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  الخطبة الرابعةفي أسلوبيّة دراسة 

*يمالك العبد
  

  الملخص
يشـــتمل فضـــًال عـــن القـــيم الرتبويـــة واملنهجيـــات السياســـية الـــيت  -إّن ـــج البالغـــة 
ة هادفـــة، وهـــي التتأتّــــی إال حيتـــوي علـــی أســـس لغويّـــة وبيانّيـــ - عليهـــا يف غضـــونه

لتجليـــــة املعنـــــی وإخراجـــــه يف ثـــــوٍب قشـــــيب، وفيـــــه مـــــن دالالت الصـــــرف والنحـــــو 
اإلمــام قــام بتوظيــف آلّيــات إّن فــنــزًا تعبرييــا رصــيًنا. كوالبالغــة واملوســيقی مــا جعلــه  

د ا ممتًعـا. فإنّـه يـَْعِمـدالليـ يرًاتصـو منّوعة ينوي ا تصويَر مـا لديـه مـن أصـول املعرفـة 
ما   متی لغويّةة ـإلی آلّية الصرف حيثما اقتَضْتها البنيُة النصّية، ويرنو إلی توظيف آليّ 

. املقــام، ويــرکن إلــی التــدليل املوســيقي حيثمــا اســتدعاه املوقــف التعبــرييّ  يســتدعيها
بــني البــاّث  يتکــّونمــن شــأنه أن الــذي يُعتــَرب هــذا مــن مبــادئ الفکــر الــداليل ا وهــذ

ّن أنتائجهــا حتکــي و  حتليلــيّ  - ذه الدراســة تــتّم عــرب مــنهج وصــفيّ واملتلّقــي. فــإّن هــ
يف قسًما من املعاين اليتّم تبيينها إال بواسطة امليزات األسلوبية اليت اعتمدها اإلمام 

ــــه ــــی طائفــــة العتــــاة املغــــرتّين  .خطبت ــــا کانــــت اخلطبــــة موّجهــــة إل
ّ
فيهــــا  فُأطلقــــتْ ومل

شــّفاف عــرب هــذا  ه املعتــوهني يف مقــالٍ االســتعارات املصــّرحة ليصــّور اإلمــام خماطبيــ
 ســـوق القـــارئ حنـــو املغـــزی املباشـــرة بأخصـــر طريـــقيالتصـــريح االســـتعاري الـــوثيقإل و 
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ويبدو أخريًا أّن اإلمام يويل اهتماًما کبريًا باجلانبني املوسيقي والبالغي ممکن.  داليلّ 
ا کمّيات هائلـة جيد فيهطبة اخلهذه  يف تتّبعاملوبالتايل فإّن ، طبتهلتجسيد معاين خ

لـق خل ًال عـوّ مُ اإلمـام  ااختـذه الـيتمن املعاين اليت ارتسمْت بواسطة التوظيفات الفنيّـة 
  الوظيفّية املألوفة للکالم. األمناطُ  قد تعجز عن تصويرهاالواجهة التصويريّة اليت 

  .الليةالّصور الدّ  األسلوبية، ،اخلطبة الرابعة ،ج البالغةالکلمات الرئيسة: 
  

  المقّدمة. 1

  مسألة البحث 1.1

کون کمصـباح ذي إنـارة قويّـة تأن الطرق التعبريية للکالم جيب عندئٍذ املعاين قد تکون خافتة و 
وحتقيًقا هلذا الغـرض  ساعد علی کشف الغموض عن وجهه العويص،ييضيء ما حول املعنی و 

 فاعليّـة آلليّـات ذات فإّن ناظم الکالم يستمّد بکّل ما لديه من قوی تعبرييّة من خالل توظيفـه
إلــی لقمــة ســائغة لــدی املخاطــب  متينــةيف اللغــة لتکــون أدّل علــی مغــزی الکــالم وحتويــل الفکــرة

ـــّد مـــن اللـــوازم الـــيت  يلتقمهـــا بســـهولة. فـــإّن ُجـــل املنـــاهج األســـلوبّية وطـــرق األداء التصـــويري تُع
ملختلفــة الــيت تنــدرج عــرب املســتويات ا كيســتعني ــا الکاتــب علــی رســم خارطتــه املفهومّيــة وذلــ

کالُم مـن   كوال ُيستثنی من ذل وبالغة وموسيقی. حتت نطاق هذه احلقول الداللّية صرفًا وحنًوا
 الکلمـاتأن يطري يف أعايل سطوح الفهم والتفکري وهو أمري املؤمنني عليه السالم، حبيث نـری 

الــيت اخرتناهــا  الرابعــة الــيت تنســاق لديــه أحســن انســياق يف جماريهــا الطبيعّيــة والســّيما يف اخلطبــة
ة الــيت بناهــا اإلمــام لتجســيد للبحــث، وکيــف أن اللفــظ يــأتلف مــع املعنــی متاًمــا، واهليکليــة العاّمــ

 -  يف ظنّنـا - وهي  هي متماسکة متاًما وتتناسق أجزاءها ضمن وترية لغويّة راقية، تهمعاين خطب
  .اء اهلدی واملعرفةمن أضو  ها ميثاق علوّي رفيع حيوي خزائَن وکنوزًار رغم قص

وأما املعارف اليت نُويْت يف هذه اخلطبة فکانت حبيـث حتتـاج إلـی واجهـة تصـويريّة ملموسـة 
للتـــدليل عليهـــا، إذ کـــان املخاطـــب ـــا مجاعـــة املتمـــّردين الـــذين اليکـــادون يفقهـــون حـــديثًا مـــن 

مألوفــــة أحاديــــث اإلمــــام، فلــــو التــــزم اإلمــــام يف مثــــل هــــذا املوقــــف اخلطــــايب احلــــرج منهجيــــات 
واسـتخدم أمناطًــا تعبرييّـة شــائعة لتصـوير املعــاين لبقيـت الصــورة عـاجزة وکانــت غـري ذات وضــوح 
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ــــة الــــيت تســــتحوذ علــــی اخلطبــــة اقتضــــْت أن  متاًمــــا لــــدی هــــذه الطائفــــة الغبّيــــة، فــــاألجواء الثقافّي
ختيـار تتکاثف فيها التوظيفات الّداللية لتصوير املعنی بنسبة وضوٍح ممتـازة. فکـان اهلـدف مـن ا

هــذه اخلطبــة هــو أن نعلــم کيــف وفّــق اإلمــام بــني جــانبني متضــادين فيهــا مهــا الفشــل الفکــرّي 
والغبـــاء املســـتفيض عنـــد خماطبيـــه، مثّ ثقـــل املعـــاين املقصـــود توصـــيُلها إلـــيهم يف مســـاحة خطابّيـــة 

ودراسـتها  وجيزة، وهذه هي امليـزة الـيت متتـاز ـا هـذه اخلطبـة القصـرية والـيت دفعْتنـا حنـو اختيارهـا
  دراسة أسلوبية تصويرية.

ـــــة أو الســـــيمانتي ـــــق بعلـــــم الدالل غويـــــة املختلفـــــة وعالقتـــــه باـــــاالت اللّ  كومتهيـــــًدا ِلمـــــا يتعّل
إن الـدالالت هـي «سـواء) فيمکننـا القـول  حـد ة والصوتّية علـىة والنحويّ ة واملورفولوجيّ (املعجميّ 

الدالليـــة، ويعتـــزم إنشـــاء ترقيـــات ذات  ه يتعامـــل مـــع اـــاالتـ وإنّـــفـــرع مـــن العلـــوم يـــدرس معـــًىن 
املعرفـــة الدالليـــة تبحـــث عـــن الشـــروط الـــيت جيـــب توفريهـــا يف الرمـــوز إّن فـــمعـــىن. وفًقـــا لـــذلك، 

ـراد بـالرموز املعجميـة هـو 11: 1988(خمتـار عمـر،  »املعجمية إلجياد قابلية حتمـل املعـىن
ُ
). وامل

الدالليـــة، والـــذي يـــرتبط أيًضـــا ارتباًطـــا وثيًقـــا ولكـــن يف جمـــال املعرفـــة  ،نفـــس الكلمـــة واملفـــردات
    .مبجال اللغويات والتحليل اللغوي

) لغــًة تعــين تشــكيل Imageورة (التصــوير فيجــب القــول إّن الّصــ وفيمــا خيــّص الصــورة أو
يف معناهـــا  التعـــاريفما؛ ولكـــّن هلـــا جمموعـــة متنوعـــة مـــن شـــيٍءما أو تصـــويره أو رســـم شـــيءٍ 

الصـــورة بأبســـط وصـــف هـــي تفســـري حالـــة أو شـــيء «يفهـــا االصـــطالحي، مبـــا يف ذلـــك تعر 
ــــارة عــــن لوحــــة مــــن الكلمــــات (ُغريـــــب،  »بتفاصــــيله الدقيقــــة أو آثــــاره، وتفســــري الصــــورة عب

املصــطلح هـــو أحـــد املصـــطلحات األكثـــر اســـتخداًما يف البالغـــة اإلســـالمية ف). 191 :1971
. ويف العصـــر احلـــديث واكتســـب شـــعبية يف األدب الغـــريب خـــالل فـــرتة ازدهـــار النقـــد احلـــديث

کان عزرا باوند ِمن أوائـل الـذين وضـعوا أسـاس الشـعر التصـويري أو التشـکيلي، ويعتقـدون «
اجلّيــد هــو الــذي يعّلــم النــاس مــن خــالل الصــورة ولــيس باســتخدام الکلمــة فقــط،  أّن الشــاعر

 »ويُنکــــرون أن يکــــون يف الشــــعر شــــيء لــــه قيمــــة غــــري الصــــورة الشــــعرية الــــيت يؤلّفهــــا اخليــــال
والصــورة هــي إعطــاء الواجهــة التصــويريّة للکــالم وإضـــفاء  ).283- 284: 1971(العجيلــي، 

صبغة حمسوسة علی التقنّيات التعبرييّة الغامضة فيه، حبيث إّن املخاطب الذي يعجز مسعه عـن 
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مراجعــة املصــادر التفکرييّــة املعّقــدة، يتســنی لــه عربهــذا الــّنمط التصــويرّي أن يُقــيم عالقــة وطيــدة 
   الفکرة والسياقات الرتکيبّية املصوغة يف الّنّص.بني

ا علـم يـدرس اخلطـاب هـا أيًضـغة ضـمن نظـام اخلطـاب. ولکنّ ة هي علم يدرس اللّ األسلوبيّ و 
غـوي احلـديث فرع من فروع الدرس اللّ «فإّن األسلوبية  كمبدأ هوية األجناس؛ لذل یا علموضعً 

ا مــن األنــواع األدبيــة مبــا ز نوًعــمــا، أو متّيــ الــذي يهــتم ببيــان اخلصــائص الــيت متيــز كتابــات أديــب
يشـــيع يف هــــذه أو تلــــك مــــن صــــيغ صــــرفية خمصوصـــة أو أنــــواع معينــــة مــــن اجلمــــل والرتاكيــــب، 

 متثـل اختيـار األديـب لـنمط لغـويّ  صـائصأومفردات يؤثرها صاحب الـنص األديب وإّن هـذه اخل
 ائع أو املـألوف وأنّ شـالـنمط ال یا علـا متثّـل خروًجـدة وهـي أيًضـبعينه من بني أمنـاط لغويـة متعـدّ 

ــــه ــــك االســــتعمال الــــذي يتعــــارف علي  »غــــةســــائر مســــتعملي اللّ  األديــــب ال يســــتعمل اللغــــة ذل
اإلمــام  أوجــدهافــنحن نبحـث يف هــذه اخلطبــة عـن قنــوات التوصــيل الـيت  ).6: م1988  (جـرب،

رَســـل إليـــه والرســـالة املســـبوکة يف 
ُ
رِســـل وامل

ُ
خللـــق هـــذه احللقـــة الثالثّيـــة األبعـــاد الـــيت تتکـــّون مـــن امل

منّصــة  - وهــو يف ذروة الــنمط التعبــريي- وينبــين علــی هــذا أن يکــون کــالم أمــري املــؤمنني  ،الــنصّ 
وامض املعنـی رفيعة هلـذا التجسـيد الضـوئي، وأن تکـون کلماتـه مبثابـة ضـوء کشـاف قـوي يُنـري غـ

  من دقائق کالمه عليه السالم. خفيويکون عونًا ملا 

  

  البحث أسئلة 2.1

  :  ؤالت التاليةللتسا الکشف عن إجاباتحتاول هذه الدراسة 
الرابعـــة والبالغيـــة يف رحـــاب اخلطبـــة رفّية والّصـــ. کيـــف ظهـــرت املقّومـــات املوســـيقية واللغويـــة 1

  ْت إحياءاا فيها؟دوجتسّ 
أن تلعــب دورهــا يف إثــراء املعنــی، ومــا مــدی توفيقهــا يف التعبرييــة ات ـاآللّيــ. کيــف اســتطاعت 2

  إکساب الکالم صبغًة تصويريّة معّربة؟ 
. مــا هــي مجالّيــات اخلطبــة مــن منظــور األســاليب التصــويريّة املطّــردة فيهــا، وکيــف يــرتابط هــذا 3

  الّنمط األسلوّيب مع املفاهيم املدروسة فيها؟
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  خلفّية البحث 3.1

دراسات عديدة ّمتت بشأن ج البالغة خطبه ورسائله وکلماته، فإّن منها ما عمد إلی  كهنا
ومنهـا مـا تنـاول   منـه، التحليل يف مضمار البالغـة، وإّن منهـا مـا ارتکـز علـی اجلانـب الـداليلّ 

ســـرد بـــبعض احلديثـــة. وهـــذا مَ  ســـلوبّيةاألمـــن منظـــور التطبيقـــات اللســـانّية والنظريـــات  هکالمـــ
"الظـــواهر األســـلوبية يف خطبـــة عنـــوان بمقالـــة  لـــيت أجنزهـــا اآلخـــرون ـــذا الّصـــدد:الدراســـات ا

ق) وهـــي 1436فـــر (  الشقشـــقية لإلمـــام علـــي (ع)" للکـــاتبني رســـول بـــّالوي وحمّمـــد غفـــوري
جملّـــة دراســـات يف العلـــوم اإلنســـانّية وقــد حبـــث فيهـــا الکاتبـــان الظـــواهر األســـلوبية  منشــورة يف

کمــا جنــد مقالــة عنواــا "رؤيــة أســلوبية يف الصــوتية والرتکيبيــة.   املتجســدة يف قالــب الــدالالت
م) ملرمي جليليان وزميليها وهي مطبوعة يف جمّلة آفاق احلضارة 2015وصّية اإلمام علي (ع) (

اإلسالمّية وقد ناقش فيها املؤلّفون مسألة علم اللغة والظواهر األسلوبّية مبسـتوياا الثالثـة يف 
لوا إلی أّن لإليقاع وحسن انتقاء األلفاظ وتوايل العبارات املرتادفة دورًا ممّيًزا وصايا اإلمام وتوصّ 

ــــــه.  ــــــة عنواــــــا يف إثــــــراء املعنــــــی وتقويت وقــــــد طبعــــــت يف جملــــــة دراســــــات ــــــج البالغــــــة مقال
(بررســی مــوردی اونــاع  ی ســی ويکــم ـج البالغــه  بالغـی نامــه - شناســی اليــه حنــوی  "سـبک

صـالح الـدين عبـدي ومهتـاب کيـاين وقـد درسـا قلـم ب ش)1396( مهپايگی وروابط معنايی)
فيهــا العالقــات املعنويــة املوجــودة يف هــذه الرســالة مــن منظــور الدراســات األســلوبّية. وإقبــايل 

 هشناســانه بــه خطبــ  عمــال نفــس العمــل يف مقالتهمــا املوســومة "نگــاهی ســبکقــد پــور   وحســن
أســلوبية علــی کــالم اإلمــام وتبيــني معاملهــا الدالليــة مــن منظــور  - إلقــاء نظــرة دالليــةبمتقــني" 

خــاين   کمــا أّن هنــاك کتابًــا بقلــم علــي حــاجيالبالغــة واملوســيقی والرتکيــب يف هــذه اخلطبــة.  
ش) حيمــل عنــوان "توثيــق ــج البالغــة يف ضــوء األســلوبّية: أصــالة ــج البالغــة مــن 1391(

کاتـب مشـروع البنـاء األسـلويب يف ـج البالغـة مـن منظور الدراسة األسلوبّية" إذ حبـث فيـه ال
أساس نشأته ومن حيث مقّوماته، وحـاول تأصـيل هـذه املنهجيّـة األسـلوبّية يف ظـّل فاعليّـات 

غريهـا مـن املقـاالت املطبوعـة الـيت  كوهنـاج البالغة التعبرييّة والتقنيات األدائّية املطّورة فيـه. 
املالمــح  تتنــاولنا مل نعثــر علــی مقالــة مســتقّلة ـعــددة، ولکّنــت واملــؤمترات املتانتشــرت يف اــّال 

  ديًدا.حتهذه اخلطبة داللّية يف ال
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  من منظور الظواهر األسلوبّيةتحليل الخطبة . 2
  نّص الخطبة 1.2

ــرَاِر ُوِقــَر َمسْــٌع َملْ يـَْفَقــِه اْلَواِعَيــَة بَِنــا اْهَتــَديـُْتْم ِيف الظْلَمــاِء َوَتَســنْمُتْم ُذْرَوَة اْلَعْلَيــاِء َوبَِنــا أَْفَجــْرُمتْ َعــِن « الس
ِبُكـْم َعَواقِـَب  وََكْيَف يـُرَاِعي النْبأََة َمْن َأَصمْتُه الصْيَحُة رُِبَط َجَناٌن َملْ يـَُفارِْقُه اْخلََفَقاُن َمـا زِلْـُت أَنـَْتِظـرُ 

 يَن َحـىتُُكْم ِحبِْليَـِة اْلُمْغتَــرـِة أَقَْمـُت  اْلَغْدِر َوأَتـَـَومسيـرَنِيُكْم ِصـْدُق النـيِن َوَبصَسـتَـَرِين َعـْنُكْم ِجْلبَـاُب الـد
 َســَنِن اْحلَــق ِيف َجــَواد اْلَمَضــلِة َحْيــُث تـَْلتَـُقــوَن َوَال َدلِيــَل َوَحتَْتِفــُروَن َوَال ُمتِيُهــوَن الْيَـــْوَم أُْنِطــقُ  َلُكــْم َعَلــى

اِن َعـَزَب رَْأُي اْمـرٍِئ َختَلـَف َعـين َمـا َشـَكْكُت ِيف اْحلَـق ُمـْذ أُرِيتُـُه َملْ يُـوِجْس َلُكُم اْلَعْجَماَء َذاَت الْبَـيَ 
ــا  ــْوَم تـََواقـَْفَن ــَالِل الْيَـ ــاِل َوُدَوِل الض ــِة اْجلُه ــًة َعَلــى نـَْفِســِه بَــْل َأْشــَفَق ِمــْن َغلََب ُموَســی عليــه الســالم ِخيَف

  )164: 1ق، ج 2007ميثم البحراين،   (ابن .»َمْن َوثَِق ِمبَاٍء ملَْ يَْظَمأْ  َعَلى َسبِيِل احلَْق َوالَْباِطلِ 
  

َر  2.2   الّصوتيّ  المستویالتصوير الفّني َعبـْ

ـــاألدبالدراســـات  تزّ يـــمت لقـــد  باهتمامهـــا باجلانـــب خـــاصّ  بشـــكل ةيّــــواألسلوب عامـــة ثـــةياحلد ةي
األولــی الـيت تبـدأ ـا الدراسـات اللغويّـة هــي اخلطـوة « نّ أل ؛)لصـويتا املعـىن( إىل وصـوًال  الصـويتّ 

وآخــــرون،   (جليليــــان» ّکل البنيــــة األساســــّية للکلمــــةدراســــة اجلانــــب الّصــــويت، واألصــــوات تشــــ
ظـــي علـــم األصـــوات وخباّصـــة الـَمــــنحی التشـــکيلّي منـــه باهتمـــام کبـــري مـــن فح) 37ق: 1436

الدراســـات  ـــتمّ «إذ  ،اللســـانّيةســـلوبّيات واأل ثياحلـــد اللغـــة علـــم ضـــوء يف جانـــب الدارســـني
 أصــــوات مــــن ناتــــهومكوّ  األديب العمــــل جينســــ منــــاحي شــــّىت  يف الصــــويتّ  باملســــتوى ةيّ األســــلوب

 علـى غمالـنّ  طريسـ فـإذا األديب، للـنصّ  ياملتلّقـ علـى أثـر ملاحتدثه من ةيوداخل ةيخارجيقاعات إو 
). 19م، 1952(أنــيس،  »آخــر اينًـح ومحاســة جــة أو انًـيح ، حزنًــاانفعــاًال  لـه وجــدنا السـامع

  وهنا نستعرض بعض املالمح الصوتّية اليت أسهمْت يف تصوير املعنی بشکل جدير.

  الالتهادالطبيعة الّصوتّية للحروف و  1.2.2
إّن الفقــرة حتتــوي علــی لفظــَيت "الظلمــاء  *بـنـــا اهتــديتم فــي الظلمـــاء وتســّنمتم ذروة الَعليــاء*

أي  مســـألة صــوتية جــديرة وهـــي أّن اإلمــام جـــاء مــا ممـــدودتني ويــانوالعليــاء" ومهــا لفظتـــان حت
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، وکان لإلمام أن يعّوض عنهما بالظلمـة والظـالم أوالعلـّو استعان فيهما باأللف املختومة باهلَمز
واملعــالة، ولکنــه عليــه الســالم عمــد إلــی اســتخدام هــاتني الکلمتــني لطــول الــنفس الــذي فيهمــا، 

األلــــف حــــرف َتَســــُع هلــــواء «ف فيهــــا اســــتطالة ومتطــــيط، ووألّن أحــــرف املــــّد وخصوًصــــا األلــــ
اهلـــاوي [هـــو]  الصـــوت، خمرجـــه أشـــّد مـــن اّتســـاع خمـــرج اليـــاء والـــواو .. وقـــال الشـــيخ أبـــوعمرو:

األلف ألنه يف احلقيقة راجع إلی الصـوت اهلـاوي الـذي بعـد الفتحـة، وهـذا اّتسـاع هـواء األلـف 
فلــذلک اّتســع  خبــالف الضــمة والکســرة ..ألنــه صــوت بعــد الفتحــة فيکــون الفــم فيــه مفتوًحــا 

وَوْصــُف صــوت األلــف باهلــاوي )؛ 754: د.ت(أبــو شــامة الدمشــقي،  »هــواء صــوت األلــف
يعين أنّـه يتصـّعد منـذ بدايـة تشـکيل الصـوت إلـی غايتـه، وفيـه داللـة علـی ترکيـز الصـوت املتولّـد 

نّــه مّتســم بطبيعــة صــوته هــذا التصــعيد الصــويت وأ ه؛ وهکــذا نــری أّن األلــف ال يفارقــأثنــاء نطقــه
بأبســــط مالحظــــة أن املــــّد  كبالســــيطرة علــــی امتــــداد الطاقــــة الصــــوتية، والســــمع املرهــــف يــــدر 

واالستطالة الصوتية اليت تنتج من خالل نطق "علياء وظلماء" أشّد وقًعا يف النفوس مـن حيـث 
 بعـض الکلمـات أّن قريًشا کانت تفّخم األلـف يف«الصوتية املتّــسعة. وکما نعلم  الشحنةتوليد 

ــــــاين رقّــــــة األلــــــف املــــــ  »مالةـ... وتفخــــــيم األلــــــف نقــــــيض اإلمالــــــة؛ ألّن يف صــــــوته فخامــــــًة تُب
  .استمرارية هذه الظلمة علی شّدة )؛ فطول األلف يف القراءة يدلّ 70: 1997الغوث،   (خمتار

  األثر اإليقاعي للّصوائت (الحرکات القصيرة) 2.2.2
واخلََفَقان بوزن فعالن بتوايل ثالث فتحات هـي زيـادة مؤقتـة يف  الَخَفقان**رُِبَط َجناٌن لم يُفارِْقُه 

جتمـــع فيهـــا ثـــالث اّن کـــل مصـــدر أومـــاّدة وإنبضـــات القلـــب حلُـــزٍن أو وجـــع أو قلـــق أو مـــرض، 
 د.ت:(الرضـــي األســــرتآبادي،  »والفتحــــُة هـــي أخــــّف احلرکـــات عنـــد العــــرب«- حرکـــات الفـــتح 

ــان، فهــي تــدّل بالضــرورة علــی  - )62- 1/63 ــة واالضــطراب، کالســَيالن، واجلــَوالن، واجلرَي احلرکّي
کـان سـيبويه يقـول و «خطـٍو)؛  والرَتکان (وهو ضرب من سري اإلبـل فيـه خّفـة ونشـاط وفيـه مقاربـةُ 

لالضـــطراب واحلرکـــة، فقـــابلوا بتـــوايل حرکـــات  ن) إّـــا تـــأيتَال َعـــيف املصـــادر الـــيت جـــاءت علـــی (الفَ 
فاخلفقان الحيصـل بالضـبط عنـد  ؛)50: 2007(عبد اهلادي ر،  »املثال توايل حرکات األفعال

ات القلب املألوفة اليت يقوم ا آليا أثناء اجلهد العضلّي والنشاطات اليوميـة للبـدن، وإمنـا هـو عمليّ 
أثــر جيلبــه عامــل أو حــادث کمــا مــّر، ولــذلک جــيء باخلفقــان بــدل اخلَْفــق (وهــو املصــدر الــرئيس 
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واحلـرية  رّهبـةلقلب علی مواضع اخلوف والرهبة اإلهليـة الـيت تثـري عنـده الفـزع والهلذا الباب) لـُيحيل ا
 ك، فالقلــب الــذي يريــد أن يــدر الدائمــة الــيت تســوقه حنــو العــامل الرّبــاّين وحتــول بينــه وبــني املعاصــي

  .مصدر اهلداية جيب أن يکّلف نفسه عناًء أکثر لَِتَحلّيه ذه اإلمکانّية املعنويّة

  لة ودورها في تصوير المعنیالقلق 3.2.2
وهـي أّـا  *رُِبط جناٌن لم يُفارقه الخفقان* مسألة صوتية أخری تالَحظ يف هذه الفقرة كوهنا

ا کانت تدل يف مضموا علی احلرکّية والديناميکيّـة الـيت ُتصـاحب القلـب، فاسـُتخدمت فيهـا 
ّ
مل

صـوت زائـد "حروف حتمل أکثر قابلّية لتصوير هذه احلرکّية وهي أحـرف القلقلـة، والقلقلـة هـي 
املخـــرج .. فيحصـــل  كحيـــدث يف خمـــرج احلـــرف بعـــد ضـــغط املخـــرج وحصـــول احلـــرف فيـــه بـــذل

 كصوته .. وُيشرتط عند اجلمهور يف إطالق اسم القلقلة علـی ذلـ كخمرج احلرف وحتري كحتري
الصوت الزائد کونُه قويا جهريا .. ولذا خّصوا القلقلة حبـروف اجتمعـت فيهـا الشـّدة واجلهـر .. 

 كفَيقوی الصوت احلادث أثناء نطقها النفتـاح املخـرج دفعـًة، وهـي حـروف مخسـة جيمعهـا قولـ
نـربة قويّـة عاليـة حبيـث تشـبه احلرکـة  ك.. وجتب املبالغة يف القلقلة حّتی يسمع غري (قطب جد) 

: 2003.. والقلقلـــة أقـــوی حروفهـــا هـــو القـــاف لشـــّدة ضـــغطه واســـتعالئه" (انظـــر: اجلريســـي، 
فـظ توافق صـوّيت تـاّم بـني اللّ  ك، وهناكتُنَطق بضغط وقّوة وحتري فإّن أحرف القلقلة)؛ 54- 56

إذ إّن فيهـا أربعـة مـن أحـرف القلقلـة (البـاء، والطـاء، واجلـيم والقـاف)، ، التوما حيمله من دال
 والقــاف الــذي هــو أقــوی هــذه األحــُرف قــد تکــّرر فيهــا مــرّتني، وکــّل هــذا قــد أکســب الکــالمَ 

األحـــرف املتقلقلـــة  ، وقـــد جعـــل اإلمــام کالمـــه هــذا قلًبـــا ينـــبض بنبضــاتحــاّدةنبضــًة موســـيقّية 
وملحــوٌظ متاًمــا يف هــذه الفقــرة أّن عمليّــة االنتقــاء الصــوّيت متّــت حبيــث فتصــّور املعنــی املتهــّيج. 

  ُحتاذي املعنی متاًما وال يدع جانًبا من جوانب هذا الّرسم املضطرب للقلب.
  

  (المستوی المعجمي)داللة المفردات  3.2

اســـتخداَم املنشـــئ لأللفـــاظ ومـــا فيهـــا مـــن «يتنـــاول الـــدارس األســـلويب يف املســـتوی املعجمـــي 
خواّص تؤثر يف األسـلوب کتصـنيفها إلـی حقـول دالليـة ودراسـة هـذه التصـنيفات ومعرفـة أي 
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نــوع مــن األلفــاظ هــو الغالــب ويــدرس أيضــاً طبيعــة هــذه األلفــاظ ومــا متثلــه مــن انزياحــات يف 
» ه األلفـــاظ يف ســـياق مغـــاير حبيـــث تکتســـب دالالت جديـــدة!؟املعنـــی. فهـــل وضـــعت هـــذ

ـــة لأللفـــاظ ومـــا  ).165م:  2003(حممـــود خليـــل،  ويف هـــذا املقطـــع نـــدرس اخلـــواّص املعجمّي
يوحي ـا مـن معـاٍن ثانويّـة أو دالالت هامشـّية نظـرًا للحقـول الدالليّـة الـيت تنتمـي إليهـا، ونبـّني 

  نی.قليًال دور هذه األلفاظ يف تنشيط املع

  داللة لفظة "أفجرتم" 1.3.2

ســخ انفجــرمت) مــأخوذ مــن الَفجــر ومعنــی أفجــرمت (ويف بعــض النّ  *وبِنــا أفجــرتم عــن الّســرار*
ــْکَر، والُفجــور شــق ســرت الديانــة«والَفجــُر هــو  ا واســًعا کـــفجَر اإلنســاُن السشــّق الشــيء شــق« 

لکونــه يشــّق حجــاب الليــل. )؛ وکــذا ُمسّــي الصــبح فجــرًا 375: 2007(الراغــب األصــفهاين، 
صـدفتم  نـاظر للفجـر يف هـذا املوضـع کــ: خـرجتم أووالطريف أّن اإلمام مل يسـتخدم أي فعـل مُ 

وعــدل عــن   أو هــربتم أو ختّلصــتم أو جنــومت أو ...نــزحتم  أو انطلقــتم صــددمت أو أعرضــتم أو أو
کــم إن تــزّودمت بــزاد إلــی هــذه اللفظــة املوحيــة للوجــه االســتعاري الــذي فيهــا، واملعنــی أنا کــّل هــذ

تــن أمـواج الف أمـامکمک الذي ميخر لکـم العبـاب ويشـّق لْ هدی أهل البيت فسيکون هذا کالفُ 
  يف ظلمات حبر الضاللة والعصيان.

و"انفجـــر" لغـــًة يعـــين خـــروَج املـــاء ممّـــا يکـــون ضـــّيًقا أو واســـًعا مبعنـــی"انبجس"، أو يکـــون 
فــانفجرت ﴿وفَـــْورَتُه، ويف القــرآن الکــرمي  االنفجــار عقــب االنبجــاس، فهــو امتــداد خلــروج املــاء

اســـُتعمل فيهـــا فعـــل االنفجـــار حيثمـــا ضـــاق «]؛ حيـــث 60[البقـــرة: ﴾منـــه اثنتـــا عشـــرة عينـــا
انفجر عليهم «)؛ وورد يف أساس البالغة 47: 2007(يُنظر: الراغب األصفهاين، » املـخرج

نـری أّن اخلـروج إذا کـان  ك)؛ ولـذ555: 2001(الزخمشـري، » العدّو إذا جاءهم بَغتًة بکثرة
ممّـا ضـاق مصـدره يکـون بالضـرورة مـع شـّدة وَدفْـٍق، وهـذا يـدّل علـی أّن اخلـروج مـن ظلمــات 
اجلهــل عــرب اهلدايــة حيــدث بســرعة هائلــة، وأّن النــاس متــی مــا تلقـــوا فعــل اهلدايــة انبجســوا مــن 

ی تـدفـًقا، وأّن  مضايق الضالل يف طرفة عني أو أدنی من ذلك، فهم يتدفّقون حنو سبل اهلد
  کّل هذا سيتّم هلم فجـــاءًة.
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  امودالالتهو "الّسمع" "الفقه"  تالفظ 2.3.2
هو التوّصل إلی علـم غائـب بعلـم شـاهد وهـو أخـّص «والِفْقُه  *ُوِقَر سمٌع لم يفقه الواعية*

: 2007(الراغـــب األصـــفهاين،  »مـــن العلـــم .. والفقـــُه [کـــذا] هـــو العلـــُم بأحکـــام الشـــريعة
ولذلک استخدمه اإلمـام يف خطبتـه ومل يقـل "ُوقِـَر مسـٌع مل يعلـم الواعيـة!"؛ أي )؛ 386-385

 قســط مــن العلــم مبــا يُفــرض علــيکم مــن أحکــام الشــريعة، وال متتلکــون أدنــی  إّنکـم تعــدمون کــل
هــذا التفّقــه. والواعيــة ههنــا مــن املصــادر الــيت تصــاغ بلفــظ اســم الفاعــل کالعاقبــة  قــدر مــن حنــو

علـی  وقـد يصـاغ املصـدر«والکاذبة والباقية والطاغية مبعنی الُعقوب والکذب والبقاء والطغيان، 
فأمـا مثـود فـأُهِلکوا ﴿)؛ ومنه قولـه تعـالی 1/175 :1994 نظر: الغالييين،أ( »زنة اسم الفاعل

: 1407(يُنظـر: الزخمشـري، » بسبب طغيـام هکـذا ورد يف بعـض التفاسـري«أي  ﴾؛بالطاغية
أي ُوقِـَر مسـُع مـن ال يفقـه الـوعي وال يـدري  ،؛ وکالم اإلمام أيضا يوحي ذا التفسـري)4/599

  ما هو الصواب الذي يهدي إلی الوعي والّرشاد. 
داللــًة لفظّيــة أخــری، حيــث إّن  "األذن"والعــزوف عــن لفظــة  "مســع"مث إّن يف إتيانــه بکلمــة 

أذٌن مل تفقـه الواعيـة"  تالعضو اجلارح الذي به يسمع اإلنسان، ولـو قـال "ُوقِـرَ ك األذن هي تل
عليـــه  دعـــاءً  - عندئـــذ- املخاطـــب الشـــارد، وکـــان وأوســـع فهًمـــا لـــدیلکـــان املعنـــی أخـــّف وزنًـــا 

ـا عـدل عنهـا إلـی لفـظ "السـمع" کـان هـذا إشـعارًا منـه  هبفقدان هذه اجلارحة فحسـب! ولکنّـ
ّ
مل

وأن  کلّيـــا،فقـــدوا قـــّوم علـــی الســـماع  بأنـــه يريـــد أن يـــدعو علـــی هـــذه الطائفـــة املستعصـــية أن يَ 
ًيا لألنبـاء وإصـغاًء وحتلـيًال ـّقــلإّن يف السـمع ت إذ، هم اإلدارکيـةَـ يُفِقدهم اهللا سبحانه وتعـالی طاقتـ

 ةقنـاالاألذن إّمنـا هـي و ماع ال األذن، هذا إمنا حيصل بالّسـ وکلّ  وإرشاًداوعيًة وإنصاتًا وإدراًکا وت
اخلـالص  مـدار ااحلسـن مهـ كد واإلدراـکّل هذا الذي ميتـاز بـه السـمع، والسـماع اجليّـلالتوصيلية 

وقالوا لو کّنا نسـمع أو نعقـل مـا  ﴿تعايل حيث يقول 10اآليةکما ورد يف سورة امللک   النارمن 
  عليهم. أعظم خطرًايکون دعاء أمري املؤمنني  كوبذل ﴾؛صحاب السعريکنا يف أ

  داللة لفظة "الَجنان" ومحاورها االشتقاقّية 3.3.2
ـــ "اجلنــان" بــدل "القلــب" أو "الفــؤاد" لنکتــٍة وهــي أن مــادة "ج ن ن" يف العربيــة تــدلّ   والقــول ب

اشُتق کثري من الکلمات اليت ال ترتابط بعضها بـبعض  ، ومنهاوالتسرت اخلفاء معنی علی  أساًسا
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 لوجـدناها تتقـارب بعضـها مـن بعـض مـن ها ا النظـر يف جـذور ، إال أننا لو أمعنّ هاا يف ظاهر داللي
ناحيــة اشــتماهلا علــی معــامل هــذا االســتتار. فکلمــات مثــل "اجلنــون، اجلنــني، اجلُنّــة أو املَِجنّـــة، 

التــرتبط بعضــها بــبعض مــن حيــث  هــي ألفــاظ قــد "اجلَــَنن، واجلنينــةواجلَنّــة، واجلِــّن، واجلَنــان، و 
مـن هــذا  هـا حتـوي يف بـاطن معانيهـا معـاملَ أّن کلّ لنـا  بّني ـ، ولکـن بنظـرة بسـيطة يتـإفاداـا األّوليّـة

االســتتار واخلفــاء؛ فـــ "اجلنــون مبعنــی اســتتار العقــل وفقــدان تــرابط الفکــرة، واجلنــني مبعنــی املولــود 
زال مسترتًا يف بطن أّمه؛ واجلُنّـة أو املَِجنّـة مبعنـی األداة الـيت يُتـوقی ـا اليبعد فهو الذي مل يوَلد 

ــ س الــذي خيتفــي وراءه املناضــل؛ واجلّن ة هــي العــامل الــذي خيفــی علــی ذوي يف احلــرب وهــي الــرت
لـب األبصار؛ واجلّن هـو املوجـود املعـروف الـذي ال تـراه العيـون؛ واجلنـان بـالفتح هـو القلـب والق

َنن مبعنـی القـرب والکفـن وکالمهـا يسـرت الوعاء الذي ُتضـَمر فيـه النوايـا؛ واجلَـو هو موضع األسرار، 
طــَرف أو الثــوب الــذي تغطّــي بــه املــرأة جســدها وهــي کالطّيلســان 

ُ
امليّــت؛ وأخــريًا اجلنينــة وهــي امل

 نـــان""اجلَ إذا عـــدنا إلـــی فـــ)! 675- 1/680 :2005منظـــور،   للرجـــل" (يُنظـــر لالســـتزادة: ابـــن
موضوعة يف مکاا وضًعا دالليا حسًنا، إذ إّن القلب من التقلّـب واالنقـالب  كنقول إّا کذل

والشـواء والتوقّـد وال يفـي باملقصـود ههنـا؛  ةوال يـوحي بشـيء يف هـذا املوقـف، والفـؤاد مـن احلرقـ
موقًعــــا حســــًنا، إذ يريــــد حمــــور الّداللــــة واقــــٌع مــــن  -  مبعنــــی االســــتتار واخلفــــاء -  ولکــــّن اجلنــــان

هو موضـع أسـرار ويدعو له بالرّبط واإلحکام، إذ أمرياملؤمنني أن ينّص علی هذه الصفة للقلب 
اخللــق، وفيــه الســّر الــدفني الــذي قــد ال يبــوح بــه اإلنســان، وهــو املوضــع الــذي جيــب أن يکــون 

  .حرم اهللا وأن ال ُيسکن فيه غري اهللا

   حلية" وحقولهما الداللّيةمفردتا "التـَوسم" و "ال 4.3.2
يف بـــاب التفّعـــل وهـــو وارد يف القـــرآن الکـــرمي إذ يقـــول ســـبحانه  "وســـم"مـــن مـــادة  "أتـــوّمسکم"

الفطنة للشيء والتنّبه استقصاء العالمة و ؛ وهو )75احلجر:( ﴾يف ذلک آليات للمتومسني  إنّ ﴿
له علی وجه الفراسة واحلِذق، يعين أنّه منذ بداية األمر کان يتحّقق عليه السالم من أّـم علـی 

وباب التفّعل يف هذا املعنی يدّل علی أنّه کان يُقاسي منهم متابعة هذا سبيل اخلديعة والدَخل، 
عّرب عن هذا االلتباس حبلية وهي قد و . األمر وجيرحه القيام الّدؤوب علی مکائد أمرهم بالفراسة

ليست بزينة وال  - املکر واالغرتار - ألّن اإلنسان يعتقد يف أّول وهلة أّن هذه امليزة  !مجيلة جدا
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 ا بل   عنها باحللية،هي مرغوب فيها حّتی يعربّنيأفلمـاذا عـّرب  ،بحقـثـرية للاملفـة اآلو  مبعنی الش
ا يستويل علـی اإلنسـان يـزيّن لـه حـّب  ةعنها اإلمام بلفظ

ّ
احللية؟! السّر يف ذلک أّن الشيطان مل

ـــهـــذه الشـــهوات ويُ  ا وينصـــرف حنـــو حـــيت ينجـــذب إليهـــ مســـتعذبةحلـــوة ة املســـري  ههـــذ ـةريـــه مغّب
الشيطان وهو  أحد! وهذا وعدُ إليه  لْ مل ميَِ  مسًَِجا، إذ لو کان ما يأمر به الشيطان سيًئا املهالک

 ﴾قــال رّب ِمبـا أغــويتين ألزيّـنّن هلــم يف األرض وألغـويّنهم أمجعــني﴿ ثـه مــع باريـهيقـول عنــد حدي
أي ألزيّنّن هلم الشّر والسيّئات فريوا حسنة .. وأزيّن هلم اإلقبال علی املالّذ «؛ ]39[اِحلجر: 

  .)14/50 :1984عاشور،   (ابن »اليت تشغلهم عن الواجبات

  األبعاد الداللية للفظتي "َسَنن" و "جواّد" 5.3.2
يف لفظـيت  تکمـنوالداللـة يف هـذه اجلملـة  *أقمُت لکم علی َسـَنن الحـّق فـي جـواّد المظلّـة*

فيهـا اجلـاّدُة و  ،اإلمام عن السبيل والطريق واملسري والصراط باجلـاّدةفيها "اجلواّد و السَنن"إذ عّرب 
اجلاّدة هي وسط الطريق وُمْعَظُمه، أو الطريق األعظم الـذي جيمـع معنی اجلّد والعزمية واملثابرة، و 

قــال األزهــري: جــاّدة الطريــق ُمسّيــت جــاّدة ألــا خطّــة مســتقيمة ملحوبــة ... ويقــال و « الطــرق
لــألرض املســتوية الــيت لــيس فيهــا رمــل وال اخــتالف: َجــَدد. وقــال األزهــري: والعــرب تقــول هــذا 

)؛ و 1/545 :2005منظـــور،   (ابـــن » َحـــَدب فيـــه وال وعوثـــةطريـــٌق َجـــَدٌد إذا کـــان مســـتويًا ال
حـب، وهـو فاعـل مبعنـی مفعـول، وَحلَبَـه إذا َوِطئَـُه وَمـر اللْحُب هـو الطريـق الواضـح، ومثلـه الّال «

)؛ فــإًذا فيــه معنـــی االســتقامة والطريــق املوطــأ واملــرور املتواصـــل 939: 2008(اجلــوهري،  »فيــه
فاعلـة منقولـة عـن الوصـفية إلـی االمسيـة بواسـطة تـاء النقـل، ويقـال هلـا  وليس طريقا عاديا. وهي

)؛  53: د.ت(جرجــي شــاهني،  »ا مــن الوصــفية إلــی االمسيّــةألّــا تنقــل مصــحوَ «تــاء النقــل 
صــفات عليــه کمــا يف حنــو الســّيارة والطــائرة واجلامعــة والســيئة فــإّن مصــحوب التــاء قبــل دخوهلــا 

مطلـــق الّســـوء، ولکنهـــا وبعـــد قبـــول هـــذه التـــاء أصـــبحت تعـــين  ري والطـــريان واجلمـــع ومـــن الّســـ
والــذنب! فاجلــاّدة اســم  الوســيلة امليکانيکيــة املعروفــة، واملرکــب اآلّيل للطــريان، واحملــيط اآلکــادمييّ 

ا حلقتها هذه التاء أصبحت تتحّول إلی معنی املسري الذي مـن شـأنه أن جيـّد 
ّ
فاعل من اجلّد ومل

يه املارّة جبّد وجهد علی سبيل الوصـول املتحـّتم إلـی الغايـة. ويف شـأن فيه سالکوه وأن يتعامل ف
املضـــّلة بکســـر الضـــاد وفتحهـــا: األرض يضـــّل ســـالکها، «املضــّلة ودالالـــا يقـــول حمّمـــد عبـــده 



 101   يف اخلطبة الرابعةأسلوبّية دراسة ؛ ة يف ج البالغةـالدالليّ  ةالصور  يّـاتمجال

وللضــال طــرق کثــرية ألّن کــّل مــا جــار عــن احلــق فهــو باطــل، وللحــق طريــق واحــد مســتقيم وهــو 
أقمُت لکم علی سنن احلق وهو طريقه الواضح فيمـا بـني  الوسط بني طرق الضالل، هلذا قال:

جـــواّد املضـــّلة وطرقهـــا املتشـــّعبة حيـــث يالقـــي بعضـــکم بعضـــا، وکّلکـــم تـــائهون فـــال فائـــدة يف 
  ).59: 2003(حمّمد عبده،  »التقائکم، حيث ال يدّل أحدکم صاحبه لعدم علمه بالدليل

"اجلــاّدة" يف جانـب الضـالل وأتـی بـــ  ـــوالـذي يسـتلفت النظـر هـو أّن أمــري املـؤمنني جـاء بـ
ـــّنة  ـــَنن والس ـــَنن" يف ناحيـــة احلـــّق، والس هـــي الطريقـــة احملمـــودة املســـتقيمة، واْمـــِض علـــی «"الس

)؛ 2/1917 :2005منظـــور،   (ابـــن »، وَســـَنن الطريـــق: ُجـــهكوقصـــد كأي وجهـــ كَســـَنن
هـو  لتـتالءم اللغـة والداللـة، ألّن احلـقّ  نن فيـه قـرين احلـقّ بـالکالم أن يکـون السـ جيـدر كولذل
 وب احملمود.الص  

  

  الخطبة من حيث الدالالت الصرفّيةجمالّيات  4.2

مالمــح داللّيــة مجّــة يف اخلطبــة مــن حيــث أســلوبّيات الصــرف والــيت لعبــت دورًا خطــريًا يف  كهنــا
بواســـطتها تصـــريُف  األبنيـــة الصـــرفّية  أبنيـــٌة دالليّـــة يـــتمّ «تصـــوير جوانـــب مـــن املعنـــی، ونعلـــم أّن 

)؛ ونُـنــّبه 76م: )2007ر، » الکلمات لضروب من املعاين املختلفة املنشعبة عن معنی واحد
ههنـــا إلـــی بعـــض العـــوارض الصـــرفّية وتأثرياـــا علـــی املعنـــی ودالالـــا الـــيت تکـــون هلامشـــارکة يف 

  ختصيب املعنی.

  داللة الّصيغة الّصرفّية 1.4.2
واحلديث فيها عن لفظة "االهتداء" يف باب االفتعـال والفـرق بينهـا *بنا اهتديتم في الظلماء* 

وبــني "اهلــدی"، فنــری أّن األمــام لــو کــان يــأيت يف هــذه الفقــرة بـــ "ُهــِديُتم" بــدل "اهتــديتم" فقــال 
لـی هـاٍد "بنا ُهِديُتم يف الظلماء" لکان املعنی أّن اإلنسـان لـو متّسـک ـدی أهـل بيتـه الحتـاج إ

يلّقنه هذه اهلداية، واستلزم حتّقُق اهلداية عندئـذ أمـرًا وسـيطًا، ولکـّن اإلمـام انتقـی بـاب االفتعـال 
قـال سـيبويه: البـاب يف املطاوعـة انفعـل، وافتعـل قليـل، « ومن معانيه املطاوعة وقبول أثر الفعل،
)؛ 108و1/109احلاجــب، شــرح الشــافية، د.ت:   (ابــن» حنــو مجعتــه فــاجتمع، ومزجتــه فــامتزج
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، وشــويته غممتــه, فـاغتمّ  : انفعـل" يف املطاوعــة كقولـك" ُيشـارك "وافتعــل« يعـيش  قـال ابــنوکـذا 
يــدّل علــی أّن هــذه فاالهتــداء ـذا املعنــی  )؛4/441: 2001يعــيش املوصــلي،   (ابــن» فاشـتوى

اّتسـموا آليــا بسـمة  اهلداية ستتّم هلـم تلقائيـا وأّن النـاس لــّما تطّلعـوا إلـی أنـوار هدايـة أهـل البيـت
اهلدی والّرشاد (أي هـدايت شـدند وهـدايت پذيرفتنـد، ال هـدايت کـرده شـدند! والفـرق بينهمـا 

  واضح جدا)، فبادروا إلی قبول اهلدی انطباًعا.

  داللة الفعل المجهول 2.4.2
ــه* ــذ ُأرِيُت مــن لــدن موالنــا ولکــن هــذه املــرّة باجتــاه  وفيــه أدب ثــانٍ  *مــا شــککُت فــي الحــّق ُم

" هُ يتُــــأَ ُمــــذ رَ "بـــدل بالصــــيغة اهولــــة  "هُ ـــــتُ ــيأُرِ  ُمــــذيف احلــــق  ماشـــککتُ "معبـــوده احلــــّق، إذ قــــال 
عـن  لعجـز فضـل اإللـه ! وفيه لطف بالغ، إذ ينسب فضل هذه الرؤية إلـی خالقـه، ولـوالمعلوًما

 اإلمــام أنعندئــذ  القتضــی املعنــیه" يقــول "مــذ رأيُتــفعــل هــذه الرؤيــة وخانـَْتــُه البصــرية. فلــو کــان 
هلـذه  الفاعـلَ نفسـه عندئـذ  جيّسـمری احلّق، وکان يأن  اعاستطالشخصّية  هوفطنت هبفضل طاقات

وأبـی أن صدف عن توظيـف الفعـل املعلـوم  -  احتفاظًا بشرف هذا التأّدبو  - احلقيقة، ولکّنه 
معنويّـة واحلصـول علـی أّي َمکسـب روحـّي أنـاّين، يُري من نفسه استقالًال يف جلب أيّـة منفعـة 

. ونظري هـذا األدب يف القـرآن الکـرمي نلمسـه يف وأّن کّل هذه الفضيلة قد حّوهلا إلی اهللا حتويًال 
إذ يقــول فيهــا  78- 81قولــه تعــالی علــی لســان إبــراهيم عليــه الســالم يف ســورة الشــعراء اآليــات 

الـــِذي ُهـــَو يُْطِعُمـــِين َوَيْســـِقِني * َوِإَذا َمرِْضـــُت فـَُهـــَو َيْشـــِفِني * الـــِذي َخَلَقـــِين فـَُهـــَو يـَْهـــِديِن * وَ ﴿
نا إبــراهيم ســبعًة مــن األفعــال الــواردة إلــی اهللا دُ ؛ حيــُث أســند فيهــا ســيّ ﴾َوالــِذي ُميِيُتــِين ُمث ُحيِْيــنيِ 

أسـند ا إّمنـسبحانه وتعـالی وهـي (خلقـين، يهـدين، يطعمـين، يسـقني، يشـفني، مييتـين وُحييـني)، و 
إلـی نفسـه وهـو فعـل املـرض (َمرِْضـُت) حيـث مل يقـل (وإذا أَْمَرَضـين فهـو يشـفني)! واحـًدا فعًال 

والسـّر يف ذلــک يکمـن يف ظهــور هــذا التـأدب الــذي ال يتـأتی إال مــن ناحيــة نـيب مــن أنبيــاء اهللا 
انه وتعــالی فعــل املــرض إلــی ذاتــه ســبح يســندأن  - ابًــتأدّ - دنا إبــراهيم ســيّ  مل يُــردالعظــام، حيــث 

عـــزف عنـــه إلـــی فعـــل و مثـــَل هـــذا اإلســـناد  فتحاشـــیفيجعلـــه هـــو الفاعـــل لـــه، ألنّـــه فعـــل ســـليب 
هـو الفاعـل احلقيقـي جلميـع أفعـال اهللاُ "َمرِضُت" ليخّص نفسه بفعل املرض دون اهللا، وإن کان 

  الکون من منظور التوحيد األفعايل.
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  داللة الُجَمل الفعلّية 3.4.2
ـــٌة  كوهنـــا ـــةدالل ـــة تلفـــت النظـــر مـــن حيـــث اســـتخدام اجلمـــل وأســـلوبّية الرتاکيـــب اخليف  عاّم طب

مجلـــة وهـــي کّلهـــا مجـــٌل فعليـــة، مبعنـــی أّن  28، وهـــي أّن اخلطبـــة إمجـــاًال حتـــوي فيهـــا املســـتخدمة
طبــة ختلــو متاًمــا مــن اجلمــل االمسيّــة! ومــن جممــوع اجلمــل الفعليــة الــيت اســُتخِدمْت فيهــا تکــون اخل

فعـًال)، وإذا ضـممنا إليهـا مـا  17(أي مـا يعـادل  %61الصـرحية حـوايل  نسبة األفعـال املاضـويّة
عــدد األفعــال  أفعــال) يبلــغ إمجــايلّ  4يکــون ماضــًيا بــاملعنی (أي املضــارع املقــرون بــــ "مل" وهــو 

 نّ أ إلــی جانــبِ  ؛مــن جممــوع مجــل اخلطبــة %75 أي مــا يعــادل فعــًال  21املاضــية لفًظــا ومعًنــی 
ــــوّمسکم"  ــــي "أنتظــــر وأت ن للفعــــل النــــاقص يْ إال أمــــا وقعــــا خــــربَ  لفًظــــاوإن کانــــا مضــــارعني ِفعَل

ّن أفعــــال "تلتقـــون وحتتفــــرون أفســــياقهما يف الـــزمن املاضــــي کـــذلک، و وهــــوم مـــاٍض، ) (مازلـــتُ 
إذ إـــا أحـــوال  ،والُمتيهـــون" مضـــارعاٌت يف ظـــاهر لفظهـــا ولکنهـــا ســـيقت يف مســـاق ماضـــويّ 

 ، أي أقمــُت لکــم وکنــتم حتتفــرون و... اخل؛يّ حمکيّــة لفعــل "أقمــُت" وهــو مســرود يف زمــن املضــ
 ،- "قُ ِطــنْ أُ يُراعــي و " يْ ماعــدا فعَلــ- وــذا االعتبــار فــإّن کــل األفعــال الــواردة يف اخلطبــة ماضــيات

والسـّيما  !سـرتعي االنتبـاه جـداو يوهمن الصياغة املاضوية للخطبة  %93وهذا ُجيّسم لنا نسبة 
إن نظرنــا إلــی حمتــوی اخلطبــة والشــکوی املستفيضــة الــيت يبّثهــا فيهــا اإلمــام، واملقاســاة الــيت کــان 

 »داللتــــــه التفريعيــــــة علــــــی احلــــــدث يف زمــــــن معــــــّني «والفعــــــل کمــــــا نعلــــــم . زال يتجّرعهــــــايــــــوال
 »أّن اجلملــة الفعليــة تــدّل علــی احلــدوث والتجــّدد«)؛ وکــذا 203: 2001عبــداجلليل،   (منقــور

 واخللــل)؛ وهــذا يعــين أّن هــذه الکارثــة العقديّــة لــدی املغــرتّين 99: 2003اخلطيــب القــزويين، (
هو حادث وقـع بالفعـل قـدميًا واليـزال يسـتمّر عنـدهم، وهـم اليکـادون  يکون مالعقلي الذي 

ـــه ، يقلعـــون عـــن مثـــل هـــذا الضـــياع ـــّنمط التـــوظيفيّ وهـــذا مـــا يـــنّص علي يف املاضـــوّي الَبْحـــت  ال
    هذه هي التقسيمة اإلحصائّية لنوعّية هذا االستخدام عرب اجلدول اآليت:و  اخلطبة.

األفعال الماضية   
  الصريحة

  المضارع المقرون بــ "لم"
المضارع المسرود 

  في زمن الُمضيّ 
 المجموع

  26  5  4  17  عدد التواتر

النسبة 
 املئويّة

61%  14% 18% 93%  
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5.2  المستوی البالغيمن منظور في الخطبة ر الداللّية وَ الص  

ونبحث يف هذه اخلطوة، األسلوبّيات البالغّية اليت أسـهمْت يف جتسـيم زوايـا مـن املعنـی وذلـک 
مــن خــالل استکشــاف معــامل مــن مقّومــات علَمــي املعــاين والبيــان، ونســتبني مــن خالهلــا الصــلة 

ض احملـاور البالغيّــة املباشـرة بـني اخلطّـة البالغيّــة املتَّبعـة واملعنـی املنکشــف عربهـا، کمـا حنــاول عـر 
  اليت ُحتاذي املغزی املفهومّية املندرجة يف إطار اخلطبة وتندمج يف إمکانية رمسها.

  القصر واإلطناب 1.5.2
ــَرارِ * ــِن الس ــْرُتْم َع ــاِء َوبِنَــا َأْفَج ــاِء َوَتَســنْمُتْم ُذْرَوَة اْلَعْلَي ُتْم ِفــي الظْلَم ــَديـْ ــا اْهَت هــذه الفقــرة  *بَِن

مــن مزايــا علــم املعــاين، ومهــا القصــر واإلطنــاب بطــول الفصــل! فالقصــر بالغيّتــني حتــوي مــزيّتني 
لـن  واهلـدیفيها واضح إذ قّدم أمري املؤمنني شبه اجلملـة علـی متعّلقـه ليـدّل علـی أّن هـذا الفـوز 

 ة االهتــداء علـــیـفقصـــر اإلمــام عمليّـــ -  علـــيهم الســالم - هدايــة أهـــل البيــت  بنـــور إّال  اقــيتحقّ 
مــن بــاب قصــر الصــفة  واقعــة إال بيــدهم، فهــو ادة ونــّص علــی أّن اهلدايــة غــريوجــود األئّمــة الّســ

وال ، ال تتعـــّداهم هـــذه الصـــفة إلـــی غـــريهم ـــذا االعتبـــار حقيقـــي إذ علـــی املوصـــوف، والقصـــر
احلقيقـة  ألّن ختصـيص الشـيء بالشـيء يف القصـر احلقيقـي إذا کـان حبسـب«أحـد يشاکلهم فيها 
. )375: 2004(انظـر: التفتـازاين،  » فهـو احلقيقـيبـأن ال يتجـاوزه إلـی غـريه أصـًال ونفس األمـر 

ــا آخــر كمثّ إّن هنالــ يف اإلتيــان بشــبه اجلملــة (بنــا) يف بدايــة الکــالم، مثّ ترکهــا يف  ملمًحــا داللّي
واـيء ـا ثانيـة يف الفقـرة  الفقرة الثانية (إذ هـي غـري داخلـة علـی عبـارة تسـّنمتم ذروة العليـاء)،

يــذکر کامنــة يف إرادة اإلطنــاب علــی ســبيل طــول الفصــل، وهــذا موضــع فيهــا  الداللــة و الثالثــة، 
مفقـــود  عقيًمــاالکــالم  يکــون ا مثّ يعــود إليــه بــالتکرار لــئّال النــاظم يف کالمــه شــيئا مثّ يرتکــه حينًــ

إذ قـال يوسـف ألبيـه ﴿ث يقـول حي 4اآلية ، کقوله تعالی يف سورة يوسف عليه السالم الّروعة
حيـث کـّرر لفــظ  ؛﴾عشـر کوکبًـا والشــمس والقمـر رأيـتهم يل ســاجدين يـا أبـِت إين رأيـُت أحــد

ــا وقــع الفصــُل بينهمــا بالکلمــات ا"رأيــت" يف آخــر اآليــة بعــد أن جــاء بــه يف بــدايا
ّ
، ولکــن مل

بـــأّن اآليـــة داخلـــة يف حّيـــز هـــذا الفعـــل القلـــيب وال ينســـاه  املوجـــودة أعـــاد ذکرهـــا لُيشـــعر الســـامعَ 
لطـول «املخاطب. وطول الفصل هو أحد دواعي التکرار يف الکالم فقد ُيکـّرر جـزء يف العبـارة 
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)؛  فـــأورد اإلمـــام خطبتـــه 203: د.ت(اهلـــامشي،  » جيـــيء مبتـــورًا لـــيس لـــه طـــالوةالکـــالم، لـــئّال 
 يغيــب عــن بــال يف الشــطر الثــاين فأعادهــا ثانيــًة لــئّال  مبــدوءة بشــبه اجلملــة هــذه، مثّ مل يــأت ــا

طـــول ، فالکـــالمعليـــه  بُـــيناجلملـــة مبـــدوءة ـــا وال يُنســـی أســـلوب القصـــر الـــذي  املخاطـــب أنّ 
  الفصل سوّغ مثل هذا التکرار.

  االستعارة 2.5.2
الَعمــــی والضــــالل  و، إذ املــــراد بالظلمــــاء هــــاتاســــتعار  *الظلمــــاء و تســــّنمتم والّســــرار*ويف 

 كإدار فاالستعارة تصرحيية أصلّية والطرفان عقلّي وحسـّي، واجلـامع فيهمـا الضـياع واحلـرية وعـدم 
 الغاية، واالستعارة ذا الوجه ِوفاقّية إلمکانية اجلمع بني الضالل والظلمـة. وفعـل التسـّنم (وهـو

التصــرحيية  ســبيل االســتعارةعلــی الّشــرف رکـوب ســنام اإلبــل) اســتعري لبلــوغ املعــايل ونيـل مــدارج 
التبعيــة، فاملســتعار لــه عقلــي واملســتعار منــه حّســي واجلــامع نيــل الغايــة وبلــوغ املنيــة وهــو عقلــي  

اإلمـام بــني اجلـامع والطــرفني مــن حيـث کومــا حّسـيني أو عقليّــني بواســطة  جکـذلک، وقــد زاو 
ليّــــة کــــذلک ألّن قرينــــة االســــتعارة يف "تســــّنمتم" ختيي«وتکــــون  اختيـــار هــــذه اللفظــــة املســــتعارة.

رار فاســتعارة وأّمــا يف الّســ ).32ش: 1374(عبــاچي، » االســتعارة املکنّيــة هــي اســتعارة ختييلّيــة
خيتفــي فيهمــا  مــن الشــهر حيـثا کــان مبعنـی الليــل أوالليلتــني األخـريني مّ ـرار لــثالثـة وهــي أّن الّسـ

عـــن مـــنهج العـــرتة القدســـّي،  بـــه التعـــامي عـــن آيـــات اهللا واالنعـــزال فُشـــّبهالقمـــر ويعـــّم الظـــالم، 
هـذه االسـتعارة  تـوحي بـهسـبق يف اسـتعارة الظلمـاء. واملعنـی الـذي  مثلماواجلامع والطرفان فيها 

واالستعصـاء علـی ـج أهـل البيـت جيعـل نـور احليـاة القدسـية يف قلـب  اجـرتاح السـيّئاتهو أّن 
الشـهر تـدرجييا واليکـاد اإلنسان يتضاءل شيًئا فشيًئا کما أّن القمر يـنقص ضـوؤه مـن منتصـف 

اإلنســـان إذا انغمـــس يف لـــون  اإلنســـان يکـــون قـــادرًا علـــی رؤيتـــه يف آخـــر لياليـــه، ولـــذلک فـــإنّ 
  درکات الکفر.  املعاصي راَن علی قلبه ما کان يکسب فيجعله يف أحطّ 

شـّبه فيـه القـيم «* اسـتعارة تصـرحيّية أخـری، حيـث سترني عنکم جلبـاب الـدينويف قوله *
معارف الـدين اإلسـالمي القـومي باجللبـاب، وُحـذف املشبّــه، وُرّشـحت االسـتعارة إذ اإلسالمية و 

). 32(نفـس املصـدر: » قُرنت مبا يالئم املستعارمنه وهو فعـل "سـرتين" الـذي يناسـب اجللبـاب
واجلــامع فيهــا االلتبــاس واالّتصــاف الکامــل، إذ إّن مــن شــأن امللبــوس أن يــزيّن الالبــس أّوًال، مثّ 
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ته، مثّ يقيه أذی احلّر والربد، مث جيلب له الصون والعّفة والتحّرز عن َمکاره مـا حولـه، يسرت عورا
مث االلتحام والتضامن بني الالبس وامللبـوس، إذ يقـول يف القـرآن احلکـيم يف معـرض حديثـه عـن 

؛ فـالغرض مـن هـذا )187البقـرة: ( ﴾هّن لباس لکم وأنـتم لبـاس هلـنّ ﴿مقّومات احلياة الزوجّية 
اجلامع االستعاري هو أشّد ما يکون بني الديانة القومية وأصحاا من اتصـاف مباشـر وانـدماج 
فکــرّي مســتدمي! وهــذا يــدّل علــی أّن اإلمــام کــم کــان ملتزًمــا مببــادئ الــدين وحــوزة الشــريعة يف 

احلرمـات حتـی ولـو أّن مجاعـًة طغـْت  كاالحتفاظ بشرف املسلم وغري املسلم، وأنّه کان الينتهـ
  ه وأفسدْت عليه رأيه بالتمّرد واخلذالن. علي

 رب التصــرحيي (أي مــا هــو مــن الّضــ اخلطبــة ّن مجيــع االســتعارات الــواردة يفبــالقول إ وحــري
فضًال عن التشابيه) وهذا يؤّکد املعنی الذي فرغنا منـه للتّـّو، أي أّن اإلمـام  ،استعارة 15يعادل 
ا وجد

ّ
آيات اهللا فاختار أن يصرّح جبميع االسـتعارات،   عن اجلماعة املستعصية أمامه يُؤفکون مل

غبــاوًة فــأبی أن يــأيت باالســتعارات مکنيّــة هلــذه الــبالدة الــيت  فــيهمکأنّــه عليــه الســالم استشــعر 
  .  تلّقيهم ملبادئ احلقّ  دونحالت 

وجًها آخر يف سرد کّل هذه االستعارات بصيغة تصرحيّية حبتة وهو أّن مسـألة  كمثّ إّن هنال
لتشبيه" مأخوذة فيها بعني االعتبار، فإذ کانت االستعارات الواردة فيها کّلهـا مصـّرحة  "تناسي ا

کـــان هـــذا أَْدَعـــی إلـــی التفکـــري بالوجـــه االســـتعارّي املتجّســـد يف صـــورة املســـتعار منـــه، وعندئـــذ 
ر يُتناســی فيهــا صــورة التشــبيه واملســتعار لــه! ونظــّن ظنــا أّن هلــذا التناســي إســهاًما کبــريًا يف إظهــا

املعنی وبلورة الّصور اإلجيابية والسلبّية اليت نواها اإلمام يف معارف خطبته، إذ کّلمـا بـَُعـد الـذهن 
َــْت عنــده الصــورة التمثيليــة الــيت مــن أجلهــا  ــُرب مــن وجــه املســتعار منــه قَوِي عــن صــورة املســتعار وقـَ

کـأّن املخاطـب يـری صيغت االستعارة، وظّن أّن اجلامع متحّقق يف صورة املسـتعار بالفعـل، حتّـی  
ــنسّي يف اســـتعاراته! فکـــأّن اإلمـــام ينطـــق يف مجيـــع  املشـــّبه بـــه فحســـب وال أثـــر حلضـــور املشـــّبه الـَمــ
استعاراته بلسان املشّبهات ا ال األشخاص الـذين يقصـد باالسـتعارة ذمهـم. ويسـاعد علـی هـذا 

ـا بُنِيَـْت علـی تناسـي ألّن االسـ«التناسي، الرتشيُح الذي جاء بـه اإلمـام يف بعـض اسـتعاراته 
ّ
تعارة مل

التشبيه حتّـی کـان املوجـود يف نفـس األمـر هـو املشـّبه بـه زادت قـّوًة بـذکر مالئمـه ال مالئـم املشـّبه 
  ).111- 112: 2008(اخلطيب القزويين، » ... وهلذا کان مبناه علی تناسي التشبيه
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إّمـا عـن «والعجماء کلمة لطيفة عّربـا اإلمـام  *اليوم أنطق لکم الَعجماء ذات البيان*
ــُثالت الــيت يشــاهدوا وشــبّ 

َ
هها بالعجمــاء مــن احليــوان، األمــور واألحــوال والعــرب الواضــحة وامل

مبثـل مقالـه عليـه السـالم، نـاطق بوجـوب اتّباعـه،  ُخمربووصفها بذات البيان ألّن لسان احلال 
ما ذکـره يف هـذه اخلطبـة  صفة حملذوف وقصداشاهد هلم؛ وإّما أراد ا الکلمات العجماء 

يســتفيد النــاظر فيهــا أعظــم  كهلــا يف احلقيقــة ومــع ذلــ نطــقَ  مــن الرمــوز وشــّبهها بــاحليوان إذال
)، ويف 166-1/167 :2007ميــثم البحــراين،   (ابــن »الفوائــد فهــي ذات بيــان عنــد اعتبارهــا

ظّننا ال يبعد البتة أن يکون اإلمام قد أراد ا نفس خماطبيه هؤالء، الذين غـدروا بـه فتخّلفـوا 
ـــة فـــيهم فـــال  کـــالم اإلمـــام، فهـــم  يـــأون بعنـــه، إذ ال فهـــم هلـــم وال شـــکيمة عنـــدهم وال تبعّي

م: وخالصــة معنــی هــذا القــول أّن اإلمــام خيــاطبهم فيقــول هلــ کالبهيمــة املربوطــة ّمههــا علفهــا،
ـــا أحـــاول اليـــوم أن  ـــب، وأن ـــائهون شـــأنکم شـــأن البهـــائم ال متيـــزون اخلبيـــث مـــن الطّي إنکـــم ت
أوّجهکــم إلــی ســبيل الرشــاد وأجعلکــم قــادرين علــی إدراک احلقيقــة! والــالم يف "أنطــق لکــم" 
عندئــــذ للتجريــــد، فکأنّــــه عليــــه الســــالم جــــّرد مــــنهم هــــذه الشخصــــّية الــــيت تکــــون کالبهيمــــة 

وهــذه  .ذوي البيــان وأنــتم ُخــْرسٌ  أصــّريکمالم علــی هــذا الوجــه: اليــوم ، وتقــدير الکــفأنطقهــا
  داللة مجيلة. 

  داللة حذف المسند إليه 3.5.2
والفعــل فيهــا بصــيغة اهــول، والغــرض مــن حــذف الفاعــل مــن  *ُوِقــَر ســمٌع لــم يفقــه الواعيــة*

کتـب البالغـة والنحـو، ليس لکون الفاعل معلوًما کما يزعم الکثريون ويقـّر بــه  والمها ناحيتني، أُ 
بـــل لغـــرض أمســـی وهـــو اإلقـــرار بفاعليّـــة اهللا املطلقـــة وبـــأّن مثـــل هـــذه األفعـــال ال تصـــدر إال منـــه 
ســبحانه وتعــالی، فـــقد "يکــون احلــدف لرتکيــز االهتمــام علــی وقــوع الفعــل مبفعولــه، أو تعظيمــه يف 

 )؛518: 1997 مقام آخـر اليـدّل علـی صـدور هـذه األفعـال العظيمـة ِمـن سـواه" (سـعد حمّمـد،
فاحلذف فيه علی سبيل اإلقـرار بالقـدرة القـاهرة الـيت ال تـتّم إال بيـده سـبحانه وأنّـه هـو فّعـال ملـا 
يريد، وهو الذي يهـب السـمع والبصـر ويُفقـدمها حيثمـا شـاء، فکمـا مـنح اإلنسـان مسًعـا طـاهرًا 

عي اخلـذف نقيا حني والدته، فإذا به يسلبه إذا أحّس منه زيًغا أو رأی به خطًال؛ وهذا من دوا
أمــري  هــو أنّ األّول أهــّم مــن الغــرض الثــاين وهــو و الــيت ســاقها اإلمــام يف کالمــه أحســن َمســاق. 
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فعــل الســوء إلــی اهللا تعــالی إســناد املــؤمنني قــد حــذف الفاعــل يف هــذا املقــام لعــدم نســبة الشــّر و 
ولـه تعـالی ا نعهـد يف قمـن اإلشـارات البالغيـة اللطيفـة، کمـا کنّـ هوهذوقد صدر هذا منه تأّدبًا، 

جــاء حيــث ؛ ﴾أشــر أريــد مبــن يف األرض أم أراد ــم رــم رشــدا﴿ 10مــن ســورة اجلــّن اآليــة 
ــم)، وأمــا يف ناحيــة الشــّر فقــد أســقط بفعــل اإلرادة يف ناحيــة اخلــري معلوًمــ ا وصــرّح بالفاعــل (ر

انه، وهنـا قـد حـذا الفاعل ومل يقل "أشرا أراد اهللاُ م" لئّال ينسب الشّر إلی ذاته القدسـّية سـبح
عل وعدم إسناد فعل "الـوقر" إلـی اهللا سـبحانه ااآلية يف إسقاط مثل هذا الف أمري املؤمنني حذوَ 

مثّ إنّــه جـاء بلفظــة "مسـع" منّکــرًا للداللـة علــی حتقــريه  وتعـالی تأّدبًــا منـه، وهــذا غايـة يف البالغــة.
ــا مل تکــن مهتّمــة بــأوامر ، والغــّض مــن قــدر هــذه األمســاع الــيت مــن شــأا أن تتصــف بــالطّرش

ّ
مل

 "التنکــــري بقصــــد التحقـــــري هــــو أحــــد الـــــدواعي الــــيت تــــأيت مـــــن أجلهــــا الکلمــــة نکـــــرة"رّــــا، و
  ).61: 2008اخلطيب القزويين،  :يُنظر(

  المجاز 4.5.2
واخلطبــة رغــم قصــرها حتــوي عــدًدا مــن اــازات يف شـــقيها العقلــّي واملرســل، ولعــّل هــذا الرتکيــز 

بشـــيء مـــن احلقيقـــة الـــيت َجتَــــّوزها هـــؤالء وأبـــاحوا ألنفســـهم مـــا مل جيـــّوزه هلـــم  علـــی اـــاز يُـــوعز
  اإلسالم. دين

األذن، إذ  حمـل فيـه  وردجمـاز مرسـل عالقتـه الالزميّـة، ألّن السـمع « *ُوِقـَر سـمٌع*ففي قوله 
؛ إّال أنّنـــا النّتفـــق مـــع الــــدکتور )32: 1374(عبـــاچي، » وقَر ال الّســـمع!إّن األذن تســـمع وتُـــ

عبـــاچي يف تقـــدير عالقـــة اـــاز، ألّن العالقـــة تبـــدو بينهمـــا مـــن بـــاب التســـبيب، إذ إّن الســـمع 
ُمسبب عن األذن وال مسَع حني تُفَقد األذن! فاألذن والسـمع وإن کانـا متالزمـني إّال أّن األذن 

ـا کانــت هــي تسـّبب الســمع فمــن األجـدر أن تکــون العالقــة بينهمـا مســبّبية وکفــی. مثّ إنّنــا
ّ
ال  مل

عقلــّي،  -  خالفًـا للـدکتور عبـاچي - نّتفـق معـه کـذلک يف تبيـني نـوع اـاز، فاـاز يف تقـديرنا 
ألّن فيــه إســناًدا إلــی غــري مــا ُوضــع لــه وهــو الّســمع وهــذا أســاس يف اــاز العقلــي، وحيثمــا کــان 

مــا يف معنــاه  اإلســناُد يکــون اــاز عقليــا، إذ ورد يف تعريــف اــاز العقلــّي "هــو إســناد الفعــل أو
إلی ُمالبس له غري ما هو له بتأول أي بوجود قرينة تشري إلی املعنـی اـازي بإسـناد الفعـل إلـی 

  ).50- 51م: 1988غري فاعله احلقيقّي" (يُنظر: کرمية أبو زيد، 
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جمــاز مرســل عالقتــه الکلّّيــة، ألّن فعــل "أصــّمته" واقــع بضــمري  *أصــّمته الصــيحة*ويف قولــه 
اهلـــــاء واهلـــــاء هـــــو الشـــــخص بعينـــــه وهـــــو ال ُيَصـــــّم، بـــــل إّن أذنـــــه هـــــي الـــــيت حيـــــّل ـــــا الّصـــــمم 

). ولکّن اإلمام اعتمد هذا ااز وجعل وجود املنافقني کلّـه مسًعـا فـدعا 32: 1374  (عباچي،
 هـــي عضـــوجارح والاســـتقالل لـــه عـــن نوايـــا أصـــحابه علـــيهم بالّصـــمم، ومل يکتـــِف بـــاألذن الـــيت

فيمايتلقون من مسموعات کاذبة ومغشوشة، فعدل اإلمام عن اجلـزء إلـی الکـّل عـرب هـذا اـاز 
  ليغمسهم کليا يف صورة هذه العماهة والتمويه.

إذ املـــراد بدولـــة الضـــالل هـــو دولـــة *دول الضـــالل* داللـــة جمازيّـــة أخـــری يف قولـــه ك وهنـــا
الضالل ال الضالل نفسـه، ألن الضـالني املضـّلني هـم الـذين يتسـّلمون مقاليـد احلکـم أصحاب 

ألن الضــاللة مســبّبة عــن أصــحاا وهــم الــذين  كفينشــرون الضــالل، فالعالقــة فيــه مســبّبية کــذل
ــا ازدادْت شـّدة اتصـاف الضــالني بالضـاللة والتباسـهم ــا 

ّ
يوجـدون مثـل هــذا الّضـالل، ولکـن مل

أّم هم الضالل املطلق، وکأّم حيثمـا حلّـوا وارحتلـوا عّقبـوا ضـالًال وهـم متثـال صّورهم اإلمام ک
  الغواية! وال نظّن أبلغ من هذا الضرب اازي للتدليل علی شّدة هذا الّضالل.

  
  النتائج. 3

  تتلّخص يف احملاور اآلتية: هذه اخلطبةالنتائج اليت حتصل للباحث جرّاء نظرة داللية يف 
جاءت کّلها للتدليل املباشـر علـی املعنـی الـذي عجـز إّن اآللّيات املستخدمة يف اخلطبة . 1

مـن  ُمـربمجعن تصويره األمناط التعبريية الشائعة للکالم، وکأّن اخلطبـة سـيقت يف مسـاق دالّيل 
، وکما نری أّن لکّل آلّية موقفها اخلاّص من مسارها التوظيفّي يف توصـيل املعنـی، حبيـث ال قبل

  کن التعويض عنها بآلّية أخری.مي
اآلليّـة الصـرفية حيثمـا  رفَتظهـ املقّومات الدالليّـة تتضـافر مـع املعنـی تضـافرًا ملحوظًـا،. إّن 2

ــــی اآللّيـــة الصـــوتّية حيثمـــا يکـــون هلـــا زيـــادة يف القـــّوة  يقتضـــي املعنـــی ظهـــورًا دالليـــا صـــرفيا، وتتأتّـ
، فليسـت عنـدما يتطلّـب السـياق اسـتخدام مفـردة بعينهـاالتعبرييّة، وُيسـتعان بالـدالالت اللغويّـة 

ــة األســلوبّية اخلاّصــة يف هــذه اخلطبــة الــوجيزة ُتظهــر  ــّرد زخرفــة الکــالم وتنميقــه، وهــذه املنهجّي
  مقدرة اإلمام بشکل أوفی بالنسبة إلی نظائرها من اخلطب الطوال األخری.
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جّيات االســتعاريّة الـمـــتَّبعة فيهــا هــو . ممّــا تتفــّرد بــه هــذه اخلطبــة مــن وجهــة نظــر االســرتاتي3
تأصــيل االســتعارة وفًقــا للهيکليّــة الرئيســة الــيت ينبــين عليهــا املعنــی، حيــث إّن طائفــة املتلّقــني هــم 
ـــل امللحـــدون واليســـوغ لإلمـــام أن يُــــنّوه بامســـائهم صـــراحة، ولـــذلک يعـــزف عـــن االســـتعارة  الُغف

ــا ويعمــد إلــی االســتخدام ــا تام ــة عزوًف البحــت لألســلوب االســتعاري التصــرحيي، ليُتناســی  املکنّي
املستعار املشبوه الذي صـاغ مـن أجلـه التشـبيه، وتتقـّوی صـورة املسـتعار منـه يف ذهـن املخاطـب 
مع طَرِْح هؤالء يف الزاوية وإبعادهم عن املسار الرئيس للبنية النصّية، وهذا توافـق تـاّم بـني املعنـی 

  ـُستدعاة له. املنشود والصيغة االستعاريّة املـ
إّن اخلطبـة ونظرًا للهيکلّية الروائيّـة العاّمـة خلطبـة اإلمـام ومواتـاًة هلـذا املسـار الـزمّين املسـرود فـ .4
ات احلکايـــة حتـــدث کّلهـــا يف زمـــن مضـــی، حيـــث إّن اجلمـــل ريـــبصـــيغة ماضـــويّة حبتـــة، وجم أُلقيـــتْ 

ّل علـی أّن املنـافقني واملغـرتّين کـان فعلّية، ومعظم هذه األفعال ماضويّة، وهـذا يـد کّلهاالواردة فيها  
ـــّنهج اخلـــاطئ مـــن االغـــرتار  ،يـــدَمهـــذا دَ  واســـتمّروا منـــذ القـــدم واليزالـــون يســـتمّرون علـــی هـــذا ال

  م قد اعتادوا شأنًا ال يهديهم إلی الّرشاد.أّ والدَخل، واإلمام کان اليتوقّع منهم خريًا، و 
دالالت اخلطبـــة،  مـــن بـــني ســـائر أکثـــر متيـــزًا. وأخـــريًا يبـــدو أّن لِـــدالالت الّصـــوت ظهـــورًا 5

ــة ِلمــا يکــون بينهــا  متّ حيــث إّن قســًما أعظــم مــن املعنــی  تصــويرها بواســطة اســتعمال هــذه اآللّي
، ألّن ُجـل املفــاهيم الرئيســة يف وبـني اجلانــب التصـويري مــن صـلة وثيقــة وائــتالف تقـابلّي مباشــر

ذا اخلطبــة وهــي (َحمَْمــدة القلــوب الصــادقة والــدعاء هلــا بــالربط، والــدعاء علــی ذوي االغــرتار هــ
بالّصــمم، والــنّص علــی حموريّــة هدايــة أهــل البيــت(ع)، والتأکيــد علــی ضــاللة َمــن ســواهم) قــد 
حصـلْت إحياءاــا عـرب التــدليالت الصـوتّية، وهــذا يـدلّنا علــی أّن اإلمـام کــان علـی وعــي متعّمــد 

  الصوّيت ليصّور ُجّل مفاهيمه ورکائزها األساسّية عرب هذه امليزة.- انب التشکيليّ باجل
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