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The Manifestations of the Grammatical Cohesion and its Functions in the
Speeches of Imam Hassan (peace be upon him)
(e.g. Masterpiece Speeches)
Mahdi Abedi 
Nadya Dadpour 

Abstract:
Imam al-Hasan (peace be upon him) is one of the prominent personalities in Islamic
history. This person has contributed greatly to waving the flag of Islam, and has had
a great presence in Islamic activities. With sermons full of rhetoric, beauty and
dignity, he has driven the Shiite Islamic trend toward the head of government.
Textual consistency, with its manifestations and elements, clearly contributes to the
presentation of the style of texts and its aesthetic aspects.
Based on this, this research seeks to examine the manifestations and manifestations
of syntactic coherence in the masterpieces of Imam Hassan (PBUH) sermons, and
reveal the mechanisms and techniques behind it based on the descriptive-analytic
approach. The study examines the mechanisms of grammatical coherence in the
sermons of Imam (peace be upon him) to remove the effectiveness of communicating
the message that is guaranteed by the Imam and the burden of carrying it with a
strong chest and a firm will that does not find despair and lack of path.
The research finally concluded that the mechanisms of textual coherence of the links,
references and textual displacements of submission, delay, repetition, emphasis, use
of emotions, discipleships, deletions, substitutions, and gameplay were all hand in
hand to realize the message that the Imam had intended to convey to the people at
that time and without such eloquence.
Keywords: Imam al-Hasan (peace be upon him), Speeches, Grammatical Cohesion,
Style, Context.
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مظاهر التماسك النحوي ووظائفه يف خطب اإلمام احلسن (
روائع اخلطب منوذجاً

)

1

مهدي عابدي *
ناديا دادپور **
امللخّص
اإلمام احلسن (

) من الشخصيات الفذّة يف تاريخ اإلسالم .وقد أسهمت هذه الشخصية إسهاماً ال نكران له يف تشييد راية اإلسالم .فقد

كان له حضور بارز يف النشاطات اإلسالمية ،حيث خبُطبه املُفعمة بالبالغة والروعة واالتّزان ،عمل على توجيه التيّار اإلسالمي الشيعي
حنو اهلدى والرشاد .والتماسك النصي مبظاهره يساعد بشكل صريح على إبراز بالغة النصوص ومجاليتها .انطالقاً من هذا ،يستهدف
البحث دراسة مظاهر التماسك النحوي يف روائع خطب اإلمام احلسن والكشف عما توارى وراء النصّ من آليات وفنون بديعة على أساس
املنهج الوصفي ـ التحليلي .فراح يدرس البحث آليّات التماسك النحوي يف خطب اإلمام ليكشف الستار عن فاعليّتها يف إبالغ الرسالة اليت
تكفّلها وراح يتجشّم اإلمام عناء محلها بصدرٍ رحب وإرادةٍ صارمة ال جيد اليأس والفتور إليها سبيالً .وخلص البحث أخرياً إىل أنّ آليات
التماسك النصي من الروابط واإلحاالت واإلنزياحات النصّية من التقديم والتأخري والتكرار والتوكيد واستخدام العواطف والتوابع
واحلذوف واالستبداالت واللعب الضمائري كلّها قد تعاونت لتحقيق الرسالة اليت كان ينوي اإلمام إبالغها إىل الناس تلك اآلونة .ولوال
هذه البالغة ولوال هذا التماسك لضاع الكثري من املقصدية اليت كانت تتطلّبها تلك الرسالة.
املفردات الرئيسية :اإلمام احلسن (

) ،اخلطب ،التماسك النحوي ،السبك ،احلبك

1ــ تاريخ التسلم1326/2/92 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1327/2/11 :هـ .ش.
* أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان (الكاتب املسؤول)
** حاصلة على الدكتوراه يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة أصفهان

Email: mehdiabedi1359@yahoo.com
Email: dadynady95@gmail.com
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1ـ املقدمة
التماسك النصي من أهمّ القضايا اليت طرحت يف ساحة اللسانيات احلديثة ،وخاصّة فيما يطلق عليه حنو النصّ .ومعاجلة آليّات
متاسك النص وانضمام مفاصله مما يفتح بُعدا قرائيا مستجدّا أمام القارئ ويوصله إىل إدراك إعجاز النصّ ككلّ متوحد .يرتبّع
التماسك النحوي يف زاوية جمنّحة من هذه الدراسات ،وهو يتجنّد بتقنيات فاخرة تعمل على تأنيق النص وتشحيذ داللته يف
إطارين :اإلطار الداخلي واإلطار اخلارجي .واإلطار الداخلي يف هذه الرؤية تكون حكراً على العدات النصية اليت تظهر على
البنية السطحية للنص ،منها اإلحالة ،واالفتقار ،واالختصاص ،والعطف وسائر األساليب اليت تسبح على سطح النص وتؤمّن
انسجامه؛ أمّا اإلطار اخلارجي فيتجلّى يف املظاهر الداللية اليت تنتج عن شتّى تقنيات اخلطاب.
هنالك خطب اإلمام احلسن (

) حتتوي على رساالت أدبية مفاهيمية إرشادية قيّمة؛ إال أنّها بقيت مغمورةً لدى الكَمّ

اهلائل من دارسي النصوص الذين يعتنون بكشف مكامن الكنوز يف األعمال الفاخرة .بذلك،أن دراسة التماسك النحوي وآليّاته
يف خطب اإلمام احلسن وإزاحة الستار عن املفاهيم املركزيّة اليت حتملها هذه اخلطب الروائع ،تبيّن ضرورة هذا البحث املتواضع
الذي يدفع املتلقّي إىل التفكري يف صميم الرسالة اليت أراد اإلمام (

) توجيهها إىل الناس.

مهما يكن من أمر ،فرتوم هذه الدراسة إحداث رؤية قراءاتية مغايرة يف تلقي النصوص واستالم اخلطابات ،وذلك بالكشف
عن فاعلية اآلليات النصيّة اليت ختلق أفضيّة داللية متالحقة يف مجيع خُطَب اإلمام احلسن واليت كوّنت بظالهلا الوارفة ومثارها
املنوّعة نصّاً موحّداً .وأما املنهج الذي اختاره البحث فهو املنهج التوصيفي ـ التحليلي بداية يعرّف ظاهرة التماسك وآليّاتها ،ثمّ
يقوم بالبحث عن هذه اآلليّات وفاعليّتها يف روائع خطب اإلمام احلسن عليه السّالم.
9ـ أسئلة البحث
األسئلة اليت راح البحث اإلجابة عنها تتلخّص فيما يلي:
ـ ما هي أبرز آليّات التماسك النحوي يف روائع خطب اإلمام احلسن؟
ـ ما هي كيفيّات فاعلية آليات التماسك النحوي ومالحمها الداللية يف خطب اإلمام احلسن؟
3ـ إبداعات البحث
رغم الدراسات العديدة اليت جنحت حنو دراسة التماسك النصّي؛ إال أنّ هذه الدراسة املتواضعة تتميّز من جهتني :األوّل أنها
حتدّق يف اجلانب النحوي من دون املستويات األخرى املتواجدة يف التماسك النصي؛ أمّا اجلهة الثانية من اإلبداع فتأتي من انتقاء
النصّ ،ألنّ خطب اإلمام احلسن قلّما صارت حمطّة العناية لدرس الدارسني ونقطة اهتمام املعاجلني.
4ـ خلفية البحث
تسبق هذه الدراسة دراسات عديدة أهمّها هاهي:
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) ،روائع اخلطب منوذجاً
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مقالة العيد عالوي املعنونة بـ "التّماسك النحوي أشكاله وآليّاته؛ دراسة تطبيقية لنماذج من شعر حممد العيد آل خليفة" .وقد
درس فيه الباحث مناذج من شعر حممد العيد آل خليفة كممثّل لألدب اجلزائري وركّز جُلّ همّه على معاجلة القضايا النصية فيما
درسه وتوصّل إىل أنّ هذا النتاج األدبي نتاج لغوي رصني غري مزعزع البناء .ورسالة جامعية للطالبتني مسية حديد ومريم
بومشال ،بعنوان "االنسجام الدّاللي يف سورة مريم" .وقد درست فيه الباحثتان مظاهر االنسجام الداللي يف سورة مريم وبيّنتا أبرز
العناصر اليت هلا النصيب األوفر يف حتقيق التماسك النصي وانسجامه يف نطاق موسّع .وهنالك أطروحة جامعية أخرى درست
"التماسك النصيّ يف نهج البالغة" .وهي من إعداد الطالب عيسى جواد فضل حممد الوداعي وهي معنونة بـ"التماسك النصّي،
دراسة تطبيقية يف نهج البالغة" حيث درست شتّى التماسكات النصية على مستويات عدّة منها التماسك النصي ،والتماسك
املعجمي ،والتماسك النحوي ،والتماسك الداللي ،والتماسك التداولي ،ثم طبّقت هذه املستويات على نهج البالغة.
5ـ مصطلحات البحث
5ـ1ـ التماسك النحوي
شاهدَ مُصطلح التماسك تذبذباً لفظياً ،وقد وظّف بشتّى املصطلحات من دون أن تتّحد كلمتُه؛ فشأنه شأن العديد من
املصطلحات اللسانية اليت ما وجدت لنفسها قراراً بعدما وجلت من اللغات األجنبية إىل اللغة العربية .فالتماسك «مصطلح مُرتجم عن
الكلمة اإلجنليزية  ، cohesionوقد وقع يف ترمجته بعض االختالف كالعادة يف عمليّة انتقال املصطلحات العلمية مرتمجة إىل العربية؛ فيرتمجه
حممد خطابي 1إىل "االتّساق" يف حني يرتمجه متام حسّان 2إىل "السّبك" وترتمجه إهلام أبوغزالة وعلي خليل محد إىل "التّضامّ" .أمّا عمر عطاري

3

 .1حممد خطابي :أستاذ التعليم العالي للمملكة املغربية ،متخرّج من جامعة الرباط ،فرع اللغة العربية وآدابها وقد عمل يف اللّسانيات احلديثة وأزجز

أعمال غنية؛ منها :كتاب لسانيات النصّ ،مدخل إىل إنسجام اخلطاب ،وكتاب السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها ،والسياسة اللغوية وتعلّم
اللغة ،السياسة اللغوية والتحديث ،والتعليم واحلقوق اللغوية ،والكثري الكثري من األعمال اليت أخرجها على أحسن ما يكون (. )www.atida.org
 .9متام حسّان  :أستاذ جامعي متقاعد وعضو جممع اللغة العربية مبصر ،حصل على الدكتوراه يف اللهجة العدنية واملاجستري عن هلجة الكرنك ،عمل
موظفاً يف كلية لندن اجلامعية .أول من استنبط موازين التنغيم وقواعد النرب يف اللغة العربية ،وأول عامل لغوي يدرس املعجم باعتباره نظاماً لغوياً
متكامالً ،و أول من أعاد تقسيم الكالم العربي على أساس املعنى واملبنى رافضاً التقسيم الثالثي (اسم ،فعل ،حرف) ،وأول من فرق بني الزمن

النحوي والزمن الصريف .ومن أعماله :اللغة العربية معناها ومبناها ،ومناهج البحث يف اللغة ،واللغة بني املعيارية والوصفية ،واخلالصة النحوية،
والتمهيد الكتساب اللغة العربية لغري الناطقني بها ،واجتهادات لغوية ومفاهيم ومواقف يف اللغة والقرآن ،وهنالك الغفر الغفري من اإلزجازات اليت ال
يستوعب هذا املوقف (.)https://ar.wikipedia.org/wiki
 .3عمر عطاري :أستاذ متخرّج من جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة األمريكية متخصص يف اللغة اإلزجليزية وآدابها ،جلّ أعماله أزجزت باللغة
اإلزجليزية؛ منها ،" The Adaptations of Texts in Translation: A Blessing or a Threat" :و "The Place of
" ،Communication Strategies in Translatingو "Translation and Back Translation in an Arab EFL Reading
" ،Classوغريها من اإلزجازات (.)www.uop.edu.jo
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فيرتمجه إىل "الرتابط" .ويرتمجه عبد القادر قنّيين 1إىل "االلتئام"» (عبد الكريم 7002،م ،ص  .)702وميكن القول أنّ التماسك الداللي
هو املصطلح الدالّ على ما يعنيه البحث هذا ،وهو احملور األساس الذي يصبح بؤرة مركزية يف هذا املضمار .وبشكل عامّ
التماسك الداللي ذو إطارين :اإلطار الداخلي واإلطار اخلارجي .والتماسك الداخلي يرتكز يف الرتابطات النصية اليت تضمّن
للنص وحدته الدّاللية؛ أمّا التماسك اخلارجي فيوجّه عدسته حنو العالقات املتواجدة يف العوامل اخلارجية للنصّ؛ فالناس هم
الذين خيلقون النّصوص وهم الذين يتلقّون اخلطابات وهم يتكفّلون بإنشاء قسم كبري من األفضية الداللية للنص ،إال أنّ ما يؤكّد
عليه التماسك هو الوحدة املوضوعية للنص ،أي ما يطلق عليه بالبنية النصّية الداللية الكربى هذا الذي يعطي النصّ هويّته
(املصدر نفسه ،ص 911ـ .)912
«ومن هذا املنطلق ،جند التّماسك يرمي إىل غايةٍ بعيدة وهي توظيف اآلليات النحوية يف الرّبط بني أجزاء النصّ ،ومن ثمّ فهم املعنى عرب رؤية
متماسكة ال تقتصر يف حتليلها على اجلملة .وبهذا يتضمّن يف بعده أهميّة الدور الذي تقوم به قواعد النحو يف تشكيل املعنى ،ويف جانب آخر ميكن
اعتباره خاصيّة فارقة ،متيّز بني مفهوم النصّ ومفهوم اجلملة ،وميكن توضيح جتليّاته يف إحداث ترابط نصّي يف الكيفيّة اليت تشتغل بها آليّاته من
حيث توزيع مفردات املعجم ضم ن قوانني النحو وهذه املفردات قد تستعمل مبعناها احلقيقي ،وقد تبتعد عنه مسافات متفاوتة حتدّدها درجة اجملاز

املراد الوصول إليها» (خبولة 7002،م ،ص  .)72ويتحقّق التماسك النصي عرب آليات نصّية أهمّها اإلحالة ،والتكرار واالستبدال
واحلذف .وهو مفهوم يسكب يف أطُر ثالثة هي االحتباس واالعتدال واالرتباط .وهو يتشعب إىل قسمني :السبك واحلبك .السبك
هو التماسك الشكلي الذي يهندس النصّ عرب اآلليات اللغوية وجيعله يف تواصل متواشج؛ أمّا احلبك فهو التماسك الداللي الذي
يكشف الغطاء عن العالقات املفاهيمية يف النصّ وخيلق أفضيّة داللية مرتابطة متجانسة (املصدر نفسه).
«فالتماسك هو الك يفيّة اليت متكّن القارئ من إدراك تدفّق املعنى الناتج عن تنظيم النصّ ومعها يصبح النصّ وحدة اتّصالية متجانسة ،أي أ ّن
هناك تفاعل متبادل بني القارئ والنصّ .يعتمد التحليل النصي أساساً على التّماسك يف حتقيق النصّية ،فالتماسك يهتمّ بالعالقات بني أجزاء اجلملة،
وبالعالقات بني مجل النصّ وفقراته ،بل وبني النصوص املكوّنة للكتاب كالسّوراملكونة للقرآن الكريم ويهتمّ أيضاً بالعالقات بني النصّ وما يحيط
به ،ومن ثمّ يحيط التماسك بالنصّ كامالً ،داخل ّياً وخارج ّياً ،وقد استعمل مفهوم التماسك لتفرقة بني النصّ والالنصّ» (املصدر نفسه ،ص  72ـ

 .)72ويعرف أمحد عفيفي يف كتابه حنو النصّ ،التماسك على أنه تواجد عالقة بني أجزاء النصّ أو مجل النصّ أو فقراته لفظيّة
أو معنوية بني عنصر يف النصّ وعنصر آخر يكون ضرورياً لتفسري النصّ الذي جيمل جمموعة من احلقائق املتوالية (7000م ،ص 42

ـ  .) 40للتماسك أو االتساق أو التضامّ النحوي عناصر وأدوات ومظاهر تسهم إسهاماً بارزاً يف ظهوره على خشبة النصّ وخلق
ص متواشج متشابك .تتلخّص هذه املظاهر فيما يلي:
ن ّ
5ـ1ـ1ـ االختصاص
االختصاص هو أحد مظاهر التضامّ الرتكييب يعنى بأهميّة احلروف واألدوات باختصاص كلّ نوع منها بالدخول على عناصر
لغويّة حمددة ،وهو يؤكد وظيفتها يف قوة املعنى واالرتباط؛ «وذلك ألنّ احلرف ال ميكن إدراكه يف ذاته ،أي من دون ارتباطه بكالمٍ آخر،
وإنّما عن طريق تضامّه مع ألفاظ أخرى ،مجل ،وقد يتعدّى األمر إىل الوحَدات النصيّة .كاختصاص (إنّ وأخواتها) بالدخول على األمساء،

 .1عبد القادر القنيين :مرتجم مغربي من ترمجاته ميكن اإلشارة إىل اللسانيات ومنطق اللغة الطبيعي للمؤلف جورج اليكوف ،وحماضرات يف علم
اللّسان العام لفردناند دي سوسري ،ونظرية أفعال الكالم العامّة :كيف تنجز األشياء بالكالم ألوستني ،والنصّ والسياق لفان دايك
(.)www.goodreads.com
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واختصاص (حروف اجلرّ) ،و(أدوات النداء) بذلك أيضاً ،واختصاص (أحرف اجلزم والنصب) بالدخول على األفعال املضارعة ،وغريها من األدوات»
(احلدراوي9227 ،م ،ص  53ـ .)51

5ـ1ـ9ـ االفتقار
ظاهرة االفتقار من أهمّ اآلليات النصية اليت تعمل على متاسك النصّ و«معناه أن لفظاً ما ال تتمّ به الفائدة ،وال يؤدّي معنى مفيداً يف
الكالم ،وإمنا يتطلّب يف حيّزه لفظاً آخر؛ الحتياجه إليه ،أي يتمثّل باحتياج عنصر لغوي لعنصر لغوي آخر ،كأن يكون كلمة أو مجلة ،ويتعدّى

األمر ليشمل الوحدة النصيّة .يقسم االفتقار على قسمني :االفتقار املتأصّل واالفتقار غري املتأصّل» (املصدر نفسه ،ص .)24مثّة افتقار الصفة إىل
املوصوف يُعدّ من أبرز آليات التماسك النصي؛ إذ ال تكتمل الصفة إال مبوصفها الذي يسبقها.
5ـ1ـ3ـ التضاد والتقابل
يسجل التضاد أو التقابل بصمات قامتة يف طريق متاسك النصوص وانسجامها .وهذه الظاهرة ترد يف اللغة ،وكأنها مسة من
مساتها العادية .وهنالك ضروب من التقابل احلادّ يف حنو التقابل املتواجد يف ميّت وحيّ ،والتقابل املتدرج مثل ما يرتاءى بني طويل
وقصري وما مياثلها من التقابالت .وتقابل العكس يتجلى يف األلفاظ املزدوجة من أمثال باع واشرتى ،أو الزوج والزوجة وما مياثلها
(صواحلية7000 ،م ،ص .)22

5ـ1ـ4ـ الرتادف
يظهر الرتادف يف قائمة التضام النصي كآلية فاعلة يف إنشاء متاسك النصّ .وقد يعرف الرتادف على أنه «ما اختلف لفظُه واتّحد
معناه ،حنو :الربّ ،واحلنطة والقمح .ومبثل هذا املفهوم حدّه سيبويه بقوله" :هو اختالف اللفظني واملعنى واحد" .كما يعرّف "كروز" الرتادف بأنه
عالقة بني املفردات حبيث حبيث تكون هذه املفردات متطابقة يف مساتها الداللية األساسية ،ولكنها ختتلف أحياناً يف مساتها الثانوية» (ليلى ،بال
تا :ص .)2

5ـ1ـ5ـ التكرار
ويعترب التكرار من أهمّ وسائل متاسك النص وانسجامه .فهو تارة يرتبط باللفظ وأخرى يرتبط باملعنى فـ«يعرف السجلماسي
التكرير بأنه إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع يف القول مرتني فصاعداً» (خطابي0220 ،م ،ص .)042

5ـ1ـ6ـ العدول عن الرتبة /االنزياحات الرتكيبية
مصطلح الرتبة يدل على « قرينة تشكّل عالقة بني جزأين من أجزاء السياق يدلّ موقع كلّ منهما من اآلخر على معناه .فكل عبارة تتّخذ
موضعاً خاصاً بها ،وترتيباً خاصا  ،فإن تغيّر ذلك الرتتيب أو زال تغيّرت داللتها يف سياق الرتكيب الكالمي ،وترتبط وظيفتها السياقية بالسوابق
واللواحق على أساس ذلك املوقع الثّابت هلا يف السياق ،وهذا يوحي بتعالق أجزاء الكالم ومتاسكها» (املصدر نفسه ،ص  042ـ .)044

5ـ1ـ7ـ آليّات الربط
تلعب آليّات الربط دوراً ريادياً يف ضمان متاسك النصّ وانسجامه وهي تنقسم إىل قسمني :األول الربط باإلحالة؛ والثاني
الربط باألدوات .والربط باإلحالة هو توظيف اإلحالة مبا لديه من أصول وجوانب يقدّم للنص نسيجاً متالمحاً .وقد وردت هذه
اآللية يف النصوص والسيما العربية بتواتر يستغين عن القول وقد «يرى "النصّيون" أن اإلحالة عالقة داللية ،ال ختضع بالضرورة لقيود
حنوية  ،غري أن وجوب تطابق اخلصائص الداللية بني العنصر احمليل والعنصر احملال إليه جيعلها تستجيب لضوابط تركيبية تطابقية .ويعترب النحو
أحد هذه األنظمة اللغوية إذ تشكّل عناصر الرتكيب أسس التماسك الذي يقتضيه النصّ ،وتنقسم اإلحالة إىل نوعني رئيسني :اإلحالة املقامية
واإلحالة النصية» (بوهادي9213،م،ص .)51
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والوسائل النصية اليت تعدّ عُدّة لتكوين اإلحالة هي الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،وأدوات املقارنة اليت تتمثّل يف التطابق
والتشابه واالختالف ،واحلذف وهو عالقة قبلية تقرتب من عالقة االستبدال على أنها عالقة بالصفر ،حيث ترتك فراغاً كبرياً
يستعاد املاضي اللغوي به (احلمادي7002،م ،ص .)22

تتلخّص أهمّ آليات التماسك النصي يف اخلطاطة التالية:

6ـ التماسك النحوي يف خطب اإلمام احلسن
خطب اإلمام احلسن مُفعمة بالبالغة والفصاحة والدالالت القيمة اليت ترشد الذين يبحثون عن احلقائق احلقة ويفتّشون عن
الصراط املستقيم والدين القويم واحلبل املتني .فإذا بالناظر ينظر إىل اخلطب وكأنّها وحدة موحدّة متشابكة متواشجة ،فهنالك تأتي
آليّات التماسك النصي لتضع يداً بيد وتعطي الفكرة اليت سعى اإلمام وراء حتقيقها .والفكرة اليت توحي بها هذه اخلطب ليست
مفكّكة العُرى ،بل تشكّل رسالةً ضخمة ال انفصام لعُراها ،وذلك رغم اختالف املواقف اليت ألقيت فيها هذه اخلطب.
ويرتاءى دور التماسك النحوي يف إرسال الفكرة وإحيائها بشكل بارز ال نكران له .فسَعة التماسك وفاعليّة آليّاته تنعكس على
واجهة اخلطب من دون أن تشوّه هذه اآلليّات عملية التواصل اللغوي .ففيما يلي حياول البحث االستجالء عن حقيقة هذه
الظاهرة اللغوية والتعرف على حدودها.
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6ـ1ـ االختصاص وفاعليته يف خطب اإلمام احلسن
االختصاص بشتى صُوره يستوعب كمّية ملحوظة من كالم اإلمام احلسن؛ فاالختصاص االمسي يضمّن متاسك الفضاءات
النصية .ففي اخلطبة األوىل اليت جاء بها عند مقتل أبيه اإلمام علي (

) ،يبدأ كالمه حبمد اهلل سبحانه وتعاىل والثناء عليه قائالً:

شأَ ما خَلَقَ عَلى َغيْرل مِثالٍ كا َن
«الْ َح ْمدُ لَِّلهِ الَّذي كَانَ يف أَوللِ لي ِتهِ وَحْدَا ِن ّياً فِي َأزَِل لي ِتهِ ُمتَعَظمماً ِبإللَ لهيل ِتهِ ُمتَ َكبرراً بِ ِكبْرليَا ِئهِ وَ َجبَرُو ِتهِ ا ْب َتدَأَ ما ا ْب َتدَعَ َوَأنْ َ
صنْعِه»
سبَقَ ِممّا خَلَقَ رَُّبنَا اللَّطِيفُ بِلُطْفِ ُربُوبِ ليتِهِ َوبِعِلْمل ُخبْرلهِ َفتَقَ َوبِأَحْكامل ُق ْدرَ ِتهِ خَلَقَ َجمِيعَ مَا خَلَقَ فَال مُ َبدرلَ ِلخَلْقِهِ وَال مُ َغيررَ لِ ُ
َ

(املوسوي0222،م ،ص  .)2فاملُؤشّر االمسي "كان" يصبح نقطة انطالق االختصاص االمسي بداية اخلطبة .وهذا الوجود الذي
يصوّره "كان" وحييل إليه ،يعود إىل أزليّة البارئ ووحدانيته .فما يتجذّر يف البنية التحتية هلذه الوحدة هو «كان اهلل وحدانيّا».

امل ؤشر الفعلي "كان" ينطوي على حاليت التمام والنقصان يف هذه الوحدة ،فإذا اعترب على أنه مؤشّر تامّ تثبت عربه أزليّة اهلل
سبحانه وتعاىل والوحدات املتتالية تصبح تفسرياً لـ"كان" التامّة ،وإذا كان املؤشر الفعلي "كان" ناقصاً يتحقّق التماسك النصّي عرب
تكرار املتعلّقات املتواجدة بعده:

ويستمرّ التعالق النصي بتكرار "كان" يف الوحدة التالية «كان سبق مما خلق» .وال ينتهي االختصاص االمسي بهذا التواتر ،بل
ينتشر على سطح اخلطبة على يد سائر املتعلّقات احلرفية يف حنو« :اللطيف بلطف ربوبيّته وبعلم خربه وبأحكام قدرته» .فالباء تتكرّر
لتؤكّد على أن اهلل سبحانه وتعاىل لطيف ولطافته تتّسع إىل حيث ال يعقله البشر؛ وتكرّرت الالم يف جلّ عبارات هذه اخلطبة:
ستَرَا َ عَنْ دَعْوَتِهِ خَلَقَ جَمِيعَ مَا خَلَقَ وَال زَوَالَ ِلمُ ْل ِكهِ وَا انْقِطاعَ ِل ُمدل ِتهِ فَوْ َق
«فَال ُمبَ ردلَ ِلخَلْقِهِ وَال مُ َغيررَ ِلصُنْ ِعهِ وَال مُعَقمبَ ِلحُ ْك ِمهِ وَال رَادل ألَمْرلهِ وَال مُ ْ
ُكلر شَيْ ٍء عَال َومِ ْن ُكلر شَيْ ٍء َدنَا َف َتجَلّى ِلخَلْقِهِ مِ ْن َغيْ لر أَنْ َيكُونَ يُرى» (املصدر نفسه).
شهليداً عَلَ ْيهلمْ َوبَعَثَ فِيهل ُم
س َتتَرَ عَنْ خَلْ ِقهِ َوبَعَثَ إلَل ْيهلمْ َ
وتتضاءل الالم يف نهايات اخلطبة لتعطي دورها إىل املؤشر احلريف "عن"« :فَا ْ

النل ِبيرنيَ مُ َبشررلينَ وَ ُمنْ ِذرلينَ ِل َيهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَ ري َنةٍ َويَحْيى مَنْ حَيل عَنْ َبير َنةٍ وَِليَعْ ِقلَ الْ ِعبَادُ عَنْ َرربهلمْ مَا َجهللُوهُ» (املصدر نفسه) .وتلعب "ال" يف
مسرح اخلطبة دور املمثّل األوّل حيث تشكّل العامود األساسي يف صدرها وكأنّ اخلطبة يف لغتها ومعناها تتّكئ عليها:
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تتصدّر هذه الوحدة باملؤشّر احلريف "ال"؛ فهو كالعقد الفريد الذي ينتمي إليه مجيع الدالالت وكلّها تعمل على إزاحة الستار
عن اهلل سبحانه وتعاىل؛ إذ جتعله حيضر عند القلوب .فخلقه ال يتبدّل وصنعه ال يغيّره شيء وحكمه ال يؤجّل وأمره حمتوم ال
يؤخّر ،وهو سرمدي ال ملكه يزول وال مدّته تنقطع.
فاملتوقّع يف هذه اخلطبة ،وهي قيلت يف مقتل علي بن أبي طالب ،أن ختتصّ بأمري املؤمنني اإلمام علي ،إال أنّ الطقوس
الداللية يف هذه اخلطبة تتأرجح عن املنوال املعهود ويتحوّل الفضاء اخلارجي للنصّ ذريعة للولوج إىل قضيّة التوحيد ومحد اهلل
سبحانه وتعاىل .وهذه رسالة هادفة إىل املتلقّني خلطاب اإلمام يف أقصى أحناء العامل .ويف مجيع العصور ،محد اهلل وشكره وتذكار
نعمه أجدر شيء باملُصاب آونةَ نزول املُصيبة عليه.
البؤرة الرئيسة اليت تتكفّل التماسك يف اخلطبة اخلامسة لإلمام احلسن هي االختصاص .وهذه اخلطبة حَريّة بدارسها بأن يلقّبها
خبطبة االختصاص .وذلك عرب توظيف املؤشّر "ال" .وكأنّ اإلمام يف الوحدات الوصفية يكثر من استعمال االختصاص االمسي
وهو مل يتّخذ موقفاً إجيابياً يف هذه الوحدات يُضفي به على املوصوف ماهيّته ،بل هو ينزّه ،قدر املستطاع ،مما هو معهود عند
الناس .وال غَرو من ذلك ألنّه وصف للبارئ الذي تعاىل جدُّه عن وصف الواصفني:

فاملؤشر احلريف "ال" يتواتر يف هذه الوحدة ،بل يُعدّ حبالً يشكّل نسيجاً متماسكاً يف النصّ .وهنالك التقابل الداللي اخلفي بني
«ال قبل مدرك» و«ال بعد حمدود» .وجتاور املرادفات وشبهها يف هذه اخلطبة «العقول واألوهام» و«الفكر وخطراتها» جتعل آليّة
االختصاص تَحتكّ بسائر آليات التماسك لتنشر مفهوم احلمد يف ساحة اخلطبة هذه وتؤكّد على حقانية املديح وحقيقته .وخيلق
النداء فضاء تنبيهيا اسرتشاديا يف خطب اإلمام ويستأنف الكالم به يف جلّ األحيان ومن مناذج توظيف االختصاص بالنداء اخلطبة
ت
ضلٍ لَن تُعهدوا بِمْثله ِمثِْلهِ وَلَنْ تَجِدوا ِم ْثلَ سابِ َق ِتهِ .فَ َهيْها َ
ٍّ حنيَ َق َبضَهُ إلَل ْيهِ ولقَد اخْتصه بفَ ْ
ٍّ كَانَ أَعْلَمَ بِعَلي
العاشرةُّ « :أيهَا النلاسُ إلنل رَبل عَلِي
اللهُ عَلَ ْيكُمْ وَهُوَ صَاحِ ُبكُمْ غَزَاكُمْ فِي َب ْدرٍ َوأَخَوا ِتهَا جَرل َعكُمْ َرنَقاً َوسَقاكُمْ عَلَقاً وََأ َذلل رلقا َبكُمْ َوشَرَ َقكُمْ بِرلي ِقكُ ْم
هَيْهاتَ طالَمَا قََّل ْبتُمُ األُمورَ َحتّى أَعْالهُ َّ
صدُّوا َعنْها َحتّى
اللهُ إلَل ْيكُمْ ِفتْ َنةً لَنْ ُت َ
اللهِ ال تُرى ُأملةُ مُ َحملدٍ خَفْضاً ما كانَتْ سادَ ُتهُمْ وَقادَ ُتهُمْ فِي بَين ُأمَ ليةَ وَلَقَدْ وَ لجهَ َّ
ستُمْ ِبمَلُومنيَ عَلى بُ ْغضِهِ وَايْمُ َّ
فَلَ ْ

مظاهر التماسك النحوي ووظائفها يف خطب اإلمام احلسن (

) ،روائع اخلطب منوذجاً

411

اللهِ أَحْ َتسِبُ مَا مَضى َومَا يُ ْنتَظَرُ مِنْ سُوءِ رَغْ َب ِتكُمْ وَ َحيْفِ حِلْ ِمكُمْ» (املصدر نفسه ،ص
َتهْلِكوا لِطا َع ِتكُمْ طَواغِي َتكُمْ وَا ْنضِوا ِئكُمْ إلىل شَياطِي ِنكُمْ فَ ِعنْدَ َّ
.)02

تتكاثف آليات التماسك عرب االختصاص يف هذه الوحدة ،وهي تتو ّزع توزيعاً انتشارياً موسعاً .ويشكّل النداء يف النصّ فضاء
داللياً عنقودياً ،حيث اجلمل يف النموذج السابق تتّصل داللياً بالوحدة "أيّها الناس" ،من دون أن ترتبك يف تعلّقها .وكذلك يف
اخلطبة الثالثة عشرة ،حيلّ النداء حملّ النواة املركزية يف اخلطبة .والطقوس النصية يف هذا النصّ تغاير سابقه من جهة اإلحياء؛ فهو
نصّ يقصد توجيه اإلنسان توجيهاً صائباً .وهنالك أدوات أخرى لالختصاص منها االختصاص االمسي ،حنو« :فإنّ جار اهلل آمن

حمفوظ»« ،فإنّه قريبٌ جميبٌ» (املصدر نفسه ،ص .)72وتوسّع الشرائح الداللية للخطب عرب استدعاء النص القرآني .فيمأل اإلمام
س َألَكَ عبادي عَنِّي فَإِني َقرِيبٌ أُجِيبُ َد ْعوَةَ
احلسن بآي املُصحف الشريف فيقول يف أثناء خطبته اقتباساً من القرآن الكريم :وَإذا َ
اَلدّاعِ إِذا َدعانِ َفلْ َيسْتَجِيبُوا لِي َولْ ُيؤْ ِمنُوا بِي لَعَلَّهُمْ ي ْرشُدُو َن( البقرة.)082 :7 ،

فهذا االستدعاء اإلحيائي اللغوي يُنشئ متاسكاً ثنائيّاً ذا جناحني؛ فاجلناح األوّل يتجلّى يف بناء التماسك عرب آليات داخل
النص اليت حرصت عليها ذاكرة املُرسل واحتفظت بها .فاإلمام احلسن ملمّ باآلي الكريم وقد نسج كالمه باخليوط الداللية للقرآن
سواءً عن وعي أم ال وعي .مثّة اجلناح الثاني ينبين فيه التماسك عرب توظيف آليّات خارج نصيّة ،وهو ما يصطلح عليه بالتناص.
فهذه التقنية ختلق جسراً تواصلياً متيناً بني كالم اإلمام والقرآن؛ فإنّهما لن يفرتقا .وهذا الثقب ال ينتج متاسكاً داخل النصّ
فحسب ،بل يبدع متاسكاً مفتّحاً بني عناصر النصّ كلّها.
ويف اخلطبة الثالثة والثالثني وهي من كالمه بعد الصلح ،يستدعي اإلمام قصّة النيب موسى واخلضر ( )ليستدلّ عليها
وليربهن على ما فعل من حكمة ال يدركه إال أصحاب احلكمة«:يا أَبا سَعِيدٍ لإذَا ُكنْتُ إلماماً مِنْ ِق َبلل اللَّهِ تَعاىل لَمْ َيجُزْ أَنْ ُيسَفَّهَ رَ ْأيِي فِيما
س ِخطَ مُوسى فِعَْل ُه
أَ َت ْي ُتهُ مِنْ مُهَا َد َنةٍ أَوْ ُمحَا َر َبةٍ وَ إلنْ كانَ وَ ْجهُ الْ ِح ْك َمةِ فِيمَا أَ َت ْي ُتهُ مُلْ َتبِساً أَال تَرى اْل َخضِرَ لَمّا خَرَقَ السلفِي َنةَ وَ َقتَلَ الْغُالمَ وَأََامَ اْلجِدارَ َ
سخِ ْطتُمْ عَلَيل ِب َجهِْلكُمْ بِوَجْهِ الْ ِحكْ َمةِ وَلَوْ ال مَا أَ َتيْتُ لََا تُرلكَ مِنْ شِيعَ ِتنَا عَلى وَجْهِ ا َألرْض أَحَدٌ
الشْ ِتبَاهِ وَجْهِ الْ ِحكْمَةِ عََليْه حَتّى أَ ْخبَرَهُ فَ َرضِيَ هَ َكذَا َأنَا َ
إلال ُقتِل» (املوسوي 0222 ،م ،ص .)2

فهذا منوذج آخر للتماسك الثنائي الذي يستعمله اإلمام ،وهو استدعاء للشخصيات وإحيائها إحياءً مُعوّضاً للحالة الراهنة،
فاخلضر هو اإلمام وموسى هو أبوسعيد الذي جيادل اإلمام وحياربه عن جهلٍ للموقف الذي اتّخذه من معاوية .وامللحوظ يف هذه
اخلطبة أنّ التماسك يتضخّم عرب إقامة احلوار الذي يرد مراراً ليضمّن متاسك النصّ ويشدّ لفتة املخاطب من دون أن يسبّب شرود
بالٍ أو إرهاق وملل .ويأتي هذا التكرار ليخلق هندسة بديعة لكالم اإلمام ومنظومة متناسقة تتكفّل بتشييد راية التماسك يف النص.
6ـ9ـ االفتقار وفاعليته يف خطب اإلمام احلسن
يدير البحث عدسته حنو معاجلة االفتقار يف خطب اإلمام احلسن وبصورة خاصّة اخلطبة السادسة واألربعني .وذلك ألجل مكانة
هذه اخلطبة من بني سائر اخلُطب .فهي وردت يف إزاحة الستار عن خبث معاوية وأتباعه األربعة واألسهم اليت صوّبوها حنو
اإلسالم األصيل والبوح بزركشة هؤالء للحقائق ،وهي تهدف من وراء كل هذا ،التوكيد على حقّانية اإلمام علي ونفي التّهم
عن وجهه .وذلك لألجواء اخلارجية اليت مهّدت األرضية إللقاء هذه اخلطبة وخلقها على هذا األسلوب وبهذه اإلحياءات اليت
حتفظ اإلمام وتصون نسبه؛ ألنه اجتمع مع معاوية أصحابه عمرو بن العاص والوليد بن عقبة وعتبة بن أبي سفيان واملغرية بن
شعبة وطلبوا منه كي يُحضر اإلمام احلسن حتى يعيّروه ويؤبّخوه .وهذه اخلطبة وردت انعكاسًا وردّ فعل هلذا الطلب الشنيع.
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أمّا تقنية االفتقار فتأتي يف الواجهة لتعتين بتحقيق التماسك يف هذه اخلطبة احلامسة .وأكثر أساليب االفتقار تواتراً هو
"العطف" ،ومن أبرز آليّات العطف يف هذه اخلطبة أو قل يف مجيع خطب اإلمام هو توظيف "الواو العاطفة" .وليس توارد الواو
توارداً متكاثفاً ليملّ املتلقّي ويرهقه ،بل هنالك تتنوّع أساليب توظيف الواو يف هذه اخلطبة ،فتعطف اجلملة على اجلملة وتارةً
أخرى تأتي باملفرد وتُحيله على املفرد وأحياناً يساعد الواو على تضخيم عنصر فعلي خاصّ؛ حنو« :ولكن امسع يا معاوية
وامسعوا» (املصدر نفسه ،ص .)24حيث تتكرّر عرب هذه الشرحية الداللية املؤشّر الفعلي "امسع" ليؤكّد على أهمية االستماع ويبيّن
أنّ املخاطب غري مهتمّ مبا يلقى عليه من كلمات ومثّة تضخيم وجتسيد وتنويع عرب توظيف الضّمائر وذلك على يد صنعة
االلتفات«:فال أقولنّ فيك وفيهم» (املصدر نفسه) .فالواو جاءت لتحلّ حملّ "ال أقولنّ" وحتول دون تكراره حشواً«:ال أقولنّ فيك وال
أقول ّن فيهم».

أمّا التكرار املقصود فهو ليس من أسرة التكرار االستبدالي الذي حيضر باستحضار املؤشر احلريف "الواو" يف هذه الوحدة ،بل
ينتج عن تكرار املؤشر احلريف "يف" و التغيري الضمائري أي ضمري املخاطب إىل ضمري الغائبني يزيد من بالغة النص ويولد متاسكاً
رائعاً ما بعده متاسك .وترتاوح الواو والفاء تراوحاً ملحوظاً يف هذه اخلطبة .وهلذا التنويع فاعليّة باهرة يف تنشيط املخاطب ولفت
انتباهه« :وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده وهمّ أن يبطش به فلعنه اهلل ورسوله  . ...فطردها أبوسفيان وصا بها فلم يظفر املسلمون بها ولعنه

رسول اهلل» (املصدر نفسه ،ص .)22وليس هذا التنويع بني الواو والفاء تنويعاً مسطحاً ،بل يتضّمن تراوحاً بني الزمن والالزمن؛ إذ
الواو تدلّ على الرتتيب والرتتيب يقرتب من الالزمن أو هو الالزمنية البحتة؛ أمّا الفاء فتوحي بالشرحية الزمنية املتتالية .فحني متام
عملية التلقّي للمعنى ما حييط باملتلقّي وما يستشعر به يف الشعوره يكمن يف حقل الزمن اخلفي .ال شكّ أنّ للفاء اليت جتاور املؤشر
الفعلي دور فاعل يف إلقاء املعنى وبلورته؛ ألنّها ترسم حلقة يلتحق بها الفضاء اخلارج عن النصّ باألجواء املتواجدة يف داخل
النصّ.
واالفتقار عرب العطف ال ينتهي يف هذه اآلونة ،بل هنالك مؤشر آخر أي "ثمّ" يعزّز حتليل السياق اللغوي ،إال أنه يقلّ وروده
يف اخلطبة هذه وتبقى مُ َعلْ َمنَة يف القسم األخري من اخلطبة وترد عرب فواصل تستوعب مساحة فقرة أو أكثر:
ثم قام أبوك فقال :أنا شانئ حممد األبرت ،فأنزل فيه ما أنزل ،وقاتلت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) يف مجيع املشاهد،
وهجوته وآذيته مبكة  ،وكدته كيدك كله ،وكنت من أشد الناس له تكذيبا وعداوة ،ثم خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة
لتأتي جبعفر وأصحابه إىل أهل مكة  ،فلما أخطأك ما رجوت ورجعك اهلل خائبا وأكذبك واشيا ،جعلت حدك على صاحبك عمارة بن
الوليد فوشيت به إىل النجاشي حسدا ملا ارتكب من حليلته ففضحك اهلل وفضح صاحبك ،فأنت عدو بين هاشم يف اجلاهلية واإلسالم
ثم إنك تعلم وكل هؤالء الرهط يعلمون أنك هجوت رسول اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم) بسبعني بيتا من الشعر ،فقال رسول اهلل
(صلى اهلل عليه وآله وسلم) اللهم إني ال أقول الشعر وال ينبغي لي ،اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة فعليك إذا من اهلل ما ال يحصى من
اللعن ،وأما ما ذكرت من أمر عثمان فأنت سعرت عليه الدنيا نارا ،ثم حلقت بفلسطني ،فلما أتاك قتلته ،قلت أنا أبو عبد اهلل إذا
نكأت قرحة أدميتها ثم حبست نفسك إىل معاوية ،وبعت دينك بدنياه فلسنا نلومك على بغض وال نعاتبك على ود ،وباهلل ما
نصرت عثمان حيا ،وال غضبت له مقتوال (املصدر نفسه ،ص.)22

ويتزاوج "ثمّ" مع األفعال املاضوية "قام ،وخرجت ،وحلقت ،وحبست" ليستعاد به مشهدا ماضويا ابتعد عن اآلونة الراهنة.
وتتنج هذه املعاودة متاسكاً يف املنظومة املفاهيمية للنصّ .واملتلقّي حيسّ مبرور الزمن وحيوية الصور املستعادة ،وكأنّها حتدث ثانية
وترتك بَصماتها القامتة على أرصفة األذهان .أمّا افتقار املوصول بالصلة فلم يستطع أن يؤكّد لنفسه حضوراً قامتاً يف هذه اخلطبة
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وشأنه شأن سائر املفردات ،إال أنه يرتبط حبس اسيّة فائقة باملوقف الذي يرد فيه ويبلغ قرارة اخلطبة برفع التّهم عن اإلمام علي:
«أتعلمون أنّ الذي شتمتموه منذ اليوم صلّى القبلتني كلتيهما وأنت يا معاوية بهما كافر تراها ضاللة ،وتعبد الالت والعزّى غواية» (املصدر نفسه،
ص .)24

فامللمح الداللي يف هذه الوحدة يسيطر على املالمح اللغوية ،وللموصول دوره االستبدالي املعهود؛ فهو ذكر استبداالً
للتصريح باسم اإلمام علي ما يثري التفكري يف املتلقّي ويبعثه على استفسار .واملوقف تقابلي يقارن إثره املوصول "الذي" باالسم
املصرّح به "معاوية" مقارنة خُلقية اعتقادية .وهذه املقارنة تنصبّ للماضي قوائمه الشاحبة .وهنالك عنصر الزمن اخلارجي التارخيي
يتواشج والعنصر الزمن الداخلي ويتقارنان .فـ "اليوم" يتحقّق الشتم فيه ،وهو شتم غري عادل؛ أل ّن تاريخ يثبت أنه غري حقيق هلذا
الشتم؛ ألنّ اإلمام علي تتوّج وجوده باإلميان ومل يتسرّب الشرك يوماً يف نفسه ،هذا بينما أنه سبق ملعاوية أن كفر باهلل عزّو جلّ
واتّخذ له شريكاً بعبادة األوثان والسيّما الالت والعزّى.
وال يكون استخدام املوصول حكراً على املوصوالت اخلاصّة ،بل هنالك موصول عامّ يوظّف يف املوقف نفسه«:قال يا معاوية

أظنّك ال تعلم إني أعلم ما دعا به عليك رسول اهلل» (املصدر نفسه ،ص )22؛ املوقف الذي تطفو به احلقائق الكامنة على السطح ويذوب
فيه معاوية ذالً وحقارةً ملاضيه احلالك .واملوصول العامّ "ما" يقوم بوظيفة ثنائيّة :األوىل حتقيق االنسجام عرب الوحدات السابقة
بالوحدات الالحقة؛ والثانية هي تسدّ ما حيتاج إليه الفعل "أعلم" ويفتقر إليه من متعلّقات ،فهو مفعولٌ به ثمّ التكرار االشتقاقي
يف "تعلم" و"أعلم" وانتقال صيغي "أنت" و"أنا" حيوك يف النصّ متاسكًا منضدًا مسيكا غري ممزّق.
والرتكيب اإلضايف "رسول اهلل" ميتدّ يف ساحة النص امتداداً انتشارياً ويرد مراراً ليخلق هيكالً ضخماً ثابتاً هلذه اخلطبة احلامسة
وهو يشيد برايته على صعيد مستويني البنية الدّاللية والبنية السطحية الرتكيبية من دون تقشّف .فيصبح رسول اهلل ( )هو املرجع
األساس للرباهني والشواهد اليت يستند إليها اإلمام احلسن .مثّة إضافة الظرف"يوم" إىل املؤشرات الفعلية أو االمسية يبين أسلوباً
متواتراً يف هذه اخلطبة "يوم  +جاء ،يوم  +وقفوا ،يوم  +أحد" وبها تتضافر احللقات الزمانية تضافراً وطيداً من الزمن الظريف
والزمن التارخيي والزمن النحوي املتواجد يف الكينون الفعلي.
والتعداد من أوسم التقنيات املستعملة يف هذه اخلطبة ،وهو افتقار مستجدّ؛ ألنّ عدّ العدد جيعل املتلقي متوقعاً الستماع العدد
اآلخر « :أيها الرّهط نشدتكم اهلل أال تعلمون أنّ رسول اهلل صلّى اهلل عليه وآله وسلّم لعن أباسفيان يف سبعة مواطن ال تستطيعون ردّها ،أوّهلا
يوم لقى رسول اهلل خارجاً يف مكة  ...والثانية يوم عري ...والثالثة يوم أحد ...والرّابعة يوم جاء باألحزاب واخلامسة يوم جاء أبوسفيان يف قريش

 ...والسادسة يوم اجلمل األمحر والسّابعة يوم وقفوا لرسول اهلل ( »...املصدر نفسه) .وهذه التقنية تعمل على إقامة الصالت املتينة بني
ص إىل املتلقي.
فقرات النص وتبعث بالسياق على احلركة األمامية حركة متناسقة ترنو إىل إبالغ الرسالة اليت حيتويها الن ّ
6ـ3ـ التضاد والتقابل وفاعليتهما يف خطب اإلمام احلسن
من التقنيات اجلادة يف دائرة متاسك النصوص هو التقابل .وال تشكّل خطب اإلمام استثناء وحياداً ،بل جيد القارئ يف طيّاتها كمية
ملحوظة هلذه التقنية .وأكرب أثر ترتكه هذه اآللية يف إطار الرساالت اللغوية واملساحات النصّية هو التوكيد الداللي بتسليط األضواء
على شقّ من املعنى وتضخيم جوانبه املغايرة احتذاءً للقاعدة الشهرية اليت تتكوّن يف هذه الشرحية «الضدّ يعرف بالضدّ» .فالتقابل
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هو اإلحياء باجلوانب الكامنة عرب البوح بالشقّ املضادّ؛ فلذلك ال ينبغي أن زجزي التضاد عن التقابل ،بل األول يتضافر تضافراً ال
انفكاك له مع الثاني.
أمّا البحث فيجيل ببصره حنو أبرز خطب اإلمام احلسن اليت ختصّ بآل البيت وإحياء فضائلهم .وذلك لتواتر الوحدات التقابلية
فيها .فاخلطبة الرابعة والثالثون يستهلها اإلمام حبمد اهلل سبحانه وتعاىل والثناء عليه محداً أسلوبياً يتواجد يف مجيع اخلطب
وجيعلها كخرز سُبحة واحدة تتعاضد وتتناضد؛ ويستمرّ الكالم يف اخلطبة بعد ذلك باقتباسٍ قرآني يقف فيه التقابل منصوباً على
قوائمه« :وأذهب عنّا الرجس وطهّرنا تطهرياً» (املصدر نفسه ،ص .)22يتحقّق التقابل يف هذه الوحدة عرب املؤشرين االمسيني "الرجس"
و"تطهرياً" تقابالً يظهر على البُنية السطحية ،إال أنّ هذا التقابل يزول وينمحي عرب سيطرة املؤشر الفعلي "أذهب عنّا" ليخلق ترادفاً
معنوياً على صعيد البنية الداللية .فذهاب الرجس يساوي التطهري رغم التضاد اللغوي املتواجد بني الرجس والتطهري ورغم
التقابل التعريفي الكامن يف املؤشرين املذكورين ،حيث أنّ الرجس معرفةً وتطهرياً مؤشر تنكريي يتزاوج التقابل اللغوي والتقابل
التعريفي.
وال ينحصر التقابل يف هذه اخلطبة يف التقابل اللغوي ،بل هنالك تقابل آخر يظهر عرب التباينات الداللية للضمائر املوظفة« :أمّا

أنت يا علي فمنّي ،وأنا منك ،وأنت وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة من بعدي» (املصدر نفسه) .فالتقابل الضمائري يتجلّى يف احلركة املقصدية اليت
يرنو إليها الضمريان "أنت" و"أنا" أي اخلطاب والتكلّم ،وكذلك التقابل املتواجد يف الضمريين املتّصلني "ي" و"ك" اللذين التحقا
باملؤشّر احلريف "من" ،وهما توكيد وإحالة للضمائر املنفصلة "أنا" و"أنت" إحالةً متناسقةً متناغمةً ,وهنالك تقابل آخر تظهر مالحمه
يف كلميت "مؤمن" و"مؤمنة" .فاألوّل مذكر والثاني مؤنّث.
وهكذا ا ستوى التقابل على سوقه يف هذه الوحدة وتضخّم باكتظاظ غري معهود والغريب واألعجب العجيب هو الغاية اليت
جينح إليها هذا التقابل املتكاثف؛ إذ هو االتّحاد الذي تنكسف حتت ظلّه الوارف مجيع التقابالت املتمادية يف هذه الوحدة فـ علي
عليه السّالم والنيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم متّحدان ومتجانسان جتانساً شبه تامّ؛ حيث يصبح علي ولي املؤمنني بعد النيب
(.)
ويف اخلطبة اخلامسة واألربعني ،يقرتن التقابل بالتناصّ يف كالم اإلمام احلسن؛ إذ يقول« :حنن فيكم كالسّماء املرفوعة واألرض
املدحوة والشمس الصاحية ،وكالشجرة الزيتونة ،ال شرقية وال غربية اليت زيتها النيب صلّى اهلل عليه وآله وسلّم وعليّ فرعها ،وحنن واهلل مثرة تلك

الشجرة ،فمن تعلّق بغصن من أغصانها جنى ومن ختلّف عنها فإىل النار هوى» (املصدر نفسه ،ص  .)27فهذه الوحدة استدعاء للنصّ القرآني:
جرَةٍ
كوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَ َ
كأَنَّها َ
اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَاألَ ْر ِ مَثَلُ نُورِهِ كَ ِمشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ َ
ض ِربُ اللَّهُ األَمْثا َ
سسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ ِلنُورِهِ َمنْ يَشاءُ وَيَ ْ
شرْقِيَّةٍ وَال غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ َولَوْ لَمْ تَ ْم َ
مُبارَكَةٍ َزيْتُونَةٍ ال َ
َبحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصا ِ( سورة النور  42 :72ـ
كرَ فِيهَا اسْمُهُ ُيس ِّ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ُترْفَعَ وَيُذْ َ
.)42

فالشرحية املتضادة تظهر يف نطاق وصف الشجرة الزيتونة اليت ال شرقية وال غربية؛ فالشرق والغرب جهتان متقابالن وظّفا
ارتقاءً ملستوى التماسك يف النصّ .مثة السماء واألرض عنصران من أهمّ عناصر الطبيعة متقابالن وأوصافهما يتقابالن أيضاً تقابالً
جهيّاً" :املرفوعة ،واملدحوّة" وأخرياً "تعلق وختلّف" و"زجى وهوى" ميهّدان األرضيّة املناسبة للتقابل املتكاثف؛ إال أنّ هذه
التقابالت خترج عن حلقة التقابالت املُعجمية ،فلن تقع الناظرة يف كتب فقه اللغة أو املعاجم على املؤشر الفعلي "تعلق" يقابله

مظاهر التماسك النحوي ووظائفها يف خطب اإلمام احلسن (

) ،روائع اخلطب منوذجاً
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"ختلّف" وليس لفظ مرفوعة مقابالً مئوياً لـ "مدحوة"؛ بل هذه التقابالت نشأت عن أفضية النص اخلاصّة وزجمت عن اإلحياءات
اليت يشعّ بها هذا اخلطاب .فهذه الدالالت دالالت داخل نصية تبتعد عن الثوابت اللغوية املعهودة .وهذه التقابالت ال تسبّب
انفكاك النصّ وشتاته ،بل هي ختلق عكس ما تظنّ به الظّنون فضاءً داللياً متماسكاً حتتشد فيه مجيع العناصر لتبيّن معنى واحداً
هو مدى أهميّة والية اإلمام علي وفضيلة األئمة األطهار على سائر الناس.
ويتكرّر هذا التقابل التنظريي الذي متّ عرب تَجابُه العناصر البيئية القائمة على أصول واحدة يف نهايات اخلطبة هذه« :وأقسم باهلل
لو متسّكت ا ألمّة بالثقلني ألعطتهم السّماء قطرَها ،واألرض بركتها ،وألكلوا نعمتها خضراء من فوقهم ،ومن حتت أرجلهم من غري اختالف بينهم
يوم القيامة ،قال اهلل عزّوجلّ :ولو أنّهم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من ربّهم ألكلوا من فوقهم ،ومن حتت أرجلهم وقال اهلل عزّوجلّ :ولو
أ ّن أهل القُرى آمنوا واتّقوا لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء واألرض ولكن كذّبوا فأخذناهم مبا كانوا يكسبون» (املوسوي0222،م ،ص .)28

هذا التقابل تنظريي؛ ألنّ العناصر املتناظرة البيئية قد اصطفّت يف هذه الوحدة جنباً جبنب .فمثال السماء ،وقطرها ،واألرض،
ونعمتها اخلضراء يف احلقيقة عناصر متناظرة وال يولد بها تقابل ،إال بعد أن تنصبّ وتنسكب يف أجواء خاصّة مميّزة .وال شكّ أنها
تعود إىل بؤرة مركزية موحّدة هو "الثقلني" والتمسّك به .أمّا التقابل املكاني فينبعث من توافد العناصر اجلهية "فوقهم" و" حتت
أرجلهم" وكلّ ذلك استمداداً بالتناص القرآني السافر املصرّح به.
مثّة تقابل نصيّ داللي آخر مل خيضع للتضادات اللغوية الرائجة .وهو تقابل املؤشرين الفعليني "آمنوا" و"كذّبوا" ثمّ "لفتحنا
عليهم بركاتٍ" و"فأخذناهم مبا كانوا يكسبون" .وهذا التقابل تقابل داللي مجلي يتوسّع عن دائرة املفردة الضيقة .وتوظيف "غري"
يبدع أسلوباً تقابلياً مستجداً يتمثّل يف الوحدة« :وأمر بسدّ األبواب يف مسجده غري بابنا فكلّموه يف ذلك» (املصدر نفسه ،ص  .)22وما
شابهها من الوحدات؛ فاألبواب مغلقة منسدّة غري باب أهل البيت .والتقابل بـ"غري" تقابل عكسي جتعل ما قبلها معاكساً ملا بعدها
داللياً.
وهنالك تقابل داللي مقارن حيث يتمّ التقابل فيه عرب مقارنة مشهدين أو حالتني يتجلّى يف وحدات كهذه الوحدة« :فكان أبي
سابق السّابقني وأقرب املقرّبني إىل اهلل وإىل رسوله ،وذلك أنّه مل يسبقه إىل اإلميان أحدٌ غري خدجية (سالم اهلل عليها)؛ فكما أنّ اهلل عزّوجلّ فضل
سجِدِ اْلحَرامل َكمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَاْليَوْمل الْآخِ لر
السابقني على املتأخّرين ،فضل سابق السّابقني ،وقد قال اهلل عزّوجلّ :أَجَعَ ْلتُمْ سِقايَةَ الْحاجر وَعِمارَةَ الْ َم ْ

وَجاهدَ فِي سَبِيلل اللَّه» (املصدر نفسه ،ص .)22فتقارن هذه الوحدة بني السابقني واملتأخرين ،وفضل الفئة األوىل على األخرى وتتابع
ذلك بتفاصيل واستدعاء كالم اهلل العظيم يف مشهد وصفي يقارن بني سقاية احلاجّ وعمارة املسجد احلرام واإلميان اخلالص باهلل
واليوم اآلخر واجلهاد يف سبيل اهلل والتفاني يف هذا الطريق .وهذا التقابل وهذه املقارنة مينحان النصّ متاسكاً أسلوبياً بديعاً يتمّ عرب
توظيف أدوات أهمّها حرف استفهام أي اهلمزة ثمّ كاف التشبيه الالحقة باسم املوصول وكأنّ التشبيهية اليت تصدّرت وجلست يف
قلب اخلطاب ثمّ الواو يرد متواترًا يف اخلطبة هذه.
والتقابالت احلرفية والضمائرية ختلق تراوحات إيقاعية يعضد متاسك النصّ وينقض الرّتابة اململّة .وهذا ما زجده يف نهايات
اخلطبةَ « :فحَقٌّ عَلَى كُلر ُمسْلِمٍ أَنْ ُيصَلميَ عَلَ ْينَا مَعَ الصلالةِ عَلى ال لنبِير فَرليضَةً وَاجِبَةً وَ َحلل اللَّهُ تَعَاىل ُخمُسَ الْغَنِيمَةِ لِ َرسُولِهِ َوأَوْ َجبَا لَهُ فِي كِتَابِهِ
صدَقَةَ وَحَرل َمهَا عَلَيْنا مَ َعهُ َفأَدْخَلَنا وَلَهُ الْ َحمْدُ فِيمَا َأدْخَلَ فِيهِ َنبِ ليهُ َوأَخْرَجَنا َونَزلهَنا مِملا أَخْرَجَهُ ِم ْن ُه
َوأَوْجَبَ لَنا مِنْ ذَلِكَ ما أَوْجَبَ لَهُ وَحَرلمَ عََليْهِ ال ل
اللهُ تَعَاىل لِ ُمحَ لمدٍ حِنيَ َجحَ َدهُ كَفَ َرةُ أَ ْهلل اْلكِتابِ وَحاجُّوهُ فَ ُق ْل
اللهُ عَزلوَجَلل ِبهَا وََفضِيَلةً َفضللَنا بِهَا عَلى سَائِرل الْعِبادِ فَقالَ َّ
َونَزل َههُ َع ْنهُ كَرَا َمةً َأكْرَمَنا َّ
ت اللَّ ِه عَلَى الْكا ِذبِني» (املصدر نفسه).
سكُ ْم ثُمل نَ ْب َتهل ْل َف َنجْ َعلْ لَ ْعنَ َ
ع أَبْناءَنا وََأبْنا َءكُ ْم وَنِساءَنا وَنِسا َءكُ ْم َوَأنْفُسَنا َوَأنْ ُف َ
تَعالوا َندْ ُ
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فالضمائر تقف معاكسة بعضها جتاه بعض "لنا ولكم ،وأوجب لنا وأوجب له ،وحرّم عليه وحرّم علينا ،ونزّهنا ونزّهه،
وأبناءنا وأبناءكم ،ونساءنا ونساءكم" .كلّ هذه الضمائر املعاكسة تتجاوب داللياً وتبين هياكل داللية متشابكة تضمّن التماسك.
ومن أهمّ التقنيات اليت وردت جبانب اللعب الضمائري واإلحاالت املتكاثفة هو التكرار املكثّف يف هذه الفقرة اليت ال متتد طوالً.
فـ"أبناءنا وأبناءكم ،ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ،وأوجبها وأوجب لنا ،وحرّم عليه وحرّم علينا ،ونزّهنا ونزّهه" كلّ هذه
األلفاظ تتكرّر تكراراً جتاورياً وهلا أثر فاعل يف تأكيد املعنى يف بال املتلقّي كما توسع يف اإلحياءات اليت تسطع عن هذه الوحدة.
6ـ4ـ الرتادف والتكرار وفاعليّتهما يف خطب اإلمام احلسن
تتضاءل آلية الرتادف أو شبه الرتادف يف خطب اإلمام؛ إال أنّ ندور هذه اآللية ال ينخفض إىل درجة الصفر؛ بل هنالك ترادف
استهاللي يكثر وروده يف اخلطب ومسي باالستهاللي؛ ألنه ترادف يأتي يف بداية الكالم ومستهلّه وغالباً ما يؤكّد على محد اهلل
محداً متداوالً ومن مناذجه اخلطبة الثانية واألربعون« :محد اهلل وأثنى عليه ،ثمّ قال :أما بعد فإنّ اهلل كتب اجلهاد» (املصدر نفسه،
ص.)22

والثناء املذكور هنا ثناء خارج نصّي يلمح إىل النص املضبوط بصورة غري مباشرة .وكان يف حقيقة أمره ومن دون أن يتقنّع بأي
شيء" :محد اهلل والثناء عليه" فـ"احلمد" و"الثناء" مؤشّران شبه مرتادفان القرتاب داللتهما اقرتاباً حمكّكاً مفتوالً .وهذا التماسك من
أشحب ألوان التماسك يف اخلطب وأكثرها فتوراً لندوره ،ألنّه أصبح ضرباً من العادة ،إال أنه يساعد على إنشاء متاسك شامل بني
اخلطب مجيعها من البداية حتى النهاية.
من النماذج األخرى آللية الرتادف أو شبهها ما يتجلّى يف الشق األخري من اخلطبة الواحدة واألربعني ،إذ يقول اإلمام فيها:
«فال ختالفوا أمري ،وال تردّوا علىّ رأيي ،غفر اهلل لي ولكم وأرشدني وإيّاكم ملا فيه احملبّة والرّضا» (املصدر نفسه ،ص  .)22يظهر شبه الرتادف
يف هذه الوحدة عند املؤشّرين االمسيني األخريين "احملبّة والرّضا" .ومل يكن هذا الرتادف ترادفاً معجميّاً يطفو على سطح املعاجم
والقواميس؛ بل هو ترادف وظيفي تداولي يظهر يف بنية النصّ ما يُسوّي بني احملبّة والرضا وجيعلهما يتجاوران جتاوراً داللياً سافراً.
وأمّا الفاعلية الصارمة هلذه اآلليّة فهي متحيض غرض اخلطبة فيهما؛ فاإلمام احلسن يأخذ بالنصيحة والرشاد ليتمسك الناس
مبحبة اهلل ولفت رضاه ،فينسكب الغرض من إنشاء هذه اخلطبة يف إطار داللي موسّع يتحدد يف كلمتني مفتاحيتني هما :احملبّة
والرضا.
وهنالك ترادف متدرج يربز يف مثل هذه الشرحية الداللية« :وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله» (املصدر نفسه) .فالرسول ( )عبد
من عباد اهلل املخلصني ،إال أنّ القضية ال تنعكس فليس كلّ عبد رسول من الرسل؛ فالعالقة بني العبد والرسول عالقة متدرّجة
داللياً؛ فالعبد الصاحل اخلالص يرتقي سالمل املعرفة إىل أن يصطفيه اهلل وجيتبيه رسوالً للعاملني .وهذا الرتادف كسابقه ليس ترادفاً
معجمياً تعرفه كتب اللغة ،بل ترادف ابتدعته العالقات النصّية التوزيعية التجاورية .وهذه اآلليّة يف هذه األجواء تضمّن متاسك
النصّ ضماناً متيناً عرب الدّاللة التوكيدية اليت حتملها فتؤكّد أنّ الرسول عبد اهلل ورسوله ،والرسالة ال تنفي العبودية عن
األشخاص أيًّا كانوا.
أمّا التكرار فله حمطّة مركزية يف جلّ اخلطب وهو من أكثر آليات التماسك النصّي يف كالم اإلمام احلسن ومن مناذجه اخلطبة
الواحدة واألربعون« :احلمد هلل كلّما محده حامد ،وأشهد أن ال إله إال اهلل كلّما شهد له شاهدٌ وأشهد أنّ حممداً عبده ورسوله أرسله باحلقّ
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بشرياً ،وائتمنه على الوحي» (املصدر نفسه ،ص  .)22فالتواتر هاهنا تواتر تفسريي اشتقاقي ،حيث املؤشّرات "احلمد ومحده وحامد"
مثّة "أشهد وشاهد وشهد" ثمّ "رسوله وأرسله" تنبعث من أصل واحد .وهذا التوظيف االشتقاقي مسة مستساغة يف النصّ وتؤدي
إىل تناغمه وإيقاعه ما ينتج نهائياً متاسكاً يف البنية السطحية.
أمّا البنية الداللية هلذه التواترات فتعمل على إنشاء التماسك بالدور التفسريي الذي تلعبه .وكلّ ذلك استجالءً ملعنى احلمد
وكيفياته يف الوحدة اليت ضرب البحث بها مثاالً منوذجياً؛ فاحلمد يف حقيقته يقرتن بالشهادة على وحدة اهلل ورسالة النيب (.)
وهذا اإلقرار تكتمل به منظومة احلمد .وهذا احلمد ليس محداً اعتيادياً جيري على اللسان من دون أن يسطع عن القلب ويذوب
اللباب ،بل هو محد احلامدين الذين محدوا اهلل على بصرية وهم يؤمنون بالرسول املُرسل ويشهدون بأنه ال إله إال اهلل .وهذه
االشتقاقات مل ترد عبثاً ،بل هلا دور ناضج يف حقن املعنى وخلق أفضية متالحقة على صعيد البنية السطحية.
ومن األدوات النصية املتكرّرة يف خطب اإلمام هي حروف املشبّهة بالفعل وهي تتكرّر تكرارا انتشاريا تستوعب مساحة كربى.
فهي تشكّل يف اخلطب كلّها نقطا عالئقية قامتة حتدّد مسرية التماسك يف اتّجاهني :البنية السطحية والبنية الداللية ما جتعل املتلقّي
ص واحد متوحّد الرؤية اليت تضفيها اللسانيات احلديثة على النص.
يعامل مجيع اخلطب كن ّ
مثّة التكرار الضمائري تنعكس صورته على الرتاكيب انعكاساً سافراً وتولد متاسكاً فاعالً نشيطاً .وتتكرّر آليات الرّبط والسيما
املؤشر احلريف "و" تكراراً من دون أن يكبح مجاحه شيء؛ إذ خيلق شبكة داللية متالحقة ميكن أن تسمّى بالشبكات الداللية
العنكبوتية .التضاح األمر ،يدير البحث جبهته حنو دراسة اخلطبة التاسعة وثالثني لإلمام ،وهي وردت يف ذكر فضائل أمري املؤمنني
علي بن أبي طالب:
أيّها الناس إنّا جئناكم ندعوكم إىل اهلل وإىل كتابه وسنّة رسوله ،وإىل أفقه من تفقّه من املسلمني ،أعدل من تعدلون ،أفضل من
تفضلون ،وأفى من تبايعون ،من مل يعيبه القرآن ،ومل جتهله السنة ،ومل تقعد به السّابقة إىل من قربه اهلل تعاىل ورسوله قرابتني قرابة
الدين وقرابة الرحم ،إىل من سبق الناس إىل كلّ مأثرة ،إىل من كفى اهلل به ورسوله والناس متخاذلون ،فقرب منه وهم متباعدون،
وصلّى معه وهم مشركون ،قاتل معه وهم منهزمون ،وبارز معهم وهم مُحجمون ،وصدقه وهم يكذّبون ،إىل من ترد له وال تكافأ له
سابقة ،ويسألكم النّصر ،ويدعوكم إىل احلقّ ( ...املصدر نفسه ،ص .)24

فاملؤشر احلريف "الواو" يف هذه اخلطبة يزداد تواتره عن عشرين .وهذا التزاحم ال يشكّل عبثية لغوية؛ بل مينح للقارئ فرصة
إلدراك مَدى ترابط أجزاء النص ،وهو خيط تواصُلي يربط مفاصل النصّ بعضها ببعض .وهذه الكمّية اجلديرة تعلّل الرؤية
الشاملة للنص.
أمّا التكرار الضمائري فيتوزّع يف أحشاء النصّ توزيعاً انتشاريا .والضمائر املوظّفة هي الضمائر اخلارجية أي هي ضمائر
اخلطاب يف الغالب" :جئناكم ،وندعوكم ،ويسألكم ،ويدعوكم ،ويأمركم ،ورمحكم" .ومل تكن هذه الضمائر كُومة مكثّفة،
بل انتشرت على سطح النصّ .ولن تنعدم الضمائر الداخلية أي الغائبة يف هذه اخلطبة ،بل حتضر يف اخلطبة متعانقة للضمائر
اخلارجية" :رسوله ،وهم ،وتنصروه ،وتؤازروه ،وأصحابه ،وعماله ،وانتبهوا ،ويكذبون ،ومشركون ،واشخصوا إليه ،و
."...
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وكلّ هذه التواترات تدعم الداللة املركزية اليت ابتدأ بها الكالم من الدعوة إىل اهلل وكتابه وسنّة رسوله .ومشهد اخلطبة مشهد
حواري يعوق دون نُعاس املخاطب وتشريد باله .وهذا األسلوب يتفاعل مع املخاطب تفاعالً ناشطاً دؤوباً وال تتمّ فيه عملية
القراءة إال بتضافر املتلقّي يف خاليا النصّ.
وهنالك تكرار لطيف يتمظهر يف املؤشّرات الفعلية ،أال هو التكرار الزمين الصيغي يف األفعال هذه؛ إذ هي ترتاوح بني املاضي
واحلاضر ما يسبّب إيقاعاً المرئياً يُحرّك رغبة املخاطب على استمرار العمليّة التواصلية .مثّة التكرار يندمج وحلقة شبه املرتادفات
اليت رصفت الصفات ارتصافاً منضّداً .وليس هذه ترادفات معجمية ،بل هي ترادفات تداولية انضمّت يف هذه اخلطبة لتبوح
باملقصدية اليت توجّه إليها اإلمام احلسن .فـ"متخاذل = متباعد" و"مشركون = منهزمون" و"حمجمون = يكذّبون" ترادفات معجمية
تتمحور حول الناس الذين ختاذلوا وابتعدوا عن الدين والرضوخ حتت اإلسالم املبني .وختاذهلم وابتعادهم نشأ عن شركهم باهلل
العظيم؛ فهؤالء املشركون انهزموا يف حماربتهم اهلل ورسوله ،وهم مكذّبون بيوم احلساب .وهذه صفات تنظّم حقالً داللياً يتجّسد
يف اخلطاطة التالية:

فهذه اإلحاالت الداللية اليت متّت عرب ارتصاف الصفات املرتادفة أضحت ملتقى االهتمام يف هذه الدراسة؛ إذ أثرت تأثرياً ال
نكران له على متاسك النصّ.
6ـ5ـ العدول وفاعليته يف خطب اإلمام احلسن
يع ّد العُدول عن األصل أي االنزياح الرتكييب من التقنيات الفاعلة اليت تعمل على بناء التماسك يف النّص .وهي لن تعرض عرضاً
حمدداً ،بل تواترت وتوزعت إىل أن اعتربت ظاهرة لغوية حمرتمة ،وهي حتطّم الرقم القياسي قياسا لسائر التقنيات الشهرية
ويصطدم الدارس يف خميّم العدول بكمّية كربى من األساليب منها :احلذف ،والتأخري والتقديم املكاني يف اجلمل امسيةً كانت أو
ل ما يطرأ على النصّ مسة مميّزة يدخل يف نطاق العدول؛
فعلية ،ثمّ التأرجحات الزمنية واالستبداالت الداللية وحتى التكرار .وك ّ
ألنّ هذه السّمات املميّزة خترق الرتابة اليت تأتي النصّ.
وملعاجلة العدول واستبصار مالحمه وكيفيّاته ،يدرس البحث اخلطبة الثامنة عشرة من خطب اإلمام احلسن ،واليت ألقيت لتبيّن
األحداث اليت وقعت بعد النيب ( .)من أبرز األساليب املنزاحة يف اخلطبة هذه هو احلذف« :احلمد هلل العزيز اجلبّار ،الواحد القهّار،
الكبري املتعال» (املصدر نفسه ،ص .)37
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بادي الرأي ،يبدو أنّ احلذف يوسّع الفراغات النصية ويفكّك النص ويبعثر دالالته إال أنّ ما تظنّ به الظنون ال حيدث يف
احلقيقة ،بل احلذوف تقرّب من الدالالت وحتوك نسيجاً دالليّاً متالمحاً من غري نقص ،وهو يتكفّل بتضافر البنيات اللغوية
والنوات الداللية .أمّا احلذف يف هذه الوحدة فيتجسّد يف حذف املوصوف حذفاً قرائنياً؛ فـ"اهلل" يف بداية هذه الوحدة هو املوصوف
ثمّ الصفات تليه من دون أن يرد املوصوف مراراً ،لكنّه يتواجد يف البنية التحتية للوحدة هذه" :اهلل الواحد ،واهلل القهّار ،واهلل
الكبري ،واهلل املتعال" .واحلذف يف هذه الوحدة ليس حذفاً استنباطياً ،بل هو حذف قرائين ،حيث تبوح به القرينة اللفظية أي
املوصوف املذكور وهو "اهلل" .ويشكّل هذا احلذف إحالة امسية جلميع هذه األوصاف على أنها مجيعاً تعود إىل املؤشّر االمسي
"اهلل".
وحُذف املوصوف لتضخيم الصفة املعنيّة ،وهي آليّة يولد إثرها التوكيد الداللي .وهنالك حذف استبدالي يظهر بشكل سافر
عند استخدام ظاهرة العطف والسيّما العطف بـ"الواو" .وهذه التقنية هلا يد طوىل يف اخلطب مجيعاً وال تشكّل هذه اخلطبة
استثناء؛ إذ بصمات العطف بالواو تعلو على شاشة النصّ«:فعليكم عبد اهلل بتقوى اهلل وطاعته واجلدّ والصّرب ،واالستعانة باهلل ،واخلفوف
إىل ما دعاكم إليه أمرياملؤمنني عصمنا اهلل وإيّاكم مبا عصم به أولياءه وأهل طاعته وأهلمنا وإيّاكم تقواه ،وأعاننا وإيّاكم على جهاد أعدائه،
وأستغفراهلل العظيم لي ولكم» (املصدر نفسه ،ص .)42

نعترب هذه التقنية حذفاً استبدالياً ال استبداالً حمضاً؛ ألنه ال بأس باستحضار الواو واملؤشّر احملذوف متزامناً فيمكن القول:
«فعليكم بتقوى اهلل وعليكم بطاعته وعليكم باجلدّ وعليكم بالصرب» (املصدر نفسه) .فال تكون الواو مبدلة نهائية للمؤشّر احملذوف مع أنها
تدلّ على املؤشر آونة حذفه وتواتر هذا املؤشر الرابط يف هذه الوحدة توجيهاً ودعماً للمقصدية املرنوّ إليها ،وهو اإلبالغ الديين
والتوجيه النفسي إىل التمسك بالتقوى واجل ّد واالصطبار واحليلولة دون الزعزعات النفسية.
ومن احلذوف اليت شهدت لنفسها حضوراً يف ساحة النصّ وواكبت احلذوف االستبدالية هو احلذف النحوي املتجلى فيما
مياثل الوحدات التالية« :أشهد أن ال إله إال اهلل .وحده ال شريك له» (املصدر نفسه ،ص  .)34يف هذه الوحدة حذف الكينون اللغوي
"موجود" حذف حنوي معهود على أنه خرب لـ"ال" النافية للجنس ،وهو دالّ على الوجود املطلق .واحلقّ أنّ بالغة احلذف يف هذه
الوحدة بالغة مضمحلّة ،وذلك ألجل التقنني النحوي الذي سكبت فيه واالستحضار املؤشر "موجود" يؤدّي إىل ثلمة قواعدية يف
النصّ وما يكسر نطاق الدستور النحوي يبتعد عن البالغة اليت يعنيها البحث هذا ،إال أنه ال شكّ أنّ احلذف القواعدي أيضاً
يعمل ـ عن الوعي ـ على إنشاء التماسك يف النصّ بدرجة خافضة.
ومن أبرز مظاهر العُدول النصّي هو "التقديم والتأخري" أو ما تطلق عليه التأرجحات النصيّة .ويف كثري من األحيان هذه
التأرجحات تتلبس بأساليب تركيبية خاصّة؛ فمن هذه األساليب املتواجدة يف هذه اخلطبة هو أسلوب احلصر بـ"إال" املتجلّى يف
الوحدة« :فإنّي ال أقول لكم إال ما تعرفون» (املصدر نفسه) .هذا ما ظهر على البُنية السطحيّة؛ أمّا البنية التحتية فتتخلّى عن "ال  +إال"
وتصبح «أقول لكم ما تعرفون».

فهذه االنزياحية اليت تعوم على السطح هلا فاعلية قامتة يف حقن املعنى التوكيدي يف البنية الداللية .فهذه الوحدة تؤكّد على أنّ
الكالم كالم مكرّر معهود؛ إال أنّ املخاطب ابتعد عنه وولّى عنه أدباره .فتعترب هذه الوحدة وحدة تذكارية تستعيد احلقّ املنسي يف
الذاكرة .وامللحوظ أنّ هذه الوحدة تستبطن انزياحاً آخر هو حذف املفعول به املتعلّق باملؤشر الفعلي "تعرفون" ،واألصل فيه
"تعرفونه" .والغاية من هذا احلذف هو التوسيع الداللي ،ألنّ حذف الضمري هو حذف اإلحالة املضبوطة .وعندما احنذفت املرجعية
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الصرحية وطفحت الالمرجعية على السطح تساوي حينئذ هذه الالمرجعية باملرجعيّة الالنهائية فيفرتض كلّ من يلتقط هذه الرسالة
مرجعية ترتبط باألجواء النفسية اليت يعيشها تلك اآلونة .وهذا األمر جيعل املعاني احملتملة تتوسّع توسيعًا ال نهائياً.
ومن النماذج األخرى للتأرجحات الرتكيبية املتجلّية يف التقديم والتأخري وبتوسيط أسلوب الشرط هي« :وإن كان يف عاجل ذلك

ما تكرهون» (املصدر نفسه) .واألصل فيه" :وإن كان ما تكرهون يف عاجل ذلك" .وهذا التقديم يؤكّد على املؤشر املتقدّم ويكثّف
داللته وله دور تشجيعي ،حيث يشجّع املخاطب على اجلهاد يف سبيل اهلل وإن كان مكروهاً لديه .وتلتحق بهذه الوحدة وحدة
تفسّر السابقة وتكون يف تقابل معها تقابالً داللياً« :فإنّ يف آجِله ماحتبّون» (املصدر نفسه) .فهذه الوحدة تتجاوب مع الوحدة السابقة
وتتحاور معها فكأنّه سائل سأل :كيف نقدم على اجلهاد وحنن كارهني له؟ فيجاب عليه :فإنّ يف آجله ما حتبّون .وهذا االنزياح
تتفاعل فيه الدالالت الزمنية بنشاط؛ فالعاجل هو احلاضر املرير الذي يفرّ منه اإلنسان فرار احلُمُر املستنفرة فرّت من قسورة؛
واآلجل هو املستقبل احللو وجنّة اخللد والنصر والفتح .وكلّ هذه التأرحجات ختلق من النص نسيجاً متماسكاً متالمحاً على
جناحي اإلحياء والرتكيب.
اخلامتة
يستخلص البحث من هذه الدراسة إىل نتائج أهمّها:
ـ آليّات التماسك النحوي اليت تعمل على خلق الوحدة يف اخلطب املدروسة ال حيدّها حدّ؛ بل هي آليّات شتّى .فينتشر
االختصاص كآليّة يقظة يف خطب االمام احلسن ويتمّ التماسك به عرب املؤشّرات احلرفية والفعلية يف حنو "كان" و"عن" و"ال" اليت
تصنع عاموداً أساسياً وهيكالً عظمياً يتّكئ النصّ عليها ،وهي كالعقد الفريد الذي ينتمي إليه مجيع الدالالت .وهذه التقنية متهّد
أرضية مناسبة للولوج يف قضية التوحيد وتبينها كمقصدية لبقة والنداء يتمكّن من أن خيلق فضاءً دالليًا عنقودياً يف النصّ؛
ـ أكثر أساليب االفتقار تواتراً هو توظيف أدوات العاطفة .وهنالك اللعب الضمائري الذي ميثّل بدوره على خشبة النصّ عرب صنعة
االلتفات ليولد متاسكاً رائعاً .أمّا افتقار املوصول بالصلة فلم يستطع أن يؤكّد لنفسه حضوراً قامتاً .فشأنه شأن سائر املفردات؛ إال
أنه يرتبط حبساسيّة فائقة باملوقف الذي خيتصّ برفع التهم .والتناص القرآني يصبح مفتاحاً لتوظيف االفتقار .وهنالك يتزاوج
التقابل اللغوي والتقابالت الداللية وهي تغاير التقابالت املُعجمية يف أحايني كثرية لتبين تقابالت داخل نصّية تتعلّق بفضاء
النصّ؛
ـ والرتادفات اليت تتكاتف وتتعاضد لتخلق نصّاً متماسكاً هي الرتادفات املعجمية والرتادفات املتدرّجة .والتكرار هو من أبرز آليّات
ص هو
التماسك يف خطب اإلمام .ومن ألطف التكرارات اليت ال تظهر جلياً لكن تعمل بشكل حاسم على إنشاء التماسك يف الن ّ
التكرار الزمين الذي يتمّ عرب تواتر الصيغ الفعلية .واحلذف االستبدالي يقرّب من الشرائح الداللية بعضها من بعض مثّة احلذوف
النحوية؛ ومل تكن هذه الفجوات اليت بنتها احلذوف مقراضاً يقصّ انسجام النصّ؛ بل هي ختلق خاليا للرتويح عن النفس يف
عملية التواصل وتسريع لقط املعاني املقصودة؛
ـ اخلطب يف هذه الرؤية تشكّل نصّاً موحّداً من غري انفكاك .والغاية من هذا النصّ املفتّح هو إشاعة التوحيد الذي ال تشوبُه شائبةٌ
بني شرائح الناس وحثّهم على التحلّي باخللق الكريم واليقظة واالستبصار؛ فالفكرة اليت توحي بها هذه اخلطب ليست مفكّكة
العُرى ،بل تشكّل رسالةً مسيكة ال انفصام لعُراها.

مظاهر التماسك النحوي ووظائفها يف خطب اإلمام احلسن (

) ،روائع اخلطب منوذجاً
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