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امللخص
لقد احتوت اخلطبة الشقشقيّة على أس لوبيّة ممتعة فقد تضمّنت القيم اللغويّة وبُعدها الداللي ،كما تضمّنت القيم الرتكيبيّة وبعدها
الرتكييب ،وكذلك احتوت على العالقات املتداخلة يف وحدة النصِّ وأبعادها يف السياق ،أو ما يطلق عليه "علم املناسبة" ،وباتّحاد النصِّ
وأبعاده متكنّا من الوصول إىل القيم اجلماليّة وبعدها التثييري بسب امال النصِّ ،وأسلو اخلطبة
إنّ هذه املقالة تتضمن دراسة أسلوبية للخطبة الشقشقيّة مبستوياتها األربعة؛ و هي الصوتي ،والصريف ،والرتكييب ،والداللي وذلك
ألهميتها يف الدراسة األسلوبيّة ،فاخلطبة مليئة باحملسنات البديعيّة ،وهو ديدن أمير البيان  يف خطبه ،فهي تستوقفك يف كلِّ موقف ،بل
يف كلِّ لفظة جتذبك حنوها ملا متتلك من القيم اللغويّة واجلمالية
ومن النتائج اليت توصّل املقال إليها :االهتمام بدور احلروف ودالالتها ،و أيضا الكشف عن املستويات اللغويّة ملا حتوي من اماليّات
عالية السيما يف استعمال الزمن  ،واإل حالة الضميريّة  ،واموع الكثرة ،وكذلك وحدة النصِّ الذي احتوى على الرتاكي اللغويّة العميقة
املضامني ،بل إنّ استعمال اإلشارة أو التلويح يف اخلطبة هو أامل ما توصّل إليه البحث واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج األسلوبي الذي
يعتمد على دراسة النصوص على املستوين اللغوي واألدبي
الكلمات املفتاحية :الشقشقيّة ،األسلوبيّة ،التحليل اللغويّ ،املستوى الصوتي
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املقدمة
إن أي كالم عن أفضل خطا بعد خطا القرآن الكريم وعن صاحبه ،ال ري و أن يتطل من احليطة ،واحلذر ،و االهتمام
ما ال يتطلبه غيره ،ولو رجعنا إىل التثريخ مليا وجدنا أنّ املصطفى  قد أنصفه حينما قال":ما عرفك إالّ اهلل وأنا" ،لذا ال ميكن
أن ننس خطا نهج البالغة إىل شخص غير أمير البيان نعين به أمير املؤمنني ؛ لتباين الناس يف الطريقة ومذاه الكالم
وأساليبه ،وإن كنا قد منّينا النفس أن نسمي كتا نهج البالغة بـ(بالغة النهج) ،فشتان ما بني التسميتني ،فكالم النهج كلّه كسبيكة
مفرغة ،ال ختتلف حروفه يف الطريقة واألسلو  ،فهو كالم ال يصح العارف نسبته إالّ ملتكلّم واحد ،فاإلمام علي بن أبي طال
 إمام البيان ،وله صدر املقام ،وهو القدوة يف مقام الفصاحة والبالغة ،فهو األمنوذج واملثل األعلى بعد الرسول األعظم
 يف التث ّد وصفاء العقيدة ،وأعلم الناس بآدا اللسان ،وحسن التعبير يف الكالم ،ومل يكن اإلمام  يف بيانه ولغته
متكلفا ،أو متصنعا بل كان يصدر عن فكر عميق ،وأد جمّ ،وتذوق حسن ،وتعبير أصيل بليغ  ،وبيان لسانه متنزّه عما خيدش
احلياء
لو أنعمنا النظر يف طبيعة اجلمل والرتاكي وكيفية جريانها على أنساق تركيبية معينة حتدّد دالالتها ومعانيها الدقيقة ،وما
ينطوي خلف نظمها ،وحركة عناصرها املكونة هلا من مقاصد تواصلية ،تثييرية ،وأسلوبية ،وداللية ،فالعملية التواصلية بني
الباث واملتلقي ال تقف عند حدود الكلمات املفردة ،إذ مل يعد للكلمة املعينة معنى قارّاً خارج حدود الرتكي  ،وخارج حدود
السياق الذي ترد فيه تلك الكلمة ،ألنّ هذا الرتكي الذي جيري وفقاً لسياق معني هو الذي يفجر إمكانات اللغة ،وحيكم اتصاهلا
حبقل داللي معني دون غيره ،وهذا احلقل الداللي هو الوجود احلقيقي للكلمة ـ أية كلمة ـ فالقضية عند املبدعني وعظماء البيان
اللغوي قضية لغة وعي ،وليس وعي لغة ،وبلغة الوعي هذه تصبح آفاق الداللة أكثر رحابة ،وتثييراً ،وفعالً يف أمساع املتلقني
وضمائرهم وعقوهلم ،وتتفجر الكلمة عن معنى ممتد أجربها على قوله ـ دون غيره ـ مبدع النص الذي تسلح بالفكر ،والثقافة،
وضرو البيان والفصاحة ،وعرف أسرار اللغة اليت يستعملها وسيلة لإلبداع والتثيير يف اآلخرين ،وإن كانت بعض مفرداتها جزلة
فخمة يف فصاحتها ممتدة يف دالالتها.
إن األسلوبية متييز الكالم الفنّي من بقيّة مستويات اخلطا  ،وكذلك من سائر أصناف الفنون اإلنسانية؛ ألنّها "تُعنى بدراسة

اخلصائص اللغوية اليت تنقل الكالم من جمرّد وسيلة إبالغ عادّي إىل أداء تأثري فين" (السد1411 ،هـ ،ص)15؛ أي دراسة اخلصائص اللغوية
للخطا

دراسة موضوعية ،فاألسلوبية حمورٌ جديد يف متييز أسلو

األدي  ،ألنّها تُظهر أدبيّة األسلو

من خالل فرضيّة

املستويات املتعدّدة ،فهي مل تكن لغة علميّة حبتة ،كما أنّها مل تكن لغة فلسفية أو منطقية ونستطيع القول بثنّ منهج األسلوبية من
بني املناهج اللغوية األخرى أفضل منهج لتحليل نصّ اخلطبة الشقشقيّة
إنّ اخلطبة الشقشقيّة من أبرز اخلط

الوعظية ،والوصفيّة لإلمام علي  ومل تقتصر أهميتها على مستوى املضمون

فحس  ،بل تتعدّى إىل مستويات أُخرى ،فسحر موسيقى اخلطبة الشقشقيّة مبا حتمل من الطاقات الصوتية الكبيرة تتواشج مع
األلفاظ ،واملعاني يف نسيج رائع ،بل تكمن املوسيقى فيها يف األلفاظ مبا حتتوي من أصوات ختتلف يف وضوحها السمعي وقدرتها
على إبراز املعنى ،وتناسق األلفاظ مع الدالالت الكامنة فيها؛ فهذه الدراسة األسلوبية تُظهر دالالت اخلطا من خالل دراسة
املستويات اللغوية يف اخلطبة الشقشقيّة.
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واملستويات اللغويّة اليت تدرس يف املنهج األسلوبي أربعة أو ستّة وهي :الصوتي ،الصريف ،النحوي ،املعجمي ،الرتكييبّ،
السياقي (عوض حيدر ،1411،ص )31وقد جاء تركيز هذه الدراسة يف هذا املنهج على أربعة مستويات:
ألف) املستوى الصوتي :الكشف عن مدى تالئم أصوات احلروف االنفجاريّة املستخدمة يف اخلطبة مع الدالالت املوجودة
فيها ،فقد دُرست يف هذا املستوى داللة صفات األصوات (اجلهرو اهلمس و الشدّة و الرخاوة) ،وداللة تكرار األصوات؛
) املستوى الصريف :دُرست يف هذا املستوى ظاهرة (زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى) ،ودالالت األفعال املاضية واموع
التكسير؛
ج) املستوى الرتكييب :دُرست فيه أسلو القسم والتوكيد واإلحالة الضميريّة؛
د) املستوى الداللي :دُرست فيه االستعارة والكناية
أسئلة البحث
حياول البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1ـ ما هو دور مستويات التحليل اللغوي يف اخلطبة؟
2ـ ملاذا استخدمت اخلطبة صيغة املاضي ،وابتعدت عن صيغة املضارع؟
3ـ ملاذا امتنعت اخلطبة عن ذكر الرتادف واجلناس على الرغم من استعماله السجع بصورة مكثّفة؟
فرضيات البحث
1ـ من خالل النظر يف اخلطبة وجدنا أنّها حوت امع املستويات؛
2ـ تكاد تكون اخلطبة جمرّدة من صيغ املضارعة ،ألنّها تريد أن تتحدث عن الوقائع اليت وقعت ومضت ،وذلك إلظهار آالم
اإلمام  املكنونة؛
3ـ إنّ االمتناع عن بعض احملسنات البديعية بسب إعطاء اإلمام لكل لفظة حقّها ،فهي مرتبطة ارتباطا وييقا باملعنى ،فاملعاني
عنده تتسلسل بعضها من بعض يف سياق وييق
خلفية البحث
تعدّ اخلطابة يف األد العربي من أهمِّ فنون األد  ،وتتمثل خط اإلمام علي  مرحلة من مراحل تطوّر هذا اللّون الفنّي
يف األد العربي ،لذلك اهتمّ الباحثون والدارسون يف البلدان العربية واجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة خبط اإلمام  ،وأمّا
الدراسة األسلوبيّة خلط اإلمام  يبدو أنّها مل تدرس بشكل مكثّف ،لذا مل جند دراسة أسلوبيّة للخطبة الشقشقيّة سوى دراسة
واحدة ،وهي للباحث حسني حمسين (اخلطبة الشقشقيّة حتليل لغوي أسلوبي) ،حيث تطرّق إىل نظريّة احلقول الدالليّة ،واأللفاظ
الدالة على حقل داللي واحد ،واأللفاظ الدالة على الزمن والطبيعة و احليوانات اليت ذكرت يف اخلطبة ،وكذلك تطرّق إىل دراسة
اجلمل يف النص والفرق بني دراسة حسني حمسين ،وبني دراستنا واضح ،فقد عاجل حمسين الوحدات املعجميّة حس

حقوهلا

الدالليّة ،واهتمّ مبيزات اجلمل ومستوى اخلطا يف اخلطبة ،أي إنّه درس املستوى املعجمي ،وأمّا دراستنا للخطبة فقد عاجلت
املستويات األربعة (الصوتي ،الصريف ،الرتكييب ،الداللي) ،وابتعدنا عن دراسة املستوى املعجمي لكونه مدروسا سابقا وجدير
بالذكر أن هناك رسالة ماجستير حتت عنوان "بالغة تقديم املفعول يف نهج البالغة" واليت كتبها زهرا رنج دوست و هناك أيضا مقال
يعنون بـ"االنزياح الرتكييب (التقديم و التثخير) يف خط نهج البالغة" للمولفني خبتيار جماز ،سردار أصالني ونصراهلل شاملي والذي
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طبع يف جملة اللغة العربية و آدابها جبامعة طهران فرديس فارابي حيث تطرق املولفون إىل موضوع واحد من مواضيع األسلوبية وهو
التثخير والتقديم وهو املوضوع الذي مل نتطرق إليه يف حبثنا هذا
اخلطبة الشقشقيّة
َي
السيْلُ ،وَالَ يَ ْرقَى إِل َّ
َمصَهَا (فالن) ابن أبي قحافة ،وَإ َِّنهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا َمحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَى ،يَ ْن َحدِرُ عَنِّي َّ
قال ":أَمَا وَالّلهِ لَ َقدْ تَق َّ
ب
سدَلْتُ دُونَهَا ثَوْ َباً ،وَطَ َويْتُ عَنْهَا كَشْحاً ،وَطَفِقْتُ أَرْتَئي َبيْنَ أَنْ أَصُولَ ِبيَد جَذَّاءَ ،أَوْ أَصْبِرَ عَلَى ِطخْيَة عَمْيَاءَ ،يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِريَُ ،ويَشِي ُ
الطيْرُ ،فَ َ
َّ
فِيهَا الصَّغِريَُ ،ويَ ْكدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ حَتَّى يَلْقى ر ََّبهُ ،فَ َرَأيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَ ْحجَىَ ،فصَبَرْتُ وَفِي الْ َعيْنِ َقذَىً ،وَفِي اْلحَلْقِ شَجاً ،أَرَى تُرَاثِي نَهْباً ،حَتَّى

َمضَى اال َّْولُ لِسَبِيِل ِه َف َأدْلَى بِهَا إِلَى ابْنِ اْلخَطَّاب (فالن) بَ ْعدَهُ ،ث َُّم تَمَثَّ َل بِقَ ْولِ األَعْشَى:
شَتتتتَّانَ مَتتتا يَت توْمِي عَلَتتتى كُورِهَتتتا

وَيَتتت توْمُ حَيَّتتتتتانَ أَ ِتتتتتي جَتتتتتابِرِ

فيَا َعجَباً َبيْنَا هُوَ يَسْتَقِيلُهَا فِي َحيَا ِتهِِ ،إذْ عَ َق َدهَا آل ر بَ ْعدَ وَفَا ِتهِ لشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرْ َعيْهَا ،فَصَيَّ َرهَا فِي حَوْزَة َشْنَاءَ َيغُْلظُ كَلْمُهَا ،وَ َيخْشُنُ
مَسُّهَاَ ،ويَكْثُرُ الْعِثَارُ فِيهَا ،وَاالعْ ِتذَارُ مِنْهَاَ ،فصَاحِبُهَا كَراكِبِ الصَّعْ َبةِ ،إِنْ أَشْنَقَ لَهَا َرَمَ ،وَإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ ،فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللّهِ ِبخَبْط
شدَّةِ الْ ِمحْ َنةِ ،حَتَّى ِإذَا َمضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِى جَمَاعَة زَعَمَ أَنِّي أَ َحدُهُ ْم َفيَاللّهِ وَلِلشُّورَى مَتَى
وَشِمَاس ،وَتَلَوُّن وَاعْتِرَاضَ ،فصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْ ُمدَّةِ وَ ِ
الريْبُ فِيَّ مَعَ األَوَّلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ ُأقْرَنُ إِلَى هذِهِ النَّظَائِرِ ،لكِنِّي أَسْفَفْتُ إِذْ أَسَفُّوا وَطِرْتُ ِإذْ طَارُواَ ،فصَغَى رَجُلٌ مِ ْنهُمْ لِضِغْ ِنهِ وَمَالَ اآل َ ُر
اعْتَ َرضَ َّ
ِلصِهْرِهِ ،مَعَ هِن َوهَن إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقَوْمِ نَافِجاً ِحضْ َن ْيهِ َبيْنَ نَثِيِلهِ وَمُعْتَلَ ِفهَِ .وقَامَ مَ َعهُ بَنُو أَبِيهِ َي ْخضِمُونَ مَالَ الّلهِ َضْ َمةَ اإلِبِلِ نِبْ َتةَ الرَّبِيعِ ،إِلَى أَ ِن
انْتَكَثَ فَتُْلهَُ ،وأَجْهَزَ عََل ْيهِ عَمَُلهُ ،وَكَبَتْ ِبهِ بِطْنَ ُتهُ ،فَمَا رَاعَنِي إِالَّ وَالنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْثَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِب ،حَتَّى لَ َقدْ وُطِىءَ اْلحَسَنَانِ،
ث
سطَ آ َرُونََ ،كأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا كَالَمَ الّلهِ َحيْ ُ
ضةِ الْغَنَمِ فَلَمَّا نَ َهضْتُ بِاألَمْرِ ،نَكَثَتْ طَائِ َفةٌ وَمَ َرقَتْ أُ ْرَىَ ،وقَ َ
وَشُقَّ عِطْفَايَُ ،مجْتَمِعِنيَ حَوْلِي كَرَبِي َ
يَقُولُِ  :تلْكَ الدّارُ اْآلخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ ال يُريدُونَ ُعلُوًّا فِي اْألَ ْرضِ وَال فَسادًا وَ الْعاقِبَةُ ِللْمُتَّقنيَ ،بَلَى وَالّلهِ َل َقدْ سَمِعُوهَا وَوَعَ ْوهَا،
َالذِي فَلَقَ اْلح ََّبةَ ،وَبَ َرأَ النَّسَ َمةَ لَوْالَ ُحضُورُ اْلحَاضِرَِ ،وقِيَامُ اْلحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ،وَمَا أَ َذَ اللّ ُه
وَلكِنَّهُمْ حَِليَتِ الدُّ ْنيَا فِي أَ ْعيُنِهِمْ وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا .أَمَا و َّ
عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ الَ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِم وَالَ سَغَبِ مَظْلُوم ،ألَلْ َقيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ،وَلَسَ َقيْتُ آ ِ َرهَا بِ َكأْسِ أَوَّلِهَا ،وَألَلْ َفيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هذِهِ أَ ْز َه َد

عِنْدِي مِ ْن عَطْفَ ِة عَنْز" (عبده1421،هـ ،ص)31
يف بادئ ذي بدء نتحدث بإجياز عن اخلطبة ،وإيبات وجودها ،وانتسابها إىل أمير البالغة أمير املؤمنني علي بن أبي طال ،
فال ميكن مطلقا بعقليّة املتبحّر أن تكون هذه اخلطبة اليت أبعادها وانعكاساتها تنبئ فعال عن موقف اإلمام علي  السلمي
السياسي مما حصل وقتها أن تنس اخلطبة لغيره مع أن احلقائق اليت ذكرها اإلمام علي  بصعوبة الصياغة باملفهوم الذي أورده
على كل متمكن من الكلمات وبالغتها مبا يق ّر من املفهوم الذي أراد إيصاله كفكرة خيلّدها التاريخ له كموقف ،فاالستنتاجات
املبنية على احل والكره مثال تقف هنا عاجزة أمام احلجج اليت أوردها اإلمام خبطبته اليت شقشق فيها حقه يف اخلالفة دون أن يلّوح
باجليوش والسيوف وببطولته املعروفة عند اجلميع ،فبالغة اخلطبة تؤكّد على انتسابها لإلمام علي  قلبا وقالبا مؤطرا مبوهبته
الفريدة يف التعبير عن مكنوناته
إن الذي يشكك يف اخلطبة ،ويعزوها إىل السيد الشريف الرضي ،فهو واهم ،فقد ذكر الشيخ األميين مصادرها من أهل السنّة،
فقد رووها قبل والدة السيّد الشريف ،حيث يقول الشيخ األميين يف كتابه الغدير" :هذه اخلطبة تسمى بالشقشقية  ،وقد كثر الكالم
حوهلا  ،فأثبتها مهرة الفن من الفريقني ،ورأوها من طب موالنا أمري املؤمنني الثابتة اليت ال مغمز فيها  ،فال يُسمع إذن قول اجلاهل بأنّها من كالم
الشريف الرضي ،وقد رواها غري واحد يف القرون األوىل قبل أن تنعقد للرضي نطفته ،كما جاءت بإسناد معاصريه واملتأ رين عنه من غري طريقه،
وإليك عددا من تلك املصادر عن طرق أهل السنة:
أ ت احلافظ حييي بن عبد احلميد احلماني ،املتوفّى  ،222كما يف طريق اجللودي يف العلل واملعاني.
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ب ت أبو علي اجلبائي شيخ املعتزلة ،املتوفّى  ،303كما يف الفرقة الناجية للشيخ إبراهيم القطيفي ،والبحار للعالمة اجمللسي .161 :2
جت وجدت خبط قديم عليه كتابة الوزير أبي احلسن علي بن الفرات ،املتوفّى  ،312كما يف شرح ابن ميثم.

د ت أبو القاسم البلخي أحد مشايخ املعتزلة ،املتوفّى  ،313كما يف شرح نهج البالغة البن أبي احلديد ( "66 :1األميين1411،ق،ج ،1ص)12
وبعد دراسة مستفيضة للخطبة ،والوغول يف طيّاتها جند اخلطبة تعلوها اللطافة ،والغرابة فيها ابتداءً من امسها ،فقد مسّيت
بالشقشقيّة ،والشقشقة بالكسر ،شيء كالرية خيرجه البعير من فيهِ إذا هاج (ابن منظور1412،ق ،ج  ،١ص ) ١٨١ورمبا مسيت
اخلطبة الشقشقيّة بهذه التسمية ،ألنها متضمّنة لذكر الشقشقة حيث قال اإلمام  البن عباس ":تلك شقشقة هدرت يم قرت"
وهلا تسمية أخرى تسمى باملقمّصة ،الشتماهلا على لفظ التقمّص الوارد يف أوّهلا " لقد تقمّصها ابن أبي قحافة "
وحدة النص
إن وحدة النص من مسات اخلطبة الناجحة ،فالنص يف اخلطبة الشقشقيّة بوصفه كتلة لغويّة حمكمة البناء والنسج يعرتيه تفاعل
الوحدات النصيّة فيه من حيث صدورها وكينونتها ،نستطيع حتديد اجلوان احملورية اليت تتفاعل يف الوحدات النصية ،وكيفية
ترابط هذه الوحدات وتعالقها املنطقي السيما و أنّ صاح النص يكون قد وضع يف ذهنه إطاراً حمدداً يدير كالمه فيه ،وتراكي
اخلطبة حمكمة ال يشوبها لبس ،وال غموض ،فهي جزلة فخمة فصيحة ممتدة الداللة.
إن يف وحدة النصّ يكون االنسجام الداللي الداخلي السياقي ،وهو انسجام العالقات الرتابطية ذات البعد األفقي بني وحدات
النص ،ونقصد به تلك العالقات بني اجلمل والعبارات اجلارية على لسان أمير املؤمنني علي  ،فهذا احملور يدرس التعاق وأيره
يف تكوين الوحدة واالنسجام النصي ،بل يعدّ هذا القسم هو األشهر يف الدراسات األدبيّة ،والقرآنية القدمية ،وكان يسمى بعلم
املناسبة (الزركشي1412،ق ،ج ،2ص )55وقد عدّه الرازي وجها من وجوه اإلعجاز البالغي يف األد

والقرآن الكريم (الرازي،

1415ق ،ج ،3ص)35
فلو أخذنا مثاالً كلمة (فُالن) ،فهي كناية عن العلم املذكر العاقل ،ورمبا ال يكون هلا معنى يؤخذ بعني االعتبار ،ولكنها حينما
امتزجت مع غيرها يف تركي جارٍ يف سياق معني يف وحدة النص ،دلّت على االسم املكنى عنه ،فلفظة فالن :كناية عن اخلليفة
الثاني ،واإلمام  مل يذكر االسم بلفظه ،و رمبا استعمل أسلو القرآن الكريم حينما يقول" :يا ليتين مل اختذ فالنا خليال"،
إذ يقول اإلمام " :حتّى مضى األول لسبيله فأدىل بها إىل فالن بعده"
ولنتثمّل قليال يف كلمة (األول) ،فهو مل يذكر امسه ،ألنّه ذكره يف بداية اخلطبة ،وتكرار االسم يعترب معيبا عند العر

ويبدو أن

اإلمام علي  كان بعفويته الثقافية يباشر عمله اإلبداعي الفوري ،فيثتي النص املرجتل متماسكا يف وحدة النصِّ مثل النصِّ
املكتو  ،فهو يف غاية اإلتقان واإلبداع ،فجريان خطبه على هذا النحو الباهر يف طوله وقصره هو دليل على الفعالية اخلارقـة لعقـل
مبدع موهو هو السيد املؤكد يف عامل العقول وال ميكن أن تتوفر تلك اخلصوصية لقوة الـنص فـي املخاطبة االرجتالية ويف الكتابة
لشخص آخر غير اإلمام علي  ،و من أجل ذلك كان نهج البالغة وما يزال يفتح أبوابا كثيرة للدراسة فهو أرض خصبة
للدارسـني ،وذلك لسعة مادته وتنوع موضوعاته ،وقد كثرت الدراسات يف اآلونة األخيرة ،وألّفت الشروح املتنوّعة
مستويات التحليل اللغوي
وهو تفكيك الظاهرة اللغوية إىل عناصرها األولية اليت تتثلف منها ،وينقسم اىل مستويات؛ الصوتي ،والصريف ،والنحوي،
والداللي
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املستوى الصوتي :هو علم الفونولوجيا الذي يعنى باألصوات وإنتاجها يف اجلهاز النطقي وخصائصها الفيزيائية (فضل،

1425ق،ص)213
وعلم األصوات يف اللغة يهتم باجلان الصوتي فيها ،ويثخذ هذا العلم على عاتقه أمورًا كثيرة منها :إحصاء األصوات اللغوية
وحصرها يف أعداد وتصنيفها إىل نوعني:
ال :أصوات أو حروف أصلية أو وحدات صوتية يطلق عليها فونيمات ،وتشمل على األصوات الصامتة واألصوات الصائتة ـ
أو ً
احلركات( ،الفونيم :يطلق على أصغر وحدة صوتية ذات أير يف الداللة ،أي إذا حلت حمل غيرها مع احتاد السياق الصوتي تغيرت
الداللة واختلف املعنى)
يانيا :أصوات أو حروف فرعيّة يطلق عليها فونات( ،الفون :فهو مبثابة تنوع نطقي للفونيم أو الصوت األصلي ال يؤير يف
الداللة) وقد عرّفه أهل االختصاص بثنّ":املستوى الصوتي هواأل ثر السمعي للكالم بتصنيف أصوات اللغة ،وتنويع الصوت وفق أساليب القول

من أمر ونهي وتعجّب واستفهام ،وتعديد صفات األصوات كاهلمس واجلهر والر اوة والصفري والتكرار" (فضل1425،ق ،ص ،)214ونستطيع
من خالله الوصول إىل الداللة الصوتيّة عن طريق دراسة خصائص احلروف ومعانيها
ألف) املستوى الصوتي يف اخلطبة
يف دراسة املستوى الصوتي لكل نص أدبي يلزم دراسة املوسيقى اخلارجية ( الوزن والبحر والقافية) و املوسيقى الداخلية
(التكرار ،صفات احلروف ،الصالت بني األصوات وبني الكلمات ومعانيها وغيرها) بيد أننا نكتفي يف حبثنا هذا بذكر البعض من
ظواهر املستوى الصوتي احرتازا عن اإلطالة يف الكالم نظرا حلجم املقالة الذي ال يتسع التطرق إىل اميع الظواهر األسلوبية خلطبة
الشقشقية
بداية اخلطبة حبرف "أمّآ"
ابتدأ اإلمام علي  كالمه حبرف عليه طابع الشدّة ،أو يُنس إىل حروف الشدّة ،وهي اهلمزة ،فقد بدأ كالمه بقوله" :أما
واهلل" ،واهلمزة من حروف الشدّة (الشدة :قوة احلرف الحنباس الصوت من اجلريان عند النطق به لقوّة االعتماد عليه يف خمرجه،
وحروفها مثانية جمموعة يف أجد قط بكت ،أو أجدت طبقك) (عباس1425 ،هـ ،ص  )11ولو تتبعنا احلروف اليت استخدمها اإلمام
يف اخلطبة لوجدنا أن أكثر احلروف استخداما هي (حروف الشدّة) ،وهذا يعطينا طابعا عن اخلطبة بثنّها مليئة باحلزن ،والتثلّم،
والعتا
والغري أنّ اإلمام علي  مل يبدأ كالمه بـ(أال) االستفتاحيّة على الرغم من أنّهما متشابهان يف اخلصائص ،والفرق بينهما
قليل نادر ،فـ (أما) تثتي للحال ،بينما (أال) تثتي لالستقبال
وكذلك (أما) تكثر قبل القسم ،و(أال) تكثر قبل النداء ،ولكونها بهذا املنص من التحقيق ال تكاد تقع اجلملة بعدها إال
مصدّرة بنحو ما يتلقى به القسم (ابن هشام1415،ق ،ج،1ص)123
ويبدو أنّ اإلمام  أراد بكالمه إظهار احلال ،وليس املستقبل ،لذلك بدأ بـ(أما) ،ليكون التناغم متناسبا مع حرف اهلمزة
الشديد ،وكذلك يستمرّ التناغم مع احلرف الثاني ،وهو (امليم) اجملهور ،وهو حرف جمهور لكنّه متوسّط الشدّة والرخاوة ،كذلك
هو حرف يدلّ على االجنماع واالنضمام ،فهو ميثّل األحداث اليت يتمّ فيها التوسّع واالمتداد ،ويتالئم باإلحياء باملشاعر اإلنسانيّة
من غض  ،وتثلّم ،وبغض مع التوسّع والبُعد واالمتداد (عباس1425،ق ،ص )13ففي كالم اإلمام  يوجد التثلّم واحلسرة من
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القوم ،وهو يريد أن يستهلّ اخلطبة بتحسّره ،والتعبير عمّا يتلجلج يف صدره من األسى؛ وذلك استثارة الصحابة مطابقا ملا يف
خاصيّة (اهلمزة وامليم) ،وتقري الواقع املرير ملا أصا األمّة من هن وهنات
تكرار حرف األلف
إن األلف من حروف املدّ ،وهو حرف جهر وشدّة ،فتكراره يسهم يف شدّة الكالم ،والغلظة ،فالتكرار" :يسهم مبا يوفّره من دفق

غنائي يف تقوية النربة اخلطابيّة ،ومتكني احلركات اإليقاعيّة من الوصول إىل مراحل االنفراج بعد حلظات التوتر القصوى" (شرتح1431،هـ ،ص)11
إنّ هذا التكرار له إيقاع يف النفوس منسجم مع احلالة النفسيّة لإلمام  ،فهو يريد تنبيه األمّة ،وإيقاضها من غفلتها ،فقد بلغ
خرَهَا بِكَثْسِ أَوَِّلهَا) ،فقد أجاد اإلمام  يف
حبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ،وَلَسَ َق ْيتُ آ ِ
اإلمام  ذروة اإليقاع الصوتي يف كلماته (ألَلْ َق ْيتُ َ
توظيف األلف املوحي للحسرة ،وعدم االكرتاث بثمر اخلالفة ،فاأللف جاءت بنغمة حزينة تبعث على األسى ،ويبدو أنّ اإلمام
 قاهلا بصوت شجي ،لذا جاء كالمه متناغما مع اجلميع ،ومتناسقا حبروفه ،ومبدعا بإيقاعه ،وهذه مسة اخلطي الناجح
السجع
التكاد ختلو خطبة من خط اإلمام علي  من السجع ،فالسجع عند اإلمام  أمر مهم حتى نُعت به ،فقد قال ابن
زياد للسيدة زين " :لعمري لقد كان أبوكِ شاعرا سجّاعا" (االسفرايين1415،ق،ص )55والسجع يعترب من العناصر املهمّة والبنّاءة
يف بالغة خط اإلمام  ،فهو يثتي بالسجع مالئما لسياق الكالم ،واملوقف الذي خيط فيه ،والسجع أسلو ٌ رائع استعمله
القرآن الكريم يف أغل آياته
ومن الغري أنّ بعض أهل االختصاص يرفض خط اإلمام  لوجود السجع فيه ،بل اعتربه منافيا للبالغة ،لذلك أورد
ابن أبي احلديد قوالً ألصحا علم البيان أنّ قوماً عابوا السجع وأدخلوا خط أميراملؤمنني  يف املة ما عابوه ألنّه يقصد فيها
السجع وقالوا إنّ اخلط اخلالية من السجع والقرائن والفواصل هي خط العر  ،وهي املستحسنة اخلالية من التكلف
وقد ردّ قوهلم ابن أبي احلديد بقوله " :إنّ السجعَ يدلّ على التكلّف فأنّ املذموم هو التكلّف الذي تظهر مساجته وثقله للسامعني فأمّا التكلّف
املستحسن فأيّ عيب فيه؟ أال ترى أنّ الشعر نفسه ال بدّ فيه من تكلّف إلقامة الوزن وليس لطاعن أن يطعن فيه بذلك" (ابن ابي احلديد1412 ،ق،

ج ،1ص)25
ت أَرْتَئي َبيْ َن أَنْ
ت عَنْهَا كَشْحاً"" ،وَطَفِقْ ُ
سدَلْتُ دُونَهَا ثَوْ َباً ،وَطَ َويْ ُ
يثتي اإلمام  بكالم مسجوع يف خطبته الشقشقيّة حيث يقول" :فَ َ
أَصُولَ ِبيَد جَذَّاءَ ،أَوْ أَصْبِرَ عَلَى ِط ْخيَة عَ ْميَاءَ" "،يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِريَُ ،ويَشِيبُ فِيهَا الصَّغِريُ"َ" ،فصَيَّ َرهَا فِي حَوْزَة َشْنَاءَ يَغُْلظُ كَلْمُهَاَ ،و َيخْشُنُ مَسُّهَا،
ُج ِة بِوُجُودِ
ب الصَّعْ َبةِ ،إِ ْن أَشْنَقَ لَهَا َرَمَ ،وَإِ ْن أَسْلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ""،لَوْ َال ُحضُو ُر اْلحَاضِرَِ ،و ِقيَا ُم الْح َّ
َويَكْثُرُ الْعِثَا ُر فِيهَا ،وَاالعْ ِتذَا ُر مِنْهَا"َ" ،فصَاحِبُهَا كَراكِ ِ
ت آ ِ َرهَا بِ َكأْسِ أَوَّلِهَا"
ِظةِ ظَالِم وَالَ سَغَبِ مَظْلُوم"" ،ألَلْ َقيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ،وَلَسَ َقيْ ُ
النَّاصِر"" ،وَمَا أَ َذَ الّلهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ الَ يُقَارُّوا عَلَى ك َّ
(عبده1421،ق،ص )31

لقد اتّسمت هذه املقطوعات اللطيفة بالسجع احملكم األداء ،فكثنّ كل املة يف صيغتها اجملزوءة املختصرة شطر بيت متشابه
الوزن والروي ،فكلماته مليئة بثنواع التنميق اللفظي والتلوين الصوتي ،والداللي بني عبارات الفقرات ،مما جيعل اخلطبة الشقشقيّة
حمكمةً إحكاماً دقيقاً
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تستند خط اإلمام  إىل السجع تارة ،وإىل االزدواج تارة يانية ،وإىل املزج بينهما تارة يالثة ،وقد جند شيئاً مغايراً ال ينتمي
إىل السجع أو االزدواج وذلك من خالل توظيف دقيق لإلحياء الصوتي للمفردات أو تنسيق اجلمل يف لون من االنسجام املوسيقي
بني مقاطع صوتية قد تتعادل وقد تتجانس ،وقد نراه يرسل القول إرساالً دون استناد إىل حمسن بديعي لفظياً كان أو معنوياً
وإذا كان اإلمام علي  ال يعتمد األسجاع إالّ يف مواضعها ،فإن اخلطبة هلا نغمة خاصة ،تسلك عربها إىل نفس السامع،
تتضافر فيها صيغ اللفظ والعبارة وتآلف احلروف فثداؤه هو األداء احملك فاملثقف الذي تفد فيه اللفظة بنوع من اخللق واالشتقاق
اخلاص بها وبالغة األداء ونغميته ال تتحوالن يف خطبة إىل غاية بذاتها يف نوع من الصنعة البديعة أو ما إىل ذلك ،بل إن النغم يتآلف
مع اللفظة ومعناها اميعا ،بنوع من الوحدة احلية املتكاملة اليت ال حيدق البحث بسرها (يف رحا

نهج البالغة1425 ،ق،

)www.arabic.balaghah.net

ويبدو أنّ اخلطبة خالية من الرتادف؛ إلنّ اإلمام يُعطي لكل لفظة حقّها مرتبطة ارتباطا وييقا باملعنى ،فاملعاني عنده تتسلسل
بعضها من بعض يف سياق وييق،واأللفاظ عنده تنبث عرب نغم أو وزن ذاتي مضمر مما يدع فيها إيقاعا شبيهاً بإيقاع الشعر ،بل إنّك
تلتمس فيه لطافة البالغة والتنغيم ،فهو يضع حروف الشدّة االنفجاريّة يف بداية خطبته ،ليُشعرك بعدم الرضى خبالفة القوم
وإذا أقمنا مو ازنة هلذه اخلطبة الرائعة يف ميزان النثر الصايف ،واملتّزن يبدو أنّها تفوق النثر ،فلم تقتصر غاية اخلطي املبدع فيها
خضِمُونَ مَالَ اللّهِ) ،والعبارة الثانية أوقع
على اإليضاح بل تعدّته إىل اإلجياد والتثيير وبدالً من أن يقول يقضمون مال اهلل ،قال( :يَ ْ
يف النفس جرساً ،فشتان ما بني القضم واخلضم
إنّ السجع املتكرّر يف خط اإلمام  له جرس خاص ،ونغمة متميّزة ميتاز بها أمير البيان  ملا جيمعها البناء الواحد
املرتابط ،لذلك يقول أمحد املبارك" :والكلمات اليت تكون على بنية واحدة جتمعها رابطة اجلرس والنغمة ومتيزها يف الكالم املسمو من غريها
من األلفاظ كما جتمعها أو تكاد رابطة التناظر التزييين يف الكالم املكتوب وإن كانت األوىل أوضح وأقوى لذلك كانت أبنية األلفاظ وأوزان الكلم
العربي وحدات موسيقية ترجح إليها مجيع ألفاظ اللغة العربية وكان الكالم يف حال تركيبه سواء أكان شعراً أم نثراً جمموعة من الرتاكيب
والوحدات املوسيقية ،إذا أحكم تركيبها وتولّتها يد صنا وحس مرهف وفكر نافذ كانت إىل جانب أدائها للمعنى قطعة فنية موسيقية تسابق
املعنى إىل القلب عن طريق احلس و السمع حتى إن الكالم العربي ليبدو كأنه ز ارف الفن العربي يف صوره املتناظرة و املتكررة واملتشابهة واملختلفة
و هذا هو سر موسيقية اللغة العربية ومجال إيقاعاتها وحالوة نغماتها والسيما إذا وقع صائغ الكالم على أنوا موفقة من التأليف واملزواجة بني

األلفاظ" (املبارك1321 ،ق،ص )125
ويبدو أنّ االمام  قد ترك اجلناس يف هذه اخلطبة على الرغم من أنّه مل يرتك خطبة إالّ وعضّدها جبناس تام ،بل إنّ أغل
خطبه متتاز باجلناس الناقص ،وحنن نعلم أنّ اجلناس من أكثر ألوان البديع موسيقياً ،وهو ينبع من ترديد األصوات املتمايلة اليت
تقوّي رنني اللفظ وتوجد جرسث موسيقياً ،فهو ضر من ضرو التكرار يقيد تقوية نغمة األلفاظ ،فضالً عن أنّ الدعامة القويّة
لتثكيد املعنى وتثبيته
و اجلناس ي عترب من أقوى العوامل يف إحداث االنسجام ملا فيه من عاملي التشابه يف الوزن والصوت ،فسرُّ قوّة اجلناس يكمن يف
أنّه يقرّ بني مدلول اللفظ وصوته من جهة ،و بني الوزن املوضوع فيه اللفظ من جهة أخرى
ومن األسالي البالغيّة اليت استعملها اإلمام  يف اخلطبة الشقشقيّة هو أسلو الطباق ،وهو أسلو حيقّق بنية إيقاعيّة
ب فِيهَا الصَّغِريُ" ،فضالً عمّا يرتكه الطباق من أير يف تثكيد املعنى وإيضاحه
يطلق عليها اإليقاع التقابلي ،حنو":يَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِريَُ ،ويَشِي ُ

دراسة أسلوبية للخطبة الشقشقية
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) املستوى الصريف
هو علم املوروفولوجيا يتناول البنية اليت متثلها الصيغ واملقاطع والعناصر الصوتيّ اليت تؤدّي معاني صرفيّة ،أو حنويّة ،ويُعنى
بدراسة الوحدات الصرفيّة (املورفيمات) دون أن يتطرق إىل مسائل الرتكي النحوي ،ويدرس املستوى الصريف الصيغ الصرفيّة،
واحتمال الكلمة الواحدة وجوها للمعاني مثل اإلتيان باملصدر امليمي واحتماله معاني اسم الزمان واملكان ،وتغيير املعنى للكلمة
باختالف كميّة حروفها اعتمادا على قاعدة "زيادة يف املبنى تدل على زيادة يف املعنى" (عتيق1315،ق،ص)11
املستوى الصريف يف اخلطبة
من األسس العامة يف اللغة ظاهرة "زيادة املبنى تدل على زيادة املعنى" ،فقد تذوّقها اللغويون األوائل يف امعهم لكالم العر ،
وفسّرها بعض املنظّرين من بعدهم بتفسيرات ال تزال حمتاجة إىل ضبط مواردها ،وحصر صورها؛ ألن كثيراً مما ال يدخل حتت هذا
األساس ،قد يعد ـ وهماً ـ منها ،ولذا حيتاج األمر إىل نظرية ترصد الصور املتعددة واملختلفة ،يم تبين القواعد املتحكمة يف إدخال
وإخراج غيره.
فظاهرة "زيادة املبنى تدلّ على زيادة املعنى" هلا دالالت رمبا نلحظها يف كلمات أمير املؤمنني  ،فنجده يثتي بلفظة
(تقمّصها) ،فقد جاء بزيادة حرف التاء ،وكذلك لفظة (يستقيلها) ،وهي لفظة قد أضيف هلا حرفان من حروف الزيادة العشرة
املعروفة (سثلتمونيها) ،وهما (التاء والسني)؛ وذلك للداللة على مبالغة الكالم الذي قاله اخلليفة األول حينما قال( :أقيلوني)،
فتكرار الزيادة يقتضي زيادة يف املعنى" :إنّ املبالغة هي زيادة يف املعنى تقتضي زيادة يف بناء اللفظ" (ابن جنّي،1411،ج،3ص)255
إنّ ورود اجلموع يف اخلطبة يعطي دالالت نلحظها ،بل هي واضحة ،فاإلمام  يستعمل امع التكسير ،فهو يف غاية
األهميّة ،والعجي

أنّ بعض أهل العربية قلّل من قيمة امع التكسير ،فمنهم من كان "ينادي حبذف باب مجع التكسري من الصرف؛ إذ

ال يرى فيه فائدة لدرس اجلملة غري أنّ الدرس الصريف جلمع التكسري مهم جداً" (خليفة1411،ق،ج،5ص)45
استخدم اإلمام  اموع الكثرة يف (نظائر ،العلماء) ،فرمبا وظّف اإلمام  اموع الكثرة النسجامها بداللتها على كثرة
املصائ  ،والويالت اليت القاها من هؤالء النفر املتطاولني على حقِّ اهلل تعاىل ،ورسوله ،ووليّه ،وكذلك استخدم اإلمام 
امع القلّة ألظهار قلّة الناصر واملعني ،وقلّة املتعظني بكالمه ،ولو أنعمنا النظر يف اجلمل الواردة يف اخلطبة سوف نشاهد سيطرة
اجلمل املاضية على اخلطبة سيطرة تامّة ،إذ يبلغ عدد اجلمل اليت وردت بصيغة املاضي سمسني املة ،يف حالة تَعدم اخلطبةُ اجلملَ
خيَةٍ عَمْيَاءَ
خضَمُونَ" أو صفة كما يف "طَ ْ
املضارعة تقريباً ،إالّ بعض اجلمالت اليت وقعت حاالً يف "وَإِنَّهُ َليَعْلَمُ" و"قَامَ مَعَهُ َبنُو أَبِيهِ يَ ْ
ظ كَلْمُهَا وَيَخْشُنُ مَسُّهَا"
َي ْه َرمُ فِيهَا اَلْ َكِبيرُ َويَشِي ُ فِيهَا اَلصَّ ِغيرُ َويَكْدَحُ فِيهَا مُؤْمِنٌ" و"حَوْزَةٍ خَ ْشنَاءَ يَغْلُ ُ
فاخلطبة تكاد تكون جمرّدة من الداللة املضارعة ،فهي تريد أن تتحدث عن الوقائع اليت وقعت ومضت؛ وذلك إلظهار آالمه
املكنونة وال يقصد منها موعظة أو اجتهاد دون الوصول إىل أي تغيير ،وكيفية معاملة القوم بعد اإلمام مع احلسنني  تدل على
عدم اتعاظهم من احلوادث اليت جرت يف عهد أمير املؤمنني  ،والدليل اآلخر على هذا القول عدم أجابته  دعوة ابن
عباس إىل إطراد اخلطبة
ج) املستوى الرتكييب
وهو املستوى الذي يُقصد به مراعاة اجلان

النحوي أو الوظيفة النحويّة لكل كلمة داخل اجلملة و"املستوى الرتكييب يدرس تأليف

وتراكيب اجلمل وطرق تكوينها و صائصها اللغويّة" (فضل1425،ق،ص)214
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وقد عرّفه الدكتور فريد عوض يف كتابه علم الداللة دراسة نظريّة تعريفا واضحا مبسّطا حيث يقول" :هو استنباط املعاني العامّة
للجمل واألساليب الدالّة على اخلرب أو اإلنشاء واإلثبات أو النفي والتأكيد والطلب كاالستفهام واألمر والنهي والعرض والتحضيض والتمنّي والرتجي

والنداء باستخدام األدوات الدالّة على هذه األساليب" (حيدر1425،ق،ص )43وهنا ميكن أن يثتي دور األسلوبية النحوية يف دراسة
العالقات والرتابط واالنسجام الداخلي يف النص ومتاسكه عن طريق الروابط الرتكيبية املختلفة
إنّ بنية اللغة ال تكتفي مبجرد صياغة املفردات وفق القواعد الصرفية ،بل حتتاج إىل وظائف معينة تسمى" :الوظيفة النحوية"
وهي اليت حتتل الكلمات فيها مواقع معينة تشير إليها عالمات معينة نسميها عالمات اإلعرا يف العربية واليت تدل على نوع
العالقة الوظيفية والداللية اليت تربط بني الكلمات أو املفردات داخل الرتكي  ،فمثال :ضر موسى عيسى ،وضر عيسى
موسى ،بينهما اختالف مردّه إىل اختالف الرتبة ،فاملوقع أو الرتبة يصبح ذا حمتوى داللي؛ ألنّه ال تظهر عليه عالمات إعرا فهي
أمساء مقصورة.
واملوقع هو ذاته وظيفة؛ فاعل ،ومفعول به ،ومتييز ،وصفة ،فهو إشارة (املوقع) إىل وظائف ،والوظائف هي عالقات داللية
تربط الكالمات بعضها ببعض يف الكالم أو وسط الكالم ،وتزيد هذه العالقات الداللية حتديدًا بالعالمات اإلعرابية اليت هي
مؤشرات إضافيّة ،وبالتالي تزيد يف بيان نوع العالقة النحويّة والوظيفيّة والدالليّة.
املستوى الرتكييب يف اخلطبة
لو تثمّلنا اخلطبة جمدّدا لوجدنا أنّ اإلمام  ابتدأ كالمه بثداة التنبيه (أما واهلل) أو االستفتاحيّة ،وكذلك ورود القسم معزّزا
بتوكيدات الالم و إنّ (أما واهلل لقد ليعلم انّي) ،وهذا األسلو يُشعر بوجود أجواء مليئة بالرتديد واإلنكار بني املتقمصني اخلالفةَ
من جهة ،وعموم الناس من جهة أخرى والصلة الوييقة بني جهل األفراد بالنسبة إىل شيءٍ ما وإنكار ذاك الشيء أمر بديهي
وطبيعي؛ ألنّنا نعلم أنّ أسلو التوكيد ،واإلكثار من التوكيدات تشير إىل اإلنكار من قِبل الطرف املخاط
وهناك أسلو آخر استعمله اإلمام  ،وهو أسلو اإلحالة الضميريّة ،فقد كرّر يف خطبته الشقشقيّة اإلحالة الضميريّة،
وهذا االستعمال أو اإلحالة نوع من االستعماالت اللغويّة ،وهو عدم ذكر الشيء بلفظه ،وإنّما يذكر على هيئة ضمير بعائد أو غير
عائد ،فاإلحالة الضميريّة يف هذه اخلطبة قد استحوذت على تراكيبها من أول املة فيها ،وتوزّعت على أنواع الضمائر املعهودة يف
العربية كلها تقريباً ،إالّ أنّ بعضها متكاير يف النص بصورة أكثر بروزاً وتكراراً من غيرها ،ومنها :الضمير الوجودي ،ونعين به
ضمير املتكلّم العائد إىل اإلمام  ،وضمير املفردة الغائبة ،وضمير املفرد الغائ  ،فهو يقول:
"مضى لسبيله  /يستقيلها  /عقدها  /بعد وفاته  /يف حياته  /حملّي  /ينحدر (عنّي) السيل  /ال يرقى (إليَّ) الطري  /طويتُ عنه كشحاً /

ت  /طفقتُ  /فرأيتُ /وصربتُ  /تُراثي"
سدل ُ
تعمل هذه الضمائر اإلحاليّة على متاسك النص وحتكّم الروابط بني شخوصه وأحدايه وإن كانت متضادة ومتناقضة ،وأن
تضفي على النص مسة اإلجياز الذي امتدت دالالته واتسعت ،وعدم ذكر األشياء واألمساء بثلفاظها الصرحية يعين التحقير هلا
أحيانا؛ لكونها ال تستحق أن تذكر ،ولو عدنا إىل بعض الكلمات ،وهي" :تقمّصها  /اخلالفة  /سدلتُ عنها  /طويتُ عنها /
أدىل بها  /يستقبلها  /عقدها  /صيّرها  /ضرعيها"
وهذه اإلحاالت الضميرية تلمح إىل غائ قري  ،أو بعيد؛ ألنّه ال يستحق الذكر بلفظه ،أو اإلحالة إليه ،لكونه مشهوداً
معهوداً يف األذهان ،مكتسباً وجوده عند املتلقني ،وقد عملت هذه الضمائر على تنوّع احلوار الداخلي للنّص ،وإبراز أبعاد
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املونولوج ،وحتديد أوجه الصراع ،وتضار القوى ،وتباين الرؤى واملفاهيم ،وأشياء احلال ،وشخوصه ،وشخصياته ،وامتداد
انسياق النص وتسلسله.
إن اخلالفة وقد أعرض اإلمام  عن ذكرها بلفظها ،بل كنى عنها بضمير غائ تقليالً من شثنها عنده ،فهو صاح آخرة
ال دنيا قد صارت مستدخلة يف أذهان املتلقني ،فاستعمل إحالة قبلية أخرى مستبدالً الضمير باسم اإلشارة ،واإلشارة أبعد يف
الداللة من الضمير ،ولكي حيكم القول يف أذهان املخاطبني جاء باسم اإلشارة مسبوقاً بهاء التنبيه للداللة على القري  ،ومل
ت أ ّن الصرب على هاتا احجى فصربتُ"
يلحقها حبرف اخلطا (الكاف) إمعاناً يف استقباح أمرها ،يقول" :فرأي ُ
إننا حباجة إىل دراسة اخلطبة دراسة شاملة ،وأهمّها الدراسة االجتماعيّة ،يمّ االنتقال إىل األسالي اإلبداعيّة؛ ألنّ دراسة نص
إبداعي كاخلطبة الشقشقيّة يف معزل عن سياقاته التداولية النفسية واالجتماعية ظلم حبق النص نفسه ،ومبدعه ،فالنص ليس بنية
لغوية جمردة ،بل هو بنية لغوية مقامية  ،تواصلية ،فتداعي الكلمة يف النص اإلبداعي ال ميكن أن يتمّ مبعزل عن السياق الذي تتخذه
الكلمة من هذا السياق
إنّ شعرية التوكيد ،وشعرية احلذف يف األسلو الرتكييب ،وما يكتنزان من قوة كامنة يف التلميح واإلشارة ما يضيفان من
شحنة بالغية إىل اللغة ،وانزياحا عن مثلوفيّة واعتيادية السياق ،فالتوكيد زيادة لغوية إذا أحسن استخدامها أعطت قوة شعرية
للنص ،واحلذف نقص لغوي إذا أحسن استخدامه أعطى شحنة شعرية للنص ،وقد أبدع اإلمام  يف إعطائه مثاال لشعرية
التوكيد من اخلطبة الشقشقية حيث يقول":وانّه ليعلم أ ّن حملّي منها حم ّل القطب من الرحى" لوجود الم التوكيد يف مفردة ـ ليعلم ـ ومفردة
حمل املتكررة
االستعمال املتكرّر لصيغة الغائ
إنّ استعمال اإلمام  أسلو احلديث عن الغائ  ،وكذلك عدم استعمال أسلو النداء يف اخلطبة له تثيير عميق يف
النفوس ،فقد يكون السب أنّ احلاضرين فى اجمللس ال قيمة هلم ،أو ألنّهم ليسوا أهالً أن خياطبهم اإلمام  و ال يذكرهم إالّ
فى احلديث عن الدنيا املنتسبة إليهم "دنياكم هذه" ،لذلك مل يُسمهم بثمسائهم ،فقد مسّاهم بثمساء مبهمة كـ"فالن" و"يالث القوم"
ورمبا قد يكون اإلمام  قد جتاهل الناس كثنهم غيرُ موجودين جسماً يف جملسه كما أنهم كانوا غائبني عن عملية الدفاع عن
حقّه املغصو  ،ورمبا يكون "التجايف" عن خطاياهم وعدم مؤاخذة احلاضرين بها ،ويف هذه تودد إليهم حتى ميكنهم املبادرة إىل
اإلنابة والرجوع إىل سبيل احلق
وهذا االلتفات من اخلطا

إىل الغيبة قد ورد يف القرآن الكريم :قُلْ يا عِبادِيَ الَّذينَ أَسْ َرفُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ ال تَ ْق َنطُوا مِنْ رَحْمَةِ

اللَّه( الزمر ،)53 ،إذ ينادي العباد املسرفني وينتسبهم إىل ذاته سبحانه إعداداً للقبول وإطماعاً يف النجاة (ابن

عاشور1313،ق،ج،24ص ،)112يم يستفيد من الغائ يف صلة املوصول ،ليبعدَ هذه العباد من السلبية املوجودة يف املة "أسرفوا"
وهكذا ال خياطبهم اإلمام وال يستعمل صيغة اخلطا إال يف حديث عن اخلالفة ،وحبهم هلا هو الذي دمّر االسالم ،وهنا
يوجد دليالن يف اظهار املخاط املسترت ،واالنتقال من صيغة الغيبة إىل املخاط  ،وهما أوالً :إجياد التقار بني الدنيا و الناس،
ويانيا :بيان شدة انتسا الدنيا إىل الناس إيرَ تعريف الدنيا باإلضافة إىل ضمير "كم" ،كما يُبعِدُ  نفسه وآماله عن الدنيا
حبصرها بضمير "كم" فيقول" :دنياكم هذه"
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رمبا يريد اإلمام علي  أن يشير إىل مضمون عميق املعنى ،وهو بُعده عن اخلالفة احلقّة اليت احنرف مسارها ،وأصبحت
بعيدة عن منهاج الرسالة ،وكذلك رمبا أراد إظهار زهده يف اخلالفة إالّ بعد قيام احلجّة بوجود الناصر وغيره ،الذي نسميه "تغيي
اخلالفة" ،فقد ورد هذا الضمير  15مرة يف اخلطبة ،دون أن يذكر له مرجع ،كثنه  يتعمد يف حذف كلميت اخلالفة واحلكومة
عن كالمه؛ ألنه ال يطل الدنيا وال حيرص على احلكومة إالّ لنظم أمور املسلمني واستقرار العدل بني الناس ،كما يدل على هذا
ت باألمر"
املعنى استعمال كلمة "األمر" حينما يقول" :فلما نهض ُ
املستوى الداللي
كل املستويات اللغويّة السابقة (الصوتيّة،الصرفيّة،الرتكيبيّة) البد أن تكون حاملة للمعاني أي الدالالت ،فقضية الداللة من
أقدم ما شغلت به احلضارات من قضايا ساهم يف دراستها الفالسفة ،واللغويون ،والبالغيون ،وعلماء األصول من العر
وغيرهم ،ويُعد البحث الداللي حمورًا من حماور علم اللغة احلديث ،فهو يركّز على دور اجملاز ،واالستعارة ،والكناية وحتليل
املعاني املباشرة ،وغير املباشرة للنص
املستوى الداللي يف اخلطبة
إنّ اإلمام علي  استعمل االستعارة والكناية يف خطبته الشقشقيّة ،وكما يقال :الكناية أبلغ من التصريح ،فنراه يصف
اخلالفة بالقميص ،والثو  ،وهذا استعمال يف غاية اإلبداع يف االستعارة والكناية حيث يقول" :تقمصّها فالن" و "سدلتُ دونها
يوباً" و" شُقَّ ِعطْفَايَ" ،فرمبا يريد أن يُشعر اآلخرين بثنّ اخلالفة قميص من اهلل جلّ وعال ألبسه أهله ،فليس لكلِّ امرئ أن يتقمّصه،
أو رمبا يقصد اإلمام  أنّ القميص عند اإلنسان أكثرُ شىءٍ احتياجاً إىل التبديل والتغيير ويندرسُ سريعاً مع مضي الزمان و البدّ
لإلنسان أن يغير قميصه بعد مدة من الزمان
وكذلك استعمال اإلمام  الكناية يف كلمة "الطير" ،فبعد ما يكنّي اإلمام  باحندار السيل عن علوّ مقامه وعظمة شثنه،
يزيد هذا العلوّ بكناية أخرى "إذ ليس كلّ مكان عال حبيث ينحدر عنه السيل وجب أن ال يرقى إليه الطري" (البحراني1415،ق ،ج ،1ص

 ،)٦٢٤فهو يريد أن يقول :إنّ منزليت كالذي يف السماء يستحيل أن يَرقى الطيرُ إليها
وأغر ما قرأنا يف خط اإلمام  كالما يُستعمل فيه الكناية الالذعة ،بل إنّ اإلمام  يصف يف كنايته حقيقة ذلك
الرجل الثالث ،فقد استعمل االمام  األلفاظ" :نافج احلضنني"" ،النثيل" و"املعتلف" ،فقد وردت هذه الكلمات يف كناية
واستعارة عن همِّ اخلليفة الثالث يف األكل والشر كالبعير واستعداده للتوسّع بثموال املسلمني؛ ألنه نافج احلضنني ،وهذا أقوى
تصوير ترمسه اخلطبة عن يالث القوم ،بل أعظم كالم يرد يف حقِّ هذا الرجل الذي بدّل السنّة النبويّة ،وأعاد طريدي رسول اهلل
 من بين عمومته
ض ْر َع ْيهَا؛
وهناك استعارة لطيفة استخدمها اإلمام  وهي وصفه الناقة بعدّة أوصاف استعمل فيها االستعارة (كُورِهَاَ ،
الصَّ ْعبَةِ ،خَبط ،شِماس ،نافج احلضنني ،النثيل ،املعتلف) ،فقد متثّل اإلمام  بقول الشاعر ويشبه نفسه باملسافر على "كور
الناقة" مع املتاع واحملن ،يعين نصيبه عن ناقة اخلالفة هو التع وعدم الراحة ،فاالستعارة يف كونه على كور الناقة يعود إىل زمانه
 بعد رسول اهلل  ،وخروج اخلالفة واحلكومة عن مدارها األصلي أهم ميزات هذه األيام (مركز دراسات الشيعة1431 ،ق،
)www.shiitecenter.ir
ولفظة الكور يف اللغة تعين" :مّما يُذل ُل به البعري ويُوطأ" (ابن املنظور1412،ق ،ج ،5ص )155
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وكثنّ اإلمام  يريد أن يقول :إنّ اخلالفة أصبحت ذليالً حينما توالها اماعة ال يستحقون بها وفقدت جاللة شثنها بعدما
جعلوها حتت أقدامهم واقتسموا االنتفاع بها كاقتسام ضرعي الناقة
يم أشار اإلمام  إىل ضرعي الناقة واالنتفاع به بصورة غير صحيحة فنصي األول والثاني من الناقة االنتفاع الذي ال
يستحقانه ،يمّ استعار االمام  بالناقة اليت ترتبط بطبيعة اخلليفة وأخالقه ،فهناك ناقة صعبة حباجة ماسّة إىل مداراة أحواهلا،
واإلمام  هو الذي يتحمل مصاع مصاحبة هذا الراك ليُبعده عن اخلطرات يف خالفته
اخلامتة
إنّ من أهمَّ ما توصّل إليه البحث من النتائج واألسالي املتنوّعة يف اخلطبة الشقشقيّة:
1ـ الكشف عن أهميّة الكلمات يف إلقاء املعنى بالنظر إىل املادّة والصياغة ،وكذلك السجع املتكرّر يف" :خرم ،تقحم""،الكبير،
الصغير""،جذّاء ،عمياء" ،وغيرها ،فضالً عن اإليقاع النفسي واالجتماعي فيها
2ـ الكشف عن املستويات اللغويّة ملا حتوي من اماليّات عالية ،وخصوصا يف استعمال الزمن ،واإلحالة الضميريّة ،واموع
الكثرة
3ـ الكشف عن املستوى الصوتي يف توظيف احلروف االنفجاريّة
4ـ املستوى الصريف يف العبارة املشهورة (زيادة يف املبنى تدل على زيادة يف املعنى) ،وتثييرها يف املعنى اللغوي ،وكذلك النفسي،
واإليقاعي
5ـ استعمال الضمير املخاط  ،ليُعلن للناس عزوفه عن اخلالفة ،وزهده فيها ،فاخلالفة أدّت إىل متاع كثيرة يف حياة اإلمام
 والسب الرئيس لتثلّمه يعود إىل احنراف الدين عن مسيره األصلي و خروجه عن وظيفته األصلية يف إصالح األمور ،وابتالء
الناس باجلهالة والضالل يف حياتهم وسيرهم إىل الكمال ،حيث لو أنّ األمّة أرجعت اخلالفة إىل أمير املؤمنني  ملا آلت أمور
املسلمني إىل هذا الوضع ،فكلُّ مصيبة جرت على اإلسالم منذ االعتداء على الزهراء 
5ـ وقد أخذنا بنظر االعتبار خلو اخلطبة من أسلو النداء يف املستوى الرتكييب ،وكذلك خلوّها من اجلناس يف املستوى
الصوتي

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 1آل قطيط ،هشام (1425ق) الكل يسثل وعلي جيي

لبنان :داراحملجّة البيضاء

 2ابن أبي احلديد ،عبد احلميد (1412ق) شرح نهج البالغة لبنان :دار الكتا العربي
 3ابن جنّي ،أبو الفتح عثمان بن جنّي (1411ق) اخلصائص (ط )4مصر :اهليئة املصرية العامة للكتا
 4ابن عاشور،حممد الطاهر بن حممد (1313ق) التحرير والتنوير تونس :الدار التونسيّة

55

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (خريف وشتاء 5418هـ .ق5111 /هـ .ش) ـ العدد 51

 5ابن منظور،حممد بن مكرم بن علي (1412ق) لسان العر
 5ابن هشام ،عبد اهلل بن يوسف (1415ق) مغين البي

(ط )2لبنان :دار صادر

(ط )5سوريا :دار الفكر

 1األميين،عبد احلسني (1415ق) الغدير يف الكتا والسنة و األد

لبنان :األعلمي

 1البحراني،كمال الدين ميثم (1415ق) أصول البالغة مصر :دار الشروق
 1حيدر ،فريد عوض (1425ق) علم الداللة دراسة نظريّة (ط )2مصر :دار القاهرة
 11خليفة ،حممد (1411ق) أضواء على لغتنا السمحة الكويت :جملة العربي
 11الزركشي ،حممد بن بهادر (1412ق) الربهان يف علوم القرآن لبنان :دار الرتاث
 12شرتح ،عصام (1431ق) ظواهر أسلوبيّة يف شعر أمحد بدوي سوريا :احتاد كتا العر
 13عباس ،حسن (1425ق) خصائص احلروف العربيّة ومعانيها سوريا :احتاد كتا العر
 14عبده ،حممد (1421ق) شرح نهج البالغة إيران :ذوي القربى

 15الفخرالرازي ،حممد بن عمر (1415ق) مفاتيح الغي

( ط )3لبنان :إحياء الرتاث العربي

 15فضل ،صالح (1425ق) النظريّة البنائيّة يف النقد األدبي لبنان :الرتاث العربي
 11املبارك،مازن (1421ق) املوجز يف تاريخ البالغة (ط )2لبنان :دار الفكر املعاصر
 11خمتار ،أمحد (1432هـ) علم الداللة (ط )1مصر :عامل الكت
املواقع اإللكرتونية
 ١1مركز دراسات الشيعة1431 ،قwww.shiitecenter.ir :
 ٢2يف رحا نهج البالغة1425 ،قwww.arabic.balaghah.net :

