة ما يستلزمانه من الشدّة واألمل ،ورشّح تلك االستعارة بذكر األنياب ] ...[ ،ولفظ الشقاشق والربوق

استعارة حلركاته اهلائلة وأقواله املخوفة تشبيها بالسحاب ذي الشقاشق والربوق" (البحراني ،1430 ،صص  410ـ .)411
إذن ـ كما رأينا ـ يف هذا الكالم حادٌ مكثّف من الصور البالغية الرائعة اليت ختلق بتعدّدها وتنوّعها جوّاً رهيباً يرمز إىل هذه
التقلّبات اليريعة واالضطرابات الدامية اليت تنبّأ اإلمام أنّها ستحدث على ساحة الكوفة ،حيث يابّه سرعة ناوء هذه الفتنة
ورسوخها واشتدادها مرّة بالزر ومرّة باإلبل ومرّة ثالثة بالعاصفة اليت فيها برق ورعد ،كما يابّه الفنت أيضاً باجليوش اليت هلا
حرِ الْمُ ْلَتطِمِ .ثمّ ييتعري للطغاة الذين سوف حيكمون الكوفة لفظيت "القاصف" و"العاصف"
رايات ويابّهها أيضاً بالليل املظلم وا ْلبَ ْ
ويابّههم يف تناازعهم على متلّكها باألياعل اليت تتضارب وتتناطح فيما بينها بالقرون حتّى تتيلّط على قطيع الغزالن ،ويابّه
الاعب امليحوق الذي يدوسونه يف هذه الصراعات املريرة فيما بينهم بالزر الذي حيصدون قائمه وحيطّمون حصيده.
وجاء يف حبار األنوار أنّ " املراد بالتفاف بعضهم ببعض اجتماعهم يف بطن األرض وحبصدهم قتلهم أو موتهم وحبطم حمصودهم تفرق أوصاهلم
يف الرتاب أو التفافهم كناية عن مجعهم يف موقف احلساب أو طلب بعضهم مظاملهم من بعض وحصدهم عن إزالتهم عن موضع قيامهم أي املوقف

وسوقهم إىل النار وحطمهم عن تعذيبهم يف نار جهنم" (اجملليي ،1403 ،ج  ،41ص .)357
ومصطلحات مثل "الضِلِّيل" ،و"فَ َغرَتْ فَا ِغرَتُهُ" ،و"ا ْشتَدَّتْ شَكِيمَتُهُ" ،و"ثَقُ َلتْ" ،و"وَطْأَتُهُ" ،و"عَضَّت" ،و"الْ ِفتْنَة"،
و"الليْل الْ ُمظْلِم" و"ا ْلبَحْر الْمُ ْلتَطِم" و"قَاصِف"
و"الليَالِي" ،و"الكلُوح" ،و"الْمُ ْعضِلَة" َّ
و"األَْنيَاب" ،و"مَاجَت" ،و"األَمْوَاج"َّ ،
حصُودُ" تفصح عن الفنت والادائد والضاللة والتقلّبات اهلائلة ،وهذه الفتنة تأتي بيرعة
حطَمُ الْمَ ْ
حصَدُ الْقَائِمُ" و"يُ ْ
و"عَاصِف" و"يُ ْ
خاطفة وتضمحلّ بيرعة خاطفة أيضاً وسياق اجلملة يياعد يف فهم سرعة جميء هذه الفنت وسرعة اضمحالهلا وليس انكاافها إذ
حتلّ حملّها فنتٌ أخرى متناوبة ومتواصلة وألفاظ كـ"البوارق" و"يَمُرُّ" تنبئ عن هذه اليرعة وتكاف عن هذا التحوّل.
5ـ 5ـ الضَّر
ضرُو (ابن سيده ،د.ت؛ وابن منظور1414 ،ق ،مادّة «ضر »).
ض ْر الااة والناقة :مدرّ لبنها .واجلمعُ :
َ
قد وردت هذه اللفظة مرّتني يف نهج البالغة إال أنّ إحداها وهي اسحكمة األوىل (راجع الصاحل ،5004 ،ص  ،)459يف معناها
اسحقيقي فضربنا عن ذكرها صفحاً و أمّا املعنى اجملاازي فيتمثّل يف:
5ـ 5ـ 1ـ التعبري األوّل
َد مَا تَشَطَّرَا ضَرْعَيْهَا" (اخلطبة .)3
" َفيَا َعجَب ًا َبيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي َحيَاتِ ِه ِإذْ عَ َق َدهَا لِآخَ َر بَ ْعدَ وَفَا ِتهِ لَش َّ
يارح العالمة اجملليي املفردات العويصة يف هذه اخلطبة وينطلق منها إىل بعض أهمّ دالالتها أيضاً إذ يقول" :وتشطةرا :إمّا مأخوذ
من الشطر ـ بالفتح ـ مبعنى النّصف ،يقال :فالن شطةر ماله  ..أي نصّفه ،فاملعنى أخذ كلّ واحد منهما نصفا من ضرعي اخلالفة ،وأما منه مبعنى خلف
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النّاقة ـ بالكسر ـ أي حلمة ضرعها ،يقال :شطةر ناقته تشطريا :إذا صرّ خلفني من أخالفها  ...أي شدّ عليهما الصّرار ،وهو خيط يشدّ فوق اخللف لئلةا
يرضع منه الولد ،وللنّاقة أربعة أخالف ،خلفان قادمان ـ وهما اللةذان يليان السّرّة ـ ،وخلفان آخران .ومسّى  خلفني منها ضرعا الشرتاكهما يف

احللب دفعة" (اجملليي ،1403 ،ج  ،59ص .)555
يصرّح اإلمام أنّ اخلليفتني األوّل والثاني أسرفا يف استئثار بيت املال وتنحية اآلخرين من اسحكم وقد شبّه ذلك باثنني يقتيمان
أخالف الناقة.
يرى ابن ميثم أنّ اإلمام " قد استعار لفظ الضرع ههنا للخالفة ،وهي استعارة مستلزمة لتشبيهها بالناقة .ووجه املشاركة املشابهة يف االنتفاع
احلاصل منها ،واملقصود وصف اقتسامهما هلذا األمر املشبه باقتسام احلالبني أخالف الناقة بالشدّة على من يعتقد أنّه أحقّ بها منهما أو على

املسلمني الذين يشبهون األوالد هلا" (البحراني ،1430 ،ص .)157
قال ابن أبي اسحديد املعتزلي أيضاً يف شرح هذا الكالم" :للناقة أربعة أخالف خلفان قادمان وخلفان آخران وكل اثنني منهما شطر
وتشطرا ضرعيها اقتسما فائدتهما ونفعهما والضمري للخالفة ومسى القادمني معا ضرعا ومسى اآلخرين معا ضرعا ملا كانا لتجاورهما ولكونهما ال

حيلبان إال معا كشيء واحد" (ابن أبي اسحديد ،1404 ،ج  ،1ص .)170
فنرى ابن أبي اسحديد كذلك يرى ما رآه اجملليي واآلخرون ،إذ ال حيمتل كالم اإلمام غري هذا املعنى ومل يكن يف مقدور الاارح
املعتزلي أن حيمّل هذا اللفظ معنى ال يؤدّيه وال حيتمله بوجه من الوجوه ،فاملعنى بناءً على كال القولني هو أنّهما نصّفا بينهما منافع
بيت املال واستأثراها ومل ييمحا لآلخرين أن ييتفيدوا منها.
خلفّ
5ـ 5ـ ا ُ
قال الفراهيدي يف حتديد داللة هذه اللفظة" :اخلُفو :جممع فرسن البعري ،واجلمعُ :أخفافٌ" (الفراهيدي ،1410 ،مادّة «خفف») .وأكد
خلفو :جمتمع فرسن البعري والناقة ،وقد يكون اخلُفو للنعام ،سووا بينهما
بعض اللغويني أنّ اخلفّ ييتعمل لإلبل ،فقد قال ابن سيده" :وا ُ
للتشابه" (ابن سيده ،د.ت ،مادّة «خفف») .كذا قال اجلوهريّ" :والفِرْسِنُ من البعري ،مبنزلة احلافر من الدّابّة" (اجلوهري ،1987 ،مادّة

«خفف»).
وقد وردت هذه اللفظة مرّتني يف نهج البالغة إحداها بصورة اجلمع واألخرى بصورة املفرد:
5ـ 5ـ 1ـ التعبري األوّل
"فِي فِتَنٍ دَاسَتْهُ ْم ِبأَخْفَافِهَا وَوَطِئَتْهُ ْم ِبأَظْلَافِهَا َوقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا" (اخلطبة .)5
الي ْنبُك :طرَفُ اسحافِرِ وجانباه من قُ ُدمٍ ،ومجعهُ سنَابِكُ (ابن منظور1414 ،ق؛ والزبيدي1414 ،؛ والفراهيدي ،1410 ،مادّة
ُّ

«سنبك»).
يرى ابن ميثم أنّ":قوله يف فنت داستهم بأخفافها ووطأتهم بأظالفها وقامت على سنابكها حيتمل أن يكون يف فنت متعلةقة بهم سارت أعالمه
وقام لواؤه ،وحيتمل أن يتعلةق مبقدّر يكون خرباً ثانياً لقوله والناس ،وهذه الفتنة هي اليت أشار إليها أوّالً وإنّما أوردها ثانياً بزيادة أوصاف فبالغ يف
تشبيهها بأنواع احليوان فاستعار هلا أخفافاً وأظالفاً وحوافراً وجعل هلا دوساً ووطأً وقياماً على احلوافز ،وحيتمل أن يكون هناك إضمار ،أي داستهم
بأخفاف إبلها ووطأتهم بأظالف بقزها وقامت على سنابك خيلها فحذف املضاف ،وأقام املضاف إليه مقامه وحينئذ يكون التجوّز يف نسبة الوطئ

والدوس والقيام إليها فقط وهو اجملاز يف اإلسناد" (البحراني ،1430 ،ص .)149
يوضح اإلمام اخلوئي الصور البالغية اليت هي استعارات مكنية على رأيه الاخصي ،وجماازات عقلية على رأي البحراني الذي
ينقله عنه .يقول اإلمام اخلوئي" :شبّه  هذه [الفنت ] بأنواع احليوان فاستعار هلا أخفافا وأظالفا وحوافر وقال (داستهم) أى وطأتهم

حقل األلفاظ الدالة على أعضاء اإلبل يف نهج البالغة (دراسة داللية مجالية)
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(بأخفافها ،ووطأتهم بأظالفها ،قامت على سنابكها) أى أطراف حوافرها .قال الشّارح البحراني وحيتمل أن يكون هناك إضمار ،أى داستهم بأخفاف
إبلها ووطأتهم بأظالف بقرها وقامت على سنابك خيلها ،فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه وحينئذ يكون التّجوز يف نسبة الوطئ والدّوس
والقيام إليها فقط وهو اجملاز يف االسناد" (اخلوئي ،1400 ،ج .)599 ،5

وعلى كلّ حالٍ فإنّ اإلمام  يابّه الفتنة مرّةً باإلبل اليت تدوس الناس بأخفافها ومرّةً بالبقر اليت تدوس الناس بأظالفها
ومرّة ثالثة بالفرس اليت تدوسهم حبوافرها وسنابكها ،والناسُ يف هذه الظروف اليت يصوّرها اإلمام ال حمالة منكوبون يف هذه الفنت
اليت هي فنت العصر اجلاهلي على قول أو هي فنت تنبّأ بها اإلمام  وهي حدثت بعد استاهاده.
5ـ 5ـ 5ـ التعبري الثاني
ُف وَال حَافِ ٌر وَال ظِلْفٌ" (اخلطبة .)195
"ال يَزْكُو بِهَا خ ٌّ
قبل دراسة النصّ يتعيّن علينا حتديد دالالت لفظيت اسحافر والظلف إذ إنّهما قريبا الداللة من اخلفّ ومجيعها مبنزلة القدم من
اإلبل والفرس والبقر.
قد ورد يف بعض كتب اللغة أنّ" :احلافر من الدّوابّ :ما يقابل القدم من اإلنسان" (أنيس ،1375 ،مادّة «حفر») ،كذا قال ابن سيده:
خليْلِ والبِغَا ِل
"واحلافِ ُر من الدواب ،يكون للخيل والبغال واحلمري" (ابن سيده ،د.ت ،مادّة «حفر») ،وقال الزبيدي" :واحلَافِرُ :وا ِح ُد حَوَافِرِ الدَّابَّةِ :ا َ

واحلَمِريِ" (الزبيدي ،1414 ،مادّة «حفر») .أمّا الظلف ففيّره الصاحب ابن عبّاد بقوله" :الظِّلْفُ :ظِ ْلفُ البَقَرَةِ و َغيْرِها؛ وهو ظُفْرُها"
(الصاحب ،1414 ،مادّة «ظلف») ،كما أنّ الزبيدي أيضاً حدّد داللة هذه الفظة إذ قال" :والظِّلْفُ بالكَسْرِ :ظُفُرُ كُلِّ ما اجْتَرَّ ،وهو للبَقَر ِة
والشّاةِ والظَّبْي وشِبْهِها مبنْزَِلةِ ال َقدَمِ لنا ،ج  :ظُلُوفٌ وأَظْالفٌ وقالَ ابنُ السِّكِّيتِ :يُقالُ :رِجْلُ اإلِنْسانِ ،و َقدَمُه ،وحافِرُ الفَرَسِ ،و ُخفو البَعريِ والنّعا َمةِ،
وظِ ْلفُ البَقَرةِ والشَّاةِ" (الزبيدي ،1414 ،مادّة «ظلف») ،فاخلف للجمل واسحافر للفرس والظلف للبقر والغنم (راجع :مغنية ،1979 ،ج
 ،3ص .)159

بعد حتديد دالالت هذه األلفاظ انكاف لنا أنّ اإلمام استعمل كلّاً من اخلفّ واسحافر والظلف استعماالً جماازياً ،إذ أطلق اجلزء
وأراد به الكلّ ،واملقصود من اخلفّ يف كالمه اإلبل وأمثاهلا ،ومقصوده من اسحافر اخليل وما يابهه ،وينوي بالظلف البقر وما مياثله
يف كونه ذا ظلف.
ف كاإلبل واحلافر كاخليل والبغال والظلف كالبقر
يارح اإلمام اخلوئي كالم اإلمام  قائال" :أي ال يزيد وال ينمو بتلك األرض ذوات اخل ّ
والغنم ،وعدم منائها بها ملا عرفت من قلةة مائها ونباتها وخشونة جباهلا وسهولة رماهلا وخلوّها من املرتع واملرعى" (اخلوئي ،1400 ،ج  ،13ص

.)340
َم
ثمّ يبيّن اإلمام فليفة استقرار الكعبة يف هذه الصحراء اجلرداء وقد كان هيّناً له تعاىل أن جيعلها " َبيْنَ جَنَّاتٍ وَأنْهَارٍ وَسَهْلٍ َوقَرَارٍ ج َّ
ضةٍ َخضْرَاءَ َوأَ ْريَافٍ ُمحْ ِد َقةٍ وَعِرَا ٍ مُ ْغ ِدقَةٍ وَ ِريَاضٍ نَاضِرَةٍ وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ" (اخلطبة
شجَارِ دَانِيَ ا لثِّمَارِ مُلْتَفَّ الْبُنَى م َُّتصِلَ الْقُرَى َبيْنَ بُرَّةٍ سَمْرَاءَ وَرَوْ َ
اْلأَ ْ

 ،)195إال أنّه تعاىل مل يفعل ذلك ازيادة لألجر ومزيداً للمثوبة.
3ـ اخلامتة
 .1كثرة األلفاظ املرتبطة باسحقل الداللي ألعضاء اإلبل يف نهج البالغة تنمّ عن أهمية هذا اسحيوان لدى العرب املعاصرين من
جهة ،وتكاف عن رعاية أحوال املخاطبني ومطابقة املقتضى واملقام يف كالم أمري املؤمنني من جهة أخرى ،حيث استعمل ألفاظاً و
صوراً يعرفونها كلّ معرفة وييتأنيون بها.
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 .5قد صاغ اإلمام مبعونة ألفاظ هذا اسحقل الداللي صورا بالغية متعدّدة ومتنوّعة ،منها االستعارات بأنواعها التصرحيية
واملكنية واملرشحة واجملردة واملطلقة.
 .3استعمال االستعارات يف كالم اإلمام  أكثر من التابيهات واستعمال االستعارات املكنية أكثر من االستعارات
التصرحيية واالستعارات الرتشيحية أكثر من االستعارات املطلقة واجملرّدة ،وهذا املوضو ينمّ عن الرباعة يف خلق الصور البيانية يف
نهج البالغة.
 .4بيّن اإلمام  عرب الصور امليبوكة بواسطة هذه األلفاظ مفاهيم وأغراضاً ترتبط بالعقيدة واإلسالم وأهل البيت
وواليت هم وميائل ترتبط بعصر الغيبة واإلمام املهدي (عج) واخلالفة والعبادة والزهد ،وكذا ميدح أصحابه وينبّههم مبا تهدّدهم من
الفنت احملدقة والسيما فتنة بي أمية ،ويبيّن فليفة فضل مكة وحجّها.
 .5يؤكد اإلمام  على حقّه يف اخلالفة ويصرّح أنّ اخللفاء الراشدين الثالثة والسيّما االثنني األوّلني غاصبون ،حبيث
يذعن ابن أبي اسحديد وهو من إخواننا أبناء أهل الينّة هلذا التأكيد وهلذا التصريح الذي ورد يف كالمه.

املصادر واملراجع
 .1ابن أبي اسحديد ،عبد اسحميد بن هبة اهلل .)1404( .شرح نهج البالغة البن أبي اسحديد( .حتقيق حممد أبو الفضل ابراهيم) .قم :مكتبة آية
اهلل العظمى املرعاي النجفي.
 .5ابن ابي طالب ،علي  .)5004( .نهج البالغة( .فهرسة صبحي الصاحل)( .ط  .)4القاهرة ـ بريوت :دار الكتاب املصري باالشرتاك
مع دار الكتاب اللبناني.
 .3ابن سيده( ،د .ت) .أبو اسحين علي بن إمساعيل .احملكم واحمليط األعظم( .حتقيق عبد اسحميد هنداوي) .بريوت :نار دار الكتب
العلمية.
 .4ابن منظور ،حممد بن مكرم1414( .ق) .ليان العرب( .ط  .)3بريوت :دار صادر.
 .5األصمعي ،أبو سعيد عبدامللك .)1454( .كتاب اإلبل( .حتقيق :حامت صاحل الضامن) .اإلمارات املتحدة العربية :دار الباائر.
 .5أنيس ،إبراهيم؛ وآخرون 1375( .هـ ،ش) .املعجم الوسيط( .ط  )7قم :نار مكتب النار والثقافة اإلسالمية.
 .7البحراني ،كمال الدين ابن ميثم .)1430( .شرح نهج البالغة( .ط  .)5قم :دار اسحبيب للطباعة والنار.
 .8اجلوهري ،أبونصر إمساعيل بن محّاد .)1987( .الصّحاح( .حتقيق أمحد عبد الغفور عطار)( .ط  .)4بريوت :نار دار العلم للماليني.
 .9حين ،عباس .)1955( .النحو الوايف( .ط  .)3القاهرة :نار دار املعارف
 .10اخلوئي ،مريازا حبيب اهلل .)1400( .منهاج الرباعة يف شرح نهج البالغة( .تصحيح :سيد ابراهيم املياجني)( .ط  .)4طهران :مكتبة
اإلسالمية.
 .11الزبيدي ،حممد مرتضى .)1414( .تاج العروس من جواهر القاموس( .دراسة وحتقيق علي شريي)( .ط  .)1بريوت :دار الفكر.
 .15الصاحب ،إمساعيل بن عبّاد .)1414( .احمليط يف اللغة( .ط  .)1بريوت :عامل الكتب.
 .13الطرحيي ،فخر الدين بن حممد .)1375( .جممع البحرين( .ط  .)1طهران :مكتبة املرتضوی.
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 .14عبده ،حممد .)1990( .شرح نهج البالغة( .إشراف عبد اهلل أنيس الطبّا وعمر أنيس الطبّا )( .ط  .)1بريوت :مؤسية املعارف
للطباعة والنار.
 .15الفراهيدي ،خليل بن أمحد .)1410( .العني( .حتقيق مهدي املهزومي وإبراهيم اليّامرائي)( .ط  .)5قم :نار مؤسية دار اهلجرة.
 .15القمي ،عباس .)1414( .سفينة البحار .قم :داراالسوة للطباعة و النار،
 .17اجملليي ،حممد باقر بن حممد تقى .)1403( .حبار األنوار( .ط  .)5بريوت :دار احياء الرتاث العربي.
 .18مغنية ،حممد جواد .)1979( .يف ظالل نهج البالغة( .ط  .)3بريوت :دار العلم للماليني.
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