


هوية الكتاب

عنوان الكتاب: وقائع مؤمتر الغدير العلمي العاملي األول - اجلزء السابع.

النارش: شعبة الدراسات والبحوث اإلسالمية - قسم الشؤون الفكرية والثقافية - العتبة احلسينية املقدسة.

املطبعة: نسخة للنرش اإللكرتوين.

سنة النرش: 1442 هـ - 2021 م.

التصميم واإلخراج الفني: عبد الصاحب رضا صادق.



 

الذي أقامته 

األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 

يف 20 - 2020/11/21 م

اجلزء السابع



رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة العراقية ل�سنة 2021 - 2340

مؤتمر الغدير العلمي العالمي )ال 1 : 2020 : كربالء، العراق(.

موسوعة وقائع مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول. – الطبعة األولى. -- كربالء، العراق : العتبة 

الحسينية املقدسة، قسم الشؤون الفكرية والثقافية، شعبة الدراسات والبحوث، 2021 = 1442 

للهجرة.

10 مجلد ؛ 24 سم. --.

يتضمن إرجاعات ببليوجرافية.

1. علي بن أبي طالب )عليه السالم( اإلمام األول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – مؤتمرات. 2. 

القرآن. سورة املائدة، آية 3 )آية الغدير( – تفسير. 3. حديث الغدير – مؤتمرات. 4. اإلمامة – 

مؤتمرات. أ. العتبة الحسنية املقدسة )كربالء، العراق(. قسم الشؤون الفكرية والثقافية. شعبة 

الدراسات والبحوث اإلسالمية. ب. العنوان. 

ISBN: 978-9922-655-10-9
BP193.1 . M83 2021

متت الفهرسة يف قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة قبل النرش



7- حمور الدرا�سات اللغوية والأدبية

- قراءات دللية ول�سانية يف خطبة الغدير.
- خطبة الغدير يف �سوء املناهج اللغوية والنقدية احلديثة.

- الغدير والغديريات يف الأدب العربي.
- الغدير يف الأدب العاملي.





ا
 الوجاأ األيبي لواقعة الغدير شعراء القرن األول والثا ي الهجريينأ أ موججا

7

احلجاج األدبي لواقعة الغدير شعراء القرن األول والثاني اهلجرينِي 
أمنوذجًا

م. د. م�سعب مكي عبد زبيبة

التمهيد: اأهمية ال�سعر يف احلجاج الأدبي

ــي  ــي النجف ــد األمين ــن أمح ــد احلس ــيد عب ــر للس ــاب الغدي ــا كت ــد لن يرص
وقفــات حجاجيَّــة عديــدة قرآنيَّــة منهــا، وســنة رشيفــة؛ فضــًا عــن االحتجــاج 
بــاألدب ملــا حيمــل مــن بعــد ثقــايّف واجتامعــّي عميقــِن عنــد العــرب يف العهــود 
القريبــة مــن ظهــور اإلســام، علــاًم أنَّ األدب مل يتقهقــر عــن مكانتــه إىل يومنــا 

هــذا؛ فظــلَّ حمافظــًا عــى موقعــِه األصيــل مــن املجتمــع واحلضــارة.

يقــول الســيِّد األمينــّي يف أمهيــة الشــعر املــوايل، أو مــا أطلــَق عليــه بـــ )الشــعر 
املذهبــّي( بحســب األمينــّي: ))هنــاك للشــعر املذهبــيِّ مــآرب ُأخــرى هــي مــن 
أهــمِّ مــا نجــده يف شــعر الســلف، أال وهــي احلجــاج يف املذهــب، والدعــوة إىل 
ــع،  ــرة يف املجتم ــرة الطاه ــات الع ــر روحيَّ ــل آل اهلل، ون ــثِّ فضائ ، وب ــقِّ احل

بــة، وُأســلوب بديــع، ُيــامزج األرواح، وُيالــط األدمغــة(()1(. بصــورٍة خاَّ

وللشــعر أمهيــة عظمــى يف منهــج أهــل البيــت )عليهــم الســام(، فقــد جــاء 
يف كتــاب الغديــر مــا نصــه: ))وقــد يكســب الشــعر بناحيتــه هــذه أمهيــة كــرى 
ــاء  ــه، واإلصغ ــاء ب ــدَّ االحتف ــى ُيع ــي حتَّ ــت الوح ــل بي ــن أه ــاة الدي ــد مح عن
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ــات  ــم القرب ــن أعظ ــتامعه م ــامعة واس ــس دون س ــت النفي ــه، ورصف الوق إلي
م عــى العبــادة والدعــاء يف أرشف األوقــات وأعظــم  وأوىل الطاعــات، وقــد ُتقــدَّ
املواقــف، كام ُيســتفاد مــن قول اإلمــام الصــادق )ع( وفعلــه هباشــميَّات الكميت 
ــام التريــق بمنــى فقــال لــه: جعلــت فــداك أال ُأنشــدَك؟  ــا دخــل عليــه يف أيَّ ملَّ
ــا فيكــم، فلــامَّ ســمع اإلمــام )ع( مقالــه بعــث  ــام عظــام قــال: إنَّ ــا أيَّ قــال: إنَّ
هبــم إليــه، وقــال: هــات فأنشــده )الميتــه( مــن اهلاشــميات فحظــي  إىل ذويــه فقرَّ
بدعائــه )ع( لــه، وألــف دينــار وكســوة(()2(. وهــذا يبــن بصــورة جلّيــة أمهيــة 
 ، الشــعر عنــد أهــل البيــت )عليهــم الســام( بــرط أن يكــون عــى جــادة احلــقِّ
ويف ســبيل اهلل ســبحانه وتعــاىل. وجــاء أيضــا يف أمهيــة الشــعر يف إظهــار احلــقِّ 
وجائــه مــن ))بــاب اإللقــاء واحلجــاج وإفهــام املســتمع، وإن أخــذه بمجامــع 

القلــوب واألفئــدة آكــد مــن الــكام املنثــور(()3(.

ــادئ  ــن مب ــم م ــرآن الكري ــه الق ــا رشع ــة مم ــرة نابع ــذه النظ ــة أن ه واحلقيق
ــه  ــا يتج ــارين أحدمه ــن مس ــل ب ــن فص ــعراء ح ــعر والش ــاه الش ــخها باجت رسَّ
ــال  ــذ االنح ــة ونب ــامية والفضيل ــادئ الس ــانيَّة واملب ــاق واإلنس ــو األخ نح
ه الــذي  ــاه الثــاين هــو االجتــاه املشــوَّ والتفســخ واالجتامعــي واألخاقــي، واالجتِّ
ــال  ــل الض ــاندة أه ــل، ومس ــاق والباط ــذب والنف ــة والك ــو إىل الرذيل يدع
ــا  والظلــم، وهكــذا جبــل اهلل اإلنســان نحــو هذيــن االجتاهــن فقــال تعــاىل: )إِنَّ
ــورًا()4(، لقــد أمــدَّ اهلل ســبحانه وتعــاىل  ــا َكُف ــاِكرًا َوإِمَّ ــا َش ــبِيَل إِمَّ ــاُه السَّ َهَدْينَ
شــعراء هذيــِن االجتاهــن بالقــدرة واملوهبــة واخليــال واإلبــداع املرهــف، ليكون 
الشــاعر بعــد ذلــك مســؤوالً عــامَّ يســتجليه مــن معــان وموضوعــات لتصــب 
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يف أحــد هذيــن االجتاهــن اللذيــن أرشنــا إليهــام ســابقا إن اهلل أراد مــن اإلنســان 
، وال يــزوغ عــن هــذا  أن يكــون جوهــرًا صاحلــًا مفيــدًا يســُر عــى جــادة احلــقِّ
االجتــاه طرفــة عــن، أراد القــرآن مــن الشــعر أن يكــون رســالة إنســانية مبدئيــة، 
ــار  ــد أش ــدق، لق ــاح والص ــُف باإلص ــة يتَّص ــه األم ــر علي ــويًا تس ــًا س وطريق
ــل أو الشــك فأمــا  ــدع جمــاال للتأوي ــن االجتاهــن بوضــوح ال ي القــرآن إىل هذي
أن يكــون بجــادة احلــق والصــدق أو يكــون بجــادة الباطــل والكــذب قــال اهلل 
ــَعَراء َيتَّبُِعُهــُم اْلَغــاُووَن()5( االجتــاه األول، الــذي مّيزتــه بصــورة  تعــاىل: )َوالشُّ
ــَن  ِذي ــِن، )إاِلَّ الَّ ــن االجتاه ــا ب ــت فاص ــي كان ــة الت ــة القرآني ــح الفاصل أوض
ــا ُظِلُمــوا  ــِد َم وا ِمــن َبْع ــَرُ ــرًا َوانَت ــُروا اهللََّ َكثِ ــاِت َوَذَك احِلَ ــوا الصَّ ــوا َوَعِمُل آَمنُ
ِذيــَن َظَلُمــوا َأيَّ ُمنَقَلــٍب َينَقِلُبوَن(الشــعراء227 وهــو االجتــاه الثاين.  َوَســَيْعَلُم الَّ
ــا أن تكــون باجتــاه الغاويــن أو باجتــاه املصلحــن، وهــذا هــو مــا أراده أئمــة  إذًا إمَّ

ــادة. أهــل البيــت عليهــم الســام بالضبــط مــن دون نقــص أو زي

ــو  ــه( وه ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص ــول األك ــه الرس ــد عن ــج مل حي ــذا النه وه
القائــل: ))إن مــن البيــان لســحرًا، وإن مــن الشــعر حلكمــة(()6(، وقــال: ))ال 
ــج  ــى ن ــار ع ــد س ــا(()7(، وق ــل حنينه ــدع اإلب ــى ت ــعر حت ــرب الش ــدع الع ت
ــام  ــه: ))إنَّ ــح( بقول ــح والطال ــارين )الصال د املس ــدَّ ــا ح ــم عندم ــرآن الكري الق
الشــعر كام مؤلَّــف فــام وافــق احلــّق فهــو حســن، ومــا مل يوافــق احلــقَّ فــا خــر 
ــا  ــن أحدمه ــى صنف ــعر ع ــه( الش ــه وآل ــى اهلل علي ــف )ص ــه(()8(. إذ يصن في
يوافــق احلــق، وهــو املطلــوب مــن الشــاعر امللتــزم أن يؤديــه، واألخــر يالــف 

ــم. احلــق وال يســر عــى منهجــه القوي
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ــرم  ــول األك ــال الرس ــام ق ــرة اإلس ــام يف ن ــاحا مه ــعر س ــد كان الش لق
ــي  ــذي نف ــانه وال ــيفه ولس ــد بس ــن جياه ــه(: ))إن املؤم ــه وآل ــى اهلل علي )ص
بيــده لكأنــام ترمونــم بــه نضــح النبــل(()9(، وكان اإلســام حيــرم مــن يمــدح 
الظاملــن يف كلِّ زمــان ومــكان؛ ألنَّ هــذا العمــل خــاف النهــج الــذي اختططــه 
ــوه  ــوا يف وج ــه(: ))احث ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــد ورد ع ــام فق اإلس
ــه  املداحــن الــراب(()10(. وعــى هــذا املنــوال قــال الرســول )صــى اهلل علي
ــف وتضعضــع لــُه طمعــًا فيــه، كان  وآلــه(: ))مــن مــدح ســلطانًا جائــرًا، َأو ختفَّ
ــر  ــاين ال يتأث ــق إنس ــن عم ــع م ــعر ينب ــم إذا كان الش ــار(()11(. نع ــه يف الن قرين
ــن  ــة والف ــن املعرف ــعاع م ــه ش ــى أن ــس ع ــراءى للنف ــه ي ــيايس فإن ــاق الس بالنف

ــة. واألصال

املبحث الأول: املهاد النظري للحجاج

ــه: ))درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن شــأنا أن تــؤدِّي  َف احلجــاج بأنَّ ُعــرِّ
ــد يف  ــات، أو أن تزي ــن أطروح ــا م ــرض عليه ــام ُيع ــليم ب ــان إىل التس باألذه
ــن  ــكل دؤوب إىل أن تذع ــعى بش ــاج يس ــليم(()12(؛ فاحلج ــك التس ــة ذل درج
ــث يضمــن  ــكاٍر بحي ــّص مــن أف ــا يطرحــه الن ــَن مل عقــول الســامعَن أو القارئ
ــد،  ــن عقائ ــّص م ــه الن ــام يطرح ــك ب ــة، أو التمسَّ ــةَّ أو العمليَّ ــتجابة القولي االس
أو قــل عــى أقــل تقديــر يلزمهــم احلجــة والبينــة بــام يقّدمــه مــن براهــن وأدّلــة، 
ــهم  ــام أنفس ــاىل، وأم ــبحانه وتع ــام اهلل س ــَن أم ــر معذوري ــم غ ــث جيعله بحي
ــة  ــن الناحي ــاج م ف احلج ــرِّ ــد ع ــدل، وق ــة أو الع ــى احلقيق ــوا ع ــم مل يتعرف بأنَّ
ــه: ))فعاليــة تداوليــة جدليــة، فهو تــداويل؛ ألنَّ  التداوليــة، فقــد جــاء بتعريفــه بأنَّ
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طابعــه الفكــري مقامــي واجتامعــي، إذ يأخــذ بعــن االعتبــار مقتضيــات احلــال 
ــدف إىل  ــة، وهي ــات ظرفيَّ ه ــة، وتوجِّ ــب إخباريَّ ــركة، ومطال ــارف مش ــن مع م
االشــراك مجاعيــًا يف إنشــاء معرفــة عمليَّــة، إنشــاًء موجهــًا بقــدر احلاجــة، وهــو 
ــتداللية  ــور اس ــزام ص ــى الت ــه ع ــم بلوغ ــي قائ ــه إقناع ــديل؛ ألنَّ هدف ــا ج أيض
ــة الضيِّقــة(()13(، وهلــذا يمكــن القــول  ــات الرهانيَّ ــى مــن البني أوســع وأغن
ل إىل فعــل عمــي، أو قــويل فيــام بعــد، وهــذا  بــأنَّ اجلانــب اخلطــايب ســوف يتحــوَّ
ــس بنيــة احلجــاج مــن عنــارص  مــا يعــرف بـــ )الســامل احلجاجيَّــة()14(. وتتأسَّ
ــرف بـــ  ــا يع ــو م ــوص، وه ــل والنص ــاين اجلم ــة ملع ن ــة املكوِّ ــات اللغويَّ املكون
)الروابــط احلجاجيــة وعواملهــا()15(. فالعاقــة الدالليَّــة حــارضة يف املامرســة 
ــاج  ــه يف إنت ــل يلتمس ــة كدلي ــى احلجَّ ُل ع ــوِّ ــاثُّ يع ة، ))فالب ــدِّ ــة بش احلجاجيَّ
ــوى  ــى أق ــوي ع ــي تنط ــة، الت ــِن باللغ ــة املتصلت ــة والقصدي ــة اخلطابي الفعالي
ته إالَّ بوســاطة  ــة(()16(، وال يكــون العمــق احلجاجــي وشــدَّ مظاهــر القصديَّ
ــاوات  ــد املس ــى ح ــيمها ع ــاج وقس ــر احلج ــي نظ ــي ه ــة الت األدوات الباغيَّ

ــا)17(: ــزات منه ــة بمي ــج اللغوي ــم احلج ــة. وتتس العملي

ــا ســياقية: بمعنــى أن الســياق هــو مــن يمنــح العنــارص الصفــة  1ـ إنَّ
احلجاجيــة، فقــد يكــون العنــر الــدال حجــة أو نتيجــة أو غــر ذلــك بحســب 

ــياق. الس

ــون  ــد تك ــج ق ــة، فاحلج ــة معين ــوة حجاجي ــة ق ــكل حج ــبية: فل ــا نس 2ـ إنَّ
ــر  ــردُّ اآلخ ــة، ف ــة قوي م حج ــدِّ ــد تق ــوى؛ فق ــة وأق ــة، أو قوي ــة أو ضعيف قوي

ــا. ــا فتدحضه ــوى منه ــة أق بحج
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ــا  ــياقي، أم ــرن وس ــبي وم ــوي نس ــاج اللغ ــال: فاحلج ــة لإلبط ــا قابل 3ـ إنَّ
ــة  ــة والنتيج ــن احلج ــط ب ــي ترب ــة الت ــي. والعاق ــو حتم ــي فه ــان املنطق الره

ــة( ــة احلجاجي ــى )العاق تدع

وعــى الرغــم مــن أن حــظ الشــعر أقــل مــن النثــر يف احلجــاج لكــون النثــر 
مرتبــط بالعقــل والفكــر واملنطــق والرهنــة التــي هــي شــديدة الصلــة باحلجــاج، 
يف حــن أن هــذه املســائل قليلــة الشــأن يف الشــعر؛ ألنَّ الركيــز والتبئــر يكــون 
ــنِّ  ــاج يف ف ــور احلج ــدم ظه ــا ال نع ن ــدان، إالَّ أنَّ ــة والوج ــى العاطف ــًا ع منصب

ــدة. الشــعر والقصي

املبحث الثاين: اأوًل: اجتاهات اخلطاب احلجاجي

أـ الغائية القصد املعلن

غايــة احلجــاج هــو اإلقنــاع واإلذعــان بــام حيملــه اخلطــاب ســواء أكان نثــرًا 
ــدة  ــت القصي ــد أول ــدات، وق ــات ومعتق ــكار وآراء وطروح ــن أف ــعرًا م أو ش
ــت  ــة وأثبت ــام باخلاف ــة اإلم ــد أحقي ــاين تأكي ــِن األول والث ــة يف القرن الغديريَّ

ــخ. ــاد الراس ــذا االعتق ــف هل ــاه املخال ــلبية االجت ــان وس بط

ــر خــم، وقــد  ــات واقعــة غدي ــدة يتَّجــه نحــن إثب فالقصــد املعلــن يف القصي
اتســم تأطــر هــذه الغائيــة بأســلوب مبــارش وآخــر مبطــن، وعــى هــذا املنــوال 
اجتــه )عمــرو بــن العــاص( )ت 43هـــ( يف قصيدتــه املعروفــة بـــ )اجللجليــة(، 
ــر  ــو أكث ــتدالل، فه ــع باالس ــون أوق ــذا يك ــدو، وه ــن الع ــارش م ــح مب بتري

ــول: ــة، إذ يق حجيَّ
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املصطفى  مـــن  ســمــعــنــا  قـــد  عـــي؟وكـــم  يف  ـــصـــة  خمـــصَّ ــا  ــ ــايـ ــ وصـ

مـــنـــرًا  ــى  ــ رقـ  ) )خـــــــمٍّ ــوم  ــ يـ ــِلويف  ــرحـ يـ مل  والـــــركـــــب  ــغ  ــ ــلِّ ــ ــب ــ ُي

ــًا  مـــعـــلـــنـ ـــــه  كـــــفُّ ـــــه  كـــــفِّ ــيويف  ــع ــز ال ــزيـ ــعـ ُيــــنــــادي بـــأمـــر الـ

النفوس  يف  مــنــكــُم  بــكــم  ــســُت  ل ــِلأ  ــع ــاف ــى ف ــ ــوا: ب ــالـ ــقـ ــأوىل؟ فـ ــ ــ بـ

ــه إمـــــــــرة املـــؤمـــنـــن  ــ ــل ــ ــح ــ ــأن ــ املــنــحــِلف ــف  ــل ُمــســتــخ اهلل  ــن  ــ م

ــوىًل لــه  ــ ــ ــُت م ــنـ ــم الــــويلوقـــــــال: فـــمـــن كـ ــعـ فـــهـــذا لــــه الــــيــــوم نـ

ــال  اجلـ ذا  يــــا  ــه  ــ ــي ــ ــوال ــ م ــِلفـــــــوال  ــرسـ املـ أخ  مـــعـــادي  وعـــــاد  ل 

ــرتيت  ع مـــن  ــد  ــه ــع ال ــنــقــضــوا  ت ــِل)18(وال  ــ ــوص ــ ي مل  يب  فــقــاطــعــهــم 

والقصيــدة وإن جــاءت مــن دافــع االنتقــام بعــد أن حــرم ممــا وعــد بــه مــن 
ــه  ــي )علي ــام ع ــة اإلم ــارشة بأحقي ــورة مب ــرح بص ــا ت ــة إال أن ــل معاوي قب

ــع  ــار اجلمي ــام أنظ ــه أم ــب حق ــد اغتص ــه ق ــة، وإن ــام( باخلاف الس

ــدة  ــاص يف القصي ــن الع ــر ب ــارش فيقــول عم ــر املب ــح املبطــن غ ــا التري أم
ــها:  نفس

رأى  ملَّــــــا  ــك  ــخـ ــيـ شـ ُتـــلـــِلفـــبـــخـــبـــخ  مل  ــدَر  ــ ــي ــ ح عـــقـــد  ُعــــــرى 

ــُم فــأحــفــظــوه  ــ ــك ــ ــيِّ ــ ــُم مـــدخـــي)19(فــــقــــال: ول ــك ــي ــه ف ــمــدخــل ف

وهــو يف هــذه األبيــات يلمــز معاويــة عندمــا يقــول: )شــيخك( وهــي إشــارة 
إىل قــول ُعَمــُر ْبــُن اخْلَطَّــاِب ))َبــٍخ َبــٍخ َلــَك َيــا اْبــَن َأيِب َطالـِـٍب َأْصَبْحــَت َمْوالَي 

ــِلٍم(()20(. َوَمْوىَل ُكلِّ ُمْس

ب االتساق: 

ــاق  ــن االتس ــة م ــة عالي ــى درج ــي ع ــاب احلجاج ــون اخلط ــب أن يك جي
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ــتوى  ــى مس ــكار ع ــون األف ــب أن تك ــجام؛ فيج ــب واالنس ــق والتناس والتناس
ــأيت  ــام ت ــامل، ورب ــة للج ــة وحمتضن ــور البياني ــا الص ــى فيه ــال تتج ــي ع باغ
ــم التأثــر. ــد ومــن ث الفكــرة الواحــدة بصــور متعــددة، وذلــك لغــرض التأكي

يقول السيد احلمري: 
لكم  وامــــق  إين  كـــوفـــان  أهـــل  والكريـــا  السبعن  إىل  طفال  كنت  مذ 

ــواكـــم وأوالـــيـــكـــم وأمــدحــكــم  ــقــدرأهـ ــا عـــيَّ كــمــحــتــوم مـــن ال حــت

ــويص املــصــطــفــى وكــفــى  البرشحلــبــكــم لـ ــر  ســائ ــن  م ــه  وبـ باملصطفى 

ونجلهم  احلسنى  أوىل  والــســوروالسيدين  ــات  ــاآلي ب مــن جــاء  سمي 

به  النجاة  نــرجــو  الـــذي  ــام  اإلمـ من حر نار عى األعداء مستعر)21(هــو 

إذ ناحــظ يف هــذه األبيــات اجلميلــة املواليــة امللتزمــة األســاليب البيانيــة التي 
تســاعد االحتجــاج عى الــروز والظهــور واإلبانــة، فاحظ أســلوب التشــبيه يف 
)كمحتــوم مــن القــدِر( وهــذا التشــبيه يظهــر احلتميــة التــي ال بــد منهــا مثلــام أن 
القــدر ويــوم القيامــة البــد منهــام. ثــم ناحــظ االتســاق واالنســجام والتسلســل 
ــم  ــه(، ث ــه وآل ــداء مــن حــب الشــاعر لرســول اهلل )صــى اهلل علي التدرجيــي ابت
ويص الرســول اإلمــام عــي )عليــه الســام(، وهــذه لفتــة احتجاجيــة واضحــة، 
ــن يف  ــذا أمك ــة، وه ــرح األدل ــن دون ط ــويص م ــو ال ــه ه ــلام بأن ــره مس إذ يظه
ــم اإلمامــن احلســن واحلســن )عليهــام  االحتجــاج إذ أخــذه مــن املســلامت، ث
ــد؛  ــظ التأكي ــم ناح ــام(. ث ــم الس ــة )عليه ــع األئم ــذا إىل مجي ــام(، وهك الس
ــال:  ــه فق ــى نفس ــؤدِّي إىل املعن ــدة ت ــامت عدي ــب بكل ــواالة واحل ــر امل ــد أظه فق
ــون  ــم موال ــة؛ ألنَّ ــل الكوف ــه أله ــر حب ــم(، وذك ــم أمدحك ــم أواليك )أهواك
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ــبُّ  ــو احَل ــق(، وه ــه )وام ــاعر بأنَّ ــر الش ــام(، وذك ــم الس ــت )عليه ــل البي أله
. املؤكــد الــذي حيصــل مــن دون ِريبــٍة أو شــكٍّ

جـ التحاور:

وتتجــى هــذه التقنيــة يف التســاؤالت والــردود، وحيمــل التحــاور أمهيــة بــام 
يفــرض مــن تعــدد يف اآلراء والرفــض والقبــول اللــذان يكونــان حــارضان أمام 
املســتقبل الــذي تتــاح لــه فرصــة االختيــار يف خضــم الــرؤى املتعــددة. إذ يقــوم 
احلجــاج عــى موضوعيــة احلــوار؛ فــا يقــف امُلَحاِجــج موقــف اخلصــم املعانــد، 

بــل يقــف موقــف الريــك املتعــاون، ألجــل اســتاملة املتلقــي)22(.

واملثال عى ذلك قول حسان بن ثابت )ت ما بن 35 ـ40 هـ(.
ــهــم  ــُم يــــوم الـــغـــديـــر نــبــيِّ ــادهيـ ــنـ ــول مــنــاديــاُيـ ــرس ــال ــمٍّ وأســمــع ب ــخ ب

ــكــم  ــم ونــبــيِّ ــن مـــوالكـ ــم ــال: ف ــقـ التعاميا:فـ هــنــاك  ــبــدوا  ي ومل  فــقــالــوا 

ــك مــــوالنــــا وأنـــــــت نــبــيــنــا  ــ ــ عاصياإهل الـــواليـــة  يف  ــا  ــنَّ م تــلــق  ومل 

ــال لــــه: قـــم يـــا عــــيُّ فــإنــنــي  ــقـ وهــاديــافـ إمــامــًا  بــعــدي  مــن  رضيتك 

ــه  ــيِّ ــت مـــــوالُه فـــهـــذا ول ــن ــن ك ــم ــدق مــوالــيــاف ــوا لــه أبــتــاع صـ ــكــون ف

ــه  ــيَّ ول وال  الـــلـــهـــمَّ  دعــــا  معاديا)23(هـــنـــاك  علّيًا  عــادا  لِلذي  وكن 

واحلوريــة فيهــا مقاصــد حجاجيــة بليغــة يمكــن أن نتلمســها يف هــذه األبيات 
اجلميلــة التــي تعــد ))أّول مــا عــرف مــن الشــعر القصــي يف روايــة هــذا النبــأ 
العظيــم، وقــد ألقــاه يف ذاك املحتشــد الرهيــب، احلافــل بامئــة ألــف أو يزيــدون((

.)24(
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دـ املرجعّية العلمّية واملوضوعّية:

ــا تســتند إىل وثيقــة تارييــة دقيقــة غــر قابلــة  وهــي رضورة حجاجيــة؛ إذ إنَّ
لإلنــكار أو التنصــل وحتــاول توخــي املوضوعّيــة العلميــة يف الطــرح بــام حتمــل 

مــن مســتند ســواء أكان هــذا املســتند فــرآين أم حديثــي أو وثائقــي.

يقول اإلمام عي )عليه السام( )40هـ( يف األبيات املنسوبة إليه: 
عــلــيــكــم  ــه  ــ ــت ــ والي يل  ــب  ــ ــأوج ــ ــمِّف خـ غـــديـــر  يـــــوم  اهلل  رســــــول 

بظلمي)25(فــــويــــٌل ثــــــمَّ ويـــــــلٌّ ثــــم ويــــٌل  ــدا  غ اإللــه  يلقى  ملــن 

وهــذا الــكام الصــادر عــى لســان اإلمــام عــي )عليــه الســام( وهــو أمــر 
ــكار قــول اإلمــام  املؤمنــن وأصــدق الصادقــن تعــدُّ وثيقــة مهمــة. وكيــف إن
ــاف،  ــه اخل ــع في ــدٍّ يرتف ــى ح ــهرته ع ــاع يف ش ــد ش ــام(؟! ))وق ــه الس )علي
ــة...  ــن اخلاصَّ ــا ع ــة فض ــن العامَّ ــموعًا م ــورا مس ــار مذك ــى ص ــَر حت وانت
ــد  ــام عب ــه كان اإلم ــا أنَّ ــه أيض ــان، وفي ــة والبي ــة باحلج ــع املعرف ــع م ــه وق وإنَّ
الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، بدليــل املقــال الظاهــر يف يــوم الغديــر املوجــب 

ــتخاف(()26(. ــه لاس ل

ة ثانيًا: هيكليات املؤسسة لتقنيات اللغة املتجهة نحو القصيديَّ

أـ االسراتيجية التضامنية أو التبجيلية

وهــذه االســراتيجية حتــاول التقــرب مــن املرَســل إليــه وأدنــاه، بغيــة تغليــب 
ــو  ــه)27(، وه ــودد إلي ــه والت ــه وتبجيل ــب واحرام ــع املخاط ــأدب م ــق الت منط
مــا يصطلــح عليــه بـــ )التخلُّــق(. فاخلطــاب الــذي يــراد إليــه أن يصــل جيــب أن 
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يكــون ذات طابــع متســاهل غــر عنيــف، وهــذا مصــداق قولــه تعــاىل: )اْدُع إىِِل 
ــَك  تـِـي ِهــَي َأْحَســُن إِنَّ َربَّ ْكَمــِة َوامْلَْوِعَظــِة احْلََســنَِة َوَجاِدهْلـُـم بِالَّ ــَك بِاحْلِ َســبِيِل َربِّ

ُهــَو َأْعَلــُم بَِمــن َضــلَّ َعــن َســبِيِلِه َوُهــَو َأْعَلــُم بِامْلُْهَتِديــَن()28(.

يقول الشاعر قيس بن سعد)29(
نرصًة  اليوم  الكوفة  أهــل  اهللَ  خذْلجــزى  من  بخذالن  يأتوا  ومل  أجابوا 

ــٍل  ــاع ــاٍف ون ــ ــُر ح ــي خـ بدلوقـــالـــوا ع من  العهد  ناقيض  من  به  رضينا 

تــعــمــدًا  ــي  ــب ــن ال زوج  أبـــــرزا  ــا  يسوُق هبا احلادي املنيخ عى مجْل)30(مهـ

ــتعطاف  ــل اس ــن أج ــرن م ــن امل ــلوب الل ــاعر األس ــتعمل الش ــا يس وهن
مشــاعر أهــل الكوفــة ليقفــوا إىل جانــب احلــق، فاحلــق وإن كان اجلديــر بالنــاس 
أن يتبعــوا إال أنــه حيتــاج إىل جانــب مــن احلجــاج االســتعطايف مــن أجــل ميــل 

ــه. ــاس إىل جانب الن

ب: االسرايتجية التوجيهية أو التوبيخية

ونــرى فيهــا صــور اإلنــذار والتحذيــر والتوبيــخ والتقريــع وال يكــون ذلــك 
ــذه  ــون ه ــرك. وتك ــي ان ي ــم ال ينبغ ــرك يشء مه ــن أو ت ــل مش ــراء عم إال ج
ــارب  ــى التق ــديد حت ــن الش ــن التباي ــة م ــن ))العاق ــة م ــراتيجية نابع االس
امللمــوس(()31(، ويكــون خطــاب هــذه االســراتيجية واضحــا مبــارشا 

ــداراة. ــة وامل ــدوار أو املرون ــف وال ــاج إىل الل ــارة ال حيت ــر العب ــا، قص صلف

يقول حسان بن ثابت: 
قليل  بــعــد  ــد  ــي ــول ال ــى  ــدع ي ــوف  عـــيـــانـــاسـ اجلـــــــــــزاء  إىل  وعـــــــي 
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ــزى هــــنــــاك جـــنـــانـــا  ــ ــ ــي جيـ ــ ــع ــ ــاف ــوانـ ــاك هـ ــ ــن ــ وولــــيــــد جيـــــزى ه

ــان  ــ أبـ ــن  ــ بـ لـــعـــقـــبـــة  ــد  ــ جـ ُتـــبَّـــانـــا)32(رب  ــا  ــالدنـ بـ يف  البـــــٌس 

ويقول قيس األنصاري: 
حرمٌة  العهد  الــنــاقــض  للزبر  ــا  يــِدف ــن  ــوم م ــي ال ــه طــلــحــة  ــي وال ألخ

ــه  ووصــيِّ املصطفى  سليل  ــم  ــاك )33(أت ــدِّ اهل من  عار  اهلل  بحمد  وأنتم 

واألبيــات فيهــا إشــارة إىل قولــه تعــاىل: )فمــن كان مؤمنــا كمــن كان فاســقا 
ال يســتون(

جـ: االسراتيجية اإلقناعية:

ــة  ــو التخيري ــر نح ــة، وتس ــة أو اإلكراهي ــر القمعي ــراتيجية غ ــي االس وه
ــاه  ــدد االجت ــي حي ــر لك ــن الفك ــا م ــل هامش ــي جتع ــة الت ــتدالية واحلجي واالس
ــى  ــدرج ع ــراه وال ت ــة اإلك ــي صبغ ــي )ال تكت ــه، فه ــر علي ــود الس ــذي ي ال
منهــج القمــع، وإنــام تتبــع يف ســبيل حتصيــل غرضــا ســبا اســتداللية متنوعــة 
جتــر الغــر جــرا إىل االقتنــاع بــرأي املحــاور(()34(، وتكــون هذه االســراتيجية 
ــر  ــح األكث ــا، وترجي ــر بينه ــي التخ ــاح للمتلق ــار يت ــن خي ــر م ــر أكث ــد تواف عن
ــا  ــا َشــاِكرًا َوإِمَّ ــبِيَل إِمَّ ــاُه السَّ ــا َهَدْينَ مقبوليــة، وهــذا مصــداق قولــه تعــاىل: )إِنَّ

ــورًا()35(. َكُف

ثالثًا: مستوى لغة احلجاج:

أـ االنزياح عن اخلر إىل االنشاء

االنزياح االستفهامي
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وفيــه تقريــع وتركيــز عــى بــؤرة مركزيــة ينضــوي عليهــا احلــث عــى التفكــر 
عــى هــذه النقطــة، ويكــون االســتفهام ال يطلــب منــه اإلجابــة بــل يطلــب منــه 
مراجعــة النفــس وإرجاعهــا إىل جــادة احلــق املبــن، وذلــك بجعــل ))املرَســل 
إليــه يركــز عــى نقطــة ملحــة يف اخلطــاب، أو ليتحقــق املرِســل مــن أن املرَســل 
إليــه مركــز عــى نقطــة حمــددة ســلفا(()36(، وهــذا النمــط مــن االنزيــاح حيتــل 
موقعــا مهــام مــن الباغــة ملــا ينضــوي عليــه مــن تبؤيــر عــى نقــاط معينــة. وفيــه 
يغلــف املرســل مقصــده بغــاف التســاؤل ومــن ورائــه مقاصــد آخــر مــن بينهــا 
ــه واملشــاركة بالــكام مــع املرِســل، أو فــرض األمــر  ضــم املرَســل إليــه خلطاب

الواقــع ويعــر عــن هــذه االســراتيجية بـــ )التلميحيــة()37(.

يقول قيس األنصاري: 
نبيِّكم  ــاة  ــ وص ــت  ــان ك ــذا  ــك ه املثْلفـــا  بذا  أعظم  اإلنصاف  هكذا  وما 

لقائل؟  مــقــال  ــن  م هـــذا  بــعــد  ــْلفــهــل  ــل ــع وال األمــــــايَن  اهلل  قـــبَّـــح  أال 

قول حسان بن ثابت يف اإلمام عي )عليه السام(: 
َضائعًا  امُلِحبِّن  يف  َمدحي  بِضائِِعأَيــْذهــُب  اإلَلـــِه  ذاِت  يف  امَلـــدُح  وَمـــا 

َراكِعًا  ُكنَت  إْذ  أعطيَت  الذي  ــِعفأنَت  َراكِ َخــَر  َيا  الَقوِم  نفوُس  َفــَدْتــَك 

ــٍد  ــْرَ َســّي ــ بايِع)38(بِــَخــامَتِــَك املــيــمــون َيـــا َخ خر  يا  ثم  شــاٍر  خر  وَيــا 

ويقول عمرو بن العاص: 
نـــســـبـــٌة  ــا  ــكـ ــنـ ــيـ بـ كـــــــان  ــن املـــنـــجـــِل؟وإن  ــ ــام م ــ ــس ــ فـــأيـــن احل

ــرى؟  ــثـ ــا وأيـــــن الـ ـ ــريَّ ــثـ ــي؟وأيـــــن الـ ــ وأيــــــــن مــــعــــاويــــة مـــــن ع

االنزياح الرطي:
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ــر  ــيخ األم ــد الرس ــي تفي ــة الت ــى اإلطال ــا ع ــى غالب ــاح يبتن ــذا االنزي وه
ــاج  ــة حتت ــة الرطي ــن ان اجلمل ــج ع ــة نات ــذه اإلطال ــث ه ــي، ومبع االحتجاج

ــه. ــة جواب ــرط والثاني ــل ال ــة فع ــن األول مجل مجلت

يقول حممد احلمري: 
عــاِم)39(حيــــــلُّ الــــنــــار قـــــــوٌم أبـــغـــضـــوه  ألف  وصاموا  صلُّوا  وإن 

ويقول أبو املستهل الكميت:
ــمٍّ  خ غــديــر  دوح  الـــــدوح  ــاويــــوم  ــع ــي ــو ُأط ــ ــه الــــواليــــة ل ــ أبــــــان ل

ــا  ــوه ــع ــاي ــب ــال ت ــ ــرجـ ــ مبيعاولــــكــــنَّ الـ ــرا  ــطـ خـ ــهــا  ــل ــث م أَر  فــلــم 

االنزياح التحضييض:

ــر، إذ إن  ــف وزج ــع وتعني ــن تقري ــل م ــام حيتم ــاح ب ــذا االنزي ــى ه ويتامه
االحتجــاج التحضيــيض يقــع يف كلــامت صادمــة جزلــة، وإمــا إذا كان اخلطــاب 

ــبيا. ــع نس ــوت مرتف ــع بص ــه يق ــفاهي فإن ش

االنزياح بالقسم:

وبالقسم يتوثق الكام ويعلو شأنه

يقول حممد احلمري يف مطلع قصيدته:
ــوا بـــحـــقٍّ  ــ ــولـ ــ ــٍد قـ ــ ــم ــ ــقِّ حم ــ ــح ــ ــاِمب ــئ ــل ــم ال ــي ــن ش ــَك مـ ــ ــ ــإنَّ اإلف ــ فـ

ـــــــي  وأمِّ بـــــــأيب  ــد  ــ ــم ــ حم ــد  ــ ــع ــ ب التهاميأ  الـــرشف  ذي  اهلل  رســـول 

ريب  ــق  ــل خ أفـــضـــل  عــــيٌّ  ــس  ــي ل ــاِم)40(؟!أ  األن تصيل  عند  وأرشف 

ثانيا االنزياح من االنشاء إىل اخلر
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وهــو أقــل مــن االنزيــاح األول )االنزيــاح مــن اخلــر إىل االنشــاء( إال أننــا ال 
نعــدم هــذا النمــط مــن االحتجــاج ملــا حيمــل مــن تؤطئــة إقناعيــة مهمــة.

1ـ االنزياح إىل احلر: 

وهــذا النــوع مــن احلجــاج، يمكــن التمثيــل عليــه بقــول الكميــت بــن زيــد 
األســدي:

ــعــة  شــي أمحــــــد  آل  إال  يل  ــا  ــ َمشعُبفـ احلــق  مشعب  إال  يل  ومــا 

2ـ االنزياح إىل النفي:

وهذا النوع من احلجاج، يمكن التمثيل عليه بقول حممد احلمري:
ــل خــلــق ريب  ــضـ ــس عــــيٌّ أفـ ــيـ ــاِم)41(؟!ألـ األن تصيل  عند  وأرشف 

ويقول أيضًا:
ــالٌة  ــ صـ تــــزكــــو  ال  واهلل  ــاِم)42(وال  ــ ــ ــدل اإلم ــع بــغــر واليـــة ال

ثالثا: االنزياح من الفعلية إىل األسمية

ــي  ــة الت ــتمرارية واملداوم ــدأ االس ــاح مب ــن االنزي ــط م ــذا النم ــخ ه ويرس
ــه مــن وســائل مبالغــة وتفحيــم  تتحــى هبــام اجلمــل األســمية، فضــا ممــا جيلب
ــذي  ــل ال ــر، والتهوي ــلوب إىل آخ ــن أس ــة م ــة االنتقالي ــببه الفعالي ــد تس وتوكي

ــوخ. ــوت والرس ــو الثب ــال نح ــذا االنتق ــه ه يضفي

ثانيا: مستوى باغة احلجاج

ــه احلجــاج؛ ألن النفــس  ــد من ــة يفي ــة ومجالي تضــخ الباغــة جوانــب عاطفي
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اإلنســانية تســكن وهتــدأ عندمهــا. فاخلطــاب املمتــع البليغ أكثــر تقبا واســتجابة 
مــن غــره التقريــر أو الركيــك، الــذي ربــام يعطــي مــردودات عكســية.

1ـ التصوير: 

وهو أن تبتعد عن القول املبارش الريح إىل آخر استعاري تصويري

2ـ اإلجياز

االطالــة أو مــا يعــر عنــه بـــ )االطنــاب( مثلــام هــو معلــوم تــؤدي إىل امللــل 
والتكاســل وعــدم االنتبــاه ممــا يــر بالغايــة احلجاجيــة، بخــاف االجيــاز الــذي 

يســهم يف تقويــة القــدرة الركيزيــة، واملقبوليــة.

قول الشاعر قيس األنصاري:
ــدو عــلــيــنــا  ــ ــع ــ ــا بـــغـــى ال ــ ــلقـــلـــت مل ــي ــوك ــم ال ــعـ ــا ونـ ــنـ ــا ربـ ــن ــب ــس ح

ــا وإمـــــــــام  ــ ــ ــن ــ ــ ــام ــ ــ ــه الـــتـــنـــزيـــلوعـــــــــي إم ــ ــا أتــــــى بـ ــ ــوان ــ ــس ــ ل

ــواله  ــن كــنــت م ــال الــنــبــي م ــوم قـ ــب جــلــيــليـ ــطـ ــذا مـــــــواله خـ ــ ــه ــ ف

ــة  ــى األمـ ــول عـ ــ ــرس ــ ــا قـــالـــه ال ــ ــال وقـــيـــل)43(إن ــ ــه ق ــي ــا ف حــتــٌم مـ

ــًة بإمامــة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( مــن  ))فشــهد هكــذا شــهادًة قطعيَّ
ــكلِّ  ــى ال ــته ع ــب رياس ــه يوج ــول في ــأنَّ الق ح ب ــر، رصَّ ــوم الغدي ــر ي ــة خ جه

ــم(()44( ــه عليه وإمامت

3ـ اإليقاع:

اإليقــاع ليــس زخرفــا مثلــام يعتقــد بــل هــو حيمــل طياتــه منحنيــن حجاجين 
احدمهــا صــويت موســيقي والنفــس تطــرف وجتــذب للنغمــة الصوتيــة املتزنــة، 
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ــاء  ــاع فض ــون لإليق ــذا يك ــويت. وهل ــى الص ــن املنح ــد م ــوي يتعاض ــر معن وآخ
حجاجــي مهــم.

أ مستوى االنتظام يف نسق السجع

ب العــدول عــن اســتاق الســجع، عندمــا يــر االتســاق الســجعي وجيعلــه 
رتيبــا ممــا يعــدل إىل كــر هــذه الرتابــة بوســاطة االنزيــاح

ــر يف  ــعر والنث ــر الش ــبب ذك ــي س ــي النجف ــن االمين ــد احلس ــر عب ــد ذك وق
موســوعته الغديريــة بالقــول: ))إثبــات شــهرة احلديــث وتوارتــه يف كلِّ جيــل، 

ــرًا(()45(. ــام ونث ــداق نظ ــا تلوكــه األش ــر م ــه مــن أظه وأنَّ

اخلامتة:

ــة  ــات أحقي ــعر واألدب يف إثب ــتعملها الش ــات اس ــات وتقني ــاج آلي إن للحج
اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف اخلافــة وأســبقيته وريادتــه يف تقليــد زمــام امــر 
ــا األدب  ــي أثبته ــة الت ــات األدبي ــذه احلجاج ــة فه ــه احلج ــت ل ــلمن، فكان املس
ــج  ــه يف ن ــة وأحاديث ــنة الريف ــم والس ــرآن الكري ــاج يف الق ــن احلج ــا ع فض
الباغــة وغــره، وأحاديــث أهــل البيــت )عليهــم الســام(، بــل حتــى أحاديــث 

ــن. ــوص واملناوئ اخلص

الهوام�ش

1- الغدير يف الكتاب والسنة: 12/2.

2- الغدير يف الكتاب والسنة: 33/2.
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3- الغدير يف الكتاب والسنة 13/3.

4- اإلنسان: 3.

5- الشعراء224

6- الطيالســى، وأمحــد، وأبــو داود، والطرانــى عــن ابــن عبــاس. اخلطيــب 
ــه  ــاس: أخرج ــن عب ــث اب ــرة( حدي ــى بك ــن أب ــى ع ــرة. الطران ــى هري ــن أب ع
ــو  ــم 2761(، وأب ــد )303/1، رق ــم 2670(، وأمح ــى )ص 348، رق الطيالس
 .)11758 رقــم   ،287/11( والطرانــى   ،)5011 رقــم   ،303/4( داود 
ــان )96/13،  ــو يعــى )220/4، رقــم 2332(، وابــن حب وأخرجــه أيًضــا: أب
ــث  ــب )348/10(. حدي ــه اخلطي ــرة: أخرج ــى هري ــث أب ــم 5780(. حدي رق
ــه  ــد. وأخرج ــع الزوائ ــام يف جمم ــر ك ــى يف الكب ــه الطران ــرة: أخرج ــى بك أب

ــم 7671(. ــط )341/7، رق ــا: ىف األوس أيًض

7- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: 4.

8- العمدة يف حماسن الشعر وآدابه: 27.

9- مشــكاة املصابيــح، ويل الديــن اخلطيــب: 410، ويف روايــة عــن عائشــة أن 
ــه أشــدُّ عليهــم  الرســول األكــرم صــى اهلل عليــه وآلــه قــال: ))أهجــو قريشــًا فإنَّ

مــن رشــق النبــل((، ظ: املصــدر نفســه: 409.

10- وسائل الشيعة، ج17ص168، الباب: 43

11- مــن ال حيــره الفقيــه: 4 /11، للشــيخ أيب جعفــر حممــد بــن عــي بــن 
ــنة: 305  ــود س ــدوق، املول ــيخ الص ــروف بالش ــي املع ــه القم ــن بابوي ــن ب حس
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هجريــة بقــم، و املتــوىف ســنة: 381 هجريــة، طبعــة انتشــارات إســامي التابعــة 
جلامعــة املدرســن، ط3، 1413 هـــ، قــم / إيــران.

ــاب  ــن كت ــة، ضم ــد اهلل صول ــه، عب ــه تقنيات ــره ومنطلقات ــاج أط 12- احلج
)أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم( بــإرشاف: 

ــة، 1999: 299. ــة اآلداب بمنوي ــورات كلي ــود، منش ــادي صم مح

13- يف أصول احلوار وجتديد علم الكام، د. طه عبد الرمحن: 65.

14- ظ: نظرية احلجاج يف اللغة، شكري املبخوت: 395.

15- ظ: نظرية احلجاج يف اللغة، شكري البمخوت: 378.

16- منزلــة األمثــال العربيــة يف ترســل ابــن زيــدون، دراســة يف ضــوء نظريــة 
احلجــاج، بلســم العمــري رســالة جامعيــة، اجلامعيــة األردنيــة، 3013: 68.

17- ظ: اللغة واحلجاج، د. أبو بكر العزاوي: 18 - 20.

18- الغدير يف الكتاب والسنة: 138/2.

19- الغدير يف الكتاب والسنة: 138/2.

ــ : أخرجــه يف كتابــه  20- حييــى بــن احلســن الشــجري، املتــوىف ســنة 499 ه
األمــايل 1: 42 و 146 عــن أيب هريــرة.

21- الغدير يف الكتاب والسنة: 318/2.

ــريب  ــدرس الع ــة يف ال ــة تأصيلي ــع حماول ــة م ــانيات التداولي 22- ظ: يف اللس
ــادي: 106 - 107 ــو ج ــة ب ــم، د. خليف القدي
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23- الغدير يف الكتاب والسنة: 50/2.

24- الغدير يف الكتاب والسنة: 50/2.

25- الغدير يف الكتاب والسنة: 40/2ـ41.

26- الفصول املختارة، الشيخ املفيد )ت413هـ(: 78/2.

27- ظ: اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، عبــد اهلــادي بــن 
ظافــر الشــهري، دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة، ليبيــا، ط1، 2004: 257.

28- سورة النحل، اآلية: 125.

ــوه  ــي، كان أب ــاري اخلزرج ــادة األنص ــن ُعب ــعد ب ــن س ــس ب ــو قي 29- ه
ــال  ــرة، ن ــرن األول للهج ــل الق ــد يف أوائ ــيدها، ول ــزرج وس ــات اخل ــن زعام م
ــارك  ــرك يف مع ــه(، واش ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــة الرس رشف صحب
بــدر وأحــد واخلنــدق، فضــا عــن معــارك اإلمــام عــي )عليــه الســام( اجلمــل 
وصفــن والنهريــن، واســتمرت هــذه الصحبــة الريفــة لإلمامــن عي واحلســن 
)عليهــام الســام(. مــن الذيــن رفضــوا بيعــة أيب بكــر، كان مــن ضمــن الذيــن 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــام احلس ــع اإلم ــام( م ــه الس ــي )علي ــام ع ــلهم اإلم أرس

وعــاّمر بــن يــارس إىل أهــل الكوفــة حلدثهــم عــى مقاتلــة أهــل اجلمــل.

30- الغدير يف الكتاب والسنة: 97/2ـ98.

31- اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة تداوليــة، عبــد اهلــادي بــن ظافر 
الشــهري، دار الكتــاب اجلديد املتحــدة، ليبيــا، ط1، 2004: 325.



ا
 الوجاأ األيبي لواقعة الغدير شعراء القرن األول والثا ي الهجريينأ أ موججا

27

32- الغدير يف الكتاب والسنة: 64/2.

33- الغدير يف الكتاب والسنة: 2/ 98.

ــز  ــن، املرك ــد الرمح ــه عب ــكام، ط ــم ال ــد عل ــوار وجتدي ــول احل 34- يف أص
ــرب، ط2، 2000م: 38. ــريب، املغ ــايف الع الثق

35- سورة اإلنسان، اآلية: 3.

36- اسراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية: 303.

viii :37- ظ: اسراتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية

38- الغدير يف الكتاب والسنة: 78/2.

39- الغدير يف الكتاب والسنة: 108/2.

40- الغدير يف الكتاب والسنة: 208/2

41- الغدير يف القرآن والسنة: 208/2.

43- الغدير يف القرآن والسنة: 87/2.

44- الغدير يف القرآن والسنة: 88/2.

45- الغدير يف القرآن والسنة: 18.
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سابع
أسلوبية لغة العدول يف خطبة الغديرالجزء ال

م. د. �سالح جميد علي ح�سن اخلزرجي

خال�سة البحث: 

ــة -  ــاميل للخطب ــري واجل ــد الفك ــى البع ــّب ع ــث ينص ــا يف البح - إّن وْكَدن
ــكان. ــدر اإلم ق

ــة  ــدول لغ ــًا وللع ــلوبية اصطاح ــرًا لألس ــًا خمت ــث تعريف ــر البح - ذك
واصطاحــًا.

- حاولنــا أْن يكــون البحــث وصفيــًا حتليليــًا واخرنــا صّيغــًا معينــة للعــدول 
بوصفــه خرقــًا ملثاليــة الوضــع أو املعيــار اللغــوي تشــتمل عــى مظاهــر تركيبيــة 

معينــة... وقــد جــاء البحــث مشــتمًا عــى أربــع نقــاط هــي:

1- العدول بالفكرة يف حاالت معينة.

2- مظاهر التقديم والتأخر وأمهيتها يف اإلشارة إىل دقة املعنى.

3- مظاهر الوصل والفصل: وهو إحياء بياين باعث عى التفكّر.

4- التعريــف والتنكــر: وقــد اختــص الباغيــون باجلانــب الوظيفــي الداليل 
. هلا

وقــد أشــار البحــث إىل املســند إليــه املعرفــة بشــكل خــاص ألمهيتــه يف اجلملة 
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العربيــة... وكانــت اإلشــارة خمتــرة بســبب حمدوديــة البحــث وعــى املحــاور 
: تية آل ا

أ( حمور االضامر.

ب( حمور العلمية.

ج( حمور اإلشارة.

د( حمور التعريف بـ)ال(.

هـ( حمور املوصولية.

و( حمور االضافة اىل معرفة.

ــكلن  ــى ش ــًا ع ــند - احيان ــه، واملس ــند الي ــوغ املس ــث ص ــاول البح ــم تن ث
ــر. ــم والتحق ــراد، ب( التعظي ــا:أ( اإلف مه

يــويص الباحــث بإمكانيــة التوّســع يف هــذا البحث وصــوالً لدراســة تفصيلية 
إنطاقــًا مــن ثــراء تراثنــا يف جممــل حتّســس مكامــن اجلــامل وإيامنــًا بــأن العــدول 
ــع أو  ــة الوض ــًا ملثالي ــه خرق ــة بوصف ــراض باغي ــون ألغ ــام يك ــل إّن ــن األص ع

املعيــار اللغــوي.

املقدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــل  ــى أه ــن وع ــد األم ــن حمم ــق أمجع ــيد اخلل ــى س ــام ع ــاة والس الص
ــة أو  ــة الكلم ــإن خمالف ــد ف ــن... وبع ــه املنتجب ــن وصحب ــن الطاهري ــه الطيب بيت
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الــكام لــروط الصحــة اللغويــة ال تنتــج عــدوالً مجاليــًا بنظــر الباغيــن بــل 
هــو صــورة كاميــة رديئــة تفتقــر إىل الفصاحــة واإلبانــة، وإنــام العــدول خمالفــة 
ــة  ــة أو دالل ــق قيمــة مجالي ــة املفرضــة لتحقي ــة األصلي ــه اللغوي الــكام لصياغت

ــة. ــة والفصاح ــاظ باإلبان ــع االحتف ــة م باغي

ــا، وال  ــي فيه ــدول الباغ ــن الع ــيئًا م ــِن ش ــر لنب ــة الغدي ــا خطب ــد اخرن وق
ندعــي َســْرَ أغــوار العــدول يف اخلطبــة عمومــًا.. وحاولنــا أن تكــون الدراســة 
ــاء  ــرة وج ــدول بالفك ــة: أوالً الع ــث الثاث ــت املباح ــة... فكان ــة حتليلي وصفي
ــل  ــر الوص ــكان مظه ــث ف ــا الثال ــر أم ــم والتأخ ــر التقدي ــوان: مظه ــاين بعن الث
ــرة  ــارة املخت ــد اإلش ــة بع ــن اخلطب ــات م ــهدنا بعين ــد استش ــل... وق والفص
لــكل عنــوان مــن عنوانــات البحــث املتقدمــة.. نرجــو أن نكــون قــد وفقنــا ملــا 
ــا أن احلمــد هلل رب العاملــن. ــاهلل... وآخــر دعوان ــا إال ب ــه اخلــر ومــا توفيقن في

اأ�سلوبية لغة العدول يف خطبة الغدير

ــلوبية  ــة األس ــام الدراس ــن مه ــج، وم ــلوبية منه ــة واألس ــلوب طريق األس
ــص،  ــة للن ــة الفكري ــلوبية والبني ــة األس ــن البني ــة ب ــة متين ــاد عاق يف األدب إجي
ــص األديب. ــلوب يف الن ــن األس ــراز ف ــة بإب ــتكون معني ــلوبية س ــراءة األس فالق

ــة  ــزام بقواعــد اللغــة القياســية النحوي وإّن األصــل يف التعبــر اللغــوي اإللت
والباغيــة، أمــا اخلــروج عنهــا فيكــون ألســباب يقتضيهــا املعنــى، منهــا: تنبيــه 

املتلقــي ألمــور مهمــة بتقديــر املرِســل.

هــذا اخلــروج عــن قواعــد اللغــة القياســية النحويــة والباغيــة، ملقتضيــات 



 أسلوبية لغة العدول لي ةطبة الغدير

31

املعنــى يدعــى )عــدوالً(.

ــاَل ويف  ــق: م ــَدل الطري ــرب: )َع ــان الع ــد ورد يف لس ــة: فق ــدول لغ ــا الع أم
احلديــث النبــوي الريــف: » ال ُتْعــَدل ســارحتكم... «(1، أي ال ُتــرف 
ماشــيتكم وُتــال عــن املرعــى... فالعــدول يف اللغــة مــن معانيــه اخلــروج عــى 

ــل. األص

أّمــا العــدول اصطاحــًا فقــد ذكــر ابــن األثــر )ت 360هـــ(: ))إّن العــدول 
ــة  ــوع خصوصي ــون إال لن ــرى ال يك ــة أخ ــاظ إىل صيغ ــن األلف ــة م ــن صيغ ع
ــة  ــوز الفصاح ــارف برم ــه إال الع ــاه يف كام ــو ال يتوخ ــك، وه ــت ذل اقتض
والباغــة، والــذي أطلــع عــى أرسارهــا، وفّتــش عــن دفائنهــا، وال جتــد ذلــك 
ــا  ــاًم وأغمضه ــا فه ــان، وأدقه ــم البي ــكل رضوب عل ــن أش ــه م يف كل كام، فإن

ــًا((2. طريق

فأســاليب العــدول تثــري اللغــة إلبداعهــا يف املعنــى مــع إنــا مــن رضوب 
علــم البيــان األكثــر إشــكاالً لدقــة فهمهــا وغمــوض طريقهــا، وكذلــك اهتــم 
علــم معــاين النحــو بدراســة الظواهــر الركيبيــة الناجتــة عــن العــدول، إذ أشــار 
لذلــك د. شــفيع الســيد عنــد إيراده لــداّل لغــوي جديد للعــدول وهــو )التخّر(، 
فقــال: ))وأّمــا جمــال )التخــّر( الــذي يتميــز بــه األســلوب فكذلــك عنــد عبــد 
القاهــر اجلرجــاين، والــذي قلنــا مــن قبــل: أنــه يعنــي العــدول عــن معنــى مــن 

)1( لسانا لعرب، ابن منظور: مادة َعَدل.
)2( املثل السائر فيأد بالكاتب والشاعر: 20/ 191-193.
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ــد  ــى األول((1، وق ــا املعن ــة ال يعطيه ــر ألداء دالل ــى آخ ــو إىل معن ــاين النح مع
ــد  ــر د. عب ــاح(، إذ ذك ــو )اإلنزي ــدول وه ــر للع ــًا آخ ــون مرادف ــاد حمدث أورد نق
ــى أن  ــة -LECART ع ــة للفظ ــة حرفي ــاح ترمج ــّدي أن ))األنزي ــام املَس الس
ــة  ــي لفظ ــاوز(، أو نحي ــارة )التج ــه بعب ــح علي ــن أْن ُيصطل ــه يمك ــوم ذات املفه
ــن  ــدول(، وع ــارة )الع ــي عب ــدّد وه ــياق حم ــون يف س ــتعملها الباغي ــة اس عربي

ــارة األجنبيــة((2. طريــق التوليــد املعنــوي قــد نصطلــح عــى مفهــوم العب

ــر  ــد األكث ــه اجلدي ــد أن مرادف ــد، وُيعتق ــم جدي ــدول( قدي ــح )الع فمصطل
ــي  ــي الراث ــح الباغ ــنبقي عــى املصطل ــا س ــاح(، لكنّ ــو )اإلنزي ــيوعًا ه ش
ــة(3. ــه )الاحق ــتعامله يف كتابات ــّدي إلس ــور املس ــاد الدكت ــذي ع ــدول( ال )الع

وهنــاك مرادفــات كثــرة ملصطلــح )العــدول( أوردهــا نقــاد أجانــب منهــا: 
)اإلنتهــاك لكوهــن(، و )التجــاوز لغالــري( و )اإلنحــراف لســبيتتزر( وغرهــا 

كثــر4.

يف ظــل هــذا الفهــم املوجــز ســنحاول قــراءة بعــض أســاليب العــدول، مثــل: 
التقديــم والتأخــر، والفصــل والوصــل، والتعريــف والتنكــر يف بعــض فقــرات 
ــة  ــدرة فائق ــوي ق ــاب النب ــت أن للخط ــن الثاب ــّراء.... إذ م ــر الغ ــة الغدي خطب
للتعبــر عــن املعــاين التــي يريــد الرســول الكريــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( إيصاهلا 

)1( االجتاه األسلويب يف النقد العريب، د. شفيع السيد: 35.
)2( األسلوب واألسلوبية، د. عبد السام املسدي: 106. 

)3( ينظر: املصطلح النحوي: نشأهتو تطوره، عوض حممد القويزي: 71-70.
)4( ينظر: األسلوب واألسلوبية: 98- 99.
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للنــاس، عــى أن النــص املعــدول بــه ال يكــون خمتلفــًا تامــًا عــن الســياق العــام 
ــه والتأمــل، فهــو ظاهــرة أســلوبية  ــأيت العــدول للتنبي ــام ي للنــص األصــل، وإن
يكتنفهــا النــص، إذ ليــس مــن الباغــة أن يــرق النــَص كام أجنبــي ال عاقــة 
لــه بالســياق العــام للنــص، وبخاصــة إذا كان نبويــًا، فمصطلــح العــدول لــه ُبعد 

لغــوي وظــال أســلوبية، وهــو اخلاصيــة األساســية املنتجــة للشــعرية.

م1: العدول بالفكرة عرب �سياق الن�ش الأدبي: 

جوهــر خطبــة الغديــر وســياقها العــام تنــاول األطــر اإلهليــة باعان الرســول 
ــاة الرســول  ــه الســام(، ورضورة مبايعتــه يف حي ــة اإلمــام عــي )علي عــن والي
ــى  ــه ع ــد وفات ــد بع ــة ألح ــى حّج ــى ال تبق ــك، حت ــى ذل ــول ع ــة الرس ومبايع
الرغــم مــن قــر املــّدة املمتــدة بــن البيعــة والوفــاة، إال أن النــَص عــدل ضمــن 
ســياقه العــام إىل موضوعــات أخــرى ســنعرض لبعضهــا عــر املحــاور اآلتيــة:

1( سبب العدول.

2( هدف العدول.

3( طبيعة العدول.

4( اجلامع بن السياق العام واملعدول له.

املوضوعات املعدول هلا:

أ- رضورة أال َيمّن عليكم ويصيبكم عذاب من عنده، إّنه لباملرصاد..((.

فمــن يُمــّن عــى اهلل بإســامه يســخط عليــه، فعــدل عــن املعنــى العــام وهــو 
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الواليــة إىل معنــى آخــر وهــو أن يمــن املســلم عــى اهلل بإســامه.

ــًا  ــامه خالص ــون إس ــلم إىل رضورة أن يك ــه املس ــدول: تنبي ــبب الع 1( س
ــل -. ــز وج ــى اهلل -ع ــًا ع ــادة ال َمنّ ــًا وعب ــه اهلل تّرع لوج

ــّن عــى اهلل تعــاىل، وهــي أْن  2( هــدف العــدول: تنبيــه املســلم إىل خماطــر امَل
حيــقَّ عليــه عذابــه: ناهيــك عــن عــدم معقوليــة هــذا املــن ِمــن املخلــوق عــى 

خالقــه الغنــي عــن العاملــن.

ــام  ــة اإلم ــث والي ــو حدي ــث ه ــي أّن احلدي ــي املتلق ــدول: يع ــة الع 3( طبيع
عــي -عليــه الســام -، فاللواليــة مفهــوم وواجــب رشعــي، وللمــّن عــى اهلل 

باإلســام مفهــوم آخــر، ومــا يرتــب عليــه مــن عواقــب.

4( أمــا اجلامــع بــن األمريــن فهــو أن كًا منهــام واجــب عــى املســلم وحتقيقه 
عبــادة هلل وطاعــة خالصــة لوجهــه... ويستشــف مــن ذلــك بعــد تبليغنــا بأمــر 
الواليــة، - إذا كنّــا مؤمنــن حقــًا - رضورة أن نمتثــل ألمــر اهلل دون تــرّدد - أو 

َمــّن عــى اهلل أو الرســول.

ــبابه  ــه أس ــت ل ــدم كان ــام تق ــث في ــياق احلدي ــدول يف س ــص إىل أّن الع نخل
ــه. ــة ودالالت املوجب

ب( حالــة عــدول أخــرى عــن الســياق العــام للخطبة مــن الواليــة إىل التذكر 
ــه  ــه وآل ــول)صّى اهلل علي ــال الرس ــعائر اهلل، إذ ق ــن ش ــا م ــج وأن ــة احل بفريض
ــهد  ــعائر اهلل((، واستش ــن ش ــروة م ــا وامل ــاس، إّن الصف ــارش الن ــّلم(: ))مع وس
بقــول اهلل -تعاىل-:))فمــن حــّج البيــت أو اعتمــر فــا جنــاح عليــه، أن يطــّوف 
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هبــام((، وكذلــك قــال: ))معــارش النــاس حجــوا البيــت، فــام ورده أهــل بيــت 
ــه إال افتقــروا((. إال اســتغنوا، وال ختلفــوا عن

ــا  ــه م ــر اهلل ل ــن إال غف ــف مؤم ــف باملوق ــا وق ــاس، م ــارش الن ــك )مع وكذل
ــه(. ــتأنف عمل ــه اس ــت حجت ــك، فإذاانقض ــه ذل ــه إىل وقت ــن ذنب ــلف م س

ــج،  ــة احل ــن فريض ــة ع ــع الثاث ــذه املقاط ــم يف ه ــول األعظ ــدث الرس يتح
ــم  ــعائر اهلل، ويِعده ــن ش ــي م ــروة وه ــا وامل ــن الصف ــكه ب ــة أداء مناس وكيفي
ــد  ــرة... وق ــوب يف اآلخ ــران الذن ــا وغف ــة يف الدني ــكهم بالفريض ــى بتمس الغن
عــدل بالدعــوة إىل اإللتــزام بفريضــة احلــج والتمســك هبــا عــن ســياق حديــث 

ــة: ــوص الوالي ــر بخص الغدي

1( ســبب العــدول: تنبيــه املســلمن إىل أن مراســيم احلــج بــن الصفــا 
واملــروة هــي مــن شــعائر اهلل، واستشــهد الرســول باآليــة الكريمــة: )فمــن حــّج 

ــت....(. البي

ــام  ــة لإلم ــك بالبيع ــلمن إىل رضورة التمس ــه املس ــدول: تنبي ــدف الع 2( ه
ــج. ــة احل ــي فريض ــرى ه ــة أخ ــام -، ورضورة أداء فريض ــه الس ــي -علي ع

ــة  ــان والي ــو إع ــة ه ــبب اخلطب ــح أّن س ــن الواض ــدول: م ــة الع 3( طبيع
ــك بامــر اهلل  ــه مــن املســلمن، وذل ــه الســام وأخــذ البيعــة ل اإلمــام عــي علي
فهــو واجــب رشعــي، والواجــب اآلخــر هــو احلــج، فكانــت فقــرات فرضــه 

ــر. ــة الغدي ــي بيع ــة وه ــام للخطب ــى الع ــن املعن ــا ع ــدول هب مع

ــان  ــة وأمــر احلــج هــو أنــام واجبــان رشعي 4( أمــا اجلامــع بــن أمــر الوالي



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

36

سابع
الجزء ال

ال ينبغــي للمســلم التخــّي عنهــام، وإال فذلــك تعطيــل لفرضــن واجبــن مــن 
فــروض الديــن عــى املســلم... يتبــّن ممــا تقــّدم أن العــدول كانــت لــه مرراتــه 

وأســبابه لعظمــة الواجبــن الرعيــن.

ــن  ــام م ــًا مه ــول جانب ــام أورد الرس ــياق الع ــن الس ــدول ع ــتمرارًا للع وأس
جوانــب فريضــة احلــج بعدمــا تقــدم عنــه يف الفقــرات الســابقة، وهــو أن نفقاهتم 
تعــود إليهــم، وأن اهلل ال يضيــع أجــر املحســنن ثــم يوجههــم لــرورة التوبــة 
إىل اهلل تعــاىل وهــم يــؤدون مناســك احلــج بحيــث ال يرجعــون إىل ديارهــم إال 

وهــم تائبــون توبــة نصوحــًا عــن خمالفــة مرضــاة اهلل - تعــاىل -.

ــز  ــأن اهلل -ع ــامن ب ــلمن إىل رضورة اإلي ــه املس ــدول: توجي ــبب الع 1( س
وجــل- يِلــف عليهــم نفقــات حجهــم.. وإىل رضورة بــدء حيــاة جديــدة دون 

ــة اهلل. معصي

2( هــدف العــدول: وجــوب تســك املســلمن بواليــة اإلمــام عــي -عليــه 
الســام - مــن جانــب واإليــامن بــرورة التوبــة مــن جانــب آخــر فهــام أمــران 

ال يســتقيم أحدمهــا إال باســتقامة اآلخــر.

3( طبيعــة العــدول: عــدم اســتقامة ديــن املســلم إال إذا التــزم بــكل الفرائض، 
إذ قــرن بــن واليــة اإلمــام عــي - عليــه الســام - واإللتــزام هبــا وفريضــة احلج 

ووجــوب اإللتــزام بكليهــام معًا.

ــام  ــول، واإلم ــة اهلل والرس ــب طاع ــو واج ــن فه ــن األمري ــع ب ــا اجلام 4( أم
عــي مــن بعــده.
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ــول  ــد الرس ــة تأكي ــرة يف اخلطب ــدول الفك ــرى لع ــة األخ ــن األمثل ج( وم
ــارش  ــال: ))مع ــام، فق ــياق الع ــن الس ــزكاة ع ــاء ال ــاة وإيت ــة الص ــرض إقام لف
ــل-...((. ــز وج ــم اهلل -ع ــام أمرك ــزكاة ك ــوا ال ــاة، وآت ــوا الص ــاس، أقيم الن

حتــّدث عــن أمهيــة البيعــة واالعــراف عــن الســياق العــام الــذي هــو بيعــة 
اإلمــام عــي - عليــه الســام -.

1( ســبب العــدول: توجيــه املســلمن إىل رضورة حفــظ أركان الديــن، ومــن 
أمههــا إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة.

2( هــدف العــدول: تبيــان هويــة املســلم بإقامــة الصــاة التــي أن قبلــت قبــل 
مــا ســواها وأن ُرّدت ُرّد مــا ســواها... وكذلــك أمهيــة فــرض الــزكاة.

3( طبيعــة العــدول: يعــرف اجلمــع الغفــر مــن املســلمن احلارضيــن يف ذلك 
اليــوم الشــديد احلــر وبتلــك الظــروف النفســية، وهــم يودعــون نبّيهــم يف آخــر 
حّجــة لــه يعرفــون أنــم مــا اجتمعــوا إال لتلقــي أمــر اهلل- تعــاىل-: ))يــا أهّيــا 
ــه تأكيــد  ــغ مــا أنــزل إليــك...((، وهــا قــد ضّمــن الرســول خطبت الرســول بّل
رضورة إقامــة فــرض الصــاة وإيتــاء فــرض الــزكاة... فعــدل هبــام عــن ســياق 

البيعــة.

4( أّمــا اجلامــع بــن االمريــن فهــو عظمــة كل منهــام: الصــاة والــزكاة مــن 
ــّدم  ــا تق ــرى... مم ــة أخ ــن جه ــام- م ــه الس ــي -علي ــام ع ــة اإلم ــة ووالي جه

ــه. ــه أســبابه وموجبات ــت ل نفهــم أّن العــدول كان

د( ويف حالــة عــدول أخــرى دعــا الرســول الكريــم إىل تذّكــر املــوت 
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واحلســاب والثــواب والعقــاب ثــم اجلنــة والنــار واستشــهد بآيــة قرآنيــة، فقــال: 
ــّز  ــال اهلل- ع ــام ق ــاعة، ك ــذروا الس ــوى، وأح ــوى، التق ــاس، التق ــارش الن )مع
وجــل-: ))إّن زلزلــة الســاعة يشء عظيــم((، وكذلــك قــال: ))اذكــروا املــامت 
ــواب  ــن، والث ــدي رب العامل ــن ي ــبة ب ــن، واملحاس ــاب واملوازي ــاد واحلس واملع
والعقــاب، فمــن جــاء باحلســنة أثيــب عليهــا، ومــن جــاء بالســيئة فليــس لــه يف 

ــب((. ــان نصي اجلن

ــوم  ــن ي ــذر م ــوى واحل ــاَس إىل التق ــوُل الن ــا الرس ــن دع ــن املقطع يف هذي
احلســاب، واستشــهد بــاألول بقــول اهلل- تعــاىل-: ))إن زلزلــة...((.

ــأن  ــم ب ــوت وأَمرَه ــوات األوان بامل ــن ف ــاس م ــّذر الن ــاين ح ــع الث ويف املقط
يذكــروا املــامت واملعــاد واحلســاب والعقــاب وذلك بمعــرض الوعيــد، وذكرهم 
بالثــواب، واجلنــان يف معــرض الوعــد فــكان ذلــك عــدوالً عــن الســياق العــام 

ملــا فيــه صالــح املســلمن.

1( سبب العدول: أمهية احلساب ورضورة إعداد الُعدّة له.

2( هــدف العــدول: تنبيــه املســلمن إىل رضورة تذّكــر املــوت، واالســتعداد 
ــى  ــب ع ــا جي ــن وم ــاب، واملوازي ــاد واحلس ــر املع ــح، وتذّك ــل الصال ــه بالعم ل
ــن  ــواب مل ــد الث ــد والوعي ــم يف الوع ــّن هل ــم يب ــك، ث ــه إزاء ذل ــام ب ــلم القي املس

أطــاع والعقــاب ملــن عــى.

ــة  ــر خطب ــامع آخ ــلمون لس ــأ املس ــوم هتّي ــك الي ــدول: يف ذل ــة الع 3( طبيع
لنبّيهــم، وقــد عرفــوا مــن املقاطــع األوىل: أنــا بيعــة اإلمــام عــي، فذلــك أمــر 
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ــل. ــن األص ــدوالً ع ــكلت ع ــًا فش ــاءت ضمن ــر ج ــذه أوام وه

ــو رضورة  ــرى فه ــروض األخ ــة والف ــرض الوالي ــن ف ــع ب ــا اجلام 4( أم
ــك. ــلم يف ذل ــار للمس ــًا، وال خي ــا مجيع ــامن هب اإلي

م2/ املظاهر الرتكيبية للعدول: ن�سري فيما ياأتي اإىل بع�سها:

أ( مظهــر التقديــم والتأخــر: يمتــاز هــذا املظهــر بثــراء املعــاين الصــادرة عنــه، 
ولشــيوعه يف اخلطــاب، فقــد بــّن النحــاة األجــزاء التــي ال جيــوز فيهــا التقديــم 

وهــي أربعــة عــر موضوعــًا:

الصلــة عــى املوصــول، واملضمــر عــى الظاهــر يف اللفــظ واملعنى، إال مــا جاء 
عــى رشيطــة التفســر، والصفــة ومــا اتصــل هبــا عــى املوصــوف ومجيــع توابــع 
األســم حكمهــا حكــم الصفــة، واملضــاف إليــه، ومــا اتصــل بــه عــى املضــاف، 
ومــا عمــل فيــه حــرف أو اتصــل بــه حــرف زائــد ال يقــّدم عــى احلــرف، ومــا 
ــى  ــه ع ــّدم مرفوع ــا يق ــع ف ــب ورف ــل فنص ــروف بالفع ــذه احل ــن ه ــّبه م ش
منصوبــه، والفاعــل ال يقــّدم عــى الفعــل، واألفعــال التــي ال تتــرف ال يقــّدم 
عليهــا مــا بعدهــا، والصفــات املشــبه بأســامء الفاعلــن، والصفــات التي ال تشــبه 
ــي هلــا صــدر  ــه، واحلــروف الت أســامء الفاعلــن ال يقــّدم عليهــا مــا عملــت في
الــكام، ال يقــّدم مــا بعدهــا عــى مــا قبلهــا، ومــا عمــل فيــه معنــى الفعــل فــا 
ــتثناء  ــروف األس ــد إال، وح ــا بع ــز وم ــّدم التميي ــه، وال يق ــوب علي ــّدم املنص يق
ــيء مل  ــه ب ــول في ــل واملعم ــل العام ــن الفع ــرق ب ــا، وال يف ــام قبله ــل في ال تعم
ــوف  ــم املعط ــون تقدي ــز البري ــات، وال جيي ــل إال األعراض ــه العام ــل في يعم
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عــى املعطــوف عليــه، إذا كان مرفوعــا بغــر الفاعليــة او جمــروًرا يف شــعر وال يف 
غــره1.

ومــن أســباب عــدم جــواز التقديــم يف حــاالت معينــة ســعة هــذا املظهــر يف 
خطابــات العــرب للحاجــة إليــه، وإلثرائــه يف أســلوب العــدول، وألّن املعنــى 
ــم يف  ــى تّكنه ــة ع ــه دالل ــوا ب ــذا ))أت ــًا ل ــًا تأويلي ــًا تأملي ــه غالب ــذي يتناول ال

ــم((2. ــادة هل ــكام والقي ــم يف ال ــة وملكته الفصاح

ــي  ــى لوع ــر، ويبق ــذا املظه ــر هب ــعر والنث ــايل الش ــاء يف جم ــع األدب ــد أول لق
املتلقــي دور مهــم يف الكشــف عــن املعنــى الــذي يقصــده املرســل ضمــن هــذا 

ــي. األداء الكام

دة لصيــغ التقديــم  ويف ضــوء قراءتنــا خلطبــة الغديــر نشــر إىل حــاالت متعــدِّ
والتأخــر وذلــك لزيــادة املعنــى وختصيصــه، منهــا:

ــول: و  ــول الرس ــه، ق ــدأ، ومثال ــى املبت ــة(، ع ــبه اجلمل ــر )ش ــم اخل 1( تقدي
))لــه اإلحاطــة بــكل يشء((، فقــّدم شــبه اجلملــة )لــه( عــى املبتــدأ )اإلحاطــة( 

وكذلــك قولــه )لــه امللــك(، و )لــه احلمــد( وكذلــك )بيــده اخلــر(.

ــة(،  ــه قارع ــلُّ يب من ــه: )فتِح ــل، ومثال ــى الفاع ــة ع ــبه اجلمل ــم ش 2( تقدي
ــة(.. ــل )قارع ــى الفاع ــه( ع ــرى )من ــة االخ ــة )يب( والفضل ــبه اجلمل ــّدم ش فق

3( تقديــم املفعــول بــه )الضمــر( و املعــرف بـــ ال )التعريــف( عــى الفاعــل، 

)1( ينظر: الكّشاف، الزخمري: 4/ 398.
)2( الرهان يف علوم القرآن، بدر الدين الزركي: 4/ 398.
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ــبه  ــاء(، وش ــر )اهل ــه الضم ــول ب ــّدم املفع ــد(، فق ــي أح ــا عن ــه: )ال يدفعه مثال
ــره رصاخ  ــل: ))ال يضج ــك مث ــد(، وكذل ــل )أح ــى الفاع ــي(، ع ــة )عنّ اجلمل
املســترخن((، و )ال يرحــه احلــاح امللحــن(، و )مــأل الدهــَر قدُســه(، فقــدم 
املفعــول بــه )الدهــر( عــى الفاعــل )قدســه(، وكذلــك: )والــذي يغشــى األبــد 

نــوُره(.

4( تقديــم خــر الفعــل الناقــص عــى اســمه، ومثالــه قولــه: ))وليــس مثلــه 
يشء((، فقــّدم اخلــر )مثلــه( عــى األســم )يشء( وكذلــك قولــه: ))مل يكــن معــه 
ــمه  ــى أس ــص ع ــل الناق ــر الفع ــي خ ــه( وه ــة )مع ــبه اجلمل ــدم ش ــد((، فق ض
ــه(  ــة( )ل ــّدم )الفضل ــد ق ــد((، وق ــوًا أح ــه كف ــن ل ــك: ))ومل يك ــد( وكذل )ض

ايضــًا عــى أســم الفعــل الناقــص.

5( تقديــم شــبه اجلملــة عــى املفعول بــه، ومثالــه قــول الرســول: ))مغضوب 
ــه  ــن رّد عــّي قــويل((، فقــّدم شــبه اجلملــة )عــّي( عــى املفعــول ب مغضــوب َم

)قــويل(.

ــت  ــه: ))يّف نزل ــام يف قول ــل ك ــل والفاع ــى الفع ــة ع ــبه اجلمل ــم ش 6( تقدي
ــت((. ــم عّم ــك: وهل ــت - وكذل ــم نزل وفيه

وهكــذا نــرى أن لغــة التقديــم والتأخــر حتــوي معنــى بيانيــًا واســعًا يصعــب 
ــداع اخلطيــب أو  ــه بإب ــه باالســتعامل والتصال انتظامــه يف قواعــد حمــّددة لعاقت

النــص النثــري وكذلــك إبــداع املتلقــي ووعيــه.

وغالبــًا فــإّن مــا يقــّدم يف الــكام هــو موضــع اهتــامم أكثــر أو هــو مــا يــدور 
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ــت(،  ــم نزل ــت وفيه ــه: ))يّف نزل ــل قول ــة األوىل مث ــث بالدرج ــه احلدي حول
فــكان التأكيــد عــى شــخص الرســول وشــخوص أهــل البيــت مجيعــًا -عليهــم 

ــام-. الس

ــى  ــة ع ــف مجل ــن عط ــد الباغي ــل عن ــل: الوص ــُل الفص ــر الوص ب( مظه
مجلــة أخــرى بـ)الــواو( حــرًا، والفصــل تــرك ذلــك العطــف1، فقــد حــر 
الوصــل بــن اجلمــل بحــرف عطــف واحــد هــو )الــواو(، وهــذا ال يعنــي انعدام 
الوصــل بــن التشــكيات النحويــة األخــرى وهــي أشــباه اجلمــل واملفــردات، 
ولكــن لنــدرة وضعــف النــكات اجلميلــة والدقيقــة فيهــا أمهلــت عنــد الباغين 
حــرا، إذ ال حتتــاج إىل كثــر تأّمــل وتدّبــر كالوصــل بــن اجلمــل... فأصــل هذا 
املظهــر مــن أختصــاص النحويــن، وقــد فّصلــوا فيــه، أّمــا الباغيــون فتعنيهــم 
ــراب  ــم اإلع ــى وال يعنيه ــق باملعن ــام يتعّل ــل في ــن اجلم ــة ب ــات الداللي العاق
بوصفــه ظاهــرة كــام عنــد النحويــن و )إذا كان النحــاة يرتكــزون عــى مســألة 
اخلطــأ والصــواب يف الركيبــات الكاميــة، فــإّن التوجه األســلويب يــدور تفكيكًا 
أو تركيبــًا عــى حمــاور اإلنتاجيــة مــن أجــل رصــد حركــة اجلــامل الفنّــي القائــم 
عــى حتريــك مــادة الشــكل فــوق مســتويات الرقعــة األســلوبية، وإنضاجهــا مــع 
ظاهــرة الوصــل والفصــل وقدرهتــا التوزيعيــة ملقاطــع النــص(2، فاألصــل هــو 
الفصــل لعــدم حاجتــه ألداة ربــط بــن اجلمــل، ثــم يــأيت الوصــل الــذي حيتــاج 

لرابــط معــن - وهــو )الــواو( كــام تقــّدم.

)1( ينظر: اإليضاح يف علوم الباغة: حممد بن عبد الرمحن القزويني: 279-246.
)2( األسلوبية وثاثية الدوائر الباغية، د. عبد القادر عبد اجلليل: 354.



 أسلوبية لغة العدول لي ةطبة الغدير

43

ــا،  ــل بينه ــى للوص ــى واملعن ــل يف املبن ــن اجلم ــة ب ــود عاق ــن وج ــّد م والب
وســبب كــون الوصــل بالــواو حــرًا ألن هــذا احلــرف يفيــد إرشاك املعطــوف 
ــع  ــا م ــرى فإّن ــف األخ ــروف العط ــا ح ــط، أّم ــه فق ــوف علي ــم املعط يف حك

ــم(1. ــي يف )ث ــاء( والراخ ــب يف )الف ــر كالرتي ــيئًا آخ ــد ش األرشاك تفي

وللفصل مواضع ثاثة هي:

1( كــامل األتصــال بــن اجلملتــن: وذلــك يتحقــق إذا كانــت اجلملــة الثانيــة 
تأكيــدًا لــألوىل أو بــدالً عنهــا أو بيانــًا هلــا.

ــا خــرًا وإنشــاًء أو ال  ــك إذا أختلفت ــن: وذل ــن اجلملت 2( كــامل اإلنقطــاع ب
تكــون أيــة مناســبة بينهــام.

3( شــبه كــامل اإلتصــال بــن اجلملتــن أي )اإلســتئناف(، بــأن تكــون اجلملة 
الثانيــة جوابــًا عن ســؤال يــدرك عــر اجلملــة األوىل.

وكذلك للوصل ثاثة مواضع، هي:

ــل  ــيض الفص ــا يقت ــود م ــاًء دون وج ــرًا وإنش ــان خ ــدت اجلملت 1( إذا احت
ــام. بينه

ــاف  ــم بخ ــل يوه ــاًء، وكان الفص ــرًا وإنش ــان خ ــت اجلملت 2( إذا اختلف
ــود. املقص

3( إذا أرشكت اجلملة الثانية باملحل اإلعرايب للجملة األوىل2.

)1( ينظر: الفصول املفيدة يف الواو املزيدة، صاح الدين خليل: 128.
)2( ينظر: رس الفصاحة، ابن سنان اخلفاجي: 234.
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ــر  ــة )الغدي ــل يف خطب ــل والوص ــة للفص ــق معّين ــد مصادي ــنحاول رص وس
ــي: ــل ه ــع الفص ــّراء(، فمواض الغ

1( كامل اإلتصال:

ــًا أو  ــدًا لفظي ــة األوىل تأكي ــد اجلمل ــة تؤك ــة الثاني ــو أن اجلمل ــد: ه أ- التأكي
ــع  ــاز، أو لرف ــم املج ــع توه ــر، أو لرف ــادة التقري ــك )لزي ــع ذل ــًا، ويرج معنوي

ــط(1. ــم الغل توه

ومــن شــواهد التأكيــد ضمــن حمــور كــامل األتصــال يف خطبــة الغديــر قــول 
ــل عــى مجيــع َمــن َبــرأه، متطــّول عــى مجيــع َمــن انشــأه((. الرســول: ))متفضِّ

فقــد فصلــت مجلــة )متطــّول عى مجيــع مــن انشــأه(، عــن ســابقتها ))متفضل 
عــى مجيــع َمــن َبــَرأه(( ألّنــا أكــدت اجلملــة التــي قبلهــا فمعنــى األوىل: أّن كرَم 
ــًا،  ــة تام ــة الثاني ــى اجلمل ــه يعــمُّ كلَّ املخلوقــات وهــو معن اهلل- تعــاىل- وفضَل
فقــد ترادفــت الفــاظ: متطــّول ومتفّضــل، انشــأه وَبــَرَأه، فكانــت الثانيــة تأكيــدًا 

ملعنــى األوىل وتقريــرًا فقــط.

ــد  ــذي ورد بتأكي ــال ال ــامل اإلتص ــور ك ــن حم ــل م ــى الفص ــر ع ــاهد آخ وش
ــن  ــم الذي ــول يف األوىل: ))أال إّن أعداءه ــول الرس ــألوىل، ق ــة ل ــة الثاني اجلمل

ــعرًا((. ــون س يصل

الثانيــة: ))أال إّن أعداءهــم الذيــن يســمعون جلهنــم شــهيقا...((،  ويف 

طريف  من  جديد  هبيكل  منتطبيقاهتا  وصور  وفنونا،  وعلومها  أسسها  العربية،  الباغة   )1(
وتليد، عبد الرمحن حسن امليداين: 10/ 583.



 أسلوبية لغة العدول لي ةطبة الغدير

45

فاجلملــة الثانيــة فصلــت عــن األوىل ألنــا جــاءت توكيــدًا هلــا.... فكــّرر ألفــاظ 
ــمعون  ــة: ))يس ــاء يف الثاني ــم ج ــن، ث ــن....(( يف اجلملت ــم الذي )أال إن أعداءه
جلهنــم شــهيقا..((، فتكــّرر املعنــى نفســه الــذي يف اجلملــة الســابقة ))يصلــون 
ــون  ــا تك ــم عندم ــهيق جهن ــدة، وش ــم املوق ــار جهن ــو ن ــعر ه ــعرًا((، والس س

ــتقرة... ــار مس الن

ــم  ــود باحلك ــع املقص ــه: )التاب ــدل بقول ــك الب ــن مال ــّرف اب ــدل: ع ب( الب
بــا واســطة(1، أوضــح ابــن مالــك يف هــذا التعريــف حــدود البــدل بأّنــه تابــع 

ــان: ــدل ركن ــه، فللب ــه بمتبوع ــاطة تصل ــا وس ــود ب ومقص

األول: املبــدل منــه، والثــاين: البــدل وال وســاطة بينهــام، مثــل: ســلمت عــى 
صديقــك حممــد، )فمحمــد( بــدل مــن )صديقــك(.

وللبدل أنواع أربعة هي2: 

1( بدل مطابق وبدل كل من كل.

2( بدل غر مطابق )بدل بعض من كل(.

3( بدل اشتامل، 4( بدل مباٍن.

ومثــال ذلــك يف اخلطبــة املباركة:)وعظتنــا بوعــظ اهلل يف عي أمــر املؤمنن...( 
فــكان )أمــر املؤمنــن( بــدال مــن )عــي(.... واالمثلــة الكثــرة عــى ذلــك.... 

)وهــو بــدل كل مــن كل(.

)1( رشح ابن عقي لالفية ابن مالك: 3/ 247.
)2( موسوعة النحو واإلعراب، سعد زياد: 3/ 247.
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ج( البيــان: هــو أن يكــون يف اجلملــة األوىل إهبــام يــراد إزالتــه فتــأيت اجلملــة 
ــل أمــورًا جمملــة يف اجلملــة األوىل1، كــام يف  الثانيــة هلــذا الغــرض أو تــأيت لتفصِّ
قــول الرســول: ))أال إّن أعداءهــم الذيــن َيْصَلــَون ســعرا((، ))أال إّن أعداءهــم 
الذيــن قــال اهلل - عــز وجــل - فيهــم: ))كلــام دخلــت امــة لعنــت اختهــا((. أال 
إّن أعداءهــم الذيــن قــال اهلل فيهــم ))كّلــام ُألقــي فيهــا فــوج ســأهلم خزنتهــا، أمل 
ياتكــم نذيــر، قالــوا: بــى قــد جاءنــا نذيــر فكّذبنــا، وقلنــا مــا نــّزل اهلل مــن يشء، 

إْن أنتــم إالّ يف ضــال كبــر((.

املقاطــع املتقدمــة حمتشــدة بتبيــان صفــات أعــداء أهــل البيــت، وقــد بــدأت 
ــه  ــتفح ب ــد، وتس ــه والتوكي ــد التنبي ــو يفي ــتفتاح )أال( وه ــرف اإلس ــل بح اجلم

اجلمــل هلــذا الغــرض.

فهــذه اجلمــل وصفــت أعــداء أهــل البيــت، وبّينــت عواقبهــم... ووّضحــت 
أن مصرهــم جهنــم، وقــد جــاءت بعــد مجــل ســبقتها لتوضيــح َمــن هــم أوليــاء 
أهــل البيــت، وقــد أســتفتحت أيضــًا بــأداة اإلســتفتاح والتوكيــد )أال(، ومنهــا 

قولــه: ))أال إن أولياءهــم الذيــن يدخلــون اجلنــة بســام آمنــن...((.

ــة  ــون اجلن ــم: ))يدخل ــال اهلل - - عنه ــن ق ــم الذي ــه: ))أال إن أولياءه وقول
ــف  ــداء ووص ــف األع ــًا لوص ــت مج ــاب((، فكان ــر حس ــا بغ ــون فيه يرزق
األوليــاء تبيانــًا وتوضيحــًا هلــم وملصرهــم وتفصيــًا ملجمــل، وتأكيــدًا وتنبيهــًا 
هلــم...، وكل هــذه اجلمــل كانــت مفصولــة عــن بعضها ببعــض لكــامل اإلتصال 
بينهــا، أي جمــّردة عــن حــرف العطــف الرابــط ألنــا متواصلــة يف املعنــى متحــدة 

)1( ينظر: معجم املصطلحات الباغية وتطورها، د. أمحد مطلوب: 3/ 121.
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فيــام بينهــا.

ب( كــامل اإلنقطــاع: وذلــك إذا اختلفــت اجلملتــان خــرًا وإنشــاًء، أو أن ال 
تكــون بينهــام مناســبة، مثــال ذلــك، قــول الرســول يف اخلطبــة: )معــارش النــاس 
- مــا تقولــون؟ فــإن اهلل يعلــم كل صــوت وخافيــة كل نفــس ))فمــن اهتــدى 
ــام يبايــع اهلل، ))يــد  فلنفســه، وَمــن ضــلَّ فإنــام يضــّل عليهــا((، ومــن بايــع فإّن
اهلل فــوق أيدهيــم((...(، فقــد اســتعمل الرســول أســلوب اإلنشــاء بقولــه: ))مــا 
ــة  ــم بوالي ــن رأهي ــلمن ع ــول املس ــأل الرس ــتفهامية، يس ــة اس ــون؟((، مجل تقول
اإلمــام عــي -عليــه الســام -، ثــم أردفــه بأســلوب خــري، وقــد أّكــد قولــه 
بـــ إّن التوكيديــة، بــأن اهلل - يعلــم كل يشء، مــا ظهــر ومــا بطــن، وقــد أبلغهــم 
أمــره بالواليــة، فــا حجــة هلــم بعــد ذلــك باملخالفــة، بقولــه: ))فــإن اهلل يعلــم 

كل صــوت...((، فهــام أســلوبان خمتلفــان وقــد فصــل الثــاين عــن األول..

ــة  ــون اجلمل ــأن تك ــتئناف(، ب ــمى )باإلس ــال: ويس ــامل اإلتص ــبه ك جـــ( ش
ــن األوىل  ــّف م ــة األوىل، أو ُيستش ــه اجلمل ــويص ب ــؤال ت ــن س ــًا ع ــة جواب الثاني
))وتنزيــل الســؤال بالفحــوى منزلــة الواقــع ال يصــار إليــه إال جلهــات لطيفــة: 
إمــا لتنبيــه الســامع عــى موقعــه، أو إلغنائــه أن يســأل، أو لئــا يســمع منــه يشء، 
أو لئــا ينقطــع كامــك بكامــه، أو للقصــد عــى تكثــر املعنــى بتقليــل اللفــظ 
ــذا  ــرط يف ه ــا ينخ ــك مم ــر ذل ــف، أو غ ــرك العاط ــؤال وت ــر الس ــو تقدي - وه
املســلك((1، وبذلــك يكــون بــن اجلملتــن شــبه كــامل اإلتصــال.. ومثــال ذلــك 
قــول الرســول - يف اخلطبــة: )معــارش النــاس، فاتقــوا اهلل - وبايعــوا عليــًا أمــر 

)1( اإليضاح يف علوم الباغة: 124.
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املؤمنــن، واحلســن واحلســن، واألئمــة كلمــة طيبــة باقيــة، هيلــك اهلل مــن غــدر، 
ويرحــم مــن وىف ))فمــن نكــث فإّنــام ينكــث عــى نفســه، ومــن أوىف بــام عاهــد 
ــن  ــر اجلملت ــول ع ــم الرس ــد أمره ــام((...، فق ــرا عظي ــيؤتيه اج ــه اهلل فس علي
األوليــن بتقــوى اهلل ومبايعــة اإلمــام عــي وولديــه واألئمــة مــن بعدمهــا... ثــم 
ــن وىف((...  ــم اهلل َم ــدر((، و )يرح ــن غ ــك اهلل َم ــن: ))هيل ــك بجملت أردف ذل
ــن: ))وإن مل  ــن األولي ــر اجلملت ــن ع ــان املتلق ــادر إىل أذه ــؤاالً يتب ــكأن س ف
نبايــع.. ثــم مــاذا؟((، فــكان اجلــواب ))هيلــك اهلل َمــن غــدر(( و ))يرحــم َمــن 
ــدروا،  ــد غ ــوا فق ــم إن مل يبايع ــاك، ألّن ــة اهل ــدم املبايع ــة ع وىف((، أي أن عاقب

ونكثــوا عهدهــم.

أّمــا َمــن ويف بالبيعــة فرمحــه اهلل... فكانــت اجلملتــان األخريــان مفصولتــن 
عــن اجلملتــن األوليــن ألن بينهــام شــبه كــامل اإلتصــال.

أّما مواضع الفصل1 فهي:

1( إذا احتــدت اجلملتــان باخلريــة واإلنشــاء ومل يوجــد ســبب للفصــل 
ــة:  ــى يف اخلطب ــول املصطف ــك ق ــن ذل ــل م ــرة الوص ــْكل ظاه ــام... وَش بينه
ــي  ــي، وخليفت ــي علم ــي وواع ــي ووصي ــي أخ ــذا ع ــاس، ه ــارش الن ))مع
ــاه،  ــام يرض ــل ب ــه، والعام ــي إلي ــاب اهلل - والداع ــر كت ــى تفس ــي، وع يف امت
ــه، وخليفــة  ــه، والناهــي عــن معصيت ــه، واملــوايل عــى طاعت واملحــارب ألعدائ
ــطن  ــن والقاس ــل الناكث ــادي، وقات ــام اهل ــن واإلم ــر املؤمن ــول اهلل وأم رس

واملارقــن بأمــر اهلل((.

)1( ينظر: رس الفصاحة: 243.
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نلحــظ املعنــى البيــاين يف هــذا الوصــل )بالــواو( يصــور مــدى قــرب اإلمــام 
ــه أخــوه ووصيــه وخليفتــه يف أمتــه وعــى نجــه  عــي مــن النبــي، فيــّرح بأّن
ــأن  ــّن ب ــم يب ــه والصفــات األخــرى، ث ــة أعدائ ــريض اهلل، وحمارب ــام ُي بالعمــل ب
اإلمــام ســوف يقاتــل الناكثــن والقاســطن واملارقــن... وكان الوصــل بأداتــه 
))الــواو(( هــو الرابــط بــن تلــك الصفــات وقــد احتــدت هــذه اجلمــل مجيعــًا 

ــة. باخلري

2( إذا أختلفــت اجلملتــان باخلريــة واإلنشــاء، وكان الفصــل يوهــم خــاف 
املقصــود، أّمــا الشــواهد مــن اخلطبــة هبــذا اخلصــوص فلــم نتوافــر عليهــا.

3(إذا كان للجملــة األوىل حمــل مــن اإلعــراب، وقصــد املنشــئ إرشاك الثانيــة 
يف هــذا املحــل اإلعــرايب، وهــذا الطــرح شــائع متــداول يف معــاين النحــو عنــد 
الباغيــن، ومعلــوم أّن اجلمــل التــي هلــا حمــل مــن اإلعــراب واقعــة يف حكــم 
ــن  ــع م ــا موض ــوف عليه ــون للمعط ــاين: ))أن يك ــال اجلرج ــد ق ــرد، فق املف
اإلعــراب، وإذا كانــت كذلــك كان حكمهــا حكــم املفــرد، إذ ال يكــون للجملــة 
موضــع مــن اإلعــراب حتــى تكــون واقعــة موقــع املفــرد، وكان وجــه احلاجــة 

ــواو(، ظاهــرًا واإلرشاك هبــا يف احلكــم موجــودًا(1. إىل )ال

ــة  ــّن ممّــا تقــّدم أن عطــف اجلمــل بعضهــا عــى بعــض هــو ضمــن نظري يتب
النظــم التــي نــادى هبــا اجلرجــاين.. أّمــا شــكل ظاهــرة الوصــل يف هــذه احلالــة، 
فهــي قــول املصطفــى: ))معــارش النــاس، قولــوا الــذي قلــت لكــم، وســلِّموا 
ــا  ــا كنّ ــذا، وم ــا هل ــذي هدان ــد هلل ال ــوا: احلم ــن، وقول ــرة املؤمن ــٍي بأم ــى ع ع

)1( دالئل اإلعجاز، عبد القاهر اجلرجاين: 223.
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لنهتــدي لــو ال أن هدانــا اهلل((، فجملــة ))الــذي قلــت لكــم((، يف حمــل نصــب 
ــة ))وســّلموا عــى  ــا مقــول القــول، وقــد عطــف عليهــا مجل ــه، ألّن مفعــول ب
ــى  ــة ع ــا معطوف ــب؛ ألن ــل نص ــة يف حم ــت الثاني ــن((، فكان ــرة املؤمن ــٍي بأم ع
مجلــة مقــول القــول األوىل فقــد وصــل الثانيــة هبــا، وذلــك للتريــك يف احلكــم 

مــع التناســب املعنــوي بينهــام.

وهكــذا نــرى ترابــط هــذه اجلمــل بالوصــل وهــي تتنــاول موضوعــًا واحــدًا 
هــو واليــة اإلمــام عــي وإمرتــه للمؤمنــن.

جـــ( مظهــر التعريــف والتنكــر: وســيكون الركيــز يف الشــواهد عــى املســند 
إليــه، ألمهيتــه يف اجلملــة وملحدوديــة البحــث.

ــد  ــذي يري ــى ال ــب املعن ــه، وبحس ــم علي ــع احلك ــا يق ــو م ــه ه ــند إلي واملس
ــتنادًا إىل  ــرة إس ــة أو نك ــون معرف ــب أن يك ــب يتوج ــه للمخاط ــم إيصال املتكل

ــود. ــى املقص ــن املعن ــرًا ع ــال وتعب ــع احل واق

وقــد أســهب أهــل اللغــة والباغــة - إنطاقــًا مــن علــم املعــاين - يف 
ــل  ــر أص ــه، إّن التنك ــند إلي ــند واملس ــر، واملس ــف والتنك ــن التعري ــث ع احلدي
ــرف  ــة يع ــة معين ــاج إىل صيغ ــف فيحت ــا التعري ــة أّم ــاج إىل عاق ــه ال حيت ألّن
هبــا... واألصــل الفــارق بينهــام يبــدو نســبيًا بحســب فهــم املتكلــم واملخاطــب 
للمعنــى املقصــود، وإال فــإّن كلمتــي )شــمس( و )قمــر( مثــًا أســتنادًا إىل بعض 
ــائعتان،  ــان ش ــام معروفت ــع أّن ــان، والواق ــا نكرت ــر مه ــة بالتنك ــد اخلاص القواع
ومــن املعــارف املعنويــة، وقــد وجــدوا خترجيــًا لذلــك فحــواه: أن هــذه األلفــاظ: 



 أسلوبية لغة العدول لي ةطبة الغدير

51

)شــمس، وقمــر، وهــال( ومــا عــى شــاكلتها نكــرات لفظــًا معرفــات معنــى.

يصوغ الباغيون املسند إليه )املعّرف(، عى األشكال واملحاور اآلتية:

اأوًل: حمور الإ�سمار:

ــة  ــب يف حال ــب أو غائ ــم أو خماط ــى متكل ــدال ع ــر ال ــه املضم ــد ب ويقص
اإلفــراد أو التثنيــة أو اجلمــع ))والتعريــف باإلضــامر يــدّل عــى عمــوم الغائــب 
أو احلــارض، دون ختصيــص لغائــب أو حــارض بعينــه، وهــذا احلضــور قــد يكــون 
ــِت،  ــَت وأن ــا، ونحــن، وقــد يكــون حضــور خطــاب: كأن حضــور تكلــم: كأن
ــن  ــا ال يمك ــر يف جممله ــذه الضامئ ــي، وه ــو، وه ــخصية: كه ــون ش ــة تك والغيب
ــط  ــن ترتب ــة ح ــون معرف ــام تك ــام، وإّن ــر يف النظ ــف أو التنك ــا بالتعري وصفه
بالســياق، وتعــن عــى ذلــك القرائــن: كاحلضــور بالنســبة للمتكلــم، واملخاطب 

ــب((1. ــبة للغائ ــع بالنس واملرج

وكــام تقــدم فــإن املعــّول عليــه يف املعنــى البياين هــو وعــي املتلقــي للمقصود.. 
ونذكــر شــواهد معينــة للضامئــر يف اخلطبــة املباركــة، منهــا: ))وأحــاط بــكل يشء 
علــاًم وهــو يف مكانــه((، فقــد جــاء بالضمــر البــارز املنفصــل )هــو( يف معــرض 
حديثــه عــن عظمــة اخلالــق وإحاطتــه علــاًم بــكل يشء، وهــو مســند إليــه يف هــذا 

التشــكيل النحــوي، و)هــو( ضمــر شــأن لغــرض التعظيــم.

ثانيًا: حمور العَلمية: 

)1( الباغة واألسلوبية، د. حممد عبد املطلب: 261.
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ــراض  ــوي ألغ ــياق اللغ ــر الس ــه ع ــند إلي ــم املس ــى بالعَل ــأن يؤت ــك ب وذل
باغيــة خمتلفــة: كالتعظيــم والتحقــر والتلــذذ، والتــرك، والتفــاؤل، والتشــاؤم 
وغرهــا: ))وســياق التعريــف بالعلميــة يرتبــط أساســًا بقصــد املتكلــم، ومــن 
ــث ال  ــه بحي ــص ب ــم يت ــامع باس ــن الس ــاره يف ذه ــم إحض ــد بالَعل ــث يري حي
يطلــق عــى غــره باعتبــار وضعــه هلــذه الــذات املعّينــة أبتــداًء((1، إّن اســتراف 
الغــرض الباغــي الشــائع للعلميــة يعتمــد عــى فهــم املتلقــي يف تكوينــه للمعنى 
ــاظ  ــوى األلف ــا: أق ــرة منه ــة كث ــة يف اخلطب ــور العِلمي ــود، وُص ــاين املقص البي
تعريفــًا وشــيوعًا هــو لفــظ اجلالــة، إذ اســتهل الرســول خطبتــه بقولــه: ))بســم 
ــة، وأول  ــظ اجلال ــة بلف ــتفتح اخلطب ــو يس ــُد هلل(، فه ــم: احلم ــن الرحي اهلل الرمح
مــا يتحــدث بــه )محــد هلل(، وهــذا عــرف أول مــن صاغــه يف اخلطــب الرســول 
املصطفــى بعــد تــدّرج يف افتتاحيــات اخلطــب مــن )باســمك اللهــم(، يف 
ــًا بــام  اجلاهليــة، وقــد اســتعملها الرســول يف البــْدء وصــوالً إىل البســملة مهتدي
يــرد يف القــرآن الكريــم إىل أن نزلــت ســورة النمــل فيهــا البســملة كاملــة: }إّنــه 

مــن ســليمان، و إّنــه بســم اهلل الرمحــن الرحيــم{2.

ــغ اإلشــارة ألغــراض  ــه بصيغــة مــن صي ــا: وذلــك بمجــيء املســند إلي ثالث
ــع  ــرب املوق ــان ق ــه أو لبي ــب بجهل ــه املخاط ــز، وتنبي ــرة: كالتميي ــة كث باغي

ــك. ــر ذل ــده، وغ ــكاين، وُبع امل

هبــذا الســياق يتحّقــق اإلرتبــاط بمقصــد املتكلــم وطبيعــة املخاطــب وحســّية 

)1( الباغة واألسلوبية: 64.
)2( سورة النمل، اآلية: 30.
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املشــار إليــه، وكذلــك صــورة املقــام الــذي حيــدد التمييــز والتعيــن، وهــو مــا 
يتيــح للمتلقــي تدّبــر املعنــى البيــاين نحــو باعــث عــى التأمــل1.

ــي  ــذا ع ــواله فه ــت م ــن كن ــول: ))َم ــول الرس ــة ق ــاهد يف اخلطب ــل الش وحم
مــواله((، فــورد اســم اإلشــارة )هــذا( مبتــدأ وأفــاد التوكيــد باإلشــارة إىل اإلمام 
عــي بواليــة أمــر املســلمن، وهــذه اجلملــة مروطــة بمــواالة اإلمــام عــي.... 
ــي  ــي وويّص، وواع ــي أخ ــذا ع ــاس: ه ــارش الن ــه: ))مع ــر قول ــاهد آخ وش
ــك أن تتصــّور  ــًا، ول ــدأ ايض ــذا( مبت ــد ورد اســم اإلشــارة )ه علمــي...((، فق
املشــهد املؤّثــر باملؤمنــن مــن احلارضيــن والرســول يودعهــم يف آخــر حجــة لــه، 
ويرفــع اإلمــام عــي بيــده عــى املنــر، ويقــول: ))هــذا عــٌي أخــي...( ياجلفــاء 
مــن خــان العهــد... واهلل إن العــّن لتدمــع، وأّن القلــب ليخشــع ونحــن جمــرد 

نقــرأ، فكيــف بمــن حــر املشــهد، وبايــع ثــم نكــث العهــد؟!!.

وشــاهد آخــر قولــه: ))معــارش النــاس: إّنــام أكمــل اهلل -عــّز وجــل- دينكــم 
بإمامتــه، فمــن مل ياتــم بــه، وبمــن يقــوم مقامــه مــن ولــدي مــن صلبــه إىل يــوم 
القيامــة، والعــرض عــى اهلل -عــّز وجــل -، فأولئــك الذيــن حبطــت أعامهلــم، 
ــك(، يف  ــه(، )أولئ ــند إلي ــارة )املس ــم اإلش ــدون((، ورد اس ــم خال ــار ه ويف الن
جــواب مجلــة رشطيــة، أداة الــرط فيهــا )َمــن( وهــذا تأكيــد آخــر للمســلمن، 
وحتذيرهــم مــن اخلــران يــوم احلــر، وخلودهــم يف النــار إْن هــم نكثــوا البيعة، 
وقــد استشــهدوا يف آخــر املقطــع بقــول اهلل تعــاىل عــن العــذاب الــذي ينتظرهــم: 
))ال يّفــف عنهــم العــذاب والهــم ينظــرون((، وشــاهد آخــر الســم اإلشــارة 

)1( ينظر: نظرية البيان العريب: 211.
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يف اخلطبــة، ))معــارش النــاس: هــذا عــي، أنُركــم يل، وأحُقكــم يب، وأقرُبكــم 
كــم عــّي..( فاســم اإلشــارة )هــذا( املســند إليــه، تأكيــد بليــغ بجملــة  إيل، وأعزُّ
رصحيــة موجــزة ملوقــف عظيــم وهــو يرفــع اإلمــام بيــده الكريمــة، وأي تأكيــد 
ــض  ــه بنق ــك علم ــباب ذل ــن أس ــام م ــر؟... ورب ــهد املؤث ــذا املش ــن ه ــوى م أق
القــوم للعهــد رسيعــًا...، إذ يقــول: ))وســيجعلون اإلمامــة مــن بعــدي ملــكًا 
ــك  ــد ذل ــي بع ــرر النب ــن(( ويك ــن املغتصب ــَن اهلل الغاصب ــًا، أال لع واغتصاب
ــا  ــة إالّ واهلل مهلكه ــن قري ــا م ــه م ــاس، إّن ــارش الن ــه: ))مع ــا، بقول ــة ذاهت اجلمل
بتكذيبهــا، وكذلــك هيلــك القــرى وهــي ظاملــة، وهــذا عــي إمامكــم، ووليكــم 

وهــو مواعيــد اهلل واهلل مصــدّق وعــده((.

ــم  ــا اس ــا ورد فيه ــا م ــرة منه ــات كث ــه بآي ــول يف خطبت ــهد الرس ــد استش وق
اإلشــارة مســندًا إليــه، كقولــه -تعاىل-:))أولئــك هلــم األمــن وهــم مهتــدون((.

ويف مواضــع خمتلفــة أخــرى مــن اخلطبــة أورد النبــي اســم اإلشــارة )هــذا(
واتبعــه باســم اإلمــام تأكيــدا وحتذيــرا..(( مثل:)وهذا عــي يفهمكم بعــدي....( 
ــرة  ــل مس ــم وليكم ــام ليفهمه ــول اإلم ــاف ح ــول باأللتف ــم الرس ــد أمره فق

ــة الواجــب إتباعهــا. الدعــوة املحمدي

رابعًا: حمور التعريف بـ)ال(:

تنــاول علــامء النحــو أنواعــًا متعــددة مــن - ال- التعريــف، وذكــروا مرادفات 
كثــرة لتلــك األنــواع، لكــّن أكثرهــا شــيوعًا والتــي ســنعتمدها بالبحــث هي1:

)1( ينظر: معاين النحو: 122 وما بعدها.
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1( ال العهــد: وهــي الداخلــة عــى معهــود بــن املتكلــم واملخاَطــب، وهــي 
عــى ثاثــة أنــواع: أ( العهــد الذكــري: وهــو أن يذكــر األســم معرفــًا بـــال وكان 
ــه تعــاىل: ))فعــى فرعــون الرســول((، وقــد  ــه قول ــًا نكــرة مثال قــد ذكــر قب
ــوالً((،  ــون رس ــلنا إىل فرع ــام أرس ــه: ))ك ــابقًا بقول ــول( س ــة )رس وردت لفظ

فلفظــة الرســول معهــودة ســابقًا لــدى املخاَطــب.

ب( العهــد الذهنــي: وهــو أن يكــون يف ذهــن املخاَطــب مســبقًا املعــرف بـ ال 
العهــد.. كــام لــو قلنــا: جــاء الطالــب، ويف ذهــن املخاطِــب واملخاُطــب طالــب 

. . . معن

جـــ( العهــد احلضــوري: وهــو أن يكــون مصحوهبــا حــارضًا أو مشــاهدًا أو 
ــه تعاىل:))اليــوم أكملــت لكــم دينكــم((، وذلــك يف يــوم  ــه قول حمسوســًا، ومن

الغديــر الــذي هــم فيــه....

2( ال اجلنســية: وهــي عــى قســمن: أ. لإلســتغراق: وهــي تفيــد اســتغراق 
ــل  ــا، مث ــى مصاحبه ــول )كل( ع ــة دخ ــا صح ــس، وعامته ــراد اجلن ــع اف مجي
ــا اســتثناء. ــه - تعــاىل-: }خُلِــق اإلنســان ضعيفــا{1. أي كل إنســان ب قول

ب( أن تكــون لتعريــف احلقيقــة وعامتهــا عــدم صحــة دخــول )كل( عــى 
مصاحبهــا ومثالــه قولنــا: خلــق اهلل آدم مــن الطــن. فليــس املقصــود أن الطــن 
كّلــه اســتغرق يف خلــق آدم، بــل معنــاه أن اهلل خلــق آدم مــن هــذا اجلنــس ومــن 

جــزء منــه.

)1( سورة النساء، اآلية: 28.
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أّما أمثلة )ال( التعريف يف خطبة الغدير، فهي:

ــد هلل  ــال: ))احلم ــد اهلل، فق ــملة بحم ــد البس ــه بع ــول خطبت ــدأ الرس 1( ب
ــامء يف معنــى )ال( التعريــف يف كلمــة )احلمــد(،  الــذي...((، إختلــف العل
ولعــل األرجــح جــاءت لألســتغراق، فاحلمــد كلــه بــكل أنواعــه وأفــراده لوجــه 

ــاىل -. اهلل -تع

2( وكذلــك )ال( التعريــف يف صفــات اهلل تعــاىل الواقعــة مضافــًا إليــه 
وليســت مســندًا إليــه - كــام تعودنــا - يف كثــر مــن األمثلــة الســابقة....، وذلــك 
يف قــول الرســول: ))بــارئ املســموكات وداحــي املدحــوات، وجبــار األرضــن 
ــا  ــا أهيُّ ــا: ))ي ــة، منه ــات قرآني ــول بآي ــهد الرس ــد أستش ــاموات...((، وق والس
الرســول بّلــغ.. واهلل يعصمــك مــن النــاس((، ال التعريــف يف كلمة )الرســول(، 
ــوع العهــد الذهنــي؛ ألنــا تــدل عــى فــرد معــن حــارض يف ذهــن  هــي مــن ن
ــية  ــاس فجنس ــة الن ــف يف حكم ــا ال التعري ــد أم ــول حمم ــو الرس ــامع وه الس
لاســتغراق إذ يصــح دخــول )كل( عــى مصاحبهــا، أي معنــى الــكام: يعصمه 

ــاس. مــن كل الن

3( وورد يف اخلطبــة: ))معــارش النــاس إنــه آخــر مقــام أقومــه يف هــذا 
العهــد احلضــوري عــى مصاحبهــا )مشــهد(  ال  املشــهد...((، فدخلــت 
ــر  ــوم غدي ــه ي ــذي هــو وهــم حــارضون في ــه يتحــدث عــن املشــهد ال فحرت
خــم، وكذلــك قولــه: ))ولّيكــم القائــم املخاطِــب لكــم... ثــم األمانــة...(، فـــ 
ال يف )القائــم( ويف )املخاطــب( يمكــن أن تكــون مــن نــوع العهــد احلضــوري 
ألنــه القائــم املخاطــب احلــارض بينهــم عنــد خطبتــه، أمــا ال)األمانــة( فيمكــن 
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أن تكــون مــن نــوع )العهــد الذهنــي(، إذ ثبــت يف أذهانــم تأكيــد الرســول عــى 
ــم. ــة يف أعناقه ــة أمان أن البيع

4( وردت لفظــة )احلــال( و )احلــرام( يف اخلطبــة، وكذلــك بعدهــا )النــاس( 
و )احلجــارة( بقولــه: ))فتصلــوا نــارًا وقودهــا النــاس واحلجــارة...((.

ــتغراق  ــية لألس ــوع اجلنس ــن ن ــرام( م ــال( و )احل ــف يف )احل فـــ ال التعري
ــاس( و  ــا )ال( يف )الن ــرام، أم ــال واحل ــس احل ــه كل جن ــاىل- عّلم ألّن اهلل- تع
ــا  ــي ال ختلفه ــي الت ــة وه ــف احلقيق ــس لتعري ــوع اجلن ــن ن ــي م ــارة( فه )احلج
ــارة  ــار وال احلج ــودًا للن ــتغرقوا وق ــم اس ــاس كله ــود أن الن ــس املقص )كل( فلي
كلهــا اســتغرقت وقــودًا للنــار، وقــد وردت )ال( التعريــف بكثــرة يف اخلطبــة ال 

ــًا. ــا مجيع ــام إلحصائه ــع املق يس

خام�سا: حمور املو�سولية:

وفيهــا يكــون املســند إليــه اســاًم موصــوالً معرفــًا ألغــراض باغيــة تتصــل 
بإفصــاح صلــة املوصــول عــن املعنــى الــذي يف املســند إليــه، أو لعــدم التريــح 
ــة اخلــر، أو لإلختصــار وأخــرًا  ــه، أو لتفخيمــه، أو للتشــويق ملعرف باملســند الي
ــى  ــن معن ــرد يتضم ــائعًا، ألن املف ــة ش ــف باملوصولي ــدو التعري ــر، ويب للتحق
اجلملــة، وهــو مــا جيعــل رؤيــة تأويــل املعنــى البيــاين أكثــر ســعة وأعمق بعــدًا1.

فاملوصــول مفعــول أي موصــول بصلــة، فــا يتــم املعنــى إال بوصلــه بصلتــه 
فعندمــا نقــول مثــًا: رأيــت الــذي... فــإّن املعنــى ناقــص وال يتــم إال إذا قلنــا 

)1( ينظر: نظرية البيان العريب: 211.
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ــه:  ــش بقول ــن يعي ــك اب ــار إىل ذل ــزة.. وأش ــاز باجلائ ــذي ف ــت ال ــًا(: رأي )مث
))معنــى املوصــول أال يتــمَّ بنفســه ويفتقــر إىل كام بعــده يصلــه بــه ليتــمَّ اســاًم، 
ــع  ــوز أن يق ــة، جي ــامء التام ــائر االس ــم س ــه حك ــده كان حكم ــام بع ــم ب ــإذا ت ف

ــه((1. ــًا إلي فاعــًا ومفعــوالً ومضاف

ــا األستشــهاد باالســم املوصــول عــر خطبــة الغديــر، فنحــاول اإلشــارة  أّم
ــل  ــّز وج ــن اهلل ع ــه ع ــت ب ــا جئ ــول م ــه: ))... بقب ــام يف قول ــه ك ــات من إىل عّين
يف عــي أمــر املؤمنــن واألئمــة مــن بعــده الذيــن هــم منّــي ومنــه، إمامــة فيهــم 
قائمــة((، ومثــال آخــر: ).... احلمــد هلل الــذي عــا يف توّحــده...( وهــو يف حمــل 
ــكيل  ــذا التش ــده(.. ه ــا يف توّح ــة )ع ــه مجل ــة، وصلت ــظ اجلال ــة للف ــر صف ج
اإلعــرايب أثبــت ديمومــة احلمــد هلل- تعــاىل-، وقــد ورد ايضــًا يف اخلطبــة: )... 
ــول  ــم املوص ــع االس ــد وق ــه...( فق ــَر قدُس ــأل الده ــذي م ــه اهلل ال ــهد أن وأش
)الــذي( صفــة للفــظ اجلالــة يف حمــل رفــع ألن االســم املوصــول الواقــع بعــد 
اســم قبــل إتــام املعنــى يكــون صفــة لاســم الــذي قبلــه... وقــد تكــّرر االســم 

املوصــول يف فقــرات أخــرى كثــرة.

دة فيهــا اســم موصــول... مثــل: ))....  وقــد أستشــهد النبــي - بآيــات متعــدِّ
ومنهــم الذيــن يــؤذون النبــي، ويقولــون....(( فــكان االســم املوصــول )الذين( 
ــوا ومل  ــن آمن ــاىل: ))الذي ــه تع ــك قول ــر، وكذل ــع مؤخ ــل رف ــه يف حم ــندًا إلي مس

يلبســوا إيامنــم بظلــم...( فــان إعــراب )الذيــن( مســند إليــه..

)1( رشح املفّصل: 150/3.
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�ساد�سا: حمور الإ�سافة اىل معرفة:

ــا،  ــر وغره ــم، والتحق ــار والتعظي ــددة كاإلختص ــة متع ــه الباغي وأغراض
وهــي اقــر طريــق لتوضيــح املســند إليــه يف ذهــن املتلقــي، وإّن املعنــى الباغي 
ــة، ومــن شــواهد اإلضافــة يف  لإلضافــة موضوعــي مبــارش ذو حمــددات وظيفي
ــي  ــموكات، وداح ــارئ املس ــِداهلل: )).... ب ــملة ومح ــد البس ــه... بع ــة قول اخلطب
املدحــّوات، وجبــار األرضــن والســاموات....( فجــاء املســند مضافــًا: )بــارئ، 
داحــي، جبــار(، واملســند إليــه حمــذوف تقديــره )هــو( عائــد عــى لفــظ اجلالــة، 
وكل ذلــك للتعظيــم والتفخيــم، أّمــا يف قولــه: ))... وأشــهد أنــه الــذي تواضــع 
كل يشء لقدرتــه، وخضــع كل يشء هليبتــه...( فقــد جــاء املســند إليــه )الفاعــل( 
ــم،  ــام التعظي ــرض فيه ــة، والغ ــة الثاني ــك اجلمل ــًا إىل )يشء(، وكذل كّل مضاف

والتفخيــم، أيضــًا.

ــرف  ــاج إىل أدوات ُيع ــر ال حيت ــإّن التنك ــه: ف ــند إلي ــند واملس ــر املس ــا تنك أم
عرهــا، فهــو مطلــق لكــّن التعريــف حيتــاج إىل ذلــك، فهــو مقّيــد، ومعلــوم أّن 
ــة جيــري اختيارهــا بشــكل دقيــق  ــرد اســتجابة لــدواٍع باغي تنكــر الكلــامت ي
ــه  ــند إلي ــند واملس ــًا: يصــاغ املس ــا، فمث ــرت ألجله ــي اخت ــد الت ــي املقاص لتلّب

النكــرة عــى أشــكال منهــا1:

ــان  ــة مع ــة، وأحتاملي ــمولية الدالل ــى ش ــردًا ملقت ــأيت مف ــراد: أن ي 1( اإلف
ــه واحــد، أحــد ســبحانه..(. ــه: ))إل ــر( قول ــة )الغدي ــه يف خطب متعــددة، ومثال

)1( ينظر: نظرية البيان العريب: 212.
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2( التعظيــم أو التحقــر: أن يــايت نكــرة لتــدل عــى تعظيــم أو حتقــر حســب 
ــن  ــة: ))مل يك ــم ورد يف اخلطب ــال التعظي ــي جم ــص... فف ــياق الن ــه س ــا يقتضي م
معــه ضــد وال نــد...، ومل يكــن لــه كفــوًا أحــد((، وردت النكــرات )ضــد، نــد، 
كفــوًا( يف ســياق نــص موجــه للتعظيــم، إذ الرســول يتحــدث عــن عظمــة اخلالق 
ــه إال مؤمــن(، وواضــح ورود الســياق يف مــدح اإلمــام وتبجيلــه،  وال يؤمــن ب
ــون  ــه: ))ملع ــة، قول ــن البيع ــل ع ــن يتنّص ــد ورد مل ــر، فق ــياق التحق ــا يف س أّم
ملعــون، مغضــوب مغضــوب َمــن رّد عــّي قــويل هــذا...(( فقــد حّقــر النبــي - 
الــرادًّ عليــه بوصفــه ملعونــًا، مغضوبــًا عليــه، وكــّرر كًا مــن اللفظتــن للتأكيــد 
ولإلمعــان يف التحقــر، فهــو ال يشــتم رائحــة اجلنــة وقــد غضــب اهلل عليــه لعــدم 
إيامنــه بــام جــاء بــه الرســول، وكذلــك أورد الرســول... نكــرات ٌأَخــر يف هــذا 

الســياق: ))أال وإّنــه ال يبغــض عليــًا إال شــقي..(( للغــرض نفســه.

ــة  ــن خطب ــّددة م ــة متع ــاليب باغي ــن أس ــاه م ــا أوردن ــّدم أّن م ــا تق ــّن مم يتب
الرســول مــا هــي اال غيــض مــن فيــض، وال عجــَب فالرســول ســيد البلغــاء 

ــاء. ــام الفصح وإم

م�سادر البحث ومراجعه:

القرآن الكريم 

1- اإلجتــاه األســلويب يف النقــد العــريب، د. شــفيع الســيد، دار الفكــر العــريب، 
1986م. القاهرة، 

2- األســلوب واألســلوبية، د. عبــد الســام املســَدي، الــدار العربيــة 
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ــا  ــن تطبيقاهت ــور م ــا وص ــا وفنون ــها وعلومه ــة، أسس ــة العربي 6- الباغ
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10- رشح ابــن عقيــل أللفيــة ابــن مالــك، ط2، دار الــراث، مــر، القاهرة، 
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أمحــد حيــدر، ط1، املجلــد الرابــع، دار الكتــب.
15- املثــل الســائر يف أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء عــز الديــن ابــن األثــر 
)ت 637هـــ(، تــح: د. أمحــد اجلــويف، و د. بــدوي طبانــة، ط1، منشــورات دار 

الرفاعــي، ط1، الســعودية، 1984.
16- املصطلــح النحــوي، نشــأته وتطــوره، عــوض محــد القويــزي، ديــوان 

ــر، 1983. ــة، اجلزائ ــات اجلامعي املطبوع
ــم  ــط التعلي ــداد، م ــة بغ ــامرائي، جامع ــل الس ــو، د. فاض ــاين النح 17- مع

ــل، 1986. ــايل، املوص الع
ــة وتطورهــا، د. امحــد مطلــوب، مطبعــة  18- معجــم املصطلحــات الباغي

املجمــع العلمــي العراقــي، بغــداد، 1987.
19- موســوعة النحــو اإلعرابيــة، ســعد زيــاد، دار الريــاض للطباعــة 

.1993 ط1،  الريــاض،  والنــر، 
20- نظريــة البيــان العــريب، خصائــص النشــأة ومعطيــات النــزوع التعليمي، 
تنظــر وتطبيــق، دار الــرأي للدراســات والرمجة والنــر، دمشــق، ط1، 2008.



 عتبة البداية لي ةطبة الغدير مقاربة سيمولوجية

63

عتبة البداية يف خطبة الغدير مقاربة سيمولوجية

د. �سباح ح�سن عبيد كرم التميمي

املقّدمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ــَد َعــيٍّ و َوالَّْه، وعــى  احلمــُد هلل جــلَّ يف ُعــاْه، وصــّى اهللُ عــى مــن رفــَع َي
ــه ومــن واالْه، وبعــد؛  آلِــه وَصْحبِ

ــا أّوُل  ــَب يف أمهيتهــا؛ ألّن ــٌة ال ري ــل، وهــي منزل ــَة الَقْب ــات منزل ــإّن للبداي ف
مــا يقــرُع األســامع يف اخلطــاب املســموع، وتتلقــاُه األبصــاُر يف اخلطــاب املقــروء، 
ــب  ــب وامُلَخاَط ــتوى امُلخاطِ ــى مس ــة ع ــن العناي ــرًا م ــًا واف ــت حظًّ ــد نال وق
واخِلَطــاب يف الــراث واحلداثــة، وهــي يف الَعّينــة املقــروءة هنــا - أعنــي خطبــَة 
الغديــر -، تتمّتــع بأمهيــٍة مركزيــة؛ ألّنــا امُلبــّر األول بعامــات املعنــى املركزي 

ــز عليــه، واملوّجــه لقراءتــه. يف املتــن الرئيــس، واملحّف

ــيميولوجيًا -  ــِف - س ــًة للكش ــًة قرائي ــوَن حماول ــذا ليك ــا ه ــاء بحُثن ــد ج وق
عــن وظائــف هــذه العتبــة، ويقــُف عــى بعِدهــا التعالقــي مــع املتــن، ومكّونــاِت 
ــى بـ)العامــة(،  ــًة ُتعنَ ــِة مســتويات اخلطبــة مقارب ــَر مقارب النــص األخــرى، ِع

وتنقاهِتــا، وحتّوالهِتــا، يف مكــّوٍن مهــم منهــا وهــو )البدايــة(.

ــا  ــن أحُدمه ــى مبحث ــابق - ع ــه الس ــوء هدف ــُث - يف ض ــوّزَع البح ــد ت وق
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ــة  ــة )عتب ــَص لفاعلي ــد ُخصِّ ــام فق ــا األوُل منه ــي، فأم ــُر إجرائ ــريٌّ واآلخ تنظ
البدايــة(، ووظائِفهــا، وقــّدَم قــراءًة عامــًة لعّينــة البحــث: )خطبــة الغديــر(، وأما 
املبحــُث اآلخــر فقــد اعتنــى بمقاربــة عتبــِة البدايــة يف اخلطبــة ســيميولوجيًا ِعــَر 
حتليــل مســتوياهِتا كلِّهــا، فاشــتغَل عــى )املســتوى املعجمــي( يف )عتبــة البدايــة( 
ــن،  ــه باملت ــاَر إىل عائق ــة، وأش ــه الدال ــن عامات ــًا ع ــيميولوجيًا مفّتش ــرأه س وق
وقــارب )املســتوى الركيبــي( فيهــا فكشــف عــن عاميــة الركيــب فيــه، وبــّن 
ــري(  ــتوى التصوي ــى )املس ــام اشــتغل ع ــن، مثل ــب املت ــع تراكي ــه م ــة تعالق أمهّي
الــذي اختــّص بقــراءة هــذه العتبــة وعاماهِتــا التصويريــة وتعالقاهِتــا مــع املتــن 
ــى  ــى، وانته ــاج املعن ــة يف إنت ــائل التصويري ــة الوس ــن فاعلي ــف ع ــًا، وكش أيض
ــز  ــٍة يف حتفي ــن أمهي ــه م ــا ل ــة؛ مل ــذه العتب ــي( يف ه ــتوى االيقاع ــُث بـ)املس املبح

املتلقــي، وشــدِّ انتباِهــه، فضــا عــن إثــراِء املعنــى.

إّن هــذه القــراءَة هــي اجتهــاُد امُلِقــل، وبضاعــٌة مزجــاة، يرجــو صاحُبهــا أن 
يوّفــَق لقبوهِلــا عنــد صاحــب اخلطبـِـة - صــّى اهلل عليــه وآلــه، وصاحــِب يوِمهــا، 
ــه -،  ــامه علي ــوات اهلل وس ــوالي، - صل ــيدي وم ــراب، س ــل أيب ت ــِر النح أم
وأن يفــوَز برشــفِة قــدٍح مــن حــوٍض هــو ســاقيها يــوم امَلعــاد، وآخــر دعــواه أن 

احلمــد هلل ربِّ العاملــن.

املبحث الأّول

َنة البعد التنظريي يف امل�سطَلِح والَعيِّ

1- يف امل�سطلح: )عتبة البداية: الفاعلية والوظائف(: 
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ُيعــدُّ خطــاب البدايــِة املنطقــة األوىل التــي تشــهد اللقــاء األول بــن النــص و 
املتلقــي، وهــي نقطــة الــروع يف احلــوار بينهــام، وعرهــا يولــد النــص، وتتفاعل 
ــن  ــة - مت ــة )بداي ــه الكامل َلًة بنيت ــكِّ ــًا مش ــًا وعائقي ــة بنيوي ــارصه اهليكلي عن
ــل(  ــي )الَقْب ــات يف كّل يشء؛ فه ــة البداي ــن فاعلي ــع م ــا تنب ــة(، ففاعليته - ناي
الــذي يرّتــب عــى أساســه )الَبْعــد(؛ ألّن عنــارَصه تأخــذ أدوارهــا، وأماكنهــا 
امُلخّصصــة يف ضــوء نقطــة الــروع األوىل تلــك )البدايــة(، التــي تؤســس لبنــاء 
معــامل النــص كّلهــا، فهــل ُيعقــل أن ندخــَل الــداَر دوَن أن نطــأ أعتاهبــا؟، ومــن 

ــًة مركزيــة يف القــراءة. ذاك اكتســَب هــذا اخلطــاب العتبــة أمهي

ــى  ــر - ع ــكل أو بآخ ــُس - بش ــًة تنعك ــًة حّساس ــاب حلظ ــذا اخلط ــل ه وُيمّث
أفــق انتظــار املتلقــي، مــا دام هــو الــذي يعمــل عــى تيســر ولوجــه ملتــن النــص 
ــاذ  ــول أّخ ــتجابته لفض ــن اس ــا م ــارات، انطاق ــآت واالنتظ ــحون باملفاج املش
يكــون مصــدره قــراءة املنطقــة املاقبليــة )ومنهــا خطــاب البدايــة( الــذي ُيشــّكل 
معــرا حاســام إىل عــوامل النــص، أمــا غيــاب عنــر االثــارة والتشــويق واجلــذب 
يف عنــارص مــا قبــل النــص، فيدفــع القــارئ إىل االحجــام عــن خــوض مغامــرة 
القــراءة يف حالــة )البدايــة( غــر املحّفــزة عــى متابعــة القــراءة، فــكل بدايــة هــي 
ــة؛  ــات البداي ــدى رهان ــي اح ــارئ، وه ــض الق ــة تروي ــن عملي ــوع م ــة ن بمثاب

لكســب ثقــة القــارئ، وحتفيــزه عــى متابعــة القــراءة1.

وتــأيت أمهيــة خطــاب البدايــة مــن كونــه حلقــة تواصــل بــن البــاث 

)1( ينظر: البداية والنهاية يف الرواية العربية، عبد امللك أشهبون، رؤية للنر والتوزيع، ط1، 
2013م: 33-32.
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وامُلســَتقبِل، فبوســاطته يتــّم حتديــد العديــد مــن املنطلقــات األوليــة التــي هتــم 
النــص وإفضاءاتــه، فالبدايــة جمازفــة وبــاب يقــود املتلقــي عــر اللغــة وعاماهتــا 
ــق  ــل حتقي ــن أج ــات م ــل املكون ــاء وتتفاع ــّكل البن ــث يتش ــص حي ــامل الن إىل ع

ــص1. ــة الن أدبي

ــة( يعمــل عــى تنظيــم دخــول  إن هــذا امللفــوظ االفتتاحــي )خطــاب البداي
القــارئ الســلس يف عــامل النــص، ومناخه الــداليل، وذلــك باقراح تعاقــد ضمني 
َرة يف تلقــي النــص، والتحفيــز  للقــراءة، يتأســس عــى أمهيــة باغــة البدايــة امُلَشــفَّ

عــى متابعــة القــراءة، فهــو بمثابــة العتبــة املفضيــة اىل التخييــل والتأويــل2.

ــود  ــه، يق ــف مع ــق وتآل ــروع يف خل ــة، وال ــاب البداي ــول يف خط إن الدخ
املتلقــي إىل االنتقــال ممــا هــو واقعــي نحــو مــا هــو خيــايل/ واقعــي، فــإن كان 
ــه،  ــا عــى وفــق رؤيتــه اخلاصــة ب ــا اجتامعًي املتلقــي يعيــش واقعــه بوصفــه كائنً
وتعاملــه معــه بوصفــه حمسوًســا، معاًشــا، فهــو َيَتَمثَّــل النــص كعــاملٍ مــواٍز تلعب 

ــه اإلشــارات والرمــوز دورهــا للوصــول اىل دالالهتــا العميقــة يف النــص3. في

ــه إزاء  ــه ترفات ــي، فتَوّج ــى املتلق ــًا ع ــرًا خاص ــة تأث ــة البداي ــارُس عتب وت
ــدُّ  ــة يش ــذه املنطق ــاء ه ــكام بن ــي أن إح ــا يعن ــرؤه، مم ــوف يق ــذي س ــص ال الن

شعيب  العربية،  الرواية  يف  دراسات   - التأويل  وبناء  العتبات  يف  العامات  هوية  ينظر:   )1(
حليفي، ط1، حماكاة للدراسات والنر والتوزيع، دمشق، سورية، 2013م: 91.

)2( ينظر: البداية والنهاية يف الرواية العربية: 34.
)3( ينظر: البداية يف النص الروائي، نور الدين صدوق، دار احلوار، سورية، ط1، 1994م: 
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القــارئ إىل النــص، وجيعلــه يتابعــه إىل النهايــة، وعــى العكــس مــن ذلــك فــإن 
ــا  ــد - فإّن ــص جّي ــزاء الن ــة أج ــت بقي ــى وإن كان ــاء - حت ــة البن ــة الرديئ البداي
ــار  ــادى املس ــا، ليتف ــرف عنه ــراءة، وت ــام الق ــن إت ــزُف ع ــارئ يع ــُل الق جتع

ــاق1. ــّي الش الن

وقــد اختلــف الدارســون يف حتديــٍد نائــيٍّ لوظائــف البداية بحســب وجهات 
النظــر، واملتــن املقــروء، فمنهــم مــن يــرى أن هلــا وظيفتــن: األوىل جلــب انتبــاه 
القــارئ او الســامع أو املشــاهد، وشــده اىل املوضــوع؛ الن غايــة النــص تضيــع 
بضيــاع انتباهــه، ويتــم انتباهــه بــأدوات كاميــة حســنة، وبأســلوب تعبــر مثــر، 
ويعــدُّ ذلــك مــن أخــصِّ أســباِب النجــاح، أمــا الوظيفــة الثانيــة فهــي التلميــح 
بأيــر القــول عــام حيتويــه النــص، وهــذه الوظيفــة ذات شــعب عــدة، منهــا أن 
ــط عضــوي،  ــارص النــص براب ــة عن ــه مــع بقي ــط ب ــة هلــا موقــع مهــم ُترب البداي
ومــن الشــعب األخــرى أن املعنــى ال يــأيت إال مــن االبتداء احلســن، وأن الســامع 
ــعب  ــن الش ــى، وم ــح املعن ــنًا، صحي ــكام حس ــا كان ال ــى م ــل إال مت ال ُيقبِ

األخــرى مــا يتصــل بالغايــة مــن املوضــوع2.

لذلــك فــإن هــذا اخلطــاب يضطلــع بتحقيــق وظائــف متعــددة ومتشــعبة؛ إذ 
تتضافــر اســراتيجية خطــاب البدايــة بعمليــة القــراءة يف أفــق حتقيــق نــوع مــن 

منشورات  مخري،  حسن  د.  الدال،  سيميائية  إىل  املعنى  بنية  من   - النص  نظرية  ينظر:   )1(
االختاف، اجلزائر، الدار العربية للعلوم نارشون، بروت، ط1، 2007م: 115.

)2( ينظر: االستهال - فن البدايات يف النص األديب، ياسن النصر، دار الشؤون الثقافية، 
بغداد، 1993م: 24-22.
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التواصــل اخلفــي املرغــوب فيــه، وذلــك حينــام يرتبــط خطــاب البدايــة بوعــي 
القــارئ، ويف هــذا األفــق ُتعطــى للبدايــة مزيــة التوجيــه، بشــكل مســبق نحــو 
نمــط معــن مــن القــراءة، وذلــك بــام يتناســب ودرجــة الوعــي الثقــايف واجلــاميل 
ــة  ــة يف البداي ــر الكامن ــوى األث ر ق ــرَّ ــي حُت ــل اخلف ــذا التواص ــارئ، وهب ــذا الق هل
ــكل أو ذاك،  ــذا الش ــها هب ــّدم نفس ــة(، وتق ــلوبية أو داللي ــت أو أس ــة كان )لغوي
ــه  ــي بوصف ــدور ختصي ــة ب ــاب البداي ــع خط ــري يضطل ــتوى التعب ــى املس وع
فضــاء تتحــدد فيــه الســامت االســلوبية اخلاصــة التــي ســتطبع النــص بعــد ذلــك 
بطابعهــا، ومــن ثــّم يبنــي النــص منــذ البدايــة باغتــه الكتابيــة اخلاصــة، القائمــة 
إمــا عــى الشــفافية املبــارشة، أو النــزوع اىل التصويــر التشــخيي، ُتضــاف إليهــا 
وظيفــة تأطــر احلــدث مــن حيــث: مــكان وقوعــه، زمانــه، وفاعلــه، وإمــا عــى 

الكثافــة بــام حتملــه هــذه اإلســراتيجية مــن تشــابك وتداخــل1.

ومــن أهــم وظائــف )خطــاب البدايــة( الوظيفــة االغرائيــة التــي تعمــل عــى 
ــة  ــعى عتب ــه؛ إذ تس ــراءة لدي ــة الق ــز رغب ــك بتحفي ــارئ؛ وذل ــاه الق ــذب انتب ج
ــب قصــوى، يف  ــة ترّق ــة اىل وضــع القــارئ يف حال ــة بــكل امكاناهتــا الفني البداي
انتظــار مــا ســيحدث، بحيــث حتّثــه البدايــة عــى االنغــامس يف تتبــع التفاصيــل؛ 
ملعرفــة مــا يثــوي خلــف ســطور هــذه البدايــة املشــّوقة مــن أحــداث ووقائــع2.

ــوم  ــا تق ــل أن ــب، ب ــة فحس ــكليًة / بنيوي ــًة ش ــص قضي ــة الن ــّد بداي وال ُتع
ــل بإخبــار القــارئ عــن اجلنــس األديب،  بوظائــف مهّمــة أخــرى منهــا مــا يتمّث

)1( ينظر: البداية والنهاية يف الرواية العربية: 36-35.
)2( ينظر: م.ن: 30.
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واملتــن املرجعــي هلــذا النــص، وتقاليــد الكتابــة املتعّلقــة بحقبــة كتابيــة معّينــة، 
وكــذا حــول العامــات الثقافيــة التــي تؤّطــر النــص وتوّجــه دالالتــه، ومــن ثــّم 
ــى  ــذا املعن ــد، وهب ــار( جدي ــق انتظ ــح )أف ــهم يف فت ــذا - ُتس ــا ه ــا - بعمله فإّن
فــإّن بدايــة النــص هــي مــكان االنفتــاح الــذي ال يتحــّدد معنــاه إالّ مــع العتبــة 
األخــرى )النهايــة(، التــي ترفــه إىل العــامل والتــي تغلقــه، وتفتحــه يف الوقــت 
نفســه، وبمعنــى آخــر إّن البدايــة تفتــُح النــصَّ عــى مرجعيــات اجلنــس األديب 
ــن  ــا م ــتمّد رشعيته ــي تس ــه، والت ــة في َم ــد امُلَتَحكِّ ــكار والقواع ــزون األف وخم
ــه  ــه، وُتعطي ــى ذات ــص ع ــق الن ــة ُتغِل ــام أّن البداي ــن، ك ــّي امُلهيِم ــوذج الن النم

ــرى1. ــوص األخ ــن النص ــره م ــَع االســتقالية عــن غ طاب

ــن  ــة( و)مت ــة البداي ــن )عتب ــة ب ــو أّن العاق ــا، ه ــده هن ــب أن نؤّك ــا جي ومم
اخلطبــة( هــي عاقــة اجلــزء بالــكل، لكــّن هــذا اجلــزء ليــس غريبــًا عــن جســد 
الــكل، وال هــو منــه يف اآلن نفســه، وبتعبــر آخــر إّن البدايــة - ال ســيام يف عّينــة 
ــة  ــن منطق ــي م ــل املتلق ــة، تنق ــة، انتقالي ــٌة برزخي ــي منطق ــا - ه ــة عندن الدراس
)ُمنَاَســَبِة اخلطبــِة( - التــي نعدهــا عتبــًة أيضــًا - إىل املتــن الرئيــس، فهــي مكــّوٌن 
ــِة امُلَخاَطــب للدخــول يف فضــاء  ِيَئ ــزي، تبشــري، جــاذب، يعمــل عــى هَتْ حتفي
ــد يف  ــد يتوّل ــة، وق ــه الدال ــّر بعامات ــى، وُيب ــَؤر املعن ــن الرئيــس احلامــل لب املت
الذهــِن ســؤال فحــواه: هــل يمكــن للبــاث هنــا االســتغناء عــن هــذه العتبــة؟ 
أبــدًا، الســيام يف اخلطبــة العّينــة، ألّن املنطقــة الَقْبِلّيــة )البدايــة( حــارضة عاماتيــًا 
ــدث  ــة احل ــق إىل رّس خصوصي ــذا التعال ــع ه ــن(، ويرج ــة )املت ــة الَبْعِدّي باملنطق

)1( ينظر: نظرية النص - من بنية املعنى إىل سيميائية الدال: 116-115.
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امُلنَتــج يف النــص، واملتمّثــل بإعــان ســلطة الواليــة، ونقلهــا رســمّيا مــن اهلل - 
ــن  ــر املؤمن ــم إىل أم ــه - ث ــه وآل ــّى اهلل علي ــول - ص ــه -، إىل الرس ــّل جال ج
ــا،  ــة بقّوهِت ــذات اإلهلي ــوَر ال ــت حض ــة مّثل ــة البداي ــام -، وعتب ــه الس - علي
وجروهتــا؛ لتمنــَح الفضــاء املعنــوي بعــدًا ربانيــًا، ولُتهــْي اجلــو للـ)األنــا الباّثة( 
= الرســول الكريــم - صــّى اهلل عليــه وآلــه -، لإلعــان عــن احلــدث املركــزي.

2- يف العّينة: )خطبة الغدير: عتبة املنا�سبة وهيكل الن�ش(:

ــط  ــذا النم ــبة( وه ــة املناس ــميتها بـ)عتب ــرة، أس ــٌة مث ــٌة َقْبِليَّ ــص عتب ــذا الن هل
مــن العتبــات يــأيت بوصفــه منطقــة بــرزخ انتقاليــة يف املــوروث الروائــي غالبــًا، 
هُتيــئ املتلقــي الســتقبال النــص، ِعــَر كشــفها عــن ظــروف إنتاجــه، والفضــاء 
الروائــي املحيــط بــه، مــن سلســلة رواة، وردود أفعــال، ودوافــع إنتــاج، وهــي 
تقــع يف حّيــز )الـــنصٌّ املحيــط( الــذي هــو كيــاٌن خــارج نــّي، يتمّتــع بفضــاء 
ــه  ــتقباله، لكنّ ــي الس ــئ املتلق ــه، وهُيي ــّدم ل ــذي ُيق ــن ال ــن املت ــتقل ع ــي مس متن
ماصــٌق لــه، قريــٌب منــه، ويضطلــع هــذا النمــط مــن العتبــات بــأداء وظائــف 

مّجــة أمههــا: 

ــرُف أن  ــبة نع ــة املناس ــاطة عتب ــص: إذ بوس ــي للن ــن اجلن ــة التعي أ- وظيف
ــخ  ــالة... ال ــة، أو رس ــٌة عقائدي ــٌة أو رواي ــو خطب ــص اآليت، ه الن

ــدف  ــام، واهل ــاه الع ــص، ومعن ــاج الن ــاء إنت ــن فض ــف ع ــة الكش ب- وظيف
مــن إنتاجــه.

ج- وظيفة إغواء املتلقي، وهتيئته للدخول يف متن النص.
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ــروى عــن أيب جعفــر حممــد  ــة جــدًا ُت ــة مهّم ــة تتصــدر رواي ــا العّين ويف نصن
هــا: ))حــّج  بــن عــي - عليــه الســام -، ختتــزل الوظائــف الســابقة كّلهــا، ونصُّ
ــع  ــَع الراي ــَغ مجي ــد بلَّ ــة وق ــن املدين ــه - م ــه وآل ــّى اهلل علي ــوُل اهلل - ص رس
ــا  ــه: ي ــال ل ــام - فق ــه الس ــل - علي ــاُه جري ــة، فأت ــج والوالي ــر احل ــه غ قوم
ــا مــن  حمّمــد إّن اهللَ جــّل اســمه ُيقــرؤَك الّســام ويقــول لــك: إيّن مل أقبــْض نبيًّ
ــد  ــي، وق ت ــد ُحجَّ ــي وتأكي ــي، وال رســوالً مــن ُرُســي إالّ بعــَد إكــامل دين أنبيائ
ــج،  ــة احل ــك: فريض ــام قوم ــاج تبّلغه ــا حتت ــان ممّ ــن ذاك فريضت ــَك م ــي علي بق
ــة، ولــن  وفريضــة الواليــة واخلافــة مــن بعــدك، فــإيّن مل ُأْخــِل أريَض مــن ُحجَّ
ُأخليهــا أبــدًا... فنــادى منــادي رســول اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه - يف النــاس: 
... فخــرَج - صــّى اهلل  ــُد احلــجَّ أال أّن رســول اهلل - صــّى اهلل عليــه وآلــه - يري
عليــه وآلــه - وخــرَج معــه النــاس، وأصغــوا إليــه لينظــروا مــا يصنــُع فيصنعــوا 
مثلــه... فلــاّم وقــَف باملوقــف، أتــاه جرائيــل - عليــه الســام - عــن اهلل - عــّز 
وجــل - فقــال: يــا حممــد إن اهللَ - عــّز وجــل - ُيقــرؤك الســام ويقــول لــك: 
ــه  ــه وال عن ــّد من ــا مســتقدمك عــى مــا الب ــك، وأن ــك، ومّدُت ــا أجُل ــه قــد دن إّن
ــم  ــن العل ــدَك م ــا عن ــد إىل م ــك، واعم ــّدم وصيت ــَدك، وق ــد عه ــص، فاعه حمي
ومــراث علــوم األنبيــاء مــن قبلــك والســاح والّتابــوت ومجيــع مــا عنــدَك مــن 
تــي البالغــة عــى  آيــات األنبيــاء، فســّلمه إىل وصّيــك وخليفتــَك مــن بعــِدك ُحجَّ
د  ــدِّ ــاًم، وج ــاس َعَل ــه للن ــام -، فأقم ــه الس ــب - علي ــن أيب طال ــّي ب ــي ع خلق
عهــَدُه وميثاقــه وبيعتــه... فــإيّن مل أقبــض نبّيــًا مــن األنبيــاء إال مــن بعــد إكــامل 
دينــي ]وُحّجتــي[، وإتــام نعمتــي بواليــة أوليائــي، ومعــاداة أعدائــي، وذلــك 
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ــه،  ــّي وطاعتِ ــاع ولي ــي باّتب ــى خلق ــي ع ــام نعمت ــي، وإت ــدي ودين ــامل توحي ك
ــم ليكــوَن ُحّجــة يل عــى خلقــي...  ــرُك أريَض بغــِر ويّل وال قّي وذلــك أيّن ال أت
فخــي رســوُل اهللِ - صــى اهلل عليــه وآلــه - قوَمــه وأهــَل النفــاق والشــقاق أن 
يتفّرقــوا ويرجعــوا ]إىل[ جاهليــٍة، ملــا ُعــرَف مــن عداوهتــم، وملــا تنطــوي عليــه 
أنفســهم لعــيٍّ مــن العــداوة والبغضــاء، وســأَل جرئيــل - عليــه الســام - أن 
ــّم انتظــر أن يأتيــه جرئيــل بالعصمــة مــن  ــه العصمــَة مــن النــاس، ث يســأل ربَّ
ــاه  ــف، فأت ــجد اخلي ــَغ مس ــك إال أن بل ــر ذل ــمه، فأّخ ــّل اس ــن اهلل ج ــاس ع الن
جرئيــل - عليــه الســام - يف مســجد اخليــف فأمــره بــأن يعهــد عهــده ويقيــم 
ــه -  ــّل جال ــن اهلل - ج ــة م ــه بالعصم ــه، ومل يأتِ ــدون ب ــاس هيت ــاًم للن ــا َعل عليًّ
بالــذي أراد حّتــى بلــَغ ِكــراَع الغميــم بــن مكــة واملدينــة، فأتــاه جرئيــل وأمــره 
بالــذي أتــاه فيــه مــن ِقَبــِل اهلل ومل يأتــه بالعصمــة، فقــال: يــا جرئيــل إينِّ أخشــى 
بــوين وال يقبلــوا قــويل يف عــي - عليــه الســام -، قــال: فرحــل  قومــي أن ُيكذِّ
فلــاّم بلــَغ غديــر ُخــم... أتــاه جرئيــل - عليــه الســام - عــى مخــِس ســاعات 
مضــت مــن النهــار بالزجــر واالنتهــار والعصمــة مــن النــاس، فقــال: يــا حمّمــد 
ــا  ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــك: }يَ ــول ل ــام ويق ــرؤَك الس ــل - ُيق ــّز وج إّن اهللَ - ع
ــهُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  ــاَلَتهُ وَاللَّ ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَ
ــّدم  ــن تق ــرّد م ــأن ي ــر ب ــوْمَ الَْكافِِريــنَ{... فأم ــدِي الَْق ــهَ َل يَهْ ــاِس إِنَّ اللَّ النَّ
ــاًم  ــاس َعَل ــًا للن ــم علّي ــكان لُيقي ــك امل ــم، يف ذل ــر عنه ــن تأّخ ــس م ــم وحيب منه
وُيبلغهــم مــا أنــزل اهلل تعــاىل يف عــّي - عليــه الســام -، وأخــره بــأّن اهللَ - عــّز 
ــه -  ــه وآل وجــل - قــد عصمــه مــن النــاس، فأمــر رســول اهلل - صــّى اهلل علي
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عندمــا جاءتــه العصمــة - مناديــًا ينــادي يف النــاس بالصــاة جامعــة،... أمــره 
بذلــك جرئيــل عــن اهلل - عــّز وجــل -، وكان يف املوضــع ســلامت فأمــَر رســول 
ــة  ــار كهيئ ــه أحج ــب ل ــّن وينص ــا حتته ــمَّ م ــه - أن ُيَق ــه وآل ــى اهلل علي اهلل - ص
املنــر ليــرف عــى النــاس،... فقــام رســوُل اهلل - صــى اهلل عليــه وآلــه - فــوَق 

ــَد اهلل تعــاىل وأثنــى عليــه فقــال:...((1. تلــك األحجــار ثــّم محِ

إن هــذه الروايــة حتمــُل خطــاَب تبليــغ وتريــع رســمي عاجــل، مــن بــاث 
ــه،  ــه وآل ــغ / رســوله الكريــم - صــى اهلل علي ــه، إىل ُمبّل عــاٍل / اهلل جــّل جال
بوســاطة وحــي ناقــل، وهــو برمــوزه هــذه املتمّثلــة بأطــراف الرســالة املركزيــة: 
ــة،  ــًة بالغ ــُب أمهي ــل( حيتق ــل )جرئي ــول( والنَاِق ــَتْقبِل )الرس ــاث )اهلل( وامُلْس الَب
تكشــف عــن مركزيــة )احلــدث( الــذي ســيحدث، وعظيــم منزلتــه عنــد اهلل - 
عــّز وجــل -، والســيام أّنــه ُيمّثــل ختــام الرســالة، فاكتــامل الوظيفة التــي اضطلع 
هبــا امُلرَســل/ النبــي األكــرم منــوط بتبليغــه، وإعانــه عــى املــأل، وقــد جــاءت 
ــْغ(، والــرط املشــتمل عــى الوعيــد والتهديــد  بأســلوب ضاغــط )األمــر = )َبلِّ
ْغــَت...((، ويشــتمل نــص الروايــة عــى عامــات تــؤرّش  = )َوإِْن مَلْ َتْفَعــْل َفــاَم َبلَّ

مركزيــة احلــدث، وأمهيتــه العظيمــة يف اخلطــاب اإلســامي أمههــا:

ــي  ــاء اهلل( ه ــن أولي ــويّل م ــل ب ــة )وتتمّث ــة، وإن احلُّج ــِة ُحّج ــُل الوالي - َجْع

القرن  علامء  )من  يس  الطَّْرَ طالب  أيب  بن  عي  بن  أمحد  منصور  أبو  تأليف  االحتجاج،   )1(
السادس(، حتقيق: ابراهيم الَبَهاُدِري، والشيخ حمّمد هادي به، بإرشاف: العّامة الشيخ 
األوقاف  منظمة  يف  التحقيق  قسم   - والنر  للطباعة  األسوة  دار  السبحاين،  جعفر 

والشؤون اخلرية، ط 8، 1435هـ: 1/ 138-133.
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الســلطة التــي تنتقــل مــن اهلل - عــّز وجــل - إىل ولّيــه، وأنــه - عــّز وجــل - ال 
يــرك أرَضــه خاليــًة مــن ُحجــة، ويف ذلــك إشــارة لإلمــام امُلنتظــر - عّجــَل اهللُ 

ــه-. فرَج

- َجْعُل الواليِة فريضة، وهي صنّو فريضة احلّج يف أمهيتها.

ــة  ــد األمهي ــّرة؛ يؤّك ــن م ــر م ــغ أكث ــر التبلي ــرار أم ــي وتك ــوط الوح - هب
القصــوى للحــدث، وعاقتــه بإكــامل تبليــغ اخلطــاب اإلهلــي مــن جهــة، مثلــام 
ــٍة  ــن جه ــول م ــن الرس ــلطًة م ــى س ــي أع ــاموية وه ــث س ــة الب ــد أن جه يؤك

ــرى. أخ

ــؤرّش  ــة ي ــة إهلي ــه لتوفــر حصان ــغ احلــدث، وحاجت ــرّدد الرســول يف تبلي - ت
خطــورة احلــدث اآليت، وأثــره يف تغيــر مســار اخلطــاب اإلســامي، وحصــول 

انقــاب فكــري.

ــح  ــذا يمن ــد هلل، وه ــامل التوحي ــدث بك ــؤرة احل ــي ب ــة وه ــط الوالي - رب
ــة. ــة حموري ــة، وأمهي ــة فوقي ــلطة تريعي ــة س الوالي

ــة  ــتقبال )حادث ــي إىل اس ــة املتلق ــى هتيئ ــل ع ــؤرّشات تعم ــذه امل إن كّل ه
الغديــر( وتغريــه للمتابعــة، والتقــّدم يف تتّبــع الــرد؛ لتتكّشــف أمامــه مامــح 
ــال،  ــوع املق ــل وق ــال، قب ــاَم احل ــّن مق ــا ُتب ــن أن ــا ع ــة، فض ــة املّهم احلادث
ــإْن  ــق، ف ــامي احل ــاب اإلس ــغ اخلط ــه يف تبلي ــدث اآليت، ومركزيت ــة احل وحموري
مل ُينّفــذ امُلَخاَطــب / الرســول، أوامــر امُلَخاطـِـب / اهلل تعــاىل يف التبليــغ ســقطت 

ــه. ــحبت صاحيَت ــه، وُس رشعيُت
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بعــد هــذا النــص الرزخــي - عتبــة املناســبة -، يــأيت نــص اخلطبــة الكامــل1 
ــة  ــي: )عتب ــة ه ــق كتابي ــاث مناط ــى ث ــرى - ع ــا ن ــب م ــوّزَع - بحس ــذي ت ال
البدايــة + املتــن + عتبــة النهايــة(؛ إذ تبــدأ منطقــة البدايــة مــن قــول الرســول - 
ِدِه...((  ــِدِه َوَدنــا يف َتَفــرُّ ــذي َعــا يف َتَوحُّ صــّى اهلل عليــه وآلــه -: ))احْلَْمــُد هللِ الَّ
وتنتهــي بقولــه: ))َوَقــْد َضِمــَن يل َتبــاَرَك َوَتعــاىل اْلِعْصَمــَة ِمــَن النـّـاِس َوُهــَو اهللُ 
ــى  ــه -: ))فَأْوح ــه وآل ــّى اهلل علي ــه - ص ــن بقول ــدأ املت ــُم((، ويب ــكايِف اْلَكري اْل
: بســم اهلل الرمحــن الرحيــم...((، وينتهــي بقولــه: ))ُأولِئــَك ُهــُم اْلفاِئــُزوَن يف  إيَلَّ
َجنـّـاِت النَّعيــِم((، وتبــدأ اخلاتــة بقولــه: ))َمعــارِشَ النـّـاِس، ُقوُلــوا مــا َيــْرَض اهللُ 
بـِـِه َعنُْكــْم ِمــَن اْلَقــْوِل((، وتنتهــي بقولــه: ))َواحْلَْمــُد هللِ َربِّ اْلعامَلــَن((، إن هــذا 
التوزيــع ال يعنــي أبــدا انفصــال املناطــق بعضهــا عــن بعــض، بــل هــي متعالقــة، 
تبــة( - تصبــح لــكّل واحــدٍة  مرابطــة دالليــًا، لكنّهــا، - وبحســب )قاعــدة الرُّ
ــَة املحوريــة  منهــا وظيفــة تضطلــع هبــا، ويف الوقــت نفســه تــؤدي كّلهــا الدالل
ــو  ــى نح ــري ع ــك جي ــا، إال أن ذل ــة لتأديته ــت اخلطب ــي أنتَِج ــة( الت )الوالي
ــُب  ــن حيتق ــص، واملت ــح الن ــوري وتفت ــدث املح ــئ للح ــة هُتي ــي، فالبداي ِج َتَدرُّ

ذلــك احلــدث، واخلاتــة ُتنهيــه، وُتغِلــق النــص.

لقــد ُبنــي هيــكل نــّص اخلطبــة يف ضــوء إســراتيجية طبقيــة تراتبيــة تراكميــة، 
ــي،  ــلوب اإلقناع ــا األس ــَد فيه ــد اعُتِم ــات، وق ــى طبق ــا ع ــى فيه ــوّزع املعن ت
والتــدّرج يف احلجــاج، ِعــَر طــرح احلُجــج منطقيــًا؛ إذ تبــدأ منــذ عتبــة البدايــة 
ــه  ــز ذاكرت ــى حتفي ــت ع ــد عِمَل ــي، وق ــا املتلق ــّلم هب ــي ُيس ــج الت ــرح احلج بط

)1( ينظر نص اخلطبة كاما يف كتاب: االحتجاج: 1/ 160-138.
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ــاب  ــك اخلط ــتقبال ذل ــه الس ــي، وهتيئت ــاب اإلهل ــلطوية اخلط ــى س ــز ع بالركي
ــال  ــة اتص ــع البداي ــل م ــن ليّتص ــأيت املت ــّم ي ــتعّد الرســول لطرحــه، ث ــذي يس ال
تعالــق، وتضــام، وتكامــل، ِعــْرَ فتــح اخلطــاب عــى مســّلامت البدايــة، وشــحن 
ــول  ــار الرس ــل باقتص ــده، تّتص ــخة عن ــامية راس ــّلامت إس ــي بمس ــن املتلّق ذه
عــى التبليــغ، األمــر الــذي جيعــل اخلطــاب املطــروح خطابــًا فوقيــًا، ال يمكــن 
ــض،  ــٌر حم ــاب اهلل كف ــة خط ــه، فمعارض ــه، وُيعارض ــر ل ــد أن يتنّك ألي موّح
وهــذا مــا رّســخته خاتــة نــص اخلطبــة، التــي جــاءت لتكّمــل مــا انفتــح عليــه 
اخلطــاب بوســاطة عتبــة البدايــة واملتــن، لتغلــق هــذا اخلطــاب، وختتــم احلــدث 
بتجريــم مــن يقاطــع هــذا اخلطــاب، أو يعمــل عــى التحريــض ضــّده، فوصمت 
ــاب  ــت اخلط ــو - يف ثواب ــر، وه ــي بالكف ــاب اإلهل ــر اخلط ــل ألوام ــن ال يمتث م
اإلســامي - أعــى درجــات اخلــروج عــن الســلطة اإلهليــة العليــا، ومــن يامرس 
هــذا الفعــل، مكانــه احلضيــض، والتفّحــم يف قعــر جهنّــم، ومــن هنــا فقــد كان 
لعتبــة اخلاتــة دوٌر فاعــٌل يف تأطــر نــص اخلطبــة، وتعزيــز مــا أنتجــه العنــران 
الســابقان )البدايــة واملتــن(، وإعــان االنتهــاء، وإغــاق النــص عــى مقــرّرات 
ــه  ــص وانغاق ــار الن ــدود إط ــم ح ــن رس ــا م ــة ))تّكنن ــج، فاخلات ــك امُلنَت ذل
ــة  ــى اللغوي ــن البن ــتقاليتها ع ــا واس ــا خصوصيته ــة هل ــو بني ــام ه ــه ب ــى ذات ع

ــرى((1. ــة األخ والتواصلي

إن نــّص اخلطبــة رســالة خطابيــة متكاملــة، تتداخــل فيــه اخلطابــات، 
واألصــوات، فيظهــر فيــه )اآلخــر املتعــايل الفاعــل( = )اهلل جــّل جالــه( املتجــّي 

)1( نظرية النص - من بنية املعنى إىل سيميائية الدال: 125.
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ــة  ــا( الناقل ــّم )األن ــة(، ث ــة البداي ــص )عتب ــى ن ــن ع ــد هيم ــة، وق ــر الغيب بضامئ
ــم وهُتيمــن  ــر التكّل ــة بضامئ ــه( املتجلي ــه وآل ــم صــّى اهلل علي = )الرســول الكري
عــى نــص )املتــن( الــذي يتخللــه حضــوٌر ضامئــري غائــب آخــر تّثــل بـ)اآلخر 
املحــوري( = )االمــام عــي عليــه الســام( املقصــود باخلطــاب، وُتســّجل اخلاتــة 
آخريــن: مهــا )اآلخــر املتعــايل الفاعــل( و )اآلخــر امُلَخاَطــب: النــاس(، وحتــر 
ــم(؛  ــرآن الكري ــن )الق ــتدعاة م ــتثنائية امُلس ــات االس ــة اخلطاب ــص اخلطب يف ن

ــروح. ــاب املط ــة للخط ــج، وتقوّي ــزًا للُحج تعزي

املبحث الثاين

البعد الإجرائي

1- امل�ستوى املعجمي:

ــواء أكان  ــات س ــة العام ــُث يف أنظم ــاًم يبح ــيميولوجيا عل ــت الس ــا كان مل
ــة  ــروء )عتب ــص املق ــة الن ــا ملقارب ــإّن عنايتن ــوي1، ف ــًا أم غــر لغ مصدرهــا لغوي
ــتوياته  ــى مس ــة ع ــه املتوّزع ــى عامات ــتنصّب ع ــر( س ــة الغدي ــة يف خطب البداي
كّلهــا، ابتــداًء مــن املســتوى املعجمــي وانتهــاء باملســتوى الــداليل؛ ألّن النــص 
والســيام األديب منــه تشــكيٌل من عامــات دالــة، تّثــُل دواالً ملدلــوالٍت انحرفت 
عــن معناهــا املبــارش، إىل معنــى فنّــي مجــايل، توّزعــت عــى مســتويات تشــكيله 
ل األوىل؛ ألّنــه احلّيــز  كّلهــا، وأوهلــا املســتوى املعجمــي الــذي هــو نــواة الَتَشــكُّ

)1( ينظر: حمارضات يف السيميولوجيا، د. حممد الرغيني، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط1، 
1987م: 5.
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الــذي تعــوم فيــه املفــردات )العامــات( التــي تشــّكل كلُّ جمموعــة منهــا حقــًا 
ــصُّ  ــج الن ــًا ُينتِ ــا حقلي ــًا - وبتجميعه ــي طبع ــتوى املعجم ــى املس ــًا - ع داللي
معنــاه العــام؛ إذ ))تصــدر مكونــات املعجــم يف أي خطــاب عــن حاجــة املعنــى 
إىل الثــراء، وحاجــة املرِســل إىل التأثــر واإلقنــاع، وكلــام فــاض املعجــم بالتنــّوع 
ــن امُلرِســل مــن عنــارص الرســالة  ــة دل ذلــك عــى تّك وتعــّدد احلقــول الداللي
وكيفيــة اإلرســال، وكّلــام انتظمــت عنــارص املعجــم عــى وفــق أســلوب تعبــري 
معــّن دّل ذلــك عــى خصوصيــة أســلوب امُلرِســل مــن جهــِة األلفــاظ وبعــده 

ــل اللفظــي((1. عــن الرهُّ

ــن  ــٌة م ــث - قائم ــيميولوجي احلدي ــدرس الس ــور ال ــَم - يف منظ إّن املعج
ــاء نــص معــن، وكلــام  الكلــامت أو اإلشــارات التــي تــردد بنســب خمتلفــة أثن
ــا  ــؤدي معناه ــٍب ي ــا أو بركي ــها أو بمرادفه ــامت بنفس ــض الكل ــرددت بع ت
كّونــت حقــا أو حقــوال دالليــة2، وقــد تشــابكت يف املســتوى املعجمــي 
لـ)عتبــة البدايــة( يف اخلطبــة العّينــة مفــردات بعينهــا، أو براكيــب مؤديــة ملعناهــا 
خالقــة عاقــات تفاعليــة فيــام بينهــا؛ لُتنتـِـج األثــر الــكّي لنــص العتبــة، وتــؤّدي 
ــا  َلة حق ــكِّ ــة ُمش ــة الدالل ــاٌل متقارب ــرّددت أفع ــا؛ إذ ت ــة هب ــا املنوط وظيفته
ــًا فاعــًا، وهــي بوصفهــا )عامــات( جــاءت لتهيــئ املخاطــب للحــدث  داللّي
ــدّل  ــي دوال ت ــه -، وه ــام اهلل علي ــن - س ــر املؤمن ــة أم ــي والي ــم وه األعظ

)1( األسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية واملنهج والتطبيقات، د. رمحن غرَكان، الدار العربية 
للعلوم نارشون، ط1، 2014م: 207.

)2( ينظر: حتليل اخلطاب الشعري )اسراتيجية التناص(، د. حممد مفتاح، املركز الثقايف العريب 
- الدار البيضاء، ط4، 2005م: 58.
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َنــت براكمهــا متتاليــة فعليــة  عــى عظمــة اهلل تعــاىل وجروتــه وقّوتــه، وقــد كوَّ
مثــرة، تبعــُث الرهبــة يف القلــوب، وهتيــئ الســتقبال احلــدث الــذي ســيأيت يف 
ــِدِه، َجــلَّ يف ُســْلطانِِه، َقَهــَر مَجيــَع اخْلَْلــِق، َجّبــاُر  )املتــن(، ومنهــا: )َعــا يف َتَوحُّ
ٌل َعــى مَجيــِع َمــْن  ــٌل َعــى مَجيــِع َمــْن َبــَرَأُه، ُمَتَطــوِّ ــامواِت، ُمَتَفضِّ االََرضــَن َوالسَّ
ــَو  ــُه األْبصــاُر َوُه ــْن َأْن ُتْدِرَك ــراُه، َجــلَّ َع ــوُن ال َت ــُظ ُكلَّ َعــْن َواْلُعُي ــَأُه، َحْلَ َأْنَش
ــِه،  ء لَِعَظَمتِ ــا ُمشــاَوَرِة ُمشــر، َتواَضــَع ُكلُّ يَشْ ــَرُه بِ ــُذ َأْم ــْدِرُك األْبصــاَر، ُينِْف ُي
ــِه،  ء هِلَْيَبتِ ــَع ُكلُّ يَشْ ــِه، َوَخَض ء لُِقْدَرتِ ــَلَم ُكلُّ يَشْ ــِه، َواْسَتْس تِ ء لِِعزَّ َوَذلَّ ُكلُّ يَشْ
ــُر  ــي، َوُيْفِق ــُت َوحُيْي ــي، َوُيمي ــُم َفُيْح ــيض، َوَيْعَل ــُد َفَيْق ــيض، َوُيري ــاُء َفُيْم َيش
ــَل  ْي ــُج اللَّ ــي، ُيولِ ــُع َوُيْعط ــي، َوَيْمنَ ــْدين َوُيْق ــي، َوُي ــُك َوُيْبك ــي، َوُيْضِح َوُيْغن
ــن  ــوب املتلق ــخ يف قل ــد أن ترّس ــِل...(1، وبع ْي ــاَر يِف اللَّ ــُج النَّه ــاِر َوُيولِ يِف النَّه
قــدرُة اهلل، وعظمُتــه، وقّوُتــه، ينتقــل اخلطــاب مــن الفعليــة إىل االســمية الدالــة 
عــى الثابــت، املتجــّذر، الراســخ...؛ ألّن اخلطــاب أخــذ ينعطــف إىل الوصــف، 
واســتعراض صفــات املتجــّر العظيــم الــذي بيــده كّل يشء، صاحــب الصفــات 
ــن  ــجامًا م ــر انس ــتكون أكث ــا س ــمية هن ــة، فاالس ــامت الثابت ــخة، والس الراس
الفعليــة؛ لثباهتــا، ورســوخها، وماءمــة هــذا الثبــات والرســوخ لصفاتــه - عــّز 
ــّواِت،  ــى امْلَْدُح ــُموكاِت، َداِح ــاِرُئ امْلَْس ــدًا، ب ــودًا، جَمي ــدًا، حَمُْم ــل -: )مَحي وج

ــبُّوٌح...(. وٌس ُس ــدُّ ــامواِت، ُق ــَن َوالسَّ ــاُر االََرض َجّب

ــا عــى  ال شــّك إن حمــور )االختيــار واالســتبدال( يــامرُس ضغطــًا رِسيًّ
ــد أن  ــه - بع ــقط انفعال ــه(؛ لُيس ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــاث = الرس ــة )الب ذهني

)1( االحتجاج: 1/ 141-138.
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ــال  ــن )األفع ــة م ــلته املعجمي ــى سلس ــاين( - ع ــر الرب ــاءه األم ــاًّ )ج ــر فوقي ُأث
ــار  ــاءم امُلخت ــب ت ــتبدل، بحس ــار، ويس ــة(؛ ليخت ــامء - األدوات الرابط - األس
ــاب  ــدف اخلط ــال، وه ــياق احل ــام، وس ــع املق ــاوق م ــا يتس ــراد، وم ــى امُل للمعن
ــْغ(؛ لذلــك نجــد أن امُلَخاطـِـب )النبــي صــى اهلل  املتعــايل )اإلرادة الربانيــة( = )َبلِّ
عليــه وآلــه( قــد اختــار )عــا( بــدال مــن )ارتفــع(، و)جــّل( بــدال مــن )عُظــَم( 
ــدال مــن )طــّوَق(...؛ ألّن )عــا: مــن  ــأيت هبــا مــع )ســلطانه(، و)أحــاَط( ب لي
ــه، وأن  ــدم ختلخل ــو، وع ــة العل ــوخ، وديموم ــات، والرس ــي بالثب ــو( توح العل
منزلتــه - جــّل جالــه - عاليــة منــذ األزل، يف حــن لــو اختــار )ارتفــع( لغــّرت 
ــا(؛ إذ أّن  ــا كـ)ع ــف إعامًي ــوب، ومل ُتوّظ ــى املطل ــّوهت املعن ــوى، وش الفح
)ارتفــع( توحــي بتقّلــب الصاعــد بــن الطبقــات وتنّقلــه مــن طبقــة إىل أخــرى 
ــًا، وهــي توحــي بحركــة  ــًا، واالنتقــال مــن التحــت إىل الفــوق تدرجيي تصاعدي
صعــود ديناميكيــة فعليــة ال ثبــات فيهــا، نقــول هــذا الــيء ارتفــع يف الســامء، 
ــار  ــَت اني ــن، وق ــد ح ــط بع ــد هيب ــف، وق ــاع، ومل يتوق ــتمر باالرتف ــو مس فه
مقومــات الرفــع، أمــا حــن نقــول: مقاُمــَك عــاٍل، فهــذا يوحــي بثبــات الصفــة، 
عــى الرغــم مــن ســمة الفعليــة يف )عــا( التــي تشــر إىل احلركــة واالضطــراب 
ــة  ــزات داللي ــع بمي ــا( تتمّت ــل )ع ــة الفع ــن أّن دالل ــا ع ــات، فض ــدم الثب وع
ــى  ــدّل ع ــو ي ــع(، فه ــَرَض: )ارتف ــل امُلف ــل البدي ــا الفع ــر إليه ــة يفتق معجمي
العظمــة والبطــش والَقْهــر: ))عــا فــاٌن فانــًا إذا قهــره((1، وهــذه الــدالالت 

)1( لسان العرب، أبو الفضل حممد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفريقي املري )ت711 
هـ(، حتقيق: عامر أمحد حيدر، ط1، دار الكتب العلمية، بروت، 2003م: مادة )عا(.
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ــه. ــار امُلتكــّر - جــّل جال ــم اجلّب مــن ألصــق الصفــات بالعظي

ــا( -  ــذات العلي ــة لل ــة العظيم ــات اجلروتي ــات الصف ــة )إثب ــن وظيف وهتيم
ــه؛  ــا كّل ــي فيه ــتوى املعجم ــى املس ــا - ع ــة؛ لتأديته ــة البداي ــت عتب ــي ُأنتَِج الت
ــا  ــد م ــرى تؤّك ــات أخ ــاج عام ــابقة إلنت ــرة الس ــد الفق ــّص بع ــل الن إذ ينتق
ــُه اهللُ  ــَهُد َأنَّ ــوة: ))َوَأْش ــة والق ــن دالالت العظم ــة م ــة البداي ــه عتب ــت ب افُتتَِح
ــذي ُينِْفــُذ َأْمــَرُه بـِـا  ــذي َيْغَشــى األَبــَد ُنــوُرُه، َوالَّ ْهــَر ُقْدُســُه، َوالَّ ــذي َمــأل الدَّ الَّ
ــا  َر َم ــِر، َوال تفــاوت يف َتْدبــر، َصــوَّ ــُه رَشيــٌك يف َتْقدي ُمشــاَوَرِة ُمشــر، َوال َمَع
ــف  ــد َوال َتَكلُّ ــْن َأَح ــة ِم ــا َمُعوَن ــَق بِ ــا َخَل ــَق م ــال، َوَخَل ــْرِ ِمث ــى َغ ــَدَع َع اْبَت
ــَو  ــَه إالّ ُه ــذي ال إل ــَو اهللُ الَّ ــْت، َفُه ــا َفباَن ــْت، َوَبَرَأه ــَأها َفكاَن ــال، َأْنَش َوالَ اْحتِي
ــذي  ــَرُم الَّ ــوُر، َواألْك ــذي ال جَيُ ــْدُل الَّ ــُة، اْلَع نيَع ــُن الصَّ ــَة، احْلََس نَْع ــُن الصَّ امْلُْتِق
ــدي،  ــاء األب ــري، واإلغش ــْلء الده ــات )امَل ــوُر((1، فعام ــِه األُم ــُع إَلْي َتْرِج
ــة،  ــا معون ــق ب ــَدع، واخلل ــر امُلبَت ــذ، والتصوي ــر الناف ــة، واألم ــي الِرَك ونف
ونفــي غــره، وإتقــان الصنعــة، والعــادل، والــذي ترجــع األمــور إليــه( كّلهــا 
ــاٍن  ــي مع ــه، وه ــه، ووحدانيت ــه، وأبديت ــه، وجروت ــة اهلل وقدرت ــؤرّش عظم ت
ــي  ــذات الت ــن ال ــادر ع ــن، والص ــدث اآليت يف املت ــتقبال احل ــي الس ــيء املتلق هُت
ترّســخت فيهــا هــذه الصفــات العظيمــة، والتــي هــي مــن مســلامت اخلطــاب 

ــامي. ــوي اإلس التوع

إّن مجيــع العامــات امُلنَْتَجــة يف عتبــة البدايــة تعــوم - عــى املســتوى املعجمــي 
- يف ســياق داليل واحــد، يوّحــد طاقتهــا املعنويــة، ويمنحهــا قــّوة ذات أثــر فاعل 

)1( االحتجاج: 1/ 140.
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باجتامعهــا ســياقيًا؛ فـ))العامــة ال يمكــن أن تعمــل بمفردهــا وإنــام بادراجهــا 
ــن  ــا((1؛ وم ــّدد وظيفته ــذي حُي ــو ال ــا ه ــتويات، فموقعه ــدد املس ــياق متع يف س
ــٌر  ــوة أث ــة والق ــروت والعظم ــى اجل ــة ع ــة الدال ــات املعجمي ــا كان للعام هن
فاعــل يف حتضــر املتلقــي؛ الســتقبال احلــدث األكــر يف )متــن اخلطبــة(، فاملوقــع 
الــذي اســتقّرت بــه هــذه العامــات، هيــأ هلــا مناخــًا مناســبًا، لتشــغيل تأثرهــا 

املعنــوي، وحتفيــز إمكاناهتــا الرمزيــة العاماتيــة الفاعلــة.

2- امل�ستوى الرتكيبي:

يّتســع مفهــوم )الركيــب( يف احلقــل الســيميولوجي، فيتعــدى القواعــد التــي 
حتكــم العائــق اإلفراديــة )القواعــد النحويــة( إىل منطقــة أوســع تكــون وظيفتــه 
فيهــا إنتــاج املعنــى العامــايت الــكّي للنــص ال للجمــل امُلشــّكلة لــه؛ إذ ))هيتــم 
بالقوانــن التــي ُتغطــي القــول والتأويــل، وهبــذا املعنــى يعنــي شــيئًا شــبيهًا جــدا 
ــي  ــل كام ــل فع ــض يف داخ ــا ببع ــامت بعضه ــة الكل ــر إىل عاق ــو، ويش بالنح
أو قــول معــّن((2، أي أّنــه ُيعنــى بالســياقات العامــة التــي حتكــم إنتــاج املعنــى 

الــكّي للحــدث الكامــي امُلتشــّكل يف حّيــز تواصــي معــّن.

وتتشــّكل البنيــة الركيبيــة لعتبــة البدايــة ســيميولوجيًا مــن عامــات تركيبيــة 
تربطهــا أوارص عميقــة، أســهمت يف توليــد ظواهــر تركيبيــة مجعيــة أمههــا 
ظاهــرة تغليــب احلركــة عــى الســكون التــي جتّلــت يف ارتفــاع نســبة الفعليــة عى 

1997م:  ط1،  القاهرة،   - العربية  اآلفاق  دار  فضل،  صاح  د.  املعارص،  النقد  مناهج   )1(
.122

)2( م.ن: 121.
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األســمية فيهــا؛ فقــد غلبــت املتتاليــات اجلمليــة الفعليــة عــى االســمية يف نــص 
ــتدعي  ــة يس ــاب عام ــال يف اخلط ــلوب االرجت ــك أن أس ــه؛ ))ذل ــة بأكمل البداي
حتريــك األزمنــة وتفعيــل أبعادهــا الدالليــة بســبب مــن حاجــة اإلقنــاع إىل تلــك 
النقــات حتــى يف املعــاين الراســخة األزليــة الثابتــة((1، فضــا عــن أن ســياق 
احلــال املقامــي يســتدعي تفعيــل االضطــراب، وحتفيــز احلركــة يف ذهــن املتلقــي 
ــروت،  ــى )اجل ــة ع ــال الدال ــن األفع ــة م ــة مرابط ــلة متتالي ــخ سلس ــَر ض ِع
والقــّوة، والعظمــة، والتعــايل...( األمــر الــذي جيعــل الزمــن عنــده جيــري دون 
توّقــف، وكأن احلــدث قريــب جــدا - وهــو كذلــك - بفعــل مــا ُتثــره سلســلة 
األفعــال مــن إحســاس بالتحــّرك، واالضطــراب، والتفاعــل، والتأجيــج، 

ــف. ــل، والتخوي والتهوي

ــة،  ــكونة باحلرك ــا مس ــي ُتظهره ــة الت ــذه الطريق ــة هب ــة البداي ــاج عتب إّن انت
ــر  ــه أث ــر، كان ل ــتقرار يف اآلخ ــدم االس ــث دالالت ع ــة، تبع ــة، مضطرب منفعل
فاعــل يف تفعيــل خاصيــة التعالــق الركيبــي؛ لذلــك أصبــح نــصُّ البداية سلســلًة 
ــة،  ــا الفعلي ــن عليه ــا، هُتيم ــرة فيه ــرات مغاي ــدة، ال ثغ ــة مّتح ــة متوالي كامي
وتراجــع نســبة االســمية؛ ألن الســياق ال يســمح بالثبــات، واالســتقرار، 
ــى اهلل  ــرم ص ــول األك ــغ )الرس ــل امُلَبلِّ ــا جع ــْغ(، مم ــزل: )َبلِّ ــاين ن ــر الرّب فاألم
ــي ُترّســخ يف نفــس  ــة الت ــة الفعلي ــات اجلملي ــم املتتالي ــه وســّلم( ُيراِك ــه وآل علي
اآلخــر صفــات الــذات العليــا، صاحبــة األمــر والنهــي، والتــي ســيصدر عنهــا 
قريبــًا بيــاٌن تبليغــي عظيــم، إذا مل يتــّم تبليغــه ســيتزعزع رســوخ قواعــد اخلطــاب 

)1( األسلوبية بوصفها مناهج - الرؤية واملنهج والتطبيقات: 74.
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ــا. ــاالت كّله ــامل الرس ــى مع ــامي، وُتح اإلس

ــة(؛  ــل الركيبي ــرُة الوص ــل )ظاه ــل الفاع ــوايل املتسلس ــذا الت ــّزز ه ــا ُيع ومم
ــو  ــى نح ــة ع ــّص العتب ــة يف ن ــلة الكامي ــكل السلس ــييد ش ــى تش ــت ع إذ عمل
مرابــط، متعالــق، مــا جعــّل الفقــرات يأخــذ بعضهــا برقــاب بعــض عــى نحــو 
ــط  ــَر أداة الرب ــي ِع ــجام اجلم ــط، واالنس ــدة، والراب ــد الوح ــك، يؤّك متامس
والعطــف )الــواو( التــي ُتفيــد مطلــق اجلمــع بــن الراكيــب ِعــَر إرشاكهــا ال 
يف الشــكل فحســب وإنــام يف املعنــى أيضــًا، وهبــذا تــأيت كل الراكيــب اجلمليــة 
يف عتبــة البدايــة عــى نحــو فاعــل ُيعــّزز دالالت خطــاب عتبــة البدايــة املوحيــة 
بـ)القــوة، والعظمــة، والعــدل، والوحدانيــة، واجلــروت،...(، وقــد جــاء هــذا 

ــتوين: ــى مس ــع واإلرشاك ع اجلم

ــدة،  ــرة الواح ــة يف الفق ــب املختلف ــن الراكي ــط ب ــى يف الرب ــي: ويتج - أفق
ــُم  ــيض، َوَيْعَل ــُد َفَيْق ــيض، َوُيري ــاُء َفُيْم ــه: ))َيش ــه وآل ــى اهلل علي ــه - ص كقول
َفُيْحــي، َوُيميــُت َوحُيْيــي، َوُيْفِقــُر َوُيْغنــي، َوُيْضِحــُك َوُيْبكــي، َوُيــْدين َوُيْقــي، 

ــي((1. ــُع َوُيْعط َوَيْمنَ

- عمودي: ويّتضح يف الربط بن الفقرات امُلشّكلة لنص البداية كّله.

ــة  ــة كامي ــة كتل ــص البداي ــن ن ــودي م ــي والعم ــط األفق ــذا الرب ــل ه وجيع
واحــدة عــى املســتوى الشــكي واملضمــوين، وتشــّكل ظاهــرة الوصــل الركيبيــة 
بذلــك إحــدى أهــم القوانــن الركيبيــة التعالقيــة التــي حتكــم عائــق الراكيــب 

)1( االحتجاج: 1 / 141.
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اجلمليــة يف عتبــة البدايــة، والتــي تتحّكــم بســياق املعنــى، مؤديــًة وظيفــة حموريــة 
يف خطــاب نــص البدايــة اهلــادف إىل التهيئــة والتحضــر؛ إذ مــن دونــا ســيفقد 
النــص خاصيــة االنســجام والتامســك التــي ينتــج عنهــا احتــاد اهلــدف اخلطــايب، 

وتنبثــق منهــا وحــدة املعنــى.

3- امل�ستوى الت�سويري:

يمّثــل هــذا املســتوى بــؤرة الشــعرية يف النــص، ومصــدر اجلــامل اخلــّاق فيه، 
ولكنّــه - عندنــا - يفقــد مغــزاه، وتراجــع قــّوة فاعليتــه؛ إذا تــّم التعامــل معــه 
بمعــزل عــن املســتويات األخــرى؛ ألّن هــذا العــزل التعّســفي سيســلب )نــص 
البدايــة( هويتــه العائقيــة التــي ))تّثــل أمهية فائقــة بالنســبة للتحليل الســيميائي 
ــد  ــروري عن ــن ال ــة؛ ألن م ــة والثقافي ــر االجتامعي ــع الظواه ــوي جلمي والبني
صياغــة قواعــد النظــام، أن نتعــرف عــى الوحــدات التــي تــارس فيهــا القواعــد 
عملهــا، مــن هنــا نســتطيع أن نكتشــف متــى يمكــن ملوضوعــن أو حدثــن أن 

ا نموذجــن لنفــِس الوحــدة((1. ُيَعــدَّ

ــل  ــرى - يمّث ــا ن ــب م ــيميولوجيًا - بحس ــي س ــي الفنّ ــر الباغ إّن التصوي
)عامــًة( دالــة، تنتقــل بوظيفتهــا مــن التحســن، والزخرفــة، إىل الرميــز 
والتدليــل، فُتســهم ِعــَر نظــام عائقــي مجعــي، بإنتــاج الداللــة اجلمعيــة امُلرّمــزة 

ــا. ــص كّله ــات الن ــا مكّون ــرك يف إنتاجه ــي تش الت

يف  دراسة   - الشعرية  والنظريات  املعارصة  النقدية  املناهج  ضوء  عى  الشعرية  احلقيقة   )1(
األصول واملفاهيم، د. بشر تاوريريت، عامل الكتب احلديث، إربد، 2009م: 117.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

86

سابع
الجزء ال

وعــى الرغــم مــن قّلــة التشــكيات التصويريــة الباغيــة يف نــص البدايــة - 
وهــذا أمــر طبيعــي ألن غايــة اخلطــاب فيهــا حجاجيــة - إال أنــا جــاءت مائمًة 
ــّوة، والعظمــة، واجلــروت،  ــج دالالت )الق خلطاهبــا اهلــادف؛ إذ تشــّكلت لُتنتِ
واهليمنــة...(، فمــن التشــكيات التصويريــة الــواردة يف عتبــة البداية االســتعارُة 
يف قــول الرســول الكريــم - صــى اهلل عليــه وآلــه: ))بــارُئ املســموكات، 
ــامء(  ــّبه )الس ــد ش ــامواِت((1، فق ــاُر األَرض َوالسَّ ــّواِت، َوَجّب ــى امْلَْدُح َوداِح
ــْمك جيــيء يف مواضــع بمعنــى الســقف والســامء  بالســقف املرفــوع؛ إذ أّن ))السَّ
ــْمِك((2، وهــو ســقٌف ُمعِجــز؛ ألّنــه خــارج نطــاق  َمْســُموكة أي مرفوعــة كالسَّ
املألــوف عنــد البــر، فــإذا كان الســقف باحلالــة الطبيعيــة يقــف عــى جــدران أو 
أعمــدة تســنده، فــا يمكــن أن يقــَف مــن دونــا، فــإن الســامء ســقٌف رّبــاين بــا 
عمــد، وهــو - مــن ثــمَّ - آيــٌة مــن آيــات اهلل عنــد عبــاده، ودليــٌل عــى عظمتــه، 
وقدرتــه، وهيمنتــه، وقّوتــه، وتّكنــه، ومّلــا كان هــذا امُلَتَمّكــن العظيــم هــو رافــع 
ــوا  ــم، وُيذِعن ــه قياده ــلموا ل ــاده أن ُيس ــى عب ــَب ع ــد، وج ــا عم ــاموات ب الس

حلُْكِمــه، وأمــره الــذي أمــَر رســوله أن ُيبّلغــه، وهــو )حــدث الواليــة(.

ــَى  ــَل َع ْي ُر اللَّ ــوِّ ــه: ))ُيَك ــه وآل ــه - صــى اهلل علي وكذلــك االســتعارة يف قول
ــع  ــا م ــا تناص ــن كون ــا ع ــي فض ــِل((3، فه ْي ــَى اللَّ ــاَر َع ُر النَّه ــوِّ ــاِر َو ُيَك النَّه
ــة  ــاق الوظيف ــارج نط ــة خ ــة عامي ــؤّدي وظيف ــاءت لت ــرآين، ج ــاب الق اخلط

)1( االحتجاج: 1/ 139.
)2( لسان العرب: مادة )سمك(.

)3( االحتجاج: 1/ 140.
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ــل والنهــار بالعاممــة،  ــّم فيهــا تشــبيه اللي ــة؛ إذ ت ــة، وهــي اســتعارة مكني اجلاملي
ُر النهــاَر عــى الليــل َأي ُيْدِخــُل هــذا عــى  ُر الليــَل عــى النهــار وُيَكــوِّ فـ))ُيَكــوِّ
ــَع  َرِت الشــمُس مُجِ هــذا وَأصلــه مــن َتْكِويــِر العاممــة وهــو لفهــا ومجعهــا وُكــوِّ
ضوُءهــا وُلــفَّ كــام ُتَلــفُّ العاممــة((1، وِقيــل ))إّن هــذا يكــرُّ عــى هــذا كــرورًا 
ــَك بتتابــع أكــوار العاممــة بعضهــا عــى إثــر بعــض((2، وقــد  ــبَِّه ذل متتابعــًا فُش
ــُل  ــي )فع ــه وه ــن لوازم ــة م ــت الزم ــة(، وبقي ــه )العامم ــّبه ب ــا املش ــذف فيه ُح
ــَل( يف  ــتعامل )َفعَّ ــاع اس ــد ))ش ــَل( وق ــى وزن )َفعَّ ــّور( ع ــن )ك ــر( م التكوي
الداللــة عــى التكثــر((3 وهــو حُييــل عــى كثــرة تغيــره - ســبحانه -، وتقليبــه 
لظواهــر الطبيعــة، مثلــام يــدّل قــّوة اهلل اخلارقــة، فهــو - ســبحانه - املهيمــن عــى 
كّل قــّوة، واملســيطر عــى كّل ظاهــرة طبيعيــة خارجــة عــن إرادة اإلنســان، يكــّور 
هــذا عــى ذاك، وكلٌّ مســلٌم لــه، وهــذه الظواهــر الطائعــة كّلهــا تّثــل آيــًة بّينــة 
تــدّل عــى عظمتــه، وقــّوة ســلطانه، وعلــّو مكانــه، فــا بــّد لــكّل عبــٍد أن هييــئ 
ــل  ــذا تنتق ــبحانه، وهك ــه س ــى عن ــام ينه ــاء ب ــر اهلل، واالنته ــل أوام ــه، لفع نفَس
وظيفــة الصــورة يف عتبــة البدايــة مــن التزيــن والتجميــل، إىل احلجــاج والتهيئــة؛ 

الســتقبال اخلطــاب املركــزي الــذي ســُيعلن عنــه يف املتــن.

4- امل�ستوى الإيقاعي: 

)1( لسان العرب: مادة )كور(.
)2( إعراب القرآن الكريم وبيانه، حميي الدين الدرويش، دار االرشاد، محص - سورية، دار 
ابن كثر - بروت، الياممة للطباعة والنر والتوزيع - دمشق، ط3، 1992م: 8/ 390.

للنر  الثقافة  دار  الكويف،  العظيم  عبد  نجاة  د.  قرآنية،  لغوية  دراسة  األفعال-  أبنية   )3(
والتوزيع، 1989م: 48.
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تركــن معظــم الدراســات املشــتغلة عــى هــذا املكــّون إىل نظــرٍة َجرســية نغمية 
موســيقية، جتعلــه مقتــرًا عــى التأثــر املوســيقي واإليقاعــي؛ ألّنــه - يف نظرهــا 
- مســتوًى حــي، ُمــدرك بريــًا )كتابــًة(، وســمعيًا )إلقــاء أو قــراءًة(، يعمــل 
ــاظ  ــة يف األلف ــة جوهري ــل ))قيم ــذي يمّث ــاظ، ال ــْرس( األلف ــاج )َج ــى إنت ع
ــاق  ــن اتس ــامع م ــه للس ــام يوحي ــّي، ب ــر احل ــو أداة التأث ــوي، وه ــا اللغ وبنائه
اللفظــة وتوافقهــا مــع غرهــا مــن األلفــاظ يف التعبــر األديب، والــذي ُيشــبه إىل 
ــرى يف هــذا  ــا ال ن ــٍد طــرب اإلنســان باللحــن املوســيقي((1، عــى أنن حــدٍّ بعي
ــة  ــة واالنفعالي ــات الوجداني ــن اخللفي ــق ع ــة تنبث ــة إبداعي ــتوى إال حرك املس
للنفــس امُلْبِدَعــة، وتتجّســد عــر عاقــات ســياقية توّلــد بدورهــا حركــة لغويــة 
ــات  ــن متطلب ــا ع ــا، فتفصله ــة، وانفعاالهت ــس املبدع ــة النف ــع حيوي ــق م تتواف
اجلمــود؛ لتفســح املجــال للعاطفــة، واالنفعــال الوجــداين؛ إذ يتكامــل اجلانبــان 
ــة  ــورة إيقاعي ــص يف ص ــد الن ــج، يول ــان النض ــن يبلغ ــدع، وح ــس املب يف نف

ــة2. متكامل

فحركــُة الــذات امُلنتَِجــة، تتأّثــر باملوقــف الــذي أثــار انفعاهلــا، وأزمعــت عــى 
ل )النــص( الــذي ُيشــّكل  تســجيله لغويــًا، تنعكــس بدورهــا عــى امُلنَتــج امُلَســجَّ
ــد  ــذات، بع ــي لل ــوي الباطن ــد املعن ــن البع ــج ع ــري النات ــّي الظاه ــد احل البع

)1( َجْرُس األلفاظ وداللتها يف البحث الباغي والنقدي عند العرب، د. ماهر مهدي هال، 
دراسات  سلسلة  للنر،  الرشيد  دار  واالعام،  الثقافة  وزارة  العراقية،  اجلمهورية 

)195(، 1980م: 20-19.
دار  محدان،  أمحد  ابتسام  د.  العبايس،  العر  يف  الباغي  لإليقاع  اجلاملية  األسس  ينظر:   )2(

القلم، سورية - حلب، 1997م: 87.
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ــة  ــذه احلرك ــّى ه ــص، وتتج ــو الن ــد ه ــادي واح ــدان يف كلٍّ م ــل البع أن يتداخ
التفاعليــة بــن األبعــاد يف مظاهــر إيقاعيــة متنّوعــة تّثلهــا )التشــكيات اإليقاعية 
ــوزاي...(،  ــاس، والت ــجع، واجلن ــي كـ)الس ــري الراث ــص النث ــة( يف الن البديعي
وِعــر ذلــك تتجّســد القيــم الدالليــة للــكّل اجلمعــي املــادي لإليقــاع، فتــذوب 
النظــرة األحاديــة لــه، وحتــّل حملهــا النظــرة املزدوجــة التــي تعــّد اإليقــاع مكّونــا 

ــا. ــا دالليًّ إيقاعيًّ

ويتبــّن بعــد التأّمــل يف )التشــكيات اإليقاعيــة البديعيــة( املتجليــة يف النــص 
ــه  ــا وتوّج ــيطر عليه ــكاُد تس ــة ت ــة عميق ــُط بعاق ــا ))ترتب ــي أّن ــري الراث النث
ــل يف البعــد )الّتكــراري( الــذي  ــة إنتاجهــا للمعنــى، وهــذه العاقــة تتمّث عملي
جتــّى عــى مســتوى الّســطح الصياغــي، وعــى مســتوى العمــق الــّداليل، أي أّن 
ــق مــن هــذا الفــرض إال  ــة العميقــة، وال يمكــن التحّق ــُل البني التكــرار هــو ممث

ــة يف مســتواها الســطحي، ومســتواها العميــق((1. ــع البنــى البديعي بتتّب

ــدرت  ــا؛ إذ ص ــة عندن ــة العّين ــة( للخطب ــص )البداي ــك يف ن ــق ذل ــد حتّق وق
التشــكيات البديعيــة اإليقاعيــة فيهــا عــن هــدف معنــوي ذات مغــزى 
ــل بعدهــا التكــراري، جمــّرد تــرف موســيقي، ونغــم طــريب،  ســيميائي، ومل يمّث
بــل كان عنــرًا فاعــًا أســهم يف رفــد اخلطــاب امُلنَتــج بقيمــة ثنائيــة اجلانــب، 
ــَر  ــي، وآخ ــمعية للمتلق ــتقبات الس ــى امُلس ــر ع ــًا؛ ليؤث ــدا إيقاعي ــت بع أنتج

ــز. ــى املرّم ــتوى املعن ــى مس ــة ع ــًا مركزي ــؤرّش نقاط ــًا؛ لي معنوي

 - للنر  العاملية  املرية  الركة  املّطلب،  عبد  حممد  د.  أخرى،  قراءة  العربية  الباغة   )1(
لونجامن، اجليزة - مر، ُطبع يف دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط2، 2007م: 352.
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ويتجــّى )تكــرار وحــدة لغويــة بعينهــا(؛ لُيشــّكل أول ظاهــرة إيقاعيــة فاعلــة 
ــم -  ــول الكري ــّرر الرس ــوي(؛ إذ ك ــي واملعن ــن )اإليقاع ــتوى البعدي ــى مس ع
صــّى اهلل عليــه وآلــه - يف منطقــة البدايــة عــى مســاحات لغويــة متفاوتــة، تبتعــد 
ــا  ــراد هب ــي ))ُي ــردة )كل( الت ــرى، مف ــارة أخ ــع ت ــّد التجّم ــارب ح ــارة، وتتق ت
الشــمول وإفــادة العمــوم واســتغراق أفــراد االســم املفــرد النكــرة... أو املعرفــة 
ــا  ــت إضافُته ــد اختلف ــة((1، وق ــرد املعرف ــزاء املف ــتغراق أج ــوع... أو اس املجم
ــة  إىل مفــردات ُأخــر، فأضيفــت إىل مفــردة )يشء(، وقــد حــازت هــذه اإلضاف
ــق -  ــيطان - خل ــار - ش ــن - جب ــت إىل )ع ــام أضيف ــى، مثل ــبة األع ــى النس ع
مــا(، عــى أّن املفــردات التــي ُأضيفــت إليهــا مل يكــن مــن بينهــا مفــردة معرفــة، 
ــة،  ــردة الفاعل ــذه املف ــارية هل ــة اإلش ــّزز الوظيف ــا يع ــا، مم ــرًة كلَّه ــت نك ــل كان ب
ــتثني  ــه، وال تس ــيء( كّل ــس )ال ــتغرق جن ــي تس ــة( الت ــز إىل )الكلي ــي ترم فه
ــة  ــة يف اخلطب ــة البداي ــرات عتب ــن فق ــرة األوىل م ــاء يف الفق ــد ج ــدا، فق ــه أح من
ء[ ِعْلــاًم َوُهــَو يف َمكانـِـِه، َوَقَهــَر مَجيــَع  العّينــة مــا نّصــه: ))... َوَأحــاَط ]بـِـُكلِّ يَشْ
ــُموكاِت  ــاِرُئ امْلَْس ــزاُل، ب ــودًا ال َي ــَزْل، حَمُْم ــدًا مَلْ َي ــِه، جَمي ــِه َوُبْرهانِ ــِق بُِقْدَرتِ اخْلَْل
وٌس ُســبُّوٌح، َربُّ امْلَاِئَكــِة  ــامواِت، ُقــدُّ َوداِحــى امْلَْدُحــّواِت َوَجّبــاُر األَرض َوالسَّ
ٌل َعــى مَجيــِع َمــْن َأدنــاُه. َيْلَحــُظ  ــٌل َعــى مَجيــِع َمــْن َبــَرَأُه، ُمَتَطــوِّ وِح، ُمَتَفضِّ َوالــرُّ
ء[ َرمْحَُتــُه  ]ُكلَّ َعــْن[ َواْلُعُيــوُن ال َتــراُه. َكريــٌم َحليــٌم ُذو َأنــاة، َقــْد َوِســَع ]ُكلَّ يَشْ
وا ِمــْن  ــاَم اْســَتَحقُّ ــِه. ال َيْعَجــُل بِاْنتِقاِمــِه، َوال ُيبــاِدُر إَلْيِهــْم بِ َوَمــنَّ َعَلْيِهــْم بِنِْعَمتِ

)1( املعجم الوايف يف أدوات النحو العريب، صنّفه: د. عي توفيق احلمد، يوسف مجيل الزغبي، 
دار األمل - إربد، ط2، 1993م: 237.
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ــاُت َوالَ  ــِه امْلَْكنُون ــَف َعَلْي ــَر، َومَلْ خَتْ امِئ ــَم الضَّ ــَر َوَعِل اِئ ــَم الرَّ ــْد َفِه ــِه. َق َعذابِ
ء[  ــُة َعــى ]ُكلِّ يَشْ ء[ َواْلَغَلَب ــُكلِّ يَشْ ــُة ]بِ ــُه االْحاَط ــاُت. َل ــِه اخْلَِفّي ــَتَبَهْت َعَلْي اْش
ٌء. َوُهــَو ُمنِْشــُئ  ء[، َوَلْيــَس ِمْثَلــُه يَشْ ء[ َواْلُقــْدَرُة َعــى ]ُكلِّ يَشْ ُة يف ]ُكلِّ يَشْ َواْلُقــوَّ
ــن معقوفــن  ــة ب ــواردة مضاف َء((1، فقــد تكــّررت )كل( ال ِء حــَن ال يَشْ ْ الــيَّ
بخــط غامــق ســبع مــّرات يف هــذا املقطــع فقــط، تكــرارا فاعــا عــى املســتوين: 
ــام(  ــكاف + ال ــوات )ال ــع أص ــن تتاب ــرار م ــذا التك ــه ه ــام ُأنتج ــي( ب )اإليقاع
و)الشــن + اليــاء املهمــوزة( عــى نحــو متقــارب، واملعنــوي الــذي حييــل عــى 
ــا )اهلل عــّز وجــل(،  ــع هبــا الــذات العلي شــمولية القــدرة واإلحاطــة التــي تتمّت

باهليمنــة عــى األشــياء كّلهــا.

ــتغراق  ــوم واالس ــمول والعم ــى الش ــة ع ــة )كل( الدال ــت إضاف ــد كان وق
ــردة )يشء( أو  ــرار؛ فمف ــداليل للتك ــتوى ال ــى املس ــة ع ــًة فاعل إىل )يشء( إضاف
ــًا كان أو  ــات َعَرض ــع املكّون ــم جلمي ــو اس ــود، وه ــن الوج ــيء( ُتعّر))ع )ال
ــارج((2؛  ــق يف اخل ــت امُلَتَحقِّ ــود الثاب ــو املوج ــاح: ه ــرًا،... ويف االصط جوه
ــيميائية  ــاٍن س ــة مع ــدة؛ لتأدي ــيميائية واح ــة س ــدان يف حرك ــان تتَِّح إًذ فاملفردت
حتيــل عــى )الكليــة - االســتغراقية - الكونيــة - اجلمعيــة - العموميــة(، وهــي 
كلُّهــا ترجــم هيمنــة الــذات اإلهليــة عــى املوجــودات كّلهــا، وبســط نفوذهــا، 
وقّوهتــا، وجروهتــا عــى مجيــع تلــك املوجــودات واألشــياء دون اســتثناء، وهــو 

)1( االحتجاج: 1/ 139.
حتقيق  )816ه(،  اجُلرجاين  الريف  السّيد  حممد  بن  عي  للعامة  التعريفات،  معجم   )2(

ودراسة: حممد صديق املنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، 2004م: 111.
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ــوف،  ــة، واخل ــث الرهب ــة؛ لبع ــص البداي ــياق ن ــه س ــي يتطّلب ــاب تعميم خط
والوجــل، والرّقــب، واحلــذر يف نفــوس املتلقــن، حلظــة إنتــاج النــص؛ 
كــي ُيذعنــوا لقضــاء هــذه الــذات املهيمنــة، ويطيعــوا أوامرهــا التــي ســُيبّلغها 
الرســول املكّلــف - صــى اهلل عليــه وآلــه، ويف ضــوء ذلــك فــإّن هــذا التكــرار مل 
يكــن جمــّرد زيــادة تزيينيــة، حتســينية، بــل كان عنــرًا مركزيــًا يف صناعــة النــص 
املؤّثــر عــى البعديــن: اإليقاعــي املــادي الظاهــري الســطحي، والــداليل املعنــوي 

ــق. ــي العمي الباطن

ــق(،  ــرة التطاب ــة )ظاه ــص البداي ــى ن ــة ع ــة املهيمن ــر اإليقاعي ــن الظواه وم
وهــي ظاهــرة ذات طبيعــة إيقاعيــة تكراريــة عــى املســتوى العميــق؛ إذ يمكــن 
))إضافــة هــذه البنيــة البديعيــة إىل دائــرة )التكــرار( يف كيفّيــة إنتاجهــا للمعنى... 
ألّن التناقــض يمثِّــل تناســبًا عــى نحــو مــن األنحــاء((1، ويصــّور ذلــك امُلخّطُط 

اآليت:

أسود أبيض   اخلط األفقي:  

أبيض أسود   اخلط الرأيس:  

فهنــاك خّطــان: اخلــّط امللفــوظ، هــو اخلــّط األفقــي، واخلــّط التقديــري هــو 
الــرأيس؛ إذ إن البيــاض يســتدعي الســواد رأســيًا يف الذهــن، قبــل جميئــه يف اخلــّط 
األفقــي، والســواد عندمــا حيــر يف اخلــّط األفقــي يســتدعي البيــاض رأســيًا يف 
ــة  ــا يف مواجه ــي أنن ــا يعن ــو م ــي، وه ــّط األفق ــار للخ ــًا، دون اعتب ــن أيض الذه

)1( الباغة العربية قراءة أخرى: 355.
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بنــاء تكــراري مــن الطــراز األول؛ إذ يــرّدد البيــاض مّرتــن )ســطحي يف النص( 
ــراري  ــّرّدد التك ــص ال ــا، وإن خل ــن أيض ــواد مرت ــن( والس ــق يف الذه و)عمي
ــى  ــّدي، أو بمعن ــل الض ــه بالتقاب ــطُح لنفس ــظ الس ــن احتف ــق، يف ح ــة العم لبني
ــة )احلضــور والغيــاب(، فالطرفــان  ــُق بالنظــر إىل عملي آخــر: إّن التكــرار يتحّق
احلــارضان عــى مســتوى الّســطح متقابــان، لكنّهــام يســتدعيان طرفــن غائبــن 

إلكــامل الدائــرة التكراريــة عــى النحــو التــايل: 

أسود أبيض   حضور:  

أبيض أسود   غياب:  

ــل  ــه؛ ليدخ ــّدد مفردات ــا تتع ــاق( عندم ــة يف )الطب ــة التكراري ــزداد الطبيع وت
ــن1. ــن متقابل ــن طرف ــر م ــة بأكث ــّكل البني ــل(؛ إذ تتش ــرة )التقاب دائ

ومــن أمثلــة البنيــة التطابقيــة ذات الطبيعــة التكراريــة الفاعلــة يف إنتــاج املعنى 
ــة  ــه - يف فقــرة مــن فقــرات عتب ــه وآل ــه علي ــم - صــى ال قــول الرســول الكري
ــُد  ــيض، َوُيري ــاُء َفُيْم ــٌد، َيش ــٌد َوَربُّ ماِج ــٌه واِح ــة: ))إل ــة العّين ــة يف اخلطب البداي
َفَيْقــيض، َوَيْعَلــُم َفُيْحــي، َوُيميــُت َوحُيْيــي، َوُيْفِقــُر َوُيْغنــي، َوُيْضِحــُك َوُيْبكــي، 
، َوُهــَو َعــى  َوُيــْدين َوُيْقــي، َوَيْمنـَـُع َوُيْعطــي، َلــُه امْلُْلــُك َوَلــُه احْلَْمــُد بَِيــِدِه اخْلـَـْرُ

ــٌر((2. ء َقدي ُكلِّ يَشْ

إن هــذه العاقــات التطابقيــة عملــت عــى تكثيــف املعنــى امُلَرّمــز الــذي حييل 

)1( ينظر: م.ن: 356-355.
)2( االحتجاج: 1/ 141.
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عــى الطاقــة الربانيــة املســيطرة عــى مجيــع الثنائيــات الضديــة املشــّكلة للكــون؛ 
عــر تكــرار معانيهــا عميقــًا يف عاقــات احلضــور والغيــاب التــي يكشــف عنهــا 

املخطــط اآليت:

ــي +  ــْدين ُيْق ــي + ُي ــُك ُيْبك ــي + ُيْضِح ــُر ُيْغن ــي + ُيْفِق ــُع ُيْعط ــور: َيْمنَ حض
ــُت حُيْيــي ُيمي

غيــاب: ُيْعطــي َيْمنـَـُع + ُيْغنــي ُيْفِقــُر+ ُيْبكــي ُيْضِحــُك+ ُيْقــي ُيــْدين + حُيْيــي 
ُيميُت 

ــة  ــات الضدّي ــن الثنائي ــدٍة م ــابق أن كلَّ وح ــط الس ــاطة املخّط ــّن بوس يتب
ــردة  ــطحيًا مف ــي س ــا، فه ــق هل ــتوى العمي ــى املس ــها ع ــّرر بنفس ــة تتك املتطابق
ــل مفرديــن حتمــان املعنــى وضــّده، والطبيعــة التكراريــة  واحــدة، وعميقــًا تّث
ــى عــَر التعالــق الســطحي/ العميــق  التــي هُتيمــن عــى هــذه التطابقــات، تتأّت
املتجــي يف عاقــات احلضــور والغيــاب بينهــا، فمفــردة )َيْمنَــُع( املتجليــة 
ســطحًيا يف النــص، تســتدعي - عــى املســتوى العميــق مفــردة )ُيْعطــي( التــي 
بدورهــا تتمظهــر ســطحيًا عــى املســتوى األفقــي بجنــب ضّدهــا )َيْمنَــُع( التــي 
ــأ  ــودي، وتنش ــتوى العم ــى املس ــًا ع ــي( أيض ــة لـ)ُيْعط ــة العميق ــر يف البني ُتْضَم
ــة  ــة الضدي ــا العاق ــح فيه ــة تصب ــة تكراري ــي منظوم ــق الثنائ ــذا التعال ــن ه م
الثنائيــة عاقــة مزدوجــة بتكــرار ظــال كل مفــردة مــن الثنائيــات الضديــة عــى 
ــى،  ــر املعن ــتدعي تكث ــًا يس ــطارا داللي ــا انش ــج لن ــذا ينت ــق، وه ــتوى العمي املس
ــى  ــعة، ع ــطرة، مّتس ــة، منش ــة متضّخم ــج الدالل ــه، فُتنَت ــه يف اآلن نفس وتكثيف
املســتوى العميــق، مــع حتقيــق خصيصــة االجيــاز يف هــذا النمــط مــن التكــرار، 
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ــرًا. ــرار مضم ــل تك ــه يمّث ــرى يف كون ــرار األخ ــامط التك ــى أن ــّوق ع ــو يتف فه

ويبعــث التكــرار املــزدوج هلــذه الثنائيــات يف نفــس املتلقــي دالالت: الرهبــة، 
ــة عــى هــذه الشــبكة  ــا املهيمن ــذات العلي واخلــوف، واحلــذر، والوجــل مــن ال
ــف؛  ــو مضاع ــه بنح ــون كّل ــى الك ــيطرة ع ــة املس ــات الضدي ــة للثنائي العائقي
نتيجــًة لطبيعتهــا االنشــطارية، فلــام كان )اإلعطــاء واملنــع( و)اإلغنــاء واإلفقــار( 
و)اإلبــكاء واإلضحــاك(، و)اإلقصــاء واإلدنــاء( و)اإلحيــاء واإلماتــة( ظواهــر 
مســيطرة عــى حيــاة املتلقــي، يتعاطــى معهــا يوميــا، وكانــت الــذات العليــا هــي 
ــر الوحيــد يف حتــّرك حضورهــا وغياهبــا كانــت النتيجــة  املهيمــن عليهــا، واملؤّث
الطاعــة العميــاء للمهيمــن عــى ذلــك كّلــه، فــإذا أمــر - عــّز وجــل - رســوله 
- صــى اهلل عليــه وآلــه - أمــرا مــا صــار عــى كّل مكّلــف واجــب اإلّتبــاع؛ لــذا 
ــة، مل يكــن  ــة البداي ــة التطابقيــة يف عتب فــإن احلضــور الافــت للثنائيــات الضدي
مقتــرا عــى التطابــق فحســب، بــل أســهم إســهامًا فاعــًا يف تضخيــم املعــاين 

املرّمــزة ذات اهلــدف الســيميولوجي الفاعــل.

خامتُة البحث ونتائُجه:

1- مّثلــت عتبــة البدايــة يف اخلطبــة العّينــة حمطــًة برزخيــة مهّمــًة عِملــت عــى 
ــن  ــوِره م ــد عب ــداليل، بع ــه ال ــص، ومناِخ ــن الن ــارئ إىل مت ــول الق ــم دخ تنظي

خاهلــا إىل احلــدث املركــزي الــذي اشــتمل عليــه متــن اخلطبــة الرئيــس.

2- انتقلــت عتبــُة البدايــة مــن اهلامــش الــذي كانــت فيــه يف نصــوص أخــرى 
إىل شــبه املركــز يف اخلطبــة العّينــة، فأصبحــت عتبًة رضوريــًة ال يمكن االســتغناء 
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ــة  عنهــا؛ ألّنــا شــّكلت منطقــة َقْبِلّيــة بؤريــة حــارضة عاماتيــًا باملنطقــة الَبْعِدّي
ــص،  ــج يف الن ــدث امُلنَت ــة احل ــق إىل رّس خصوصي ــذا التعال ــع ه ــن(، ويرج )املت
ــه -،  ــّل جال ــن اهلل - ج ــمّيا م ــا رس ــة، ونقِله ــلطة الوالي ــاِن س ــل بإع واملتمّث
إىل الرســول - صــّى اهلل عليــه وآلــه - ثــم إىل أمــر املؤمنــن - عليــه الســام -.

ــن  ــة م ــة العّين ــي يف اخلطب ــتوى املعجم ــى املس ــة ع ــُة البداي ــت عتب 3- تّكن
الركيــز عــى )مركزيــة الــذات العليــا( التــي نّظمــت االنتقال الرســمي للســلطة 
اإلهليــة مــن النبــي إىل الــويص، عــر تكــرار مفــردات بعينهــا، أو براكيــب مؤدية 
ملعناهــا خالقــًة عاقــاٍت تفاعليــة فيــام بينَهــا؛ لُتنتِــج األثــر الــكّي لنــص العتبــة، 
َلًة حقا  وتــؤّدي وظيفَتهــا املنوطــَة هبــا؛ إذ تــرّددت أفعــاٌل متقاربة الداللــة ُمشــكِّ
ــًا فاعــًا، وهــي بوصفهــا )عامــاٍت( جــاءت لُتَهّيــئ املخاطــَب للحــدث  داللّي
األعظــم وهــو واليــة أمــر املؤمنــن - ســام اهلل عليــه -، وقــد هيمنــت وظيفــُة 
ــج يف  ــى امُلنَت ــى املعن ــا( ع ــذات العلي ــة لل ــة العظيم ــات اجلروتي ــات الصف )إثب

املســتوى املعجمــي.

4- عملــت الراكيــُب اجلمليــُة يف املســتوى الركيبــي يف عتبــة البدايــة عمــًا 
تضامنيــًا عــى نحــو فاعــل عــّزَز دالالِت خطــاِب هــذه العتبــة املوحيــة بـ)القــوة، 
ــا  ــي أنَتَجه ــاين، الت ــروت،...( الرب ــة، واجل ــدل، والوحداني ــة، والع والعظم
املســتوى املعجمــي قبــل ذلــك؛ وهــي بفعلهــا هــذا أســهمت يف تفعيــل املســتوى 

التعالقــي بــن عنــارص املســتويات كّلهــا، وحمــَوَرة املعنــى عــى هــدف واحــد.

5- عــى املســتوى التصويــري انتقلــِت الصــورُة يف عتبــة البدايــة مــن وظيفــة 
التزيــن والتجمييــل اىل وظيفــة اإلشــارة والرميــز واحلجــاج والتهيئة؛ الســتقبال 
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اخلطــِب املركــزي الــذي ُأعِلــَن عنــه يف املتــن... فأصبحــت بذلــك ذاَت وظائــَف 
متشــعبٍة ومل تقتــْر عــى اجلــامل فحســب.

6- أصبــح املســتوى اإليقاعــي يف ضــوء النمــط التكــراري املتجــي يف عّينات 
ــي  ــس املتلق ــى يف نف ــن املعن ــائل تك ــن وس ــيلًة م ــة وس ــة املدروس ــة البداي عتب
ــط  ــاع فق ــَره يف اإليق ــُر أث ــي حت ــقة الت ــم واملوس ــَة التنغي ــك مقول ــادَر بذل وغ

وُتبعــُده عــن إنتــاج املعنــى امُلرّمــز.
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ــام، دار  ــة واالع ــة، وزارة الثقاف ــة العراقي ــال، اجلمهوري ــدي ه ــر مه د. ماه

ــات )195(، 1980م. ــلة دراس ــر، سلس ــيد للن الرش
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شعر الغديريات يف العصر اململوكي األول غديريات صفي الدين احللي الجزء ال

)752هـ( اختيارًا

د. علي عي�سى حم�سن

مقدمة

كانــت ســيطرة صــاح الديــن األيــويب عــى مقاليــد احلكــم يف مــر ايذانــًا 
بانتهــاء الدولــة الفاطميــة التــي امتــدت ســلطتها قرابــة مائتــي عــام، ومنطلقــًا 
إلبطــال كل الرســوم االداريــة والسياســية واملذهبيــة الفاطميــة، واختــاذ الســواد 
شــعارًا والدعــاء للخليفــة العبــايس يف الصلــوات)1(، ومــن تلــك الرســوم مثــًا 
ــن  ــا م ــام( ومه ــه الس ــن )علي ــام احلس ــهد اإلم ــر ومش ــع األزه ــال اجلام إمه
ــى  ــام، حت ــس فيه ــة والتدري ــاة اجلمع ــة ص ــع إقام ــة ومن ــامرة الفاطمي درر الع
ــم  ــك حلك ــة املاملي ــاءت دول ــًا وج ــبعن عام ــد س ــة بع ــة األيوبي ــت الدول زال
مــر وأعــادت االعتبــار للجامعــن وعينــت هلــام الشــيوخ والــدروس وارتفــع 

ــام)2(. ــة فيه ــوت األذان ثاني ص

ــة  ــامحة الديني ــه الس ــذي وصلت ــدى ال ــف بامل ــح للتعري ــال يصل ــذا املث ان ه

املقريزية  واخلطط   ،163  /1 و   150  /1 للمقريزي  امللوك  دول  ملعرفة  السلوك  ينظر:   )1(
 .389/3

 -218  /3 املقريزية  واخلطط   ،366/3 و   364/3 للقلقشندي  االعشى  صبح  ينظر:   )2(
219 و 262/3
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للحكــم اململوكــي الســاعي إلرضــاء أبنــاء الشــعب املــري يف حماولــة للتغطيــة 
ــد  ــم، وق ــذا احلك ــا ه ــي يفتقده ــة الت ــية والديني ــة السياس ــوار الرعي ــى ع ع
اســتنتج هــؤالء احلــكام مــدى حــب املريــن وتقديرهــم العظيــم ألهــل البيت 
)عليهــم الســام( فبالغــوا يف االحتفــاء ببعــض املناســبات الدينيــة التــي تتصــل 
بأهــل البيــت مثــل يــوم عاشــوراء وهــي ذكــرى مقتــل اإلمــام احلســن )عليــه 
الســام(، وحييــي املريــون هــذه الذكــرى بزيــارة مشــهد اإلمــام زيــن العابدين 
يف القاهــرة، ويقومــون بطهــي الوجبــة املعروفة شــعبيًا بـ)عاشــوراء( وهي مكونة 
مــن حبــوب القمــح، ويذبحــون الدجــاج ويســتخدمون البخــور بكثــرة جللــب 
الفــأل احلســن)1(، وحيتفــي املريــون أيضــا بليلــة النصــف مــن شــعبان وهــي 
ذكــرى مولــد اإلمــام املهــدي )عــج( وذلــك بــراء احللــوى لألطفــال وانــارة 
املســاجد ليــًا الســتقبال مجــوع املصلــن مــن الرجــال والنســاء واألطفــال)2(.

ــر  ــذ الع ــن من ــألرشاف الطالبي ــة ل ــيس نقاب ــم تأس ــك ت ــن ذل ــا ع وفض
الفاطمــي واســتمرت يف العــر اململوكــي والعثــامين وحتــى عرنــا احلــارض، 
ــة اإلمامــن احلســن واحلســن )عليهــام الســام()3(،  وكانــت تقتــر عــى ذري
وكان النقيــب ُيصطفــى جلالــة قــدره، ويتــوىل النظــر يف أمــور طائفتــه وعيــادة 
مرضاهــم، والتأكــد مــن أدعيــاء النســب العلــوي، والــرب عــى يــد املتعــدي 

)1( ينظر: عر ساطن املامليك لقاسم عبده قاسم 117 - 118. 
)2( ينظر: املصدر نفسه 118. 

)3( ينظر: احلاوي للفتاوي للسيوطي 3/ 31- 32. 
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ــة  ــخصيات عظيم ــخ ش ــر التاري ــرزت ع ــامت)1(، وب ــن امله ــا م ــم وغره منه
ــرز زعــامء املقاومــة  ــَرم أب ــًا الســيد عمــر َمْك ــن األرشاف يف مــر منهــم مث ب
الشــعبية ضــد الغــزو الفرنــي ملــر، والشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي زعيــم 
النهضــة العلميــة يف عهــد حممــد عــي، والزعيــم الكبــر امحــد ُعــرايب قائــد الثورة 

العرابيــة ضــد اخلديــوي توفيــق)2(.

- األدب الشيعي يف العر اململوكي األول 

ــاء املوالــن ألهــل البيــت، ويكفــي أن  ــرز يف هــذا العــر مجلــة مــن األدب ب
نذكــر هنــا أحــد هــؤالء الذيــن طــوت كتــب الراجــم الشــيعية ذكــره ككتــاب 
نســمة الســحر للصنعــاين والطليعــة مــن شــعراء الشــيعة للســاموي وموســوعة 
أعيــان الشــيعة للســيد األمــن وموســوعة الغديــر للشــيخ األمينــي وأدب الطف 
للســيد جــواد شــر، ونقصــد بــه الريــف شــهاب الديــن احلســن بــن حممــد بن 
احلســن بــن حممــد ابــن احلســن بــن زيــد بــن احلســن بــن مظفــر بــن عــي بــن 
حممــد بــن ابراهيــم بــن حممــد بــن عبــد اهلل الَعــْوَكاين بــن موســى الكاظــم بــن 
جعفــر الصــادق بــن حممــد الباقــر بــن اإلمــام عــي زيــن العابديــن بــن احلســن 
بــن عــي بــن أيب طالــب، املعــروف بابــن قــايض العســكر املتــوىف ســنة 762ه)3(، 
ــرة، وكان  ــاء بالقاه ــوان االنش ــب يف دي ــب وكات ــدث وخطي ــاض وحم ــو ق وه

)1( ينظر: صبح االعشى 485/3 - 486. 
)2( ينظر: الشيعة يف مر من اإلمام عي عليه السام حتى اإلمام اخلميني 82. 

)3( تنظر ترمجته يف الوايف بالوفيات 33/13، وأعيان العر وأعوان النر 283/2، وأحلان 
السواجع 290/1، والدرر الكامنة 66/2، واملنهل الصايف 169/5. 
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ــائل  ــن الرس ــة م ــا جمموع ــد لن ــذي خل ــدي ال ــن الصف ــاح الدي ــارصًا لص مع
واملقطوعــات الشــعرية املتبادلــة بينهــام، ومــن ذلــك مثــا افتخــار ابــن قــايض 

العســكر بنســبه الريــف:
الــَزْهـــ فاطِمـة  الــُطــهــِر  ــاُء  ــن اب ــراِقنــحــُن  ــ واألع ــوِل  ــ األص الـــكِـــراُم  راء 

ــمــُس الـــ ـــ ــم َش ــســلِ ــى َجـــِدنـــا ُت ــروِب واإلشـــــــراقوعـ ــُغـ ــِق عــنــد الـ ــ ُأف

طــا أيب  ــن  ــ بـ ــــــي  ــلـ عـ ِرقـــاقوأبـــــونـــــا  ببيض  ــدى  ــِع ال ــردي  ــ ُم ــب  ل

ــادٍة كِـــــراُم الــَســجــايــا ــــ ــا مـــن سـ ــاقأنـ ــن حَل ــا لــِســبــِقــهــم م ــال م ــُع يف ال

دنـــ ــى  ــرى ع اخـ دار  ــار  ــت اخ ــا  ــا بــالــطـــــالقجــدن ــ ــه ــ ــا غــــــرورا وراع يـ

ــا ِعــنـــ ــمــع ــااجــت ــا ُضتــــــاِن م ــ للُحـذاق)1( ومُهـ واخلـــيـــاُر  امــــرىٍء  د 

وقوله ايضا يف رسالة أخرى:
ــٍي ــا ِســـبـــــــُط الـــنَـــبـــي وابــــــُن ع ــ َذروْهأن ــِع  ــ ــ ألرف ــٌخ  ــــ ــاِمـ َشـ رشٌف 

بــالــُعــد ــُر  ــدهـ الـ ــرتاين  ــ ــااع ــ م )2( وإذا  ُعــروه  أيَّ  ِمنُها  امسكُت  وان 

ــن  ــة م ــندي جمموع ــة أورد القلقش ــائل األخواني ــذه الرس ــن ه ــا ع وفض
ــر  ــى ذك ــا ع ــرص يف خطبته ــي ح ــة الت ــكر الديواني ــايض العس ــن ق ــائل اب رس
ــر آل  ــة وذك ــدين االربع ــاء الراش ــن اخللف ــه( ضم ــرم اهلل وجه ــي )ك ــام ع اإلم

ــي األول. ــر اململوك ــدت يف الع ــي ج ــنة الت ــي الُس ــه)3(، وه ــي وعرت النب

ــى  ــو احلســن حيي ــرًا هــو مجــال اب ونذكــر ايضــا يف هــذا العــر شــاعرًا كب

)1( احلان السواجع 1/ 314. 
)2( املصدر نفسه 1/ 295. 

)3( ينظر: صبح االعشى 295/11 و 304/11 و 431/11 و 188/13. 
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بــن عبــد العظيــم اجلــزار املــري)1(، وكان يعمــل جــزارًا للحــوم يف القاهــرة، 
ويغلــب عــى شــعره الطابــع الشــعبي، وقــد ذاع صيــت شــعره وطلبــه امللــوك 
ــعراء  ــول الش ــن فح ــه وم ــعراء زمان ــعر ش ــن أش ــم م ــده بعضه ــر، وع واألكاب

ــن)2(. املتأخري

وللجــزار شــعر كثــر يمــدح فيــه أئمــة الشــيعة ويدافــع فيــه عــن مذهبهــم 
ــه الســام(:  ــاء اإلمــام احلســن )علي ــه يف رث ويبكــي مصارعهــم، كقول

ــوُد َعــــاشــــوراء، ُيــذكـــــريِن ــ ــع ــ ــِدوَي ــُع ي ملْ  ــَت  ــي ــل ف ــن  ـــ ــي ــس احُل ُرزَء 

ــلــْت ُكــِحـــ قـــد  فــيــِه  ــًا  ــن ــي ع أن  ــدأو  ــــ َرَمـ ــن  ــ ِمـ ــُل  ــ ــ خْت ملْ  ــرٍة  ــ ــَمـ ــ بِـ

ــْت ـــ ــا بِــيـــــديويــــــدًا بِـــــِه لـــَشـــاَتـــٍة ُخــضــب ــ ــِده ــ َمــْقــطــوَعــًة ِمـــن َزْن

َخـــَلـــِدييــــــوٌم َســـبـــيـــي حـــــَن أْذُكـــــــــــرُه يف  ــُر  ــَصـ الـ ــدور  ــ اليـ أْن 

ــُن بِـــِه ــ ــس ــ ـــــا وقــــد ُقـــتـــــــَل احُل )3( أمَّ بالَكَمـد  أحـــقُّ  ــِن  ــس احُل فــأبــو 

وله غديرية مشهورة ذكرهتا املصادر مطلعها:
ــوُز جَي الــُقــلــوِب  عــى  العيوِن  ــُزُحــكــُم  ـــ ــزي وَدواُؤهــــــــا مـــن دائِـــهـــــــَن َع

ومنها قوله ذاكرا واقعة الغدير:
ــيِّ حُمــمــٍد ــب ــن ــَر ال ــَك يــاصــهـــ ـــ ــي ــن ــُزهُيْ ــــ ــن َهـــزيـ ـــ ــي ــب ــطــي ــل يــــــوٌم بـــــِه ل

ــا هَلــا ــِة م ـــ ــالف ــدُم يف اخِل ـــ ــق َتريزأنـــَت امُل ــَورى  ــ ال يف  ــَك  ــابِ م َنــحــِو  عــن 

)1( تنظر ترمجته يف الوايف بالوفيات 183/28، ونسمة السحر فيمن تشيع وشعر 356/3، 
والطليعة من شعراء الشيعة 434/2، وأعيان الشيعة 299/10

)2( ينظر: الوايف بالوفيات 28/ 185. 
)3( نسمة السحر 356/3، والطليعة 436/2. 
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َلظًى جحدوا  األىُل  عى  الغدير  ــاِم َأِزيــــزصب  ـــ ــي ــق ــَل ال ــب ــى هَلـــا ق ــوَعـ ُيـ

َمو ــَت  أن أمحــَد  قـَـوِل  يِف  هَيــِمــزوا  امَلهموز)1( إن  فــاهَلـــــاِمــُز  ــَورى،  ــل لِ ىًل 

- شاعرية صفي الدين احلي وتشيعه 

إذا كان مــن البدهيــي أن تــأيت املصــادر الشــيعية عــى ذكــر احلــي وترفــع مــن 
ذكــره وحُتلــه مكانــا رفيعــًا بســبب امتداحــه ألمــر املؤمنــن )كــرم اهلل وجهــه( 
خاصــة واهــل البيــت عامــة ومنافحتــه عــن حقهــم والتعريــف بمظلوميتهــم)2(، 
فــإن املصــادر غــر الشــيعية ونعنــي هبــا املصــادر اململوكيــة املعــارصة للحــي قــد 
ــن  ــرات م ــت الع ــاعريته، واصطف ــى ش ــاء ع ــرى يف الثن ــي األخ ــهبت ه أس
قصائــده ومقطوعاتــه لبيــان علــو كعبــه، وللتدليــل عــى ذلــك نــورد ماقالــه ابــن 

فضــل اهلل العمــري )749ه( تعليقــًا عــى بيتــي احلــي األتيــن: 
ــوم ُيـــعـــزون الــنــزيــَل، فــَطـــــامَلــا ــ َتبخِل)ق مل  ـــــم  ــُه وأُكــفَّ ــا،  ــي احَل ــَل  ــِخ َب

ِذكــِرهــم رونـــُق  وفــيــِه  الــزمــاُن  )3( َيْفنى  امَلنْدل  كبَِى الَقميِص، وفيه َعرُف 

قلــت: هــذا هــو العــذب املنســجم الــذي الكلفــة عليــه، والتقعــر فيــه. قــوي 
الركيــب، حســن االســاليب، الكــام رغــب فيــه أهــل العــر مــن حــب اللــن 
الــذي اليتامســك رغبــة يف التوريــة، التــي التســع أفهامهــم ســواها مــن البديــع، 

)1( الطليعة 435/2، واعيان الشيعة 299/10، وأدب الطف 78/4. 
)2( ينظر مثا: الطليعة 507/1، وأعيان الشيعة 19/8، وموسوعة الغدير للعامة األميني 

 .58/6
)3( ديوان صفي الدين احلي، دار صادر، بروت، 25. 
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والتعــرف غــره مــن احلســن()1(.

وهــذه لفتــة نقديــة مهمــة باجتــاه واحــد، ألن املطلــع عــى شــعر احلي جيــد فيه 
اجتاهــًا يتخــذ مــن الطبــع مذهبــًا وينافــس فيــه النــامذج الشــعرية العربيــة امللهمــة 
يف اجلاهليــة واالســام والعــر العبــايس وهــذا مايشــر إليــه العمــري، واجتاهــًا 
اخــر يســاير فيــه شــعراء عــره باختــاذ البديــع وااللعــاب اللغويــة وكل ماهــو 
متكلــف وغــث هيبــط بالشــعر اىل مهــاوي ســحيقة، وقــد اشــار اىل االجتاهــن 
معــًا اكــر نقــاد العــر اململوكــي األول وهــو صــاح الديــن الصفــدي)264ه(
)2(الــذي عــارص احلــي والتقــى بــه اكثــر مــن مــرة، ويضيــف الصفــدي ان احلــي 

كان متفوقــًا يف االجتاهــن ولذلــك اطلــق عليــه شــاعر العــر عى االطــاق)3(.

وفضــا عــام ســبق مــن اطــراء نجــد ان الرمجــة الوافيــة للحــي واالختيــارات 
ــا  ــدي ومه ــري والصف ــب العم ــعره يف كت ــن ش ــة م ــة واملطول ــدة املتنوع العدي
يمثــان املــزاج النقــدي للعــر اململوكــي األول، هــي نتيجــة طبيعيــة للموهبــة 
الفــذة للحــي مــن جهــة، ومــن جهــة اخــرى مرتبطــة بشــكل او بأخر بالوســطية 
ــح تشــيعه  ــي انتهجهــا احلــي، فهــو مــن جهــة يعلــن بشــكل رصي ــة الت املذهبي
ــرة  ــات كث ــد ومقطوع ــر قصائ ــم ع ــه عنه ــت ومنافحت ــل البي ــه أله ومنارصت

منهــا مثــًا قولــه:

)1( مسالك االبصار يف ممالك االنصار البن فضل اهلل العمري 16/ 261. 
)2( اعيان العر واعوان العر للصفدي 3/ 69. 

بالوفيات  الوايف  كتابه  يف  نفسه  احلكم  وكرر  نفسها،  والصفحة  نفسه  املصدر  ينظر:   )3(
 .482/18
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ــار يـــامـــن هبــم ــــ ــتـ ــرتة املـــخـ ــ ــاع ــ ــمي ــ ــواله ــ ــت ــ ــد ي ــ ـــ ــ ــب ــ ــوز ع ــ ــ ــف ــ ــ ي

لكم ــي  ــب ــح ب احلــــرش  يف  ــاهــم)1( ُأعــــــرف  ــســي ب الـــنـــاس  ُيـــعـــرف  إذ 

وقوله ايضا:
ــا أمـ أراك  ــن  ــــ ــيـ ــنـ ــؤمـ املـ ــر  ـــ يلأمـ صغا  حسب  ذي  عند  ذكــرتــك 

نــغــٍل ــد  عــن ذكـــــــرك  كــــررت  ــى قـــتـــايلوإن  ــــ ــغـ ــدر ســــــرته وبـ ــ ــك ــ ت

أمــرىٍء بأصل  شككت  إذا  ــالفــرصت  ــق ــن امل ــل مـ ـــ ــاجلــمــي ــك ب ــرتـ ذكـ

ــع ثـــنـــاك اال ــق ســمـــ ــطــي ــس ي ــي ــل ــالل)2( ف ـــ ــل حمــمــود اخل كــريــم األصـ

ــة  ــرى للصحاب ــرى ي ــة أخ ــن جه ــد، وم ــات والقصائ ــن املقطوع ــا م وغره
فضــًا وتقدمــًا واليذهــب اىل ســبهم وقــد اشــار اىل ذلــك يف اكثــر مــن مــورد يف 

شــعره كقولــه مثــًا: 
مذهبي ِعقُد  املصطفى  آلل  ــي  مفعُموالئ الصحابة  حــب  مــن  وقلبي 

بحبـهم يــســتــجــيــز  ممـــن  ــا  ــ أن ــا  ــ ــوام عــلــيــهــم تــقـــــدمــواوم ــ ــ ــة اق مــســب

حقهـم الفريقن  أعــطــي  ــُمولكنني  ــل أع ــة  ـــ ــي االفــضــل بـــحـــال  وريب 

معـوج ــإين  فـ تــعــوجيــي  ــاء  شـ مقوم)3( فــمــن  ــإين  ف تقويمي  ــاء  ش ــن  وم

وقال ايضًا يف احدى مدائحه للنبي )صى اهلل عليه واله وسلم(: 
التي ــرة  ـــ ــت ــِع وال اآلل  خـــُر  ــك  ــآُل ــعــمــى قــلــيــٌل شــكـــــوُرهــاف حمــبــُتــهــا ُن

نظـارها ذل  للبذل  جولست  نظرهاإذا  عز  الفضل  يف  سوجلت  وإن 

)1( ديوانه 87. 
)2( املصدر نفسه 89. 
)3( املصدر نفسه 91. 
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التي والغرر  الصحب  ثغـورهاوصحبك خر  أرض  كــل  مــن  ــنــْت  أِم هبــا 

الــِقــرى ــراع ويف  ـــ ــِق ال ــاة يف  مُحـ وقـورها)1( ُكـــاة  وطــاش  قارهيا  شط  إذا 

ــذه  ــن ه ــًا م ــا بعض ــن فنق ــاب الرجل ــطية اعج ــذه الوس ــت ه ــد نال وق
ــر  ــان الع ــادت إب ــي س ــامح الت ــواء التس ــن اج ــًا ع ــذا فض ــات)2(، ه االبي
اململوكــي التــي ســبق التنويــه إليهــا، وقــد تكــون الوســطية هــي التــي رفعــت 
ــار مل  ــيعة كب ــعراء ش ــد ش ــن نج ــه، يف ح ــدى معارصي ــي ل ــوظ احل ــن حظ م
ــل  ــدي مث ــري والصف ــب العم ــي يف كت ــا احل ــي هب ــي حظ ــة الت ــوا باألمهي حيظ
ــن  ــعراء اخري ــر ش ــًا لذك ــًا تام ــري)3(، أو تغييب ــيد احلم ــي والس ــل اخلزاع دعب
مثــل الريــف الــريض الــذي مل نجــد لــه ترمجــة ضمــن الشــعراء العباســين يف 
موســوعة مســالك االبصــار البــن فضــل اهلل العمــري، ومعنــى ذلــك ان التوجــه 
املذهبــي كان لــه دوره يف تســليط الضــوء عــى شــاعر مــا أو غــض النظــر عنــه 
أو املــرور بــه مــرور الكــرام، بعيــدا عــن املعايــر الفنيــة الســائدة انــذاك كجــودة 

ــا. ــع وغره ــع والتصن ــوع والطب ــرة والتن ــعر والكث الش

- غديريتا صفي الدين احلي 

حيــوي ديــوان احلــي طائفــة كبــرة مــن املوضوعــات، وهــو مقســم تقســياًم 
موضوعيــًا طريفــًا، فهــو يتكــون مــن أثنــي عــر بابــًا تثــل املوضوعــات التــي 
ــت كل  ــول، وحت ــة فص ــاب جمموع ــت كل ب ــع حت ــعره، ويق ــي يف ش ــا احل طرقه

)1( املصدر نفسه 78. 
)2( ينظر: مسالك االبصار 267/16 واعيان العر 3/ 98. 

)3( ينظر: مسالك االبصار 450/14 والوايف بالوفيات 196/9، 12/14. 
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فصــل جمموعــة أقســام، وحيــوي البــاب الثــاين اشــعار املــدح والثنــاء والشــكر، 
وفيــه قســم عــن املدائــح النبويــة ومدائــح أهــل البيــت، وثمــة مقطوعــة شــعرية 

وقصيــدة طويلــة تذكــران حادثــة غديــر ُخــم املشــهورة.

أما املقطوعة الشعرية فهي:
ــاءُه ــ ــــ ــ ــنـ ــ ــًا وابـ ــ ــي ــ ــل ــ وأهــــــوالــــــِهتـــــــــــــواِل ع املـــــعـــــاد  يف  ــز  ــ ــف ــ ت

ــر ــدي ـــ ــغ ــوم ال ــ ــه عـــقـــد يـ ــ ــي واقـــــــــــوالـــــِهإمــــــام ل ــ ــب ــ ــن ــ ــص ال ــ ــن ــ ب

الـــصـــالة بـــعـــد  الــتــشــهــد  يف  ــه  ــ ــِهل ــ ــال ــ ـــ ــ مـــــقـــــام خيــــــر عــــــن ح

ــاء ـــ ــس ــه ال ــ ــر إلـ ــ وذكــــــر الـــنـــبـــي ســـــوى آلــــــه)1( فـــهـــل بـــعـــد ذكـ

ويبــدو ان هــذه الغديريــة قيلــت ارجتــاالً، فليــس فيهــا مــن ســامت الــروي 
والتمعــن الــيء الكثــر، ويدلنــا الديــوان عــى مــوارد كثــرة قــال فيهــا الشــاعر 
قصائــد ومقطوعــات شــعرية ارجتــاالً تلبيــة لطلــب أو معارضــة لشــاعر معــن، 
وقــد ســمحت قرحيــة الشــاعر الكبــر باالرجتــال دون أن يبــدو عــى هــذا الشــعر 

عائــم الضعــف.

ــة  ــل أني ــي ردة فع ــام ه ــادة- إن ــرت الع ــام ج ــعرية - ك ــات الش ان املقطوع
ــاعر  ــا الش ــن فيه ــل، ويمتح ــب أو ردا جلمي ــة غض ــًا حلال ــا، أو تنفيس ــدث م حل
نفســه أو يتــرُه جمالســوه، وكثــرا ماكانــت تنظــم يف البحــور اخلفيفــة أو االوزان 
ــهلة  ــاظ الس ــن األلف ــذ م ــة، وتتخ ــات القليل ــزوءة ذات التفعي ــعرية املج الش
ــده يف  ــذا مانج ــع، وه ــر الناج ــع والتأث ــار الري ــًا لانتش ــة طريق ــاين البين واملع
هــذه الغديريــة، فهــو يلجــأ اىل األدبيــات الشــيعية الشــائعة عنــد عامــة النــاس 

)1( ديوانه 90. 
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وخاصتهــم، دون الولــوج اىل أصوهلــا وتفســراهتا فليــس مقــام املقطوعــة الرح 
واملنطــق وااليضــاح، فمــواالة أمــر املؤمنــن )كــرم اهلل وجهــه( وابنائــه ســفينة 
ــه  ــر، ويكفي ــوم الغدي ــة ي ــه بدالل ــي وخليفت ــه ويص النب ــاد، ألن ــوم املع ــاة ي نج
مــن عظــم الشــأن أن يذكــر يف كل أذان، وهــذه املعــاين تــردد يوميــا بــن العامــة 

ــاج اىل طــول تأمــل لصياغتهــا يف أبيــات. والحتت

وقــد عمــد الشــاعر هنــا اىل اســتخدام أحــد البحــور الغنائيــة الصافيــة، وهــو 
ــد  ــهلة الردي ــي س ــاس، فه ــن الن ــه ب ــوع مقطوعت ــن ذي ــارب ليضم ــر املتق بح
ــر  ــبب االخ ــذف الس ــب اىل ح ــك ذه ــى ذل ــد ع ــة، وللتأكي ــظ والدالل واحلف
مــن تفعيلــة القافيــة فتحولــت مــن )فعولــن( اىل )فعــو( وذلــك لينــوع يف ايقــاع 

البحــر ويلــق موســيقى جديــدة.

ــوي  ــد النب ــرى املول ــي يف ذك ــا احل ــة قاهل ــة نبوي ــي مدح ــدة فه ــا القصي ام
ــر  ــًا يف الع ــورا الفت ــح تط ــن املدائ ــط م ــذا النم ــور ه ــد تط ــف، وق الري
ــه،  ــة ل ــن كامل ــعراء دواوي ــص الش ــى خص ــه حت ــم في ــر النظ ــي، وكث اململوك
ــا  ــلمن وأمهه ــار املس ــا دي ــرت هب ــي م ــات الت ــم التحدي ــك اىل تعاظ ــود ذل ويع
ــزو  ــم بغ ــرى وهتديده ــدن أخ ــب وم ــداد وحل ــقاطهم لبغ ــول واس ــزو املغ غ
مــر، وكذلــك الغــزوات الصليبيــة املتتاليــة التــي اســفرت عــن احتــال مــدن 

ــلمن. ــام واملس ــًا لاس ــا وجودي ــكلت حتدي ــرة وش كث

وقــد شــكل املديــح النبــوي أليــة نفســية جلــأ اليهــا الشــعراء املتأخــرون للبوح 
عــام يف دواخلهــم، وليكونــوا ايضــا لســانًا ناطقــًا باســم املجتمــع املهــدد الــذي 
مل جيــد ســبيًا للخــاص ســوى االلتجــاء للديــن وطلــب املغفــرة والصفــح مــن 
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الــذات االهليــة والتشــفع بمقــام الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( 
ــول  ــم رش املغ ــع عنه ــم ويدف ــبحانه خطاياه ــر اهلل س ــي يغف ــار ك ــه االطه وأل
والصليبيــن واصــاح احــوال املســلمن، وتتضمــن املدائــح النبويــة ذكــر مناقب 
النبــي ومعاجــزه، ومســر نطفتــه الطاهــرة عــر األصــاب والتبشــر بوالدتــه، 

وشــيئا مــن ســرته العطــرة وأفضليتــه عــى االنبيــاء واملرســلن... الــخ.

ــي  ــور، وه ــار املذك ــي يف االط ــن احل ــي الدي ــة لصف ــة النبوي ــدور املدح وت
ــه:  ــدىء بقول ــا وتبت ــن )57( بيت ــة م مكون

الـــنـــراُن والدك  لــفــضـــــل  ــرح بـــك االيـــــواُنمخـــدت  ــ وانـــشـــق مـــن ف

خيفة ــس  ــ وأوج الــنــادي  ــن هـــــول رؤيـــــــاه انـــــــورشوانوتــزلــزل  ــ م

ــا ســطــيــح وبـــرشت ــرؤيـ ــان)1( فـــتـــأول الـ ــه ــك ــان وال ــرهــب بــظــهــورك ال

وياحــظ ان هــذه املدحــة قــد حــوت كثــرا مــن املبالغــات التــي تربــت اىل 
الشــعر مــن خطــب الوعــاظ يف العصــور املتأخــرة كقولــه مثــًا:

والُظبا،  ــُر  ــاع األب تكلمك  ــان والـــرحـــانوغــدت  ــب ــع ــث ــبُّ وال ــضـ والـ

مسلا ــالك  ــ ع إىل  ــن  حـ ــزع  ــ ــ ــوانواجل وبــبــطــن كــفــك ســبــح الـــصـ

ــم رددتـــه ــيــك الــعـــــذق ث ــه وتــــــزان)2( وهـــوى إل بـ ــى  ــزهـ ُتـ نــخــلــة  يف 

ويــأيت صفــي الديــن احلــي عــى ذكــر حادثــة الغديــر حــن يذكــر أل النبــي 
عامــة وامــر املؤمنــن )كــرم اهلل وجهــه( خاصــة يف ســياق ســامه عــى النبــي 

األكــرم:

)1( ديوانه 79. 
)2(( املصدر نفسه 81. 
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ســالمــُه الــســـــالم  رب  ــن  م والــفــضــُل والـــركـــاُت والــرضــواُنفعليك 

ــك كلا ــ آل ــق  ــ ــراط احل ــــ ــى صـ ــ ــت االغــصــانوع ــال ــب الــنــســيــم، وم ه

الذي العلم  وارث  عمك  ابن  ــه الــشــجــعــانوعى  ــأســـ ذلـــت لــســطــوة ب

بدا ــد  وق الغـدير  ــوم  ي يف  ــدى وتــآخـــــت االقــــران)1( وأخــيــك  نــور اهلـ

وختتتــم القصيــدة بطلــب احلــي الشــفاعة مــن النبــي )صــى اهلل عليــه وألــه 
وســلم( عــى عــادة شــعراء املديــح النبــوي، حتــى يغفــر اهلل ذنوبــه ويثيبــه اجلنة:

الـ وفــاتــح  ــكــرام  ال الــرســل  ــاُنياخاتم  ــس ــه اإلح ــن ل ــعــم اجِلـــســـام ومـ نِ

نــفــٍس هفوها ــوَب  ذنـ الــيــَك  ــاُناشــكــو  ــسـ ــَب اإلنـ ــ ـــ ــ ــِه ُرك ــي ــل طـــبـــٌع ع

ــٍد شـــانـــُه ِعــصــيـــــانــُه ــب ــع ــع ل ــاشــف الــِعــصــيـــــانف ُيــشــيــنــهــا  ــَد  ــي ــب ــَع ال اَن 

إذا حمــبــيــكــم  يف  ــُة  ــاع ــف ــش ال ــب الــــرصاط وُعـــلِـــق املــيـــــزانفــلــَك  ــص ُن

طامعـًا ــازة  لـــالجـ ــرض  ــع ت الغفـران)2( فــلــقــد  جـــزاؤُه  يــكــون  أن  يف 

ــذه  ــة ه ــى صفح ــجيلها ع ــن تس ــة يمك ــة وفني ــات موضوعي ــة ماحظ وثم
املدحــة النبويــة باملقارنــة مــع مدحتــن نبويتــن نظمهــام احلــي، وباملقارنــة ايضــا 

مــع فــن املدائــح النبويــة الــذي راج كثــرا يف العــر الوســيط: 

1- اســتغرق املــدح النبــوي ُجــل القصيــدة وغــاب عنهــا املطلــع الغــزيل او 
وصــف الطبيعــة كــام هــو حــال القصيدتــن االخريــن التــي اســتغرق املطلــع 
فيهــام شــطرا كبــرا مــن بنيــة القصيدتــن، وفيــام عــدا املطلــع نجــد احلــي يتخــذ 
النبــي األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( شــفيعًا عنــد اهلل ســبحانه يف ختــام 

)1( املصدر نفسه 82. 
)2( املصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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القصائــد الثــاث.

ــائع،  ــة الش ــح النبوي ــدي املدائ ــدة عــى ه ــذه القصي ــر احلــي يف ه 2- ال يس
ــايس،  ــر العب ــر الع ــرع يف أواخ ــام وتف ــح، ن ــجرة املدي ــن يف ش ــي غص وه
واصبــح لــه شــعراؤه ودواويــن خاصــة بــه يف العــر الوســيط، وقــد احتــوى 
هــذا الغصــن عــى الشــكوى مــن االهــوال والويــات التــي أصابــت املســلمن، 
ــال اىل اهلل  ــن، واالبته ــار والصليبي ــن التت ــزاة م ــع الغ ــكام وطم ــم احل ــن ظل م
ــر  ــرم وذك ــي األك ــداح النب ــن امت ــا ع ــوال، فض ــذه األه ــع ه ــبحانه أن يدف س
يشء مــن ســرته ومعاجــزه وفضائلــه والتشــفع بــه اىل اهلل ســبحانه وغــر ذلــك 
مــن موضوعــات، وقــد اقتــرت مدحــة احلــي عــى امتــداح النبــي والتشــفع 
ــة يف العــر الوســيط ليســت  ــة املدائــح النبوي ــه، وهــذا قــد يــدل عــى أن بني ب
ــام  ــالفة، في ــات الس ــوت املوضوع ــام ح ــر والش ــعراء م ــح ش ــدة، فمدائ واح
ــدي  ــح التقلي ــرب اىل املدي ــي أق ــاه، فه ــى ماذكرن ــي ع ــة احل ــرت مدح اقت
ــة  ــه الرئيس ــوال اىل غايت ــدوح وص ــاف املم ــاعر يف اوص ــه الش ــغ في ــذي يبال ال
وهــي التكســب، ويمثــل التشــفع بالنبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بديــا 

ــدة. ــذه القصي ــادي يف ه ــب امل ــن الكس ع

3- يتلمــس متلقــي هــذه القصيــدة بوضــوح أنــا مــن شــعر صفــي الديــن 
احلــي املتقــدم، قبــل أن تنضــج قرحيتــه الشــعرية وتبلــغ مداهــا االقــى، ويتجى 
ذلــك يف ضعــف الســبك، وترديــد املعــاين الســابقة دون منحهــا حيــاة جديــدة، 
ــا  به ــف دون ان ُيصِّ ــث الري ــة واحلدي ــرة النبوي ــاء يف الس ــراد كل ماج واي
ــات  ــذه االبي ــا ه ــر مث ــدة، انظ ــوامل جدي ــع ع ــذي يصن ــعري ال ــال الش باملخي
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ــة: املتفرق
الـــنـــران والدك  ــفــضــل  ل ــدت  ــ ــرح بـــك االيـــــواُنمخ ــ وانـــشـــق مـــن ف

خيفة ــس  ــ وأوج الــنــادي  رشوانوتــزلــزل  ــو  ــ انـ ــاه  ــ ــ رؤيـ ــول  ــ هـ ــن  ــ م

آمــنــة وقد ــشــام  ال فـــرأت قــصــور  اركـــــاُن-  هلـــا  ــى  ــف ــك ال خت ــت ــع وض

ــاُن- وغدت لك االرض البسيطة مسجدا ــالة مــكـــ ــص ــل ــا ل ــه ــن ــل م ــك ــال ف

ــوانونرصت بالرعب الشديد عى العدى ــك املــالئــك يف الــوغــى اعـ ولـ

مسلمـا ســـــالٍم  فتى  الــيــك  ــا ســلــمـــــانوســعــى  ــل ــس ــا وجـــــاء م طـــوعـ

ــق  ــام يتعل ــاعر في ــدى الش ــة ل ــرارة العاطف ــي وح ــدق الفن ــى الص 4- يتج
بموضوعــة الغديــر، فمواالتــه ألمــر املؤمنــن )كــرم اهلل وجهه( الشــك يعرهيا، 
فقــد جاهــر هبــا غــر مــرة يف ديوانــه، ونافــح عــن أئمــة الشــيعة ومذهبهــم)1(، 
ويكفــي للتدليــل عــى ذلــك معارضتــه لقصيــدة ابــن املعتــز التــي هاجــم فيهــا 

الشــيعة ورأى ان الحــق هلــم باخلافــة ومطلعهــا:
ــا،  ــه ـــ ــابِ ــك ــس وَت َلـــعـــٍن  َمــــن  ــا)2( أال  ــكــاهــا هبـ تــشــكــي الـــقـــذى، وب

فــكان ان رد احلــي عليــه بقصيــدة )مرجتلــة( قوامهــا )34( بيتــا يفنــد فيهــا كل 
ابيــات ابــن املعتــز ومطلعها: 

ــه ــ اإلل ــِد  ــــ ــيـ ــبـ َعـ لـــــرَش  ُقـــــل  ــا)3( أال  ــذاهبـ ــــ ــي قـــريـــش وكـ ــاغـ وطـ

ــال  ــد أجي ــي بع ــت اىل احل ــد وصل ــيعية ق ــة الش ــرارة العاطف ــدو ان ح ويب

)1( ينظر مثا يف ديوانه 90، 88، 87. 
)2( ديوان ابن املعتز، دار املعارف بمر، 1977، 17/1. 

)3( ديوان صفي الدين احلي 92. 
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ــن تناقلوهــا عــر الزمــن، وزاد مــن أوارهــا الُكــرب  مــن شــعراء الشــيعة الذي
ــي  ــر احل ــا أن يذك ــس غريب ــك لي ــة، ولذل ــا الطائف ــرت هب ــي م ــات الت والظام
حادثــة الغديــر التــي تعــد مؤِسَســة ألهــم اركان املذهــب الشــيعي، والكثــر مــن 
االدبيــات الشــيعية، ســعيًا منــه اىل تثبيتهــا يف االذهــان، حتــى لــو كان ذلــك يف 

بيــت واحــد:
ــك يف يـــوم الــغــديــر وقـــد بــدا ــي األقــــراُن)1( وأخ وتآخـت  اهلـــــدى  ــور  ن

5- يبــدو أن احلــي مل يكــن عــى درايــة بالتصــوف ومفاهيمــه ومصطلحاتــه، 
ــار شــعراء املديــح النبــوي كالشــهاب حممــود احللبــي وابــن  كــام هــو حــال كب
نباتــة املــري والبوصــري، ولذلــك النلمــح النزعــة الصوفيــة يف هــذه 
ــوض  ــى الغم ــدة ع ــح املعتم ــارة والتلمي ــة اإلش ــتخدام لغ ــر اس ــدة ع القصي
واألغــراب واإلكثــار مــن االســتعارة واملجــاز والكنايــة، وهــذا يــدل عــى صحة 
ــن  ــدر ع ــان: األول يص ــي نمط ــعر احل ــلفًا يف أن ش ــور س ــدي املذك رأي الصف
ــة  ــه األنمــوذج الشــعري القديــم يف اجلاهلي فطــرة وطبــع ســليم وهــو يقلــد في
واإلســام والعــر االمــوي ومنــه هــذه القصيــدة، ونمــط أخــر يغلــب عليــه 
التكلــف والصنعــة وجيــاري فيــه شــعراء عــره الذيــن قيــدوا شــعرهم بالبيــان 

ــع)2(. والبدي

6- مل يكــن مصادفــة أن يصطفــي احلــي لقصيدتــه أكثــر بحور الشــعر انتشــارا 
واســتعامالً وهــو الكامــل، وهــو بحــر غنائــي كثــر اجللبــة، أقــرب اىل االنشــاد 

)1( املصدر نفسه 82. 
)2( أعيان العر وأعوان النر 69/3. 
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ــلفا  ــاه س ــايع ماقلن ــذا يش ــق)1(، وه ــل والتعم ــدوء والتأم ــه اىل اهل ــي من والتغن
ــظ  ــه، وياح ــج قرحيت ــل ان تنض ــاعر قب ــدم للش ــم املتق ــن النظ ــدة م أن القصي
ــرح  ــب والف ــر والغض ــف كالفخ ــًا للعواط ــادة معِرض ــون ع ــر يك ــذا البح أن ه
واحلــزن)2(، وُجــل مــا يف قصيــدة احلــي افتخــار بســرة النبــي األكرم)صــى اهلل 

عليــه وآلــه( ومعاجــزة وســنته الريفــة مثــل قولــه:
والـ الُسحُب  هِبن  َشِهدت  ــاُنبفضائٍل  ـــ ــرَق ــُف ــُل وال ـــ ــي ــج ــوراُة واالن ــ ــ َت

َســاِجـــــدًا امُلهيـمِن  هللِ  ــُوِضــعــَت  ــوانف ــوِرَك األكـ ــُظــهـــ ــبــرشْت ب واســت

ــرٌة ـــ ــَك ُس لـ تــنــقــطــْع  ــاًل مل  ـــ ــتــكــِم ِختان)3( ُم عليَك  ُيطلْق  وملْ  ــًا  رَشفـ

اخلامتة:

ــي  ــر اململوك ــات الع ــص غديري ــام ي ــج في ــة نتائ ــتخاص مجل ــن اس يمك
ــي: ــي وه ــن احل ــي الدي ــا صف األول وغديريت

ــه  1- اتســم العــر اململوكــي األول بالتســامح الدينــي بخــاف مااتســم ب
العــر االيــويب مــن معــاداة لــكل املظاهــر الشــيعية التــي جــاء هبــا الفاطميــون، 
وقــد انعكــس تســامح املامليــك يف نشــوء أدب يلتــزم الدفــاع عــن ظامة الشــيعة 
والتذكــر بحقهــم واالعــاء مــن شــأن أئمتهــم، وقــد خلــف لنــا هــذا العــر 
شــعرا كثــرا يف هــذا االجتــاه ومنــه جمموعــة مــن الغديريــات التــي تــؤرخ لتلــك 

1989م،  ط3،  الكويت،  الطيب،  اهلل  عبد  وصناعتها،  العرب  أشعار  فهم  اىل  املرشد   )1(
1409ه 302/1 - 303. 

)2( املصدر نفسه 1/ 316. 
)3( ديوانه 80. 
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احلادثــة املفصليــة.

2- يعــد صفــي الديــن احلــي أبــرز شــعراء عــره بشــهادة النقــاد املجايلــن 
ــعراء  ــن الش ــره م ــن غ ــامز ع ــري، وان ــل اهلل العم ــن فض ــدي واب ــه كالصف ل
الشــيعة بالتــوازن، فقــد أعلــن رصاحــة عــن تشــيعه ودافــع بقــوة عــن مذهبــه، 
ــى اهلل  ــرم )ص ــول األك ــة الرس ــد صحاب ــًا ض ــك متعصب ــه مل ي ــت نفس ويف الوق
ــه أبــواب  ــه وألــه وســلم(، ماجعــل شــعره مقبــوالً لــدى اجلميــع وفتــح ل علي

ــك. ــاطن املاملي الس

3- حيــوي ديــوان احلــي غديريتــان، األوىل مقطوعــة مــن اربــع أبيــات يبــدو 
ــد  ــاين، وتعم ــاظ واملع ــهولة األلف ــن س ــا م ــا فيه ــاالً، مل ــت ارجت ــا قيل ــا أن عليه
اختيــار أحــد البحــور الغنائيــة التطريبيــة وهــو املتقارب لضــامن انتشــار املقطوعة 
ــا)57(  ــوي قوامه ــح النب ــن املدي ــدة م ــرى قصي ــاس، واألخ ــن الن ــا ب وذيوعه
بيتــًا، وهــي ختالــف نــج املديــح النبــوي الشــائع يف حينهــا، مــن جهــة افتقارهــا 
للنزعــة الصوفيــة والفلســفية، وعــدم التطــرق للــراع مــع التتــار والصليبيــن، 
وقــد جــاء احلــي عــى ذكــر حادثــة الغديــر كجــزء مــن العاطفــة الدينيــة التــي 
أبرزهــا يف كثــر مــن شــعره، ويمكــن عــد هــذا اجلانــب مــن شــعر احلــي أحــد 

اجلوانــب التــي أهلتــه كــي يكــون ابــرز شــعراء عــره.

امل�سادر:

1- أدب الطــف أو شــعراء احلســن )عليــه الســام(، جــواد شــر، دار 
1988م. 1409ه-  ط1،  بــروت،  لبنــان،  املرتــى، 
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2- أعيــان الشــيعة، للســيد حمســن األمــن، حققــه وأخرجــه حســن األمــن، 
دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 1403ه - 1983م.

ــك  ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــر، لص ــوان الن ــر وأع ــان الع 3- أعي
الصفــدي )764ه(، حققــه الدكتــور عي أبــو زيد وأخــرون، دار الفكــر املعارص، 

ــوريا، ط1/ 1418ه - 1998م  ــق، س ــر، دمش ــان، ودار الفك ــروت، لبن ب

ــك  ــن أيب ــل ب ــف خلي ــع، تألي ــادىء وامُلراج ــن الب ــواجع ب ــان الس 4- أحل
ــوريا،  ــائر، س ــح، دار البش ــم صال ــه إبراهي ــي بتحقيق ــدي )764ه(، عن الصف

ه - 2004م. دمشــق، ط1، 1425 

5- احلــاوي للفتــاوي، اإلمــام العامــة جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب 
بكــر الســيوطي )911ه(، ضبطــه وصححــه عبــد اللطيــف حســن عبــد الرمحن، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط1، 1421ه- 2000م 

6- الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، البــن حجــر العســقاين: شــهاب 
ــق،  ــاد احل ــيد ج ــد س ــق حمم ــد )852ه(، حتقي ــن حمم ــي ب ــن ع ــد ب ــن امح الدي

ــة )د. ت(. ــب املري ــرة، ط2، دار الكت القاه

7- ديوان ابن املعتز، دار املعارف بمر، )د. ت(.

8- ديوان صفي الدين احلي، دار صادر، بروت، )د. ت(.

9- الســلوك ملعرفــة دول امللــوك، تأليــف تقــي الديــن أيب العبــاس امحــد بــن 
عــي بــن عبــد القــادر العبيــدي املقريــزي )845ه(، حتقيــق حممــد عبــد القــادر 

عطــا، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط1، 1418ه - 1997م.



ا
 شعر الغديريات لي العير اململواي األول لديريات  في الدين الحلي )752اي( اةتيارا

119

10- الشــيعة يف مــر مــن اإلمــام عــي عليــه الســام حتــى اإلمــام اخلميني، 
صالــح الــورداين، مكتبة مدبــويل الصغــر، القاهــرة، ط1، 1414ه - 1993م.

11- صبــح االعشــى يف صناعــة اإلنشــا، تأليــف الشــيخ أيب العبــاس أمحــد 
بــن عــي بــن أمحــد القلقشــندي )821ه(، نســخة مصــورة عــن الطبعــة االمرية، 

طبعتهــا املؤسســة املريــة العامــة للتأليــف والرمجــة والطباعــة والنــر.

12- الطليعــة مــن شــعراء الشــيعة، تأليــف العامــة املــؤرخ حممــد الســاموي 
1292 - 1370ه، حتقيــق كامــل ســلامن اجلبــوري، دار املــؤرخ العــريب، لبنــان، 

بــروت، ط1، 1422ه - 2001م.

13- عــر ســاطن املامليــك، د. قاســم عبــده قاســم، دار الــروق، 
1994م.  - 1415ه  ط1،  القاهــرة، 

14- املرشــد اىل فهــم اشــعار العــرب وصناعتها، عبــد اهلل الطيــب، الكويت، 
ط3، 1989م - 1409ه.

15- مســالك االبصــار يف ممالــك االنصــار، البــن فضــل اهلل العمري شــهاب 
الديــن أمحــد بــن حييــى )749ه(، أرشف عــى حتقيقــه كامــل ســلامن اجلبــوري، 

دار الكتــب العلميــة، لبنــان، بــروت، ط1، 2010 م.

ــري  ــن تغ ــف ب ــف يوس ــوايف، تألي ــد ال ــتوىف بع ــايف واملس ــل الص 16- املنه
بــردي، مجــال الديــن ابــو املحاســن )874ه(، حققــه ووضــع حواشــيه دكتــور 
حممــد حممــد أمــن وأخــرون، مطبعــة دار الكتــب والوثائــق القوميــة بالقاهــرة، 

ــي1984 و 2009. ــن عام ــع ب طب
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املعــروف باخلطــط  املواعــظ واالعتبــار بذكــر اخلطــط واألثــار،   -17
املقريزيــة، تأليــف تقــي الديــن امحــد بــن عــي املقريــزي، حتقيــق حممــد زينهــم 

و مدحيــة الرقــاوي، مكتبــة مدبــويل، ط1، 1998.

ــد  ــيخ عب ــف الش ــنة واألدب، تألي ــاب والُس ــر يف الكت ــوعة الغدي 18- موس
احلســن أمحــد األمينــي، مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات، لبنــان، بــروت، ط1، 

1414ه - 1994م.

19- نســمة الســحر بذكــر مــن تشــيع وشــعر، تأليــف الريــف ضيــاء الدين 
يوســف بــن حييــى احلســني اليمنــي الصنعــاين)1121ه(، حتقيــق كامــل ســلامن 

اجلبــوري، دار املــؤرخ العــريب، لبنــان، بــروت، ط1، 1420ه - 1999م.

ــاء  ــك، باعتن ــن أيب ــل ب ــن خلي ــاح الدي ــف ص ــات، تألي ــوايف بالوفي 20- ال
ــتاينر،  ــز ش ــة، دار فران ــترقن االملاني ــة املس ــرون، مجعي ــر وأخ ــوت ري هيلم

ــي 1962و 2004 م. ــن عام ــع ب ــبادن، ط2، طب ــا، فيس املاني
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التناص يف حوار الغديريات

د. ب�سرى خ�سري �سمخي العبودي

املقدمة

احلمد هلل رب العاملن وصلِّ اللهم عى حممد وآله الطيبن الطاهرين

وبعد

ــاصٍّ  ــن تن ــه م ــرت ب ــا تأث ــات وم ــعر الغديري ــو ش ــتنا ه ــوع دراس إنَّ موض
؛ ولــذا ال ُبــدَّ لنــا أْن ننظــر إىل التنــاص مــن جهــة كونــه ذا مزايــا دراميــة  حــواريٍّ
، وقــد فصلنــا  أو قصصيــة باعتبــار مــا تنــاص معــه مــن مــوروث دينــيٍّ وتاريــيٍّ
ــعر  ــوار يف ش ــا احل ــن مزاي ــى تبي ــنعكف ع ــذا س ــث؛ ل ــذا البح ــول يف ه الق

ــة. الغديريــات ومــا تناصــت معــه مــن مصــادر نثري

واقتــر بحثــي عــى شــعراء الغديريــات مــن القــرون الســتة األُوىل الذيــن 
اســتعملوا احلــوار يف شــعرهم بشــكل بــارز بــدءًا من حســان بــن ثابــت )40هـ( 

إىل امللــك الصالــح )ت556هـــ( وهــم ســبعة عــر شــاعرًا.

ــّرت  ــأت أو ق ــه، وإْن أخط ــة من ــي منّ ــك فه ــبحانه لذل ــي اهلل س ــإْن وفقن ف
فاخلطــأ والتقصــر مــن طبيعــة البــر، وأشــكر مــن نّبهنــي ملــا فاتنــي مــع وعــد 
التبديــل ملــا أرشــد إليــه الدليــل، وحســبي أينِّ حاولــت واهلل مــن وراء القصــد.
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احلوار يف اللغة:

ذكــر اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )أنَّ احلَــري هــو النقصــان بعــد الزيــادة، 
ــوع إىل  ــور: الرج ــًا... واحل ــص حري ــى ينق ــاألول حت ــري األول ف ــر حي والقم
الــيء وعنــه، والغَصــة إذا انحــدرت يقــال: حــارت حتــور وأحــار صاحبهــا، 
وكلُّ يشء تغــر مــن حــال إىل حــال فقــد حــار حيــور حــورًا، واملحــاورة مراجعــة 
ــرف  ــم يف ط ــان اإلبزي ــا لس ــدور فيه ــي ي ــدة الت ــور: احلدي ــكام... واملح ال

ــة...)1(. املنطق

وأشــار اجلوهــري إىل: )أنَّ احلـُـور هــو االســم مــن قولــك: طحنــت الطاحنــة 
فــام أحــارت شــيئًا، أي: مــا رّدت شــيئًا مــن الدقيــق... ويقــال: كلمتــه فــام أحــار 
ــوارًا، أي:  ــورة، وال ح ــرة، وال حم ــرًا، وال حوي ــع إيّل حوي ــا رج ــًا، وم إيّل جواب
مــا ردَّ جوابــًا، واســتحاره، أي: اســتنطقه... وحتــّر املــاء: اجتمــع ودار واحلائــر: 
ــتحار، إذا  ــاء واس ــكان بامل ــر امل ــوران... وحت ــران وُح ــه ح ــاء ومجع ــع امل جمتم

امتــأل()2(.

فاملحاورة ال ُبدَّ أْن تشتمل عى التواصل أخذًا ورّدًا.

احلوار يف ال�سطالح: 

ــام  ــرد... ك ــف وال ــل الوص ــص مث ــاليب الق ــّم أس ــن أه ــلوب م ــو ُأس ه

)1( معجم العن )حرى( و)حور( و)حر(289-286/3. 
القرآن  غريب  يف  واملفردات  )حر(  و555-554/2   553/2 )حور(  مادة  الصحاح،   )2(

للراغب األصفهاين 135-134. 
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يعــّد موطنــًا مــن أهــم مواطــن تعــدد األصــوات يف النــص الــردي... ينهــض 
ــح  ــم مام ــار، ورس ــف واإلخب ــع والوص ــام بالواق ــددة كاإلهي ــف متع بوظائ
ــس  ــة فلي ــاء احلكاي ــهام يف بن ــة واإلس ــة القصصي ــع احلرك ــخصيات ودف الش
احلــوار غرضــًا بذاتــه، إنَّــام هــو وســيلة يلجــأ إليهــا املبــدع لشــّد املتلقــي وإبقائــه 

ــل)1(. ــرة التواص ــن دائ ضم

وأعجــب أنَّ املعجــم الفلســفي مل يذكــر احلــوار مســتقًا، بــل ذكــره ضمــن 
طرائــق اجلــدل فقــال يف تعريفــه: طريقــة يف املناقشــة واالســتدالل. وقــد أخــذ 
ــد ســقراط: مناقشــة  معــاين متعــددة يف املــدارس الفلســفية املختلفــة ومنهــا عن

تقــوم عــى حــوار وســؤال وجــواب)2(.

وقــد أحســن مارتــن اســتن إذ جعــل احلــوار حدثــًا يغــّر هويــة اجلنــس األديب 
ــرة  ــرة الســكونية إىل دائ ــدة مــن دائ فقــال: )احلــوار فعــل درامــيٌّ يــرج القصي

احلركــة()3(.

فاحلــوار هــو حــدث يضعه املبــدع يف نصــه ليحــدث تشــويقًا للمتلقــي وكرًا 
ــًا ليقــدم  ــة واجلمــود يف النــص، وهــو حيصــل بــن طرفــن خمتلفــن غالب للرتاب
ــف  ــوي وضعي ــى أو ق ــر وُأنث ــر ورش، أو ذك ــن خ ــة م ــر متنوع ــات نظ وجه
وهكــذا دواليــك؛ ولذلــك بحســب تعبــر د. جــال اخليــاط )ال يــكاد يلــو أثــر 

)1( ينظر: معجم الرديات، 159-158. 
)2( ينظر: املعجم الفلسفي، مجيل صليبا، 59. 

)3( ينظر: تريح الدراما، مارتن أستن، ترمجة يوسف عبد املسيح ثروت، منشورات مكتبة 
النهضة، بغداد، 1984، ط2
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شــعري مــن نزعــة دراميــة()1(.

وتعــدُّ لغــة احلــوار مفتاحــًا ملعرفــة الشــخصيات التــي تقــوم بــه عــر الرؤيــة 
واالنفعــال، كــام يعــدُّ احلــوار عامــًا مهــاًم يســهم إســهامًا بعيــدًا يف كــر الرتابــة 
ــه يعيــش أجــواء  الرديــة وجــذب املتلقــي، ليكــون متواصــًا عــر احلــوار كأنَّ
. وال ُبــدَّ للحــوار أْن يكــون خمتــرًا، فاإلفــراط يف طولــه يعــدُّ  عــرض مرحــيٍّ
ــوبه  ــًا ال يش ــًا ومبين ــون مفصح ــب أن يك ــام جي ــه، ك ــع في ــلبيًا ال نف ــًا س إفراط

الغمــوض والعجمــة، واملطلــوب مــن احلــوار أْن يكــون تواصليــًا)2(.

ويعــدد حممــود إســامعيل وظائــف احلــوار إذ حيمــل األفــكار، ويصــّور حمــاور 
ثنائيــة متضــادة أو متناظــرة، يكشــف املواقــف املتناقضــة، يســر أغــوار النفــس 
ــد  ــاه)3(، ويزي ــتقطب االنتب ــّراع، ويس ــج ال ــة، يؤج ــة تصادمّي ــداث حرك إلح
ــه يعّمــق احلــدث، ويقيــم عاقــة تواصــل  باحــث آخــر وظائــف ُأخــرى، إذ إنَّ
ــه يقــوم عــى إبــراز التفاصيــل املتعلقــة بجوهــر  وتأثــر بــن النــص واملتلقــي؛ ألنَّ

القضيــة املبتغــى إيصاهلــا)4(.

لــذا فمعظــم الغديريــات مليئــة باحلــوارات التــي تشــدُّ املتلقــي يف اإلصغــاء 

)1( األصول الدرامية يف الشعر العريب، د. جال اخلياط، دار الرشيد للنر، بغداد، 1982)د. 
ط(، 141. 

)2( التناص الديني يف شعر السيد احلمري، عبد األمر ماذي مذكور، 202، 2013م. 
)3( ينظر: صورة احلجر الفلسطيني يف الشعر السعودي، 262. 

)4( ينظر: أساليب مستعارة من الفنون األخرى يف شعر الوطن املحتل، د. صالح أبو أصبع، 
5، جملة األقام عدد12، أيلول 1977. 
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هلــم والتواصــل معهــم.

ــت )40هـــ()1(  ــن ثاب ــان ب ــب حلس ــا ُنس ــاء يف م ــا ج ــك م ــن ذل 1- وم
)الكامــل(:

ونبيكم؟  مـــوالكـــُم  فــمــن  التعاميافــقــال:  هــنــاك  ــبــدوا  ي ومل  فــقــالــوا، 

ــك مــــوالنــــا وأنـــــــت نــبــيــنــا  ــ ــ عاصياإهل الـــواليـــة  يف  ــا  ــنّ م ــَق  ــل ت ومل 

ــي  ــن ــإنِّ ــال لــــه: قـــم يـــا عــــيُّ ف ــقـ وهاديا)2(فـ إمامًا  بعدي  من  رضيتك 

إذ اســتدعى الشــاعر يف نصــه مــن أحــداث الســرة مــا تضمــن حــوارًا ينبــئ 
ــا  ــال: <أّي ــه فـ)ق ــاغ عن ــاذه واإلب ــدد اخت ــيُّ بص ــر كان النب ــدث خط ــن ح ع
ــن  ــهم، فم ــن أنفس ــم م ــا أوىل هب ــن، وأن ــوىل املؤمن ــا م ــوالي، وأن ــاس إن اهلل م الن
ــة  ــه مقدم ــوار بوصف ــة احل ــتعمًا تقني ــواله...>( مس ــيٌّ م ــذا ع ــواله فه ــت م كن
ــف  ــال( ليكش ــل )ق ــتعمل الفع ــر اهلل، فاس ــام أم ــه ب ــاع أصحاب ــة إلقن رضوري
نقطــة االنطــاق يف احلــوار الــذي يــدور بــن رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــح  ــس الفات ــاور الرئي ــو املح ــه ه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــه، فالرس وأصحاب
ــاعر  ــنَّ الش ــون، ولك ــتمعون املجيب ــم املس ــة ه ــة، والصحاب ــة احلواري للجلس
عطــف عــى الفعــل )فقالــوا( مجلــة فعليــة منفيــة )ومل يبــدوا هنــاك التعاميــا( جاء 
هبــا الشــاعر ومل يــرد ذكرهــا يف نــص الســرة الســتعامهلا بآليــة التمطيــط إليصــال 
ــة كــام يظهــر مــن  ــادروا باإلجاب ــه، إذ ب الفكــرة يف الكشــف عــن حــال أصحاب

)1( مل أجدها يف ديوانه. 
)2( لاطاع عى إثبات نسبة هذه األبيات حلسان ينظر: موجز األدب العريب وتاريه د. حممد 

عي آذرشب، 29، 30، ومل أجده يف ديوانه. 
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اســتعامل ُأســلوب النفــي لتأكيــد اإلجابــة بوســاطة نفــي التهــرب مــن اإلجابــة، 
فضــًا عــن لفظــة )التعامــي( ومــا تــدلُّ عليــه مــن اّدعــاء العمــى، إذ هــي مصدر 
ــه قصــد اإلشــارة إىل قولــه تعــاىل:  للفعــل )تعامــى( الــدال عــى االدعــاء ولعلَّ
ــة التكثيــف أو اإلجيــاز ومل  }صُــمٌّ بُْكــمٌ عُمْــيٌ)1( ولكــنَّ الشــاعر اســتعمل آلي
ــدَّ للحــوار أْن يكــون  يفــرط يف رسد األحــداث كــام ورد يف نــص الســرة، وال ُب
ــور  ــث ص ــه، حي ــع في ــلبيًا ال نف ــًا س ــدُّ إفراط ــه يع ــراط يف طول ــرًا، فاإلف خمت
الشــاعر الفعــل الدرامــيَّ احلاصــل بينــه وبــن الصحابــة حــوارًا تواصليــًا ُأريــد 
بــه االنتهــاء إىل نتيجــة وهــي اإلجيــاب بـ)فقالــوا... إهلــك موالنــا وأنــت نبّينا ومل 
ــا( متناصــًا  ــه )إمامــًا وهادي ــا( وكثــف أيضــًا يف قول ــة عاصي ــا يف الوالي ــّق من تل
ــا َأنْــتَ مُنْــذِرٌ وَلِــُكلِّ َقــوْمٍ هَــادٍ{ ــه تعــاىل: }إِنَّمَ ــل إىل قول ــرآينٍّ حيي مــع لفــظ ق
)2(، إذ لفظــة )هــاد( بحســب كثــر مــن املفريــن يقصــد هبــا اإلمــام عــيٌّ عليــه 

الســام فاختذهــا الشــاعر إشــارة إىل اإلمامــة.

 : احلــواريَّ التنــاصَّ  مســتعمًا  )ق1هـــ(  األنصــاري  قيــس  وقــال   -2
)اخلفيــف(

ــى الـــعـــدّو عــلــيــنــا:  ــغ ــا ب ــ ــلقـــلـــُت مّل ــي ــوك ــم ال ــعـ ــا رّبـــنـــا ونـ ــن حــســب

البصـ  ــتــح  ف ــذي  ــ ال رّبـــنـــا  طــويــلحــســبــنــا  ــث  ــ ــدي ــ واحل ــس  ــاألمـ بـ رة 

ــي وردت يف  ــى( الت ــة )بغ ــت األول لفظ ــدر البي ــاعر يف ص ــتدعى الش إذ اس
ــى  تِــي تَبْغِــي حَتَّ خْــرَى َفَقاتُِلــوا الَّ قولــه تعــاىل: }َفــِإنْ بََغــتْ إِحْدَاهُمَــا عََلــى اْلُ

)1( سورة البقرة، آية: 18. 
)2( سورة الرعد، آية: 7. 
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ــه  ــىَّ اهلل علي ــه ص ــويِّ يف قول ــث النب ــِر اهلل{)1(، ووردت يف احلدي ــى َأمْ ــيءَ إَِل تَفِ
وآلــه: )عــامر تقتلــه الفئــة الباغيــة( فيتــرب هــذه النصــوص لتصبــح عامــة يف 
ذاكرتــه، وتــذوب يف معارفــه املتنوعــة فيعــود الســتدعائها مازجــًا إياهــا يف نصــه 
اجلديــد لتكســبه قــوة يف املعنــى، ثــمَّ كثــف يف بيــان قولــه وهــو ردٌّ عــى بغيهــم 
متناصــًا اآليــة القرآنيــة: }وََقاُلــوا حَسْــبُنَا اهلل وَنِعْــمَ الْوَكِيــُل{)2( بآلية االجرار 
فجــاء احلــوار يف نصــه خمتــرًا يامثــل مــا جــاء يف نــص اآليــة إالَّ بتحويــر بســيط، 
)ويكــون التنــاص ظاهــرًا، عندمــا تكــون النصــوص التــي تتداخــل يف نــص أو 
خطــاب املؤلــف جــزءًا مــن املــوروث الثقــايف اجلمعــي جلامعــة بريــة معينــة، 
ــام  ــائرة، ك ــوال الس ــال واألق ــة، واألمث ــاطر املحلي ــة، واألس ــوص الديني كالنص
يكــون رصحيــًا عندمــا يشــر املؤلــف رصاحــة إىل اخلطابــات أو النصــوص التــي 
ضمنهــا يف خطابــه، ومــع ذلــك فــإنَّ )الظاهــر( يبقــى نســبيًا وغــر مطلــق()3(.

ــاور، إذ:  ــق وجت ــام تاص ــاعر التح ــصِّ الش ــة بن ــة القرآني ــت اآلي والتحم
)الــكام املقتبــس دخــل يف كام الشــاعر مجلــة واحــدة غــر مفــكك، وال فــرق 
يف أْن يظهــر يف أول البيــت أو يف حشــوه أو يف نايتــه()4( إالَّ بتغيــر طفيــف ففــي 
ــه حيــث اســتعمل الفعــل )قلــت( املقرنــة )بتــاء الفاعــل( لتأكيــد حضــور  نصِّ

)1( سورة احلجرات، آية: 9. 
)2( سورة آل عمران، آية: 173. 

احتاد  منشورات  من   ،75 العاين،  مسلم  شجاع  د.  والنقد،  األدب  يف  أسلوبية  قراءات   )3(
الكتاب العرب، 1999. 

)4( فاعلية التعبر القرآين يف الشعر املحدث العبايس، 327. 
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ــرآين  ــص الق ــوارد يف الن ــل ال ــن الفع ــاعر ع ــزاح الش ــة فان ــخصيته يف املعرك ش
ــظ  ــن لف ــعريِّ م ــه الش ــًا أزاح يف نصِّ ــة( وأيض ــواو اجلامع ــرن بـ)ب ــوا( املق )قال
اجلالــة )اهلل( يف النــص القــرآين إىل لفظــة )ربنــا( املشــتمل عــى ضمــر للداللــة 
ــة واملتابعــة مــن جهــة ُأخــرى، أي: إّن  ــه مــن جهــة والربي عــى انتســاهبم لدين
ــة  ــة اآلي ــن صياغ ــد ع ــاعر مل يبتع ــتمرار، فالش ــا باس ــو يتابعن ــا وه اهلل ال يركن
ــه  ــًا لكام ــة وتوثيق ــا حج ــل جعله ــى اهلل، ب ــوكل ع ــا يف الت ــة وداللته الكريم
يف البيــت الشــعري موظفــًا إياهــا لتوصيــل مــا يســعى إليــه مــن فكــرة أراد أْن 
يقررهــا، وقــد وفــق الشــاعر يف هــذا االقتبــاس الــذي ال نحــسُّ معــه بالصنعــة 

ــه. ــر حمل ــص يف غ ــراد الن ــف أو إي أو التكل

3- ويقول السيد احلمري )ت173هـ( )الرجز(:
ــخــة يــقــدمــهــــــــــــــم  مثــــاهلا)1(وجــــــاءه مــشــي حـــيـــدرًا  هيــنــي  شــيــخ 

مثلكا؟  مـــن  ــخ،  ــ ب بـــخ  ــه:  ــ ل ــال  ــ ــا هلاق ــن يـ ــن ــؤم ــوىل امل ــ ــت م ــح ــب أص

ــف،  ــة التكثي ــر بآلي ــوم الغدي ــت ي ــي رافق ــة الت ــداث التاريي ــًا األح متناص
ــاءه  ــل )وج ــة مث ــارات مكثف ــتخلصها بعب ــة اس ــاظ موحي ــا بألف ــار إليه إذ أش
ــة  ــن جه ــه م ــة يف قوم ــة والزعام ــن جه ــنِّ م ــر الس ــى ك ــة ع ــيخة( الدال مش
ــال  ــز القت ــاص بأراجي ــام اخل ــه الس ــيٍّ علي ــم اإلمــام ع ــتعمًا اس ــرى، مس ُأخ
ــي حيــدرة> فذْكــر اســم إحــدى الشــخصيات يف األعــامل  <أنــا الــذي ســمتني ُأمِّ
ــد  ــامئها)2(، وق ــة بأس ــوادث املكثف ــتدعيًا للح ــي مس ــن املتلق ــل ذه ــة جيع األدبي

)1( يف الديوان وردت )جاءهم(، 157-156. 
)2( ينظر: التناص يف األدب والنقد، شعر حممد مجيل شلش ُأنموذجًا، برى حممود إبراهيم 
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ــح)1(. ــمها الري ــا أو اس ــخصية أو كنيته ــب الش ــف بلق ــأيت التكثي ي

وقــد تــرد آليــة التكثيــف - يف بعــض األحيــان مازمــة آلليــة التمــدد، وهــذا 
مــا نلحظــه يف قــول الشــاعر )يقدمهــم شــيخ هينــي حيــدرًا مثاهلــا( فعمــد عــر 
ــتخلصها مــن  ــرة أراد أْن يس ــات فك ــد نصــه وتدعيمــه إلثب ــدد إىل رف ــة التم آلي
ــارة  ــام إش ــه الس ــام علي ــوم لإلم ــر الق ــة أكاب ــي هتنئ ــي، وه ــصِّ التاري الن

ــا. ــم هب ــه ورضاه ــى توليت ــم ع ملوافقته

وتنــاص الشــاعر يف بيتــه الثــاين مــع نــصِّ الســرة بقولــه: )قــال لــه بــخ بــخ 
مــن مثلــَك(؟ مكثفــًا للحــوار بإشــارته املوحيــة إىل احلادثــة التارييــة بلفظــة )بخ 
بــخ( التــي تعــر عــن فكــرة القبــول مــن املتحاوريــن بوضــوح، وقــد دخلــت 

معهــا ضمــن هــذه اآلليــة مــا يســميه لــورون جينــي )اإلضــامر أو القطــع()2(.

وقــد عمــد الشــاعر يف عجــز البيــت إىل رفــد نصــه وتعزيــز موقفــه مســتعينًا 
بنصــوص ســابقة تكــون داعمــة لقضيتــه، وكّثــف بتناصــه مــع قولــه ســبحانه 
ــت  ــال: )أصبح ــوا{)3( فق ــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُ ــاىل: }إِنَّمَ وتع
مــوىل املؤمنــن يــا هلــا( بغيــة إنتــاج نــصٍّ ينســجم ومــراده وإضافــة معنــى جديد 

يتوافــق والداللــة الســابقة التــي ختــدم رؤاه.

ــراد  ــًا ويؤكــد الفكــرة امل ــى إضافي ــد معن ــد النــص اجلدي وهــذا التوســع يرف

القيي، 19. 
)1( ينظر: أشكال التناص الشعري-دراسة يف توظيف الشخصيات الراثية أمحد جماهد، 21. 

)2( ينظر: أدونيس منتحًا، 54. 
)3( سورة املائدة، آية: 55. 
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تعزيزهــا مــن املتلقــي، ويف هــذا النــوع مــن التنــاص يتوافــق النــص الغائــب مــع 
النــص احلــارض إىل حــدٍّ مــا، وهــذا مــا يســمى بتنــاص املوافقــة واالقتــداء)1(.

4- وقال أمحد بن علوية األصفهاين )ت320هـ()2(:
بى  قــالــوا:  وليكم؟  ألــســُت  ــايننـــادى:  ــث ــويل ال ــ ــذا الـ ــ ــال: ف ــقـ حـــقـــًا فـ

ــن أجــــاب بــنــرصه  ــ اخلـــذالنودعــــا لــــُه، ومل ذوي  عـــى  ــَه  ــ اإللـ ــا  ــ ودع

ــة؟ والـــــوزارة؟ هــل مها  ــالف ــانملــن اخل ــق ــف ــت ي وعـــلـــيـــه؟  لـــــــُه؟  إالَّ 

ــع  ــب م ــام يتناس ــوت ب ــع الص ــى رف ــة ع ــادى( للدالل ــل )ن ــتعمًا الفع مس
اجلمــع الغفــر، وصاغــُه ماضيــًا للداللــة عــى الوقــوع والتحقــق، وصــاغ َأّول 
ــادروا  ــذا ب ــاه؛ ول ــتقطب االنتب ــم؟( ليس ــت ولّيك ــًا )ألس ــتفهامًا منفي ــه اس كام
باجلــواب مبــارشة مــن دون تأخــر بــام يكشــف عــن مشــاركة اجلمــع يف احلــوار، 
فهــو ليــس جمــرد خطبــة يلقيهــا القائــد ويتلقاهــا مــن مل يكــن شــارد الذهــن مــن 
اجلامهــر، وال صــوت هلــم كأنَّ عــى رؤوســهم الطــر، بــل حمــاورة فيهــا أخــذ 
ــة  ــع ماحظ ــا( م ــال، ودع ــوا، فق ــادى، قال ــة: )ن ــال املتوالي ــفه األفع وردٌّ تكش
تكــرار الفعــل األخــر )دعــا( ألمهيتــه ولكشــف التنــوع يف اســتعامله، فقــد بــن 
يف اجلملــة األُوىل اجلهــة التــي كانــت حمــلَّ دعائــه باســتعامل الضمــر العائــد عــى 
اإلمــام، واجلهــة التــي عطفــت عليــه وهــم مــن أجابــوا بمعنــى مــن اســتجابوا 
ــه  ــا يف دعائ ــه إليه ــي كان يتوج ــة الت ــرى اجله ــة األُخ ــنَّ يف اجلمل ــه، وب لواليت

)1( ينظر: التناص مرجعياته املعرفة ع476.
)2( معجم الشعراء الناظمن يف احلسن ملحمد صادق الكربايس دائرة املعارف احلسينية ط1، 

271/3 مناقب آل أيب طالب 22/3 الطليعة 109/1. 
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وهــو اهلل ســبحانه.

ــدث  ــع احل ــب م ــام يتناس ــتفهام ب ــرة يف االس ــل القص ــتعمل اجلم ــمَّ اس ث
ــل أْن يتعجــل احلجيــج يف  حيــث يقتــيض إنجــاز األمــر عــى وجــه الرعــة قب
ــن دون  ــة( م ــى )اخلاف ــوزارة( ع ــف )ال ــذف يف عط ــدًا احل ــراف، معتم االن
تكــرار ألداة االســتفهام، ومعتمــدًا اإلجيــاز يف اإلشــارة إليهــام يف الضمــر )مهــا( 
ولكــّن الرعــة واإلجيــاز مل تنعــه مــن اإلجابــة عــن الســؤال بنفســه ومل ينتظــر 

ــم. إجابته

وكــام كان موجــزًا يف اســتفهامه بقــي عــى ســياق اإلجيــاز يف اإلجابــة، 
مســتثمرًا القــر بالنفــي واالســتثناء )هــل مهــا إالَّ لــه( حيــث )هــل( خرجــت 
ملعنــى النفــي، وبالتقديــم: للجــار واملجــرور املتعلــق بالفعــل عــى الفعــل )لــه 

ــان(. ــه يتفق وعلي

5- وقال الصنوبري )ت334هـ( مستعمًا التناص احلواري)1(:
ــه: أشــقــى الـــرّيـــة يا  ــيُّ لـ ــب ــن ــال ال شقّيان قـ ــى-  ــق األش ــر  ُذكـ إذ   - ــيُّ عـ

ناقته  ــقــر  َع يف  ــًا  ــاحل ص عــصــا  ــذا  بــعــصــيــانهـ ــقــاين  ــل ســي ــك  ــي ف وذاك 

عــى أنَّ احلــوار هنــا كان بــن النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه واإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــال  ــه األمث ــرب ل ــث ي ــذه، حي ــم وتلمي ــن معل ــوار ب ــر باحل ــام يذك ــام ب الس
لتقريــب الفكــرة وتفهيمــه وتوعيتــه والســيام إذا كان املثــل حــارضًا لــكلِّ 
ــه،  ــًا ل ــاره الحق ــعري باعتب ــص الش ــرآين، والن ــص الق ــن: الن ــن للنص املتلق

)1( أدب الطف جلواد شر 23/2. 
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ــاع  ــم األتب ــع، وه ــرة أوس ــام إىل دائ ــة بينه ــرة الضيق ــن الدائ ــوار م ــرج احل فيخ
ــا َفدَمْــدَمَ عََليِْهــمْ  بُــوهُ َفعََقرُوهَ ــة }َفَكذَّ واملوالــون فاســتدعى الشــاعر نــص اآلي
رَبُّهُــمْ بَِذنِْبِهــمْ َفسَــوَّاهَا{)1(، متناصــًا معهــا فقصــة النبــيِّ تشــر إىل عصيــان القــوم 
ــقاهم  ــن أش ــة م ــر الناق ــام بعق ــه الس ــه وعلي ــا وآل ــى نبّين ــح ع ــيِّ اهلل صال لنب
ــكهم  ــدم تس ــدث بع ــعري فيح ــصِّ الش ــان يف الن ــا العصي ــك، أمَّ ــا بذل والرض
؛ فالنتيجــة واحــدة حيــث قتــل اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام  بواليــة اإلمــام عــيٍّ
بعــد ذلــك، وياحــظ اســتعامل اســم التفضيــل )أشــقى( للداللــة عــى التناهــي 

ــقاء. يف الش

واختــذ آليــة التمطيــط يف رشحــه حلالــة )األشــقى( مفصلــة، لغــرض التوضيح 
وإيصــال الفكــرة للمتلقــي ولرفــد نصــه وتقويتــه، حيــث يفــرق بينهــام يف كــون 
األول -وهــو عاقــر الناقــة - أشــقى أهــل زمانــه، وكــون اآلخــر أشــقى األولــن 
ــام  ــيلقاين( ب ــل )س ــن يف الفع ــرف الس ــه بح ــان انبعاث ــرًا إىل زم ــن مش واآلخري
ــام  ــه الس ــيٍّ علي ــام ع ــه لإلم ــن حب ــفًا ع ــب، كاش ــتقبل القري ــى املس ــدلُّ ع ي
ــام كان احلديــث أصــًا لتخويــف أعدائــه مــن اإلقبــال عــى  وخوفــه عليــه، وإنَّ

هــذه اجلريمــة العظيمــة بــام ينتظرهــم مــن عقوبــة شــديدة عنــد اهلل.

ــذا(  ــارة )ه ــامء اإلش ــتعامل أس ــهد باس ــل املش ــرح لتفصي ــذ ال ــث اخت حي
و)ذاك( لتصويــر حمــاور ثنائيــة قريبــة وبعيــدة، واملفارقــة إشــارته للقديــم باســم 
ــدال عــى  ــد باســم اإلشــارة ال ــداّل عــى القــرب، وإشــارته للجدي اإلشــارة ال
البعــد )ذاك(، وممــا يففهــا خلــو اســم اإلشــارة مــن الم البعــد حيث مل يســتعمل 

)1( سورة الشمس، اآلية: 14. سورة األعراف، اآلية: 77. 
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ــة  )ذلــك(، ولعــل الشــاعر عــرَّ هبــا عــن مشــاعره بتمنــي البعــد يف هــذه احلال
حبــًا لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام 

6- وقــال الناشــئ الصغــر )ت365هـــ( يف حــوار افــرايضٍّ مــع أهــل البيت 
ــام)1(: عليهم الس

حيــبــكــم  ــن  ــ مـ ــن،  ــ ــاسـ ــ يـ آل  ــا  ــ نــصــحــايـ  - شــــــك  بــــغــــر   -

ــه  ــا يف بيت ــرآين ومزجه ــص الق ــن الن ــن( م ــة )آل ياس ــتدعى لفظ ــث اس حي
ــن  ــتمد م ــام ُيس ــذي إنَّ ــق ال ــه الاح ــى يف نص ــوة املعن ــن ق ــد م ــعري ليزي الش
النــص الســابق، ثــم مطــط بزيــادة مــن عنــده: )مــن حيبكــم بغــر شــك نصحــا( 
ــة مــن  ــه، فاصــًا بينهــام باالعراضي بُأســلوب الــرط املتضمــن لفعلــه وجواب
ــى  ــة ع ــًا للدالل ــرط كان مضارع ــل ال ــظ أنَّ فع ــرور، واملاح ــار واملج اجل
االســتمرار، بينــام صيــغ اجلــواب ماضيــًا للداللــة عــى الوقــوع والتحقــق، وقــد 
ســاعدت ألــف اإلطــاق الفعــل عــى التمــدد، عاكســًا احلالــة النفســية للشــاعر 

ــه يتنفــس الصعــداء. كأنَّ

7- وقال ابن محاد العبدي )ق4هـ( )الطويل(:
ــو قــائــم  ــ ــد وه ــ ــه أمح ــي ــال ف ــ ــا ق ــ ــى مــنــر األكــــوار والــنــاس ُنـــّزلأم ع

خليفة  ــدي  ــعـ بـ اهلل  ــر  ــأمـ بـ يفعُلعــــّي  شــاء  ما  كيف  عليكم  وصّيي 

حممد  كـــعـــايص  ــه  ــي ــاص ع إن  ــق أمجــلأال  وعــاصــيــه عـــايص اهلل واحلـ

نــفــســه  ونـــفـــي  نـــفـــي  ــه  ــ إنـ ــي منزل أال  ــو وحـ ــا وهـ ــب أن ــنــص  ال ــه  ب

ــة االمتصــاص  ــًا مــع أحــداث الســرة بآلي ــاص الشــاعر تناصــًا حواري إذ تن

)1( الغدير 24/4. 
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الظاهــر الــذي ال يكــون عصيــًا عــن البيــان، مســتحرًا معنــى أحــداث الســرة 
ــيٍّ  ــع نف ــارصة أو وض ــة مع ــه إىل دالل ــف، بتحويل ــث الري ــى احلدي ومعن
يصــه - أي: الشــاعر يف حــواره مــع املعارضــن للفكــرة - إلثباهتــا مــن هــذه 

ــي امتزجــت مــع نّصــه الشــعري. ــة الت النصــوص الديني

ــه األحــداث التارييــة  واحلــوار جــاء مازمــًا للوصــف، إذ اســتدعى يف نصِّ
ــو  ــطحيًا ال يمح ــرًا س ــًا تغي ــد، حمدث ــص جدي ــا بن ــا ليخرجه ــا ومزجه فامتصه
مرجعيــة النــص املتنــاص معــه، بــل يشــر إىل عائديتــه الرحيــة، فجــاء احلــوار 
مكثفــًا؛ ألنَّ احلــوار تقنيــة شــديدة الركيــز والكثافــة. واســتعمل آليــة التمــدد يف 
قولــه: )عــيٌّ بأمــر اهلل( موســعًا يف املعنــى، إذ جــاء يف نــص احلديــث )خليفتــي( 
ــا يف النصِّ الشــعريِّ فاســتعملها  معرفــة باإلضافــة إىل ضمــر املتكلــم )اليــاء(، أمَّ
)خليفــة( نكــرة ومــدد بعدهــا يف قولــه: )كيــف مــا شــاء يفعــل( لتأكيــد الفكــرة 
املــراد إيصاهلــا إىل املتلقــي وتوضيحهــا، وهــذا يكشــف عــن مــدى قدرتــه عــى 

اســتيعاب الثقافــة الدينيــة وكيفيــة اســتدعائها يف حلظــة اإلنتــاج.

وتنــاّص يف صــدر البيــت األخــر مــع آيــة املباهلــة يف قولــه تعــاىل: }َفمَــنْ 
ــا وََأبْنَاءَُكــمْ  ــدْعُ َأبْنَاءَنَ ــوْا نَ ــِم َفُقــْل تَعَاَل ــاءََك مِــنَ الْعِْل ــا جَ ــدِ مَ حَاجَّــكَ فِيــهِ مِــنْ بَعْ
عََلــى  ــهِ  اللَّ َلعْنَــتَ  َفنَجْعَــْل  نَبَْتِهــْل  ُثــمَّ  وََأنُْفسَــُكمْ  وََأنُْفسَــنَا  وَنِسَــاءَُكمْ  وَنِسَــاءَنَا 
الَْكاذِبـِـنَ{)1(، مشــرًا إىل أمــر املؤمنــن عليــه الســام بوصفه نفســًا لرســول 
ــنَا وََأنُْفسَــُكمْ{ فــكان  اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه كــام يف قولــه تعــاىل: }وََأنُْفسَ

مظهــرًا إلبــداع الشــاعر ولباقتــه إذ أوجــز الفكــرة يف مجلــة قصــرة.

)1( سورة آل عمران، اآلية: 61. 
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ــا يف عجــز البيــت فتنــاص يف قولــه )بــه النــص أنبــا وهــو وحــٌي منــزل(  أمَّ
تناصــًا إشــاريًا بســيطًا حييــل إىل قولــه تعــاىل يف ســورة املائــدة }يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل 
ــل  ــون األمج ــاص يك ــن التن ــوع م ــذا الن ــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ مِــنْ رَبِّــكَ{ وه ــْغ مَ بَلِّ
ببســاطته إذ يضفــي قــوة ورصانــة للنــص، فلجــوء الشــعراء إليــه تزيينــًا ومجاليــة 
ــكار  ــة األف ــن لتقوي ــف بآيت ــتعمل التكثي ــد اس ــاعر ق ــذا فالش ــص، وهك للن

ــي يبتغــي إيصاهلــا إىل املتلقــي. واملعــاين الت

الزاهــي )ت352هـــ()1(  القاســم  أيب  نفســه عنــد  التنــاص  8- ويــرز 
)الطويــل(:

ــدر  ــي ــم بـــخـــم لــلــخــالفــة ح ــ ــي ــ ينكرُأق ليس  ما  الّطهر  قــال  قبل  ومــن 

ُمزمع  ــو  وه املصطفى  دعـــاه  مضمرغـــداة  لــلــّســر  وهـــو  تــبــوك  لقصد 

واعلمن  بطيبة  ــي  عــنّ أقـــم  ــال:  ــق تقهرف بـــاحلـــّق  لـــلـــُفـــّجـــار  بـــأّنـــك 

فالشــاعر يعيــد تشــكيل امللفــوظ الدينــي ومحوالتــه الداللّيــة املثبتــة يف النــص 
األول، فــا يزيــد عليــه أّيــة داللــة مــن عنده بــام يتوافــق ومزاجــه النفــي، وهذا 
ــه  مــا يقلــل مســاحة الشــعرية، إذ يكتفــي بصــوغ النثــر شــعرًا وينظمــه حتــى كأنَّ
مل يتأثــر باملــّدة الزمنيــة يف أصــل احلادثــة، ويكثــر احلــوار فيهــا بوعــي وقصديــة، 
لكــي ال يشــعر املتلقــي بامللــل، مغريــًا إيــاه بتقنيــة احلــوار التــي تكــر الرتابــة، 
ليعــرض مشــهد احلــوار بينهــام حيــث الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هــو املحاور 

الرئيــس واإلمــام هــو الطــرف املســتمع.

إذ تنــاص يف قولــه: )فقــال: أمــا تــرض تكــون خليفتــي...( تناصــًا حواريــًا، 

)1( عي يف الكتاب والسنة واألدب حلسن الشاكري 78/4. 
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حمــورًا مــع حديــث الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليه وآلــه: )أمــا تــرض أن تكون 
منـّـي بمنزلــة هــارون مــن موســى؟ إالَّ أّنــه ال نبــّي بعــدي()1(، إذ حيــور الشــاعر 
ة حينــام حيــذف  النّــص؛ ليخــدم غايتــه املتعلقــة بفكــره وإحساســه، فيوجــز مــرَّ
ة يمطــط حينــام يضيــف لفظــة )خليفتــي( ليخــدم  حــرف )أن( مــن نصــه، ومــرَّ
ــة( إىل حــرف  ــزاح مــن لفظــة )بمنزل ــد ان ــه املتعلقــة بفكــره ومعتقــده، وق غايت
ــه  ــتفهام يف ذات ــتفهام، فاالس ــي باالس ــاء الدرام ــًا البن ــكاف(، معمق ــبيه )ال التش
ــرة:  ــو يف الس ــص، وه ــل الن ــه داخ ــق قيمت ــذا تتعم ــًا؛ وب ــًا حواري ــل طابع حيم
)ملــا ســار جيــش اإلســام بقيــادة الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف غــزوة تبــوك 
وقــد اســتخلف الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عليــًا عليــه الســام إلدارة املدينــة 
املنـّـورة ولرعايــة أهلــه صــىَّ اهلل عليــه وآلــه، عــى أنَّ علّيــًا أراد ُصحبــة الرســول 
ــره  ــه أم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــه إالَّ أّن رس ــه يف غزوت ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص

بالبقــاء يف املدينــة املنــّورة، وخاطبــه بقولــه...()2(.

9- وقال أبو فراس احلمداين )ت357هـ()3( )الكامل(:
ــُه  ــّص ــا خ مـ يــســمــعــوا  ــُم مل  ــ ــراه ــ مــنــه الـــنـــبـــّي مـــن املـــقـــال أبــــاه؟أت

وحلية  سعد4/13،  ابن  وطبقات   ،14 النّسائي،   ،33 حنبل،  بن  أمحد  مسند  ينظر:   )1(
األولياء195/7، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، 452/7، ويف كنز العامل، للمتقي 

اهلندي154/3، واإلرشاد، املفيد، 83. 
وحلية  سعد4/13،  ابن  وطبقات   ،14 النّسائي،   ،33 حنبل،  بن  أمحد  مسند  ينظر:   )2(
األولياء195/7، وتاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، 452/7، ويف كنز العامل، للمتقي 

اهلندي154/3، واإلرشاد، املفيد، 83. 
)3( ديوان أيب فراس دار الكتاب العريب 347. 
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معلنًا:  ــّم  خـ ــر  ــدي غ ــوم  يـ ــال  قـ ــوالُه؟إذ  ــ ــذا مـ ــ ــواله ف ــ ــت مـ ــن ــن ك مـ

ــافــهــمــوا  ــه ف ــيـ ــقـــول بـــــأّن مـــا أوصــــاههــــذي وصـــّيـــتـــه إلـ يـــا مـــن يـ

ــوم  ــرى ي ــا ج ــتفظعًا م ــام مس ــه الس ــن علي ــام احلس ــة اإلم ــر مصيب يف ذك
ــص  ــد خ ــان وق ــن الزم ــرن م ــف ق ــيِّ نص ــاة النب ــى وف ــِض ع ــا يم ــف ومّل الط
النبــّي أبــاه، أي اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام بالوصيــة يــوم غديــر خــم، إذ تنــاص 
تناصــًا إشــاريًا عميقــًا يف قولــه: )مل يســمعوا(، وهــي إحالــة إىل اآليــة الكريمــة 
يف قولــه تعــاىل: }صُــمٌّ بُْكــمٌ عُمْــيٌ َفهُــمْ َل يَرِْجعُــونَ{)1(، ثــمَّ إنَّ االســتفهام 
ــه يمنحــه جتهيلــه  يمنــح مؤّديــه ســلطة حماكمــة اآلخــر الــرايض باجلــرم، بــل لعلَّ
واســتهجانه، وأكــد ســيبويه )ت 180هـــ( هــذا النــوع مــن االســتفهام الــذي 
ُأطلــق عليــه االســتفهام التوبيخــي حــن قــال: )وليــس يســأل مسرشــدًا عــن 
أمــر هــو جاهــل بــه ليفهمــه إيــاه ويــره عنــه ولكنــه وّبخــه بذلــك()2(، وجــاء 
ــى  ــة تقــوم ع ــتدالل، مناقش ــة واالس ــة املناقش ــعري بطريق ــه الش ــوار يف نص احل

ــاء الدرامــي باالســتفهام. احلــوار، إذ يعمــق البن

فاالستفهام يف ذاته حيمل طابعًا حواريًا، كقوله: أتراهُم مل يسمعوا؟

ولــذا تتعمــق قيمتــه داخــل النــص، واملاحــظ هنــا بــروز شــخصية الشــاعر 
ــن  ــه ع ــه أبعدت ــزة ل ــذه مي ــن، وه ــن األخري ــيام يف البيت ــاور وال س ــو املح فه
النثريــة ووســعت مســاحة الشــعرية يف القصيــدة، إذ اســتدعى يف نصــه الشــعري 

)1( سورة البقرة، اآلية: 18. وينظر: سورة البقرة، اآلية: 171. 
172، تح: عبد السام   /1 )2( الكتاب، عمرو بن عثامن بن قنر سيبويه )ت180هـ( ط3 

حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 1988م. 
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ــواله  ــت م ــن كن ــه: <م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــول الرس ــة يف ق ــث الوالي حدي
ــريف  ــاس احل ــة االقتب ــذه اآللي ــمل ه ــرار، وتش ــة االج ــواله> بآلي ــي م ــذا ع فه
ــرات  ــض التحوي ــا بع ــري عليه ــب ليج ــة األدي ــم يف ذاتي ــرَّ وهتض ــي ال ت الت
ــِر  ــم جت ــق فل ــص الاح ــابق إىل الن ــص الس ــن الن ــوص م ــت النص ــام انتقل حين
ــه بتنــاصٍّ مــن احلديــث ومزجــه  ــن نصَّ عليهــا بعــض التغــرات، فالشــاعر ضمَّ
نــا نجــده اســتعمل تغيــرًا طفيفــًا حينــام حــذف  يف نصــه إلثبــات فكرتــه، إالَّ أنَّ
ــه  ــة إىل الســياق الــذي اســتمّد من ــد اإلحال ــه( يف لفظــة )فــذا(، فعن )هــاء التنبي
ــه)1(. ــن إدراك كلِّ ثروات ــن املمك ــع م ــح يف الواق ــح، يصب ــهاد أو التلمي االستش

ــاد  ــن عب ــب ب ــهورة للصاح ــدة املش ــة القصي ــات البديع ــن احلواري 10- وم
ــل  ــى الفع ــه ع ــًا يف قصيدت ــن بيت ــة والعري ــى اخلمس ــث بن )ت385هـــ( حي
)قالــت( يف صــدر كلِّ بيــت، والفعــل )فقلــت( يف أول العجــز املقابــل لــه، بفائــه 

ــيط(: ــا )البس ــن آخره ــب، وم ــب والتعقي ــى الرتي ــة ع الدال
ــب  ــ ــاح ــ قـــــــالـــــــت: فـــــمـــــن ص
احللِلاحلـــــــــوض الـــــرشيـــــف غـــــــدًا؟  أرشف  يف  بيتُه  مــن  فقلُت: 

حيمله؟  احلمِد  لــواء  ذا  فمن  بالوجِلقالت:  الروع  يف  يكن  مل  من  فقلُت: 

ــؤال،  ــل الس ــع فع ــث م ــى التأني ــة ع ــاكنة الدال ــاء الس ــتعامل الت ــظ اس ويلح
ــي  ــؤال ه ــة الس ــنَّ فضيل ــل لك ــة الرج ــن حص ــواب م ــل اجل ــو وإْن جع فه
التأســيس، ومل أجــد فيــام اطلعــت عليــه مــن أرشك املــرأة يف قضيــة فكريــة بمثــل 
ــن  ــاعر م ــلَّ الش ــاركة، ولع ــأنا باملش ــع ش ــه رف ــب ل ــث حيس ــص، حي ــذا الن ه

)1( ينظر: مدخل إىل التناص، ناتايل بييقي غروس، ترمجة: عبد احلميد بورايو، 129. 
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ــة املحبوكــة. ــة الفني القائــل الذيــن أجابــوا عــن األســئلة املفرضــة هبــذه البني

ــاج  ــن احلج ــول اب ــره ق ــام يف ق ــه الس ــام علي ــع اإلم ــوار م ــن احل 11- وم
البغــدادي )ت391هـــ)1(:

بلد  ــن  مـ مــــوالي  ــا  يـ ــك  ــت ــي أت بالطرفإينِّ  احلق  حبال  من  مستمسكًا 

علقت فمن  الوثقى  الــعــروة  ــك  خيفألنَّ ومل  يــشــقــى  ــن  ــل ف ــداه  ــ يـ ــا  هبـ

ُتليت  إذا  احلــســنــى  ــاءك  ــ أس الدنفوإنَّ  سقمه  من  شفي  مريض  عى 

ــت يف  ــة فتداخل ــة قرآني ــن آي ــر م ــه أكث ــاعر يف أبيات ــتدعى الش ــث اس حي
ــة التكثيــف، فاســتدعى الشــاعر قولــه تعــاىل: }وَمَــنْ  نصوصــه الشــعرية بآلي
ــهِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ َفَقــدِ اسَْتمْسَــكَ بِالْعُــرْوَةِ الْوُثَْقــى{)2( بمــزج  يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إَِلــى اللَّ
النــص القــرآين يف نصــه الشــعري، وأعــاد بنــاءه وتوظيفــه ليقــول مــا يريــده، ال 
مــا كان يقولــه النــص القــرآين، ويف االســتدعاء مســارات تتعــدد ودالالت تتنوع 
حســب قــدرة اســتخدامها، ويتضــح ذلــك يف تاصــق الصورتــن واندماجهــام 
يف بنيــة واحــدة )الســابق والاحــق(، أي عــن طريــق املحــاكاة الــذي تتضمنــه 
كلَّ كتابــة، ليــس هنــاك نــصٌّ ال يمتــح تامــًا ممَّــا ســبقه، ليــس هنــاك أي كاتــب 
ــة  ــل ألي ــه ال تنتق ــرة قّرائ ــث ذاك ــبوق، حي ــر مس ــًا غ ــي خلق ــن أن يّدع يمك

جهــة)3(.

)1( الغدير 88/4. 
)2( سورة لقامن، اآلية: 22، ووردت أيضًا يف سورة البقرة، اآلية: 256 يف قوله تعاىل: }َفَقدِ 

اسَْتمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثَْقى َل انْفِصَامَ َلهَا{.
)3( مدخل إىل التناص، ناتايل بييقي-غروس، 156. 
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ــد َأنَّ  ــام)1(. ونج ــف والتض ــتلهام: التوظي ــتدعاء واالس ــرط يف االس ويش
ــه  ــة قول ــة لدالل ــى( مطابق ــروة الوثق ــك الع ــكًا... ألنَّ ــه: )مستمس ــة قول دالل
ــار  ــت األطه ــآل البي ــك ب ــي التمس ــرْوَةِ الْوُثَْقــى{ وه ــاىل: }اسَْتمْسَــكَ بِالْعُ تع
ــى  ــوم ع ــي تق ــد الت ــة التولي ــتخدامه آلي ــاعر باس ــق الش ــام، ووف ــم الس عليه
إضافــة معنــى جديــد، يعنــي أّن النــصَّ الاحــق يســتولد النــص الســابق معنــى 
ــام مــزج  ــه، وأيضــًا نجــده قــد كثــف يف نصــه حين ــًا ويتحــرك مــن خال إضافي
بــن آيتــن خمتلفتــن يف مضمونــام، أوالمهــا قولــه تعــاىل: }وَمَــنْ يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ 
ــه  ــرى يف قول ــرْوَةِ الْوُثَْقــى{ واألُخ ــكَ بِالْعُ ــدِ اسَْتمْسَ ــنٌ َفَق ــوَ مُحْسِ ــهِ وَهُ ــى اللَّ إَِل
ــهِ اْلَسْــمَاءُ الْحُسْــنَى َفادْعُــوهُ بِهَــا{)2(، إذ يمــزج الشــاعر بــن  تعــاىل: }وَلِلَّ
آيتــن يف مــكان واحــد بغيــة الوصــول إىل احلــد األقــى مــن التوتــر يف املجــال 
الــداليل، فاســتدعى الشــاعر هــذه اآليــة يف صــدر البيــت الثــاين بعــد حتويرهــا 
باملعنــى، إذ داللتهــا يف النــص القــرآين ختتلــف عــن داللتهــا يف النــص الشــعري، 
ــا  ــة، أمَّ ــة عام ــنى، أي دالل ــامء اهلل احلس ــاء بأس ــأيت الدع ــرآين ي ــص الق ــي الن فف
يف النــص الشــعري فيــأيت الدعــاء بأســامء اإلمــام عليــه الســام، أي: أصبحــت 

ــة خاصــة. دالل

12- وقال أبو حممد طلحة العوين )ق 4هـ()3(:

)1( ينظر: التناص واألجناسية يف النص الشعري، خليل املوسى، 85، املوقف األديب، جملد 
26، ع305، 1996. 

طه،  اآلية:110وسورة  اإلرساء،  سورة  يف  أيضًا  180ووردت  اآلية:  األعراف،  سورة   )2(
اآلية: 8. 

)3( الغدير 181/4. 
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ــتــي  ألُمَّ هـــذا  اهلل:  رســــول  فاسمعفــقــال  قلُت  ما  رّب  موىل،  اليوم  هو 

منافــٌق  شــقــاق  ذو  ــوٌد  ــح ج موجعفــقــام  قلب  مــن  اهلل  ــول  رس يــنــادي 

أحــال الشــاعر يف نصــه احلــواري الشــعري إىل نــص اآليــة القرآنيــة الكريمــة: 
}سَــَأَل سَــائٌِل بِعَــَذاٍب وَاقِــٍع{)1(، إذ قيــل إنَّ الســائل وهــو احلــارث بــن النعــامن 
الفهــري، ملَّــا بلغــه قــول النبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه يف عــيٍّ عليــه الســام: »مــن 
كنــت مــواله...«، ركــب ناقتــه فجــاء حتــى أنــاخ راحلتــه باألبطــح، ثــمَّ قــال: 
ــاه  ــك رســول اهلل فقبلن ــه إالَّ اهلل وأنَّ ــا عــن اهلل أْن نشــهد أن ال ال ــا حممــد أمرتن ي
منــك... إىل قولــه: ثــمَّ مل تــرض هبــذا حتــى فضلــت ابــن عّمــك علينــا، أفهــذا 
يشء منــك أم مــن اهلل؟ فقــال النبــيُّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »واهلل الــذي ال إلــه إالَّ 
هــو، مــا هــو إالَّ مــن اهلل«، فــوىل احلــارث وهــو يقــول: اللهــم إْن كان مــا يقــول 
حمّمــد حقــًا فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســامء، وائتنــا بعــذاب أليــم، فــو اهلل مــا 
ــره  ــه حتــى رمــاه اهلل بحجــر فوقــع عــى دماغــه فخــرج مــن دب وصــل إىل ناقت

فقتلــه، فنزلــت: }سَــَأَل سَــائٌِل{)2(.

ــر )العمــل الدرامــي  ــه الســرة يف هــذا النــص يشــبه إىل حــد كب فــام عرضت
الــذي تتعــاون البنيــة فيــه بمختلــف أركانــا، فيــام بينهــا عــر تصويــر فنــي وعر 
ــون()3(،  ــكل باملضم ــرة، والش ــة بالفك ــه العاطف ــزج في ــاٍم، تت ــيٍّ ن ــط درام خي
ــه عــى متابعــة هــذه العنــارص الدراميــة جمتمعــة، فــإْن مل  وقــد بنــى الشــاعر نصَّ

)1( سورة املعارج، اآلية: 1. 
)2( اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، 18/ 287، 289. 

)3( ينظر: البنية الدرامية يف شعر إيليا أيب مايض، 10. 
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جتتمــع تلــك العنــارص؛ ال تــرز احلركــة وال يشــتد الراع، فــا ريــب أنَّ الدراما 
القائمــة عــى التنــاص تســتمد ســمة دراميــة مــن املصــدر الــذي اســتلهمت منه، 
فالشــاعر إذ اســتمد الــراع مــن أحــداث الســرة، وبنــى قصيدتــه بنــاًء دارميــًا 
ــك  ــى كان ذل ــًا ومعن ــا لفظ ــاص معه ــرة، ويتن ــح الس ــب مام ــًا، يكتس رسدي

ســبيًا إلقامــة الــراع داخــل النــص الشــعري.

وياحــظ أنَّ الشــاعر اســتعمل الفعــل )ينــادي( للداللــة عــى رفــع الصــوت 
مــن جهــة وتنويعــًا مــن جهــة ُأخــرى، لئــا يتحــول األمــر إىل قــال وقلــت، ثــمَّ 
صــاغ نــداءه بصيغــة االســتفهام وهــو يف ذاتــه حيمــل طابعــًا حواريــًا، وتتعمــق 

قيمتــه داخــل البنــاء الدرامــي ويعمــق هــو البنــاء.

13- وقال البشنوي الكردي )ت380هـ()1(:
وأسمعوا  الغدير  عيد  شهدوا  كتانوقــد  ــر  غ ــن  م اهلل  ــول  ــ رس ــال  ــق م

مســتعمًا أكثــر مــن مؤكــد: حــرف التحقيق )قــد( لتأكيد مــا ورد مــن أفعال، 
اســتعامل الفعــل )أســمع( مزيــدًا باهلمــز يف َأّولــه للداللــة عــى التعديــة فهــم قــد 
أســمعوا، أي: بالتأكــد مــن ســامعهم، ثــمَّ أكــد كامــه بتأكيــد ثالــث وهــو نفــي 
الكتــامن، وياحــظ تســميته خطبــة النبــيِّ يــوم الغديــر )مقــاالً(، ويــوم الغديــر 
بــام ليــس معتــادًا إذ ســامه )عيــد الغديــر( واصفــًا مــا جــرى يف أصــل الواقعــة، 

ــه يعكــس ألفــاظ زمانــه عــى الزمــن الســابق. ولعلَّ

)1( الطليعة من شعراء الشيعة للساموي حممد 53/1. 
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14- ومن احلوار قول أيب النّجيب الطاهر )ت401هـ()1( )الرجز(:
ــوم ومــا  ــي ــع وال ــوض ــدي امل ــاح ــا ج ــُمي ــك ــًا ل ــ ــّب ــ ــه املـــخـــتـــار، ت ــ فـــــاه ب

ه:  ــدُّ ــ جـ ــاىل  ــعـ تـ اهلل  ــزل  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــأن ــُمف ــك ــن ــوم أكـــمـــلـــت لـــكـــم دي ــ ــي ــ ال

نعمتي  عــلــيــكــم  أمتـــمـــُت  ــوم  ــيـ ــُموالـ ــع ــنِّ ال اإلمـــــام  ــب  ــص ن مـــن  وإّن 

مفتتحــًا بالنــداء وهــو بــاب للحــوار، خماطبــًا اجلاحديــن واجلحــود يعــّر عنــه 
بقــول مــن احلــوار، وإّنــام جحــدوا ُأمــورًا ثاثــة: مــكان الغديــر وزمانــه وقــول 
ــة  ــة الصوتي ــى الصيغ ــة ع ــاه( للدالل ــل )ف ــه بالفع ــّر قول ــد ع ــه، وق ــيِّ في النب
ــإذ كان اجلحــود  ــر نقلهــا، ف ــا ال يســع إنكارهــا جمتمعــة وتوات ــاغ وهــي ممَّ للب
مــن رأس، فقــد قطعــوا احلــوار مــن جهتهــم؛ ولــذا دعــا عليهــم باملصــدر )تبــًا( 
ــه يذكرهــم بــام َأنــزل يف أيب هلــب مــن دعــاء: }تَبَّــتْ يَــدَا َأبـِـي َلهَــٍب وَتَــبَّ{  كأنَّ
وقــد أملــح إىل تنــاصِّ النــصِّ القــرآين يف تركيــب: }تَعَاَلــى جَــدُّه{ موحيــًا بقــول 
( بمعنــى: حــظ، مــع  اجلــن: }تَعَاَلــى جَــدُّ رَبِّنَــا{ إذ نــدر اســتعامل لفظــة )َجــدُّ
هــذا الفعــل إالَّ مــا ورد يف القــرآن ثــمَّ ذّكرهــم بنــّص مــن القــرآن قاطعــًا حلــوار 

لــن يــؤدي إىل نتيجــة.

مســتدعيًا نــصَّ اآليــة القرآنيــة: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ 
عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإْلِسْــاَمَ دِينًــا{)2( مازجــًا إياهــا بالنــصِّ 
الشــعري، متامحــًا ومتاصقــًا ليــؤدي الغــرض الــذي مــن أجله يســعى الشــاعر 
يف إيصــال فكــرة أراد أْن يقررهــا، فحاكاهــا إذ )املحــاكاة ليســت جمرد استنســاخ، 

)1( مناقب ابن شهر آشوب، 528/1. 
)2( سورة املائدة، اآلية: 3. 
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وتكمــن صعوبتهــا تامــًا بصفــة كليــة يف توقعهــا بــن اثنــن: االنزيــاح واملطابقة، 
ــب  ــا تتطل ــرداد، إنَّ ــرد اس ــت جم ــاكاة ليس ــاف، فاملح ــرار واالخت ــن التك ب

ــك)1(. عكس ذل

ــب  ــن نص ــه: )وإنَّ م ــا بقول ــة وتأثره ــرًا النعم ــاعر مف ــع الش ــذا وس ول
اإلمــام النعــم( مؤكــدًا وحمتجــًا بــأنَّ )النعــم( ســببها نصــب اإلمــام وال تــأيت إالَّ 
بتنصيــب عــيٍّ عليــه الســام إمامــًا، فالشــاعر حــن يســتلهم الــراث ال ُبــدَّ َأْن 
يمتصــه ويتمثلــه ويعيــد صياغتــه بــام يائــم متطلبــات عــره، ولكــْن قــد يلجــأ 
الشــعراء يف بعــض األحيــان إىل اقتبــاس آيــات قرآنية وأبيات شــعرية وشــعارات 
سياســية وحكــم وأمثــال وتضمينهــا يف قصائدهــم كــام هــي بلفظهــا ومعناهــا، 
ســواء وضعهــا بــن أقــواس َأم مل يضعهــا ألســباب التمثــل واإلعجــاب، 
ــض  ــا بع ــري عليه ــب ليج ــة األدي ــم يف ذاتي ــرَّ أو هتض ــة ال ت ــذه اآللي وإنَّ ه
ــام انتقلــت النصــوص املضمنــة حرفيــًا مــن النــص الســابق إىل  التحويــرات، وإنَّ
ــم التــرف يف املــادة  النــص الاحــق دون إجــراء أي تغــّر فيهــا، ومتــى مــا ت
املقتبســة خرجــت مــن هــذه اآلليــة ودخلــت يف آليــات ُأخــرى ســنتحدث عنهــا 
الحقــًا، وتشــمل هــذه اآلليــة االقتبــاس احلــريف وهــو )أْن يضمــن الــكام شــيئًا 

ــه منــه()2(. مــن القــرآن أو احلديــث ال عــى أنَّ

)1( مدخل إىل التناص، 157. 
)2( اإليضاح يف علوم الباغة، اإلمام اخلطيب القزويني، حتـ: د. حممد عبد املنعم اخلفاجي، 

 .575
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15- ومن احلوار قول أيب حممد الصوري)ت419هـ()1(:
ــاجـــحـــدتـــم مـــــــــواالة مـــوالكـــم  ــون ــن ــؤم ــا م ــ ــر هب ــديـ ــغـ ويــــــوم الـ

ــى  ــف ــط ــص ــه امل ــ ــال ــ ــا ق ــ ــم بـ ــ ــتـ ــ ــاوأنـ ــون ــارف ــن فــضــلــه ع ــص مـ ــا نـ ــ وم

ــُه  ــت ــل ــا ق ــ ــم: رضـــيـــنـــا بـ ــ ــت ــ ــل ــ ــا رضــيــنــاوق ــم: مـ ــك ــوس ــف ــت ن ــالـ وقـ

ــر  ــة غ ــول بطريق ــؤدي الق ــال ت ــوار بأفع ــتبطن للح ــول املس ــن الق ــرًا ع مع
مبــارشة فاجلحــد قــول وقــد جعلهــا يف أّول البيــت، واإليــامن قــول وقــد جعلــه 
يف آخــر البيــت وال يفــى مــا بينهــام مــن مطابقــة تكشــف البــون الشاســع بــن 
ــد  ــد التمهي ــاعر قص ــلَّ الش ــُه، ولع ــم قبل ــيِّ والقدي ــد النب ــد بع ــن: اجلدي املوقف
ــا تفــر مــا أظهــروه  للمطابقــة األُخــرى بطبــاق الســلب وهــي األســاس؛ ألنَّ
مــن طاعــة يــوم الغديــر، فطابــق بــن قوهلــم الظاهــري بالرضــا وقوهلــم الباطني 
بالســخط أو نفــي الرضــا، وكان تناقضهــم جليــًا، وربــام اســتعمل الفعــل )نّص( 
للتعبــر عــن القــول يف عطفــه عــى الفعــل )قالــه( ليؤكــد احلــوار ويقدمــه بصيــغ 

متنوعــة.

ولعــلَّ الشــاعر آثر اســتعامل صيغــة اجلمــع )نفــوس( دون )أنفس( املســتعملة 
بكثــرة يف املــوروث الدينــي، للداللــة عــى كثــرة املخاطبــن بــام يتناســب مــع ذمِّ 
ــه  ــظ ولكنَّ ــوروث يف اللف ــف امل ــه خال ــه، أي أنَّ ــوروث نفس ــك امل ــرة يف ذل الكث

طابقــه يف املعنــى.

16- ومن احلوار قول ابن جر املري )ق5هـ()2(:

)1( أعيان الشيعة ملحسن األمن 98/8. 
)2( الغدير 98/4. 
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ــم حممد  ــن عـ ــا بـ ــا يـ ــن ــث ــك هـــالكقـــالـــوا: أغ ــوشـ ــا بـ ــنـ ــؤذنـ ــاء يـ ــ ــامل ــ ف

أبلعي  أرض  يا  فقال:  الفراَت  مــاكفأتى  ــي  ــاغـ طـ اهلل  ــر  ــأمـ بـ طـــوعـــًا 

ــدت حــصــبــاؤه  ــ ــى ب ــت ــه ح ــاض ــأغ ــاكف ــ ــوق راســـخـــة مـــن األس ــ مـــن ف

ــه  ــا َأرْضُ ابَْلعِــي{ بفعلهــا املتعــدي ومفعول ــة املباركــة: }يَ متناصــًا مــع اآلي
الواضــح }مَــاءَكِ{ مــن غــر فصــل بام أثــار إعجــاب اجلرجاين هبــذا الركيب 
فربــه مثــًا يف مجــال النظــم، حمــورًا إىل تركيــب غلــب عليــه التكلــف بالفصــل 
ــا  ــاك(، وجعله ــارت )م ــى ص ــز حت ــهيل اهلم ــد تس ــه بع ــل ومفعول ــن الفع ب
مضافــة لصفتهــا )طاغــي( حيــث أصــل الــكام: ابلعــي مــاءك الطاغــي طوعــًا 

بأمــر اهلل.

ــة  ــو عملي ــط: ه ــة التمطي ــرت آلي ــه ظه ــل ومفعول ــن الفع ــل ب ــذا الفص وهب
ــط  ــة فالتمطي ــة أو الركيبي ــة اللفظي ــه البنائي ــدٍد يف وحدات ــص وت ــيٍع للن توس

ــه. ــصِّ ويصب ــز الن ــر مرك يفج

وإْن كان قــد حــّور ذلــك املقطــع مــن النــّص القــرآين فلــم يدعــه فيــام بقــي، 
فجــاء بالفعــل املجــرد )غــاض املــاء( مزيــدًا باهلمــز يف أّولــه للداللــة عــى تدخله 
املبــارش يف إنجــاز األمــر، واســتعمل آليــة التمطيــط يف املبالغــة بتصويــر مشــهد 
غيــض املــاء، وكان بــدو احلصبــاء وهــي الثقيلــة، فرســب يف القــاع عامــة عــى 

زوال املــاء تامــًا أو يــكاد.

17- وقال امللك الصالح )ت556هـ()1( )البسيط(:

)1( الغدير 4/ 455 456. 



 التناد لي حوار الغديريات

147

ــي واخلــلــيــفــُة من  ــقــال: هــذا وصــّي والسنِنف باملفروض  العلم  وذو  بعدي 

غدروا  قىض  أن  فلّا  سمعنا،  اجَلَبِن)1(قالوا:  يف  واروه  ما  أمحُد  والطهُر 

مســتعمًا احلــوار خمتــرًا مكثفــًا حييلنــا إىل أحــداث تارييــة مفصلــة 
ــوار،  ــدة احل ــب قصي ــي تناس ــف الت ــة التكثي ــه بآلي ــاعر يف نص ــتدعاها الش اس
ــم  ــة ه ــه والصحاب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــخص النب ــو ش ــس ه ــاور الرئي فاملح
ــض  ــوار بع ــذا احل ــه يف ه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــدد رس ــتمعون، وع املس
هلــا كونــه وصيــًا وخليفــة مــن بعــده فــكان اجلــواب منهــم،  مناقــب اإلمــام، وَأوَّ
أي: احلــوار اإلرجاعــي مــن الصحابــة مقتضبــًا مقطوعــًا، حيــث اعتــاد العــرب 
ــمعنا  ــن: س ــن الفعل ــع ب ــال جتم ــذه احل ــل ه ــزة يف مث ــارة جاه ــتعامل عب اس
ل وليــس شــيئًا إالَّ أْن يتبعــه آخــر تعقيبــًا بــام  فاطعنــا، فاقتــروا عــى الفعــل األَوَّ
يكشــف عــن نيــة العصيــان فأشــار الشــاعر لـــ )بيعــة الغديــر( بالفعل )غــدروا( 
املشــرك معــه يف املــادة املعجميــة نفســها، وكان هلــذه األبيــات دوافــع حجاجيــة 
اســتعمل فيهــا الشــاعر وســيلة احلــوار للرهنــة عــى صحــة مــا يذهــب إليــه يف 

ــاده. اعتق

ــم مل يقولــوا  بــدا احلــوار اإلرجاعــي مقطوعــًا بطريقــة غــر اعتياديــة حتــى أنَّ
شــيئًا، بــل فعلــوا وتركــوا، فعلــوا مــا كان حمرمــًا عليهــم وهــو الغــدر ونكــث 
، جامعــًا بــن األمريــن للداللــة  البيعــة، وتركــوا واجبــًا عليهــم وهــو دفــن النبــيِّ

)1( اجلبن: بفتحتن مجع جبانة: الصحراء وتسمى هبا املقابر، ألنا تكون يف الصحراء، تشبيه 
لليء بموضعه، ينظر: جممع البحرين، فخر الدين الطرحيي )ت 1085( مادة )جبن(، 

 .224



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

148

سابع
الجزء ال

عــى الرعــة.

فامتــصَّ الشــاعر نــصَّ احلديــث يف قولــه: )هــذا وصيــي..( ومزجــه يف نصــه 
ليخــرج لنــا نصــًا جديــدًا يتناســب ومــا أراده الشــاعر مــن إيصــال فكــرة أو رؤية 
تتناســب مــع موقفــه، وجــاء بعــد ذلــك بآليــة التمديــد حينــام وســع يف املعنــى 
ــه إىل  ــامل يف الفق ــم األع ــنن( إذ تقس ــروض والس ــم باملف ــه: )وذو العل يف قول
ــه اســتبدل لفظــة الفرائــض  فرائــض وســنن، أي: واجبــات ومســتحبات، ولعلَّ
باملفــروض مســايرة للــوزن مــن جهــة، وإشــعارًا بكونــا مفروضــة باســتعامل 

اســم املفعــول مــن جهــة ُأخــرى.

امل�سادر واملراجع

1- القرآن الكريم.

ل اهلجــري  2- أدب الطــف أو شــعراء احلســن عليــه الســام مــن القــرن األَوَّ
ــة  ــورات مؤسس ــر منش ــواد ش ــيد ج ــف: الس ــر تألي ــع ع ــرن الراب ــى الق حت

ــة األوىل 1969. ــات الطبع ــي للمطبوع األعلم

3- أدونيــس منتحــا - دراســة يف االســتحواذ األديب - كاظــم جهــاد، مكتبــة 
1993م. مدبويل 

ــل، د.  ــن املحت ــعر الوط ــرى يف ش ــون األُخ ــن الفن ــتعارة م ــاليب مس 4- أس
ــول 1977. ــدد12، أيل ــام ع ــة األق ــع، جمل ــو أصب ــح أب صال

ــة-  ــخصيات الراثي ــف الش ــة يف توظي ــاص الشعري-دراس ــكال التن 5- إش
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أمحــد جماهــد.

ــيد  ــاط، دار الرش ــال اخلي ــريب، د. ج ــعر الع ــة يف الش ــول الدرامي 6- األُص
ــداد، 1982)د. ط(. ــر، بغ للن

7- أعيــان الشــيعة، الســيد حمســن األمــن العامــي )ت1371هـــ(، مطبعــة 
ــان، ط2، 1948م. ــروت- لبن ــاف، ب اإلنص

8- اإليضــاح يف علــوم الباغــة -املعــاين والبيــان والبديــع- اخلطيــب 
ــم  ــد املنع ــد عب ــق: د. حمم ــعيد )ت739هـــ(، حتقي ــن س ــد ب ــي حمم القزوين

1985م. بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  خفاجــي، 

ــد املســيح ثــروت،  ــح الدرامــا، مارتــن أســتن، ترمجــة يوســف عب 9- تري
ــداد، 1984، ط2. ــة، بغ ــة النهض ــورات مكتب منش

10- التنــاص الدينــي يف شــعر الســيد احلمــري، رســالة ماجســتر يف اجلامعة 
املســتنرية/ كليــة اآلداب لعبــد األمــر مذكور العبــودي 2013م.

11- التنــاص يف األدب والنقــد، شــعر حممــد مجيــل شــلش ُأنموذجــًا، برى 
حممــود إبراهيــم القيــي رســالة ماجســتر جامعــة بغــداد، كليــة الربيــة للبنات، 

.2003

ــف  ــى، املوق ــل املوس ــعري، خلي ــص الش ــية يف الن ــاص واألجناس 12- التن
األديب، جملــد 26، ع305، 1996.

13- حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء، أليب ُنعيــم األصفهــاين أمحــد بــن 
عبــد اهلل )ت 430هـــ(، الســعادة - مــر، 1394هـــ - 1974م. ودار الكتــاب 
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العــريب - بــروت 1405هـ.

14- ديــوان أيب فــراس احلمــداين رشح الدكتــور خليــل الدوهيــي دار الكتاب 
ــروت ط2 1994م. العريب - ب

15- الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، أليب نــر إســامعيل بــن محَّــاد 
ــان، ط4،  ــروت - لبن ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــري )ت582هـــ(، دار إحي اجلوه

2005م.

16- صــورة احلجــر الفلســطيني يف الشــعر الســعودي، دار جمــدالوي للنــر 
والتوزيــع، ط1، األردن، 2003م.

17- الطليعــة مــن شــعراء الشــيعة للشــيخ حممــد الســاموي، حتقيــق: الدكتور 
كامل ســلامن اجلبــوري، دار املــؤرخ العــريب ط1، 2001م.

ــاكري،  ــن الش ــنة واألدب حس ــاب والس ــام يف الكت ــه الس ــيٌّ علي 18- ع
ــة، ط1،  ــم املقدس ــف، مطبعــة ســتاره، ق ــدي، نــر املؤل ــرات األس ــة ف مراجع

1418هـ.

ــن  ــد احلس ــيخ عب ــة الش ــنة واألدب، للعام ــاب والس ــر يف الكت 19- الغدي
ــامية، ط1،  ــات اإلس ــر للدراس ــز الغدي ــق: مرك ــي، حتقي ــي النجف ــد األمين أمح

1995م.

ــن  ــاين، م ــلم الع ــجاع مس ــد، د. ش ــلوبية يف األدب والنق ــراءات ُأس 20- ق
ــرب، 1999. ــاب الع ــاد الكت ــورات احت منش

21- كتــاب العــن، أليب عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي 
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)ت175هـــ(، حتقيــق: د. مهــدي املخزومي ود. إبراهيم الســامرائي، منشــورات 
ــراق، 1984م. ــداد- الع ــام، بغ ــة واإلع وزارة الثقاف

22- الكتــاب، عمــرو بــن عثــامن بــن قنــر ســيبويه )ت180هـــ( ط3 تــح 
ــرة، 1988م. ــي، القاه ــة اخلانج ــارون، مكتب ــد ه ــام حمم ــد الس عب

23- كنــز العــامل عــن أحاديــث األقــوال واألفعــال، للمتقــي اهلنــدي 
ــد،  ــاد- اهلن ــدر آب ــة، حي ــارف النظامي ــرة املع ــة دائ )ت975هـــ( ط1، مطبع

بروت1405هـــ. ــالة،  الرس ــة  مؤسس وط2  1312هـــ، 

ــن الطرحيــي )ت 1085(، منشــورات دار  ــن، فخــر الدي 24- جممــع البحري
ــة اهلــال، بــروت، 1989م. ومكتب

ــد  ــد احلمي ــة: عب ــروس، ترمج ــي غ ــايل بييق ــاص، نات ــل إىل التن 25- مدخ
ــو. بوراي

26- مســند أمحــد، ألمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت241هـــ( طبعة 
مــر )6( حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر.

27- معجــم الشــعراء الناظمــن يف احلســن ملحمــد صــادق الكربــايس دائــرة 
املعــارف احلســينية ط1.

28- املفــردات يف غريــب القــرآن للراغــب األصفهــاين، احلســن بــن حممــد 
ــد  ــد أمح ــع، حمم ــى الطب ــر وأرشف ع ــّده للن ــل )ت502هـــ(، أع ــن الفض ب

ــة، 1970. ــو املري ــة األنجل ــف اهلل، مكتب خل

ــروي  ــوب ال ــهر آش ــن ش ــي ب ــن ع ــد ب ــب حمم ــب آل أيب طال 29- مناق
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ــر  ــنة الن ــف األرشف، س ــاتذة يف النج ــن األس ــة م ــق جلن )ت588هـــ(، حتقي
ــران. ــة إي ــف األرشف، وطبع ــة يف النج 1956م املطبعــة احليدري

ــوي د.  ــامي واألُم ــر اإلس ــه يف الع ــريب وتاري ــز األدب الع 30- موج
ــامية، ط1، 1416م. ــوم اإلس ــي للعل ــز العامل ــب، املرك ــي آذرش ــد ع حمم
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احِلجاج يف شعر الغديريات )دراسة لغوية(

د. ريا�ش �ساجت �سامل الزركاين

املقدمة

د وآله الطيبن الطاهرين احلمد هلل ربِّ العاملن وصلِّ اللهم عى حممَّ

وبعد

ــال يف  ــه كان يف »مق ــور ل ل ظه ــدة، وَأوَّ ــة اجلدي ــدره الباغ ــاج مص فاحلج
الرهــان« لـ)برملــان( وقــد اعتمده حماولــة إلعادة الرهــان وتأسيســه أو للحاجة 
االســتداللية، حيــث يقــدم )برملــان( تعريفــًا للحجــاج يركــز فيــه عــى وظيفــة 
هــذا احلجــاج وهــي )محــل املتلقــي عــى اإلقنــاع بــام نعرضــه عليــه أو الزيــادة يف 

حجــم هــذا اإلقنــاع(.

ــة يف كلِّ  ــه طبيع ــف بأنَّ ــاج يوص ــاب، إذ احلج ــو اخلط ــاج ه ــل احلج وحق
ــه ال حجــاج  خطــاب، واألصــل يف احلجــاج هــو صفتــه املجازيــة، بنــاًء عــى أنَّ

بغــر جمــاز.

ــيلة  ــه ووس ــة ل ــه ووظيف ــًا في ــاب وطابع ــمة يف اخلط ــاج س ــدو احلج ويغ
لتحقيــق هدفــه، وهــذا الــيء الــذي دفــع الباغــة اجلديــدة لاهتــامم باحلجــاج، 
ــه  ــه، وانتقادات ــل آراءه واجتاهات بوصفــه )وســيلة املتكلــم يف جعــل املتلقــي يتقب

ــه(. وتوجيهات
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ــر يف  ــوعة الغدي ــرة موس ــور املتأخ ــاج يف العص ــب احلج ــل كت ــن أفض وم
الكتــاب والســنة واألدب ملؤلفهــا العامــة الشــيخ عبــد احلســن أمحــد األمينــي 
النجفــي، مجــع فيهــا مــا ورد يف الشــعر العــريب مــن غديريــات وهــي القصائــد 
التــي تذكــر الغديــر تأييــدًا، وخشــية اإلطالــة اقتــرت منهــا عــى ثامنيــة شــعراء 
بواقــع ُأنمــوذج واحــد لــكلِّ شــاعر لتشــمل القــرون اخلمســة األُوىل بعــد واقعــة 
الغديــر مــن الكميــت )ت126هـــ( إىل عبــد املحســن الّصــوري )ت419هـــ(، 
ــه  ــب الفق ــاج إىل جان ــة احلج ــعر لوظيف ــث يف أداء الش ــة البح ــد فرضي ــام يوك ب

والتفســر واحلديــث والســرة حتــى صــار مــن املســلَّامت إالَّ عنــد املعانــد.

ــّرت  ــأت أو ق ــه، وإْن أخط ــة من ــي منّ ــك فه ــبحانه لذل ــي اهلل س ــإْن وفقن ف
فاخلطــأ والتقصــر مــن طبيعــة البــر، وأشــكر مــن نّبهنــي ملــا فاتنــي مــع وعــد 
التبديــل ملــا أرشــد إليــه الدليــل، وحســبي أينِّ حاولــت واهلل مــن وراء القصــد.

احلجاج يف اللغة:

جعــل ابــن فــارس مــادة)ح، ج، ج( يف أربعــة ُأصــول، أوهلــا القصــد، وكلُّ 
حــّج قصــد... ثــمَّ اختــّص هبــذا االســم القصــد إىل البيــت احلــرام للنســك... 
ــتقة  ــة مش ــون احلّج ــن أن تك ــق وممك ــاّدة الطري ــي ج ــة وه ــاب املحّج ــن الب وم
ــا تقصــد، أو هبــا يقصــد احلــق املطلــوب، يقــال: حاججــت فانــًا  مــن هــذا؛ ألنَّ
فحججتــه، أي: غلبتــه باحلجــة، وذلــك الظفــر يكــون عنــد اخلصومــة، واجلمــع 

ُحجــج، واملصــدر احلجــاج()1(.

رتبه  )ت395هـ(،  زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسن  أبو  اللغة:  مقاييس  معجم  ينظر:   )1(
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ويظهــر مــن هــذا أّن احلجــاج يكــوُن خلصومــة، وهــذا مــا ّدلــت عليــه كلمــة 
»غلبــة« وتكــون الغلبــة يف الــكام واخلطــاب للــّذي يقيــم احلجــة عــى صحــة 

مــا يّدعــي.

ــُه  ــان خصم ــه، وف ــه فحّج ــاّج خصم ــة )ح ــاس الباغ ــد ورد يف أس وق
ــب  ــم الغال ــخص املتكل ــوب، والش ــوج« أي: مغل ــى »حمج ــوج()1( ومعن حمُج
ــه اقتنــع بحجــة املتكلــم، ومــا  امُلحاِجــج، والســامع امُلحاَجــج، املغلــوب، أي أنَّ
يزيــد هــذا املعنــى قــوة مــا أتــى بــه ابــن منظــور يف لســان العــرب: )فاحلجــة مــا 
ــّج  ــم، واحت ــاج التخاص ــدل، والّتح ــاج أي: ج ــٌل حمج ــُم، ورج ــه اخلص ــع ب ُدف

ــة)2(. ــذه حّج ــيء اخت بال

وهكــذا دأبــت املعجــامت العربيــة عــى إيــراد احلجــاج بمعنــى )غلبــه باحلجة 
حاّجــه حماجــة وحجاجــًا جادلــه، واحتــج عليــه، أقــام عليــه احلجــة، وعارضــه 

مســتنكرًا فعلــه، وحتاجــوا: جتادلــوا، واحلّجــة الدليــل والرهــان()3(.

وإذ كان القــرآن الكريــم كتــاب حجــاج مــن الطــراز األول فمــن الطبيعــي أْن 
يســتعمل لفظــة )حــاّج( ومشــتقاهتا بكثــرة، حيــث أورد صيغــًا فعليــة متعــددة 

وصححه: إبراهيم شمس الدين، رشكة األعلمي للمطبوعات، بروت، 2012م، ط1. 
)1( أساس الباغة، حتقيق، عبد الرحيم حممود، 74، بروت- لبنان، دار املعرفة، ط1، 1998
)2( ينظر: لسان العرب، مجال الدين حممد بن مكرم أبو الفضل بن منظور، 38، مادة)ح ج 

ج(، دار صادر، بروت، ط1، 2000م. 
)3( ينظر: املعجم الوسيط، 106/1-107، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبد 

القادر، حممد عي النجار، املكتبة اإلسامية، ط2
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وُكــم()2( وأفعــال ُأخــرى بــام نحــن بصــدده ثــاث  مثــل )حتاّجــون()1( و)حُياجُّ
ــمْ  ــؤَُلءِ حَاجَجُْت ــمْ هَ ــا َأنُْت ــاىل: }هَ ــه تع ــا: قول ــّدة منه ــات ع ــّرة يف آي ــرة م ع
ــهُ يَعَْلــمُ وََأنُْتــمْ  فِيمَــا َلُكــمْ بِــهِ عِْلــمٌ َفلِــمَ ُتحَاجُّــونَ فِيمَــا َليْــسَ َلُكــمْ بِــهِ عِْلــمٌ وَاللَّ
ــهِ...{ ــي فِــي اللَّ ــهُ َقــاَل َأُتحَاجُّونِّ ــهُ َقوْمُ ــاىل: }وَحَاجَّ ــه تع َل تَعَْلمُــونَ{)3(، وقول
ــة( ســبع مــرات)5(، حيــث مل تــرد صيغــة  )4(، والصيغــة االســمية الوحيــدة )ُحجَّ

ــف  ــة كان ضع ــغ الفعلي ــتعامل الصي ــح أنَّ اس ــذا يتض ــه؛ وهب ــرى في ــمية ُأخ اس
ــه يعكــس صــورة الفعــل احلجاجــي واحتدامــه، وقــد  ــغ االســمية، ولعلَّ الصي

ــه. ــًا يف احلجــاج يف ُأســلوبه وحججــه وبراهين ــات مث اختــذه شــعراء الغديري

احلجاج ا�سطالحًا:

لقــد انتبــه اجلاحــظ )ت 255هـــ( إىل أمهيــة اإلقنــاع بوصفــه ثمــرة للحجــاج 
مبكــرًا فســامه ســلطان الــكام وعارضــة االحتجــاج، بــام لــه مــن مفعــول قــويٍّ 
يف االســتاملة وجلــب انخــراط املســتمعن)6(، لذلــك ربــط الباغــة باإلقنــاع، إذ 

)1( سورة آل عمران، اآليتان: 66-65. 
)2( سورة البقرة، اآلية: 76، وسورة آل عمران، اآلية: 73. 

)3( سورة آل عمران، اآلية: 66. 
)4( سورة األنعام، اآلية: 80، ويف سورة الشورى، اآلية: 16، ويف سورة غافر، اآلية: 47. 

)5( سورة البقرة، اآلية: 150، سورة النساء، اآلية: 165، سورة األنعام، اآلية: 149، سورة 
اآلية: 83 و)حجتهم( يف  األنعام،  اآلية: 115، ووردت )حجتنا( يف سورة  الشورى، 

سورة الشورى، اآلية: 16 وسورة اجلاثية، اآلية: 25. 
)6( ينظر: باغة اإلقناع يف املناظرة، د. عبد اللطيف عادل، 64. 
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يقــول: )مجــاع الباغــة البــر باحلجــة واملعرفــة بموضــع الفرصــة()1(.

وبــن الدكتــور حممــد العمــري غرضه مــن تأليــف كتابــه األســاس يف الباغة 
ــظ  ــن للجاح ــان والتبي ــاب البي ــراتيجية كت ــل اس ــررًا: )أنَّ حتلي ــة مق العربي
ــاع  ــة اإلقن ــة لباغ ــع نظري ــة لوض ــاب حماول ــوح أنَّ الكت ــكلِّ وض ــف ب يكش
مركزهــا اخلطــاب اللغــوي الشــفوي()2(، ثــمَّ خلــص األغــراض اإلقناعيــة التــي 
ــل  ــوب ومي ــتاملة القل ــي )اس ــظ: وه ــور اجلاح ــق تص ــى وف ــول ع ــا الق حيققه
األعنــاق والتصديــق وفهــم العقــول وإرساع النفــوس واالســتاملة واالضطــرار 

ــوة()3(. ــّل احلب ــك وح والتحري

وال ُبــدَّ مــن توافــر رشوط معينــة عنــد املحاِجــج بيَّنهــا العمــري اســتنادًا إىل 
ــق  خطــاب اجلاحــظ يف أْن يســّلم مــن العــي واحلبســة، وتوقــف اللســان وضي
الصــدر، ومتــى وّفــر لقولــه مقومــات اإلبــاغ والصحــة واإليضــاح ووضــوح 
الداللــة واحلجــة والرتيــب.. بعبــارة مركــزة، ال ينجــز مهــام االحتجــاج 
ــاك  ــام دام هن ــاب()4(، ف ــل اخلط ــع أي )فص ــول مقن ــة إالَّ ق ــرة واملنازع واملناظ

ــي. ــاب احلجاج ــورة اخلط ــد ص ــّذي جُيس ــر ال ــو املظه ــدال ه ــة فاجل خصوم

ــه ال يفتــأ  أّمــا مــا يثبــت الســمة اإلقناعيــة ملــروع ابــن وهــب الباغــي، أنَّ

)1( ينظر: البيان والتبين، 88/1. 
)2( ينظر: املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس الباغي، 11. 

الدار  الرق،  إفريقيا   ،198 العمري،  حممد  وامتداداهتا،  أصوهلا  العربية  الباغة  ينظر:   )3(
البيضاء- بروت1999. 
)4( ينظر: باغة اإلقناع، 65. 
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عــى امتــداد الرهــان يــردد بــأنَّ احلجــة هــي الوســيلة املتاحــة يف حتصيــل املعرفة 
أو حتقيــق االعتقــاد، يف »التثبــت« أو »النفــي« ويف »تصديق املشــتبه« أو »اكتشــاف 
الباطــل« ال غــرو أن يكــون لفــظ )احلجــة( ومشــتقاته األكثــر تواتــرًا يف اجلهــاز 

املفاهيمــي الــذي توســله، ممَّــا يصــح معــه أْن يســمى بيانــه بيــان احلجــة)1(.

ــلكه،  ــى يف مس ــة يتوخ ــورة البياني ــب الص ــل طال ــد جع ــكاكي فق ــا الس َأّم
ــان  ــط البي ــاٍف أنَّ رب ــر خ ــتدالل، وغ ــب االس ــاه صاح ــذي يتوخ ــلك ال املس
ــة  ــث احلجاجي ــه املباح ــركز علي ــاه س ــتداللية، اجت ــة االس ــاء والفاعلي باالدع
املعــارصة والســيام برملــان، وإِنَّ الدكتــور طــه عبــد الرمحــن يف متابعتــه 
ــتعاري  ــول االس ــينتهي إىل أنَّ )الق ــاين س ــه بي ــرز وج ــا أب ــتعارة، بوصفه لاس
ــه َعــدَّ  قــول حجاجــي، وحجاجيتــه مــن الصنــف التفاعــي()2(، فضــًا عــن أنَّ

ــاين)3(. ــه بي ــي أليِّ وج ــاس احلجاج ــاء األس االدع

ــا تــٍش ذهنــي بقصــد إثبــات قضيــة أو  و)احلجــة يف معناهــا الســائر هــي إمَّ
م لصالــح ُأطروحــٍة مــا أو ضّدهــا()4(، وعــى العموم  ــا دليــل يقــدَّ دحضهــا، وإمَّ
فــإنَّ االســتدالل، والرهــان، واإلقنــاع هــي مصطلحــات تثــل وجــوه احلجــاج 
مــن جهــة، وتعــرف ســامت اخلطــاب احلجاجــي هبــم مــن جهــة ُأخــرى، بالنظــر 

)1( ينظر املصدر نفسه، 73. 
الرباط،  العريب،  الثقايف  املركز  الرمحن  عبد  طه  العقي،  والتكوثر  وامليزان  اللسان  ينظر:   )2(

املغرب، ط1، 1998، 310. 
)3( ينظر: اللسان وامليزان أو التكوثر العقي، 313-304. 

للدراسات  صفحات  دار   ،68 احلباشة،  صابر  نصوص،  مداخل  واحلجاج  التداولية   )4(
والنر، سوريا، دمشق، ط1، 2008 
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ــه يقنــع)1(؟ إىل املتكلــم أهــو يســتدل؟ أو يرهــن؟ أم أنَّ

ــه إالَّ يف  ــم توجيه ــاج ال يت ــاع، واحلج ــات واإلقن ــه اإلثب ــب ب ــاج ُيطل واحلج
، إنَّ احلجــاج ينهــض عــى حجــج مفيــدة أو غــر مفيــدة  ســياق نفــيِّ اجتامعــيِّ
ــر  ــوم التفك ــه، وال يق ــه إلي ــذي نتوج ــاب ال ــة للخط ــة، موافق ــة أو ضعيف قوي
ــن كلِّ  ــات م ــم بُأطروح ــى آراء هتت ــن ع ــة ولك ــق عام ــى حقائ ــي ع احلجاج
طائفــة، فمجــال تطبيــق نظريــة احلجــاج يتجــاوز جمــال تطبيــق نظريــة الرهنــة 
أّيــام جتــاوز، ذلــك أّن احلجاجــات تنهــض عــى كلِّ مــا يمكــن أْن يكــون 
موضــوع إبــداء رأي أو إصــدار حكــم قيمــة أو حكــم واقــع أو موافقــة نظريــة أو 
مناســبة قــرار، توفــر الرهنــة أّدلــة رضوريــة، أّمــا احلجــاج فيقــّدم أدلــة لصالــح 

ــا()2(. ــدودة أو ضّده ــة حم ُأطروح

ــاف،  ــو االخت ــه، وه ل ل ــرك األَوَّ ــّد املح ــي ُتع ــاج الت ــث احلج ــن بواع وم
فاحلجــاج ال يكــون فيــام هــو يقينــي أو إلزامــي، فــا نحاجــج يف ُأمــور حقيقيــة 
ــه  ــى أّن ــوذ ع ــر مأخ ــًا، أو يف أم ــة مث ــق الرياضي ــو احلقائ ــخة نح ــة راس يقيني
ــام  ــان: في ــول برمل ــام يق ــاج ك ــون احلج ــام يك ــاذ، وإنَّ ــب النف ــارم واج ــر ص أم
هــو مرجــح، وممكــن، وحمتمــل، وأنَّ األدلــة التــي تقدمهــا املحاجــة ليــس مــن 
شــأنا أْن تكــون حاســمة فاصلــة فيــام تثبــت أو تنفــي، بحيــث تقــرر مــا تقــرره 

التاسع،  العدد  املخر،  أ. عباس حشاين، 275، جملة  وتقنياته،  بواعثه  )1( مصطلح احلجاج 
 2013

سوريا،  والنر،  للدراسات  صفحات  دار   ،68 نصوص  مداخل  واحلجاج،  التداولية   )2(
دمشق، ط1، 2008. 
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أو تنفــي مــا تنفيــه عــى ســبيل احلقيقــة املؤكــدة الراســخة، التــي ال تقبــل شــكًا، 
أو ال تقبــل احتــامل خطــأ مــا تثبتــه أو صحــة مــا تنفيــه، إذ ليــس ملســألة مــا تــدور 
حوهلــا حماجــة حقيقــة واحــدة أو مطلقــة، بــل هلــا حقائــق متعــددة ومتدرجــة، 
وعــى األدلــة أن ترجــح إحداهــا عــى األُخــرى أو أْن تصــل إىل مــا هــو أقــرب 

ــواب)1(. إىل الص

ــري  ــاع الفك ــي: اإلقن ــاج ه ــف احلج ــان( لوظائ ــيامت )برمل ــت تقس فكان
اخلالــص ثــمَّ اإلعــداد لقبــول أطروحــة، وأخــرًا الدفــع إىل الفعــل.)2( ومــن هنا 
كان احلجــاج عمليــة تشــتغل يف منطقــة بعيــدة عــن اإلكــراه واألخــذ بالعنــف، إذ 
إنَّ ذلــك يرجــه مــن دائــرة املحاججــة التــي تعتمــد يف أغلبهــا عــى احلــوار، أو 

إلقــاء احلجــة يف القــول الــذي يــؤدي إىل اإلقنــاع)3(.

ــه  ــن يف جانب ــي وتكم ــى املتلق ــع ع ــي يق ــتغال احلجاج ــة االش ــمَّ إنَّ منطق ث
العاطفــي، حتــى إذا تكنــت منــه وأرضختــه باحلجــة إىل مــا تريــد، اســتطاعت 

ــان)4(. ــق واإلذع ــن التصدي ــاء م ــث تش ــوده حي أْن تق

إذ ال يعتمــد احلجــاج باملطلــق عــى التأثــر بالفعــل، بــل الوجــدان والنفــس، 

)1( الباغة واالتصال، مجيل عبد املجيد، 106، دار غريب للطباعة والنر، القاهرة، 2008. 
أمن  حممد  سامل  حممد  د.  املعارص،  النقد  باغة  يف  بحث  املعارصة،  الباغة  يف  احلجاج   )2(

الطلبة، 24، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط1، بروت، 2008م. 
)3( ينظر: التناص الديني يف شعر السيد احلمري، عبد األمر العبودي، 130. 

)4( املصدر نفسه 132. 
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ألنَّ اإلنســان متشــكل مــن األحاســيس)1(.

ــدًا يف  ــط حتدي ــواهد، وترتب ــي ش ــوال ه ــتند )إىل أق ــدَّ أْن يس ــاج: ال ُب فاحلج
ــات  ــويِّ واألبي ــث النب ــة واحلدي ــات القرآني ــامي باآلي ــريب اإلس ــراث الع ال
ــري  ــد العم ــور حمم ــق الدكت ــى وف ــي ع ــم()2(، وه ــال واحلك ــعرية واألمث الش
)حجــج جاهــزة تكتســب قوهتــا مــن مصدرهــا ومــن مصادقــة النــاس عليهــا 

ــا(. وتواتره

إذ يــرى الدكتــور عبــد اللطيــف َأنَّ احلجــاج كان يف الــراث القديــم بالقــرآن 
ــور  ــا الدكت ــا احلديــث فلــم يكــن اســتدعاؤه إالَّ ملامــًا)3(، َأمَّ ــر، أمَّ والشــعر أكث
ــل  ــا جيع ــا(، ممَّ ــة العلي ــالقرآن بـ)احلج ــاج بـ ــمي احلج ــن يس ــد الرمح ــه عب ط
ــى  ــرآين يف أع ــاهد الق ــكان الش ــًا، ف ــر إقناع ــه أكث ــم ب ــذي يت ــي ال ــل احلج الفع
الســلم احلجاجــي، فهنــاك حجــاج قــرآين يعــم املناظــرات السياســية والدينيــة 
والعلميــة)4(، فهــذه اآلراء نجدهــا تناقــض مــا ذكــره اإلمــام عــيٌّ عليــه الســام 
ــه مّحــال  حينــام بعــث ابــن عبــاس إىل اخلــوارج فقــال: »ال جتادهلــم بالقــرآن فإنَّ

ــابه. ــم واملتش ــه املحك ــرآن في ــث، ألنَّ الق ــج باحلدي ــوه« أراده أْن حيت وج

)1( ينظر: احلجاج بن النظرية واألسلوب، عن كتاب نحو املعنى واملبنى 7: باتريك شارودو، 
ترمجة د. أمحد الودرين، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بروت، 2009م، ط1. 

)2( ينظر: باغة اإلقناع يف املناظرة، د. عبد اللطيف عادل، 233، دار ومكتبة عدنان، بغداد، 
ط1، 2013م

)3( ينظر: باغة اإلقناع يف املناظرة، 233. 
)4( ينظر: املصدر نفسه، 233- 235. 
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فاحلجــاج يف الــراث العــريب مل يكــن غائبــًا، بــل هــو حــارض بقــوة، إذ يعّرفــه 
الزركّي)ت794هـــ( فيقــول: )وهــو االحتجــاج عــى املعنــى املقصــود بحجــة 
عقليــة، تقطــع املعانــد لــه فيــه()1(، )فاحلجــاج إذا مــا تتبعنــا معنــاه يف الباغــة 
ــكلِّ  ــهرتن )ل ــن الش ــق املقولت ــام يطاب ــان، ك ــى البي ــق معن ــو يطاب ــة فه العربي
مقــام مقــال( و)مطابقــة الــكام ملقتــى احلــال()2(، واالحتجــاج حمــور عقــي 
يقــوم عــى إيــراد احلجــج والراهــن لاســتدالل عــى صحــة الفكــرة وإبطــال 

مــا يضادهــا باألدلــة العقليــة والنقليــة.

وقــد انبثــق عــن هــذا املحــور املوضوعــي حمــور إبداعــيٌّ يف الشــعر، وجتــى 
ــة  ــات أحقي ــًا إلثب ــه طريق ــة بوصف ــورة واضح ــات بص ــاج يف الغديري االحتج
اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام يف الوصايــة واخلافــة والواليــة، وهــذا املحــور يــكاد 
ــا تعالــج قضيــة خافيــة، ويتلــف ذلــك مــن  يكــون مــن املحــاور املهمــة ألنَّ
شــاعر إىل آخــر)3(، فــكان للحجــاج حضــور كبــر يف شــعر الغديريــات بوصفها 
أشــعارًا تتحــدث يف واقعــة كثــر اجلــدال فيهــا، فــكان مــن الواجب عى الشــعراء 
ــي شــغلت مســاحات واســعة مــن الفكــر  وهــم جــزء مــن معركــة اجلــدل الت
ــر يــرون  العــريب أْن يســتندوا إىل العقــل واملحاججــة؛ لــذا كان شــعراء الغدي
ــم  ــام، فل ــم الس ــت عليه ــل البي ــق أه ــات ح ــة إلثب ــبيل احلج ــاج س ــى انته ع

)1( ينظر: الرهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد عبد اهلل الزركي)ت 794هـ(، 486/3، 
حتقيق: حممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العرية، صيدا - بروت، )د، ت(.

جامعة  املخر،  جملة   ،248 حشاين،  عباس  أ.  وتقنياته،  بواعثه  احلجاج  مصطلح  ينظر:   )2(
بسكرة، اجلزائر. 

)3( ينظر: الغديريات يف الشعر العريب، د. حريب نعيم حممد الشبي، 91. 
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ــة مــن  ــواب الــذود عنهــم إالَّ اقتحمــوه، كــام مل يدعــوا مثلب ــًا مــن أب يدعــوا باب
مثالــب خصومهــم إالَّ نروهــا وأعلنوهــا، فــكان ارتكازهــم يف احلجــاج يعتمــد 

عــى القــرآن الكريــم واحلديــث النبــويِّ الريــف.

ــو  ــرة، فه ــاج كب ــة إىل احلج ــت احلاج ــري كان ــاين اهلج ــرن الث ــول الق وبحل
ــى  ــرت ع ــي انت ــرق الت ــزاب والف ــن األح ــذود ع ــذي ي ــي ال ــاح اللفظ الس
امتــداد الســاحة اإلســامية آنــذاك، والســيام بعــد اتضــاح آرائهــا وأفكارهــا يف 
هــذا القــرن اتضاحــًا كبــرًا، فــكان الشــيعة واألُمويــون والزبريــون واخلــوارج 

وغرهــم يدافعــون عــن عقائدهــم بحــدِّ اللســان كــام هــو بحــدِّ الســيف)1(.

- ومن احلجاج قول الكميت )ت126هـ()2( )الطويل(:
هلــْم  ــى  ــن ب الـــذيـــن  ــواَب  ــ ــ أب ِمورّدم  ــردِّ ــ ــ ُي مل  ــه  ــ ــواب ــ أب ــوى  ــ بـــيـــوتـــًا س

احتــج يف هــذا البيــت بحديــث ســدِّ األبــواب عــن زيــد بــن األرقــم، قــال: 
ــارعة يف  ــواب ش ــه أب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس ــن أصح ــر م )كان لنف
، قــال: فتكلــم يف  املســجد، فقــال يومــًا: )ســّدوا هــذه األبــواب إالَّ بــاب عــيٍّ
ــى  ــد اهلل وأثن ــه فحم ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــام رس ــال: فق ــاس، ق ــك ُأن ذل
ــا بعــد، فــإينِّ أمــرت بســدِّ هــذه األبــواب غــر بــاب عــيٍّ بــن  عليــه ثــم قــال: »أمَّ
أيب طالــب، فقــال فيــه قائلكــم: وإينِّ واهلل مــا ســددت شــيئًا وال فتحتــه، ولكنِّــي 
ــه، إذ احتــج عــى خصومــه  ــه يف حماججت ُأمــرت بــيء فاّتبعتــه«)3(، ليســتدل ب

)1( ينظر: تاريخ األدب العريب-العر اإلسامي- د. شوقي ضيف، 346-290. 
)2( بحثت عنه يف الديوان ومل أعثر عليه. 

)3( أخرجه أمحد يف املسند 369/4، ويف فضائل الصحابة رقم 985، ويف مناقب عي رقم109 
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باحلديــث الصحيــح للرهنــة عــى صحــة مــا ذهــب إليــه مــن تفضيــل اإلمــام 
عــيٍّ عليــه الســام وأحقيتــه باخلافــة.

ــو  ــى وه ــه يف املعن ــا يقارب ــّد إىل م ــل س ــن الفع ــاعر َأزاح م ــظ َأنَّ الش ويلح
ــة  ــر واملبالغ ــى التكث ــة ع ــًا للدالل ــد مّضعف ــل اجلدي ــتعمل الفع ــمَّ اس ــردم، ث ال
يف التشــديد مســتثمرًا الطبــاق الســلبي يف )مل يــرّدم( ومل يــُك يف هــذه احلالــة إالَّ 
ــا  ــف هن ــتعمل التضعي ــد اس ــه ق ــد، ولعّل ــو واح ــام وه ــه الس ــيٍّ علي ــاب ع ب
أيضــًا للمشــاكلة، أو مل يــُك معنيــًا بســبب النفــي فهــو نفــٌي للــردم مــرة واحــدة 
أو مــرات كثــرة، وال ُبــدَّ مــن اإلشــارة إىل أنَّ الشــاعر أملــح إىل ســبب االختــاف 
بــن احلالتــن ناظــرًا إىل آيــة التطهــر التــي حكمــت بطهــر أهــل البيــت عليهــم 
الســام يف كلِّ حــال وليــس كذلــك غرهــم وهــم جينبــون يف بيوهتــم بــام جيعــل 

وجودهــم يف املســجد مــن دون طهــر حمــلَّ حــرج.

- ومن احلجاج قول دعبل اخلزاعي )ت246هـ()1(:
الــغــمــرات أخي خاتم الّرسل املصفى من القذى  األبـــطـــال يف  ــرتس  ــف وم

الــغــديــر شهيده  ــان  ك ــإن جــحــدوا  ــد شـــامـــخ اهلــضــبــاتف ــ ــدر واحـ ــ وبـ

إذ حيتــج الشــاعر باألحــداث التارييــة واملواقــع التــي شــهدت بطولــة اإلمــام 

والنسائي يف خصائص عي: 13 وأخرجه احلاكم يف املستدرك عى الصحيحن 125/3، 
وأخرجه الديلمي يف فردوس األخبار يف حرف السن بلفظ: )سّدوا األبواب كّلها إالَّ 
( ورواه ابن كثر يف البداية والنهاية 341/7 و342 واهليثمي يف جممع الزوائد  باب عيٍّ

 .114/9
)1( ديوان دعبل اخلزاعي 39. 
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عــيٍّ عليــه الســام ومآثــره يف موقعــة غديــر خــم وبــدر وُأحــد، بغيــة الوصــول 
إىل احلــدِّ األقــى مــن التوتــر يف املجــال الــداليل.

- ومن احلجاج قول املفجع )ت نّيف و327هـ(:
ُعــّلـــــــــ  إذ  ــآدم  ــ كـ عــلــمــه  يف  ــان  ــ واملــكــنــيــاك األســــــــــاِء  رشح  َم 

ــن اهلـــلـــك ملــا  ــ ــا م ــوح نـــجـ ــ ــن ــ اجلــودّيــا وك عــال  إذ  الــفــلــك  يف  ــّر  سـ

ــمَّ  ــا ُث هَ ــمَاءَ ُكلَّ ــمَ آدَمَ اْلَسْ ــاىل: }وَعَلَّ ــه تع ــت األول قول ــتدعى يف البي إذ اس
عَرََضهُــمْ عََلــى الْمَاَئَِكــةِ...{)1( فالنــص هنــا اعتمــد عــى االقتبــاس الضمني 
ــاىل:  ــه تع ــصَّ قول ــاين ن ــت الث ــتدعى يف البي ــة، واس ــصِّ اآلي ــى ن ــامدًا ع اعت
}َفَأنْجَيْنَــاهُ وَمَــنْ مَعَــهُ فِــي الُْفْلــكِ الْمَشْــحُوِن{)2(، واســتدعى اآليــة الكريمــة 

ــودِيِّ{)3(. ــى الْجُ ــَتوَتْ عََل ــرُ وَاسْ مْ ــيَ اْلَ ــاءُ وَُقضِ }وَغِيــضَ الْمَ

- ومن احلجاج قول أيب القاسم الزاهي )ت352هـ(: 
ــع الـــ  : كـــان م ــيُّ ــب ــن ــن قـــال فــيــه ال ــان مــعــــــــه؟م ــ ــّي واحلـــــّق ك ــ ــق ع حـ

بينهم  ــه  ــ اإلل ســـــيف  ــّل  سـ طبعه؟مــن  الــعــى  ذو  ــنــور  ال مــن  سيفًا 

ــوم خــيــرهــم  ــ ــزم اجلــيــش ي ــ ــن ه فاقتلعه؟مـ ــوص  ــم ــق ال ــاب  بـ ــّز  ــ وه

الـ  عــى  واله  املصطفى  ــرض  ف ــه؟مــن  ــع رف إذ  الــغــديــر  بـــيـــوم  ــق  ــل خ

وقــد يشــكل احلجــاج باحلظــر نوعــًا مــن الغلبــة والــروح اهلجوميــة أكثــر ممـّـا 
يشــكل طرحــًا، فــا يكتفــي باســتحضار النــّص الغائــب، بــل يعمــد إلظهــار ما 

)1( سورة البقرة، اآلية: 31. 
)2( سورة الشعراء، اآلية: 119. 

)3( سورة هود، اآلية: 44. 
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يف نفســه بوصفــه حماججــًا مــن رغبــة يف هجــاء خصمــه، ثــّم إنَّ أســاليب اإلقناع 
النمطيــة ال تشــكل يف خاطــر املتلقــي ســوى حمطــات للتذكــر واإلشــارة، بيــد أّن 
احلظــر هــو عملّيــة إشــعار قــوّي ووســيلة ال تركــن إىل املســاملة يف تقديــم احلّجة.

وهــو يف هــذا املقطــع يفتتــح مخســة أبيــات بــأداة االســتفهام )َمــن( متســائًا 
ــه  ــّج علي ــن احت ــًا ممّ ــر جواب ــا ال ينتظ ــاؤل منه ــو يف كلِّ تس ــدة، وه ــرات ع م
ــن  ــا م ــتنتاج بأنَّ ــوده إىل االس ــا ويق ــاحته، ليقودن ــئلة يف س ــذه األس ــرح ه وط
ــل ال  ــات، ب ــن املعلوم ــول م ــن جمه ــث ع ــذي ال يبح ــري، ال ــتفهام التقري االس
ــا  ــبقًا جواهب ــرف مس ــاور يع ــار فاملح ــن األخب ــتهر م ــا اش ــًا إالَّ م ــتعمل غالب يس
ــرة،  ــا املناظ ــي تعتمده ــتفهامات الت ــة لاس ــة الغالب ــتهارها، إذ: )الطبيع الش

ــة«)1(. ــت »مفوض ــورة« وليس ــتفهامات »حمص اس

ومعلــوم أنَّ الســؤال املحصــور هــو )مــا حــرت فيــه اإلجابــة عــى املجيــب 
ببعــض الســؤال، كقولــك: أ حلــاًم أكلــت أم خبــزًا؟ فقــد حــرت عليــه أْن ال 
ــد،  ــؤال التحدي ــر س ــال ماي ــامه ميش ــا س ــل م ــو يامث ــا، وه ــك إالَّ بأحدمه جييب
ــام  ــرة، ب ــى أنَّ املناظ ــؤرش ع ــور( ي ــد )املحص ــؤال التحدي ــتحضار س ــمَّ إنَّ اس ث
هــي حمــاورة، ال يقبــل عليهــا املتناظــران خاليــي الذهــن، بــل جتمعهــام معرفــة 
ــو  ــوض فه ــا املف ــرك)2(، أمَّ ــى مش ــن معن ــث ع ــدد البح ــا بص ــركة، أو مه مش
كقولــك: مــا أكلــت؟ فلــه أْن يقــول مــا شــاء مــن املأكــوالت ألنَّــك قــد فوضت 

)1( ينظر: باغة اإلقناع يف املناظرة، د. عبد اللطيف عادل، 212. 
)2( ينظر: باغة اإلقناع، 213. 
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ــه()1(. ــواب إلي اجل

وهــذا مــن أقــوى أســاليب احلجــاج، حــن تشــهد للخصــم عــى مــا يف نفســه 
فيكــون هــو الشــاهد واخلصــم، وال ســيام وأنَّ الباحثــن يف احلجــاج ال يســتثنون 

بعــد املرحــة بوصفهــا وســيلة إقناعيــة يف احلــوار)2(.

وياحــظ اســتعامل التضعيــف يف الفعــل )هــّزم( للداللــة عــى املبالغــة مــن 
جهــة، والتناســق الصــويت مــع الفعــل اآلخــر )هــّز( مــن جهــة ُأخــرى، ولعــلَّ 
ــم(  ــب )ه ــع الغائ ــر اجلم ــر( إىل ضم ــة )خي ــز يف إضاف ــد أْن يلغ ــاعر قص الش
وهــو احلصــن املعــروف بنســبته إىل اليهــود، وإنَّــام قصــد اإلشــارة بطــرف خفــي 
ــم  ــال هل ــلمون فق ــس املس ــى يئ ــة حت ــذه املعرك ــة يف ه ــض الصحاب ــرار بع إىل ف

النبــي: »غــدًا أعطــي الرايــة...«.

ومن احلجاج قول أيب الفتح كشاجم )ت350 أو 360هـ()3( )املتقارب(:
ــم خــــاتــــم األنـــبـــيـــاء  ــ ــّده ــ ــج ــ املـــلـــلف مجـــيـــع  ذاك  ويـــــعـــــرف 

ــد األوصــــيــــاء ــيـ ــردي الــبــطــْلووالـــــدهـــــم سـ ــ ومــعــطــي الــفــقــر وُمـ

مســتعمًا الضمــر )هــم( لإلشــارة الواضحــة إىل أهــل البيــت عليهم الســام 
ــه الســام  متصــًا مــع األســامء: )جدهــم( و)والدهــم( عــى قــوة اإلمــام علي
وشــجاعته أنَّ مــن يردهيــم إّنــام هــم مــن األبطــال فهــو يأنــف ممـّـن دونــم، وهــو 

ل يف تعليــم القتــال وفنونــه. املثــل األعــى يف القتــال، حتــى أنَّــه جيعلــه األَوَّ

)1( الرهان يف وجوه البيان، إسحاق بن وهب، 94. 
)2( ينظر: الرهان يف وجوه البيان، إسحاق بن وهب، 211. 

)3( ديوان كشاجم تح: عبد الواحد شعان مكتبة اخلانجي 1997م ط1 344. 
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- وقال الصاحب بن عباد )ت385هـ(: 
ووىف؟مـــــن كـــــمـــــوالي عـــــــّي زاهـــــد  ثــــالثــــًا  الـــدنـــيـــا  ــق  ــلـ طـ

ــه؟  ــل ــأك ي أن  ــر  ــط ــل ل ــي  ــ دعـ ــن  ــ مــكــتــفــىم هـــــذا  بـــعـــض  يف  ولـــنـــا 

ــاز يف  ــة اإلجي ــتعمًا آلي ــًا، مس ــك ثاث ــا طلقت ــا دني ــام: ي ــة اإلم ــًا بخطب حمتج
تناصاتــه، بــأنَّ القــول عنــده مشــفوع بالعمــل يصــدق قولــه عملــه التــزم بالزهد 
ــو اخلليفــة عــى مســاحة واســعة مــن األرض،  ــه وه إىل آخــر ســاعة مــن حيات
والطــر مل يكــن القصــد أكلــه ذاتــه، بــل مــا كان مــن دعــاء مــن النبــيِّ لإلمــام 

ــه. ــه وآل ــه أحــبُّ اخللــق إىل اهلل ورســوله صــىَّ اهلل علي ــرز أنَّ لي

وهــو يف هــذا املقطــع يفتتــح البيتــن بــأداة االســتفهام )َمــن( متســائًا، وهــو 
يف كلِّ تســاؤل منهــام ال ينتظــر جوابــًا ممـّـن احتــّج عليــه وطــرح هذيــن الســؤالن 
ــري،  ــتفهام التقري ــن االس ــا م ــتنتاج بأنَّ ــوده إىل االس ــا ويق ــاحته، ليقودن يف س
ــا  ــًا إالَّ م ــتعمل غالب ــل ال يس ــات، ب ــن املعلوم ــول م ــن جمه ــث ع ــذي ال يبح ال
اشــتهر مــن األخبــار، فاملحــاور يعــرف مســبقًا جواهبــا الشــتهارها، إذ: الطبيعــة 
الغالبــة لاســتفهامات التــي تعتمدهــا املناظــرة، اســتفهامات »حمصــورة« 

ــة«. ــت »مفوض وليس

- وقال أبو حممد العوين )ق4هـ( حماججًا )الرجز(:
ــدى  اهلـ ــاح  ــب ــص م اهلل  رســــول  ــرشإنَّ  ــب ال كـــــلِّ  عــــى  اهلل  وحـــجـــة 

ــان مـــبـــن نـــاطـــق  ــ ــرق ــ ــف ــ ــيــك مــقــتــدر جــــــاء ب ــد مــل ــن ــن ع بـــاحلـــق مـ

ــص  ــه أوالً وإن كان الن ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــول األك ــب الرس ــرزًا مناق م
أصــًا يف اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام فــإنَّ النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هــو األصل 
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إذ لــواله مل يكــن عــيٌّ عليــه الســام إمامــًا. ولــذا ســبق التشــبيه البليــغ بتوكيــد 
ــام  ــايف بنظ ــب إض ــا يف تركي ــي صاغه ــة الت ــورة اجلميل ــذه الص ــرر ه ــريف يق ح
ــوِر  ــاتِ إَِلــى النُّ ُلمَ ــاسَ مِــنَ الظُّ ــاىل: }لُِتْخــِرجَ النَّ ــه تع ــًا إىل قول ــتعارة، ملمح االس
بِــِإْذِن رَبِِّهــمْ{)1( ولعــلَّ لفظــة مصبــاح ترمــز للتطــور التقنــي يف عــره، وإن 
كان قــد بــدأ هــذا البيــت بالتوكيــد فقــد ختمــه باســتعامل لفظــة )كّل( للداللــة 

عــى الشــمول.

ودّلــت لفظــة )حجــة( عــى هويــة النــص احلجاجيــة يف اختــاذ الفــن الشــعري 
وســيلة للفكــرة، إذ يزينهــا يف قالــب شــعري لتحظــى الفكــرة املطلوبــة بالــرواج، 
وقــد تنــاص مــع القــرآن الكريــم يف اســتحضار اســم مــن أســامئه وهــو الفرقان، 
وهــو يف الوقــت نفســه اســم ســورة مــن ســوره، لرفــد وتعزيــز رؤاه مــن الــراث 
الدينــي املقــدس، وأشــار إىل تنــاص آخــر يف وصــف هــذا االســم بــام اســتعمله 
القــرآن لوصــف نفســه بوصفــه )قرآنــًا( يف ثاثــة مواضــع منهــا: قولــه تعــاىل: 
ــف  ــع لوص ــة مواض ــنٍ{)2(، وثامني ــرْآٍن مُِب ــاِب وَُق ــاتُ الْكَِت ــكَ آيَ ــر تِْل }ال
ــهِ ُنــورٌ وَكَِتــابٌ مُِبــنٌ{ ــًا( منهــا: }َقــدْ جَاءَُكــمْ مِــنَ اللَّ نفســه بوصفــه )كتاب

)3(، ويف بعــض اآليــات قــد مجــع بينهــام.

)1( سورة إبراهيم، اآلية: 1. 
)2( سورة احلجر، آية، 1، يس، آية 69 وينظر: النمل، آية 1. 

 61 اآلية:  يونس،  وسورة   59 اآلية:  األنعام،  سورة  وينظر:   ،15 اآلية:  املائدة،  سورة   )3(
وسورة   75 اآلية:  النمل،  وسورة   ،1 اآلية:  يوسف،  وسورة   6 اآلية:  هود،  وسورة 

القصص، اآلية: 2، وسورة سبأ، اآلية: 3. 
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ــن  ــن م ــتحضاره لصفت ــم يف اس ــرآن الكري ــع الق ــر م ــاص آخ ــار إىل تن وأش
صفــات اهلل عــزَّ وجــلَّ ومهــا: )مليــك مقتــدر( وقــد مُجــع بينهــام متتابعــن بعــد 
ــدِ  ــي مَْقعَ قِــنَ فِــي جَنَّــاتٍ وَنَهَــٍر* فِ ــاىل: }إِنَّ الْمُتَّ ــه تع ــد( يف قول ــرف )عن الظ
صِــدْقٍ عِنْــدَ مَلِيــكٍ مُْقَتــدِرٍ{)1( حمــورًا نصــه الشــعري بإدخــال حــرف اجلــر 
)مــن( عــى الظــرف جامعــًا بينهــام، ولعّلــه اضطــر لذلــك حاشــيًا بيتــه بــام يتــم 

ــا. ــتعمل أحدمه ــه أن يس ــن ل ــه وكان يمك تفعيات

- واحتج عبد املحسن الّصوري )ت419هـ(:)2( )املتقارب(
ــن أرجتـــيـــه  ــ ــن م ــبـ ــرك الـ ــ ــا؟فـــهـــل تـ ــنـ ــريـ اآلخـ أو  األولـــــــن  ــن  ــ م

ــدى  ــ اهل ــبـــي  نـ آل  حـــــّب  ــنــاســـــوى  فــحــّبــــــــــــــــــــــــــهــم أمــــل اآلمــلــي

مســتعمًا االنزيــاح إذ عــدل مــن النــص احلديثــي: »اللهــم صــلِّ عــى حمّمــد 
ــه:  وآل حمّمــد كــام صليــت عــى إبراهيــم وآل إبراهيــم يف العاملــن« وغــره وفي
)آل حمّمــد( إىل قولــه يف النــص الشــعري: )آل نبــي اهلــدى( حيــث إنَّ االســم ال 
يــرز مــا حيتــاج الشــاعر إبــرازه يف صفتــي النبــوة، واهلــدى بوصفهــا مضافــة إىل 

)نبــّي( فهــو ســببها وأصلهــا.

ــص  ــل الن ــن مراح ــة م ــى مرحل ــاص بأع ــواع التن ــن أن ــّد م ــر ُيع والتحوي
الغائــب، فالشــاعر يقــوم بتغيــر للنــص املأخــوذ )املتنــاص( بــأْن حيــدث عليــه 
ــة  ــداع وحماول ــة اإلب ــه بعــدم حمدودي ــًا من ــر، إيامن ــق القلــب أو التحوي عــن طري
لكــر اجلمــود الــذي يغلف األشــكال والكتابــة، وإلثارة الدهشــة والتســاؤالت 

)1( سورة القمر، اآليتان: 55-54. 
)2( ديوان الصوري 68/2. 
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عنــد القــارئ الــذي يعمــل عــى تأويــل هــذا القلــب أو التحويــل عنــد اإلجابــة 
عــن ســؤاله ملــاذا غــّر الشــاعر هــذا النــص؟ ممّــا يدفــع الشــاعر وهــو يصــوغ 
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــارات وخاص ــض االعتب ــايس بع ــدة إىل تن ــة جدي ــه صياغ نص
األمــر بنــصٍّ دينــيٍّ واخلــوض املســكوت عنــه لــرورة أدبيــة، حيــث احلــوار 
أو القلــب أو التحويــر، وهــو الصيغــة األكثــر شــيوعًا يف التنــاص، إذ كلُّ نــصٍّ 
ــة حتويــل وإالَّ كان نســخًا  ــة إىل عملي مأخــوذ مــن نــصٍّ آخــر ســيخضع ال حمال
ــه جيــدر بنــا أْن نشــر إىل أنَّ كلَّ عمليــات التنــاص أو  حرفيــًا وانتحــاالً... إالَّ أنَّ
ــة  ــتثناء عملي ــدي باس ــوروث النق ــذا امل ــة يف ه ــرق( مروع ــن أو )ال التضم
النســخ واالنتحــال)1(، وقــد أبــرز االســتفهام التقريــري مــا جــال يف خاطــره إذ 
جوابــه النفــي، ثــمَّ اســتثمر املطابقــة بــن )األولــن( و)اآلخريــن( للداللــة عــى 

ــتغراق. ــمول واالس الش
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بــروت، 2009م، ط1.

ــارص، د.  ــد املع ــة النق ــث يف باغ ــارصة، بح ــة املع ــاج يف الباغ 14- احلج
حممــد ســامل حممــد أمــن الطلبــة، دار الكتــاب اجلديــد املتحــدة، ط1، بــروت، 

.2008

ــق،  ــد )ت419هـــ(، حتقي ــن حمم ــن ب ــد املحس ــوري عب ــوان الص 15- دي
مكــي الســيد جاســم شــاكر، هــادي شــكر، ط1، دار الرشــيد للنــر، العــراق، 

1981م.

16- ديــوان دعبــل اخلزاعــي رشحــه: حســن أمحــد، دار الكتــاب العــريب ط1 
1994م.

17- ديــوان كشــاجم حممــد بــن احلســن بــن الســندي بــن شــاهك الرمــي 
)ت 360هـــ( حتقيــق: عبــد الواحــد شــعان مكتبــة اخلانجــي 1997م، ط1.

ــن  ــد احلس ــيخ عب ــة الش ــنة واألدب، للعام ــاب والس ــر يف الكت 18- الغدي
ــامية، ط1،  ــات اإلس ــر للدراس ــز الغدي ــق: مرك ــي، حتقي ــي النجف ــد األمين أمح

1995م.

ــة  ــبي، العتب ــد الش ــم حمم ــريب نعي ــريب، د. ح ــعر الع ــات يف الش 19- الغديري
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ــة، 2012م. ــائل اجلامعي ــة، الرس ــة احليدري ــة الروض ــة، مكتب ــة املقدس العلوي

ــهاب،  ــاب الش ــى كت ــرج ع ــاب املخ ــور اخلط ــار بمأث ــردوس األخب 20- ف
ــريل  ــد الزم ــواز أمح ــق: ف ــي )ت509هـــ(، حتقي ــهر دار الديلم ــن ش ــرويه ب ش

ــريب، ط1، 1987م. ــاب الع ــدادي، دار الكت ــاهلل البغ ــم ب ــد املعتص وحمم

ــورات  ــن منش ــاين م ــلم الع ــجاع مس ــد، د. ش ــراءات يف األدب والنق 21- ق
ــرب، 1999م. ــاب الع ــاد الكت احت

22- لســان العــرب، مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم أبــو الفضــل بــن منظور، 
38، مــادة )ح ج ج(، دار صــادر، بروت، ط1، 2000.

23- اللســان وامليــزان والتكوثــر العقــي، طــه عبــد الرمحــن املركــز الثقــايف 
ــرب، ط1، 1998. ــاط، املغ ــريب، الرب الع

ــد، للحافــظ اهليثمــي عــي بــن أيب بكــر  ــع الفوائ ــد، ومنب 24- جممــع الزوائ
)ت807هـــ(، دار الكتــاب العــريب، بــروت 1967م.

ــد اهلل احلاكــم النيســابوري  ــن عب 25- املســتدرك عــى الصحيحــن حممــد ب
)ت405هـــ(، تــح: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة- بروت، 

2002م، ط2.

26- مســند أمحــد، ألمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الشــيباين )ت241هـــ( طبعة 
مــر )6( حتقيــق: أمحــد حممــد شــاكر.

ــه، أ. عبــاس حشــاين جملــة املخــر،  ــه وتقنيات 27- مصطلــح احلجــاج بواعث
ــع، 2013. ــدد التاس الع
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ــد  ــات، حام ــن الزي ــد حس ــى، أمح ــم مصطف ــيط، إبراهي ــم الوس 28- املعج
ــامية، ط2. ــة اإلس ــار، املكتب ــي النج ــد ع ــادر، حمم ــد الق عب

ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أمح ــو احلس ــة أب ــس اللغ ــم مقايي 29- معج
ــي  ــة األعلم ــن، رشك ــمس الدي ــم ش ــه: إبراهي ــه وصحح )ت395هـــ( رتب

ط1. 2012م،  بــروت،  للمطبوعــات، 

30- املقــام اخلطــايب واملقــام الشــعري يف الــدرس الباغــي حممــد العمــري، 
ــنة 1991م  ــدد 5 س ــانية، الع ــة لس ــيميائية أدبي ــات س ــة دراس ــور يف جمل منش

ــرب. املغ
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د. علي يو�سف نور الدين

الإبالغّية

هــي فــنُّ إيصــاِل اخلطــاب، إىل امُلرَســل إليــه، بصــورٍة يقينّيــة، قطعّيــة 
وجازمــة.

وال يتأّتــى هــذا األمــُر، إاّل للخــواص مــن البــر، الذيــن أوتــوا مــن ُعمــِق 
اإلدراك املعــريّف )النفــّي واالجتامعــّي والروحــايّن( مــا مل يــؤَت لغرهــم.

وقــد حيظــى خطــاٌب مــا ببعــِض عنــارِص اإلباغّيــة.. وتــؤيت تلــك العنــارص 
ُأُكَلَهــا.. أّمــا أْن تتزاخــم كّل عنــارص اإلباغّيــة )الزمانّيــة واملكانّيــة، واإلنســانّية، 
ــا مل  ــو م ــا... فه ــٍر م ــا... وألم ــاٍب م ــة...( يف خط ــة واإلهلّي ــة، والدينّي والفكرّي
ــدالالت  ــض بال ــة، تفي ــة عظيم ــك لغاي ــر)1(... وذل ــوم الغدي ــده إاّل يف ي َنْعه
ــى  ــٍة ع ــر مألوف ــادًا غ ــدث أبع ــك احل ــَبت ذل ــة.. أْكَس ــة خالص ــيئة إهلّي وبمش

ــرّي. ــد الب الصعي

للهجرة.  عرة  احلادية  السنة  من  احلّجة،  ذي  شهر  من  عر  الثامن  يف  الغدير  يوم  كان   )1(
و)املدينة(،  )مّكة(  بن  تقريبًا  الطريق  منتصف  يف  )خّم(،  وادي  يف  ماٌء  هو  و)الغدير( 
البلدان  معجم  انظر  مّكة،  عن  اليوم  بمقاييس  كيلومرًا  وعرين  املئتن  عى  يزيد  بام 

)الياقوت(: 389/2، دار صادر، بروت، 1968م. 
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واضحــة  إرادة  وهــي  املبــارشة:  اإلهلّيــة  اإلرادة  األبعــاد:  تلــك  وأّول 
ورصحيــة، وقــد جتــّى ذلــك يف )األمــر اإلهلــّي( املبــارش للنبــّي.. وهــو اخلطــاب 
الــذي وضــع احلجــر األســاس، الــذي ســُتبنى عليــه إحداثّيــات )يــوم الغديــر( 
ــي -  ــرة الوح ــة ف ــه طيل ــًا ل ــيُّ مثي ــد النب ــٌر مل يعه ــك أم ــو كذل ــا... وه برّمته
والتــي شــارفت عــى االنتهــاء يف ذلــك الوقــت - ملـِـا فيــه مــن )توبيــخ وهتديــد(، 
وإحلــاح وإرصار عــى تنفيــذه... ألّن احلديــث املرّتــب عــن ذلــك األمــر هــو يف 
عظمتــه وخطــورة شــأنه.. يــوازي عظمــة الرســالة املحّمدّيــة، هــذا إذا مل يتفــّوق 
عليهــا، وهــذا إذا دّل عــى يشء، فإّنــام يــدّل عــى أّن )يــوم الغديــر(، هــو اليــوم 
الــذي يســتقيم معــه ميــزان الرســالة املحّمدّيــة.. وإاّل، فقــد خابــت الرســالة - 
عــى عظمتهــا - وبــات ذلــك الديــن القّيــُم مهــّدًدا بالــزوال، لعــدم وجــود مــن 

ُيؤَتـَـن عليــه، بعــد رســول اهلل صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

، يف هــذا املجــال، وال حيَتمــُل الّلْبــَس أو  وســياق اآليــة واضــٌح وجــيٌّ
ــكَ  ــنْ رَبِّ ــكَ مِ ــِزَل إَِليْ ــا ُأنْ ــْغ مَ ــوُل بَلِّ ــا الرَّسُ ــا َأيُّهَ ــاىل: ﴿يَ ــول تع ــل... إذ يق التأوي
ــدِي  ــاِس إِنَّ اهلَل َل يَهْ ــنَ النَّ ــكَ مِ ــاَلَتهُ وَاهلُل يَعْصِمُ ْغــتَ ِرسَ ــا بَلَّ ــْل َفمَ ــمْ تَْفعَ وَإِنْ َل

الَْكافِِريــنَ﴾)1(. الَْقــوْمَ 

ــم  ــّتة أركان، يدع ــى س ــا، ع ــوم يف رأين ــدة، تق ــورة املائ ــن س ــة م ــذه اآلي وه
ــط  ــن التفري ــذي ال يمك ــوص، ال ــان املرص ــت كالبني ــًا... فبات ــا بعض بعضه

ــه: ــن أركان ــد م بواح

)1( سورة املائدة، اآلية: 67.
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�ُسوُل( َها الرَّ 1. الركن الأّول: عبارة: )َيا اأَيُّ

هنــا خطــاٌب إهلــّي مبــارش، مــع نبــيٍّ صاحــب رســالة.. وذلــك مــن خــال 
ــاداة  ــة، من ــوال العادّي ــي باألح ــًا، إْذ كان يكف ــا( مع ــا( و)أهّي ــداء( )ي )أدايَت الن
الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بـ:)أهّيــا( فقــط.. ولكــن الســتنفار كلِّ حــواس 
ــز  ــذا التعزي ــُيقال.. كان ه ــا س ــه مل ــّد انتباه ــه، وش ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص الرس

ــة عــى شــأو مــا ســيكون. ــة جلّي ــداء، ويف ذلــك دالل ــأدايَت الن ب

َك( 2. الركن الثاين: عبارة: )َبلِّْغ َما اأُْنِزَل اإَِلْيَك ِمْن َربِّ

ــرة  ــاٍن كث ــد مع ــارة، حتتش ــذه العب ــامت ه ــن كل ــة م ــع، أّن يف كلِّ كلم الواق
ــًا الكلمــة األُوىل فيهــا:  ــة اهلادفــة: فــإذا تناولنــا لغوّي وزاخــرة بالــدالالت القوّي
ث(  )بّلــغ(.. نجــد أّن اهلل ســبحانه وتعــاىل، مل يذهــب إىل اســتخدام كلمــة: )حــدِّ
( مثــًا، أو غرمهــا مــن األلفــاظ التــي قد توصــل الرســالة إىل الـــُمتلّقي  أو )خــرِّ
ــال،  ــذا املج ــًا يف ه ــا وظيفّي ــة وأقواه ــتخدام أدّق لفظ ــَد إىل اس ــل َعَم ــًا.. ب أيض
حيــث ال يلتبــس اخلــر عــى املتلّقــي أو يفوتــه؛ هلــذا تكــّررت هــذه اللفظــة )بّلغ 
بصيغهــا املتعــّددة( يف أحاديــث الرســول: »الّلهــم هــل بّلغــت؟«.. إذ قولــه تعــاىل 
ــور:  ــورة الن ــه يف س ــوِل إِلَّ الْبَــاَُغ﴾)1(، أو قول ــا عََلــى الرَّسُ ــدة: ﴿مَ ــورة املائ يف س
﴿وَمَــا عََلــى الرَّسُــوِل إِلَّ الْبَــاَُغ الْمُِبــنُ﴾)2(.. وهــذا )اْلَبــَاُغ امْلُبِــُن( ال يكمــن إاّل 
بقيــام الرســول شــخصّيًا هبــذا التبليــغ.. ال أْن يكّلــف أحــدًا غــره؛ لــذا كانــت 

)1( سورة املائدة، اآلية: 99.
)2( سورة النور، اآلية: 54.
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صيغــة األمــر: األمــر املبــارش )بّلــغ( أنــَت.

حّتــى إذا انتقلنــا إىل القســم الثــاين مــن هــذه العبــارة: }َمــا ُأْنــِزَل إَِلْيــَك{.. 
نجــد تدعيــاًم هلــذا األمــر املبــارش.. وحّثــًا للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه شــخصّيًا 
وحرّيــًا.. للقيــام بذلــك التبليــغ الــذي اختــّص بــه، وذلــك مــن خــال كلمــة 
)إَِلْيــَك(، فلــم يقــِل الرمحــن مثــًا: )بّلــغ مــا ُأنــزل مــن رّبــك(.. إذ رّبــام كان هذا 
التنزيــل إىل غــره مــن الرســل وُطِلــَب مــن الرســول إعــادة تبليغــه وإحيائــه.. 
وذلــك كــام يف قولــه تعــاىل يف ســورة األعــى: ﴿إِنَّ هَــَذا َلفِــي الصُّحُــفِ الوَلــى 

)18( صُحُــفِ إِبْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى﴾)1(.

ثــّم جــاء القســم الثالــث يف هــذه العبــارة: )مــن رّبــك( ليؤّكــد اإلرصار عــى 
القيــام بعملّيــة التبليــغ هــذه، وذلــك مــن خــال شــحذ عزيمــة الرســول األكرم 

بتذكــره بــأّن هــذا التنزيــل )مــن رّبــك(، وليــس مــن أحــٍد ســواه.

ــا باملرِســل والـــُمرَسل إليــه  فتذكــر الرمحــن النبــيَّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه هن
ــا. ــا وراءه ــة م ــى أّن وراء األكم ــرة وع ــة كب ــى دالل ــوي ع ينط

3. الركن الثالث: هو عبارة: )َواإِْن مَلْ َتْفَعْل(

ــة  ــالة املحّمدّي ــه الرس ــتند إلي ــذي تس ــاس ال ــر األس ــن، احلج ــذا الرك يف ه
برّمتهــا، وفيــه مــن التنبيــه والتحذيــر واإلنــذار، مــا مل يألفــه الرســول مــن قبــل، 
ــه قــرار  ــًا.. وواضــٌح أّن ــا ســلبًا أو إجياب ــه اآلن أن حيــزم أمــره ويقــّرر: إّم إذ علي
ــْغ مَــا ُأنـْـِزَل إَِليْــكَ  حّســاس وخطــر، إذ يبــدو مــن ســياق اآليــة ﴿يَــا َأيُّهَــا الرَّسُــوُل بَلِّ

)1( سورة األعى، اآليتان: 19-18.
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مِــنْ رَبِّــكَ وَإِنْ َلــمْ تَْفعَــْل﴾ أّن هــذا التنزيــل قــد تلّقــاه الرســول صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه مــن قبــل، وُأعطــي الوقــت الــكايف لتبليغــه للمســلمن.. ولكــْن ألمــٍر مــا، 
تلــّكأ الرســول عــن ذلــك)1(، ممـّـا أوجــب هــذا التعزيــز بــأدايَت النــداء، واألمــر 
املبــارش، والتحذيــر واإلنــذار للرســول قبــل فــوات األوان، وتذكــره أّنــه جمــّرد 

ــا ُأنْــِزَل إَِليْــكَ﴾. ــْغ مَ ــا الرَّسُــوُل بَلِّ ــا َأيُّهَ ــه نقــل الرســالة: ﴿يَ رســول علي

4. الركن الرابع: هو عبارة: )َفَما َبلَّْغَت ِر�َساَلَتُه(

ــى  ــه ع ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــول األك ــع الرس ــد وض ــن ق ــذا الرك إّن ه
ــا التبليــغ وإّمــا ذهــاب عملــه كنبــيٍّ ورســول، عــى مــا يزيــد عــى  املحــّك: إّم

ــورًا. ــاًء منث ــن... هب ــن الزم ــن م عقدي

)التنزيل(  أنَّ  نرى  فإّننا  إهلّيًا،  أمرًا  النبّي هو  بعد  السام  عليه  بوالية عي  األمر  كان  لـاّم   )1(
هبذه الوالية ال ُبّد أن يكون قد نزل عى الرسول صىَّ اهلل عليه وآله سابقًا وهو يف مّكة، 
الجتامع احلجيج من كّل األصقاع يف ذلك املكان، بالتايل فهو املكان األنسب إلباغهم 
بوالية اإلمام عيٍّ عليه السام حّتى ال يكون لبعضهم حّجة بعد ذلك، يف أّنم مل يسمعوا 
عائدين  الطائف  حّجاج  سيقفل  احلّج،  انتهاء  بعد  إذ:  مبارشة،  الرسول  ِقَبل  من  ذلك 
العراق -  اليمن، من جنوهبا، وحّجاج  إىل أوطانم، من جنوب رشقي مّكة، وحّجاج 
ولن  مّكة،  رشقي  شامل  من  إليه،  سيعودون   - الوقت  ذلك  يف  وجودهم  افراض  عى 
يبقى بعدئٍذ مع الرسول صىَّ اهلل عليه وآله سوى حّجاج املدينة وما حوهلا، وهم الذين 
سيغادرون شامالً عى طريق غدير خّم. ولكن - وكام هو واضح يف التنزيل - فإّن الرسول 
قد كتَم ذلك التبليغ بوالية اإلمام عي عليه السام يف مّكة، بعد أن توّجس من القوم رّشًا، 
حّتى بلغ الرسول، ومن بقي معه من احلجيج )غدير خّم( وكاد أن يتفّرق القوم - عى 
قّلتهم - من جديد... وبالتايل لن يبقى معه صى اهلل عليه وآله من يرى أو يسمع، فكان 

أن نزل ذلك التنزيل( اإلنذار عى الرسول الستدراك األمر بمن حر. 
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ــا ُأنْــِزَل  ــل« ﴿مَ ــذا »التنزي ــون ه ــة مضم ــّى عظم ــًا تتج ــن أيض ــذا الرك ويف ه
ــن تتعــادل  ــة... ول ــغ، إذًا ال رســالة حمّمدّي ــة واضحــة: ال تبلي إَِليْــكَ﴾ فاملعادل

ــزان اإلســام إاّل هبــام... وهــو مــا ســنراه الحقــًا. ــا مي كّفت

ا�ِش-  ُمَك ِمَن النَّ 5. الركن اخلام�ش: عبارة: )املائدة 67(: -َواهلُل َيْع�سِ

الواقــع إّن هــذا الركــن، قــد شــّكل الرافعة التــي أنقــذت املوقــف، وأخرجت 
الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه مــن املــأزق الكبــر الــذي هــو فيــه، بــام 
شــّدت بــه َعُضــَده مــن القــّوة املعنوّيــة، وبــام أفرغــت يف فــؤاده مــن الطمأنينــة 
ــدام...  ــرأة اإلق ــة وج ــض العزيم ــن فائ ــه م ــه ب ــام أمّدت ــأش... وب ــة اجل ورباط

فــزال احلــذر والتوّجــس... وكان )يــوم الغديــر(.

6. الركن ال�ساد�ش: عبارة: )اإِنَّ اهلَل َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن(

هــذا الركــن قــد قطــع الشــّك باليقــن عنــد الرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه 
ــم َأم مل  ــك أبّلغته ــغ... وأّن ــم َزْي ــْن يف قلوهب ــة َم ــة هداي ــدم إمكانّي ــه يف ع وآل

ــمَّ ال ختــَش مــن )األمــر( شــيئًا. ــدوا، ومــن ث ــن هيت ــم ل تبّلغهــم فإّن

ــة املفرطــة يف اإليغــال يف وجــدان الرســول  وبنــاًء عليــه، فــإّن هــذه اإلباغّي
ــد  ــود.. ق ــر املعه ــي غ ــاب اإلهل ــذا اخلط ــال ه ــن خ ــه، م ــه وآل ــىَّ اهلل علي ص
ــة  ــع يف إباغّي ــه يندف ــه هــّزًا، وجعلت ــه وآل ــان الرســول صــىَّ اهلل علي هــّزت كي
ُأخــرى متنّوعــة، لتكريــس ذلــك )التنزيــل( ميدانيًّــا، بشــكل حمســوس، 

ــة: ــك اإلباغّي ــن تل ــموع.. وم ــور، ومس ومنظ
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- اإبالغّية الزمان:

مــن الــدالالت امللفتــة هنــا، أّن )يــوم الغديــر( كان يف موســم احلــّج، وألّول 
مــّرة مل يرســل الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أمــرًا عــى رأس احلجيــج، بــل كان 
الرســول نفســه عــى رأســهم، يف أّول حّجــة )وآخــر حّجــة( لــه، األمــر الــذي 
ــول  ــود الرس ــابقة، لوج ــم الس ــن املواس ــج ع ــدد احلجي ــادًة يف ع ــتدعى زي اس
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بينهــم؛ والــذي ســيحفر يف ذاكرهتــم كلَّ حــدٍث شــهدوه 
ــه  ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــم الرس ــد أْن أخره ــّص بع ــة، وباألخ ــك احلّج يف تل
أّنــه رّبــام لــن يلقاهــم يف املوســم القــادم، لدنــّو أجلــه، وإذ تــويّف صــىَّ اهلل عليــه 
وآلــه.. باتــت تعــرف تلــك احلّجــة بـ)حّجــة الــوداع(، وصــارت عامــًة فارقــًة 

ــة. يف تاريــخ الســرة النبوّي

- اإبالغّية املكان:

وقعــت توليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام، يف موضــع )غديــر خــّم(.. وهــو 
مــاٌء بــن مّكــة واملدينــة، ومفــرق الطــرق للعائدين مــن مّكــة، إىل املدينــة املنّورة، 
والشــام ومــر، لذلــك هــو منزلــة جغرافّيــة حيوّيــة ال ُبــّد منهــا، للعابريــن إىل 
ــة  ــور اجلاهلّي ــذ عص ــا، من ــا - إليه ــن منه ــدان، أو للعائدي ــك البل ــن تل ــة م مّك

األُوىل..

ومــع ظهــور الدعــوة املحّمدّيــة، اكتســب هــذا املــكان ُبعــدًا إســامّيًا خاّصــًا، 
وذلــك لعــّدة ُأمــور منهــا:

أ: وقوعه يف طريق اهلجرة النبوّية من مّكة إىل املدينة.
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ب: وقوعه يف طريق عودة النبيِّ صىَّ اهلل عليه وآله من حّجة الوداع.

ج: وقوع بيعة الغدير يف هذا املكان.

وكّل واحــد مــن هــذه املواقــف يمّثــل ُبعــدًا مهــاّمً يف مســرة التاريــخ 
اإلســامّي:

ــامّية  ــوة اإلس ــار الدع ــُمنَطَلق األّول النتش ــت الـ ــة، كان ــرة النبوّي - فاهلج
ــامل. ــاء الع ــّم يف أنح ــن ث ــة.. وم ــدود مّك ــارج ح خ

ــاًم للرســالة  ــّورة، كانــت خت ــة املن ــوداع والعــودة منهــا إىل املدين - وحّجــة ال
ــة. املحّمدّي

ــالة،  ــد الرس ــاء عه ــة، والنته ــد اإلمام ــد لعه ــي التمهي ــر، ه ــة الغدي - وبيع
ــة. ــن وتّــت النعم ــل الدي ــث كم حي

غــر أّن شــهرة موقــع الغديــر بيــوم الواليــة لإلمــام عــيٍّ عليــه الســام، قــد 
طغــت يف التاريــخ اإلســامّي عــى شــهرة أّيــة حادثــة ُأخــرى فيــه..

ــلمن  ــامق املس ــكان، إىل أع ــة امل ــاذ إباغّي ــى نف ــة ع ــك، إاّل دالل ــا ذل وم
ووجدانــم.. وتغلغلــه يف ذاكرهتــم الدينّيــة والتاريّيــة.

- اإبالغّية امل�سرح:

مل يكتــِف الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه بتحديــد املــكان بشــكٍل عــاّم إلعان 
الواليــة، بــل عمــَد إىل ُركــٍن حمــّدٍد منــه، وَأَمــَر - كمخــرٍج بــارٍع - إىل هتيئــة ذلك 
الركــن، وإعــداده بأفضــل صــورة، ليطــّل مــن خالــه عــى مجــوع املســلمن، يف 
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حلظــة تاريّيــة ال ُتنَســى: )فعــن زيــد بــن أرقــم قــال: لـــاّم حــّج رســول اهلل صــىَّ 
اهلل عليــه وآلــه حّجــة الــوداع، وعــاد قاصــدًا املدينــة، أقــام بغديــر خــّم، وهــو 
مــاٌء بــن مّكــة واملدينــة؛ وذلــك يف اليــوم الثامــن عــر مــن ذي احلّجــة احلــرام.. 
ألّن هــذا املوقــع كان مفــرق الطــرق املؤّديــة إىل املدينــة املنــّورة والعــراق والشــام 
ومــر، تفــّرق النــاس عــن رســول اهلل مّتجهــن وجهــة أوطانــم، فأمــر صــىَّ 
ــردِّ املتقــّدم وانتظــار املتأّخــر،  ــه الســام أْن جيمعهــم بِ ــًا علي ــه علّي ــه وآل اهلل علي
ــاٍت  ــُمراٍت دوح ــس َس ــن مخ ــًا م ــه قريب ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــَزل الرس وَن
متقاربــات، ونــى أن جيلــس حتتهــّن، ثــّم أمــر صــىَّ اهلل عليــه وآلــه أن ُيَقــَم مــا 
حتــت تلُكــُم الّســمراِت مــن شــوٍك، وأن ُتشــّذب فروعهــّن املتدلّيــة، وأن ُتــرّش 
األرض حتتهــّن، وبعــد أن نزلــت اجلمــوع منازهلــا، وأخــذت أماكنهــا، أمــر صىَّ 
اهلل عليــه وآلــه مناديــه، أْن ينــادي الصــاة جامعــة.. وبعــد أن انتهــى صــىَّ اهلل 
عليــه وآلــه مــن صاتــه، أَمــَر أن ُيصنــع لــه منــر مــن أقتــاب اإلبــل، ثــّم صعــد 

صــىَّ اهلل عليــه وآلــه املنــر متوّســدًا يــَد عــيٍّ عليــه الســام.

ــاه املســلمن،  ــة، يف شــّد انتب ــداع واإلباغّي ــة اإلب ــا، وصــل اإلخــراج قّم هن
وتشــنيف آذانــم، ملــا ســيعلنه الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه.

- اإبالغّية اخلطاب الل�ساين:

بعــد هــذه اإلطالــة امليدانّيــة غــر املعهــودة للنبــيِّ صــىَّ اهلل عليــه وآلــه عــى 
مجــوع املســلمن، عــر تلــك اللوحــة الطبيعّيــة الســاحرة، وعــيٌّ عليــه الســام 
ــد مــن  ــه إاّل بعــد أن تأّك ــدأ خطاب ــه أْن يب ــه وآل ــه، مل يشــأ صــىَّ اهلل علي إىل جانب
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ــم  ــث خاطبه ــالة، حي ــغ الرس ــن تبلي ــه، ليضم ــتامع ل ــاس لاس ــة الن جهوزّي
قائــًا: »أّيــا النــاس.. أال تســمعون؟«، قالــوا نعــم.. ليبــدأ عندئــٍذ فصــُل املقــال: 
»أهّيــا النــاس، أال تســمعون؟«، قالــوا: نعــم، قــال: »فــإّن َفَرطكــم عــى احلــوض، 
وأنتــم واردون عــيَّ احلــوض، وإّن عرَضــُه مــا بــن صنعــاَء وُبــْرى، فيــه أقــداٌح 
ــاٍد:  ــادى ُمن ــن«؟! فن ــون يف الثقل ــف ختلِف ــروا كي ــة، فانظ ــن فّض ــوِم م ــدَد النج ع
ومــا الثقــان يــا رســول اهلل؟ قــال: »الَثقــُل األكــر: كتــاُب اهلل، َطــَرٌف بَِيــِد اهلل عزَّ 
وجــلَّ وَطــرٌف بأيديكــم، فتمّســكوا بــه ال تضّلــوا، واآلخــُر األصغــُر: ِعــريت، وإنَّ 
اللطيــَف اخلبــر نّبــأن أّنــا لــن يتفّرقــا حتــى يــردا عــّي احلــوض، فســألُت ذلــك 
هلــا رّب، فــا َتقِدمومهــا فتهلكــوا، وال ُتقــّروا عنهــا فتهلكــوا«، ثــمَّ أخــذ بيــد 
عــيٍّ فرفعهــا حتــى رؤي بيــاُض آباطهــام، وعرفــُه القــوم أمجعــون، فقــال: »أّيــا 
النــاس: َمــْن َأوىل النــاس باملؤمنــن مــن أنفســهم؟«، قالــوا: اهلل ورســوله أعلــم، 
ــن  ــهم؛ فم ــن أنفس ــم م ــا أوىل هب ــن، وأن ــوىل املؤمن ــا م ــوالي، وأن ــال: »إّن اهلل م ق
ــام  ــة اإلم ــّرات، ويف رواي ــاث م ــا ث ــواله«، )يقوهل ــيٌّ م ــذا ع ــواله، فه ــت م كن
أمحــد أربــع مــرات(، ثــّم قــال: »اللهــّم واِل مــن وااله، وعــاِد مــن عــاداه، وأحــّب 
َمــْن أحّبــه، وأبغــض مــن أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر 
ــون  ــوم هينّئ ــق الق ــّم طف ــب«، ث ــاهد الغائ ــغ الش ــث دار، أال فليبّل ــه حي ــّق مع احل
أمــر املؤمنــن عليــه الســام، وممـّـن هنـّـأه يف مقــّدم الصحابــة، أبــو بكــر وعمــر، 
كلٌّ يقــول: بــٍخ بــٍخ لــك يــا بــن أيب طالــب، أصبحــَت وأمســيَت مــوالَي ومــوىل 
كلِّ مؤمــٍن ومؤمنــة، وقــال ابــن عّبــاس: َوُجبــت واهلل يف أعنــاق القــوم، يعنــي 
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بذلــك البيعــة بالواليــة واإلمــرة واخلافــة()1(.

ومــن املاحــظ يف هــذا اخلطــاب النبــوّي، أّن الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه 
ــت  ــتوثقهم، وحان ــى إذا اس ــن، حّت ــدارج العارف ــاس م ــه بالن ــى خال ــد ارتق ق
حلظــة التبليــغ، عــّزز اخلطــاب )بُِلَغــِة اجلََســِد(... إيغــاالً يف إباغّيــة اخلطــاب... 
ــوم  ــه الق ــام، وعرف ــاض آباطه ــى رؤي بي ــا، حّت ــيٍّ فرفعه ــد ع ــذ بي ــث )أخ حي
أمجعــون(، وهــو غايــة املــرام للتبليــغ بواليــة اإلمــام، »فمــن كنــت مــواله فهــذا 
ــًا، تأكيــدًا عــى تلــك  عــيٌّ مــواله«، كّررهــا الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه ثاث
الواليــة اإلهليــة، مشــفوعًة بالدعــاء لعــيٍّ عليــه الســام بالنــر والتأييــد، وعــى 
ــث  ــدور حي ــيٍّ ي ــع ع ــّق م ــّق واحل ــع احل ــيٌّ م ــذالن: »فع ــزي واخل ــه باخل أعدائ
ــن  ــق ع ــه ينط ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــى، أّن الرس ــر أن ننس ــن غ دار«)2(... م
ــِن  ــا يَنْطِــقُ عَ ــاىل: }وَمَ ــه تع ــم قول ــورة النج ــام ورد يف س ــارشة ك ــاىل مب اهلل تع

الْهَــوَى )3( إِنْ هُــوَ إَِل وَحْــيٌ يُوحَــى{)3(.

)1( هذا احلديث رواه جمٌّ غفٌر من الصحابة: فقد ورد مرفوعًا، عن أيب بكر وعمر بن اخلّطاب، 
وطلحة بن عبيد اهلل، والزبر بن العوام، وسعد بن أيب وّقاص، وعبد الرمحن بن عوف، 
أرقم، والراء بن عازب وبريدة بن اخلصيب وأيب  املّطلب، وزيد بن  والعباس بن عبد 
هريرة، وأيب سعيد اخلدري، وجابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عّباس، وحبي بن جنادة، 
وعبد اهلل بن مسعود، وعمران بن حصن، وعبد اهلل بن عمر، وعاّمر بن يارس، وأيب ذّر 
الغفاري، وسلامن الفاريس، وأسعد بن زارة، وخزيمة بن ثابت، وأيب أيوب األنصاري، 
وسهل بن جنيف، وحنيفة بن اليامن، وسمرة بن جندب، وزيد بن ثابت، وأنس بن مالك 

وغرهم.
)2( شواهد التنزيل، احلسكاين: 1/ 209، الرقم 216.

)3( سورة النجم، اآليتان: 4-3.
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وهــذا هــو فصــل اخلطــاب، ممـّـا ال يمكــن ألّي مســلم قــد صــدق إســامه أن 
ينكــره، بــام يزدحــم فيــه مــن دالالت..

- اإبالغّية الختيار

ملاذا علّي عليه ال�سالم؟ 

ــار  ــن كب ــره م ــة دون غ ــيٌّ بالوالي ــع ع ــاذا بوي ــول: مل ــل يق ... وُربَّ قائ
الصحابــة؟

اجلــواب عــى ذلــك يف منتهــى البســاطة، لتمّيــز عــيٍّ عليــه الســام عــن كلِّ 
ــدًا  ــا بعــض األمثلــة تأكي ــة، يف ســرته وفضائلــه، ويكفــي أن نذكــر هن الصحاب

عــى ذلــك:

1. ولية الإمام علّي عليه ال�سالم �سابقة ليوم الغدير:

إّن واليــة اإلمــام عــيٍّ عليــه الســام، هــي إرادة إهلّيــة واضحــة، نــّص عليهــا 
الوحــي قبــل يــوم الغديــر بزمــن بعيــد... وذلــك مــن خــال قولــه عــزَّ وجــلَّ 
ــونَ  ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُ ــوُلهُ وَالَّذِيــنَ آمَنُ ــا وَلِيُُّكــمُ اهلل وَرَسُ ــدة: ﴿إِنَّمَ ــورة املائ يف س
الصَّــاَةَ وَيُؤُْتــونَ الــزََّكاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ﴾)1(، ومــن املّتفــق عليــه عنــد 
العلــامء يف أســباب النــزول أّن هــذه اآليــة إّنــام نزلــت يف عــيٍّ عليــه الســام بعــد 

)1( سورة املائدة، اآلية: 55.



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

188

سابع
الجزء ال

أن تصــّدق بخاتــه وهــو راكــع يف املســجد)1(.

2. حديث الراية:

ــيُّ  ــارص النب ــاّم ح ــه لـ ــاص، أّن ــن أيب وّق ــعيد ب ــن س ــد ع ــيخ املفي روى الش
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه حصــن خيــر)2( وطــال احلصــار، بعــث رســول اهلل صــىَّ 
ــّم بعــث هبــا مــع عمــر فرّدهــا،  ــه مــع أيب بكــر، فرّدهــا، ث ــه برايت ــه وآل اهلل علي
ــة غــدًا رجــًا  ــال: »ألُعطــّن الراي ــه وق ــه وآل فغضــب رســول اهلل صــىَّ اهلل علي
ــُه اهللُ ورســوُله، وحيــبُّ اهللَ ورســوَله، كــّرارًا غــر فــّرار، ال يرجــع حّتــى يفتــح  حُيِبُّ
ــَره يدعــو أحــدًا،  ــا عــى الّركــب، فلــم ن ــا، جثون ــه«، فلـــاّم أصبحن اهلل عــى يدي
ثــّم نــادى: أيــن عــيُّ بــن أيب طالــب؟ فجــيء بــه وهــو أرمــد؛ فتفــل يف عينيــه 

ــه)3(. ــى يدي ــح اهلل ع ــة، ففت ــاه الراي وأعط

، دون  ــة لعــيٍّ وكــام ناحــظ، ففــي هــذا احلديــث الريــف، شــهادة حرّي
ــام بأمــر املســلمن..  ــة واجلــدارة والكفــاءة، للقي ــة، باألهلّي غــره مــن الصحاب
ــام  ــه الس ــيٍّ علي ــِر ع ــه لغ ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــهد الرس ــل ش وإاّل.. فه

)1( تفسر امليزان، السّيد الطبطبائي: 6/ 16. الدّر املنثور، السيوطي: 2/ 293.
)2( خير: حصن معروف لليهود، شاميل املدينة املنّورة، حارصهم النبّي يف السنة السابعة من 

اهلجرة، وطال احلصار. ينظر: معجم البلدان: 409/2.
)3( األمايل، الشيخ املفيد: 56، والرواية متعّددة األلفاظ، متعّددة املصادر، فِعَوضًا عن كتب 
الصحاح والسنن، هي )عى سبيل املثال( يف: السرة النبوّية البن هشام. املستدرك عى 
كنز  حنبل.  بن  أمحد  املسند،  اهليثمي.  الزوائد،  جممع  النيشابوري.  احلاكم  الصحيحن، 

العامل، املتقي اهلندي. حلية األولياء، احلافظ أبو نعيم األصفهاين. 
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ــوله؟ ــّب اهلل ورس ــوله وحي ــه اهلل ورس ــه حيّب ــن، بأّن ــة والتعي باحلرّي

3. حديث املوؤاخاة:

روى أمحــد بــن حنبــل وغــره، أّن الرســول صــىَّ اهلل عليــه وآلــه آخــى بــن 
النــاس، وتــرك علّيــًا حتــى األخــر، حّتــى ال يــَرى لــه أخــًا، فقــال: »يــا رســول 
اهلل آخيــت بــن أصحابــك وتركتنــي؟«، فقــال صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »إّنــا تركتــك 
ــد اهلل وأخــو  ــا عب ــإْن ذكــرك أحــٌد فقــل: أن ــا أخــوك، ف لنفــي، أنــت أخــي، وأن
ــك إاّل  ــا أّخرت ــّق، م ــي باحل ــذي بعثن ــّذاب، وال ــدك إاّل ك ــا بع ــوله، ال يّدعيه رس
ــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، إاّل أّنــه ال نبــيَّ بعــدي، وأنــت  لنفــي، وأنــت منّ

أخــي ووارثــي«)1(.

4. ف�سائل علّي عليه ال�سالم عاّمة:

وإىل جانــب هــذا احلديــث، عــرات بــل مئات مــن األحاديــث النبوّيــة، التي 
تزخــر هبــا كتــب احلديــث، مؤّكــدة فضائــل عــيٍّ ومكانتــه عنــد النبــيِّ األكــرم 

صــىَّ اهلل عليــه وآلــه دون ســائر الصحابــة؛ ومــن ذلــك، عــى ســبيل املثــال:

ــة  ــى ثاث ــِد اهلل ع ــّي.. أمح ــا ع ــه: »ي ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ق
أشــياء: زّوجتــك فاطمــة، وهــي ســّيدة نســاء أهــل اجلنّــة، وأْنَجْبــَت منهــا احلســن 

)1( حديث املؤاخاة متواتر سواٌء يف املؤاخاة األوىل يف مّكة، أم يف الثانية يف املدينة، وهو مروّي 
عن عرات الصحابة والتابعن؛ ينظر: عى سبيل املثال: الثقات، ابن حّبان: 1/ 138. 
150. اإلصابة، ابن حجر  226. سرة ابن هشام: 2/  البداية والنهاية/ ابن كثر: 3/ 

العسقاين: 2/ 507. تاريخ اخلميس، ابن احلسن الديار بكري: 1/ 353. وغرها.
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واحلســن ومهــا ســّيدا شــباب أهــل اجلنـّـة، وصاهــرَت حمّمــدًا، وهــو ســّيد األّولــن 
ــن«. واآلخري

وهلذا، كان عيٌّ عليه السام يفخر هبذه املنزلة، ويقول شعرًا:
ــنـــوي ــيحمـــّمـــٌد الـــنـــبـــيُّ أخــــي وِصـ ــّم ــداِء َع ــهـ ــُد الـــشـ ــّيـ ومَحــــــزُة سـ

ــذي ُيــضــحــي وُيــمــي ــ ــُر ال ــف ــَع ـــيوج ــُن ُأمِّ ــ ــُر مـــع املـــالئـــكـــة.. اب ــط ي

ــريس ــ ــُت حمــّمــد َســَكــنــي وُع ــنـ ــهــا بـــَدمـــي وحلــمــيوبـ ــوٌب حلــُم ــشـ َمـ

منها َولــــــــداي..  أمحــــَد  فـــأّيـــُكـــُم لـــُه َســـهـــٌم كــَســهــمــي؟!وِســبــطــا 

طـــرًا اإلســـــــالِم  إىل  ــُم  ــك ــُت ــق ــب ُحلميس أواَن  ــَلــْغــُت  َب مــا  ــرًا..  ــغ ص

ــار ــي ــى اخــت بــحــكــمــيوأَوصـــــــاين الــنــبــيُّ عـ ــه  ــنـ مـ رىًض  ــه  ــ ــتـ ــ ألُّمـ

عــلــيــُكــم ــه  ــ ــَت ــ والي يل  خــمِّفــــأوَجــــَب  غـــديـــِر  يـــــوَم  اهلل  َرســـــــُول 

بظلميفــــَويــــٌل، ثــــّم َويـــــــٌل، ثــــّم َويــــٌل ــدًا  ــ غـ ــه  ــ اإللـ ــلــقــى  ي ــن  ــ ملَِـ

ــام  ــه الســام - لـِ ــن أيب طالــب علي ــار لعــيِّ ب وبعــد... أ ليــس هــذا االختي
خّصــه اهلل بــه مــن فضائــل ومكرمــات دون ســائر الصحابــة كخليفــة للمســلمن 
ــاب  ــة يف اخلط ــه، إباغّي ــّد ذات ــو يف ح ــه -، ه ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــيِّ ص ــد النب بع
ــي  ــك ه ــة ذل ــة؟ وأّن دالل ــا إباغّي ــا بعده ــّي، م ــيايّس واالجتامع ــّي والس الدين

ــٍد؟ ــى أح ــى ع ــوح وال ختف ــة يف الوض غاي

- اإبالغّية اخلطاب الإعالمّي )ال�سعر(

عندمــا نتذّكــر أّن )الشــعر ديــوان العــرب( وأّن القبيلــة كانــت تقيــم 
ــة يف  ــيلتها اإلعامّي ــه وس ــاعر - ألّن ــا ش ــر فيه ــة إذا ظه ــاالت الصاخب االحتف
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ذلــك الوقــت - نــدرك خطــورة اخلطــاب اإلعامــي وإباغّيتــه النافــذة يف ذلــك 
اليــوم، وباألخــّص أّن النــاس عــى مفــرق طــرٍق عائديــن إىل أوطانــم، حيــث 
ــان  ــارضًا يف أذه ــًا ح ــه حّي ــّي يبقي ــاب إعام ــّي بخط ــاب الدين ــيتعّزز اخلط س

ــَب(. ــاهُد الغائ ــغ الش ــم )ويبّل ــروه يف أوطان ــن، لين العائدي

ومــن الواضــح تامــًا، أّن شــاعر الرســول حســان بــن ثابــت، قــد وعــى هــذه 
ــاه أن  ــتأذنًا إّي ــه مس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــول ص ــع إىل الرس ــق... فاندف ــة بعم احلقيق
ــه الرســول صــىَّ اهلل  ــأِذَن ل ــًا... ف ــر( إعامّي ــوم الغدي ( هــذا احلــدَث )ي ــثَّ )َيُب
عليــه وآلــه بذلــك... مؤّيــدًا )بالــروح القــدس(، ويف هــذا التأييــد اإلهلــي مــن 

الداللــة مــا فيــه، فاندفــع حّســان ينشــد:
ــُهــم ــّي ــب ــُم يــــوَم الـــغـــديـــِر َن ــادهُيـ ــنـ .. وأســـِمـــْع بــالــنــبــيِّ ُمــنــاديــايـ بِـــخـــمٍّ

ــه ــِر ربِّ ــُل عــْن أمـ ــاَءُه جــري ــ ــاوقــد ج ــي ــُك وانِ ــ ــوٌم، فــال َت ــص ــع بــأّنــك م

ــم ـ رهبَّ اهلل  أنــــــزَل  ــا  مـ ـــغـــُهـــُم  ــاوبـــلِّ ــادي األع ــاك  هــن ــَش  ــَك وال ختـ ــي إل

ــُه ــفَّ ك ــَع  ــ ــ راف ذاَك  إذ  ــِه  ــ ب ــاَم  ــقـ ــوَت عاليافـ ــص ال ُمــعــلِــَن  ــيٍّ  بــكــفِّ ع

ــُكــم تعاميافــقــاَل: َفــَمــْن مـــوالُكـــُم وولــّي ــاك  ــن ه ُيـــبـــدوا  وملْ  ــوا  ــقــال ف

ــا ــن ــيُّ ــا وأنـــــــَت ول ــ ــوالن ــ عاصياإهلــــــَك م الــيــوَم  ــَك  ل فينا  ــَدّن  جِتـ ــْن  ول

ــنــي ــيُّ فــإنَّ ــ ــا ع ــْم يـ ــ ــُه: ُقـ ــ ــاَل لـ ــقـ وهاديافـ إمــامــًا  َبــْعــدي  ــْن  ِم رضيُتَك 

ــُه ــيُّ ــذا ول ــه ــُت مــــوالْه ف ــن ــْن ك ــَمـ موالياَفـ ــْدٍق  ــ ِص ــاَر  ــص أن ــُه  ل فــكــونــوا 

َولـــيَّـــُه واِل  ــمَّ  ــه ــل ال ــا:  ــ دع ُمعادياهـــنـــاَك  عــلــّيــًا  ــادى  عـ ــذي  ــّل ل وُكـــْن 

ِهم لِنرْصِ نارصيه  انــرُصْ   : ربُّ الدياِجياَفَيا  جيلو  كالبدِر  ُهــدًى  إمــاَم 

- اإبالغّية اخلطاب الإلهّي اخلتامّي



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

192

سابع
الجزء ال

ــام  ــّي، كان خت ــاب إهل ــى بخط ــّي، انته ــاب إهل ــر بخط ــوم الغدي ــدأ ي ــام ب وك
ــّي  ــة لع ــك البيع ــام مناس ــى إت ــّي ع ــع اإلهل ــة التوقي ــة وبمثاب ــالة املحّمدّي الرس
عليــه الســام يف ذلــك اليــوم، فقــال تعــاىل يف ســورة املائــدة: }الْيَــوْمَ َأْكمَْلــتُ 
َلُكــمْ دِينَُكــمْ وََأتْمَمْــتُ عََليُْكــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ َلُكــمُ اإِلسْــاَمَ دِينــًا{)1(.

ــة  ــن دون والي ــاب، إذ: م ــى أّي مرت ــرّد ع ــاب، وال ــُل اخلط ــذا، فص ويف ه
عــّي عليــه الســام لــن يكتمــل الديــن، ولــن تتــّم نعمــة اهلل عــى النــاس، ولــن 

ــاِده. ــًا لِِعَب يــرض عــّز وجــّل، باإلســام دين

وهذا من عظيم الِعَر، ودليل عى مكانة عّي عند اهلل، قبل البر.

الإمام علّي عليه ال�سالم قدوُة احلاكم ال�سالح واإبالغّية ل تنقطع

ومــن األُمــور اخلفّيــة يف )بيعــة الغديــر(، هــي تلــك اإلباغّيــة العابــرة للزمان 
، والرســول األكــرم صــىَّ اهلل عليــه  واملــكان، الكامنــة يف اختيــار اهلل عــزَّ وجــلَّ
ــا هلــم؛ ذلــك أّن  ــًا عليــه الســام خليفــًة للمســلمن بعــَد النبــيِّ ووليًّ وآلــه علّي
ــة  ــه فاطم ــّي، أو زوج ابنت ــّم النب ــن ع ــو اب ــا ه ــن ألّن عليًّ ــار مل يك ــذا االختي ه
ــة  ــت ممزوج ــه كان ــيٍّ وأخاق ــة ع ــل ألّن جبّل ــم - ب ــب بعضه ــد يذه ــام ق - ك
ــًا  ــة وتطبيق ــا للريع ــدادًا طبيعيًّ ــّكل امت ــذي يش ــادل، ال ــم الع ــال احلاك بخص
ــة  ــة منقطع ــة وإباغّي ــدوة مثالّي ــو ق ــمَّ فه ــن ث ــة، وم ــا املحّمدّي ــًا ملبادئه صادق
ــاد والبــاد عــى مــّر العصــور. النظــر، لــكلِّ حاكــم يؤتــن عــى شــؤون العب

ــام ملالــك  ولعــّل أفضــل مــا جُيّســد هــذا األمــر، هــو )عهــُد( عــيٍّ عليــه السَّ

)1( سورة املائدة، اآلية: 3.
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ــام كان  ــه الس ــام علي ــك أّن اإلم ــر، ذل ــى م ــًا ع ــله والي ــا أرس ــر عندم األش
ــر  ــًا إىل خ ــم، توّص ــق احلاك ــارة طري ــد( إىل إن ــذا )العه ــال ه ــن خ ــعى م يس
ــات  ــي أزم ــام ه ــر، إّن ــب الب ــي تصي ــات الت ــرى أّن األزم ــر: إذ كان ي الب
ــم،  ــتقيُم احلاك ــوم يس ــٍة(... وي ــوى )أمان ــِرِه، س ــُم يف َنَظ ــا احلُْك ــٍم... وم ُحْك
ــات،  ــرج األزم ــاد، وتنف ــاد والب ــور العب ــح ُأم ــم، تصل ــة( احلك ــؤدَّى )أمان وُت

ــات. ــتوى التحّدي ــعب يف مس ــون الش ويك

مــن هنــا نــرى، ِحــْرَص اإلمــاِم عــيٍّ عليــه الســام - عنــد اختيــار ُعاّملــه - 
عــى اختيــار )القــوّي األمــن(، انطاقــًا مــن قولــه تعــاىل يف ســورة القصــص: 

}إِنَّ خَيْــرَ مَــِن اسْــَتْأجَرْتَ الَْقــِويُّ المِــنُ{)1(.

وكذلــك، ظهــر هــذا احلــرص أيضــًا يف تأكيــده وتشــديده عــى ُعاّملــه - عنــد 
ــن أداء  ــذي حُيِس ــن، ال ــار األم ــى رضورة اختي ــًا - ع ــاعدهيم أيض ــار مس اختي

األمانــة... فاألمــن: هــو املؤَتـَـن، وهــو احلافــظ؛ واألمانــة ضــّد اخليانــة.

ــورة  ــال يف س ــن ق ــم، ح ــة واحلُك ــن األمان ــلَّ ب ــزَّ وج ــط اهلل ع ــا رب ــن هن م
ـاتِ إَِلــى َأهْلِهَــا وَإَِذا حََكمُْتــمْ  النســاء: }إِنَّ اهلَل يَْأمُرُُكــمْ َأنْ ُتــؤَدُّوا المَانـَ
ــهِ إِنَّ اهلَل َكانَ  ــا يَعُِظُكــمْ بِ ــدِْل إِنَّ اهلَل نِعِمَّ ــوا بِالْعَ ــاِس َأنْ تَحُْكمُ ــنَ النَّ بَيْ

سَــمِيعًا بَصِــرًا{)2(.

فــإذا كانــت اآليــة قــد أوجبــت أداء األمانــات إىل أهلهــا، واحلُْكــَم بالعــدِل... 

)1( سورة القصص، اآلية: 26.
)2( سورة النساء، اآلية: 58.
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فهــذا اجتــامع السياســة العادلــة، والواليــة الصاحلة.

ــه  ــىَّ اهلل علي ــرم ص ــول األك ــأل الرس ــًا س ــام، أّن أعرابّي ــذا املق ــُر يف ه وُيذَك
ــُة، فانتظــِر الســاعَة«، فســأل:  وآلــه عــن الســاعة، فأجابــه: »فــإذا ُضيَِّعــِت األمان
ــَد األمــُر إىل غــِر  )وكيــف إضاَعُتهــا؟(، فأجــاب صــىَّ اهلل عليــه وآلــه: »إذا ُوسِّ

ــاعَة«. ــِر الس ــه، فانتظ أهلِ

مــن هنــا نــرى هــذا اإلحلــاح املتكــّرر، يف معظــم )ُكُتــِب( اإلمــام عــيٍّ عليــه 
ــق  ــا يتعّل ــك، ممّ ــر ذل ــة، أو غ ــظ األمان ــول رضورة حف ــه، ح ــام إىل عاّمل الس
هبــا... ألّنــه كــام يقــول اإلمــام عليــه الســام: »مــن اســتهان باألمانــة، وَرَتــَع يف 
اخليانــة، ومل ُينــّزه نفســه َوِدينَــُه عنهــا، فقــد أحــلَّ بنفســه الــُذلَّ واخلــْزَي، يف الدنيــا، 
ــّش  ــع الِغ ــِة، وأْفَظ ــُة األُّم ــِة خيان ــم اخليان ــزى، وإّن أعظ ــرِة َأَذلُّ وَأخ ــو يف اآلخ وه

ــة«)1(. ــشُّ األئّم ِغ

وعــن األصبــغ بــن نباتــة قــال: قــال عــيٌّ عليــه الســام خماطبــًا أهــل الكوفة: 
»دخلــُت بادكــم بأســايل هــذه، وَرْحــِي وراحلتــي، فــإْن أنــا خرجــُت مــن بادكم 

بغــر مــا دخلــُت، فإّنني مــن اخلائنــن«)2(.

وبعــد... فهــْل تناَهــت هــذه اإلباغّيــة اإلهلّيــة يف اختيــار )عــّي( القــدوة... 
ــم  ــم وأفئدهت ــم وبصائره ــرب وأبصاره ــكام الع ــر(، إىل آذان ح ــوم الغدي )ي

)1( نج الباغة: 383، دار الكتاب اللبنايّن، بروت 1967م.
)2( ينظر: مناقب آل أيب طالب، إبن شهر آشوب: 1/ 367، منشورات عّامة، قّم، 1376هـ. 
التاريخ  مؤّسسة   ،12  /7 البحراين:  هاشم  اإلمام  تعين  يف  اخلصام  وحّجة  املرام  غاية 

العريّب، بروت، 2001م.
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واملســلمن عــى مــّر التاريــخ... والســيام يف أّيامنــا هــذه... أْم... عــى مــن تتلــو 
ــا داوود؟؟!!(. ــرك ي مزام
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يوم الغدير وآثاره يف اختيار القائد الناجح... بعض نصوص نهج البالغة 
أمنوذجًا دراسة داللية أسلوبية

م. م و�سال عبد الواحد خ�سري اخلر�ساين... اأ. د. حاكم حبيب الكريطي

اخلال�سة: 

ــام يف  ــدر اإلس ــت يف ص ــي أحاط ــة الت ــروف العصيب ــن الظ ــم م ــى الّرغ ع
ــر  ــق، وينت ــَر احل ــاء اهلل أْن يظه ــام( ش ــه الس ــر املؤمنن)علي ــل أم ــم فضائ كت
حديــث الغديــر بــن النــاس، وبيــان أمهيــة الواليــة الّتكوينيــة، فــا يدعو الشــك 
ــه،  ــى بصرت ــه، وأعم ــى قلب ــم اهلل ع ــن خت ــاس إالّ م ــوس الن ــون يف نف والظن
وعليــه فكانــت خطبــة الغديــر هــي الطريــق ملعرفــة احلــق وإتباعــه، ومــن هــذا 
ــَد الّرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يف خطبــة الغديــر  املنطلــق أكَّ
ــاره  ــن اختي ــم يك ــده، فل ــن بع ــلمن م ــة املس ــب للخليف ــار الّصائ ــى اختي ع
اعتباطــًا؛ وإنــام أمــٌر مــن الّســامء، وذلــك مــا مهــدت الّســامء يف هــذه الشــخصية 
ــوم  ــاء ي ــد ج ــار، فق ــن األخط ــة م ــذه األم ــظ ه ــام يف حف ــات الّس كّل مقوم
الغديــر؛ إلكــامل دور النبــوة يف ترســخ املبــادئ والقيــم وتعاليــم اإلســام، لــذا 
لّبــى الّرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه والــه وســلن( نــداء الّســامء يف تنصيــب 
ــة  ــلمن؛ألجل ديموم ــام(خليفة املس ــه الس ــن ايب طالب)علي ــي ب ــام ع اإلم

اإلســام واحلفــاظ عــى وحــدة املســلمن.
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واســتنادًا إىل ذلــك ســوف يكــون مــدار بحثنــا هــذا عــن الشــخصية القياديــة 
املســاملة التــي حيتاجهــا املجتمــع يف كل عــر؛ لنــر األمــن واالســتقرار، بعيــدة 
ــي  ــة وتلب ــي الّرعي ــوض، تراع ــاد والف ــف واالضطه ــاليب العن ــن كل أس ع
احتياجاهتــا، وهــا نحــن نعيــش أزمــة الّســام بكافــة نواحيــه؛ لذا ســوف نســلط 
ــة  ــدوة وحج ــون ق ــامء؛ لتك ــا الّس ــي اختاره ــخصية الت ــك الش ــى تل ــوء ع الض
للقياديــن مــدى الّدهــر، لينتهجــوا منهجــه الســلمي لعملــه بقيــم الّســامء ليســود 

األمــن واالســتقرار.

لذا قد تكون خطة البحث مبنية عى تهيٍد وحمورين، مها:

التمهيد: قراءة يف املفاهيم )الّداللية واألسلوبية(.

الليــة وآثارهــا يف بيــان اختيــار القيــادي الناجــح  املحــور األول: املفارقــة الدَّ
يف حفــظ الّســام الّســيايس.

ــان أهــم األســس واملعايــر يف نجــاح  ــة الّتكــرار يف بي املحــور الثالــث: دالل
ــة. ــة واإلداري ــة االقتصادي ــادي يف املنظوم القي

التمهيد: قراءة يف املفاهيم )الّداللية واألسلوبية(.

للة. 1- مفهوم الدَّ

ــا  ــدت جذوره ــام امت ــامعنا؛ وإّن ــى مس ــدة ع ــة( جدي ــة )الدالل ــن لفظ مل تك
ــي  ــة واألدب، إْذ عن ــاء يف اللغ ــات القدم ــت يف مؤلف ــور األوىل إْذ جتل إىل العص
ــة،  ــة(، )منهــا يف املعجــامت العربي ــون إىل معــان متعــددة ملفهــوم )الّدالل اللغوي
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ــه:  ــة بقول فقــد ذكــر اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي )ت175هـــ( معنــى الّدالل
لُّ َدالُل املــرأة... والرجــل ُيــِدلُّ عــى أقرانــِه يِف احلــرب يأخذهــم مــن  ))دل: الــدَّ
ــُة: ممــا ُيــِدلُّ الرجــل عــى مــن لــه عنــده  فــوق والبــازي ُيــِدلُّ عــى صيــده والدالَّ
ــح  ــل بالفت ــدر الّدلي ــة: مص الل ــه والدَّ ــراءٍة من ــْبُه َج ــٌة: ِش ــٌة قريب ــٌة أو قراب َمنزل
ــور )ت711هـــ(  ــن منظ ــد زاد اب ــك، فق ــة إىل ذل ــر(( )1(، وباإلضاف والك
ــك  ــديد وذل ــو الّتس ــل يف )د ل ل(، وه ــى األص ــابقة للمعن ــاين الّس ــى املع ع
ــل  ــه... والّدلي ــدده إلي ــدّل: س ــة فان ــُه دالً ودالل ــيء يُدلُّ ــى ال ــه ع بقوله:))دّل
ــة  ــة وِدالل ــه َدالل ــق َيُدلُّ ــه عــى الطري ــدال وقــد دّل ــل ال ــه، والدلي مــا يســتدل ب
ودُلولــة والفتــح أعــى(()2(، ويف االصطــاح تعنــي الداللــة: ))مــا يتوصــل هبا 
إىل معرفــة الــيء، كداللــة األلفــاظ عــى املعنــى، وداللــة اإلشــارات والرمــوز 
والكتابــة، والعقــود يف احلســاب، وســوآء أكان ذلــك بقصــد ممــن جيعلــه داللــة، 

.)3( )) ــه حــيٌّ أو مل يكــن بقصــد، كمــن يــرى حركــة إنســان فيعلــم أّن

الريــف  عنــد  معاملهــا  الّداللــة  وضحــت  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة 
اجلرجاين)816هـــ(، وهــي: ))كــون الــيء بحالــة يلــزم مــن العلــم بــه العلــم 
بــيء آخــر، والــيء األول هــو الــداّل، والثــاين هــو املدلــول(()4(، يف حــن 
ــن  ــة واللغوي ــن واملناطق ــن واملتكلم ــن األصولي ــرب م ــامء الع ــاول العل تن
الّداللــة بالــدرس وهــم ال يتلفــون يف تعريفهــم هلــا )5(. فنســتدل بذلــك عــى 
ــة،  ــاد واهلداي ــو اإلرش ــد، وه ــى واح ــي بمعن ــة يوح ــوي للّدالل ــى اللغ أنَّ املعن

ــيء)6(. ــه إىل ال ــو التوج ــة، أو ه ــديد، واإلبان والّتس

2-الأ�سلوبية قراءة يف مفهوم والن�ساأة.
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ــامت  ــق املعج ــن منطل ــث م ــَد أنَّ نبح ــلوب الَب ــة األس ــى كلم ــرف ع للتع
ــاب  ــر يف كت ــام ذك ــلوب، ك ــة األس ــوي لكلم ــل اّللغ ــة، فاألص ــة لّلغ العربي
ــَذ كل  ــُلُب اَخ ــَلَب َيُس ــَلٌب وَس ــاِن َس ــى اإلنس ــاٍس ع ــي: ))كل لِب ــن(، ه )الع
ــَلُب مــا ُيْســَلُب  لِبــاٍس عــى اإلنســاِن َســَلٌب وَســَلَب َيُســُلُب اَخــَذ َســَلَبه والسَّ
ــه  ــا ومجع ــُذ ولده ــي يؤَخ ــوق الت ــن النّ ــُلوب م ــاب والسَّ ــع األس ــه واجلمي ب
ــْطر مــن  ــلب: ))ويقــال للسَّ َســائب(()7(، وأشــار ابــن منظــور إىل داللــة السَّ
ــق  ــلوُب الطري ــال واألُْس ــلوٌب ق ــو ُأس ــدٍّ فه ــٍق ممت ــلوٌب وكلُّ طري ــل ُأْس النخي
والوجــُه وامَلْذَهــُب يقــال َأنتــم يف ُأْســُلوِب ُســوٍء وجُيَمــُع َأســالِيَب واألُْســُلوُب 
ــزع:  ــي الن ــلب توح ــة الّس ــاين دالل ــرى األصفه ــه(()8(، وي ــذ في ــُق تْأخ الطري
ــلب نــزع الــيء مــن الغــر عــى القهــر... قيــل هــي الثيــاب الّســود التــي  ))السَّ
ــل  ــل، وقي ــه قب ــا كان يلبس ــه م ــلبًا لنزع ــميت س ــا س ــاب، وكأنَّ ــها املص يلبس
تســلبت املــرأة مثــل أحــدت واألســاليب الفنــون املختلفــة(()9(. وهــذا يظهــر 
أنَّ معــاين كلمــة األســلوب أوحــت بمعــاٍن تــدور حــول: ))األخــذ واالنتــزاع 

ــوي(( )10(. ــادي واملعن ــاء امل ــوم العط ــت بمفه وارتبط

ــا  ــور يف داللته ــن تط ــلوبية م ــة األس ــى لفظ ــرأ ع ــا ط ــح م ــن توضي يمك
ــأيت: ــام ي ــة ب اللغوي

الّتطــور  ))الّداللة احلقيقية(( أو  املجازيــة  الداللــة   
لــّداليل  ا
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واألخــذ،  الّســلب  تعنــي 
بــه،  يؤخــذ  الــذي  والطريــق 
النخيــل  مــن  ســطر  وانتظــام 

يســتعملها  طريقــة  األســلوب 
يف  الفــن  أو  الّتعبــر،  يف  الكاتــب 

القــول. 
ــر،  ــة الّتفك ــي: طريق ــلوبية ه ــأيت:أنَّ األس ــا ي ــايب م ــد الش ــاف أمح ــمَّ أض  ُث
ــايب  ــة الش ــدي أنَّ رؤي ــرى املّس ــن ي ــر، يف ح ــر، والّتعب ــل، والّتصوي والّتخيي
ــوام  ــي ق ــلوبية ه ــت األس ــي جعل ــون( اّلت ــة )بيف ــن نظري ــة م ــلوبية وريث لألس

ــه. ــد صاحب ــر عن ــط الّتفك ــن نم ــف ع الكش

ــوي،  ــل اللغ ــع العم ــلوب م ــط األس ــيدلرSeidler( برب ــام )س ــك ق لذل
ونظــر يف تأثــره عــى املتلقــي، إْذ أشــار:))هو طابــع العمــل اللغــوي وخاصيتــه 
ــة  ــائل لغوي ــا بوس ــص م ــدث يف الن ــدد حي ــي حم ــر عاطف ــو أث ــا، وه ــي يؤدهي الت
ــن أْن  ــي يمك ــواص الت ــة اخل ــم جمموع ــل وينظ ــدرس وحيّل ــلوب ي ــم األس وعل
ــدلُّ  ــة تأثرهــا((، وهــذا ي ــر األديب ونوعي تعمــل أو تعمــل بالفعــل يف لغــة األث
ــص  ــج النّ ــلوبية تعال ــة، فاألس ــلوبية واللغ ــن األس ــل ب ــتحالة الفص ــى اس ع
عــن طريــق مادتــه األساســية وهــي اللغــة، وبوســاطتها نــرى مجاليــة الظواهــر 
ــدرس  ــذا اليمكــن أْن ت ــص؛ ل ــة عاقتهــا بكاتــب النَّ ــارزة، ومعرف ــة الب اللغوي
اللغــة بحــد ذاهتــا، ولكنهــا اللغــة تــأيت لدراســة النَّــص. املحــور األول: املفارقــة 
ــام الســيايس. الدالليــة، وآثارهــا يف بيــان اختيــار القيــادي الناجــح يف حفظ السَّ

توطئة:

ــا  ــأِت ذكره ــول، وملْ ي ــم املفع ــي اس ــارق(، وه ــل )ف ــدر للفع ــة مص املفارق
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ــواو  ــام نســبت إىل جذرهــا الثاثــي املفتــوح الفــاء وال بوصفهــا مصطلحــًا، وإنَّ
والقــاف )َفــَرَق(، ويف اللغــٍة تعنــي االفــراق والفصــل والتبايــن والتباعــد بــن 

شــيئن، أو قطــع األمــر بــن األثنــن، أو موقفــن، فيهــام تناقــض.

ويف االصطــاح تعني:))املفارقــة أســلوب باغــي يقــوم عــى التضــاد، يــرز 
ــى  ــدًا ع ــري، معتم ــى الظاه ــع املعن ــوس م ــاد ملم ــي يف تض ــى اخلف ــه املعن في
املفارقــة اللفظيــة، أو مفارقــة املوقــف أو الســياق، وهــو أمــر حيتــاج إىل جمهــود 
لغــوي، وكــد ذهنــي، وتأمــل عميــق للوصــول إىل الّتعــارض وكشــف دالالتــه 
بــن املعنــى الظاهــر، واملعنــى اخلفــي الــذي يتضمنــه النــص، وفضاءاتــه 

ــدة((. البعي

ــًة أخــرى، فــإنَّ الّتعريــف الشــمويل للمفارقــة، يقصــد بــه عنــد اســتعامل  وَثمَّ
ــخرية؛ لوجــود قرينــة دالــة عــى  أســاليب باغيــة متنوعــة هبــدف التًّهكــم والسَّ
ال واملدلــول، أو بــن املنطــوق واملفهــوم، أو يقصــد بــه توجــه  الّتضــاد بــن الــدَّ
ــور  ــى حم ــري ع ــة جت ــاليب باغي ــه، بأس ــاد ل ــى املتض ــوق إىل املعن ــياق املنط س
املخالفــة بــن الواقــع الــّداليل، أّي مــدى فهــم املخاَطــب، وحقيقــة املفهــوم ومــا 

يعنيــه املتكلــم.

لــذا، فــإنَّ ظاهــرة املفارقــة تــؤدي إىل تعــدد الّتفســرات والّتأويــات، وعــى 
ــة  ــدوث عاق ــن(؛ حل ــر، والباط ــا: )الظاه ــتويان مه ــاك مس ــاس هن ــذا األس ه
الّرابــط بينهــام، وهــذا يــؤدي إىل مســاعدة املتلقــي عــى البحــث عــن املفارقــة، 
والغــور يف املعنــى اخلفــي، وهــذا مــا يريــد املتكلــم بيانــه وراء املفارقــة، وليــس 
الغــرض هــو االختــاف، أو التبايــن يف اجلملــة؛ وإنــام لتبايــن بــن األفــكار يف 
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ــة،  ــف االجتامعي ــادة يف املواق ــاخرة اجل ــة الّس ــىَّ يف اللغ ــا يتج ــذا م ــص، وه النَّ
ــة. والسياســية املتباين

وقــد وردت نصــوص عــدة يف نــج الباغــة حتمــل أســاليب املفارقــة يف كام 
أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( تؤكــد عــى االختيــار األصلــح واألنســب لألمــة 
مــن قبــل خطبــة النبــي األكــرم )صــى اهلل عليــه والــه وســلن يف يــوم الغديــر؛ 
ليكــون حجــة عــى العبــاد، لــذا فــإنَّ القيــادة املســالة يف املجتمــع اعتــدت جانبــًا 
سياســيًا وثقافيــًا واقتصاديــًا وتربويــًا هامــًا عــى مــرَّ العصــور، ألنَّ هــذه القيــادة 
يف املجتمــع هلــا دور حاســم يف تقــدم املجتمعــات نحــو األفضــل مــع رفاهيتهــا، 
وذلــك عنــد حتقيــق العدالــة واملســاواة وتطبيــق أحــكام الريعــة فيهــا. ومــن 
ــع  ــة يف املجتم ــذه احلكوم ــود ه ــامي أنَّ وج ــن اإلس ــدُّ الّدي ــق، ُيع ــذا املنطل ه

البــري أمــر البــد منــه.

ــى  ــرم ص ــي األك ــد النب ــد بع ــذا القائ ــود ه ــد وج ــك، الب ــتنادًا إىل ذل واس
ــه القــدرة عــى نــر  ــد املســامل، ل ــه وســلن يمتلــك صفــات القائ ــه وال اهلل علي
ــى  ــر، وال يش ــجاعة والص ــىَّ بالش ــلمن، ويتح ــن املس ــتقامة ب ــدل واالس الع
ــه وســل( يف  ــه وال ســول األعظــم )صــى اهلل علي ــا الّتمــس الرَّ إالّ اهلل، وهــذا م
شــخصية اإلمــام عــي بــن ايب طالــب )عليــه الســام(، إذ قــال: ))فأنــت أخــي 
وويص ووزيــري ووارثــي وخليفتــي مــن بعــدي((، وهنــا ســنوضح معــامل هــذه 
ــامء عــى لســان النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه واله  الشــخصية التــي اختارهــا السَّ
ــة،  ــج الباغ ــي وردت يف ن ــة الت ــوص العملي ــك النّص ــق تل ــن طري ــلن ع وس

ونوضــح مــدى حــب اإلمــام )عليــه الســام( للســام.
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العدل واالستقامة من أولويات احلاكم يف اإلسام.

ــان  ــام( يف بي ــه الس ــام )علي ــا اإلم ــار إليه ــي أش ــات الت ــك املفارق ــن تل م
األفضليــة يف احلكــم ملــن يتصــف بصفــات العدالــة، بعيــدًا عــن الغلظــة 
ســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلن  والظلــم، وهــذا مــا أّكــَد عليــه الرَّ
عيــة، وعــدم  يف مجلــة مــن أحاديثــه يف تنفيــس عــن املكــروب والوقــوف مــع الرَّ
ــُف  ُد َعــَى النَّــاس وُيَفِّ ظلمهــم، بقولــه: ))يــا ابــَن مســُعود ال َتُكــْن ممَّــن ُيَشــدِّ
َعــْن َنفســه)(، لــذا انتهــج اإلمــام )عليــه الســام( ســرة الّرســول األعظــم يف 
حفــظ كرامــة الرعيــة، واســتعامل أســاليب اهلدايــة والســامة واالبتعــاد عــن كل 
أســاليب البطــش والتعذيــب، وهــذا مــا نلتمســه مــن كتــاب لــه )عليــه الســام( 
عيــة بــه بقوله)عليــه  يف اســتعتاب لواليــه عثــامن بــن عفــان، عندمــا اســتغاثت الرَّ
الســام(: ))َفاْعَلــْم َأنَّ َأْفَضــَل ِعَبــاِد َاهللَِّ، ِعنـْـَد َاهللَِّ، إَِمــاٌم َعــاِدٌل، ُهــِدَي َوَهــَدى، 
ٌة هَلـَـا َأْعــَاٌم، َوإِنَّ  َ ــنََن َلنـَـرِّ َفَأَقــاَم ُســنًَّة َمْعُلوَمــًة، َوَأَمــاَت بِْدَعــًة جَمُْهوَلــًة. َوإِنَّ َالسُّ
َاْلبِــَدَع َلَظاِهــَرٌة هَلـَـا َأْعــَاٌم، َوإِنَّ رَشَّ َالنَّــاِس ِعنْــَد َاهللَِّ، إَِمــاٌم َجاِئــٌر، َضــلَّ َوُضــلَّ 

وَكــًة((. ــا بِْدَعــًة َمْرُ ــِه، َفَأَمــاَت ُســنًَّة َمْأُخــوَذًة، َوَأْحَي بِ

ــداد  ــرة األض ــار ظاه ــن يف إظه ــة مل تكم ــلوب املفارق ــة أس ــُظ إّن مجالي ناح
ــان  ــا لبي ــراد منه ــة امل ــؤرة الذهني ــان الب ــام بي ــة؛ وإّن ــار املفارق ــا يف إط وتصويره
املعــاين املخفيــة يف اللفظــة أو الســياق، واملقصــود هنــا إظهــار معنــى املعنــى عــن 
طريــق املفارقــة، أّي جمــاوزة األلفــاظ املنطوقــة إىل مــا وراء األضــداد، فاملفارقــة 
َ فيــه حماســن احلاكــم العادل، ومســاوئ  هنــا ربــام قــد تكــون تعبــرًا انتقاديــًا ُيبــنِّ
احلاكــم اجلائــر للمخاَطــب، باســتعامله أســلوب النَّصــح والتَّحذيــر، عندمــا ذكر 
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أعــامل احلاكــم العــادل معتمــدًا عــى الضديــة الثنائيــة؛ ليتضــح لــدى املخاَطــب 
أمهيــة احلاكــم النزيــه، ومــدى إخاصــه لرعيتــه، وبــن احلاكــم الــذي ال يصلــح 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــة الّرس ــَظ بوصي ــه، ومل حي ــاره وإتباع اختي
وســلن(، وهــذه القضيــة هــي حمــور األســاس يف النَّــص، والبــؤرة التــي يرتّكــز 
عليهــا احلديــث؛ لــذا قــد تكــون املفارقــة بنــاًء فكريــًا وسياســيًا؛ لبيــان ســامة 
املجتمــع عندمــا يكــون احلاكــم عــادالً، يتصــف بصفــات األفضليــة والكــامل، 
ــنًَّة  ــاَم ُس ــة، وَأَق ــة، وهي:)اهلداي ــا الدقيق ــة وبصيغه ــات املتوازي ــك املفارق يف تل
ــن  ــف م ــا يتص ــر، وم ــم اجلائ ــن احلاك ــًة(، وب ــًة جَمُْهوَل ــاَت بِْدَع ــًة، َوَأَم َمْعُلوَم
صفــات الــر تتجــىَّ مــن األضــداد: )الضالــة، َفَأَمــاَت ُســنًَّة َمْأُخــوَذًة، َوَأْحَيــا 
ــلوب  ــام( أس ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــتعمل أم ــك اس ــًة(، لذل وَك ــًة َمْرُ بِْدَع
ــارشة؛  ــة مب ــة بطريق ــن املفارق ــق ف ــن طري ــب ع ــتعتاب للمخاَط ــح واالس النَّص
ــادل؛  ــم الع ــامل واحلاك ــم الظ ــن احلاك ــروق ب ــب يف الف ــر املخاَط ــان نظ إلمع
لتتضــح أمامــه خطــورة األمــر، وعواقبــه عنــد فــوران الّرعيــة عــى احلاكــم يف 
ــم  ــلب حقوقه ــم، وس ــاف معه ــدم االنص ــم، وع ــه عليه ــوره وتادي ــة قص حال
املروعــة، لــذا فجــاءت املفارقــة؛ لبيــان مــا هــو األصلــح، واألكمــل يف نــر 
ــة  ــان أنَّ احلكوم ــام( بي ــه الس ــام )علي ــأراد اإلم ــه ف ــان، وعلي ــام واألم الّس
ــا  ــوة عندم ــوخًا وق ــر رس ــون أكث ــة تك ــع الّرعي ــة م ــوّدة والّرأف ــى امل ــة ع القائم
تنــال ثقــة الشــعب وكســب حبهــا هلــم، وهــذا مــا أراد إباغــه باملعنــى املخفــي، 
ــم  ــورة احلاك ــل ص ــا تث ــن، أحدامه ــن متناقضت ــم صورت ــد رس ــق عن أو العمي
ــنة  ــم س ــم، فيقي ــن حقه ــاس، ومل يغب ــه الن ــدي هبدايت ــذي هيت ــه ال ــادل النزي الع
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ــدع  ــة الب ــه وســلن بعــد اندثارهــا، وإمات ــه وال الّرســول األعظــم صــى اهلل علي
التــي اســرجعت مــن قبــل احلــكام الّســابقن، واألُخــرى صــورة احلاكــم تضــاد 
بــه كل صفــات العــدل، والّرمحــة للرعيــة؛ لــذا جــاءت املفارقــة؛ لبيــان نزاهــة 
ــد األصلــح هلدايتهــم، ولســامة  ــار القائ ــه، واختي احلاكــم ووجــوب الــوالء ل
النــاس مــن احلــروب، والّســر عــى خطــاه، ُثــمَّ بيان صفــات القائــد اجلائــر، وما 
يمتلــك مــن صفــات مغايــرة لشــخصية القائــد العــادل، والنظــر الكتشــافه عنــد 
حتليــل النّــص برســم الصورتــن؛ لبيــان املعنــى العميــق للنّــص، فيــرك تأويلــه 
والّتمعــن فيــه للمتلقــي؛ لتتضــح أمــام عينيــه اختيــاره الّصائــب؛ لــذا فــإنَّ فــن 
املفارقــة لــه املقــدرة األســلوبية يف حتّقــق ملحــة مجاليــة؛ لتكســب الــكام رؤيــة 
ــورة  ــار ص ــود يف إظه ــرض املنش ــي بالغ ــرة؛ لتف ــور متناف ــم ص ــلوبية يف رس أس
ــة  ــة الثنائي ــن الضدي ــاط ب ــذا االرتب ــه، وه ــك ب ــر اهلل التَّمس ــذي أم ــم ال احلاك
ســاهم يف بنــاء النَّصــوص وتاســكه، ورَســَم الشــخصية الناجحــة بدقــة عاليــة 
يف األلفــاظ املتضــاّدة، هلــذا فــإنَّ زيــادَة حــدة املفارقــة تــؤدي إىل ســهولة إقنــاع 
ــن  ــط م ــن نم ــل ب ــة الّتقاب ــان دق ــيايس، وبي ــام الّس ــة الّس ــول قضي ــي ح املتلق
السياســتن أحدمهــا عادلــة واألخــرى جائــرة، وتنبــه املتلقــي ملعرفــة املســاوئ 

احلاصلــة عنــد اختيــار الصحيــح عــى ســامة البــاد وأمنــه.

ويف الوقــت نفســه، ناحــظ أّن اإلمــام )عليــه الســام( يقــف بجانــب الّرعية، 
ــة، وأراد يوضــح منهجــًا  ــه العادل ــد بأخــذ حــق املظلــوم يف ظــل حكومت وتوّع
البــد مــن ســر احلــكام عليــه، وهــو نــرُة املظلــوم، وردع الّظــامل عــن جــوره، 
حتــى ال يضــام أحــد مــن النــاس، وهــذا مــا رّصح بــه الّرســول األعظــم صــى 
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ــر  ــة أم ــك بوالي ــوب الّتمس ــر بوج ــة الغدي ــلن( يف خطب ــه وس ــه وال اهلل علي
املؤمنــن )عليــه الســام(، وذلــك ملعرفتــه مــدى قــوة وشــجاعة أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام(، ملنــارصة احلــق، وإزهــاق الباطــل، كــام أشــار الرســول 
ــوا  ــاس، التضل ــارش الن ــه: ))مع ــلن( بقول ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــم ص األعظ
عنــه والتنفــروا منــه، وال تســتنكفوا عــن واليتــه، فهــو الــذي هيــدي إىل احلــق 
ــم((،  ــة ألئ ــذه يف اهلل لوم ــه، وال تأخ ــى عن ــل وينه ــق الباط ــه، ويزه ــل ب ويعم
وهــذا مــا ملســناه يف شــخصية اإلمــام )عليــه الســام( عنــد قيامــه بأوامــر اهلل يف 

ــام(:  ــه الس ــانه بقوله)علي ــده ولس ــق بي ــارصة احل ــاد ويف من اجله

ــَن  ــُت ِح ــوا، َوَنَطْق ــَن َتَقبَُّع ــُت ِح ْع ــُلوا، َوَتَطلَّ ــَن َفِش ــِر ِح ــُت بِاأْلَْم ))َفُقْم
َتْعَتُعــوا، َوَمَضْيــُت بِنُــوِرَاهللَِّ ِحــَن َوَقُفــوا، َوُكنْــُت َأْخَفَضُهــْم َصْوتــًا، َوَأْعَاُهــْم 
ــُه، َوَاْلَقــِويُّ  ــقَّ َل ــى آُخــَذ َاحْلَ ــِدي َعِزيــٌز َحتَّ ــُل ِعنْ لِي ــْرُت بِِعنَاِنَــا... َالذَّ َفْوتــًا َفطِ
ْمنَا هللَِِّ  ــلَّ ــاَءُه، َوَس ــِن َاهللَِّ َقَض ــا َع ــُه َرِضينَ ــقَّ ِمنْ ــَذ َاحْلَ ــى آُخ ــٌف َحتَّ ــِدي َضِعي ِعنْ

ــَرُه((. َأْم

تتجــىَّ مجاليــة املفارقــة يف احلــوار الّســابق؛ لبيــان مــن الــذي يســتحق اخلافــة 
ــد  ــك عن ــاد، وذل ــان يف الب ــام واالطمئن ــث الّس ــذي يب ــن ال يف األرض، وم
ــه  ــتبهت علي ــن اش ــام م ــل أم ــاب الباط ــق وأصح ــاب احل ــن أصح ــق ب التفري
ــام(  ــه الس ــام )علي ــذا أّن اإلم ــاطعة؛ ل ــة الّس ــور اخلاف ــرى ن ــور، وال ي األم
جعــل البــؤرة األســاس التــي يتمّركــز حوهلــا النّــص تتمّثــل يف صفــات احلاكــم 
العــادل، والّســيايس املحنــك، الــذي لــه قــدرة كبــرة يف نــر االطمئنــان، وبــث 
الّســام يف املجتمــع، وهــذه الّصفــات تتجــّى يف شــخصية أمــر املؤمنــن )عليــه 
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ــى اهلل  ــرم )ص ــول األك س ــد الرَّ ــام بع ــا يف اإلس ــر هل ــا ال نظ ــام(، فإّن الس
عليــه والــه وســلن(؛ لذلــك فقــد أدى دور الّرســالة والنبــوة يف إكــامل الّرســالة 
ــذا  ــدل؛ ل ــر الع ــتبداد، ون ــم واالس ــة الظل ــام، وجماهب ــر اإلس ــة؛ لن املحمدي
ح القــرآن الكريــم أنَّ إكــامل الديــن ال يكــون إالَّ بواليــة أمــر املؤمنــن )عليه  رصَّ
الســام( بقولــه تعــاىل: ﴿اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي 
ْســَاَم ِدينًــا﴾، وبعــَد نــزول هــذه اآليــة كــّرَ النبي)صــى اهلل  َوَرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ
عليــه والــه وســلن(، وقــال: ))اهلل أكــر بتــامم النعمــة وكــامل نبــويت وديــن اهلل 
عــز وجــل وواليــة عــي بعــدي((، وكان هــذا األمــر مــن الســامء يف إبــاغ األمــة 
ــة  ــة الكريم ــن اآلي ــظ م ــا ناح ــك م ــواب، وذل ــادة الص ــو ج ــا نح ــذ هب واألخ
تأمــر النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلن( بوجــوب إباغــه وعــدم التخــّوف 
ــك،  ــن ّربِّ ــك ِم ــِزَل إَِلْي ــا ُأن ــْغ َم ــا الّرســوُل َبلِّ ــه تعــاىل: ))َيَأهَي مــن القــوم، بقول
ــِدى  ــاِس إِّن اهللَّ ال هْي ــَن النّ ــك ِم ــاَلَتُه واهللُّ َيْعِصُم ــت ِرس ــاَم َبّلْغ ــْل َف َوإِن مّلْ َتْفَع
ــا أّن  ــد لن ــص يؤك ــذا النَّ ــة: 67(، وه ــدة اآلي ــورة املائ ــَن(( )س ــْوَم اْلَكِفِري اْلَق
ــَر  ــام، إذ أنَّ أم ــن اإلس ــل دي ــا يكتم ــام( هب ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــة أم والي
ــلن(  ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص َ النب ــنَّ ــك ب ــن، لذل ــام الّدي ــن ت ــة م اإلمام
ألمتــه معــامل دينهــم، وســبل نجاهتــم، وتركهــم عــى قصــد ســبيل احلــق، ومــن 
زعــم أن اهلل تعــاىل مل يكمــْل دينــه، فقــد رد كتــاب اهلل، ومــن رد كتــاب اهلل فهــو 
ــا  ــام( كّل املزاي ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــتكملت بأم ــد اس ــه فق ــه، وعلي ــر ب كاف
اخللقيــة؛ لذلــك خــص اخلافــة بــه دون غــره، وهــذه الصفــات جــاءت مقاربــة 
ــع  ــاركته م ــام، ومش ــبقيته يف اإلس ــان أس ــام(؛ لبي ــه الس ــام )علي يف كام اإلم
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رســول اهلل يف احلــروب بــام يمتلــك مــن الشــجاعة، لــذا فقــد صــّور لنــا مجاليــة 
ــوا(  ــُت xَتَقبَُّع ْع ــُلوا( و)َتَطلَّ ــُت x َفِش ــن: )َفُقْم ــارشة ب ــر مب ــورة غ ــة بص املفارق
ــلوب يف  ــهولة األس ــظ س ــوا(، فناح ــُتx َوَقُف ــوا( َو)وَمَضْي ــُتx َتْعَتُع و)َوَنَطْق
اســتعامل أمــر املؤمنن)عليــه الســام( للمفارقــة الكنائيــة للنصــوص، ومجاليــة 
تراكيبهــا، وهــي تفاجــيء املتلقــي هبندســة الّراكيــب األضــداد التــي ال نظــر هلا 
يف حســن النظــم، وساســة اللفــظ، الذى ُيشــعر املتلقــي بجامليــة دقــة االختيار، 
والقصديــة منهــا بعيــدة عــن الّســأم، فقــد يوحــي للقــارئ أول وهلــة أنَّ النـّـص 
يلــو مــن املفارقــات أالَ إنَّ املتأمــل بكامــه يلحــظ املعــاين املخفيــة تكــون جليــة 
ــر  ــة غ ــاءات خفي ــة هلــا إحي ــه أســاليب كنائي ــع بمجيئ ــق الّتوق ــه، فكــر أف لدي
ــن  ــة ب ــة حســن املفارق ــذا ال يفــى يف مجالي ــة، وه ــة الضدي ــن الثنائي ــارشة م مب
ــدل  ــد ع ــا، فق ــن أضداده ــت م ــا، وليس ــة هل ــي خمالف ــل(، فه ــام( و)الفش )القي
ــف  ــل والضع ــل: الكس ــى بالفش ــل(، وعن ــود( إىل )الفش ــداد )القع ــن األض م
ــة عــن قعودهــم عــن احلــرب والفــرار منهــا،  ــن، فتعنــي كناي والّراخــي واجلب
فالقعــود نتيجتــه الفشــل؛ لذلــك ذكــر املســبب الفشــل، وهــو جبنهــم وكســلهم 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــا النب ــي ذكره ــة الت ــذه الّصف ــال، وه ــوح القت يف س
وســلن( يف خطبــة الغديــر ال يفــى بيــان موضــع افتخــاره، واعتــزازه ببطوالتــه، 
ــا  ــاءت هن ــه، فج ــائر أصحاب ــى س ــه ع ــات فضيلت ــة، وإثب ــه احلربي وصوالت
املفارقــة؛ للغــرض مــن تلــك املفارقــات، وهــي بيــان أمهيــة القيــادي الشــجاع 
الــذي يــوض احلــروب، وال هيــاب املــوت للدفــاع عــن اإلســام، ومقدســات 
ــات  ــك مقوم ــذي ال يمتل ــادي ال ــن القي ــة م ــادة األم ــق بقي ــو األح ــة ه األم
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الشــجاعة، وال يرعــى لألمــة حرمتهــا، ولــن يشــارك يف ســوح القتــال، وذلــك 
ــن  ــاىل، وب ــر اهللَّ تع ــه بأم ــد قيام ــه عن ــام( بقول ــه الس ــام )علي ــا رّصح اإلم م
تــي ضعفــوا عنهــا  يــدي رســوله، ومواقفــه يف احلــروب، واملقامــات الّصعبــة الَّ
القــوم، وفشــلوا فيهــا، ونســتنتج مــن تلــك املفارقــات أنَّ اإلمــام أَراَد أْن يوضــح 
ــة،  ــح يف إدارة الدول ــادي الناج ــا يف القي ــب وجوده ــي جي ــات الت ــي صف للمتلق
ــات  ــن مقوم ــك م ــا يمتل ــجاعة، وم ــن الش ــة م ــخصية النابع ــوة الش ــي ق وه
تأهلــه ملواجهــة الظاملــن وردعهــم، واهتاممــه بالرحيــة املظلومــة؛ لرفــع احليــف 
ــاعده  ــان، تس ــة والبي ــى الفصاح ــدرة ع ــن الق ــك م ــا يمتل ــك وم ــم، وكذل عنه
ــذه  ــة، وه عي ــق الرَّ ــذ ح ــكام واألخ ــه يف ال ــوة حجت ــوده؛ لق ــان مقص ــى بي ع

ــٍح. ــادٍي ناج الصفــات جيــب توافرهــا يف كلِّ قي

ُثــمَّ يواصــل )عليــه الســام( حديثــه عــى مضيــه يف اإلســام، إْذ قابــل بــن 
ــن  ــم، يف ح ــدم إضاهل ــاس، وع ــه للن ــن هدايت ــة ع ــوف، لكناي ــيض والوق امل
هــؤالء وقفــوا يف حرهتــم مردديــن؛ لعــدم معرفتهــم طريــق احلــق، فقــد تتجــّى 
مجاليــة املفارقــة يف أثبــات هــذه الفضائــل لــه دون غــره، وقــرن كّل فضيلــة لــه 

برذيلــة هلــم؛ لتبــّن فضلــه، وعلــو شــأنه عليهــم.

وعليــه، فقــد قابــل بــن املفارقــات مبــارشة، لســهولة الّتأمــل والّتفكــر لــدى 
املتلقــي؛ ليفهــم مــا وراء تلــك املفارقــات مــن داللــة خمفيــة عنــد ثنائيــة الضديــة 
ــُل ْ xَعِزيــٌز(، وبــن )ََاْلَقــِويُّ x َضِعيــٌف(؛ لبيــان مــن مهــام األوىل يف  لِي بــن )َالذَّ
جــدول أعــامل احلاكــم العــادل، هــو رفــع احليــف مــن املظلــوم الذليــل، حتــى 
ــف  ــع، وتضعي ــه يف املجتم ــن مقام ــع م ــه، ويرف ــل حكومت ــزًا يف ظ ــح عزي يصب
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ــذه  ــه، وه ــه يف ظلم ــبته لتامدي ــه وحماس ــلط، وحماربت ــوي املتس ــامل الق ــأن الظ ش
املتابعــة الدقيقــة مــن قبــل احلاكــم الواعــي لشــؤون الرعيــة تتجــىَّ فيهــا صــور 
الّســام بشــتى أنواعهــا، عنــد إحــال األمــن واالســتقرار، وعندمــا يــرى الظــامل 
هنــاك قوانــن صارمــة تاحقــه، وتقتــص منــه، ويــرى املظلــوم هنــاك مــن يقــف 
ــأره، وتوّعــده للظــامل بقهــره وإذاللــه يف الوقــوف بوجــه  ــه، ويأخــذ بث يف نرت

ــام، واألمــان يف البــاد. الظــامل القــوي، لكــي يتفشــى السَّ

فضــًا عــن ذلــك، )فــإنَّ مــن مقومــات الّســام الّســيايس هــو حريــة انتخاب 
احلاكــم، وعــدم الّتضييــق الناخــب، والّتنكيــل بــه؛ وهــذا مــا عمــل بــه اإلمــام 
)عليــه الســام( عنــد جتــرده مــن أنانيــة احلكــم، فلــم تكــن سياســته دمويــة مــن 
ــار  ــة الختي ــة املطلق ــتعمل احلري ــام اس ــه؛ وإّن ــن بيعت ــف ع ــن ختل ــة م ــل بيع أج
مــن يمثلهــم، وهــذه مــا امتــازت بــه حكومتــه )عليــه الســام( مــن االطمئنــان 
النفــي، والّتعايــش الســلمي، إْذ مل حيصــل ســابقًا، وطبــق هــذا النظــام يف ظــل 
ــاَم- َأينِّ مَلْ ُأِرِد  ــاَم -َوإِْن َكَتْمُت ــْد َعِلْمُت ــُد، َفَق ــا َبْع ــه: ))َأمَّ ــة بقول ــه العادل حكومت
ُكــاَم مِمَّــْن َأَراَديِن َو َباَيَعنـِـي،  َالنَّــاَس َحتَّــى َأَراُدويِن، َومَلْ ُأَباِيْعُهــْم َحتَّــى َباَيُعــويِن، َوإِنَّ
، َفــإِْن ُكنُْتــاَم َباَيْعُتاَميِن  ــَة مَلْ ُتَباِيْعنـِـي لُِســْلَطاٍن َغالـِـٍب، َوالَ لَِعــَرٍض َحارِضٍ َوإِنَّ َاْلَعامَّ
ــْد  ــاَميِن َكاِرَهــْنِ َفَق ــاَم َباَيْعُت ــا إىَِل اهللَِّ ِمــْن َقِريــٍب، َوإِْن ُكنُْت ، َفاْرِجَعــا َوُتوَب َطاِئَعــْنِ

اِرُكــاَم امْلَْعِصَيــَة((  ــبِيَل بِإِْظَهاِرُكــاَم الطَّاَعــَة َوإرِْسَ َجَعْلُتــاَم يِل َعَلْيُكــاَم السَّ

ــاَم(؛  اِرُك ــاَم َوإرِْسَ ــن )بِإِْظَهاِرُك ( وب ــْنِ ــْنِ وَكاِرَه ــن )َطاِئَع ــة ب ــيقْت املفارق ُس
ــار،  ــدم اإلجب ــن ع ــة ع ــي كناي ــص، وه ــن وراء الن ــي م ــى املخف ــان املعن لبي
ــرم يف  ــي األك ــة النب ــن وصي ــم م ــى الّرغ ــة، ع ــر البيع ــن ينك ــاق األذى بم وإحل



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

212

سابع
الجزء ال

خطبــة الغديــر، ووجــوب طاعــة اإلمــام، ومــن تلــك الوصايــا للنبــي األكــرم 
ــه الســام(، وكيــف  صــى اهلل عليــه والــه وســلن( يف حــق طاعــة اإلمــام )علي
يغيــب صــوت النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلن( عــن مســامع طلحــة والزبر، 
وهــو ينــادي البيعــة يف خطيــة الغديــر: ))معــارش النــاس أّنــه إمــام مــن اهلل، ولــن 
يتــوب اهلل عــى أحــد أنكــر واليتــه، ولــن يغفــر لــه حتــاًم عــى اهلل أْن يفعــل ذلــك 
بمــن خالــف أمــره، يعذبــه عذابــًا نكــرًا((، وعــدم معصيتــه أالَ إّنــه اختــذ اإلمــام 
)عليــه الســام( جانــب اللــن والرفــق مــع طلحــة والزبــر، وعــدم إجبارمهــا 
عــى بيعتــه، عــى الرغــم مــن وجــوب الطاعــة لإلمــام املعصــوم أالَ إّنــه )عليــه 
ــة  ــورة البيع ــا ص ــّور لن ــص يص ــاء النّ ــه ج ــه، وعلي ــى بيعت ــرا ع ــام( مل جي الس
ــاليب  ــن كل أس ــدة ع ــة، بعي ــق احلري ــدأ تطبي ــن مب ــل م ــا حتم ــا، وم وأجواءه
العنــف، واالنتهــاك حلقــوق اإلنســان، وعــدم اإلجبــار عــى أخــذ البيعــة بالقوة، 
كــام كانــت تأخــذ ســابقًا إجبــارًا مــن أعنــاق الرعيــة، بأبشــع صــور الّتعذيــب، 
ــن  ــق، يف ح ــل والّتفري ــر والّتنكي ــيف والّتهج ــوة والس ــم الق ــاب بحك واإلره
ــروا  كانــت حكومته)عليــه الســام( عادلــة لــن حتــارب املعارضــن، ولــن هيجَّ
ــوايل مــع  ــار ال ــم يف اختي ــة هل ــت احلري ــام كان ــابقن؛ وإّن ــر احلــكام الس كــام هّج
ــز، وهــذا مــا يصــب  ــة مــن بيــت املســلمن دون تاي إعطاءهــم حقوقهــم كامل
يف صميــم الّســام الّســيايس، بعيــدًا عــن كل أجــواء القتــل، لــذا فــإنَّ سياســة 
ــة، والعــدل  ــه كانــت قائمــة عــى احلري ــه الســام( مــع رعيت اإلمــام عــي )علي
ــنة  ــم، والس ــرآن الكري ــم الق ــن مفاهي ــع م ــيايس ناب ــره الّس ــامح وفك والّتس
املطهــرة، ونــج الرســول األعظــم )(صــى اهلل عليــه والــه وســلن(، وهــذا ُيعــدُّ 
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جوهــر النهــج الّســيايس الّســليم الــذي انتهجــه )عليــه الســام(إلحال الّســام 
يف البــاد وهــو نابــع مــن صميــم الديمقراطيــة الّسياســية الّســلمية التــي تعطــي 

ــه مناســبًا للمنصــب الّســيايس. ــار الشــخص الــذي يرون حــق النــاس يف اختي

ــة  ــه العادل ــل حكومت ــد يف ظ ــار اجلن ــام( يف اختي ــه الس ــام )علي ــة اإلم - دق
ــان. ــام واألم ــر الّس لن

ــه والــه وســلن( كان عــى حــذر  ناحــظ أنَّ الّرســول األكــرم صــى اهلل علي
كبــر عنــد اختيــاره القــادة مــن اجليــش، فقــد جعــل أمــر املؤمنن)عليه الســام( 
لــه وزيــرًا ملعرفتــه بــه مــا حيمــل مــن قــوة العقيــدة، وحبــه هلل ورســوله واخاصه 
هلــام، وهــذا مــا وضــح الّرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلن( يف يــوم 
ــٍب  ــَن ايب طال ــه ))أنَّ عــيَّ ْب ــه بقول ــه الســام( من ــر موضــع اإلمــام )علي الغدي
ــي  ــُه منّ ــذي حملُّ ــدي الَّ ــن َبْع ــام م ــي واإلم ت ــى ُأمَّ ــي ع ــي وخليفت ــي ووصي اخ
ــه ال نبــيَّ بعــدي((، ويمكــن إّن نتلمــس منهــج  حمــلُّ هــاروَن مــن ُموســى إالّ أنَّ
الّســام الــذي جــاء بــه الّرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلن( يف خطبة 
ــا يمتلــك مــن املؤهــات جعلــت  ــار الــويص، وم ــة يف اختي ــر، هــو الدق الغدي
ــة،  ــخصيته العظيم ــات يف ش ــك املؤه ــود تل ــه؛ لوج ــى بقرب ــام أْن حيظ اإلم
ــه الســام( مســتمدًا مــن تعاليــم النبــي  ــه اإلمــام )علي وهــذا املنهــج ســاَر علي
ــه،  ــم من ــادة، وقرهب ــار الق ــة اختي ــلن( يف دق ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــم ص األعظ
وذلــك ألمهيــة العقيــدة واإلخــاص، لــذا أّوىص اإلمــام )عليــه الســام( واليــه 
ــار اجلنــد، فابــد مــن الّتحــري الدقيــق،  األشــر)رضوان اهلل عليــه( عنــد اختي
ــة فائقــة عنــده، يف ســبيل حفــظ األمــن والّســام،  لذلــك حظــي اجليــش بعناي
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ــَد عــى رضورة اختيــار األفضــل مــن الذيــن يمتــازون بوعيهــم اإليــامين،  لــذا أكَّ
ــام(،  ــه الس ــام )علي ــه اإلم ــا وضح ــذا م ــوله، وه ــًا هلل ورس ــم نصح وأكثره
َماِمــَك،...  ــْم يِف َنْفِســَك هللَِِّ َولَِرُســولِِه َوإِلِ ــوِدَك َأْنَصَحُه ــْن ُجنُ ــَولِّ ِم بقولــه: ))َف
َعَفــاِء، َوَينُْبــو َعــَى  يُح إىَِل َاْلُعــْذِر، َوَيــْرَأُف بِالضُّ مِمَّــْن ُيْبطِــُئ َعــِن َاْلَغَضــِب، َوَيْســَرِ

ْعــُف.((  ــِه َالضَّ ــُد بِ ــُف، َوالَ َيْقُع ــُرُه َاْلُعنْ ــاِء، َومِمَّــْن الَ ُيثِ َاأْلَْقِوَي

إنَّ الّطاقــة الّتعبريــة يف اســتعامل أســلوب املفارقــة ملعرفــة صفــات اجلنــد َتــمَّ 
تصويرهــا تصويــرًا فنيــًا، فهــي أعظــم إســهامًا يف إيصــال الفكــرة للمتلقــي عــن 
ــازي،  ــى جم ــي إىل معن ــى حقيق ــن معن ــروج م ــاء، واخل ــام واإلخف ــق اإلهب طري
ــد يف  ــا اجلن ــّى هب ــا؛ ليتح ــويق هل ــات والّتش ــك الّصف ــي تل ــة املتلق ــك ملعرف وذل
منهجــه )عليــه الســام(، ومــا يمتلــك مــن مقومــات الّســام يف ســرته احلســنة، 
ــبه  ــة، وتكس ــه مجالي ــي علي ــة تضف ــات الّداللي ــرًا باملفارق ــص زاخ ــاء النّ ــذا ج ل
ــْرَأُف  ــن: )َوَي ــة ب ــص يف املفارق ــىَّ النّ ــل، إذ يتج ــن مج ــا ب ــكًا م ــوة، وتاس ق
ــُف(، و)َوالَ  ــُرُه َاْلُعنْ ــْن الَ ُيثِ ــن )مِمَّ ــاِء(، وب ــَى َاأْلَْقِوَي ــو َع ــاِء(، و)َوَينُْب َعَف بِالضُّ
ْعــُف(؛ لتأكيــد صفــات اجلنــد، ومــا حيمــل مــن مزايــا خلقيــة مــن  َيْقُعــُد بـِـِه َالضَّ
الّرأفــة بالضعفــاء، والّرمحــة والّرفــق هبــم، والّتجــايف عــن األقويــاء، واالبتعــاد 
عنهــم، أّي ال يمكنهــم مــن الظلــم، والّتعــدي عــى الضعفــاء، وكذلــك امتــاك 
نفســه عنــد الغضــب، وال يثــره العنــف، وال يقعــد بــه الضعــف، وليــس عاجــزًا 

عــن رد الظلــم.

لــذا فقــد تعــددت صــور املفارقة يف بيــان وظائفهــا املتنوعــة يف ســياق الكام؛ 
لتكمــن عــن اختيــار اجلنــد، ومــن حيمــل هــذه الّصفــات احلســنة، ومــدى آثارها 
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ــلب،  ــل والّس ــاك والقت ــف واالنته ــن العن ــع م ــامة املجتم ــى س ــة ع الواضح
لذلــك الَبــَد مــن دقــة االختيــار، والّتمحيــص بــام يمتــازوا عــى أقراِنــم بتلــك 
ــي،  ــاد اللفظ ــة الّتض ــارشة يف صيغ ــة مب ــاءت املفارق ــذا ج ــنة؛ هل ــرة احلس الس
ــاء  ــي يف )الضعف ــام املتلق ــا إم ــر لوضوحه ــن والّتفك ــاج إىل الّتمع ــي ال حتت فه
ــاء(؛ جلــذب املتلقــي نحــو هــذه الّصفــات، وآثارهــا يف حفــظ الّســام  واألقوي
يف املجتمــع، واالبتعــاد عــن كل وســائل الظلــم واالضطهــاد وثــوران الرعيــة. 
ــُف،  ــن )َاْلُعنْ ــياق ب ــن الّس ــارشة ضم ــر املب ــات غ ــىَّ يف املفارق ــا يتج ــا م وإّم
ــا  ــأ هن ــا نتفاج ــبق، أالَ إنَّ ــام س ــف ك ــع الضع ــوة م ــل الق ــد قاب ــُف(، فق ْع وَالضَّ
خــروج النـّـص عــن املألــوف عنــد عدولــه يف اختيــار اللفظــة )القــوي( املضــادة 
لكلمــة )الضعــف(، وجــيء بلفظــة مرادفــة هلــا وهــي )العنــف(، والُعنـْـف تعني 
ــقة،  ــدة واملش ــي الش ــق، وتعن ــد الرف ــه، وض ــق ب ْف ــة الرِّ ــر، وقّل ــْرُق باألَم اخلُ
ــظ  ــاره للف ــد اختي ــام( عن ــه الس ــام )علي ــان أنَّ اإلم ــة؛ لبي ــأيت املفارق ــا ت فهن
ــام يف  ــر السَّ ــة ن ــب أمهي ــياقها؛ لتناس ــت يف س ــام وضع ــًا؛ وإّن ــس اعتباط لي
ســوح القتــال عنــد مواجهــة العــدو، أْن ال يتعاملــوا بالقــوة والغضــب والعنــف 
ــا أشــار اإلمــام  والشــدة مــع النســاء واألطفــال والشــيوخ واألرسى، وهــذا م
)عليــه الســام( بجملــة مــن الّتوصيــات عنــد اختيــاره للجنــد، ومــا يصــب يف 
ــَد عليهــا اإلمــام )عليــه الســام(؛ألجل  مرتكــزات الّســام الّســيايس التــي أكَّ

إحــّال األمــن وتفــي الســام، وهــي: 

1- ترســيخ العقيــدة يف نفــوس اجلنــد، وقــّوة عقيدتــه أكثــر مــا يعتمــد عــى 
قــّوة جســده.
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2- أْن يكوَن أطهر أفراد اجليش قلبًا ورسيرة، وحيافظ عى األمانة.

3- أْن يكوَن أثبتهم حلاًم وتسلطًا عى نفسه أجتاه ما يثر الغضب.

4- أْن يكــوَن أكثــر مرونــة مــع اآلخريــن، ويقبــل االعتــذار ويصــف بالعفــو 
عــن املذنــب.

ــى  ــّداُء َع ــرآن الكريم:﴿َأِش ــم الق ــام وصفه ــب، ك ــق القل ــوَن رقي 5- أْن يك
ــْم﴾. ــاُء َبْينُه ــاِر ُرمَحَ اْلُكّف

6- أْن يكــوَن مقاومــًا لألقويــاء املعتاديــن إلعــامل النفــوذ يف الدولــة؛ إلحــراز 
منافعهــم ومقاصدهــم وحتميــل مظاملهــم عــى الضعفاء.

ــاح  ــر نج ــس واملعاي ــم األس ــان أه ــرار يف بي ــة الّتك ــاين: دالل ــور الث املح
القيــادي يف املنظومــة اإلداريــة واالقتصاديــة.

توطئة: 

ناحــظ أّن مــن ثمــرات يــوم الغديــر اختيــار القيــادي املحنــك لــه 
ــة  ــة واإلداري ــة واالقتصادي ــؤنا القيادي ــر ش ــة، وتطوي ــى إدارة الدول ــدرة ع الق
والقضائيــة، ونمــو خراهتــا، وهــذا ال نســتبعد يف الشــخصية التــي كانــت تأخــذ 
مناهــل علمهــا مــن النبــي األعظــم )صــى اهلل عليــه والــه وســلن(، وتربــت يف 
ــه الســام( مفهــوم الّســام  ــذا اســتلهم اإلمــام عــي )علي حجــره الريــف، ل
مــن القــرآن الكريــم، ومــن الّســنة املطهــرة، فقــد أودع الّرســول األكــرم 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلن(، ألمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أرسار النبــوة، 
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وعــبء الّرســالة، ومســؤولية رعايتهــا وصونــا، وذلــك لتمهيــد دور اخلافــة 
واإلمامــة بــن النــاس مــن بعــده، فابــد مــن وزيــر ينــوب عنــه، وحيــلُّ حملــه 
بعــد وفاته)صــى اهلل عليــه والــه وســلن(؛ ليكمــل الّرســالة الّربانيــة التــي حتمــل 
معــامل الّســام للبريــة مجعــاء؛ لــذا فقــد رأى الّرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه 
والــه وســلن( خــرًا مــن يتحــىَّ بتلــك الصفــات التــي حتقــق الّســام واألمــن 
واالســتقرار والشــجاعة وهــي مــا اختارتــه الســامء، وتتجســد بشــخصية أمــر 
ــن  ــا م ــه وغذاه ــى يدي ــاه ع ــذ صب ــت من ــي صقل ــام( الت ــه الس ــن )علي املؤمن
ــى اهلل  ــم )ص ــول األعظ ــخصية الّرس ــدت ش ــد توح ــه، فق ــه وعلم ــم خلق عظي
عليــه والــه وســلن( بشــخصية اإلمــام )عليــه الســام( بــام حيمــان مــن عطــف 
األبــوة واملــودة، وحــب ســام لألمــة، إْذ كانــا أبويــن هلــذه األمــة فقــال مصلــح 
ــر:  ــوم الغدي ــه ي ــلن( يف خطبت ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــة رس البري
ــا عــي أنــت أخــي ووارثــي ووصيــي وخليفتــي يف أهــي وامتــي يف حيــايت  ))ي
وبعــد ممــايت، حمبــك حمبــي، ومبغضــك مبغــيض، يــا عــي أنــا وأنــت أبــوا هــذه 
األمــة،((، فيؤكــد الّرســول األعظــم صــى اهلل عليــه والــه وســلن( مــدى حرصه 
عــى ســامة األمــة مــن كل االنحــراف والضــال؛ لــذا تثلــت شــخصية اإلمــام 
ــبل  ــس كل س ــذي ُأس ــادل، ال ــم الع ــح، واحلاك ــاألب املنص ــام( ب ــه الس )علي
الّســام واالســتقرار، وهــذا ســوف ندرســه ضمــن كامــه يف نــج الباغــة فيــام 

يــأيت: 

1-الّتواتر التَّكراري وداللته الّصوتية.

تعــدُّ الّدراســة الّصوتيــة مــن أهــّم مظاهــر الّدراســات اللَّســانية املعــارصة فقد 
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ــاء املعنــى، والكشــف  ــة الّصــوت يف بن ــاًم؛ وذلــك ألمهي ــم هبــا العــرب قدي اهتَّ
عــن الداللــة، وأشــار إليهــا اخلليــل )ت 175هـــ( يف معجمــه العــن خصوصــًا 
متــه التــي تّرهــن عــى مــدى معرفتــه باألصــوات وخمارجهــا، فــكان وصفــه  مقدِّ
وصفــًا دقيقــًا بذائقتــه الّصوتيــة ملعرفــة خمــارج احلــروف وصفاهتــا، واســتمرت 
الّدراســات مــن بعــده عنــد العلــامء العــرب القدمــاء، مثــل ســيبويه، وابــن جنــي 
ــول  ــة يف مدل ــوط األوىل الواضح ــموا اخلط ــن رس ــْم الذي ــؤالء ه ــم، فه وغره

الّصــوت، ُثــمَّ ســار عليهــا أكثــر العلــامء فيــام بعــد.

ــد  ــذي يع ــويت، ال ــرار الص ــة الّتك ــن دراس ــك ع ــوت ال تنف ــة الّص ودراس
أســلوبًا أدبيــًا مــن أســاليب مجاليــة القــول، وفنونــه عنــد العــرب، واســتعمل يف 
الشــعر اجلاهــي و نثــره، ويف القــرآن الكريــم، الــذي نــزل بلغتهــم فخاطــب بــه 
عقوهلــم؛ هلــذا هبــروا بــه، واســتلذوا بســامعه، والّتكــرار يف اللغــة: ))هــو اإلعادة 

كــرر الــيء أعــاده مــرة بعــد أخــرى، وكــرر احلديــث إذا أرددتــه عليــه((.

ــن  ــوت ضم ــرار الص ــة تك ــاء أمهي ــنِّ القدم ــد ب ــاح، فق ــا يف االصط أّم
دراســاهتم، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن فــارس بقولــه: ))وُســنن العــرب التكرير، 
ــلوبية  ــات األس ــر((، والّدراس ــة باألم ــب العناي ــاغ بحس ــادة، إرادة اإلب واإلع
ــي، ويلفــت انتباهــه، وتنصــب معظــم عنايتهــا  احلديثــة، تنصــب اهتاممهــا باملتلقِّ
ــدى  ــرار( ل ــه )التك ــذي حيدث ــي ال ــِر النّف ــويت، واألث ــرِس الّص ــار اجل يف إظه

ــي. املتلق

ــر  ــة يف فك ــج الباغ ــي يف ن ــج الّتطبيق ــندرس املنه ــق، س ــذا املنطل ــن ه وم
أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، وبــام أّن النظــام االقتصــادي واإلداري يف 
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اإلســام ينبثــق مــن القــرآن الكريــم، والّســنة املطهــرة، ســنحاول دراســة البنــى 
الّصوتيــة، وبيــان معطيــات الّتكــرار وأنواعــه، منــه تكــرار الّصــوت يف الكلمــة:

*توعيــة اإلمــام )عليــه الســام( الّرعيــة حــول الّســامة الّروحيــة وآثارهــا 
عــى ســامة اقتصــاد البــاد.

إنَّ الشــخصية التــي نصبــت يف يــوم الغديــر خــم، فقــد أعطــت نتــاج ثمراهتــا 
يف قــوة قيادهتــا للدولــة، وإدارة شــؤونا، وتتمركــز يف حفظ نظامهــا االقتصادي، 
ــذات  ــة ال بي ــام( يف الرَّ ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــة أم ــه بوصي ــا نلتمس ــذا م وه
ــة  ــي، واحلامي ــي واملجتمع ــردي واجلامع ــذايت: الف ــم ال ــن التقوي ــول م ــا يع وم
ــم،  ــن القوي ــدأ م ــي تب ــة الت ــتدامة التنمي ــاس، واس ــاة الن ــتقبل حي ــدد مس ــا هي م
والتقويــم الفكــري والنفــي والســلوكي بالقلــب واللســان واليــد، ونلحــظ أنَّ 
أمــر املؤمنن)عليــه الســام( يســتمُد نظريتــه مــن القــرآن الكريــم، إْذ يــرى أنَّ 
أعــامل البــر هلــا تأثــٌر كبــٌر عــى بــركات األرض وســامة اقتصادهــا، وهــذا 

مــا أشــار إليــه، بقولــه:

ــِس  ــَراِت، َوَحْب ــِص َالثََّم ــيَِّئِة بِنَْق ــاَمِل َالسَّ ــَد َاأْلَْع ــاَدُه ِعنْ ــِي ِعَب ))إِنَّ َاهللََّ َيْبَت
ــَر  ــٌع، َوَيَتَذكَّ ــَع ُمْقِل ــٌب، َوُيْقِل ــوَب َتاِئ اِت، لَِيُت ــْرَ ــِن َاخْلَ ــَاِق َخَزاِئ َكاِت، َوإِْغ ــَرَ َاْل
ــُدُروِر  ــَببًا لِ ــتِْغَفاَر َس ــْبَحاَنُه َااِلْس ــَل َاهللَُّ ُس ــْد َجَع ــٌر، َوَق ــَر ُمْزَدِج ــٌر، َوَيْزَدِج ُمَتَذكِّ

ــِق((. ــِة َاخْلَْل ْزِق، وَرمْحَ ــرِّ َال

ــو  ــه، وه ــويت في ــرس الّص ــو اجل ــص ه ــي يف النَّ ــذب املتلق ــا جي إنَّ أّول م
حــرف )التــاء( املهيمــن عــى فضــاء النـّـص بتكــراره إحــدى عــر مــرة، وتواتــر 
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حــرف )الــّدال( ثــامن مــرات، فهــذان الّصوتــان هيمنــا عــى نغــامت النـّـص، بــام 
حيتويــان مــن صفــة الشــدة، إْذ جتتمــع فيهــام صفــة انحبــاس اهلــواء عنــد خمــرج 
كل منهــام انحباســًا ال يســمح بمــرور اهلــواء معــه حتــى ينفصــل العضــوان، مــا 
وتــان مناســبن ليورثــا قرعــًا قويــًا ومكثفــًا  حيــدث صوتــًا انفجاريــًا، فــكان الصَّ
ــه  ــزع إلي ــديد، يف ــيقي ش ــاٍء موس ــن إحي ــان م ــام حيتوي ــب، ب ــامع املخاَط يف مس
ــوب،  ــب الذن ــق، وجتن ــو اخلال ــح نح ــه الّصحي ــو الّتوج ــه نح ــُب؛ لتنبيه املخاَط
ال( مــع ســياق  واهلــروب منهــا، فضــًا عــن أنَّ تناســب الّصوتــن )التــاء والــدَّ
احلــال املنســجم مــع شــدة األمــر وخطورتــه، ومــا حيملــه مــن شــّدٍة وانفجــاٍر 
ــي  ــل املتلق ــرات األرض، وجع ــص خ ــي بنق ــب اإلهل ــهد الغض ــل مش يف هتوي
يذعــن ويفــزع للتوبــة، بــام يقــرُع ســمعه مــن قــّوة هــول الّســخط الّربــاين، وأثره 
ــاج،  ــي تــؤدي إىل تدهــور اإلنت عــى اقتصــاد البــاد مــن حلــول الكــوارث الت
ونقــص الثمــرات، فالنطــق هبــام كان مناســبًا؛ لســياق النـّـص بــام فيــه مــن إيقــاظ 
ــه ملْ  ــًا؛ ولكن ــًا مروع ــبب األرزاق، وإْن كان طلب ــوء إىل مس ــة، وجل ــن الغفل م
يكــْن هدفــه )عليــه الســام( املنشــود بقــدر االهتــامم يف ترســيخ القيــم العباديــة 
ــّى  ــي، فتتج ــامل الّروح ــه إىل الك ــاء ب ــي واالرتق ــس املتلق ــة يف نف واألخاقي
ــاس،  ــن الن ــي ب ــاه املعي ــادي، والّرف ــام االقتص ــق الّس ــة بتحقي ــذه العبودي ه
لــذا ربــط أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ســامة االقتصــاد وازدهــاره بأعــامل 
البــر، وتربيــة الــذات، وهــذا مــا ينبــه املخاَطــب عــى أْن تكــون عاقتــه وثيقــة 
ــة،  ــرة يف املنظومــة االقتصادي ــار كب ــزول اخلــرات، وهلــا آث باخلالــق، وأرسع لن
ــاهلل  فســامة االقتصــاد مرتبطــة بســامة النــاس مــن الذنــوب، وقــوة إيامنــا ب
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وتقواهــا، وهــذا مــا رّصح بــه القــرآن الكريــم، وذلــك بقولــه عــز شــأنه: ﴿َوَلــْو 
ــَن الســاَمِء َواألَْرِض﴾،  َقــْوا َلَفَتْحنَــا َعَليِهــم َبَرَكــت مِّ َأنَّ َأْهــَل اْلُقــَرى َءاَمنُــوا َواتَّ
يوضــح املفــرون أنَّ هنــاك أثــرًا بــن العبــد واحلــوادث الكونيــة، تتبــع األعــامل 
ــق  ــه اخلال ــذي يرتضي ــق ال ــلوك الطري ــنة، وس ــامل احلس ــة، فاألع ــض التبعي بع
يســتتبع نــزول اخلــرات، وانفتــاح أبــواب الــركات، يف حــن عــدَّ االنحــراف 
عــن رصاط العبوديــة، يوجــب ظهــور الفســاد يف الــر والبحــر، وتفــي الظلــم.

ســنوضح باملخطــط أثــر األعــامل الســيئة عــى منظومــة االقتصاديــة يف فكــر 
اإلمــام )عليــه الســام(بام يــأيت: 

امَء َعَلْيُكْم ِمْدرارًا﴾ السَّ

واســتنادًا إىل مــا تقدم:))فظلــم اإلنســان لنفســه يف حياتــه العمليــة وكفرانــه 
بالنعمــة اإلهليــة مهــا الســببان األساســيان للمشــكلة االقتصاديــة يف حيــاة 
اإلنســان. ويتجســد ظلــم اإلنســان عــى الصعيــد االقتصــادي يف ســوء التوزيــع 
ويتجســد كفرانــه للنعمــة يف إمهالــه الســتثامر الطبيعــة وموقفــه الســلبي منهــا(( 

.)53(



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

222

سابع
الجزء ال

ــة  ــاح املنظوم ــاليب نج ــام أس ــه الس ــام علي ــد اإلم ــه، أكَّ ــت نفس ويف الوق
االقتصاديــة وســامتها مــن االنيــار، فقــد ذكــر مســببات تطورهــا، باســتعامله 
تــردد صــوت )الــراء( ثــاث عــر مــرة، فســاعد عــى تشــكيل صــورة احلــدث 
املكــرر، وعنــد نطقــه بطرقــات اللســان عــى اللثــة يكــون تتابعــًا رسيعــًا يصــّور 
ــوب،  ــن الذن ــاع ع ــى االق ــدة ع ــزم بش ــراره، والع ــتغفار وتك ــة االس ــا حال لن
فصــوت الــراء شــديد لثــوي جمهــور متوســط تكــراري، ويبــدو أنَّ صــوت الــّراء 
ــة،  ــر بالتوب ــى اجله ــد ع ــال يف التأكي ــياق احل ــبته س ــر؛ ملناس ــى الّتعب ــدر ع األق
وتردادهــا بقلــع الذنــوب، واملبالغــة يف كثرة االســتغفار، مــا يؤدي إىل اســتمرارية 
إدرار الــرزق، وتواتــر نــزول الرمحــة الربانيــة، وزيــادة القــوة للبــر، وهــذا مــا 
ــمَّ  ــْم ُث ُك ــَتْغِفُروا َربَّ ــْوِم اْس ــبحانه:﴿َويا َق ــه س ــاده يف قول ــه عب ــاىل ب ــد اهلل تع وع
تُِكــْم﴾، فصــوت  ًة إىِل ُقوَّ ــامَء َعَلْيُكــْم ِمــْدرارًا َوَيِزْدُكــْم ُقــوَّ ُتوُبــوا إَِلْيــِه ُيْرِســِل السَّ
اء( املتواتــر ثــاث عــر مــرة يلفــت أنظــار املتلقــي بوصــف ظاهــرة صوتية  )الــرَّ
جذابــة، هلــا إحيــاٌء بــارٌز مناســب لســياق احلــال، وجهــر الصــوت، تتــاءم مــع 
ــكر  ــر بش ــا، واجله ــه وتكراره ــم نعم ــم اهلل، وتعظي ــم بنع ــر الدائ ــام التذك مق
املنعــم، ويمتــاز بالوضــوح الســمعي أيضــًا؛ ليؤهلــه ليكــون أقــدر عــى التأثــر 
ــدث،  ــة احل ــرار، وديموم ــى التَّك ــدلُّ ع ــراء ي ــوت ال ــي؛ ألّن ص ــب املتلق يف قل
ــاموية،  ــم الّس ــان بالقي ــاط اإلنس ــى ارتب ــام( ع ــه الس ــح )علي ــا وض ــذا م وه
وعــدم االنفصــال عنهــا، كــام تدعــو األنظمــة غــر اإلســامية إىل عــزل القيــم 
ــتغفار  ــة االس ــر إىل مجالي ــة. سنش ــة االقتصادي ياس ــن السَّ ــا ع ــاموية ومبادئه الّس
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ومعطياتــه عــى ســامة املنظومــة االقتصاديــة بــام يــأيت:

ال�سبب النتيجة

ــة  ــن اإلناب ــي م ــا جين ــتغفار، وم ــات االس ــح معطي ــاه يوض ــط أع فاملخط
والتَّوبــة والقلــع عــن املحرمــات وارتكاهبــا، وتذكــر بعظمــة اخلالــق، فيعطــي 

ــرات. ــورًا يف اخل ــة، وتط ــامرًا مربح ث

* ومــن مهــام القيــادي املســامل، تحيــص اإلداريــن اجلــدد بعــدم مســاندهتم 
للحــكام الّســابقن.

ــَد الّرســول األكــرم صــى اهلل عليــه والــه وســلم( يف يــوم الغديــر الوجوب  أكَّ
يف التمســك بشــخصية أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(؛ ألجــل إحــال الّســام، 
ــوا  ــلن(: ))فاعلم ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــال ص ــلمن، إذ ق ــاء املس ــظ دم وحف
ــى  ــه ع ــًا طاعت ــًا مفرض ــًا وإمام ــم ولي ــه لك ــد نصب ــاس أنَّ اهلل ق ــارش الن مع
ــة  ــك تلبي ــان(()11(، وذل ــم بإحس ــن هل ــى الّتابع ــار، وع ــن واألنص املهاجري
نــداء الســامء، ولكــن القــوم ختلفــوا عــن تلــك األوامــر باختيارهــم مــن مل يكــن 
ــه،  ــة من ــه الســام(، وتقمصــوا اخلاف ــة اإلمــام )علي ــوا مكان هلــا أهــًا، فاحتل
فقــد خلفــوا أعوانــًا، لذلــك يــويص اإلمام)عليــه الســام( حديثــه عــن العنايــة 
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الفائقــة باختيــار اإلداريــن يف ظــل حكومتــه العادلــة، تتمتــع بالنزاهــة، وعــدم 
تلطيــخ أيدهيــم بدمــاء األبريــاء، وال يكونــوا أعوانــًا للــوزراء الّســابقن الّظاملــن 
واآلثمــن مهــام كان حجــم اشــراكهم معهــم، فابــدَّ مــن اســتبعاد هــؤالء عــن 
ــزل  ــد ع ــم فألب ــر أّي حك ــد تغي ــًا عن ــا ًواعي ــدُّ درس ــذا ُيع ــم، وه ــة احلك منص
ــة  ــويت، ومجالي ــع الّص ــرار املقط ــان يف تك ــي البي ــك ج ــابقن، وذل ــة الّس الظلم
ــَك  اِر َقْبَل ــأْلَرْشَ ــْن َكاَن لِ ــَك َم ــام(: ))إِنَّ رَشَّ ُوَزَراِئ ــه الس ــه )علي ــه، بقول جرس
ـُـْم َأْعــَواُن َاأْلََثَمــِة  َكُهــْم يِف َاآْلَثــاِم، َفــَا َيُكوَنــنَّ َلــَك بَِطاَنــًة َفإِنَّ َوِزيــرًا، َوَمــْن رَشِ
ــْم  ــُل آَراِئِه ــُه ِمْث ــْن َل ــِف، مِمَّ ــْرَ َاخْلََل ــْم َخ ــٌد ِمنُْه ــَت َواِج ــِة، َوَأْن َلَم ــَواُن َالظَّ َو إِْخ
ــِه ِمْثــُل آَصاِرِهــْم َوَأْوَزاِرِهــْم، مِمَّــْن مَلْ ُيَعــاِوْن َظاملِــًا َعــَى  َو َنَفاِذِهــْم، َوَلْيــَس َعَلْي
ُظْلِمــِه، َوالَ آثـِـاًم َعــَى إِْثِمــِه، ُأوَلِئــَك َأَخــفُّ َعَلْيــَك َمُئوَنــًة، َوَأْحَســُن َلــَك َمُعوَنًة، 
ــَك(  ــًة خِلََلَواتِ ــَك َخاصَّ ــْذ ُأوَلِئ ِ َك إِْلفــًا، َفاختَّ ــْرِ ــلُّ لَِغ ــَك َعْطفــًا، َوَأَق ــى َعَلْي َوَأْحنَ

.)12((

يتجــّى الّتقــارب يف املقاطــع الّصوتيــة وتواترهــا، ومجاليــة اعتداهلــا وتوازهيــا، 
وتوافقهــا الّصــويت يف تكثيــف موســيقى النــص، إْذ خلــق نوعــًا مــن االنســجام 
ــو  ــن نح ــه الذه ــى تنبي ــوة ع ــر ق ــون أكث ــا، ليك ــظ ومعناه ــيقى اللف ــن موس ب
املقاصــد الــذي أرادهــا اإلمــام )عليــه الســام(، وناحــظ مجاليــة تواتــر املقطــع 
األخر)ِهــْم( يف النــص:((( آَراِئِهــْم َوَنَفاِذِهــْم، آَصاِرِهــْم، َوَأْوَزاِرِهــْم، َوآَثاِمِهْم( 
ــه:  ــد ب ف(، ويقص ــرَّ ــجع املط ــمى بـــ )السَّ ــا يس ــامت م ــة الكل ــى يف ناي يتج
ــوزن، واتفاقهــام يف التقفية(الصــوت األخــر()13(،  اختــاف الفاصلتــن يف ال
ــام(  ــه الس ــر املؤمنن)علي ــان إرصار أم ــف؛ لبي ــي املكث ــر املقطع ــاء التوات وج
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اســتبدال هــؤالء الــوزراء واإلداريــن عنــد تغيــر احلكــم، وذلــك ملــا محلــوا مــن 
رواســب يف أفكارهــم مــن القوانــن اجلائــرة القديمــة، والّتســلط العدائــي عــى 
النــاس، وحــب إراقــة الدمــاء؛ إّنــام يصــب اختيــاره عــى مــن حيمــل فكــرًا نــرًا، 
وأْرآًء ســديدًة؛ حلفــظ ســامة البــاد مــن االضطهــاد، ثــمَّ واصــل كامــه )عليــه 
الســام( يف بيــان صفاهتــم باســتعامل أســلوب تواتــر املقطــع الّصــويت يف اجلناس 
ــرار  ــة التك ــذر واحد:))وطبيع ــن ج ــة م ــتقاق اللفظ ــة اش ــتقاقي، ومجالي االش
االشــتقاقي هــو أْن تتــوىل مفــردات هلــا جــذر واحــد حتــى يكــون هــذا األجــراء 
أكثــر قــدرة عــى لفــت انتبــاه املتلقــي إىل ذلــك اجلــذر، كــام أنَّ هــذا اللــون مــن 
الّتكــرار يعمــل عــى تركيــز الداللــة يف ذهــن القــارئ(()14(، وقــد جــاء النَّــص 
ــَى  ــًا َع ــاِوْن َظاملِ ــْن مَلْ ُيَع ــة هــذا الّتكــرار يف الفقرتــن، ومهــا:)» مِمَّ مكثفــًا بجاملي
ُظْلِمــِه« و« والَ آثـِـاًم َعــَى إِْثِمــِه«، فاشــتقتا )ُظْلِمــِه َوإِْثِمــِه( مــن الفعلــن الثاثيــن 
مهــا )ظلم(و)أثــم(، مــع تشــابه املقاطــع الّصوتيــة يف ناية الكلمــة هو)مــه(، أفاد 
هــذا الّتكــرار تنبيــه املتلقــي عــى بيــان مزيــة الدقــة واحلــذر يف اختيــار اإلداريــن 
ــب؛  ــتوقف املخاَط ــم، ويس ــة وآثامه ــوا أوزاَر الظلم ــن مل حيمل ــن، الذي املخلص
ــن  ــتبداهلم م ــة واس ــع الّدول ــن مواق ــة ع ــؤالء الظلم ــتبعاد ه ــدى اس ــان م لبي
ــن  ــوى، وحس ــة بالّتق ــة املعروف ــات الّصاحل ــن البيوت ــن م ــاء واملخلص األكفي
الســرة، فأعطــى تكــرار املقطــع ظــاالً للمعــاين، وهــو التأكيــد عــى االختيــار 
ــة  ــم رشحي ــى أه ــز ع ــه، والّركي ــص ومراقبت ــب اإلداري املخل ــق يف تنصي الّدقي
ــدَّ  ــم أش ــوان الظلمة(ه ــون هؤالء)أع ــد يك ــع، وق ــا يف املجتم ــا ثقله ــي هل الت
خطــورة مــن احلــكام أنفســهم؛ لرعــة تنفيــذ أوامرهــم، والّتمّلــق هلــم؛ ألجــل 



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

226

سابع
الجزء ال

كســب األمــوال أو املنصــب عــى حســاب دمــاء اآلخريــن، ُثــمَّ واصــل )عليــه 
ــوف يف  ــه، والوق ــم ل ــانم ومعونته ــم يف إحس ــان أمهيته ــه يف بي ــام( حديث الس
مواطــن الضعــف معــه، وســندهم عنــد اصــدار القــرار، وذلــك بتكــرار املقطــع 
ــًة،  ــَك َمُئوَن ــفُّ َعَلْي ــن: )َأَخ ــة اجلملت ــة( يف ناي ــو )ون ــر وه ــويت األخ الّص
ــون  ــه: أْن تك ــد ب ــوازي، ويقص ــجع املت ــن الّس ــًة( ضم ــَك َمُعوَن ــُن َل َوَأْحَس
الكلمتــان األخرتــان متَِّفَقَتــْن يف الــوزن ويف احلــرف األخــر منهــام، مــع وجــود 
اختــاف فيــام قبلهــام يف الصوتــن، أو يف أحدمهــا)15(، وســميَّ أيضــًا باجلنــاس 
ــزة  ــا )اهلم ــرج ومه ــن املخ ــارب م ــرف متق ــام بح ــك الختافه ــارع، وذل املض
ــبة  ــع مناس ــة م ــه الّدالل ــاس بتوج ــجع أو اجلن ــه الّس ــن()16(، ويتوج والع
الفكــرة املــراد منهــا، َثــمَّ ورد تكــرار املقطــع ضمــن اســتعامل الّســجع املتطــرف 
غــم مــن أنَّ  َك إِْلفــا »، عــى الرَّ يف الفقرتــن: »َوَأْحنـَـى َعَلْيــَك َعْطفــًا، َوَأَقــلُّ لَِغــْرِ
ــان  ــه، وبي ــًا( جــاء؛ ليخــدم املعنــى املــراد من ــويت )ف ــة املقطــع الصَّ تكــرار مجالي
مزايــا اإلداري الناجــح، وعليــه يظهــر هــذا الّتلويــن الّصــويت يف النصــوص مــن 
تنــوع يف املقاطــع، وتوزيعهــا بصــورة دقيقــة تتناســب مــع املعــاين املــراد منهــا، 
ــًا النظــر، ومنبهــًا عــى الفكــرة عنــد اســتعامل اجلنــاس والســجع يف تواتــر  الفت
التكــراري يــؤدي إىل خلــق مــن حالــة الّتأمــل لــدى املتلقــي يف مجاليــة التكــرار.

وسنوضح مجالية تكرار املقطع يف املخطط أدناه:
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داللة القصدنوع الظاهرةالحرف الروياملقطع االخريعدد الكلامتالفقرة

ْن لَُه ِمثُْل آَرائِِهْم  ِممَّ

َو نََفاِذِهْم َولَيَْس 

َعلَيِْه ِمثُْل آَصارِِهْم َ 

أَْوزَارِِهْمَو آثَاِمِهْم. 

4

ِهْم

امليمص ح ص
جع  )السَّ

املطرَّف(

استبدال الخونة 

باألكفياء، والدقة يف 

االختيار.

لَْم يَُعاِوْن ظَالاِمً َعَل 

ظُلِْمِه

َوالَ آِثاً َعَل إِْثِِه

2
ِمِه

ص ح ص
الهاء

جع  )السَّ

املطرَّف(

النزاهة وحسن السرية 

بعدم مشاركته مع 

الظلمة. 

أََخفُّ َعلَيَْك َمئُونًَة

َوأَْحَسُن لََك َمُعونًَة
3

ونًَة

ص ص ح ص
التاء

الجناس 

املضارع

والسجع 

املتوازي

االعتامد عليه يف وقت 

الضيق. 

َوأَْحَنى َعلَيَْك َعطْفاً َو 

أَقَلُّ لَِغرْيَِك إِلْفاً
2

فاً

ص ح ح ص
الوالء الصادق للوايل. األلف

ــى  ــل ع ــل املقف ــع الطوي ــة املقط ــود هيمن ــابق، وج ــط الّس ــن املخط ــظ م  ياح
ــُه  ــْن َل ــص:« مِمَّ ــرات يف الن ــع م ــْم( أرب ــد تردد)ِه ــرى، عن ــع األخ ــائر املقاط س
ــذا  ــْم »، وه ــْم َوَأْوَزاِرِه ــُل آَصاِرِه ــِه ِمْث ــَس َعَلْي ــْم، َوَلْي ــْم، َوَنَفاِذِه ــُل آَراِئِه ِمْث
ــره  ــدى أث ــة اإلداري، وم ــة نزاه ــدى أمهي ــى م ــة ع ــا للدالل ــى بلورهت ــد ع يؤك

ــاد. ــاد الب ــاس، واقتص ــامة الن ــم يف س العظي

ويمكــن إمجــال حتقيــق الســام عــن طريــق اختيــار اإلداريــن األكفــاء، فيــام 
يــأيت:

أوالً: أْن يكون املكلَّف مستقياًم يف سلوكه، ومل ُبعن ظاملًا من قبل.

ثانيًا: اكتشاف الطاقات، وعدم إعطاء املناصب لفئة معينة.
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ثالثــًا: عــدم تقريــب املتــورط بالظلــم؛ ألنَّــه ال يؤمــن رشه، وتأثــره يف 
مصــادر القــرار العليــا املتصلــة بمصائــر العبــاد، أو اخلــوف عــى ثــروات البــاد 

ــه )17(. من

*اإلدارة الناجحة يف استعامل مبدأ إثابة املحسن، ومعاقبة امليء.

إنَّ مــن مثمــرات يــوم الغديــر ترســيخ مبــدأ الطاعــة والــوالء املطلــق 
ألمــر املؤمنــن )عليــه الســام(، كــام أّكــَد النبــي األكــرم صــى اهلل عليــه والــه 
ــم  ــذ بتعالي ــد األخ ــم عن ــوز العظي ــى الف ــر ع ــوم الغدي ــه يف ي ــلن( يف خطبت وس
اإلمــام )عليــه الســام( وطاعتــه، فتــؤدي إىل الفــوز يف الداريــن بقولــه صــى اهلل 
ــة  ــِع اهلل َوَرُســوَلُه َوَعِلّيــًا َواألِئمَّ ــاِس َمــْن ُيطِ عليــه والــه وســلن(: ))َمعــارِشَ النّ
ــْم َفَقــْد فــاَز َفــْوزًا َعظيــاًم(()18(، ومــن هــذا املنطلــق يوضــح لنــا  ذيــَن َذَكْرهُتُ الَّ
ــا ال  ــة عندم ــق العدال ــعادة، وطري ــق الّس ــام( طري ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أم
ــه  ــل ب ــذي أراد أْن يعم ــي ال ــه الّتطبيق ــيء يف منهج ــن وامل ــن املحس ــاوي ب نس
الــويل، حتــى ال يكــون يف املجتمــع إجحــاف يف حقــوق اآلخريــن؛ بــل تطبيــق 
نظــام العــدل والقيــم الســاموية التــي ناشــد هبــا اإلمــام )عليــه الســام(؛ لكــي 
ــق أوامــره واألخــذ هبــا، ومــن  ــد تطبي ــة عن حيظــى املجتمــع بالنزاهــة والرفاهي
تلــك القوانــن العادلــة، هــي عــدم املســاواة بــن املحســن واملــيء، وهــذا مــا 
ــن  ــد م ــا القص ــح لن ــا؛ لتوضي ــة ومدلوهل ــرار اللفظ ــد تك ــة عن ــه يف خطب نلتمس
ــى  ــام(عامله ع ــه الس ــق أوىص اإلمام)علي ــذا املنطل ــن ه ــا، وم وراء تكراره
ــٍة َســَواٍء،  مــر بذلــك يف قولــه: ))َوالَ َيُكوَنــنَّ امُلحِســُن وامُلــِيُء ِعنــَدَك بِمنِزَل
َفــإِنَّ يف َذلِــَك َتْزهيــًدا ألَْهــِل اإلْحســاِن يِف اإلحســاِن، َوَتدِريًبــا ألَهــِل اإِلســاَءِة 
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ــُه(()19(. ــَزَم َنْفَس ــا َأْل ــم َم ــِزْم ُكاًّ ِمنْه ــى اإِلســاَءِة، وَأْل َع

ــر  ــكل كب ــاعد بش ــيقي س ــاع موس ــن إيق ــا م ــا يرافقه ــة وم ــرار اللفظ إنَّ تك
ــة  ــة تام ــررة متوازي ــامت متك ــص، ووردت كل ــّداليل يف النّ ــر ال ــة األث يف معرف
ــًا،  ــجامًا تام ــق انس ــرار خل ــذا الّتك ــى، وه ــة يف املعن ــة، ومتقابل ــوزن واهليئ يف ال
أضفــى جرســًا واضحــًا ليشــدُّ أذهــان املتلقــي حــول اهلــدف املــراد منــه، وجــاء 
ــم  ــنة يف تقّي ــة احلس ــول املعامل ــاده ح ــوايل، وإرش ــه ال ــادة تنبي ــا؛ إلف تواترمه
ــذا  ــل ه ــد حيم ــوق، وق ــاواهتم يف احلق ــدم مس ــيء، وع ــة ال ــن، ومعاقب املحس
ــع إىل  ــاء املجتم ــدف إىل ارتق ــا ً، هي ــًا ناجح ــرًا أخاقي ــه فك ــاب يف مضمون اخلط

ــم. ــاف بينه ــة، واإلنص ــق العدال ــن، وحتقي ــوق اآلخري ــة حق محاي

ــا  ــرد م ــة الف ــى أنَّ قيم ــي ع ــه املتلق ــن، تنبي ــر اللفظت ــى توات ــك، أضف وكذل
ــه  ــأراد اإلمــام )علي ــه، ف ــه، وعلي ــه وإخاصــه ل ــازات يف عمل يقّدمــه مــن انج
ــق  ــن طري ــام اإلداري ع ــب يف النظ ــب والّرهي ــون الّرغي ــل قان ــام( تفعي الس
مكافــأة املحســن عــى إحســانه، وحماســبة املــيء عــى إســاءته؛ لتحقيــق العدالــة 
يف ظــل حكومتــه الواعيــة، وإحــال ســبل الّســام، وتعزيــز دور الّرقابــة الذاتيــة 
ــره  ــيء، وزج ــب امل ــن، وتأني ــة املحس ــد إثاب ــك عن ــع، وذل ــراد يف املجتم لألف

بعــدم تكريمــه.

*ترســيخ مبــدأ نجــاح الشــخصية اإلداريــة يف حبهــا لإلنصــاف، وابتعادهــا 
عــن الظلــم واجلــور.

ويواصــل اإلمــام عليــه الســام حديثــه يف وعظــه وارشــاده يف كيــف يكــون 
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اإلداري الناجــح يف مهامــه يف حالــة الّتحــي باإلنصــاف مع اهلل، وانصافــه للناس، 
ُثــمَّ وضــح أســباب فشــله، وذلــك عنــد وضــوح الفكــرة بتكــرار اجلملــة، وبيان 
ــِة  مقاصدهــا، بقولــه: ))َأْنِصــِف اهللََّ، وَأْنِصــِف النَّــاَس ِمــْن َنْفِســَك، َوِمــْن َخاصَّ
ــَك إاِلَّ َتْفَعــْل َتْظِلــْم، وَمــْن َظَلــَم  َأْهِلــَك، َوَمــْن َلــَك فِيــِه َهــوًى ِمــْن َرِعيَّتـِـَك، َفإِنَّ

ِعَبــاَد اهللَِّ َكاَن اهللَُّ َخْصَمــُه ُدوَن ِعَبــاِدِه(()20(.

إنَّ هيمنــة تواتــر مجلــة اإلنصــاف يف النــص، ومجاليــة إيقاعهــا، وأزيــز 
صــوت الّصــاد وصفــره، ولــد جرســًا يوحــي بالتنبــه، وعــدم الغفلــة للعمــل 
ــا إىل  ــو نظرن ــوق، ول ــق واملخل ــع اخلال ــه، م ــدوام ب ــتمرارية ال ــاف واس باإلنص
ــم  ــن القي ــك م ــام يمتل ــظ اإلداري ب ــاد، ووع ــة يف اإلرش ــا القيم ــذه الوصاي ه
بنــاءة؛ لتمّثــل دســتوًرا خاًقــا ودليــًا عــى نجــاح أيــة حكومــة، وهــذا ما أشــار 
بوجــوب األخــذ بالنصائــح والتعاليــم؛ لتكويــن شــخصية إداريــة ناجحــة، بــام 
ــة تتناســب  ــة الرعيــة يف أعامهلــا، وعنــد اختــاذ قراراهتــا، ومتوازن تتلــك الرؤي

ــًا )21(. ــع مجيع ــات املجتم ــع طبق م

ُثــمَّ وضــح أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أســباب فشــل اإلداري، النتهاكــه 
حقــوق الّرعيــة، وذلــك عنــد تكــرار مجلــة الظلــم)إاِلَّ َتْفَعــْل َتْظِلــْم، وَمــْن َظَلــَم 
ــم،  ــة يف الظل ــة يف املبالغ ــة للدالل ــة إحيائي ــرار ذو طبيع ــذا التَّك ــاَد اهللَِّ(، وه ِعَب
ــخ  ــن؛ للتوبي ــة مرت ــرار اجلمل ــًا بتك ــاءًا صوتي ــر إحي ــى الظاه ــْت إىل املعن فأعط
ــن  ــا بحال ــن إمجاهل ــكلة يمك ــباب املش ــان أس ــم، ولبي ــار الظل ــن أث ــد م والوعي

مهمــن، مهــا: 

أوالً- تقديــم احلــكام أرحامهــم وأصدقائهــم وأعوانــم، وتّكنهــم مــن مهام 
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ــم  ــدى قدراهت ــم، وم ــم ومؤهاهت ــاء لكفاءاهت ــاة األكفي ــدم مراع ــة، وع الدول
للنهــوض هبــذه املســؤوليات، وهــذا مــا يــر البــاد.

ثانيــًا -عنــد توليــة غــر أكفيــاء تفســد البــاد وتدمــره، فــاإلدارة غــر الكفــؤة 
ــار  ــؤدي باملجتمــع إىل االنحــراف، وهــذه كلهــا وســائل ضعــف األمــة واني ت

اقتصادهــا، وفــوران الرعيــة عــى الــوايل )22(.

النتائج.

يمكن إمجال أهم النتائج ما وردت من البحث ما يأيت: 

1- وردت املفرقــة يف كام اإلمــام )عليــه الســام( مــن نــوع تعــدد املعنــى، 
ــة،  ــة يف الدالل ــه خمتلف ــددة، وأوج ــه دالالت متع ــوص ل ــن نص ــصٍّ م ــكلِّ ن فل
تعتمــد بحســب ثقافــة املتلقــي يف فهــم النّــص، وتأوياتــه اجلديــدة، مــا قــاد إىل 

إثــراء النّــص.

2- وّظفــْت مفارقاتــه )عليــه الســام(؛ لتنبيــه املخاَطــب وإرشــاده، وكيفيــة 
ــاملة  ــة املس ــخصية القيادي ــان الش ــات يف بي ــق املفارق ــن طري ــح ع ــار األصل اختي
عــن أضدادهــا، وتتجــّى مجاليــة أســلوب املفارقــة يف اقتصــاد اللغــة وإجيازهــا، 

وذلــك لــرك املتلقــي فســحة للتأويــل، وإظهــاره مــن املعــاين املخفيــة.

ــا ســابقًا  3- إنَّ تكــرار احلــرف أو املقطــع أو الكلمــة أو اجلملــة كــام وضحن
ــة؛ بــل ألجــل وضــوح الفكــرة املــراد  ــة أو رصفي ــأَت؛ ألجــل غايــة صوتي مل يت
ــص،  ــة للن ــي مجالي ــص، فيعط ــرة للن ــة كب ــي أمهي ــويت يوح ــر الص ــا، فتوات منه

ــب. ــة املخاطِ ــاه املتلقــي نحــو قصدي وإيقاعــًا موســيقي جيــذب انتب
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4-أّمــا اجلانــب الــّداليل، فهــو الــذي يضفــي معــاين أخــرى للنــص، وهــذا 
مــا يتضــح بظهــور املقاصــد التــي أرادهــا اإلمــام )عليــه الســام(، وهــي لتأكيــد 

الّرهيــب أو الّرغيــب أو الّتحذيــر وغــره، إلرساع وصــول الفكــرة.

املصادر واملراجع.

- خري ما نبتداأ به القراآن الكرمي.

- االحتجــاج، أبــو منصــور أمحــد بــن عــي بــن أيب طالــب الطــريس 
)ت520ه( حتقيــق: الســيد حممــد باقــر اخلرســان، 1386 هـــ -1966 م.

ــت)ع(؛  ــة آل البي ــق: مؤسس ــد )ت 413 ه(، حتقي ــيخ املفي ــاد، الش - اإلرش
لتحقيــق الــّراث دار املفيــد للطباعــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 1414 

هـ - 1993 م.

- أســاس الباغــة ابــو القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمر بــن امحــد الزخمري 
)ت538هـــ(، حتقيــق: حممــد باســل عيــون الســود دار الكتــب العلميــة بــروت 

ــة األوىل 1998م0 - لبنان الطبع

ــد  ــام(، حمم ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــد أم ــدال عن ــة واالعت ــس العدال - أس
ــذرة، )د. ط(  ــارش دار الب ــة، الن ــة الثالث ــان، الطبع ــا اخلرس ــد رض ــادق حمم ص

1435هـــ 2014م.

- األسـلوبـية واألسلوب، كـــراهام هــاف، تـرمجـة كـاظـم سـعد الــديـن، 
دار آفــاق عــربــية، بــغداد1985م.
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- األســلوبية واألســلوب، د. عبــد الّســام املّســدي، الــدار العربيــة للكتــاب 
الطبعــة الثالثــة، )د. ت(.

ــاين، دار  ــر احلس ــادل نذي ــس، د. ع ــعر أدوني ــة يف ش ــلوبية الصوتي - األس
ــة األوىل، 1433هـــ  ــامن، الطبع ــة -ع ــادق الثقافي ــة دار الص ــوان، مؤسس الرض

م.  2012-

ــص  ــاق النّ ــة إىل آف ــد املعياري ــق القواع ــن أف ــريب م ــان الع ــلوب البي - أس
ــة األوىل،  ــوريا، الطبع ــق- س ــي، دمش ــركان، دار الرائ ــن غ ــي، د. رمح اإلبداع

م.  2008

ــر، )د ط(،  ــو امل ــة االنجل ــس مطبع ــم أني ــة، د. إبراهي ــوات اللغوي - األص
م.  2007

ــر،  ــورات الفج ــي، منش ــوب الكلين ــن يعق ــد حس ــكايف، حمم ــول ال - أص
ــة األوىل 1428 هـــ -2007م. ــان، الطبع ــروت- لبن ب

ــي  ــواد القيوم ــق: ج ــاووس)664(، حتقي ــن ط ــيد اب ــامل، الس ــال األع - إقب
االصفهــان، املطبعــة: مكتــب اإلعــام اإلســامي، الطبعــة األوىل، 1415هـــ.

- اقتصادنــا دراســة موضوعيــة تتنــاول بالنقــد والبحــث ملذاهــب االقتصادية 
املاركســية الرأســاملية واإلســام يف أسســها الفكريــة وتفاصيلهــا، الســيد حممــد 

باقــر الصــدر، دار املعــارف، الطبعــة األوىل1433-2001م.

ــن  ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــن أب ــال الدي ــة، ج ــوم الباغ ــاح يف عل - اإليض
ســعدالدين بــن عمــر القزوينــي )ت 739هـــ(، دار إحيــاء العلــوم - بــروت، 
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الطبعــة الرابعــة، 1998م.

- بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار، حممــد باقــر 
ــة  ــر، مؤسس ــد الباق ــي، حمم ــم امليانج ــق: إبراهي ــي، )ت 1111ه(، حتقي املجل

الوفــاء، بــروت - لبنــان، الطبعــة الثانيــة، 403 ه- 1983 م.

*الرهــان يف علــوم القــرآن، حممــد بــن هبــادر بــن عبــد اهلل الزركــي 
)ت794ه(حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم الشــاملة، دار املعرفــة - بــروت 

1391ه. ط(،  )د. 

- الرهــان يف تفســر القــرآن، الســيد هاشــم البحــراين)ت1107م( حتقيــق: 
قســم الدراســات اإلســامية / مؤسســة البعثــة - قــم، )د -ط(، )د -ت(.

- الباغــة العربيــة أسســها، وعلومهــا، وباغتهــا، وفنونــا وصوٌرمــن 
ــه  ــن َحبنَّك ــن حس ــد الّرمح ــٍد، عب ــٍف وتلي ــن طري ــٍد م ــكٍل جدي ــا هبي تطبيقاهت
امليــداين، دار القلــم - دمشــق، الــدار الشــامية - بــروت، الطبعــة األوىل، 1416 

-1996م هـ 

- الباغــة واألســلوبية، هنــرش بليــت، املرجــم وتقديــم وتعليــق د، حممــد 
العمــري، بــروت -لبنــان، 1999م 

- بيعة الغدير، حممد باقر األنصاري، الطبعة األوىل، 1422 - 1380 ه.

- التبيــان يف علــم البيــان املطلــع عــى إعجــاز القــرآن املؤلــف: ابــن الزملكاين 
)ت 651 هـــ( حتقيــق: أمحــد مطلــوب - خدجيــة احلديثــي - نــر مطبعــة العــاين 

ببغــداد - ط1 - 1383 هـ / 1964م.
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ــاين )ت  ــف اجلرج ــن الري ــي الزي ــن ع ــد ب ــن حمم ــي ب ــات، ع - الّتعريف
816هـــ(، املحقــق: مجاعــة مــن العلــامء بــإرشاف النــارش، دار الكتــب العلميــة 

ــة األوىل 1403هـــ -1983م. ــان، الطبع ــروت -لبن ب

ــة  ــردي )ت1383 هـــ(، املطبع ــيد الروج ــيعة، الس ــث الش ــع أحادي - جام
العلميــة - قــم، النــارش: منشــورات مدينــة العلــم- آيــة اهلل العظمــى اخلوئــي، 

ــران، 1407- 1366 ش. ــم - إي ق

- الّداللــة الّصوتيــة يف اللغــة العربيــة، د. صالــح ســليم عبــد القــادر 
ت(. )د،  ط(،  )د،  االســكندرية،  احلديــث،  العــريب  الكتنــب  الفاخــري، 

ــو  ــد اب ــق حمم ــد )ت656هـــ(، حتقي ــن ايب احلدي ــة اب ــج الباغ - رشح ن
الفضــل، مؤسســة إلســامعيليان للطباعــة والنــر )د -ط( و)د- ت(.

ــه  ــي بتحقيق ــراين )ت679هـــ(، عن ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج الباغ - رشح ن
ــة  ــران، الطبع ــدس -اي ــم املق ــل، ق ــاتذة األفاض ــن األس ــدة م ــه ع وتصحيح

األوىل، 1362هـــ.

*الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة ومســائلها وســنن العــرب كامهــا، أمحــد 
بــن فــارس بــن زكريــا، وعلــق عليــه أمحــد حســن، دار الكتــب العلميــة، بروت 

- لبنان )دـ ـــط(، 1997 م.

- علــم االقتصــاد يف نــج الباغــة، هاشــم حســن نــارص، دار أنبــاء للطباعــة 
ــة األوىل، 1997م. والنر، الطبع

- علــم الداللــة التطبيقــي يف الــراث العــريب د. هــادي نــر دار األمــل أربد- 
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األردن الطبعة األوىل 2007م.

ــراء،  ــارصي، دار الزه ــر الن ــد باق ــام، حمم ــم يف اإلس ــام احلك ــي ونظ - ع
ــة األوىل، 1410هـــ -1990م. ــان، الطبع بروت-لبن

- العــن، ابــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن امحــد الفراهيــدي)ت175ه(، مكتبــة 
اهلــال، حتقيــق:د. مهــدي املخزومــي، دكتــور إبراهيــم الّســامرائي )د - ط()د 

- ت(.

- كــامل الديــن وتــام النعمــة، الشــيخ الصــدوق )ت 381 هـــ(، حتقيــق: عي 
أكــر الغفــاري، 1405 - 1363 ش.

- لســان العــرب، حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــري، 
-ت(. )د  األوىل  الطبعــة  بــروت،   - صــادر  دار  )711هـــ(، 

- مقاييــس اللغــة، ابــن فــارس، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا، )ت395هـــ( 
حتقيــق:د. عبد الســام حممــد هــارون، دار الفكــر الطبعة: 1399هـــ - 1979م.

- املفــارق يف شــعر الــرواد، قيــس محــزة اخلفاجــي، دار النــر األرقــم 
للطباعــة بابــل -العــراق، الطبعــة األوىل، 2007م.

- املعجــم العــريب، جبــور عبــد النــور، دار العلــم للمايــن، الطبعــة األوىل، 
1979م0

- املعجــم الوســيط، د. إبراهيــم مصطفــى، د. أمحــد الزيــات، ود. حامــد عبد 
القــادر، د. حممــد النجــار حتقيق: جممــع اللغــة العربيــة)د، ط( )د، ت(.



 يراسة يةلية أسلوبية
ا
 يوم الغدير وآةارر لي اةتيار القائد النا ص... ضعب  يود  هل الباللة أ موججا

237

- املفــارق يف شــعر الــرواد، قيــس محــزة اخلفاجــي، دار النــر األرقــم 
للطباعــة بابــل -العــراق، الطبعــة األوىل، 2007م.

ــل  ــن املفض ــد ب ــن حمم ــن ب ــم احلس ــو القاس ــرآن، اب ــاظ الق ــردات ألف - مف
ــق )د-ت(. ــم دمش ــر / دار القل ــاين )ت502 ه( دار الن ــب األصفه الراغ

- منهــاج الراعــة يف رشح نــج الباغــة، حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي 
ــراث العــريب، بــروت -  ــاء ال ــق عــي عاشــور، دار إحي )ت1324 هـــ(، حتقي

لبنــان، الطبعــة، 1424-2003م.

ــة  ــي)ت 1402م(، مؤسس ــيد الطباطبائ ــرآن، الس ــر الق ــزان يف تفس - املي
النــر اإلســامي-قم، )د ت(.

ــه،  ــه وحقق ــام( مجع ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــة اإلم ــج الباغ - ن
ــروت -  ــف األرشف، ب ــس، النج ــات دار األندل ــريض، مطبوع ــف ال الري

م.  2010 1431ه-  األوىل،  الطبعــة  لبنــان، 

الدوريات.

ــث(  ــة، )بح ــة داللي ــة دراس ــج الباغ ــظ يف ن ــم واملواع ــرار يف احلك - الّتك
ــة  ــة اللغ ــلمي، جمل ــرة الس ــد الزه ــي عب ــاق ع ــاس، وميث ــل عب ــن فاض د. حتس

ــدد. 26  ــة، الع ــة الكوف ــة اآلداب/ جامع ــا كلي ــة وآداهب العربي

ــي  ــة، ع ــة وداللي ــة لغوي ــة، دراس ــخرية واملناقض ــن الس ــة ب - رصاع املفارق
ــة، نصــف  ــدر فــرع شــرازي )بحــث(: بحــوث يف اللغــة العربي عندليــب، حي
ســنوية علميــة حمكمــة لكليــة اللغــات األجنبيــة بجامعــة إصفهــان /العــدد 20 
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ربيــع وصيــف 1440 هـــ. ق/ 1398هـ.

- املنهــج األســلويب يف حتليــل اخلطــاب اإلبداعي)بحــث(، أ. ميــس عــوده، 
ــنة  ــدد 25 الس ــات - الع ــاث والدراس ــة لألبح ــدس املفتوح ــة الق ــة جامع جمل

م. م2011 

اهلوامش:

1- العن: 8/8.

2- لسان العرب، باب)دلل(: 347/11.

3- مفردات ألفاظ القرآن: 316/1، 317.

4- الّتعريفات: 91.

5- ظ: علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية، فريد عوض:25.

6- ظ: علم الّداللة الّتطبيقي يف الّراث العريب:23.

7-(( العن باب )السن والام والباء معهام(: 7 / 261.

8-(( لسان العرب، مادة )سلب(: 1 / 471.

9- مفردات ألفاظ القرآن:1/ 418.

10- الباغة واألسلوبية، هنرش بليت((: 10.

11-(( االحتجاج: 84/1. إقبال األعامل:246/2، بيعة الغدير: 24

12- نج الباغة:461/3.
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13- ظ: اإليضاح:362.

نذيــر  عــادل  الدكتــور  أدونيــس،  شــعر  يف  الصوتيــة  األســلوبية   -14
.264 احلســاين:

15- ظ: الباغة العربية أسسها وعلومها وباغتها:507.

16- ظ: الّتبيان يف علم البيان املُطلع عى إعجاز القرآن: 167.

ظ: الّتكــرار يف احلكــم واملواعــظ يف نــج الباغــة دراســة دالليــة، د0 حتســن 
ــة  ــة اللغ ــث( جمل ــلمي )بح ــرة الس ــد الزه ــي عب ــاق ع ــاس، وميث ــل عب فاض

ــدد 26: 37. ــة، الع ــة الكوف ــة اآلداب /جامع ــا /كلي ــة وآداهب العربي

17- ظ: ُأسس العدالة واالعتدال عند أمر املؤمنن )عليه السام(:27.

18-(( االحتجاج: 83، بحار األنوار:317/37.

19- نج الباغة: 406/3.

20- املرجع نفسه:459/3، 958.

)عليــه  عــي  اإلمــام  عنــد  وأهدافهــا  اجلهاديــة  موســوعة  ظ:   -21
.97 /4 الســام(:

22- ظ: عي ونظام احلكم يف اإلسام: 52-51.
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م. م. حيدر عبد الر�سول عو�ش

توطئة

نــا لــك احلمــُد كــام رضيــَت بــه لنفســك، وقضيــَت بــه عــى عبــادك،  اللهــم ربَّ
والصــاة والســام عــى حممــد وآلــه أرشف خلقــك، وبعد: 

ــا  ــم وزمان ــاة األم ــة يف حي ــة واملصري ــداث املهم ــخصيات األح ــإنَّ ش ف
ومكانــا ال ختتــار اعتباًطــا، بــل تعــد ســلفا وهييــأ هلــا ايذاًنــا بوقوعهــا، ويكــون 
اســم مكانــا داللــة عــى أحداثهــا، مــن ذلــك عــى ســبيل املثــال اســم كربــاء، 
فهــي مــن كــرب وبــاء، إشــارة إىل مــا جيــري فيهــا مــن أحــداث، وقــد ســميت 
هبــذا االســم قبــل معركــة الطــف؛ إذ روت أم ســلمة ريض اهلل عنهــا أن جرائيــل 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــه: ))كان رس ــه وآل ــى اهلل علي ــي ص ــال للنب ــام ق ــه الس علي
عليــه وســلم جالســا ذات يــوم يف بيتــي، فقــال: ال يدخــل عــيَّ أحــٌد، فانتظــرت 
ــل،  ــن دخ ــت ح ــا علم ــت: واهلل، م ــه،...، فقل ــن ريض اهلل عن ــل احلس فدخ
فقــال: إن جريــل عليــه الســام كان معنــا يف البيــت فقــال حتبــه؟ قلــت: أمــا من 
تــَك ســتقتُل هــذا بــأرض يقــال هلــا: كربــاء، فتنــاول  الدنيــا فنعــم، قــال إنَّ أمَّ
ــام  ــلم فل ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــا النب ــا فأراه ــن تربته ــام م ــه الس ــل علي جري
أحيــط بحســن حــن قتــل قــال: مــا اســم هــذه األرض؟ قالــوا: كربــاء، قــال: 



ل
ة  يةليي

ل
س وأسماؤرد يراسة

مغ
د
 لديرد ة

241

ــن  ــام احلس ــك واإلم ــاء(()1( وكان ذل ــرب وب ــوله أرض ك ــدق اهلل ورس ص
عليــه الســام صبيــا، فهــي ســميت هبــذا االســم قبــل والدتــه.

ــه  ــي علي ــام ع ــب اإلم ــم وتنصي ــر خ ــة غدي ــداث حادث ــذه األح ــن ه وم
ــا للمســلمن بأمــر اهلل ســبحانه، والســؤال الــذي حيــاول البحــث  الســام إماًم
اإلجابــة عنــه هــو: هــل يوجــد عاقــة بــن غديــر خــم ومــا أطلــق عليــه مــن 

ــاء؟. ــة كرب ــو يف حادث ــام ه ــه، ك ــرت في ــي ج ــة الت ــامء واحلادث أس

َي  ــمِّ ــي ُس ــامء الت ــتقراء األس ــن اس ــد م ــؤال ال ب ــذا الس ــن ه ــة ع ولإلجاب
ــع  ــة م ــذه الدالل ــة ه ــان صل ــم بي ــا أوال، ث ــة داللته ــكان ومعرف ــذا امل ــا ه هب
احلادثــة التــي جــرت فيهــا أال وهــي تنصيــب اإلمــام عــي عليــه الســام إماًمــا 

ــلمن. للمس

أسامء مكان غدير ُخمٍّ وداللتها

ُسمي غدير ُخمٍّ بأسامء عدة، منها)2(:

: يعــد مــن أشــهر أســامء هــذا املــكان، وداللتــه أكثــر التصاقــا  1- َغديــر ُخــمٍّ
باحلادثــة التــي وقعــت فيــه، وقــد ذكرتــه عــرات املصــادر منهــا: الطــراين )ت: 
360هـــ( مــا رواه ))عــن زيــد بــن أرقــم قــال: ملــا رجــع رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم مــن حجــة الــوداع ونــزل غديــر خــم، أمــر بدوحــات فقمــت ثــم 
قــام فقــال كأين قــد دعيــت فأجبــت إين تــارك فيكــم الثقلــن: أحدمهــا أكــر مــن 

)1( املعجم الكبر للطراين: 109/3ح2819، 289/23، جممع الزوائد: 189/9. 
)2( ينظر: غدير خم دراسة تاريية: 19- 23. 
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اآلخــر: كتــاب اهلل، وعــريت أهــل بيتــي، فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــام، فإنــام 
ــا ويل كل  ــوالي وأن ــال: إن اهلل م ــم ق ــوض، ث ــي احل ــردا ع ــى ي ــا حت ــن يتفرق ل
مؤمــن، ثــم أخــذ بيــد عــي فقــال: مــن كنــت مــواله فهــذا مــواله اللهــم وال 

مــن وااله وعــاد مــن عــاداه(()1(.

والغديــر: ))القطعــة مــن املــاء يغادرهــا الســيل. وهــو فعيــل بمعنــى مفاعــل، 
ــه  مــن غــادره، أو مفعــل. مــن أغــدره. ويقــال: هــو فعيــل بمعنــى فاعــل، ألن
ــدر(:  ــن )غ ــو م ــه(()2(، وه ــة إلي ــدة احلاج ــد ش ــع عن ــه، أي: ينقط ــدر بأهل يغ
ــر  ــاء املط ــتنقع م ــر مس ــيء... والغدي ــرك ال ــى ت ــدل ع ــح ي ــل صحي ))أص
ــُف مائــع أو  ي بذلــك؛ ألن الســيل غــادره، أي: تركــه(()3(، أو هــو ))خَتلُّ َوُســمِّ

ــدر أو األصــل(()4(. ــن املص ــو ع رخ

ــه مــاء غــادره الســيل، وهــذا هــو الراجــح، ألنَّ  فهــذا االســم يــدل عــى أنَّ
ــة أن  ــادر، واحلقيق ــه غ ــن أن ــه فظ ــذي قطع ــيل ال ــل الس ــه ب ــدر بنفس ــاء مل يغ امل

ــه. ــدر بأهل ــو مل يغ ــه، فه ــيل ال ل ــدر للس الغ

)1( املعجم الكبر: 166/5ح4969، ورواه النسائي يف فضائل الصحابة: 15، ويف السسن 
 ،1099/3 االستيعاب:  يف  الر  عبد  وابن  عدة،  وبطرق  45/5ح8148  الكرى: 

وغرها كثر. 
)2( الصحاح: 766/2)غدر(. 

)3( مقاييس اللغة: 413/4)غدر(
)4( املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكريم: 1560/3)غدر(. 
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ــوم  ــان خمم ــوذ من))ف ــا)1(-: مأخ ــاء َوبَِفْتحه ــم اخل ــَط بض - ُضبِ ــمٌّ وخ
ــا(()2(. ــك لنقائه يت بذل ــمِّ ــا ُس ــه، فكأنَّ ــب، أي: نقي القل

2- اجلُْحَفــة، ورد هــذا االســم يف حديــث ))عائشــة بنــت ســعد، عــن أبيهــا 
ــذ  ــة وأخ ــوم اجلحف ــول ي ــلم يق ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــمعت رس ــال: س ق
بيــد عــي، فخطــب فحمــد اهلل وأثنــى عليــه ثــم قــال: أهيــا النــاس إينِّ وليُّكــم؟. 
قالــوا: صدقــت يــا رســول اهلل، وأخــذ بيــد عــي ريض اهلل عنــه فرفعهــا فقــال: 
هــذا وليــي، واملــؤدِّي عنِّــي(()3(، ويف حديــث آخــر: ))عــن جابــر بــن عبــد اهلل 
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــا رس ــرج علين ــم، إذا خ ــر خ ــة بغدي ــا باجلحف ــال: كن ق

وســلم فأخــذ بيــد عــي فقــال: )مــن كنــت مــواله فعــي مــواله((()4(.

، ألنَّ مُخًّــا جــزٌء مــن وادي اجلُحفة  وهــو مــن بــاب تســمية اجلــزء باســم الــكلِّ
ــَت ألَْهــِل امْلَْغــِرِب اجْلُْحَفَة  الكبــر)5(، وورد عــن الصــادق عليــه الســام: ))وَوقَّ
ــا  ــَي ِعنَْدَن ــَة وِه ــِرِب اجْلُْحَف ــِل امْلَْغ ــَت ألَْه ــة ))وَوقَّ ــُة(()6( ويف رواي ــَي َمْهَيَع وِه

َمْكُتوَبــٌة َمْهَيَعُة(()7(.

)1( ينظر: لسان العرب: 191/12)مخم(. 
)2( معجم البلدان: 389/2، وينظر: لسان العرب: 190/12)مخم(. 

107/5ح8397،  للنسائي:  الكرى  السنن   ،1189 551ح  عاصم:  أيب  البن  السنة   )3(
البداية والنهاية: 231/5. 

)4( املصنف البن أيب شيبة: 495/7ح9، السرة النبوية البن كثر: 424/4. 
)5( ينظر: غدير خم دراسة تاريية: 22. 

)6( الكايف: 318/4ح1. 
)7( الكايف: 319/4ح3. 
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وهــو مــن )جحــف(: ))أصــل واحــد قياســه الذهــاب بالــيء مســتوعبا،... 
وســميت اجلحفــة؛ ألن الســيل جحــف أهلهــا، أي: محلهــم(()1(، وقــال 
اجلوهــري )ت: 393هـــ(: ))موضــع بــن مكــة واملدينــة، وهــي ميقــات أهــل 
يْت ُجحفــة(()2(. الشــأم، وكان اســمها مهيعــة فأجحــف الســيل بأهلهــا، َفُســمِّ

3- امَلْهَيعــة: ))اســم اجلحفــة، وهــي ميقــات أهــل الشــام، وهبــا غديــر خــم، 
وهــي شــديدة الوخــم... وىف حديــث عــي: )اتقــوا البــدع والزمــوا املهيــع( هــو 
الطريــق الواســع املنبســط. وامليــم زائــدة، وهــو مفعــل مــن التهيُّــع: االنبســاط((

ــه مــن اهليعــة، وهــو ))ســيان الــيء  )3(. وهــذا االســم مرتبــط بــام قبلــه، ولعلَّ

املصبــوب عــى وجــه األرض(()4(.

وهــذا االســم والــذي قبلــه ال يبتعــد عــن املعنــى األول مــن أنــه مــاء أصابــه 
ســيل.

4- الَغْيَضــُة: قــال عنهــا أبــو إســحاق احلــريب)ت: 438هـــ(: ))وهــي غديــر 
خــم، وهــو غديــر مــاء، حوله شــجر كثــر ملتــف(()5( وقــال عنها البكــري)ت: 
، وهي  487هـــ(: ))وهــذا الغديــر تصــب فيــه عــن، وحوله شــجر كثــر ملتــفٌّ

)1( مقاييس اللغة: 427/1- 428)جحف(. 
)2( الصحاح: 1335/4)جحف(. 

)3( النهاية يف غريب احلديث: 377/4. 
)4( الصحاح: 1309/3)هيع(. 

)5( املسالك وأماكن طرق احلج ومعامل اجلزيرة: 458. 
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)1((()2(، وقيــل: ))إن مُخًّــا اســم غيضــة هنــاك، وهبــا  الغيضــة التــي تســمى خــمًّ
غديــر نســب إليهــا(()3(. ولغويــا هي))املــكان الــذي يقــف فيــه املــاء فيبتلعــه((

)4(، أو ))األمجــة، وهــي مغيــض مــاء جيتمــع فينبــت فيــه الشــجر(()5(.

وال يتلف عن املعنى األول أيضا من أنه ماء جمموع ثم غيض.

ار(()6(،  ــرَّ ــه: اخلَ ــال ل ــمٍّ يق ــر خ ــع غدي ــره بأنه))موض ار: ورد ذك ــرَّ 5- اخلَ
ــره:  ــذي ذك ــر ال ــث الغدي ــل حدي ــه يف ذي ــعودي)ت: 346هـــ( عن ــال املس وق
ار بناحيــة اجلُحفــة(()7(، وقــال  ))وغديــر ُخــمٍّ يقــرب مــن املــاء املعــروف باخلـَـرَّ
اَرُة:  الســيوطي )ت: 911هـــ(: ))موضــع ُقــرب اجلُحفــة(()8(. وهــو من ))اخلـَـرَّ

اَرًة خِلَِريــِر مائهــا، وهــو صوتــه(()9(. ــُة، ســميت َخــرَّ َعــْنُ املــاِء اجلاِرَي

وهذا املعنى متصل باملاء أيًضا.

)1( كذا يف األصل. 
)2( معجم ما استعجم: 368/2. 

)3( معجم البلدان: 389/2. 
)4( مفردات ألفاظ القرآن: 619. 

)5( الصحاح: 1097/3)غيض(. 
)6( معجم ما استعجم: 492/2. 

)7( التنبيه واإلرشاف: 221. 
)8( تنوير احلوالك: 676. 

)9( لسان العرب: 234/4)خرر(. 
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ــم)2(.  ــذا االس ــوم هب ــرف الي ــم(()1(، ويع ــر خ ــي غدي ــة: ))وه 6- الغَرَب
ــو  ــو(()3(، وه ْل ــن الدَّ ــيل م ــذي يس ــاُء ال ــو ))امل ــَرُب، وه ــن الَغ ــا م ولعله

ــا. ــاء أيًض ــل بامل متص

ــا،  ــمي هب ــي ُس ــامء الت ــم واألس ــر خ ــكان غدي ــدم أن م ــا تق ــن م ــن م فتب
معظمهــا تــدور يف معنــى واحــد، وهــو )املــاء( وأنَّ هــذا املــاء قــد أصابــه ســيل، 

ــه. ــدر ب ــض، وغ وغي

العاقــة بــن داللــة غديــر ُخــمٍّ وأســامئه املركزيــة )املــاء( واإلمــام عــي عليــه 
م لسا ا

تبــنَّ مــن مــا تقــدم أن غديــر خــم وأســامءه تــدور معظمهــا يف معنــى املــاء، 
ــر  ــة الغدي ــه ســيل، وغيــض، لكــن مــا العاقــة بــن حادث وأن هــذا املــاء أصاب
ــة أســامء املــكان  ــا للمســلمن، وبــن دالل التــي ُنصــب فيهــا اإلمــام عــي إماًم

التــي حدثــت فيــه؟.

ــم  ــرآن الكري ــو الق ــؤال ه ــذا الس ــن ه ــة ع ــه لإلجاب ــث في ــا يبح ــر م خ
ــام. ــه الس ــت علي ــل البي ــات أه ورواي

إن مفــردات القــرآن الكريــم ومجلــه وعبائــره كلهــا جــاءت بقصــد، وال حمــل 
ــذه  ــدر، وه ــق كل يشء بق ــذي خل ــبحانه ال ــو كام اهلل س ــا، فه ــاط فيه لاعتب

)1( معجم معامل احلجاز: 1254. 
)2( ينظر: املصدر نفسه: 1244. 

)3( لسان العرب: 643/1)غرب(. 
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ــددا،  ــى حم ــارة معن ــة وعب ــظ ومجل ــكل لف ــي أن ل ــر ال تعن ــة يف التعب القصدي
ــام  ــه الس ــي علي ــام ع ــف اإلم ــاءم ووص ــا ال يت ــة وانغاقه ــد الدالل فتحدي
ــه، واَل  ــى َعَجاِئُب ــٌق، اَل َتْفنَ ــه َعِمي ــٌق، وَباطِنُ ــُره َأنِي للقــرآن الكريــم بأنــه: ))َظاِه
ــة:  ــاح الدالل ــة وانفت ــن القصدي ــارب ب ــد تض ــه(()1(، وال يوج ــيِض َغَراِئُب َتنَْق
ــان  ــو يف كل زم ــاس فه ــاس دون ن ــان وال لن ــان دون زم ــه لزم ))ألنَّ اهلل مل ينزل
جديــد، وعنــد كل قــوم غــضٌّ إىل يــوم القيامــة(()2(، فتعــدد الوجــوه الدالليــة 

ــكان. ــان وم ــكل زم ــح ل ــا كان يصل ــبحانه، وإالَّ مل ــه س ــود من ــا مقص أيًض

وقــد أشــار اإلمــام الصــادق عليــه الســام إىل ذلــك بقولــه: ))إِنَّ اْلُقــْرآَن َلــه 
َظْهــٌر وَبْطــٌن(()3(، فظاهــره مقصــود وباطنــه أيًضــا كذلــك، ومنهــا يــأيت انفتــاح 

الداللــة وعــدم انحســارها يف وجــه حمــدد.

ــام  ــم الس ــه عليه ــي وآل ــن النب ــث ع ــن األحادي ــة م ــد وردت جمموع وق
ُتبــن أن )املــاء( يف أكثــر مــن آيــة مــن القــرآن هــو اإلمــام عــي عليــه الســام، 
ــدي  ــام امله ــه باإلم ــم حرت ــا، وبعضه ــام مطلًق ــاء( باإلم ــت )امل ــا أول وبعضه

ــة األوىل:  ــن املجموع ــه، فم ــل اهلل فرج عج

أ- عــن جابــر عــن أيب عبــد اهلل جعفــر بــن حممــد عليــه الســام قــال: ســألته 
ــِه  ــْم بِ َرُك ــاًء لُِيَطهِّ ــاَمِء َم ــَن السَّ ــْم ِم ُل َعَلْيُك ــزِّ ــن )َوُينَ ــة يف البط ــذه اآلي ــن ه ع
ــَداَم( ــِه اأْلَْق ــَت بِ ــْم َوُيَثبِّ ــَى ُقُلوبُِك ــَط َع بِ ــْيَطاِن َولَِرْ ــَز الشَّ ــْم ِرْج ــَب َعنُْك َوُيْذِه

)1( نج الباغة: 61. 
)2( عيون أخبار الرضا عليه السام: 93/2. 

)3( الكايف: 374/1. 
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)1( قــال: ))الســامء: يف الباطــن رســول اهلل، واملــاء: عــي عليــه الســام، جعــل 

ــِه(  ــْم بِ َرُك ــه: )لُِيَطهِّ ــك قول ــه فذل ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــا م اهلل عليًّ
فذلــك عــيٌّ يطهــر اهلل بــه قلــب مــن وااله، وأمــا قولــه: )َوُيْذِهــَب َعنُْكــْم ِرْجــَز 

ــه(()2(. ــوي قلب ــه، ويق ــز عن ــب الرج ــا يذه ــن واىل عليًّ ــْيَطاِن( م الشَّ

ب- قــال أبــو جعفــر الباقــر عليــه الســام: ))وقولــه: )َمــاٍء َغــْرِ َآِســٍن()3( 
فهــو عــي عليــه الســام يف الباطــن(()4(.

ت- قــول النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه: ))إن اهلل عــز وجــل خلــق مــاًء حتــت 
ــراء يف  ــؤة خ ــكنه يف لؤل ــام، وأس ــة آالف ع ــق آدم بثاث ــل أن يل ــرش قب الع
غامــض علمــه إىل أن خلــق آدم، فلــامَّ أن خلــق آدم نقــل ذلــك املــاء مــن اللؤلــؤة 
فأجــراه يف صلــب آدم إىل أن قبضــه اهلل، ثــم نقلــه إىل صلــب شــيث، فلــم يــزل 
ذلــك املــاء ينتقــل مــن ظهــر إىل ظهــر حتــى صــار يف صلــب عبــد املطلــب، ثــم 
ه اهلل عــز وجــل بنصفــن، فصــار نصفــه يف أيب عبــد اهلل بــن عبــد املطلــب،  شــقَّ
ــر،  ــف اآلخ ــن النص ــي م ــاء، وع ــف امل ــن نص ــا م ــب، فأن ــف يف أيب طال ونص
فعــي أخــي يف الدنيــا واآلخــرة، ثــم قــرأ رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه: )وُهــَو 

)1( سورة األنفال: 11. 
)2( تفسر العيايش: 50/2ح25، تفسر فرات الكويف: 153ح190. 

)3( سورة حممد: 15. 
)4( تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرة الطاهرة: 586/2ح13. 
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ا َفَجَعَلــُه َنَســًبا َوِصْهــًرا()1((()2(. ــاِء َبــَرً ــِذي َخَلــَق ِمــَن امْلَ الَّ

ومن املجموعة الثانية التي فرت املاء باإلمام مطلًقا:

ــا فضــي عــى النبيــن، فــام مــن نبــيٍّ  أ- قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: ))... أمَّ
ــا  تــي يــوم القيامــة، وأمَّ ــرُت دعــويت؛ شــفاعًة ألُمَّ إال دعــا عــى قومــه، وأنــا أخَّ
يتــي كفضــل املــاء عــى كلِّ يشء، وباملــاء يبقــى  فضــل عشــريت وأهــل بيتــي وُذرِّ
ٍء َحــيٍّ  كلُّ يشء، وحييــا، كــام قــال ريب تبــارك وتعــاىل: )وَجَعْلنــا ِمــَن امْلــاِء ُكلَّ يَشْ
يتــي يســتكمل الديــن(( َأَفــا ُيْؤِمنُــوَن()3(، وبمحبــة أهــل بيتــي وعشــريت وُذرِّ

.)4(

ــول  ــن ق ــام ع ــه الس ــا علي ــئل الرض ــال: ُس ــوب ق ــن أي ــة ب ــن فضال ب- ع
اهلل عــز وجــل: )ُقــْل َأَرَأْيُتــْم إِْن َأْصَبــَح َماُؤُكــْم َغــْوًرا َفَمــْن َيْأتِيُكــْم بـِـاَمٍء َمِعــٍن(

)5(، فقــال عليــه الســام: )))ماؤكــم(: أبوابكــم- أي: األئمــة عليهــم الســام- 

واألئمــة أبــواب اهلل بينــه وبــن خلقــه، )فمــن يأتيكــم بــامء معــن( يعنــي: بعلــم 
اإلمــام(()6(.

ومــن أحاديثهــم عليهــم الســام التــي تؤيــد ذلــك قــول اإلمــام الرضــا عليــه 

)1( سورة الفرقان: 54. 
)2( األمايل للطويس: 313ح 637. 

)3( سورة األنبياء: 30. 
)4( االختصاص للمفيد: 37. 

)5( سورة امللك: 30. 
)6( تفسر القمي: 379/2. 
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الســام مــن حديــث طويــل: ))اإِلَمــاُم: امْلَــاُء اْلَعــْذُب َعــَى الظََّمــأِ(()1(.

ومن املجموع الثالثة التي فرت املاء باإلمام املهدي عجل اهلل فرجه:

َعــْن َعــِيِّ ْبــِن َجْعَفــٍر َعــْن َأِخيــه ُموَســى ْبــِن َجْعَفــٍر عليــه الســام يِف َقــْوِل اهللَّ 
: )ُقــْل َأَرَأْيُتــْم إِْن َأْصَبــَح َماُؤُكــْم َغــْوًرا َفَمــْن َيْأتِيُكــْم بِــاَمٍء َمِعــٍن()2(  َعــزَّ وَجــلَّ
َقــاَل: ))إَِذا َغــاَب َعنُْكــْم إَِماُمُكــْم َفَمــْن َيْأتِيُكــْم بِإَِمــاٍم َجِديــٍد(()3(، ويف آخــر: 
))إذا فقدتــم إمامكــم فمــن يأتيكــم بإمــام جديــد(()4(، ويف آخــر: ))إذا فقدتــم 

إمامكــم فلــم تــروه فــامذا تصنعــون؟(()5(.

ــم  ــات القــرآن الكري ــاء يف بعــض آي م أنَّ املقصــود بامل ــنَّ مــن مــا تقــدَّ - فتب
هــو اإلمــام عــي أو اإلمــام مطلًقــا أو اإلمــام املهــدي عليــه الســام، وال ضــَر 
نــا واحــد،  ــم نــور واحــد، قــال اإلمــام عــي عليــه الســام: ))كلُّ يف ذلــك، فإنَّ

ــد(()6(. نــا حممَّ ــد، وكلُّ ــد، وأوســطنا حممَّ ــد، وآخرنــا حممَّ لنــا حممَّ أوَّ

ــاء  ــامءه م ــر وأس ــن الغدي ــر. لك ــة الغدي ــع دالل ــق م ــة تتواف ــذه الدالل وه
ــام  ــت لإلم ــا حصل ــة أيًض ــذه الدالل ــه، وه ــدر ب ــض، وغ ــيل، وغي ــه س أصاب
عــي عليــه الســام، فبعــد أن بايعــه الصحابــة وقــال لــه قائلهــم: ))بــخٍّ بــخٍّ يــا 

)1( الكايف: 200/1ح1، عيون أخبار الرضا عليه السام: 197/1. 
)2( سورة امللك: 30. 

)3( الكايف: 339/1- 340ح14، كامل الدين وتام النعمة 351ح48. 
)4( الغيبة للنعامين: 181ح17. 

)5( كامل الدين وتام النعمة: 360ح3. 
)6( بحار األنوار: 6/26. 
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بــن أيب طالــب، أصبحــَت مــوالي ومــوىل كلِّ مســلم(()1( ويف روايــة: ))هنيًئــا 
لــك يــا عــي، أصبحــَت مــوالي ومــوىل كلِّ مؤمــن(()2(، غــدروا بــه بمجــرد أن 
ــه ونكثــوا بيعتهــم، وحادثــة الســقيفة  التحــق الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه بربِّ

مشــهورة يف ذلــك.

إذا النتيجــة املســتخلصة هــو توافــق الغديــر وأســامئه، مــع بعــض ُكنــى اإلمام 
ــام كامهــا مــاء ُغــدر به. عــي عليــه الســام وحالــه، مــن أنَّ

سبب تكنية اإلمام عليه السام بـ)املاء(

كنــى القــرآن الكريــم يف بعــض آياتــه عــن اإلمــام عــي عليــه الســام باملــاء، 
وأنــه- كــام ذكــر يف احلديــث آنفــا- لــه ظاهــر وباطــن، وبينهــام صلــة وعاقــة، 
تكتشــف بالتأمــل وبوســاطة القرائــن املقاليــة واملقاميــة، ويمكــن بيــان العاقــة 

بــن املــاء واإلمــام بأوجــه منهــا: 

ــق  ــياء وُخل ــل األش ــاء أص ــياء، أنَّ امل ــل األش ــق، وأص ــة يف اخلل 1- األولي
ــا:  ــال أيض ــاٍء()3(، وق ــْن َم ــٍة ِم ــَق ُكلَّ َدابَّ ــاىل: )َواهللَُّ َخَل ــال تع ــه، ق كل يشء من
()4(، وهــو أول مــا خلقــه اهلل ســبحانه، أجــاب  ٍء َحــيٍّ )َوَجَعْلنـَـا ِمــَن امْلَــاِء ُكلَّ يَشْ
ــَق  ــاىل: ))َخَل ــه تع ــا خلق ــن أول م ــئل ع ــن س ــام ح ــه الس ــر علي ــام الباق اإلم

دمشق:  مدينة  تاريخ   ،284/8 بغداد:  تاريخ   ،150 الدقاق:  ميمي  أخي  ابن  فوائد   )1(
233/42، تفسر الرازي: 42/12. 

)2( تاريخ مدينة دمشق: 221/42. 
)3( سورة النور: 45. 

)4( سورة األنبياء: 30. 
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ــِذي َخَلــَق األَْشــَياَء ِمنـْـه، َفَجَعــَل  ــِذي مَجِيــُع األَْشــَياِء ِمنـْـه، وُهــَو امْلَــاُء الَّ َء الَّ ْ الــيَّ
ــه(()1(. ــبًا ُيَضــاُف إَِلْي ــاَمِء َنَس ــْل لِْل َع ــاِء، ومَلْ جَيْ ٍء إىَِل امْلَ َنَســَب ُكلِّ يَشْ

ــه  واإلمــام أيًضــا أول مــا خلقــُه تعــاىل َفعــن الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه أنَّ
ــده(( ــده وتجي ــا بتوحي ــا فأنطقن ــل أرواحن ــز وج ــق اهلل ع ــا خل ــال: ))أول م ق

ــاىل  ــارك وتع ــال: ))إن اهلل تب ــام ق ــه الس ــادق علي ــد اهلل الص ــن أيب عب )2(، وع

كان وال يشء، َفَخَلــَق مخســًة مــن نــور جالــه، وجعــَل لــكلِّ واحــد منهــم اســاًم 
ى النبــي حممــًدا صــى اهلل عليــه وآلــه،  مــن أســامئه املنزلــة، فهــو احلميــد وســمَّ
ى أمــر املؤمنــن عليــا، ولــه األســامء احلســنى، فاشــتقَّ منهــا  وهــو األعــى وســمَّ

حســنًا وُحســينًا، وهــو فاطــر فاشــتقَّ لفاطمــة مــن أســامئه اســاًم(()3(.

ويــرد هنــا إشــكال: أن األوليــة واحــدة فكيــف يكــون املــاء واإلمــام كامهــا 
ل؟ واجلــواب عنــه بأمريــن: أصــل وأوَّ

- أنَّ املــاء املــراد باآليــات القرآنيــة واألحاديــث الريفــة املذكــورة آنفــا هــو 
اإلمــام نفســه، وعضــد هــذا الــرأي آنفــا بالروايــات التــي فــرت املــاء باإلمــام.

- أن اإلمــام هــو أول مــا خلقــه اهلل تعــاىل؛ وأول مــا خلــق منــه هــو املــاء، إذ 
ــه وآلــه عــن أول يشء خلقــه اهلل؟  ــر األنصــاري النبــي صــى اهلل علي ســأل جاب
ــك يــا جابــر، َخلقــُه ثــمَّ َخَلــَق منــه كلَّ خــر(()4(، فاملــاء  قــال: ))هــو نــور نبيِّ

)1( الكايف: 94/8ح67. 
)2( كامل الدين وتام النعمة: 255ح4. 

)3( تفسر فرات الكويف: 56ح15. 
)4( تاريخ اخلميس يف أحوال أنفس النفيس: 19/1، بحار األنوار: 21/25ح37. 



ل
ة  يةليي

ل
س وأسماؤرد يراسة

مغ
د
 لديرد ة

253

أول بالنســبة ملــا خلــق مــن هــذا النــور.

ــه  ــاب عن ــام؟ وجي ــي ال اإلم ــة النب ــت أولي ــر يثب ــا ذك ــأل م ــائل يس َوُربَّ س
بحديــث اإلمــام عــي عليــه الســام املذكــور آنفــا: ))كلنــا واحــد، أولنــا حممــد 

ــا حممــد(()1(. ــا حممــد وأوســطنا حممــد وكلن وآخرن

2- احلاجــة إليهــام، مجيــع الكائنــات حتتــاج إىل املــاء، إن كان ســائا أو غــازا 
ــه الســام أنــه  ــا، واإلمــام كذللــك، إذ روي عــن أيب جعفــر الباقــر علي أو صلب
ــوج  ــام يم ــا ك ــت األرض بأهله ــن األرض ملاج ــع م ــام ُرف ــو أنَّ اإلم ــال: ))ل ق
ــه(()2(، فاخللــق حيتاجــه بوصفــه واســطة الفيــض اإلهلــي، فضــًا  البحــر بأهل
عــن االلتجــاء لــه لبيــان أحكامهــم الرعيــة وحاجاهتــم الدنيويــة واآلخرويــة، 
ُســوِل  ِذيــَن َآَمنُــوا اْســَتِجيُبوا هللَِِّ َولِلرَّ ــا الَّ َ واملاديــة واملعنويــة، قــال تعــاىل: )َيــا َأهيُّ

ِييُكــْم()3(، واحليــاة هنــا مطلقــة. ــا حُيْ ــْم ملَِ إَِذا َدَعاُك

3- ثبــات حقيقتهــام، إنَّ املــاء ال تتغــر حقيقتــه مهــام تغــر تثيلــه، فهــو يبقــى 
مــاء يف كل أحوالــه: ســائا أو صلبــا أو غــازا، بخاف باقــي العنارص، فاخلشــب 

مثــًا تتغــر حقيقتــه ويتحــول إىل عنــر آخــر إذا احــرق وصار رمــاًدا.

كذلــك اإلمــام يبقــى إماًمــا، ظاهــًرا كان أو غائبــا، مبايًعــا للخافــة الظاهريــة 
ــه: ))احلســن  ــه وآل ــا يف قومــه أو ُمعــى، قــال صــى اهلل علي أو منعــزاًل، مطاًع

)1( بحار األنوار: 6/26. 
)2( كامل الدين وتام النعمة: 203ح9، دالئل اإلمامة: 435ح403. 

)3( سورة األنفال: 24. 
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واحلســن إمامــان قامــا أو قعــدا(()1(.

ُل  ــزِّ ــر مــن النجاســات املاديــة، قــال تعــاىل: )َوُينَ 4- التطهــر، إن املــاء ُمطهِّ
ــْيَطاِن()2(.  ــَز الشَّ ــْم ِرْج ــَب َعنُْك ــِه َوُيْذِه ــْم بِ َرُك ــاًء لُِيَطهِّ ــاَمِء َم ــَن السَّ ــْم ِم َعَلْيُك
واإلمــام يطهــر مــن األدران والنجاســات املعنويــة قــال الصــادق عليــه الســام 
َرُكــْم بِــِه( فذلــك عــيٌّ يطهــر اهلل  يف تفســر اآليــة املذكــورة آنفــا: ))قولــه: )لُِيَطهِّ
ــْيَطاِن( مــن واىل  ــَز الشَّ ــْم ِرْج ــَب َعنُْك ــه: )َوُيْذِه ــه قلــب مــن وااله، وأمــا قول ب
ــا يذهــب الرجــز عنــه، ويقــوي قلبــه(()3(. وقــال ســبحانه خماطبــا رســوله  عليًّ
ـُـْم إِْذ َظَلُمــوا َأْنُفَســُهْم َجــاُءوَك َفاْســَتْغَفُروا اهللََّ َواْســَتْغَفَر هَلـُـُم  الكريــم: )َوَلــْو َأنَّ
اًبــا َرِحيــاًم()4(، فبوســاطة الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه  ُســوُل َلَوَجــُدوا اهللََّ َتوَّ الرَّ

تغفــر الذنــوب وتقبــل التوبــة.

ــه  ــِد اهللَّ علي ــا َعْب ــُت َأَب ــال: ))َفَأَتْي ــنَاٍن ق ــُن ِس ــد اهللَّ ْب ــن َعْب ــث ع ويف حدي
ــْم  ــوا َتَفَثُه ــمَّ ْلَيْقُض : )ُث ــلَّ ــزَّ وَج ــْوُل اهللَّ َع ــَداَك َق ــُت فِ ــُت: ُجِعْل ــام َفُقْل الس
ــاِرِب وَقــصُّ األَْظَفــاِر وَمــا َأْشــَبه َذلـِـَك،  وْلُيوُفــوا ُنُذوَرُهــْم)5(( َقــاَل: َأْخــُذ الشَّ
ــَك ُقْلــَت َلــه:  َثنـِـي َعنـْـَك بَِأنَّ َقــاَل: ُقْلــُت: ُجِعْلــُت فـِـَداَك، إِنَّ َذِريــَح امْلَُحــاِريِبِّ َحدَّ
)ْلَيْقُضــوا َتَفَثُهــْم(: لَِقــاُء اإِلَمــاِم... َفَقــاَل: َصــَدَق َذِريــٌح وَصَدْقــَت، إِنَّ لِْلُقــْرآِن 

)1( روضة الواعظن: 156، مناقب آل أيب طالب: 163/3. 
)2( سورة األنفال: 11. 

)3( تفسر العيايش: 50/2ح25، تفسر فرات الكويف: 153ح190. 
)4( سورة النساء: 64. 

)5( سورة احلج: 29. 
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َتِمــُل َذِريــٌح(()1( فلقــاء اإلمــام عليــه الســام  َتِمــُل َمــا حَيْ َظاِهــرًا وَباطِنــًا وَمــْن حَيْ
ــة. ُمطهــر مــن األدران والنجاســات املعنوي

وهبــذا يتبــن ســبب تكنيــة القــرآن الكريــم عــن اإلمــام باملــاء، إذ أن الصلــة 
وثيقــة بــن داللتيهــام كــام تبــن آنًفــا.

امل�سادر واملراجع

ــد)ت: 413  ــروف باملفي ــري املع ــامن العك ــن النع ــد ب ــاص: حمم - االختص
ــد،  ــدي، دار املفي ــود الزرن ــيد حمم ــاري، والس ــر الغف ــي أك ــق: ع هـــ(، حتقي

ــان، ط2، 1414 هـــ- 1993 م. ــروت، لبن ب

- االســتيعاب: يوســف بــن عبــد الــر)ت: 463 هـــ(، حتقيــق: عــي حممــد 
ــل، بــروت، ط1، 1412 هـــ - 1991م. البجــاوي، دار اجلي

ــق:  ــويس)ت: 460هـــ(، حتقي ــر الط ــو جعف ــيخ أب ــويس: الش ــايل للط - األم
ــر  ــة والن ــة للطباع ــة، دار الثقاف ــة البعث ــامية، مؤسس ــات اإلس ــم الدراس قس

والتوزيــع، قــم، ط1، 1414هـــ.

- بحــار األنــوار اجلامــع لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار: الشــيخ حممــد باقــر 
املجلــي)ت: 1111هـــ( مؤسســة الوفــاء، بــروت، لبنــان، ط2، 1403هـــ - 

1983م.

- البدايــة والنهايــة: أبــو الفــداء إســامعيل بــن كثــر الدمشــقي )ت:744هـ(، 

)1( الكايف: 549/4 ح4، معاين األخبار: 340ح10. 
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ــروت،  ــريب، ب ــراث الع ــاء ال ــري، دار إحي ــي ش ــق: ع ــق وتعلي ــق وتدقي حتقي
لبنــان، ط1، 1408هـــ - 1988م.

- تاريــخ بغــداد: أمحــد بــن عــي اخلطيــب البغــدادي)ت: 463هـــ(، دراســة 
ــان،  ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي ــادر عطــا، دار الكت ــد الق ــق: مصطفــى عب وحتقي

1997م. 1417هـ-  ط1، 

- تاريــخ اخلميــس يف أحــوال أنفــس النفيــس: حســن بــن حممــد بــن احلســن 
يــار َبْكــري )ت: 966هـــ(، دار صادر، بــروت، د. ت. الدِّ

- تأريــخ مدينــة دمشــق: عــي بــن احلســن الشــافعي املعــروف بابــن 
ــروت،  ــة، ب ــر للطباع ــري، دار الفك ــي ش ــق: ع ــاكر)ت: 571هـــ(، حتقي عس

ــان، 1415هـــ - 1994. لبن

- تأويــل اآليــات الظاهــرة يف فضائــل العــرة الطاهــرة: الســيد رشف الديــن 
ــه  ــدي علي ــام امله ــة اإلم ــق: مدرس ــو: 965هـــ(، حتقي ــرابادي)ت نح األس

ــم، ط1، 1407هـــ - 1986م. ــر، ق ــام، أم الس

- تفســر الرازي)مفاتيــح الغيــب(: فخــر الديــن الــرازي )ت: 606هـــ(، دار 
إحيــاء الراث العــريب، بــروت، ط3، 1420 هـــ - 2000م.

ــق  ــايش)ت: 320 هـــ(، حتقي ــعود العي ــن مس ــد ب ــايش: حمم ــر العي - تفس
الســيد هاشــم الرســويل املحــايت، املكتبــة العلميــة اإلســامية، طهــران، د. ت.

- تفســر القمــي: عــي بــن إبراهيــم القمــي)ت: 329هـــ(، تصحيــح وتعليق 
وتقديم:الســيد طيــب املوســوي اجلزائــري، مؤسســة دار الكتــاب للطباعــة، قم، 
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إيــران، ط 2، 1404هـ- 1984م.

- تفســر فــرات الكــويف: فــرات بــن إبراهيــم الكــويف)ت:352 هـــ(، حتقيق: 
ــاد  ــة واإلرش ــوزارة الثقاف ــة ل ــر التابع ــع والن ــة الطب ــم، مؤسس ــد الكاظ حمم

اإلســامي، طهــران، ط1، 1410هـــ - 1990م.

- التنبيــه واإلرشاف: أبــو احلســن عــي بــن احلســن بن عــي املســعودي )ت: 
346هـــ(، تصحيــح: عبــد اهلل إســامعيل الصــاوي، دار الصــاوي - القاهــرة، د. 

ت.

ــال  ــر، ج ــن أيب بك ــن ب ــد الرمح ــك: عب ــأ مال ــك رشح موط ــر احلوال - تنوي
الديــن الســيوطي )ت: 911 هـــ(، النــارش: املكتبــة التجاريــة الكــرى، مــر، 

1969ه.  -  1389

ــم  ــق: قس ــري )ت: ق 4(، حتقي ــر الط ــن جري ــد ب ــة: حمم ــل اإلمام - دالئ
الدراســات اإلســامية مؤسســة البعثــة، قــم، مركــز الطباعــة والنر يف مؤسســة 

ــة، ط1، 1413هـ. البعث

- روضــة الواعظــن: حممــد بــن الفتــال النيســابوري)ت:508هـ(، تقديــم: 
الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان، منشــورات الــريض، قــم، إيــران، 

د. ت.

- الســنة: ابــن أيب عاصــم)ت: 287هـــ(، حتقيق:حممــد نارص الديــن األلباين، 
ط3، املكتــب اإلســامي - بــروت - لبنــان، 1413 - 1993 م.

- الســنن الكــرى: أمحــد بــن شــعيب النســائي)ت:303هـ(، حتقيــق: عبــد 
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ــة،  ــب العلمي ــن، دار الكت ــروي حس ــيد ك ــداري، وس ــليامن البن ــار س الغف
ــان، ط1، 1411هـــ- 1991م. ــروت، لبن ب

- الســرة النبويــة: أبــو الفــداء إســامعيل بــن كثــر الدمشــقي)ت: 774هـــ(، 
حتقيــق: مصطفــى عبــد الواحــد، دار املعرفــة للطباعــة، بــروت، لبنــان، 

1396هـــ- 1976 م.

- الصحــاح )تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة(: إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري، 
)ت:393هـــ(، دار العلــم للماين، بــروت، لبنان، 1407هـــ- 1987م.

ــدوق  ــي الص ــن ع ــد ب ــيخ حمم ــام: الش ــه الس ــا علي ــار الرض ــون أخب - عي
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حتوالت اجلملة العربّية يف خطبة الغدير

م. م. با�سم �سعالن خ�سري ال�ساحلي

مقدمة:

ــا  ــام وم ــوال اإلس ــوم ل ــر الي ــود يذك ــة وج ــة الفصيح ــة العربي ــن للغ مل يك
حباهــا بــه مــن منزلــة عاليــة، إذ رشفهــا بتنزيــل القــرآن الكريــم هبــا، وباختيــار 
ــامم  ــًا هبــا، والفضــل كل الفضــل يرجــع للقــرآن يف االهت ــم النبيــن متحدث خات
البالــغ باللغــة وأفانينهــا، وباغتهــا إذ انعقــدت الدراســات يف إثبــات إعجــازه 

ــة وفهمهــا. ــة بالعربي واحتاجــت لذلــك إىل العناي

لــذا آثــر البحــث مقاربــة خطــاب لغــوي عظيــم لرســول اإلســام والبريــة 
العظيــم مقاربــة لغويــة نصيــة تســعى إىل اســتكناه رسه، نظــرًا ملــا تكتنــزه خطــب 

النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وأحاديثــه مــن باغــة وفصاحــة.

اأهمّية البحث:

تتأتــى أمهيــة البحــث مــن أمهيــة عينــة البحــث وهــي خطبــة الغديــر، تلــك 
ــه  ــة النابعــة مــن مصدرهــا وهــو الرســول األعظــم حممــد صــى اهلل علي األمهي
ــة البحــث مــن طريقــة  ــة والدينيــة، وتــأيت أمهي وآلــه، ومــن إشــكاليتها التاريي
تناوهلــا هلــذه اخلطبــة، ومقاربتــه نصهــا اللغــوي، يف حماولــة الكتنــاه رس باغتهــا، 

وفصاحتهــا.
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أسباب اختيار البحث:

االهتــامم الشــخي بــام خلفــه لنــا خاتــم النبيــن، وأرشف اخللــق مــن إرث 
ــذه  ــاه رس ه ــة يف اكتن ــة، والرغب ــن جه ــة، م ــث رشيف ــوي، وأحادي ــي - لغ دين
ــن  ــامي، م ــي اإلس ــراث الدين ــا يف ال ــا، وموقعه ــا، وباغته ــة ألمهيته اخلطب

جهــة أخــرى 

منهج البحث:

املنهج الوصفي التحليي

املطلب الأول: التقدمي والتاأخري

ــد،  ــر الفوائ ــاب كث ــو ب ــه ه ــاين عن ــول اجلرج ــام يق ــر ك ــم والتأخ والتقدي
واســع التــرف، بعيــد الغايــة، ال يــزال يفــر بــك عــن بديعــه، ويفــيض بــك إىل 
لطيفــه)1(، ويف خطبــة الغديــر -موضــوع البحــث- يطالعنــا هــذا األســلوب يف 
مواطــن كثــرة، وجيــري توظيفــه لتحقيــق غايــات، ومقاصــد متنوعــة تــراوح 

بــن )التخصيــص- التشــويق - االهتــامم(.

1- التخصيص:

إن التخصيــص مــن أبــرز األغــراض الدالليــة التــي حيققهــا التقديــم 
والتأخــر، التــي ألجلهــا يعمــد املتكلــم إىل اإلخــال بنظــام اجلمــل النحــوي.

مــن أمثلتــه يف اخلطبــة اخرنــا قولــه عليــه الصــاة والســام: -وأقــرُّ َلــُه عــى 
ــن  ــذرًا ِم ــِه إيل َح ــا أوحــي بِ ــة، وأؤّدي م ــه بالربوبّي ــة َوَأشــَهُد َل َنفــي بالعبوديَّ
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ــُه  ــْت حيَلُت ــٌد َوإِْن ّعُظَم ــي َأّح ــا َعنِّ ــٌة ال يدَفُعه ــه قارع ــّل يب ِمن ــَل َفَتِح أن ال أفع
ــُه-)2(. ُت ــْت ِخلَّ َوَصَف

ــي  ــى َنف ــُه ع ــرُّ َل ــه: )وأق ــه يف قول ــت مواطن ــر فكان ــم والتأخ ــا التقدي أم
ــٌة ال  ــه قارع ــّل يب ِمن ــة( وقوله:)َفَتِح ــه بالربوبّي ــَهُد َل ــه: )َوَأش ــة( وقول بالعبوديَّ
يدَفُعهــا َعنِّــي َأّحــٌد(، ويف الراكيــب الســابقة مجيعهــا ختلخــل الرتيــب النحــوي 
ــه(  ــة ل ــي بالعبودي ــى نف ــّر ع ــون )وأق ــي أن تك ــاألوىل كان ينبغ ــل، ف للجم
والثانيــة كان ينبغــي أن تكون)وأشــهد بالربوبيــة لــه( والثالثــة التــي أخــر فيهــا 

ــي(. ــُد عن ــا أح ــم )ال يدفعه ــه التقدي ــل وحق الفاع

لقــد تقصــد اخلطــاب الريــف هــذا التقديــم والتأخــر، بغيــة حتقيــق داللــة 
التخصيــص يف كل منهــا؛ إذ أراد أن يصــل إىل القــارئ داللــة التخصيــص 
تلــك، ختصيــص العبوديــة لــه، هلل ســبحانه وحــده، وختصيــص الربوبيــة لــه، هلل 
ســبحانه وحــده، وختصيــص الغضــب اإلهلــي والعاقبــة والقارعــة التــي ســتحل 
عــى الرســول الكريــم إن خالــف أوامــر اهلل الــذي يشــهد لــه بالربوبيــة، ويقــر 

لــه بالعبوديــة، فــا يدفــع ذلــك الغضــب )عنــي( عنــه أحــد.

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - ُثــمَّ قــرَأ )بســم اهلل الرمحــن 
الرحيــم احلمــد هلل رّب العاملــن...( إىل آِخِرهــا، وقــاَل: يِف َنَزَلــْت َوفِيُهــم )واهلل( 
ــوٌف  ــن ال خ ــاُء اهللِ الذي ــك أولي ــْت، أولِئ ــْم َخصَّ ــْت وإِّياُه ــْم َعّم ــْت، وهَلُ َنَزَل

ــوَن-)3(. ــُم الغالُِب ــزَب اهللِ ه ــون، أال إن ح ــم حيزن ــم واله عليه

إن التقديــم والتأخــر هنــا جــاء يف قولــه: )يِف َنَزَلــْت َوفِيُهــم )واهلل( َنَزَلــْت(، 
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ــْت(. إذ قــّدم اجلــار واملجــرور عــى الفعــل  )وهَلُــْم َعّمــْت وإِّياُهــْم َخصَّ
)نزلــت- عمــت(، واملفعــول بــه عــى الفعــل )خّصــت( بغــرض حتقيــق داللــة 

ــوي. ــام النح ــز النظ ــرد ه ــس ملج ــص، ولي التخصي

وال نجانــب الصــواب إن قلنــا إّن الســياق يضطلــع بــأدوار ثريــة يف التفاعــل 
اخلطــايب، مــن مثــل حتديــد قصــد املرســل، و حتديــد مرجــع العامــات)4(.

ــص،  ــو التخصي ــرض ه ــأن الغ ــول ب ــا إىل الق ــا يدفعن ــو م ــا ه ــياق هن والس
ــة -  ــة الكريم ــزول اآلي ــص ن ــد ختصي ــام قص ــاة والس ــه الص ــول علي فالرس
ــم )يف  ــه وفيه ــا في ــد ختصيصه ــذا- قص ــه ه ــل كام ــا قب ــد إىل تاوهت ــي عم الت
ــى  ــذا املعن ــم(. وه ــة )إياه ــة الكريم ــه اآلي ــا ختص ــر م ــد ح ــم(، وقص -فيه
يفرضــه الســياق، لذلــك نقــول أن اخلطــاب الريــف عنــد إىل التقديــم والتأخر 

ــص. ــرض التخصي بغ

2- التشويق:

إّن التقديــم والتأخــر شــأنه شــأن ســائر األســاليب اللغويــة املتنوعــة التــي تم 
توظيفهــا يف خطبــة الغديــر، يــؤدي وظائــف قبليــة منوطــة بــه، وحيقــق غايــات 
ــارف  ــو متع ــام ه ــل ك ــي للجم ــب األص ــب بالرتي ــس التاع ــودة، فلي مقص
ــرق  ــام خت ــة، وإن ــة البت ــذه اخلطب ــًا يف ه ــو عبثي ــد النح ــع لقواع ــه، واخلاض علي
ــة يفرضهــا املقــام والســياق، ورشوط  ــة وداللي ــة مجالي رشوط النحــو هــذه لغاي

ــة. ــة والفصاح الباغ

وإننــا إذ ننظــر إىل النــص اللغــوي عامــة عــى أنــه خطــاب حيمــل يف أطوائــه 
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ــر -  ــة الغدي ــص خطب ــارب ن ــياقية)5(. نق ــف س ــد ووظائ ــات، ومقاص غاي
ــم  ــه، التقدي ــور عين ــذا املنظ ــق ه ــا وف ــر أغواره ــث-، ونس ــوع البح موض
والتأخــر حيقــق يف خطبــة الغديــر غايــات خمصوصــة، التشــويق أبرزهــا، ومــن 
أمثلتــه قــول الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه: - كريــٌم َحِليــٌم ُذو َأنــات، َقــْد َوِســَع 

ــِه-)6(. ــْم بِنِْعَمتِ ــنَّ َعَلْيِه ــُه َوَم ُكلَّ يشء َرمْحَُت

التقديــم والتأخــر هنــا وقــع يف قوله: )َقــْد َوِســَع ُكلَّ يشء َرمْحَُتــُه َوَمــنَّ َعَلْيِهْم 
ــم، فقــّدم املفعــول  ــه التقدي ــَر مــا حّق ــه التأخــر، وأّخ ــّدم مــا حّق ــِه( إذ ق بِنِْعَمتِ
ــه( خمالفــًا بذلــك قواعــد النحــو اخلاصــة بصياغــة  ( عــى الفعــل )رمحُت بــه )كلَّ
اجلمــل، وترتيبهــا وفــق نســق حمــدد )فعــل- فاعــل -مفعــول بــه( فــاألوىل هبــذه 
اجلملــة، بحســب قواعــد النحــو، أن تكــون عــى الصياغــة اآلتيــة )قــد وســَعت 
رمحُتــه كلَّ يشٍء( غــر أن اخلطــاب اللغــوي هنــا آثــر هــز أركان النظــام النحــوي 
للجملــة، لتحقيــق غــرض باغــي، مجــايل، تعبــري؛ أمــا الباغــي فيتأتــى مــن 
هــز أفــق التوقــع، وإطالــة مــدة املتعــة املرتبطــة بمــدة عمليــة اإلدراك، والغــرض 
ــق  ــق للنط ــال املراف ــعورية واالنفع ــة الش ــايرة الدفق ــن مس ــع م ــاميل فينب اجل
باجلمــل، وتاهيهــا مــع الســياق عــى صعيــد اجلــرس اخلفــي الــذي تبثــه، وعــى 
ــي،  ــول املتلق ــارة فض ــن يف إث ــري فيكم ــرض التعب ــا الغ ــة. وأم ــد الدالل صعي
وانتباهــه، فيحقــق عنــر التشــويق ملعرفــة ماهيــة األمــر الــذي وســع كل يشء، 

واكتنــاه رسه.

داخلّيــة  بتعبرّيــة  تتمتــع  الكلــامت  مــن  فئــة  هنــاك  إّن   - الواقــع  يف 
وطبيعّيــة-)7(. وكلمــة )كّل( التــي تــم تقديمهــا هنــا فجــرت طاقاهتــا التعبرية، 
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ــة. ــتيعاب الكلي ــه اس ــا يمكن ــه م ــة كن ــول ملعرف ــارت الفض وأث

3- االهتامم:

ــم  ــا التقدي ــي يبتغيه ــراض الت ــرز األغ ــد أب ــدوره أح ــامم ب ــكل االهت يش
ــة. ــورة خاص ــث- بص ــوع البح ــة -موض ــة، ويف اخلطب ــورة عام ــر بص والتأخ

ومــن أمثلــة التقديــم والتأخــر الــذي جــاء بغــرض حتقيــق داللــة االهتــامم، 
ْيــَدًا ال  نذكــر قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - مَحِيــَدًا مَلْ َيــَزْل، حَمُْمــوَدًا ال َيــَزاُل، )َوجَمِ
َيــُزوُل، َوُمْبِدئــًا وُمِعيــَدًا َوُكّل َأْمــر إَلْيــِه َيُعــوُد(-)8(، وموضــع التقديــم والتأخر 
يف قولــه: )مَحِيــَدًا مَلْ َيــَزْل، حَمُْمــوَدًا ال َيــَزاُل(، إذ قــّدم مــا حقــه التأخــر )محيــدًا - 
حممــودًا( عــى مــا حقــه التقديــم )اليــزال- مل يــزل(، فقــدم بذلــك خــر اليــزال 
عــى فعلــه، وحقــه التأخــر، وذلــك بغــرض يمكننــا فهمــه مــن الســياق، وهــو 
ــا صفــة للخالــق  ــا بالطبــع االهتــامم، فاهتــامم املتكلــم باخلــر الــذي هــو هن هن
عــز وجــل )محيــدًا - حممــودًا( ألمهيتــه، ومكانتــه عنــد املتكلــم الــذي يعمــد إىل 

ترتيــب كامــه تبعــًا ملنظــور األمهيــة، واألولويــة، ال تبعــًا للقواعــد النحويــة.

ومــن أمثلــة ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - َفِعلــُم األَْمــِر والنهــي لديــه، 
َتــُدوا وانتُهــوا لِنَْهِيــِه َترُشــُدوا، )وصــروا  فاســمعوا ألَْمــِرِه َتْســَلُموا وَأطِيُعــوُه هَتْ

ْق بُِكــْم الّســُبُل عــن ســبيِلِه -)8(. إىل ُمــراِدِه( وال تتفــرَّ

ــم  ــه التقدي ــا حق ــى م ــرور( ع ــار واملج ــر )اجل ــه التأخ ــا حق ــدم م ــا ق وهن
ــار  ــدم اجل ــبيِلِه(. فتق ــن س ــُبُل ع ــْم الّس ْق بُِك ــرَّ ــه: )وال تتف ــل( يف قول )الفاع
واملجــرور )بكــم( عــى )الســبل( والصحيــح نحويــًا أن يقــال هنــا: )وال تتفــرق 
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ــرق  ــدو خل ــن، ويغ ــه الكريمت ــة يف يدي ــة مطواع ــر أن اللغ ــم( غ ــبُل بك الس
ــامر  ــة يف مض ــة يف األمهي ــة، غاي ــة، وداللي ــة، وباغي ــار مجالي ــو آث رشوط النح
خدمــة الســياق العــام، وتأديــة الــدالالت، وتوســيع املعــاين، وتوشــية النــص، 
ــه،  ــة ذهن ــامن يقظ ــه، وض ــة توقعات ــارئ وخمالف ــة الق ــر صدم ــة ع ــادة املتع وزي
ــد  ــة، ومــد املتلقــي بجدي واســتمرارية التواصــل، بكــر أنســاق الــكام الرتيب

ــرى. ــة واألخ ــن الفين ب

ــف  ــن خل ــذي يكم ــس ال ــرض الرئي ــى أن الغ ــا ع ــا فيطلعن ــياق هن ــا الس أم
عمليــة التقديــم والتأخــر تلــك هــو األمهيــة، ويعكــس منزلــة املعــاين، وأمهيتها، 
وترتيــب األولويــات عنــد املتكلــم، التــي أدت إىل صياغــة هــذا التعبــر عــى هذا 
ــة  ــم( وبالدرج ــن )بك ــة األوىل املخاطب ــم كان بالدرج ــره، فامله ــو دون غ النح
الثانيــة )الســبل(، فــا معنــى للســبل بــا ســالكيها، وال تتحقــق داللــة التفــرق 
ــك  ــم(، لذل ــة )بك ــذاوات املخاطب ــو ال ــة وه ــب الفاعلي ــاع دون صاح والضي
ــنن  ــى س ــة ال ع ــنن األمهي ــى س ــة ع ــب اجلمل ــار ترتي ــا، وس ــت ألمهيته تقدم

النحــو.

املطلب الثاين: احلذف والإيجاز

1- أثر احلذف يف حتوالت املعنى:

إن خطبــة الغديــر حتشــد أســاليب باغيــة، وبيانيــة عاليــة املســتوى، و ال ينــي 
ــتثمر  ــة، ويس ــاليب اللغوي ــتى األس ــف ش ــع أن يوظ ــص الرفي ــذا الن ــاب ه خط
طاقاهتــا التعبريــة، واإلحيائيــة، فــا يفوتــه - واحلــال هــذا- أن يوظــف احلــذف 
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يف موطنــه املائــم لــه يف النــص، وبــام يــدم الســياق، مــن أمثلــة توظيــف احلذف 
ــُر  اخرنــا قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - َمعــارِشَ النــاِس، قــد ضــلَّ َقبَلُكــْم َأكَث
لِــَن، وهــو ُمْهِلــُك اآلخريــن-)10(، واحلــذف  لــَن، َواهلل َلَقــْد َأْهَلــَك األَوَّ األَوَّ
لِــَن( إذ حــذف الفاعــل وهــو اهلل عــز وجــل،  ــَك األَوَّ ــْد َأْهَل يف قولــه: )َواهلل َلَق
فخالــف بذلــك قواعــد صياغــة اجلمــل نحويــًا، إذ كان مــن املفــرض أن يتبــع 
الفعــل )أهلــك( فاعلــه )اهلل( فتصبــح اجلملــة: )لقــد أهلــك اهلل األولــن(، غــر 
ــذف  ــك، وح ــرك ذل ــر ت ــليم آث ــاوات والتس ــل الص ــه أفض ــول علي أن الرس
الفاعــل، وخــرق قواعــد اللغــة، وذلــك خدمــة لألغــراض اجلامليــة، والدالليــة 
التــي ســيحققها هــذا احلــذف، وحقيقــة األمــر أنــه كثــرًا - مــا يكــون مدلــول 
اللفــظ يف حمــل الســكوت موافقــًا ملدلولــه يف حمــل النطــق-)11(، وأدى احلــذف 
مدلــول الذكــر، وحقــق مــا أنيــط بــه مــن وظيفــة دالليــة، تعبريــة، مجاليــة يف آن، 
فقــد الءم احلــذف االنفعــال مــن جهــة، والســياق مــن جهــة، فجــاء الركيــب 
منســابًا مــع الدفقــة الشــعورية التــي تتطلــب الرعــة واالقتصــاد املائــم حلالــة 
ــود دون  ــل املقص ــة الفاع ــياق، فمعرف ــبًا للس ــاء مناس ــام ج ــايل، ك ــال الع االنفع

ذكــره، فرضــت مجاليــًا وباغيــًا حذفــه.

ومــن احلــذف قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - معــارِشَ النــاِس، مــا تقولــون؟ 
فــإنَّ اهللَ يعَلــُم كلَّ صــوٍت وخافيــَة كلَّ نفــٍس، )َفَمــن اهتــدى َفِلنَفِســِه وَمــن ضلَّ 
فإّنــام يضــلُّ عليهــا(، ومــن بايــَع فإِّنــام يبايــُع اهللَ، )يــُد اهللِ فــوَق أيدهيـِـم(-)12(، 
وموطــن احلــذف هنــا يف قولــه: )ومــن بايــَع فإِّنــام يبايــُع اهللَ( إذ حــذف املفعــول 
ــًا للجملــة هــو:  ــًا عليــه الســام، والرتيــب الصحيــح نحوي بــه وهــو هنــا علّي
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ــا أبلــغ، وأهبــى، وأوقــع  ــع اهلل، غــر أن احلــذف هن ــام يباي ــًا فإن ــع علّي فمــن باي
ــَن  ــورة )إِنَّ الذْي ــة املذك ــة الكريم ــع اآلي ــًا م ــًا لطيف ــه تقاطع ــس، لتحقيق يف النف
ُيَبايُعوَنــَك إِّنــام ُيَبايُعــوَن اهللَ َيــُد اهللِ َفــوَق َأيِدهيـِـْم()13(، وكأن الرســول الكريــم 
قــد تقّصــد اقتطــاع جزئية مــن اآليــة الكريمــة، وإعــادة صياغتهــا لتوائم الســياق 
الــكي، والغــرض الرئيــي للخطبــة، وهــو مبايعــة عــّي عليــه الســام، فاقتطــع 
ــع الرســول  ــد احلالتــن، فمــن باي ــة توحي ــة، بغي ــّم اآلخــر مــن اآلي جــزءًا، وأت
صــى اهلل عليــه وآلــه فقــد بايــع اهلل، وهنــا مــن بايــع عليــًا عليــه الســام، فقــد 
بايــع اهلل ســبحانه وتعــاىل. وبذلــك يكــون احلــذف أنســب للمقصــد الرئيــي، 
وأكثــر مواءمــة للداللــة الكامنــة خلــف الســبك اللغــوي للجملــة، عــى هــذا 
ــة، شــأنه  ــة والتعبري ــة يف اســتثامر طاقــات احلــذف الداللي النحــو تــيض اخلطب

شــأن ســائر األســاليب اللغويــة األخــرى.

2- أثر اإلجياز يف حتوالت املعنى:

إن اإلجيــاز يف الداللــة اللغويــة حيمــل معنــى التقليــل: - أوجــز الــكام: قــّل، 
ــة:-  ــى االختصــار، والرع ــل أيضــًا معن ــه-)14(، وحيم وأوجــز كامــه، قلل
ــكام  ــره، ويف ال ــه واخت ــوزًا: أرسع في ــزًا و وج ــُز وج ــه جي ــز يف منطق وج

قــّره، وقّللــه فهــو واجــز-.

ويف االســتعامل االصطاحــي ال يبتعــد اإلجيــاز عــن داللتــه اللغويــة تلــك؛ 
ــن  ــل م ــكام بأق ــن ال ــود م ــو أداة املقص ــكاكي: - ه ــد الس ــاز عن ــّد اإلجي فح
ــع  ــة م ــاظ قليل ــرة بألف ــاين الكث ــن املع ــر ع ــو التعب ــاط، أي ه ــارات األوس عب
اإلبانــة واإلفصــاح، وهــو قســامن، إجيــاز بالقــر وإجيــاز باحلــذف-)15(، أمــا 
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عــن أمهيتــه، وقدرتــه الباغيــة، فقــد أشــاد بــه الباغيــون قديمهــم، وحديثهــم، 
ــن  ــم ب ــرب أكث ــب الع ــه خطي ــه في ــا قال ــاز م ــة اإلجي ــول يف منزل ــة الق وخاص
صيفــي:- الباغــة اإلجيــاز -)16(، فاإلجيــاز وفــق هــذا املنظــور صنــو الباغــة، 
ــر،  ــة الغدي ــه يف خطب ــاز مكانت ــر، ولإلجي ــح التعب ــر، إن ص ــا اآلخ ــو وجهه وه
ويتكــرر يف مواطــن عــدة، مــن شــواهد ذلــك اخرنــا قولــه صــى اهلل عليــه وآله: 
- َمعــارِشَ النــاِس، إّنُكــم أكثــُر مــن أن تصافقــوين بكــفٍّ واحــد يف وقــٍت واحــد، 
ــّي  ــدُت لع ــام عّق ــراَر بِ ــنَتُِكم اإلق ــن ألِس ــَذ ِم ــّل أن آُخ ــزَّ وج ــرين اهلل ع ــد أم وق
أمــر املؤمنــن، وملَِــن جــاَء بعــدُه مــن األِئمــِة منـّـي ومنــه، عــي مــا أعلمتكــم أّن 
ذّريتــي ِمــن ُصلبــِه، فقولــوا بأمَجِعكــم: إّنــا ســاِمعوَن ٌمطيعــوَن راضــوَن ُمنقادون 
ملِــا بّلْغــَت عــن رّبنــا ورّبــك يف أمــر إماِمنــا عــي أمــر املؤمنــن وَمــن ُولِــَد مــن 
ُصلبـِـه مــن األِئّمــة، نبايعــَك عــى ذلــك بِقُلوبِنــا وأنُفِســنا وألِســنَتِنا وأْيِدينــا عــى 
ذلــك نحيــى و عليــه نمــوت وعليــه ُنْبَعــث-)17(، ويشــكل اإلجيــاز يف النــص 
الســابق بنيــة مركزيــة، قــام عليهــا اخلطــاب؛ فالنبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، بعــد 
ــو  ــار، وه ــا االختص ــار هن ــه، اخت ــه ووضح ــول، ورشح ــل الق ــبق وفّص أن س
أنســب للمقــام؛ فبعــد أن وضــح عليــه الصــاة والســام مــا أمــره اهلل عــز وجل 
بإباغــه مــن شــأن عــّي عليــه الســام، وتكليفــه بأخــذ البيعــة لــه ولألئمــة مــن 
صلبــه مــن بعــده، يتحــول إىل اإلجيــاز، يقــول: )أن آُخــَذ ِمــن ألِســنَتُِكم اإلقــراَر 
بـِـام عّقــدُت لعــّي أمــر املؤمنــن( وهنــا يشــر صــى اهلل عليــه وآلــه، مــرة أخــرى 
ــب  ــد طل ــي، فق ــر إهل ــو أم ــذه، ه ــم تنفي ــب منه ــاه، ويطل ــم إي ــا يبلغه إىل أن م
ــى اهلل  ــه ص ــر أن ــة، غ ــرار واملوافق ــنتهم اإلق ــن ألس ــذ م ــه أن يأخ ــاىل من اهلل تع
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عليــه وآلــه يؤثــر عــدم تكــرار مضمــون األمــر اإلهلــي بالتفصيــل مــرة أخــرى، 
ــا  ــام عقــدت لعــي(، وناحــظ هن ــه: )ب ويتــر، ويكتفــي باإلشــارة عــر قول
أن املقــام يفــرض اإلجيــاز، والنبــي الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه وهــو عــى مــا 
هــو عليــه مــن فصاحــة، و باغــة يعــرف متــى يطنــب، ومتــى يوجــز بــام ال يــل 
باملعنــى، وال يؤثــر عــى وضوحــه، وقــوة تعبــره وأدائه، وأثــره يف نفس الســامع، 
ويتكــرر اإلجيــاز يف النــص يف مواطــن متتابعــة، واملتأمــل يــرى أن هــذا اإلجيــاز 
صــب يف خدمــة باغــة النــص؛ فحــن يعيــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه، طلــب 
ــَت  ــا بّلْغ ــون )ملِ ــادون ومطيع ــم منق ــول أن ــة بالق ــم رصاح ــم، ويأمره إقراره
ــة  ــأن والي ــن ش ــه، م ــول في ــل الق ــبق وفّص ــا س ــى م ــه ع ــا(، ويبايعون ــن رّبن ع
عــّي واألئمــة مــن صلبــه مــن بعــده وأخــذ البيعــة هلــم: )نبايعــَك عــى ذلــك(، 
ــا  ــه ُنْبَعــث(. وهن ــه نمــوت وعلي ــى و علي وحفــظ هــذا العهد)عــى ذلــك نحي
اختــار صــى اهلل عليــه وآلــه، أن يكتفــي باإلشــارة بأســامء اإلشــارة التــي حتيــل 
ــة، واألمــر عينــه يف قولــه صــى اهلل  إىل كام ســابق، أطنــب فيــه يف رشح القضي
َ األولــون مــن النبين واملرســلن،  عليــه وآلــه: - معــارَش النــاِس، يب -واهلل- بــرَّ
وأنــا - واهلل- خاتــم األنبيــاء واملرســلن واحلُجــة عــى مجيــع املخلوقــن مــن أهل 
ــة األوىل  ــر اجلاهلي ــر ُكف ــد كف ــك فق ــّك يف ذل ــن ش ــن. فم ــموات واألرض الس
ومــن شــّك يف يشء مــن قــويل هــذا فقــد شــّك يف كّل مــا أنــِزَل إيّل، ومــن شــّك 
يف واحــٍد مــن األئمــة فقــد شــّك يف الــكّل منهــم، والشــاّك فينــا يف النــار-)18(، 
فالســياق هنــا يوائمــه اإلجيــاز، إذ جــاء هــذا القــول بعــد آخــر أخــذ حقــه مــن 
ــك( كان  ــّك يف ذل ــن ش ــه: )فم ــابق لقول ــكام الس ــل، وال ــح والتفصي التوضي
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ــاة  ــه الص ــي علي ــة النب ــا، ومكان ــة وإتامه ــذه البيع ــة ه ــامًا ألمهي ــوالً وش مط
والســام وصدقــه، وحســن أدائــه ملــا كلفــه اهلل بــه، كان مــن الباغــة االكتفــاء 
باإلشــارة إىل الــكام الســابق دون تكــراره، واألمــر عينــه يف قولــه: )كفــر ُكفــر 
ــي  ــدالالت الت ــرًا مــن املعــاين وال ــارة كث ــة األوىل( فقــدت كثفــت العب اجلاهلي
ــه الكثــرة  ســتتفتح يف ذهــن املتلقــي، وترتبــط بصفــات هــذا الكفــر، وحكايات

احلــارضة يف ذهــن املتلقــن. وبذلــك اســتطاع اإلجيــاز تكثيــف الــدالالت.

املطلب الثالث: التوكيد واللتفات وال�ستفهام

1- أثر التوكيد يف الداللة: 

ــا يف  ــه -)19(، أم ــَد أوثق ــد والعه ــَد العق ــن - وك ــة م ــد يف اللغ إّن التوكي
االصطــاح؛ فالتوكيــد هــو تكريــر، الغايــة منــه تثبيــت األمــر املكــرر يف نفــس 
الســامع)20(، ويف خطبــة الغديــر يتــم توظيــف أســلوب التوكيــد بإتقــان، عــى 
اختــاف أنواعــه؛ إذ نجــد التوكيــد اللفظــي، واملعنــوي، والتوكيــد بالقــر، غر 
أّن الغالــب عليهــا هــو التوكيــد بالقــر. إذ تــردد أســاليب القــر يف مواطــن 
ــه: -  ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــا قول ــك اخرن ــة ذل ــن أمثل ــة، م ــن اخلطب ــدة م عدي
ــَو  ــَه إاِلَّ ُه ــٌم بِاْلِقْســِط، ال إل ــٌم َحــي َوَقاِئ ِء حــَن ال يشَء دائ ــُئ الــيَّ ــَو ُمنِْش َوُه
اْلَعزيــُز احْلَِكيــُم-)21(، إذ أفــاد التوكيــد بأســلوب القر بــاألداة إال )ال إلــَه إاِلَّ 
ُهــَو اْلَعزيــُز احْلَِكيــُم( إثبــات فكــرة أن األلوهيــة حمصــورة يف اهلل العزيــز احلكيــم، 
ونفــي وجــود إلــه غــره، ممــا يضاعــف تأثــر األســلوب يف ذهــن املتلقــي، وهذه 
الصيغــة تتكــرر كثــرًا يف مواطــن عــدة، يقــول صــى اهلل عليــه وآلــه:- فهــو اهلل 
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نِيَعــِة، الَعــْدُل الــذي ال جيــور،  نعــَة، احلســُن الصَّ الــذي ال إلــه إال هــو املتقــُن الصَّ
واألكــرُم الــذي ترجــُع إليــه األمــوُر-)22( يفيــد هــذا التكــرار إثبــات الفكــرة 
يف ذهــن الســامع، ودفعــه إىل اإلقــرار بــأّن )ال إاله إال هــو( ملــا حيملــه أســلوب 

احلــر مــن طاقــة تعبريــة تؤكــد املعنــى وتثبتــه يف نفــس الســامع.

يكثــر يف هــذه اخلطبــة االتــكاء عــى التوكيد بأســلوب القــر بصورة رئيســة، 
واســتثامر طاقاتــه التعبريــة اإلحيائيــة الكامنــة، ومنــه قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: 
- مــا ِمــن ِعلــٍم إال وقــد َأْحَصــاُه اهلل يف، وكلُّ ِعلــم ُعلِّمــُت َفقــْد َأْحَصيُتــُه يف إِماِم 
ــًا -)23(، إن اســتخدام أســلوب  ــُه عليَّ ــد عّلمُت ــم إال وَق ــا مــن ِعل ــَن، وم امُلتَِّق
القــر هنــا أفــاد توكيــد املعنــى، عــر نفــي وجــود علــم مل حيصــه اهلل تعــاىل يف 
الرســول الكريــم )مــا ِمــن ِعلــٍم إال وقــد َأْحَصــاُه اهلل يف(، ونفــي وجــود علــم مل 
يعّلمــه الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه لعــي عليــه الســام )وما مــن ِعلــم إال وَقد 
ــًا(. إن أســلوب القــر هنــا ضاعــف تأكيــد املعنــى، و عمــل عــى  ــُه عليَّ عّلمُت
تثبيتــه يف ذهــن املتلقــي، لضــامن اســتجابته، وإذعانــه لصحــة األمــر، واقتناعــه 
ــب  ــة يف الراكي ــع الدالل ــى توزي ــه ع ــل قدرت ــك بفض ــًا؛ وذل ــًا وعقلّي عاطفّي
اللغويــة، وتقســيمها عــى قســمن متقابلــن قبــل إال وبعدهــا، يضاعــف التأثــر 
ــرة  ــم يف دائ ــواع العل ــر أن ــر، وح ــة الق ــوي دالل ــذي يق ــي ال ــور النف حض
معرفــة الرســول الكريــم صــى اهلل عليــه وآلــه، وبــدوره حــر املعنــى يف دائــرة 
ــه،  ــه وآل ــى اهلل علي ــم ص ــول الكري ــه الرس ــم مل يعلم ــود عل ــي وج ــة تنف رديف
لعــّي عليــه الســام. كل هــذا لــه بالــغ األثــر يف نفــس املتلقــي، وإقــرار املعنــى 
يف عقلــه وقلبــه عــى حــد ســواء، وإىل جانــب التوكيــد بأســلوب القــر نجــد 
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ــد  ــي، والتوكي ــد اللفظ ــل التوكي ــن مث ــرى م ــًا أخ ــًا أنواع ــة أيض ــذه اخلطب يف ه
املعنــوي، وكّل يوظــف يف مكانــه األنســب، واألكثــر تاهيــًا مــع الســياق، و مــن 
التوكيــد املعنــوي قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - َولــو ِشــئُت أْن أَســّمي القائلــَن 
بَِذلـِـك بِأْســامِئِهم َلَســّميُت، وَأْن ُأومــَئ إَلْيِهــْم بَِأْعَياِنِــْم ألَوَمــأُت وأْن َأدلَّ عليِهْم 
ْمــُت-)24(، والتوكيــد املعنــوي كان  َلدللــُت، ولكنِّــي واهللِ يف أموِرِهــم قــد تكرَّ
هنــا عــر اســتخدامه لفــظ عــن يف قولــه: )وَأْن ُأومــَئ إَلْيِهــْم بَِأْعَياِنِــْم(، إذ منــح 
التوكيــد الصياغــة اللغويــة قــدرة عــى تثبيــت املعنــى، وجعــل الداللــة مقــررة يف 
ذهــن املخاطــب ووعيــه، والتوكيــد بصــورة عامــة عــى اختــاف أنواعــه يفيــد 

التقريــر أي جعــل املعنــى أو الداللــة أو الــيء مقــررًا يف ذهــن املتلقــي)25(.

ــاِس  ــارَش الن ــه:- مع ــام يف قول ــي، ك ــد اللفظ ــه التوكي ــه يؤدي ــر عين واألم
ــر  ــي ع ــد اللفظ ــاء التوكي ــاعة-)26(، إذ ج ــذروا الس ــوى، واح ــوى التق التق
تكــراره كلمــة التقــوى )التقــوى التقــوى( ممــا يوجــه انتبــاه املخاطــب إىل أمهيــة 
الداللــة املكــررة، وحيــول تركيــزه إليهــا، األمــر الــذي يضمــن انفعــال القــارئ، 
واســتجابته ملــا يؤديــه التوكيــد مــن وظيفــة مضاعفــة عــى صعيــد املعنــى؛ إثبات 
وتقريــر الداللــة، وعــى صعيــد الرتــم؛ بــّث جــرس يصيــخ لــه املتلقــي الســمع، 

وينفعــل معــه.

2- أثر االلتفات يف حتوالت املعنى:

جــاء يف لســان العــرب: لفــَت الــيء بفتــح الفــاء: لــواه عــى وجهــه، وفانــًا 
عــن الــيء: رصفــه، ولفــت ورداءه عــى عنقــه: عطفــه، ولفــت الــيء: رمــاه 
ــاح  ــا يف االصط ــت)27(. أم ــرة التلف ــاء الكث ــن النس ــوت م ــه. واللف إىل جانب
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فااللتفــات: - هــو انــراف املتكلــم عــن املخاطبــة إىل اإلخبــار، وعــن اإلخبــار 
إىل املخاطبــة ومــا يشــبه ذلــك، ومــن االلتفــات االنــراف عــن معنــى يكــون 
فيــه إىل معنــى آخــر-)28(، و يشــمل االلتفــات التنويــع بــن الضامئــر واالنتقال 

مــن معنــى إىل معنــى، ويشــمل االعــراض والتتميــم واالســتدراك)29(.

يوظــف االلتفــات يف خطبــة الغديــر، ويــؤدي مهامــه عــى صعيــد حتــوالت 
ــة  ــكي للخطب ــياق ال ــع الس ــي م ــه، واملتامه ــر في ــذي حي ــياق ال ــى يف الس املعن
ــات  ــغ والتف ــات الصي ــن التف ــة ب ــات يف اخلطب ــوع االلتف ــة. ويتن ــورة عام بص

ــه. ــم ل ــه املوائ ــدد، كل يف مكان الع

ــه  ــاِس، إّن ــارِشَ النّ ــه: - مع ــه وآل ــى اهلل علي ــه ص ــا قول ــات اخرن ــن االلتف م
ــاًم  ــَر لــه، َحْت ــْن يْغِف ــُه وَل ــن يتــوَب اهلل عــى َأَحــد أنكــَر ِوالَيَت ــاٌم ِمــن اهلل، وَل إِم
َبــه عذابــًا ُنكــرًا أبــدا اآلبــاِد  عــى اهلل أْن َيفعــَل ذلـِـك بَِمــن خاَلــَف َأْمــَرُه وأْن ُيَعذِّ

ــَر الّدهــور. وَدْه

ــّدْت  ــارُة ُأِع ــاُس واحِلج ــا النَّ ــارًا وُقوُده ــوا ن ــوه َفتصل ــَذُروا َأْن خُتَالُِف فاح
َ األَّوُلــون ِمــن النَّبّيــن وامُلْرَســِلن،  للكافريــن، معــارَش النّــاِس، يب - واهلل- َبــرَّ
ــن  ــَن م ــِع املخلوق ــى مجي ــُة ع ــِلن واحلُّج ــاِء وامُلْرَس ــُم األنبي ــا)واهلل-( َخاَت وأن
ــِة  ــَر اجلاهلّي ــَر ُكف ــد كف ــك فق ــكَّ يف ذل ــن ش ــن، فم ــمواِت واألرض ــل الس أه
األويل وَمــن شــكَّ يف يشء ِمــن َقــويل هــذا َفَقــْد َشــكَّ يف كّل مــا ُأْنــِزَل أيل، َومــن 
شــّك يف واحــٍد ِمــن األِئّمــِة فقــد شــكَّ يف الــكلِّ ِمنُْهــم، والشــاّك فينــا يف النــاِر، 
ــة عــي وإحســانًا  ــًا ِمنّ معــارَش النــاِس، حبــاين اهلل عــّز وجــّل هبــذه الفضيلــة منّ
ــن  ــَر الداهري ــن وَده ــَد اآلبدي ــي أب ــُد ِمنّ ــُه احلم ــو، أال َل ــه إال ه ــُه إيل وال إل ِمنْ



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

276

سابع
الجزء ال

ــال. -)30( ــى كل ح وع

ــلوب  ــات أس ــتثامر طاق ــا إىل اس ــه هن ــه وآل ــى اهلل علي ــول ص ــد الرس يعم
ــب إىل  ــب إىل الغائ ــن املخاط ــف م ــغ، فينعط ــات الصي ــد التف ــات، فنج االلتف
ــاِس(  ــه الصــاة والســام باملخاطــب )معــارِشَ النّ ــدأ علي املتكلــم وهكــذا، فيب
ــكام  ــتقبال ال ــب الس ــة تأه ــم يف حال ــاء عليه ــن، واإلبق ــه املخاطب ــة تنبي بغي
القــادم، والركيــز عليــه، ثــم بعــد ذلــك ينتقــل إىل الغائــب )إّنــه إِمــاٌم ِمــن اهلل( 
)وَلــن يتــوَب اهلل عــى َأَحــد َأنكــَر..(، بغيــة اإلخبــار عــام يريــد تثبيتــه يف نفــس 
املتلقــن مــن مكانــة عــي عليــه الســام، ورضورة طاعتــه، واالمتثــال ألوامــره، 
ــد  ــك نج ــد ذل ــك. بع ــى ذل ــة ع ــب املرتب ــه والعواق ــكار واليت ــورة إن وخط
ــة؛  ــة مضاعف ــت وظيف ــي حقق ــوه( الت ــَذُروا َأْن خُتَالُِف ــب )فاح ــودة إىل املخاط ع
التنبيــه، وضــامن اســتمرارية االتصــال إليصــال الرســالة، مــن جهــة، و التأكيــد 
ــى  ــف ص ــم ينعط ــرى. ث ــة أخ ــن جه ــابقة، م ــدالالت الس ــى ال ــف ع والعط
ــن  ــن النَّبّي ــون ِم َ األَّوُل ــرَّ ــم )يب - واهلل- َب ــر املتكل ــه إىل ضم ــه وآل اهلل علي
ــودة إىل  ــد ع ــم نج ــار، ث ــة اإلخب ــاِء( بغي ــُم األنبي ــا)واهلل( َخاَت ــِلن، وأن وامُلْرَس
ــار،  ــة اإلخب ــة األوىل( بغي ــَر اجلاهلي ــد كف ــك فق ــكَّ يف ذل ــن ش ــب )فم الغائ
ــامن  ــاه، و ض ــذب االنتب ــدف ج ــاِس(، هب ــارَش الن ــب )مع ــًا إىل املخاط وانعطاف
ــّز  ــاين اهلل ع ــم )حب ــر املتكل ــاالً إىل ضم ــم انتق ــال، ث ــة االتص ــتمراية عملي اس
ــة عــي(، وانعطافــًا إىل ضمــر الغائــب، )وال إالَه  ــًا ِمنّ وجــّل هبــذه الفضيلــة منّ
إال هــو، أال َلــُه احلمــُد ِمنّــي أبــَد اآلبديــن وَدهــَر الداهريــن( هتــدف إىل تجيــد 
اهلل عــز وجــل، وتعظيمــه، وبفضــل باغتــه وفصاحتــه اســتطاع النبــي الكريــم 



ة لي ةطبة الغدير  تحوةت الجملة العربيغ

277

يف هــذه اخلطبــة يف كل مــرة - أن جيمــع بــن حاشــيتي كامــن متباعــدي املآخــذ 
واألغــراض، وأن ينعطــف مــن إحدامهــا إىل األخــرى انعطافــًا مــن غــر واســطة 
تكــون توطئــة للصــرورة مــن أحدمهــا إىل اآلخــر عــى جهــة التحــول-)31(.

فيلــون بذلــك صــى اهلل عليــه وآلــه خطابــه، ويوشــيه بصيــغ متباينــة تــؤدي 
ــات  ــع البني ــة م ــة جزئي ــل كل بني ــا، فتتفاع ــة هب ــة منوط ــة خاص ــا وظيف كل منه
ــياق  ــة الس ــًا يف خدم ــب مجيع ــة، وتص ــبكة عائقي ــل يف ش ــاورة، وتدخ املج
العــام، والغــرض املقصــود، وحتــوالت املعنــى، وتنــوع الــدالالت، يف اجلزئيــة 
الواحــدة، اليتأتــى مــن ضعــف لغــوي، أو عــدم قــدرة عــى ســبك الراكيــب يف 
صياغــة عامــة موحــدة، بــل عــى العكــس تــي بقــدرة لغويــة فريــدة، وقــدرة 
عــى تطويــع اللغــة، واســتثامر طاقاهتــا الكامنــة، غــر توظيــف أســاليبها املتنوعة، 
وتفعيــل مايســمى اليــوم يف الدراســات املعــارصة هــز أفــق التوقــع، واالنزيــاح.

3- أثر االستفهام يف حتوالت املعنى.

إن االســتفهام كــام يرنــا اجلرجــاين يعنــي - االســتخبار، واالســتخبار هــو 
طلــب مــن املخاطــب أن يــرك-)32(، غــر أن االســتفهام كثــرًا مــا يــرج عن 
أصــل وضعــه، فيتــم االســتفهام عــن يشء مــع العلــم بــه، بغيــة حتقيــق أغــراض 
ومقاصــد حمــددة، يمكــن معرفتهــا مــن الســياق. ومــن تلــك املعــاين التــي يــرج 
ــم،  ــر، والتعظي ــخ، والتقري ــكار، والتوبي ــي، واإلن ــا: النف ــتفهام لدين ــا االس إليه

والتحقــر، والتشــويق، والتعّجــب، واألمــر، واالســتبطاء، والتمنــي)33(.

ويف خطبــة الغديــر نجــد أن االســتفهام دأب اخلــروج عــن معانيــه الوضعيــة 
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ــى  ــتفهام إىل معن ــروج االس ــن خ ــام؛ فم ــياق الع ــدم الس ــة، خت ــان متنوع إىل مع
التقريــر اخرنــا قولــه صــى اهلل عليــه وآلــه: - ثــم قــال: أهّيــا النــاُس، َمــْن َاْويل 
ــذا  ــوالُه َفه ــُت م ــن كن ــال: أال م ــوله، فق ــوا: اهلل ورس ــُكم؟ قال ــن َأنُفِس ــم م بِك
ُه  ــَرَ ــْن َن ــْر َم ــاداُه وان ــن ع ــاِد َم ــن واالُه، وع ــمَّ واِل َم ــوالُه، الله ــيٌّ م ع

ــُه-)34( ــْن َخَذَل ــُذْل َم واخ

فاالســتفهام يف قولــه: )قــال: أهّيــا النــاُس، َمــْن َاْويل بِكــم مــن َأنُفِســُكم؟( مل 
يكــن بغــرض االســتخبار البتــة، فالنبــي األكــرم يعلــم إجابــة الســؤال، فــاألوىل 
هبــم مــن أنفســهم هــو اهلل ورســوله، غر أنــه صــى اهلل عليــه وآلــه إنــام أراد إقرار 
املخاطبــن هبــذه احلقيقــة، تهيــدًا ملــا ســيقوله هلــم الحقــًا، وضامنــًا الســتجابتهم 
ــتخبار،  ــه االس ــد ب ــر، ومل يقص ــا إىل التقري ــتفهام هن ــرج االس ــك خ ــه، وبذل ل
بدليــل أن النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه مــا إن جاءتــه اإلجابــة املتوقعــة واملعروفــة 
ــذه  ــى ه ــة ع ــج املرتب ــرد النتائ ــى راح ي ــوله.( حت ــوا: اهلل ورس ــًا: )قال ضمن
ــه أوىل بــه  ــه وآل ــة، والشــديدة الصلــة هبا؛فمــن كان النبــي صــى اهلل علي اإلجاب
مــن نفســه، و مــواله، فــإن عليــًا مــواله بالرورة:)فقــال: أال مــن كنــُت مــوالُه 
ــه  ــه وآل ــم صــى اهلل علي ــة الرســول الكري َفهــذا عــيٌّ مــوالُه( اســتنادًا إىل وصي
عينــه، ودعائــه الريــح الواضــح، وترعــه إىل اهلل عز وجــل بأن يــوايل من واىل 
عليــًا: )اللهــمَّ واِل َمــن واالُه(، ويعــادي مــن جيعــل مــن نفســه عــدوًا لــه )وعــاِد 
ُه( وحيبــط، ويــذل مــن  َمــن عــاداُه(، وينــر كل مــن نــره )وانــْر َمــْن َنــَرَ
خذلــه )واخــُذْل َمــْن َخَذَلــُه(، ويف مواطــن أخــرى يــرج االســتفهام إىل التعظيم 
والتعجــب، مــن ذلــك قولــه صــى اهلل عليــه وآله:كيــَف ُهــَو ِمــن رِس َوَعَانيــة 
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إال بــام َدلَّ عــزَّ وجــّل عــى َنفِســِه-)35(، فاالســتفهام يف قولــه: )وال جيــد كيــَف 
ــة االســتخبار، وطلــب  ــة( مل حيــر يف الســياق النــي بغي ــن رِس َوَعَاني ــَو ِم ُه
العلــم بالــيء كــام هــو احلــال يف أصــل الوضــع، بــل خــرج إىل معنــى التعجــب 
مــن جهــة، والتعظيــم مــن جهــة أخــرى. إذ حقــق االســتفهام وظيفــة مضاعفــة، 
فجــرت داللتــي: التعجــب مــن كيفيــة كونــه الــر والعانيــة يف آن، والتعظيــم 
ملــن اليلحــق أحــد وصفــه، وهــو الــر والعانيــة، ومــن املواطــن التــي يســتثمر 
ــه  ــا أيضــًا قولــه صــى اهلل علي ــة لدين فيهــا طاقــات أســلوب االســتفهام الداللي
وآلــه: - َمعــارِشَ النــاِس إّن إِْبليــَس أخــرَج آدَم ِمــَن اجلنَّــِة بِاحلََســِد، فــا حتســُدوُه 
َفَتْحبـِـَط َأْعاَمُلُكــْم وَتــِزلَّ َأْقَداُمُكــْم، َفــإِنَّ آدَم ُأْهبـِـَط إىل األرِض بَِخطِْيَئــٍة واحــدٍة، 
ــْم َوِمنُكــْم َأْعــداُء اهللِ، أال  ــْم َأنُت ــْم َوَأْنُت ، وكيــَف بُِك ــَوِة اهلل عــزَّ وجــلَّ وهــو َصْف
ــًا إال تقــّي-)36(، فاالســتفهام  ــًا إال شــقّي، وال يــوايل علّي ــُه ال ُيْبِغــُض علّي َوإِنَّ
ــن  ــدوره ع ــرج ب ــداُء اهللِ( ي ــْم َأْع ــْم َوِمنُك ــْم َأنُت ــْم َوَأْنُت ــَف بُِك ــه: )وكي يف قول
غــرض االســتخبار إىل معــاين التحقــر والتوبيــخ. إن داللــة التحقــر والتوبيــخ 
التــي يفرغهــا االســتفهام يف أفــق النــص تفهــم مــن الســياق، فالرســول صــى اهلل 
عليــه وآلــه حيــذر املخاطبــن مــن خطــورة احلســد، مذكــرًا أن آدم عليــه الســام 
ومــا لــه مــن مكانــة أثــرة عنــد اهلل ســبحانه قــد ســقط مــن اجلنــة بفعــل احلســد، 
فكيــف احلــال هبــم وهــم أنــاس عاديــون وفيهــم مــا فيهــم مــن أخطــاء وعيوب، 
وبينهــم كثــر ممــن يســتحق أن يقــال لــه عــدو اهلل، فمعنــى التحقــر نلمســه يف 
هــذه اجلزئيــة، إذ تنبــع داللــة التحقــر مــن عقــد املقارنــة بــن آدم عليــه الســام، 
ــم  ــن بذنوهب ــداء اهلل، مثقل ــم أع ــاس ه ــن أن ــل، وب ــز وج ــد اهلل ع ــه عن ومكانت
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ــؤالء  ــر، فه ــي التحق ــة األوىل وه ــًا للدالل ــأيت تابع ــخ في ــا التوبي ــم. أم وعيوهب
ــد  ــن مزي ــى ع ــم يف غن ــداء هلل، ه ــن ع ــه م ــم علي ــى ماه ــم ع ــن ه ــاس الذي الن
ــقطوا  ــن أن يس ــم يف آن م ــم، وحيذره ــا يوبخه ــي هن ــا، فالنب ــاء اخلطاي ــن أعب م
ــذي  ــوله، ال ــة رس ــة اهلل، وطاع ــوا لطاع ــم أن يمتثل ــذا عليه ــد، ل ــبب احلس بس
يــويص هنــا بعــي كــرم اهلل وجهــه وليــًا، وخلفــًا لــه، فمــن طاعــة اهلل ورســوله، 
ــُه  ــوله )أال َوإِنَّ ــر إىل اهلل ورس ــب األث ــو احلبي ــوه وه ــًا واليبغض ــدو علي أال حيس
ال ُيْبِغــُض علّيــًا إال شــقّي، وال يــوايل علّيــًا إال تقــّي(، ومــن خــروج االســتفهام 
ــه: - َمعــارِشَ  ــه وآل ــه صــى اهلل علي ــا قول ــرة الوضــع لدين إىل معــاين خــارج دائ
ــتُّ أو  ــإِْن م ــُل، أَف ــِي الرُس ــْن َقْب ــْت ِم ــْد َخَل ــوُل اهللِ َق ــْم َأيّن رس ــاِس، ُأْنِذُرُك الن
ُقتِْلــُت انَقَلْبُتــْم عــى َأْعَقابُِكــْم؟ وَمــْن َينَقِلــُب عــى ًأْعَقابِــِه َفَلــْن يــرَّ اهللَ شــْيئًا 
َوَســَيْجزي اهلل الشــاكرين )الصابريــن(-)37(، واســتفهامه صــى اهلل عليــه وآله: 
ــن  ــراوح ب ــة ت ــان متنوع ــْم؟( مع ــى َأْعَقابُِك ــْم ع ــُت انَقَلْبُت ــتُّ أو ُقتِْل ــإِْن م )أَف
اإلنــكار، والتعجــب، والتوبيــخ، وهــذه املعــاين تغنــي داللــة االســتفهام الــذي 
غــادر حــد االســتخبار، وحتــول معــه املعنــى بــام يــدم الســياق، وبــام يفرضــه 
املقــام، واملعــاين املشــار إليهــا )اإلنكار-التوبيــخ- التعجــب( يمكــن اســتنباطها 
مــن الســياق الــذي كان االســتفهام جــزءًا منــه؛ أمــا اإلنــكار والتوبيــخ فيفهــم 
مــن العائقيــة التــي تربــط االســتفهام بالبنــى املجــاورة، فقــد ســبق االســتفهام 
إنــذار الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه، بأنــه خاتــم النبيــن )ُأْنِذُرُكــْم َأيّن رســوُل 
اهللِ َقــْد َخَلــْت ِمــْن َقْبــِي الرُســُل( وهــو ومــن ياطبهــم عارفــون هبــذه احلقيقــة 
ــى  ــوا ع ــم أن ينقلب ــر عليه ــو ينك ــكار فه ــى اإلن ــتفهام معن ــل االس ــك مح ولذل
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أعقاهبــم مــن بعــده، أمــا التوبيــخ فيحققــه ارتبــاط االســتفهام بــام بعــده، وهــو 
ــُب  ــْن َينَقِل ــه لــن يــر أحــدًا ســواه )وَم ــأن مــن ينقلــب عــى أعقاب التذكــر ب
ــِه َفَلــْن يــرَّ اهللَ شــْيئًا(، أمــا التعجــب فيتأتــى مــن رحــم الداللتــن  عــى ًأْعَقابِ
الســابقتن، فمــن العجــب أن ينقلبــوا عــى أعقاهبــم بعــد مــوت الرســول صــى 
اهلل عليــه وآلــه، ويعــودوا إىل جاهليتهــم األوىل بعدمــا اســتناروا بنــور اإلســام، 

واســتظلوا بظلــه.

خامتة:

يف ضوء ما سبق توصل البحث إىل نتائج نوجز أمهها فيام يي:

ــتوى،  ــة املس ــة عالي ــة، وبياني ــاليب باغي ــد أس ــر حتش ــة الغدي 1- إن خطب
ــة،  ــاليب اللغوي ــتى األس ــف ش ــع أن يوظ ــص الرفي ــذا الن ــاب ه ــي خط و ال ين

ــة. ــة، واإلحيائي ــا التعبري ــتثمر طاقاهت ويس

2- يســتثمر اخلطــاب اللغــوي للغديــر التقديــم والتأخــر، وجيــري توظيفــه 
ــويق -  ــص- التش ــن )التخصي ــراوح ب ــة ت ــد متنوع ــات، ومقاص ــق غاي لتحقي

ــامم(. االهت

3- ويف خطبــة الغديــر نجــد أن االســتفهام دأب عــى اخلــروج عــن معانيــه 
األصليــة الوضعيــة إىل معــان متنوعــة، ختــدم الســياق العــام.

4- كثــرًا مــا يالــف االســتفهام يف الســياق النــي رشطــه النحــوي الرئيس، 
فــا حيــر بغيــة االســتخبار، وطلــب العلــم بالــيء كــام هــو احلــال يف أصــل 
ــخ،  ــكار، والتوبي ــم، واإلن ــب، والتعظي ــى التعج ــرج إىل معن ــل خ ــع، ب الوض
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والتحقــر.

5- ويف خطبــة الغديــر يتــم توظيــف أســلوب التوكيــد بإتقــان، عــى اختاف 
ــر أّن  ــر، غ ــد بالق ــوي، والتوكي ــي، واملعن ــد اللفظ ــد التوكي ــه؛ إذ نج أنواع
ــن  ــر يف مواط ــاليب الق ــردد أس ــر. إذ ت ــد بالق ــو التوكي ــا ه ــب عليه الغال

ــة. عديــدة مــن اخلطب

ــة املكــررة، وحيــول  ــة الدالل ــاه املخاطــب إىل أمهي ــد يوجــه انتب 6- إن التوكي
ــه  ــا يؤدي ــتجابته مل ــارئ، واس ــال الق ــن انفع ــذي يضم ــر ال ــا، األم ــزه إليه تركي
ــة،  ــر الدالل ــات وتقري ــى؛ إثب ــد املعن ــى صعي ــة ع ــة مضاعف ــن وظيف ــد م التوكي
وعــى صعيــد الرتــم؛ بــّث جــرس يصيــخ لــه املتلقــي الســمع، وينفعــل معــه.

7- يوظــف االلتفــات يف خطبــة الغديــر، ويــؤدي مهامــه عى صعيــد حتوالت 
ــة  ــكي للخطب ــياق ال ــع الس ــي م ــه، واملتامه ــر في ــذي حي ــياق ال ــى يف الس املعن
ــات  ــغ والتف ــات الصي ــن التف ــة ب ــات يف اخلطب ــوع االلتف ــة. ويتن ــورة عام بص

ــه. ــم ل ــه املوائ العــدد، كل يف مكان

ــة  ــغ متباين ــه، ويوشــيها بصي ــه خطبت ــه وآل ــّون الرســول صــى اهلل علي 8- يل
ــع  ــة م ــة جزئي ــل كل بني ــا، فتتفاع ــة هب ــة منوط ــة خاص ــا وظيف ــؤدي كل منه ت
ــة  ــًا يف خدم ــب مجيع ــة، وتص ــبكة عائقي ــل يف ش ــاورة، وتدخ ــات املج البني

ــود. ــرض املقص ــام، والغ ــياق الع الس

ــى  ــدة، اليتأت ــة الواح ــدالالت، يف اجلزئي ــوع ال ــى، وتن ــوالت املعن 9- إن حت
ــة  ــة عام ــب يف صياغ ــبك الراكي ــى س ــدرة ع ــدم ق ــوي، أو ع ــف لغ ــن ضع م
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ــع  ــى تطوي ــدرة ع ــدة، وق ــة فري ــدرة لغوي ــي بق ــس ت ــى العك ــل ع ــدة، ب موح
ــة، غــر توظيــف أســاليبها املتنوعــة، وتفعيــل  اللغــة، واســتثامر طاقاهتــا الكامن

ــاح. ــع، واالنزي ــق التوق ــز أف ــارصة ه ــات املع ــوم يف الدراس ــمى الي مايس

اهلوامش

1- عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز:ص137.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 2- الس
املبطلــن:ص145.

3- املرجع السابق، ص 151.

4- عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري، اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة 
تداولية:ص54.

5- ينظر مجيل محداوي، التداوليات وحتليل اخلطاب: ص14.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 6- الس
ص143. املبطلــن، 

7- بير جرو، األسلوب واألسلوبية، ترمجة: منذر عيايش:ص34.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 8- الس
املبطلــن،:ص143.

9- املرجع السابق، ص 151.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 10- الس



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

284

سابع
الجزء ال

املبطلــن: ص151.

11- ســيف الديــن عــي بــن أيب عــي اآلمــدي، اإلحــكام يف أصــول 
األحــكام:94/2.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 12- الس
املبطلــن: ص 155.

13- الفتح:10.

ــط:  ــوس املحي ــادي، القام ــروز آب ــوب الف ــن يعق ــد ب ــن حمم ــد الدي 14- جم
ص679.

15- يوســف بــن حممــد بــن عــي الســكاكي، مفتــاح العلــوم، حتقيــق: عبــد 
احلميــد هنــداوي: ص277.

16- أمحــد بــن إبراهيــم بــن مصطفــى اهلاشــمي، جواهــر الباغــة يف البيــان 
واملعــاين والبديــع: ص204.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 17- الس
املبطلــن، ص155.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 18- الس
املبطلــن: ص147.

19- ابن منظور، لسان العرب:3/ 466.

20- مصطفى الغاييني، جامع الدروس العربية:ص567.
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ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 21- الس
املبطلــن، ص144.

22- املرجع السابق، ص144.

23- املرجع السابق، ص146.

24- املرجع السابق، ص146.

25- ينظــر التهنــاوي، كشــاف اصطاحــات الفنــون، حتقيــق: أمحــد حســن 
بســج: 83/1.

26- ص154.

27- ينظر، ابن منظور، لسان العرب، مادة لفت:83/2.

ــان  ــه: عرف ــه وحقق ــع، رشح ــز، البدي ــن املعت ــد اهلل اب ــاس عب ــو العب 28- أب
مطرجــي:ص59-58.

ــن  ــد ب ــن أمح ــر ب ــن عم ــن ب ــد الرمح ــن عب ــد ب ــن حمم ــال الدي 29- ج
حممــد اخلطيــب القزوينــي، اإليضــاح يف علــوم الباغــة املعــاين والبيــان 

.364 والبديــع:ص

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 30- الس
املبطلــن، ص147.

ورساج  البلغــاء  منهــاج  القارطاجنــي،  حــازم  احلســن  أبــو   -31
.3 1 5 -3 1 4 : ء بــا د أل ا
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بــن حممــد اجلرجــاين، دالئــل  الرمحــن  بــن عبــد  القاهــر  32- عبــد 
.140 اإلعجــاز:ص

33- ينظر حممد طاهر الادقي، املبّسط يف علوم الباغة:ص88.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 34- الس
املبطلــن، ص148.

35- املرجع السابق، ص144.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 36- الس
ــن ص159 املبطل

37- املرجع السابق:ص150.

ثبت املصادر واملراجع

1- التهنــاوي، كشــاف اصطاحــات الفنــون، حتقيــق: أمحــد حســن بســج، 
منشــورات حممــد عــي بيضــون، دار الكتــب العلميــة، بروت-لبنــان، 1998م، 

ط1.

ــز  ــايش، مرك ــذر عي ــة: من ــلوبية، ترمج ــلوب واألس ــرو، األس ــر ج 2- بي
اإلنــامء القومــي، بروت-لبنــان، د. ت.

ــن حممــد  ــن أمحــد ب ــن عمــر ب ــد الرمحــن ب ــن عب ــن حممــد ب 3- جــال الدي
ــع،  ــان والبدي ــاين والبي ــة املع ــوم الباغ ــاح يف عل ــي، اإليض ــب القزوين اخلطي
ــروت،  ــة، ب ــب العلمي ــن، دار الكت ــمس الدي ــم ش ــيه: إبراهي ــع حواش وض
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ط1. 2003م، 

ــف،  ــة املثق ــاب، ط1، مكتب ــل اخلط ــات وحتلي ــداوي، التداولي ــل مح 4- مجي
2015م.

5- أبــو احلســن حــازم القارطاجنــي، منهــاج البلغــاء ورساج األدبــاء حتقيــق: 
حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة، الــدار العربيــة للكتــاب، تونــس، 2008م.

ــام  ــن وأوه ــة املثبت ــن أدّل ــر، ب ــث الغدي ــاين، حدي ــم املي ــيد هاش 6- الس
ــات  ــلة دراس ــراتيجية، سلس ــات االس ــامي للدراس ــز اإلس ــن، املرك املبطل

كاميــة، العتبــة العباســية املقدســة، 2017م، ط1.

7- ســيف الديــن عــي بــن أيب عــي اآلمــدي، اإلحــكام يف أصــول األحــكام، 
دار الكتــب العلمية، بــروت، 1980م.

ــان  ــه: عرف ــه وحقق ــع، رشح ــز، البدي ــن املعت ــد اهلل اب ــاس عب ــو العب 8- أب
مطرجــي، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــروت، 1012م، ط1.

9- عبــد اهلــادي بــن ظافــر الشــهري، اســراتيجيات اخلطــاب مقاربــة لغويــة 
تداوليــة، دار الكتــاب اجلديــدة، بــروت، 2004م، ط1.

ــم  ــد املنع ــد عب ــاز، رشح حمم ــل اإلعج ــاين، دالئ ــر اجلرج ــد القاه 10- عب
ــر، 1969م، ط1. ــرة، م ــة القاه ــي، مكتب اخلفاج

11- عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحــن بــن حممــد اجلرجــاين، دالئــل اإلعجــاز، 
حتقيــق: حممــود حممــد شــاكر، مكتبــة اخلانجــي، القاهــرة 
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ــة،  ــة العري ــة املكتب ــوم الباغ ــط يف عل ــي، املبّس ــر الادق ــد طاه 12- حمم
ــروت، 2009م. ب

ــة،  ــة العري ــة، املكتب ــدروس العربي ــع ال ــي، جام ــى الغايين 13- مصطف
بــروت، صيــدا، 2003م، ط1.

ــي  ــرم االفريق ــن مك ــد ب ــن حمم ــال الدي ــل مج ــو الفض ــور اب ــن منظ 14- اب
ــروت. ــادر، ب ــرب، دار ص ــان الع ــري، لس امل
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الروافد املعرفية يف شعر السيد رضا اهلندي )غديرياته مثااًل(

م. م. خالد عبد النبي الأ�سدي

املقدمة

احلمــد هلل مالــك امللــك جمــري الفلــك مســخر الريــاح فالــق االصبــاح ديــان 
الديــن رب العاملــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه ونــراس بريتــه حممــد 
بــن عبــد اهلل وعــى آلــه الغــر امليامــن الذيــن كانــوا لعبــاده كســفينة نــوح ))مــن 

ركبهــا نجــا ومــن ختلــف عنهــا غــرق وهــوى((.

وبعد..

ــعراء  ــت الش ــاس وأهلم ــغلت الن ــا وش ــت الدني ــي ملئ ــة الت ــر: احلادث الغدي
ــدث  ــة احل ــة الريف ــث النبوي ــة واألحادي ــات الكريم ــول باآلي ــدت العق ورف
ــه  ــر من ــدث أكث ــد ح ــف إذ ال يوج ــام احلني ــخ اإلس ــدى تاري ــى م ــرز ع األب

ــًا. ــدًا وتنبي ــة وتأكي وثاق

ال ينســى َمــن وقــف ذلــك املوقــف يف هجــر الصيــف القائــض الــذي أهلــب 
النفــوس واألجســام بعــد إن أخــذ احلــج منهــم مأخــذه مــن التعــب؛ اســتكمل 
ــة أمــر املؤمنــن  ــن بوالي ــامم النعمــة وكــامل الدي الرســول األعظــم مســرته بت
ــذا  ــة وكان ه ــه اخلات ــالة رب ــغ رس ــام( وبلَّ ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ع
احلــدث رافــدًا مهــامَّ ارفــد الشــعراء والــرواة منــذ ذلــك احلــن وإىل أن يــرث اهلل 
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األرض ومــن عليهــا.

ــة  ام ــة الفهَّ ــعرهم؛ العام ــة يف ش ــذه احلادث ــوا هل خ ــن أرَّ ــعراء الذي ــن الش وم
خ هلــذه  ســامحة الســيد رضــا اهلنــدي اللكهــوين املوســوي )قــدس رسه( فقــد أرَّ
احلادثــة قصيدتــن جعــل مــن روافــده فيهــا القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي 
الريــف ممــا حــدا بنــا إىل دراســة هاتــن القصيدتــن لبيــان الروافــد التــي كان 
ــعر  ــة يف ش ــد املعرفي ــث )الرواف ــوان البح ــاء عن ــدي فج ــيد اهلن ــا الس يمتلكه

ــاالً( وجــاء البحــث بمبحثــن: ــه مث ــدي غديريات الســيد رضــا اهلن

ــيد  ــات الس ــة يف غديري ــة القرآني ــد املعرفي ــث األول: الرواف ــنا يف املبح درس
ــذي كان  ــارش ال ــر املب ــارش وغ ــرآين املب ــد الق ــا الراف ــث بيَّنّ ــدي حي ــا اهلن رض

ــه. ــدي يف قصيدتي ــيد اهلن ــجه الس ينس

واملبحــث الثــاين: درســنا فيــه الروافــد املعرفيــة احلديثيــة يف غديريــات الســيد 
ــن  ــدي م ــيد اهلن ــه الس ــا يمتلك ــة م ــال الدراس ــن خ ــح م ــدي واتض ــا اهلن رض

معرفــة يف احلديــث النبــوي الريــف.

ــث  ــا البح ــل إليه ــي توص ــج الت ــرز النتائ ــت أب ــة محل ــاف بخات ــى املط وانته
ــث. ــًا للبح ــت معين ــي كان ــع الت ــادر واملراج ــة باملص ــم قائم ــن ث وم

واحلمد هلل رب العاملن....

التمهيد

السيد رضا اهلندي حياته نشأته آثاره وفاته.
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1ـ نسبه والدته:

نسبه: 

هــو الســيد رضــا بــن الســيد حممــد بــن هاشــم بــن مــر شــجاعة عــي النقوي 
ي بـــ )اهلنــدي( وذلــك هلجــرة أحــد آبائــه إىل اهلند  الرضــوي املوســوي)1( وُســمِّ
يف عــر مــن عصــور االضطهــاد فالتصــق اللقــب بعائلتهــم ويرجــع نســبه إىل 
اإلمــام العــارش مــن أئمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( وهــو )اإلمــام حممــد 
ــام  ــه إىل اإلم ــوي ومن ــه النق ــد ألقاب ــك كان أح ــي( لذل ــادي النق ــي اهل ــن ع ب
ــب بـــالرضوي ومنــه إىل اإلمــام موســى بــن جعفــر  الرضــا )عليــه الســام( فُلقِّ
ــو  ــاس ه ــد الن ــة عن ــه معرف ــر القاب ــوي وأكث ــب باملوس ــام( فُلقِّ ــام الس )عليه

املوســوي اهلنــدي)2(.

والدته: 

ولــد شــاعرنا الكبــر يف النجــف األرشف يف ليلــة اإلثنــن ثامــن ليــايل شــهر 
ــة مــن عمــره مــع  ذي القعــدة عــام 1290هـــ)3( وهاجــر إىل ســامراء يف الثامن
ــدد  ــاك باملج ــى هن ــف األرشف والتق ــة النج ــون مدين ــاح الطاع ــن اجت ــه ح أبي

)1( ُينظر: ديوان السيد رضا اهلندي مجعه: السيد موسى املوسوي راجعه وعلق عليه: الدكتور 
2008م: 8. الكوكب الدري من  الثقلن دمشق ط2  عبد الصاحب املوسوي مؤسسة 

شعراء الغري عي اخلاقاين ذوي القربى النجف األرشف ط1 1427هـ: 251 
)2( ُينظر: ديوانه: 8. 

أيضًا جامع  الشاعر خمطوط. وقد ذكر ذلك  اهلندي والد  السيد حممد  نقا عن كشكول   )3(
ديوانه ُينظر: ديوانه:8 9. 
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اإلمــام الشــرازي صاحــب فتــوى ثــورة العريــن املباركــة وقــد أعجــب الســيد 
ــه  ــد الزم ــذاك وق ــه وقت ــه يف درس ــت رعايت ــه حت ــاعرنا وجعل ــرازي بش الش
ــده  ــع وال ــف االرشف م ــاد إىل النج ــامراء إىل أن ع ــه يف س ــة مكوث ــاعر طيل الش

ــام 1311هـ. ع

2ـ نشأته:

كانــت نشــأت الســيد رضــا اهلنــدي يف ســامراء التــي كانــت حينهــا زاهــرة 
بالعلــم وحمافــل االدب ونــوادي التدريــس ففــي هــذه األجــواء نشــأ وترعــرع 
ــده للنجــف االرشف عــام  ــة إىل أن رجــع مــع وال ــم واملعرف ــن أحضــان العل ب
ــام  ــة اإلم ــب ورعاي ــامم وح ــع باهت ــو يتمت ــرة ه ــذه الف ــوال ه 1311هـــ وط
ــد  ــاع وق ــعة اط ــة وس ــة بدهي ــة وذكاء ورسع ــع بفطن ــكان يتمت ــرازي)1( ف الش
ــم واده  ــذاك منه ــف األرشف آن ــة يف النج ــم واملعرف ــاطن العل ــى أس ــذ ع تتلم
الســيد حممــد اهلنــدي واإلمــام الشــرازي والســيد حممــد الطباطبائــي والشــيخ 
ــاين  حممــد طــه نجــف والشــيخ حســن صاحــب اجلواهــر واملــا حممــد الربي
والشــيخ حممــد كاظــم اخلراســاين ))وكان يــروي إجــازة عــن أبيــه وعــن الشــيخ 
ــاين  ــن األصفه ــيد أيب احلس ــدر والس ــن الص ــيد حس ــاين والس ــد اهلل الزنج أس
ــف  ــه نج ــد ط ــيخ حمم ــه الش ــهد ل ــى ش ــراين حت ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ والش

ــرة(()2(. ــنة 1322للهج ــق س ــاد املطل باالجته

3ـ آثاره: له كثر من املؤلفات منها:

)1( ُينظر: ديوانه: 9. شعراء الغري: 517/6 الكوكب الدري من شعراء الغري:483. 
)2( املصدر نفسه: 9ـ10. 
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ــن  ــاب إىل الكتابي ــذا الكت ــرد هب ــل: ي ــق والباط ــن احل ــادل ب ــزان الع أ- املي
وهــو مطبــوع يف بغــداد ســنة 1331هـــ عــى نفقــة الشــيخ حســن عــي بــن بــدر 

ــي. القطيف

ب- بلغة الراحل: يف العقيدة خمطوط.

ــف  ــاب يكش ــذا الكت ــايف: وه ــروض والق ــكايف يف الع ــوايف يف رشح ال ج- ال
مــدى قدرتــه عــى النظــم الشــعري وحمبتــه لــه ومــا زال هــذا الكتــاب خمطوطــًا.

د- رشح عى باب الظهار.

هـــ- ســبيكة العســجد يف التاريــخ بأبجــد: وعنــوان هــذا الكتــاب ُيبــنِّ تأثــر 
ــه  ــاج األندلــس حيــث نلتمــس في الشــاعر باجلــامل والطبيعــة ولعلــه مولــع بنت

آثــار ابــن عبــد ربــه األندلــي.

ــه  ــاز يف تأديت ــه إىل احلج ــا رحلت ــف فيه ــالة يص ــة: رس ــة احلجازي و- الرحل
ــوا  ــن كان ــى الذي ــة القدام ــره بالرّحال ــا تأث ــف لن ــه يكش ــج وكأن ــعرة احل ش
يكتبــون آثــار رحاهتــم يف كتــب مســتقلة كابــن خلــدون وابــن بطوطــة وهــذا 
يكشــف مــدى الثقافــة التــي كان حيوزهــا الســيد رضــا اهلنــدي رمحــه اهلل وهــذا 

ــًا. ــا زال خمطوط ــاب م الكت

ز- درر البحــور يف العــروض: كثــرة تآليفــه يف العــروض والقــوايف يبــن حبــه 
ــوره وأنغامه. ــعر وبح للش

ح- رشح رســالة غايــة اإلجيــاز: رســالة )غايــة اإلجيــاز( تأليــف والــده الســيد 
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حممــد اهلنــدي فقــام الســيد رضــا برحهــا وهــذا الكتــاب إىل اآلن خمطــوط)1(.

ــا  ــيد رض ــر الس ــحها فك ــي رش ــة الت ــة والفكري ــار العلمي ــن اآلث ــا م وغره
ــدر  ــذا الق ــي هب ــل نكتف ــية الره ــار وخش ــن لاختص ــه اهلل( ولك ــدي )رمح اهلن

ــه. ــن حيات م

3ـ وفاتــه: انتقــل الســيد رضــا اهلنــدي إىل جــوار ربــه ســنة 1362هـــ املوافق 
ــن ويف  ــامء والصاحل ــاط العل ع يف أوس ــروِّ ــدى م ــه ص ــكان لوفات 1943م ))ف
كافــة أرجــاء املجتمــع العراقــي وقــد ُشــيِّع ُجثامنــه الطاهــر مــن ناحية املشــخاب 
ــه  حتــى مركــز قضــاء أيب صخــر حممــوال عــى أكتــاف املشــيعن ومــن هنــاك اجتُّ
باجلثــامن إىل النجــف موكــب مــن مئــات الســيارات حيــث كانــت مجاهــر املدينة 
املقدســة بانتظــار املوكــب املهيــب عــى مســافة مــن الطريــق ومحــل اجلثــامن عــى 
ــار العلــامء  ــه كب ــة إىل الصحــن العلــوي الريــف وقــد صــى علي ــاق ثاني األعن
املراجــع ومــن ورائهــم مئــات الوجــوه مــن طلبــة العلــم وســائر النــاس وكان 
يومــًا مشــهودًا يف النجــف التــي أغلقــت أســواقها ونــرت أعامهــا الســوداء 
يف كل مــكان وقــد ُدفــن يف مقــرة أبيــه وأخيــه يف داره الكائنــة يف حملــة احلويــش 

مــن النجــف األرشف قــدس اهلل نفســه(()2(.

ــاألىل  س ف ــدَّ ــر املق ــان يف الغدي ــه قصيدت ــدي لي ــا اهلن ــيد رض ــاًم أن الس عل
جــاءت بعنــوان )يف عيــد الغديــر( وهــي مــن البحــر الطويــل والثانيــة جــاءت 
بعنــوان )ريض اهلل عليــا( وهــي مــن بحــر الرمــل وقــد أغــدق فيهــام مــن معارفــه 

)1( ُينظر: ديوانه: 11 ديوان السيد رضا اهلندي وأبنائه: 26ـ 29. 
)2( ديوانه: 13 بقلم الدكتور عبد الصاحب املوسوي حمقق الديوان. 
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مــا ال يمكــن غــض الطــرف عنهــا وهــذا مــا ســنراه يف املباحــث بعــون اهلل.

املبحث الأول

الروافد القراآنية يف غديريات ال�سيد ر�سا الهندي

كــام ذكرنــا يف التمهيــد أن الســيد رضــا اهلنــدي أســتاذا يف احلــوزة الدينيــة يف 
النجــف األرشف إال أن القــرآن الكريــم كان جيــري منــه جمــرى الــدم يف عروقــه 
ــن  ــارش م ــر املب ــارش وغ ــر املب ــال األث ــن خ ــه م ــناه يف غديريات ــا ملس ــذا م وه

القــرآن الكريــم.

1ـ االجرار القرآين يف غديريات السيد رضا اهلندي

ــزة  ــه كام اهلل ومعج ــة أن ــًة ومنزل ــرًا ومعظم ــه فخ ــم يكفي ــرآن الكري إنَّ الق
ــة يف  ــذ مكان ــد اخت ــه( وق ــه وآل ــى اهلل علي ــى )ص ــد املصطف ــرم حمم ــي األك النب
ــارة  ــه اهلل من ــاراته جعل ــتوحون إش ــه ويس ــتلهمون هدايت ــلمن يس ــوس املس نف
ــرى)1( وكان  ــوم أخ ــة وعل ــع وباغ ــن تري ــة م ــه املختلف ــاز يف علوم لإلعج
ــه  ــن باغت ــتلهام م ــه واالس ــل من ــه والنه ــر ب ــبق يف التأثُّ ــب الس ــعراء قص للش
ــا إاّل ذو  ــي ال يقتحمه ــة الت ــز العربي ــة ودهالي ــأرسار اللغ ــم ب ــه ملعرفته وأمثال
ــبقت  ــث س ــوع حي ــذا املوض ــر يف ه ــذه بك ــتنا ه ــن دراس ــم ومل تك ــٍظ عظي ح
ــت  ــاء حت ــا ج ــا م ــة منه يات خمتلف ــمَّ ــت مس ــرة حت ــات كث ــث دراس ــذا البح ه
إســم )األثــر القــرآين( ومنهــا مــا جــاءت حتــت عنــوان )االقتبــاس والتضمــن( 

)1( ُينظر: مباحث علم املعاين يف تفسر )من هدى القرآن( للسيد حممد تقي املدريس: 7. 
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ومنهــا مــا جــاءت حتــت عنــوان )التنــاص( أو حتــت مصطلــح جديــد )القرآنيــة( 
باملصطلــح احلديــث وكل هــذه الدراســات ذات مضمــون واحــد وهــو إظهــار 
ــة  ــث ملعرف ــه البح ــة أو طال ــز الدراس ــل حيِّ ــذي دخ ــم لل ــرآن الكري ــر بالق التأث
ــر  ــرارًا( أو غ ــارشًا )اج ــل كان مب ــه ه ــم يف نتاج ــرآن الكري ــر الق ــدى تأث م
مبــارش )حــوارًا أو امتصاصــًا(. كــام إننــا ال نؤمــن بــأنَّ مصطلــح التنــاص يعنــي 
ــام هــو اقتبــاس بإطــار جديــد لــذا زاوجنــا يف هــذا البحــث بــن  )الرقــة( وإنَّ
األثــر القــرآين و التنــاص فاملباحــث ســتكون مباحثــًا تناصيِّــًة مــن خــال قوانــن 

ــاص. التن

الجرتار:

ــم أشــاروا إليهــا  ( لكنّه ــد أهــل اللغــة )اجــرَّ يف اللغــة: مل يكــن جذرهــا عن
ــر  ُة البع ــرَّ ُة: ِج ــرَّ ــور: ))واجِل ــن منظ ــول اب ( يق ــرَّ ــذر )ج ــت ج ــا حت وإىل معناه
ــا  ــر، م ُة، بالك ــرَّ ــري: اجِل ــا. اجلوه ــُك ظُِمه ــم َي ــا ث ــا َفَيْقِرُضه ه ــن جَيَْرُّ ح
 . ــَرُّ ــِرٍش جَيْ ِة، وكل ذي َك ــرَّ ــن اجِل ــر: م ــَرَّ البع ــِرار. واْح ــر لاْج ــه البع يرج
ُة: مــا يرجــه  هتــا؛ اجِلــرَّ ويف احلديــث: َأنــه خطــب عــى ناقتــه وهــي َتْقَصــُع َبَجرَّ
ــث  ــغ. ويف حدي ُة املض ــدَّ ــُع: ش ــه، والَقْص ــم يبلع ــه ث ــه لَيْمَضغ ــن بطن ــر م البع
ُة  ــرَّ ــيده: واجِل ــن س ْت؛.... اب ْت وَدرَّ ــَرَّ ــاة فاْج ــَر الش ــرب ظْه ــٍد: ف ُأّم َمْعَب
ــًة. وقــد اْجــَرَّت الناقــة والشــاة  ــه البعــُر مــن َكِرشــه فيْأكلــه ثاني مــا ُيِفيــُض ب
ــُم رّسًا، وهــو  ــه َأي ال َيْكُت تِ ــُق عــى ِجرَّ نَ ْت؛ عــن اللحيــاين. وفــاٌن ال حَيْ وَأَجــرَّ
ة.... وروي ابــن األَعــرايب:  ُة واجِلــرَّ رَّ ــه مــا اختلــف الــدِّ ــٌل بذلــك. وال َأْفَعُل َمَث
ــا  ــِدَم مــن احلجــاز عــن املطــر فقــال: تتابعــت علين ــاَج ســَأل رجــًا َق َأن احلَجَّ
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ة.  ــرَّ ة باجِل رَّ ــدِّ ــِت ال ــزى واْجُتِلَب ــت املَِع ــَفاَر وَتَظامَلِ ــت السِّ ــى َمنَع ــِمَيُة حت األَْس
ــَرُّ  ُك َأو َتْربـِـُض فــا تــزال جَتْ ــأُل ثــم َتــْرُ ة باجلــّرة: َأن املــوايش َتَتمَّ رَّ اْجتـِـاُب الــدِّ
ــادة  ــي زي ــه يعن ــوك يف الطعــام ولعلَّ ــِب(()1( فهــو اإلمضــاغ والّل إىِل حــن احلَْل
ــذ. ــد ابتاعــه لطعمــه اللذي اإلمضــاغ للــذة الطعــام كــام لــو كان امُلجــرُّ ال ُيري

ــن دون  ــب م ــص الغائ ــرار للن ــه ))تك ــرار بأن ــرف االج ــاح: يع يف االصط
تغيــر أو حتويــر وهــذا القانــون يســهم يف نســج النــص الغائــب؛ ألنــه مل يطــوره 
ــس  ــف ال يم ــر طفي ــراء تغي ــع إج ــو، أو م ــام ه ــه ك ــى بإعادت ــاوره واكتف ومل حي
ــوص  ــض النص ــرار لبع ــس واالج ــن التقدي ــرة م ــبب نظ ــوء؛ بس ــره بس جوه
ــرار  ــس، أن االج ــد بني ــر حمم ــا(()2( ويذك ــة منه ــيام الديني ــات والس واملرجعي
يســود ويظهــر دائــام يف عصــور االنحطــاط عــى األخــص، إذ يتعامــل الشــاعر 
مــع النــص الغائــب بوعــي ســكوين جيعلــه غــر قــادر عــى عــد النــص إبداعــًا 

ــًا)3(. نائي

وظاهــرة اإلجــرار يف غديريــات الســيد رضــا اهلنــدي جــاءت يف قصيــدة )يف 
عيــد الغديــر( يمــدح هبــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليهــام الســام( 
ــب بــه رســوُل اهلل )صــى اهلل عليــه  ويســتذكر يــوم غديــر خــم اليــوم الــذي نصَّ

وآلــه( عليــًا )عليــه الســام( إمامــًا وخليفــًة عــى املســلمن مــن بعــده فيقــول:

 .) )1( لسان العرب: مادة )جرَّ
)2( التناص يف شعر الرواد: 43. 

التنوير  دار  بنيس،  حممد  تكوينية  بنيوية  مقاربة  املغرب  يف  املعارص  الشعر  ظاهرة  ينظر:   )3(
للطباعة والنر، بروت، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، ط2، 1985 م: 253. 
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]من الطويل[
الـ  وعندَك  املستقيُم[  ]الرصاُط  )1(وأنَت  ُعــبــوره  جــاز  متنحه  فَمْن  جــواز 

يف هــذا البيــت ُيشــر الشــاعر رمحــه اهلل إىل آيــة قرآنيــة وحديــث نبــوي رشيف 
ــاك  ــن امت ــف ع ــي تكش ــة الت ــعرية الرائع ــة الش ــن الفنّي ــت م ــك يف البي وكذل
ــكي  ــر الش ــو التدوي ــتعامل؛ وه ــه يف االس ــى أدوات ــيطرة ع ــوة والس ــاعر الق الش
اَط  َ ــرِّ ــا ال ــاىل: )اهِدَن ــه تع ــن قول ــوذة م ــن مأخ ــن املعقوفت ــام ب ــر ف يف البح
امُلســَتِقيَم( )الفاحتــة:6( وهبــا ُيبــنِّ اعتقــاده بــأنَّ الــراط املســتقيم املذكــور يف 
القــرآن الكريــم هــو أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليهــام الســام( وهــذا 
فيــه مــن البنيــة احلجاجيــة التــي ُيدافــع هبــا الشــاعر عــن اإلمــام عــي بوســيلة 
ــند  ــح الس ــوي صحي ــث نب ــا بحدي ــا وأردفه ــا أو رفضه ــن رده ــة ال يمك قرآني
بتــرف منــه يف احلديــث وهــو عجــز البيــت حيــث مأخــوذ مــن قــول رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( حيــث ))روى الشــافعي ابــن املغــازيل يف كتابــه مــن 
عــّدة طــرق بأســانيدها عــن النبــّي صــى اهللّ عليــه و آلــه و املعنــى متقــارب فيهــا 
ــراط  ــب ال ــة و نص ــوم القيام ــال: إذا كان ي ــه ق ــه و آل ــى اهللّ علي ــّي ص أّن النب
عــى شــفر جهنــم مل يمــّر عليهــا إاّل مــن كان معــه كتــاب بواليــة أمــر املؤمنــن 
عليــه الّســام و يف بعــض رواياهتــم بأســانيدها إىل النبــّي صــى اهللّ عليــه و آلــه 
أّنــه قــال: مل جيــز عــى الــراط إاّل مــن كان معــه جــواز مــن عــّي بــن أيب طالــب 
عليــه الّســام(()2( وهــذا يكشــف الثقافــة التــي يتمتــع هبــا الســيد رضــا اهلنــدي 

)1( ديوان السيد رضا املوسوي اهلندي:23. 
)2( رشح الكايف-األصول و الروضة )للموىل صالح املازندراين(: 5 /219. 
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ــاء  ــعره. وج ــا يف ش ــرة وتوظيفه ــتخدام الفك ــن اس ــه م ــدى تكن ــه اهلل وم رمح
ــه الســام( وقــد  ــد الثبــوت يف أمــر املؤمنــن )علي ــة االســمية لتفي ــا باجلمل هن

خرجــت اجلملــة اخلريــة ههنــا للتوكيــد.

ــًا(  ــدة )ريض اهللُ علّي ــدي يف قصي ــا اهلن ــيد رض ــد الس ــرار عن ــاء االج وج
ــول: ــنة 1355هـــ فيق ــر؛ س ــر األغ ــد الغدي ــبة عي ــا يف مناس ــي قاهل والت

]من الرمل [
فينا  ــوِم  ــيـ الـ هـــذا  ــَل  ــث م ــٍد  ــي ع ــا[)1(أيُّ  ــن دي ــالَم  ــ اإلس ــه  ب اهللُ  ]ريضَّ 

ــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم  فقــد اجــرَّ عجــز البيــت مــن قولــه تعــاىل: ).. اْلَي
ــدة:3( ولكــم  ــَاَم ِدينًا...()املائ ــُم اإِلْس ــُت َلُك ــي َوَرِضي ــْم نِْعَمتِ ــُت َعَلْيُك َوَأْتَْم
اختــاف عجــز البيــت عــن اآليــة املباركة هــو إنَّ اآليــة املباركــة كانت بأســلوب 
ــعري  ــت الش ــك كان البي ــة لذل ــلوب الغيب ــعري كان بأس ــت الش ــم والبي التكل
مظهــرًا ملضمــرات اآليــة املباركــة واســتبدل الضامئــر باألســامء واالســتفهام هنــا 
ــه  ع كون ــرَّ ــت م ــام أنَّ البي ــوم ك ــذا الي ــف هل ــان التله ــويق وبي ــرج إىل التش خ
ــى  ــتامهلا ع ــة الش ــة واملرون ــدة بالساس ــذه القصي ــاز ه ــدة وتت ــع القصي مطل
الفــرح واحلبــور وقــد اختــار الشــاعر هلــا بحــر )الرمــل( ملرونتــه ومجاليتــه وهــو 
ــه  أكثــر البحــور اســتعامال لألفــراح كــام نــراه عنــد األندلســين يف موشــحاهتم ألنَّ
قريــب مــن الطــرب وروح الفــرح لــذا كان اســتعامله يف الفــرح اكثــر إيــرادا مــن 

احلــزن واملــدح وغرهــا مــن املوضوعــات.

)1( ديوان السيد رضا املوسوي اهلندي: 32. 
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ويف ذات القصيدة قوله:
أنَّه ]َمْن ينقلب ليس يرُّ اهللَ شيئًا وسيجزي الشاكرينا[)1(

ــْت  ــْد َخَل ــٌد إاِلَّ َرُســوٌل َق ــا حُمَمَّ وهــو اجــرار مبــارش مــن قولــه تعــاىل: )َوَم
ــْب  ــن َينَقِل ــْم َوَم ــَى َأْعَقابُِك ــْم َع ــَل انَقَلْبُت ــاَت َأْو ُقتِ ــإِن مَّ ــُل َأَف ُس ــِه الرُّ ــن َقْبِل ِم
ــاِكِريَن( )آل عمــران:144(  َعــَىَ َعِقَبْيــِه َفَلــن َيــُرَّ اهللَّ َشــْيًئا َوَســَيْجِزي اهللُّ الشَّ
فقــد وظــف الشــاعر اآليــة املباركــة توظيفــًا غايــة يف الروعــة بحيــث انســجمت 
انســجامًا كلّيــًا مــع املعنــى الــذي أراده مــن االنقــاب الــذي حــدث يف ســقيفة 
بنــي ســاعدة يف حــن اآليــة املباركــة تتكلــم عــن انــزام املســلمن يف يــوم ُأحــد 
ــذي كان يف  ــر ال ــوم الغدي ــن ي ــم ع ــاعر يتكل ــنة )3هـــ( والش ــت س ــي حدث الت
الســنة )11هـــ( ولكــن انســجام القصيــدة مــع احلادثــة أنتجــت معنــى مائــام 
لربــط احلادثتــن وقــد ُوفــَق الشــاعر يف اختــزال املعنيــن إلظهارمهــا يف حادثــة 
واحــدة وهــو شــهادة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وانقــاب القــوم مــن 
ــد  ــرى وق ــة أخ ــن جه ــر م ــة الغدي ــد حادث ــاب بع ــذا االنق ــاهبة ه ــة ومش جه
ــه  ــد في ــت ليفي ــدر البي ــاعر يف ص ــه الش ــاء ب ــذي ج ــكاري ال ــر االن ــف اخل كش
فائــدة عــدم االكــراث مــن ناحيــة ومعرفــة األمــور مســبقًا مــن ناحيــة أخــرى 

وقــد خــرج اخلــر هنــا إىل بيــان املــآل ومصــر األمــور.

2ـ احلوار القرآين يف غديريات السيد رضا اهلندي

ــا  ــم ورأين ــرآن الكري ــعراء للق ــتهواء الش ــابق؛ اس ــث الس م يف املبح ــدَّ ــام تق ك

)1( ديوان السيد رضا املوسوي اهلندي: 32. 
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كيــف وظــف الســيد رضــا وولــده آيــاٍت مــن القــرآن الكريــم يف شــعرهم لفظــًا 
ــعراء  ــتعمله الش ــرًا اس ــًا آخ ــا كان توظيف ــو م ــتهواء ه ــذا االس ــن ه ــى وم ومعن
باســتلهامهم املعنــى املــراد مــن اآليــات املباركــة مــع بقــاء بعضــًا منهــا يف البيــت 
الشــعري وهــذا كان معروفــًا لــدا الســابقن بمصطلــح )االقتبــاس غــر املبــارش( 
وهــو االقتبــاس الــذي يتضمــن كلمــة أو كلمتــن مــن آيــة قرآنيــة مباركــة مــع 
بقــاء رحــى البيــت تــدور حــول معنــى اآليــة املباركــة التــي تتضمــن هــذا اللفــظ 
الــوارد يف البيــت الشــعري وقــد ذكــر املحدثــون هــذا املعنــى بمصطلــح جديــد 
أســموه )احلــوار( وهــو أعــى مرحلــة مــن مراحــل قــراءة النــص الغائــب؛ ألنــه 
يعتمــد النقــد املؤســس عــى أرضيــة علميــة صلبــة، حتطــم مظاهــر االســتاب، 
مهــام كان شــكله ونوعــه وحجمــه، فــا تقديــس لــكل النصــوص الغائبــة مــع 
ــدم  ــخة يف ع ــة راس ــه بقناع ــه وحتويل ــص وقلب ــر للن ــه ))تغي ــوار)1( إذ إنَّ احل
حمدوديــة اإلبــداع وحماولــة لكــر اجلمــود الــذي يغلــق األشــكال والتعميــامت، 
ــة،  ــة واألخاقي ــة والعرفي ــارات الديني ــايس االعتب ــد، وتن ــن جدي ــة م والكتاب
ــر أركان  ــن أكث ــذا م ــرورة األدب(()2( وه ــه ل ــكوت عن ــوض يف املس واخل
ــن  ــن قوان ــًا م ــًا مرن ــر قانون ــعراء وُيعت ــد الش ــتعامالً عن ــيوعًا واس ــاص ش التن
التنــاص؛ حيــث ُيتيــح للكاتــب حمــاورة النــص املتأثــر بــه وإدخالــه يف ثنايــا نصه 

لغــرض اظهــار املعنــى الكامــن يف داخلــه لآلخريــن.

)1( ينظر: ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب مقاربة بنيوية تكوينية: 253 لغة الشعر عند أمحد 
مطر )رسالة(: 222. 

العامة، بغداد، ط1، 2004 م:  الثقافية  الرواد أمحد ناهم، دار الشؤون  التناص يف شعر   )2(
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وغديريــات الســيد رضــا اهلنــدي حــوت مــن هــذه الظاهــرة مواضــع قرآنيــة 
حــاور هبــا الســيد اهلنــدي آيــات مــن الذكــر احلكيــم منهــا مــا جــاء يف قصيــدة 

)ريض اهلل عليــا( قولــه:

] من الرمل[
فينا  ــوِم  ــيـ الـ هـــذا  ــَل  ــث م ــٍد  ــي ع ــاأيُّ  ــن دي اإلســـــــــالَم  بــــه  اهلل  ريض 

ــادي بـــــــه مـــــا ــ ـــ ــ ــه ــ ـــ ــ ــغ ال ــــ ـ ــلَّ ــــ املؤمنينا)1(بـ أمِر  شـأِن  فـي  اهلل  أنـزل 

فعجــز البيــت األول حمــاورة مــع قولــه تعــاىل: )اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم 
َوَأْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتـِـي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســَاَم ِدينـًـا َفَمــِن اْضُطــرَّ يِف خَمَْمَصــٍة 
ــوم  ــي نزلــت يف ي ــدة:3( والت ِحيٌم()املائ ــوٌر رَّ ــإِنَّ اهللَّ َغُف ــٍم َف ْث ِ ــٍف إلِّ ــْرَ ُمَتَجانِ َغ
ــة الــوداع  الغديــر عندمــا حــجَّ رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأصحابــه ُحجَّ
وهــي آخــر ُحجــة لرســول اهلل قبــل وفاتــه والتحاقــه بالرفيــق األعــى وقــد ورد 
يِفُّ َعــْن  ــْرَ َثنـَـا احْلََســُن ْبــُن َعــِيٍّ الصَّ اِئــِغ َقــاَل َحدَّ ــه: ))احْلَُســْنِ الصَّ مــن طرقنــا إنَّ
اِز َعــْن ُفــَراِت ْبــِن َأْحنَــَف َعــْن َأيِب َعْبــِد اهللَِّ ع َقــاَل: ُقْلــُت ]َلــُه [  ــِد ْبــِن اْلَبــزَّ حُمَمَّ
ُجِعْلــُت فِــَداَك لِْلُمْســِلِمَن ِعيــٌد َأْفَضــُل ِمــَن اْلِفْطــِر َو اأْلَْضَحــى َو َيــْوِم اجْلُُمَعــِة 
ُفَهــا ِعنـْـَد اهللَِّ َمنِْزَلــًة َو  َو َيــْوِم َعَرَفــَة َقــاَل َفَقــاَل يِل َنَعــْم َأْفَضُلَهــا َو َأْعَظُمَهــا َو َأرْشَ
ــِه اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم  يــَن َو َأْنــَزَل َعــَى َنبِيِّ ــِذي َأْكَمــَل اهللَُّ فِيــِه الدِّ ُهــَو اْلَيــْوُم الَّ
ــُت َو  ــاَل ُقْل ــًا َق ْســاَم ِدين ــي َو َرِضيــُت َلُكــُم اإْلِ ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْم َو َأْتَْم ِدينَُك
ــْم َأْن  ــوا إَِذا َأَراَد َأَحُدُه ــَل َكاُن اِئي ــي إرِْسَ ــاَء َبنِ ــاَل يِل إِنَّ َأْنبَِي ــاَل َفَق ــَو َق ــْوٍم ُه َأيُّ َي
َماَمــَة لِْلــَويِصِّ ِمــْن َبْعــِدِه َفَفَعــَل َذلِــَك َجَعُلــوا َذلِــَك اْلَيــْوَم  ــَة َو اإْلِ َيْعِقــَد اْلَوِصيَّ

)1( ديوانه:32. 
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ــِذي َنَصــَب فِيــِه َرُســوُل اهللَِّ ص َعِلّيــًا لِلنَّــاِس َعَلــاًم َو ُأْنــِزَل  ــُه اْلَيــْوُم الَّ ِعيــدًا َو إِنَّ
ــِه النِّْعَمــُة َعــَى امْلُْؤِمنِــَن  َّــْت فِي يــُن َو َت ــِه الدِّ ــِزَل َو َكَمــَل ]ُأْكِمــَل [ فِي ــا ُأْن ــِه َم فِي
ــاَم  ــُر َفُربَّ ُم َو َتَتَأخَّ ــاَم َتَتَقــدَّ ــنَِة َقــاَل َفَقــاَل يِل إِنَّ اأْلَيَّ َقــاَل ُقْلــُت َو َأيُّ َيــْوٍم ُهــَو يِف السَّ
ــْبَعِة[ َقــاَل ُقْلــُت َفــاَم  ــاِم ]السَّ ْثنَــْنِ إىَِل آِخــِر اأْلَيَّ ــْبِت َو اأْلََحــِد َو اإْلِ َكاَن َيــْوَم السَّ
ــاَدٍة َو َصــَاٍة َو ُشــْكٍر هللَِِّ  ــْوُم ِعَب ــْوِم َقــاَل ُهــَو َي ــا َأْن َنْعَمــَل يِف َذلِــَك اْلَي َينَْبِغــي َلنَ
ــبُّ  ــا َو إيِنِّ ُأِح ــْن َواَلَيتِنَ ــْم ِم ــِه َعَلْيُك ــنَّ اهللَُّ بِ ــا َم وٍر ملَِ ــُه َو رُسُ ــٍد َل ــاىَل [ َو مَحْ ]َتَع
َلُكــْم َأْن َتُصوُمــوُه ]َتُصوُمــوا[(()1( فيــوم الغديــر عيــد اهلل األكــر وهــذه الروايــة 
تــدل عــى إنَّ شــاعرنا كان لــه البــاع الطــوىل يف معرفــة الروايــات الــواردة مــن 

طــرق آل البيــت.

ــا  َ ــا َأهيُّ ــاىل: )َي ــه تع ــع قول ــوار م ــو ح ــاه فه ــذي ذكرن ــاين ال ــت الث ــا البي أمَّ
ْغــَت ِرَســاَلَتُه َواهللُّ  ْ َتْفَعــْل َفــاَم َبلَّ ــَك َوإِن ملَّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ الرَّ
ــِدي اْلَقــْوَم اْلَكافِِريَن()املائــدة:67( وقــد بــنَّ  َيْعِصُمــَك ِمــَن النَّــاِس إِنَّ اهللَّ الَ هَيْ
البيتــان قــدرة الشــاعر عــى املحــاورة مــع اآليــات القرآنيــة املباركــة وإياجهــا 
ــا مــن  يف شــعره وكأنــا منــه والــذي مل تطــرق أذنــه هــذه اآليــات ملــا َعــرَف أنَّ
بــاب احلــوار فقــد قــام الشــاعر بالتــرف املحمــود مــن دون اإلخــال بالفكــرة 
ــان  ــم وبي ــرآن الكري ــه للق ــان اتباع ــه أراد تبي ــة وكأنَّ ــة املبارك ــا اآلي ــي تريده الت
األثــر القــرآين يف شــعره كــام هــو احلــال يبــدو واضحــًا جلّيــًا واالســتفهام هنــا 
يف صــدر البيــت األول خــرج إىل التعجــب والتنبيــه ُثــمَّ أردفــه باجلملــة اخلريــة 
ــت األول  ــز البي ــر يف عج ــة الذك ــة آنف ــة املبارك ــوارًا لآلي ــت ح ــي كان ــي الت وه

)1( تفسر فرات الكويف: 118. 
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ــد وكان رسد  ــة العي ــان ملاهيَّ ــق البي ــن طري ــدر م ــًا للص ــر كان جواب ــذا اخل وه
األبيــات الاحقــة كلهــا بطريــق اخلــر البيــاين منــه مــا كان ابتدائّيــًا ومل حيتــج إىل 
ــا حســب املقــام والبيــت الثــاين  توكيــد لتثبيتــه ومنــه مــا كان طلبيــًا ومنــه انكاريَّ
جــاء باخلــر االبتدائــي يقينــًا منــه أنَّ األمــر ال حيتــاج إىل توكيــد ألّن إثبــات اآليــة 

القرآنيــة لــه مل ُتبــِق للشــكِّ ســبيًا.

3ـ االمتصاص القرآين يف غديريات السيد رضا اهلندي

ــو ال  ــاص وه ــون االمتص ــامء؛ قان ــه العل ــذي وضع ــاص ال ــن التن ــن قوان م
ــر منهــام  ــة عــن القانونــن الســابقن إن مل يكــن أهــمَّ منهــام وهــو أكث يقــلُّ أمهي
ــه يمتــصُّ النــصَّ كــام يمتص الشــخص  صعوبــة بالنســبة للكاتــب أو الشــاعر ألنَّ
التمــرَة ليأخــذ منهــا حــاوة املعنــى ويــرك األلفــاظ التــي هــي بمثابــة اإلطــار 
اخلارجــي املوصــل للمعنــى و))ينطلــق هــذا القانــون مــن فكــرة اإلقــرار بأمهيــة 
ــان  ــول ال ينفي ــة وحت ــاه كحرك ــل وإي ــه يتعام ــته ولكن ــب وقداس ــص الغائ الن
األصــل، بــل يســهامن يف اســتمراره كجوهــر قابــل للتجــدد(()1( فاالمتصــاص 
ــة)2(  ــة معين ــات تاريي ــه وفــق متطلب ــل النــص الغائــب وإعــادة صياغت هــو تث
وهــذه العمليــة يبــذل هبــا الكاتــب جهــدًا كبــرًا باحلصــول عــى الفحــوى املــراد 
ــًا  ــب لفظ ــه للكات ــارئ أنَّ ــل للق ــًا ُييَّ ــا نّص ــد ليخرجه ــب جدي ــكبها يف قال س

)1( لغة الشعر عند أمحد مطر: 221 ينظر: ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب مقاربة بنيوية تكوينية: 
 .253

التناص معيارًا نقديا:  ُينظر: ظاهرة الشعر املعارص يف املغرب العريب، حممد بنيس:253   )2(
 .53
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ــذي  ــة النــص األصــي ال ــد احلصيــف معرف ــدى الناق ــه يتضــح ل ــى إالَّ أنَّ ومعن
امُتــصَّ منــه هــذا املعنــى فُيبيِّنــه حــن النقــد وهــذا ال ُيعتــر مثلبــة تنتقــص مــن 
ــه اســتطاع توظيــف  الكاتــب؛ بــل عــى العكــس مــن ذلــك فهــي حُتســب لــه ألنَّ
نّصــًا آخــر داخــل نصــه اجلديــد وهــذا ُيبــنِّ ثقافــة الكاتــب والشــاعر واطاعــه 
عــى الثقافــات األخــرى كــي ال يكــون منغلقــًا عــى نفســه ألنَّ االنغــاق يــؤدي 
ــاًم  ــعراء قدي ــدن الش ــذا دي ــّم االضمحــال شــيئًا فشــيئًا وه ــود ومــن ث إىل الرك
وحديثــًا فلــو أجــال النّقــاد نظرهــم يف أشــعار الســابقن واملحدثــن واملعارصيــن 
ــوي  ــث النب ــرآن واحلدي ــن الق ــعارهم م ــاص يف أش ــن التن ــرا م ــدوا كث لوج
ــك  ــابقون إىل ذل ــار الس ــث أش ــبقهم حي ــن س ــعار م ــر وأش ــات والس والرواي

كثــرًا.

ــا  ــعرية إال أنن ــه الش ــدي وإمكانيت ــا اهلن ــيد رض ــة الس ــا حصاف ــرَّ بن ــام م وك
وجدنــا يف هــذا املوضــوع مــا يبعــث عــى التأمــل ألنَّ هــذا املوضــوع يكشــف 
ــه  ــاع ثقافت ــة واتس ــن جه ــوص م ــاص النص ــاعر يف امتص ــة الش ــدى إمكاني م
ــنتبع  ــة وس ــعرًا مــن جهــة ثالث ــة توظيفهــا ش ــرى وكيفي ــة أخ ــة مــن جه القرآني
ــة  ــل خاصي ــي حتم ــات الت ــا املوضوع ــدرج حتته ــة تن ــات عام ــك عنوان يف ذل

ــاص. االمتص

ومــن االمتصــاص الــذي جــاء يف شــعر الســيد رضــا اهلنــدي رمحــه اهلل مــا 
ــر( التــي يقــول فيهــا: ــد الغدي ــه )عي جــاء يف قصيدت

]من الطويل[
ُتـجـيـزه  قـسـٌم  الـنـار  قـسـيـم  جُتــرهوأنـت  لظاها  مـن  وقـسٌم  عـليهـا 
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بـحـافِل  أوفـى  الـديـن  اسـتـتـم  يـثرهوملَّـا  عـلـيـك  حـقـٍد  أخـي  حـقـِد 

أمـره  للـديـن  تـمَّ  إْن  َمـْن  ــورهومـثـلـك  ـــ أم تـــــتـــــم  إاّل  ه  ضـــــــرَّ فـــــمـــــا 

بنفسه  الـعـدو  أثـكـلـَت  شيئت  وثــبــورهولـو  ويـــــُلــه  يـعـلـو  فـأصـبـح 

عى  هبا  يوما  ُصلَت  لـو  يـٍد  ثبرهبـبـأس  مـنـهـا  ــدكَّ  ـــ الن إذًا  ثـبـيـٍر 

ينل ومل  أحجى  الـصر  رأيـَت  َصـــــبـــــورهولكن  إال  اهلل  مـــــقـــــام  ــواب  ـــ ث

مـذنـبًا  بالـشـفـاعـة  ادرك  نصرهفـديـُتـك  عـــزَّ  ــنــرصه  ت لـــــم  ـــــت  أن إذا 

وسـيـلـًة  ــوى  ـــ أق ـــــاك  إيَّ )1(واليـــــتـــــه  وُقــصــوره  تقصره  هبا  سُيمحى 

ــوار  ــلوب احل ــر بأس ــارش كث ــر املب ــاج غ ــن احلج ــا م ــدة فيه ــذه القصي يف ه
ــن  ــر املؤمن ــب أم ــع خط ــوارا م ــا كان ح ــا م ــي ومنه ــا روائ ــرآين ومنه ــا ق منه
ــا النظــر يف البيــت األول لوجدنــاه حــوارا مــع قــول  )عليــه الســام( فلــو أمعنَّ
رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))َيــا َعــِيُّ َأْنــَت َقِســيُم النَّــاِر َتُقــوُل َهــَذا يِل 
َو َهــَذا َلــك(()2( ثــّم حُيــاور آيــة إكــامل الديــن وإتــام النعمــة التــي جــاءت يف 
ــْوَم  ــه تعــاىل: )... اْلَي ــه امتصــاص مــن قول ــي تلي ــات الت ــدة يف األبي ســورة املائ
ــا  ــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســَاَم ِدينً ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِ ــْم َوَأْتَْم ــُت َلُكــْم ِدينَُك َأْكَمْل
ِحيٌم()املائــدة:3(  ْثــٍم َفــإِنَّ اهللَّ َغُفــوٌر رَّ ِ َفَمــِن اْضُطــرَّ يِف خَمَْمَصــٍة َغــْرَ ُمَتَجانـِـٍف إلِّ
ويف هــذه األبيــات حواريــة رائعــة مــع اآليــة املباركــة فهــو ُيريــد القــول: الــذي 
ــوره  ــم أم ــره إن ال تت ــام ي ــد اهلل ف ــره بي ــتتم أم ــه واس ــه ونعمت ــه دين ــمَّ اهلل ل أت
مــع النــاس ثــّم إنَّ األمــر كان بيــدك ولــو شــيئت اثكلــَت العــدو بإزهــاق نفســه 

)1( ديوانه: 23ـ24. 
)2( تفسر القمي عي بن إبراهيم: 2 / 389. 



)
ا

 الروافد املعرفية لي شعر السيد رلا الشندف )لديرياته مثاة

307

وانــت قــادر عــى ذلــك وجلعتــه يدعــو بالويــل والثبــور عــى نفســه لكنَّ نفســك 
الكريمــة تأبــى املكــر واخلــداع والبطــش بغــر احلــق وجــاء شــاعرنا بأســلوب 
ــام ال  ــاره( ألنَّ اإلم ــا ج ــمعي ي ــي واس ــاِك أعن ــاب )إيَّ ــن ب ــارش م ــاب املب اخلط
ــه العــامل بطــرق الســاموات أكثــر مــن طــرق األرض وهــذا  حيتــاج لتنبيهــه؛ ألنَّ
احلجــاج هبــذا األســلوب أبلــغ مــن توجيــه اخلطــاب مبــارشة إىل خصــوم أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســام( وقــد قــال اخلطيــب اللوذعــي عميــد املنــر احلســيني 
الدكتــور الشــيخ أمحــد الوائــي رمحــه اهلل يف قصيدتــه الشــهرة )إىل أيب تــراب(:

]من الكامل[
معدٍن  وخـسُة  حـسـٍد  إلـى  هتونحـقـٌد  وُكــلــهــنَّ  عـلـيك  مـطـرت 

فهاهلم  يـدفـنوك  أن  بـها  ــوا  ـــ ــوُنرام ــدف امل ــو  ه سـعـُيـهُم  ــاد  عـــ أن 

بشتمهم  ُيــغــرقــوَك  أن  ـموا  ــت ســفــُن؟وتـوهَّ ــرٍق وأنـ ــاف مـــــن غـ أختـ

كوكبًا  الكواكُب  تسبَك  ــُنسـتـظلُّ  رن منك  ــِر  ــده ال سـمع  ويـــــُهـــــزُّ 

داللــة  ــوِد  ــل اخُل بعد  مـن  ــوُن)1(وتـعـيُش  ــك ي ــاُء  ــس ال ــوى  هت مــا  أنَّ  يف 

ــن  ــامء وُيراه ــان الس ــق أعن ــًا يعان ــن ألق ــُر املؤمن ــيبقى أم ــك س ــو كذل وه
ق  العصــور خلــودًا وال ينثنــي مهــام عصفــت بــه ريــاح احلقــد واحلســد فقــد مــزَّ
أرديــة الكفــر وكــرَّ أنــوف العتــاة ُرغــم قلــة النــارص وأمل الوحــدة فســيبقى هيــزَّ 
ســمع الدهــر رنينــه ويبقــى إســفن اخلطــر الــذي يــدكُّ معاقــل أعــداء اإلنســانية 
فهــو صــوت العدالــة اإلنســانية املــدّوي يف أرجــاء املعمــورة وهــو هيــدد الطغــاة 
ــام يطــرق مســامعهم تــرى فرائصهــم ال تعــرف ســبيًا للســكون  والظلمــة فكلَّ

)1( ديوان الوائي: 84. 
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ــام مــرَّ عليــه الدهــر يــزداد غــاًء وثمنــًا. وســيبقى ذهبــًا نقيــًا ُكلَّ

ثــمَّ يســتأنف شــاعرنا بطريــق االســتدراك )ولكــن رأيــَت الصــر..( وهــذا 
البيــت امتصــاص مــن قــول أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف خطبتــه املعروفــة 
ــَى  ــْرَ َع ــُت َأنَّ الصَّ ــام(: )).. َفَرَأْي ــه الس ــه )علي ــقية يف قول ــة الشقش باخلطب
ــذه  ــًجا..(()1( وكل ه ــِق َش ــًذى َو يِف احْلَْل ــْنِ َق ُت َو يِف اْلَع ــَرْ ــى َفَص ــا َأْحَج َهاَت
ــك  ــع الش ــكاري لرف ــي واإلن ــر الطلب ــلوب اخل ــق أس ــا بطري ــاء هب ــات ج األبي
ــن  ــف م ــا املخال ــج هب ــد حاج ــي وق ــن املتلق ــن ذه ــن ع ــر املؤمن ــل أم بفضائ
طريــق أســلوب اخلطــاب إذ املــراد مــن اخلطــاب البيــان والتثبيــت ومــن خــال 
ــا  ــاىل: )َي ــه تع ــن قول ــاص م ــو امتص ــر وه ــت األخ ــاعر يف البي ــنَّ الش ــك ب ذل
ُكــْم  ُقــوْا اهللَّ َواْبَتُغــوْا إَِليــِه اْلَوِســيَلَة َوَجاِهــُدوْا يِف َســبِيِلِه َلَعلَّ ِذيــَن آَمنُــوْا اتَّ ــا الَّ َ َأهيُّ
ــو  ــيلة ه ــود بالوس ــلوبه أنَّ املقص ــاعر بأس ــح الش ــدة:35( فيوض ُتْفِلُحوَن()املائ
أمــر املؤمنــن وبــثَّ فيهــا نكــران ذاتــه فتحــدث عــن نفســه بأســلوب الغائــب 
وهــذا اخلــر خــرج للتحقــر وتقليــل الشــأن وجــاء بالضمــر املنفصــل ليفيــد 
التخصيــص إذ الواليــة لــك ال لغــرك فواليــة هــذا املذنــب وهــو يقصــد نفســه 
ــه يعتقــد أنــا  التــي واالك هبــا هــي خاصــة لــك ال يشــرك معــك هبــا أحــد ألنَّ

أقــوى وســيلة هلل تعــاىل وفيهــا ُتحــى الذنــوب ووُيغتفــر التقصــر.

املبحث الثاين

الروافد احلديثية يف غديريات ال�سيد ر�سا الهندي

)1( نج الباغة:30. 
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بعــد إن قدمنــا التعريفــات العامــة للروافــد املعرفيــة االشــتقاقية مــن اجــرار 
وحــوار وامتصــاص قبــل الولــوج إىل النصــوص الشــعرية للســيد اهلنــدي اآلن 

ندخــل مبــارشة إىل النصــوص النبويــة يف غديرياتــه.

1ـ االجرار احلديثي يف غديريات السيد رضا اهلندي:

ــيد  ــات الس ــرا( يف غديري ــوي ح ــث النب ــي )احلدي ــرار الروائ ــاء االج ج
رضــا اهلنــدي يف أكثــر مــن موضــع منهــا مــا جــاء يف قصيدتــه )يف عيــد الغديــر( 

قولــه:
ــاهلل أنــــــَت ألمحـــد ــ ــا حـــســـٍن تـ ــ ــه ووزيـــــره)1(أبـ ــن أخـــوه وقـــايض دي

ــن  ــر م ــه كث ــذي نقل ــارك ال ــدار املب ــث ال ــن حدي ــرار م ــت اج ــذا البي فه
املفريــن وأربــاب الســر يف تفســر قولــه تعــاىل: )َوَأنــِذْر َعِشــَرَتَك اأْلَْقَربِــَن( 
ــن  ــرته األقرب ــص عش ــام خ ــويس: ))ان ــيخ الط ــال الش ــعراء/214( فق )الش
ألنــه يمكنــه أن جيمعهــم ثــم ينذرهــم، وقــد فعــل صــى اهلل عليــه وآلــه ذلــك. 
ــأن  ــا ب ــه علي ــه وآل ــه أمــر صــى اهلل علي ــه روي أن والقصــة بذلــك مشــهورة فان
ــال  ــم ق ــام. ث ــم الطع ــاف وأطعمه ــد من ــي عب ــه بن ــا علي ــم دع ــا ث ــع طعام يصن
ــم  ــي، فل ــي ووصي ــري وأخ ــن وزي ــر يك ــذا األم ــى ه ــؤازرين ع ــم ي ــم: أيك هل
جيبــه أحــد إال عــي عليــه الســام والقصــة يف ذلــك معروفــة.(()2( وذكر الشــيخ 

ــا)3(. ــة مفص ــث القص ــر واحلدي ــامء التفس ــن عل ــره م ــريس وغ الط

)1( ديوانه: 23. 
)2( التبيان: 62/8. وُينظر: األمايل للشيخ الطويس: 163/2. 

)3( جممع البيان: 321/7ـ322. وينظر يف ذلك: الكايف: 29/1 تفسر نور الثقلن: 71/7 
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ــب  ــن غرائ ــا م ــه جيعله ــث لكن ــذا احلدي ــرق هل ة ط ــدَّ ــر ع ــر ذك ــن كث واب
ــة  ــا غراب ــلوك ف ــج والس ــروف املنه ــر مع ــن كث ــا)1( واب ــث وُينكره األحادي
ــل  ــن فضائ ــة م ــه فضيل ــو أنَّ ــك ه ــبب يف ذل ــث والس ــران احلدي ــن نك ــه م من
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( رغــم أّن البغــوي قــد ذكــر 
ذلــك وجعلهــا مــن املســلامت واملشــهور)2( ورواهــه ابــن عســاكر واحلاكــم)3( 
وغرمهــا مــن أربــاب احلديــث والســر وقــد ذكــر الســيوطي احلادثــة بالتفصيــل 
يف قولــه: ))تكلــم رســول اهلل صــى اهلل عليــه ســلم فقــال: يــا بنــي عبــد املطلــب 
إين قــد جئتكــم بخــري الدنيــا واآلخــرة، وقــد أمــرين اهلل عــز وجــل أن أدعوكم 
إليــه فأيكــم يــوازرين عــى أمــري هــذا، ويكــون أخــي ووصيــي وخليفتــي فيكم 
ــول اهلل  ــا رس ــا ي ــت أن ــنًا فقل ــم س ــا أحدثه ــًا، وأن ــا مجيع ــوم عنه ــم الق فأحج
ــه فأخــذ برقبتــي، ثــم قــال هــذا أخــي ووصيــي وخليفتــي  أكــون وزيــرك علي
ــه وأطيعــوا فقــام القــوم يضحكــون، ويقولــون أليب طالــب  فيكــم فاســمعوا ل
ــًا إن نعــق الناعقــون  قــد أمــرك أن تســمع لعــي وتطيعــه «(()4( وال يضــر علي
ــه الوحيــد الــذي شــهد اهلل لــه باإليــامن وشــهد لــه رســول اهلل  فيكفــه فخــرًا أنَّ

مناقب آل أيب طالب: 358/1 بحار األنوار: 40/9 امليزان:171/15 مستدرك سفينة 
البحار: 205/1 وغرها من مصادر مدرسة أهل البيت 

)1( ُينظر: تفسر القرآن العظيم: 6/ 166ـ170. 
)2( ُينظر: معامل التنزيل البغوي: 131/6. 

)3( ُينظر: تاريخ دمشق: 101/1 املستدرك عى الصحيحن: 204/2. 
)4( تفسر اجلالن: 145/7 ُينظر: تفسر اخلازن: 59/5 الراج املنر: 2946/1 اللباب 

يف تفسر الكتاب ابن عادل احلنبي: 281/12. 
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بحــب اهلل لــه يــوم خيــر.

ــيد  ــذي أورده الس ــارك ال ــث املب ــذا احلدي ــن ه ــرار م ــعري اج ــت الش فالبي
ــه. ــدي يف قصيدت اهلن

واملــورد اآلخــر الــذي جــاء به االجــرار مــن احلديــث النبــوي يف الغديريات؛ 
مــا جــاء يف قصيــدة )ريض اهلل عليًا(:

وارثـــــــي عـــــلـــــيـــــًا  إنَّ  الـمـسـلـمـيـنـاقـــــائـــــاًل:  ــام  وإمـــ ــري  ـــ ووزي

ــوا واســمــعــوا  ــع ــي ضـنـيـنـاأهيـــا الـــنـــاس أط الـغـيـب  عـلـى  لـسـُت  نـي  إنَّ

قلته  نــفــي  تــلــقــاء  مـــن  ــُت  ــسـ الـمـبـيـنـا)1(لـ الـوحـي  أتـبـع  ـمـا  إنَّ

ــارك وهــو أشــهر حديــث  ــر املب وهــذه األبيــات اجــرار مــن حديــث الغدي
ــن  ــم م ــد رجوعه ــايب بع ــف صح ــن أل ــن ثامن ــر م ــاق إذ رواه أكث ــى اإلط ع
ــه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( فهــو فــوق حــدِّ  احلــجِّ األخــر الــذي حجَّ
ــا  ــي ال يدخله ــات الت ــن اليقيني ــح م ــلامت واصب ــز املس ــر حاج ــل ع ــر ب التوات
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــول رس ــات ق ــاهد يف األبي ــدا والش ــك أب الش
ــت  ــى فقم ــا ع ــم ي ــام(: ))... ق ــه الس ــي )علي ــن ع ــة ع ــة الريف ــن اخلطب م
فقــال: مــن كنــت مــواله فعــى مــواله اللهــم وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه 
وانــر مــن نــره واخــذل مــن خذلــه، فقــام ســلامن فقــال: يــا رســول اهلل والء 
كــامذا؟ فقــال عليــه الســام والء كوالئــى مــن كنــت أوىل بــه مــن نفســه فعــى 
ــم  ــم دينك ــت لك ــوم أكمل ــاىل: )الي ــارك وتع ــزل اهلل تب ــه، فان ــن نفس ــه م أوىل ب
ــول اهلل  ــر رس ــا( وك ــام دين ــم اإلس ــت لك ــى ورضي ــم نعمت ــت عليك وأتم

)1( ديوانه: 32. 
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صــى اهلل عليــه وآلــه وقــال اهلل اكــر تــام نبوتــى وتــام دينــى ديــن اهلل عزوجــل 
وواليــة عــى بعــدى، فقــام ابوبكــر وعمــر فقــاال: يــا رســول اهلل هــذه اآليــات 
ــوم  ــى إىل ي ــه وىف اوصيائ ــى خاصــة في ــه الســام ب خاصــة يف عــى؟ فقــال علي
ــى  ــرى ووارث ــى ووزي ــى اخ ــال ع ــا ق ــم لن ــول اهلل بينه ــا رس ــاال: ي ــة، ق القيام
ووصيــى وخليفتــى يف امتــى ووىل كل مؤمــن بعــدى ثــم ابنــى احلســن ثــم ابنــى 
احلســن ثــم تســعة مــن ولــد احلســن واحــد بعــد واحــد القــرآن معهــم وهــم 
مــع القــرآن اليفارقونــه واليفارقهــم حتــى يــردوا عــى حــوض؟ قالــوا: اللهــم 
نعــم قــد ســمعنا ذلــك وشــهدنا كــام قلــت ســواء وقــال بعضهــم: قــد حفظنــا 
ــا،  ــا وأفاضلن ــوا اخيارن ــن حفظ ــؤالء الذي ــه، وه ــه كل ــت ومل نحفظ ــل ماقل ج
ــه الســام صدقتــم ليــس كل النــاس يتســاوون يف احلفــظ(()1(  فقــال عــى علي
فقــد اقتبــس الســيد رضــا اهلنــدي هــذا املقطــع مــن احلديــث الريــف وجعله يف 
شــعره وجعلــه يف ســبيل احلجــاج الروائــي يف الشــعر وهــذا مــن بــاب التوكيــد 
ــإن مل  ــه ف ــاء التنبي ــداء وه ــة الن ــر بصيغ ــاء للتحذي ــا( ج ــه: )أهي ــه يف قول والتنبي

ــتهلكوا. ــمعوه فس ــوه وتس ُتطيع

)1( نور الثقلن: 220/2 وُينظر: علل الرائع: 230/1 مناقب أمر املؤمنن حممد بن سليامن: 
238/1 ما نزل من القرآن يف عي بن أيب طالب )عليه السام( للجلودي: 29 خصائص 
التنزيل للحسكاين: 189/1  املؤمنن للرف الريض: 7 اإلحتجاج: 14 شواهد  أمر 
األمايل الشجرية: 111/1 مناقب آل أيب طالب: 359/1 بحار األنوار: 282/7 تفسر 
الصايف: 129/2 شواهد التنزيل ملن خص بالتفضيل ابن رويش: 11/4 ينابيع املودة: 
من  وغرها   208/1 لاميني:  الغدير   20 الغيبة:   161/1 الزوائد:  جممع   296/1
ال  للمثال  ذكرناه  وما  املبارك  احلديث  هذا  ذكرت  التي  املعترة  الكتب  وأّمات  املصادر 

للحر. 
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2ـ احلوار احلديثي يف غديريات السيد رضا اهلندي: 

ــى  ــًا إذ تبنَّ جعــل الســيد رضــا اهلنــدي مــن احلــوار يف غديرياتــه حــوارا ذاتي
ــه هــو مــن قــال هــذا ألول  احلديــث وصــار يتكلــم بضمــر األنــا املتكلــم وكأنَّ

مــرة وذلــك يف قولــه يف قصيــدة )يف عيــد الغديــر(: 
ــم جتــيــزه  ــس ــار ق ــنـ ــم الـ ــس ــت ق ــ جُتـــره)1(وأنـ لظاها  مــن  وقسم  عليها 

ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــول الرس ــع ق ــوار م ــت ح ــذا البي فه
ــره:  ــيبة وغ ــن ش ــن طريق))عمرب ــره: م ــويس يف تفس ــيخ الط ــر الش ــذي ذك ال
إنَّ عليــًا )عليــه الســام( قســيم اجلنــة والنــار، فــروى بــن شــيبة بأســناده عــن 
ــه قــال: ياعــي كأين بــك يــوم القيامــة وبيــدك  النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إنَّ
عصامــن عوســج تســوق قومــا إىل اجلنــة وآخريــن إىل النــار(()2( وذكــر الشــيخ 
الصــدوق يف علــل الرائــع مــن طريــق اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( هــذا 
ــت  ــال: قل ــر ق ــن عم ــل ب ــن املفض ــه: ))ع ــك يف قول ــل وذل ــث بالتفصي احلدي
ــه الســام(  ــن أيب طالــب )علي ــام صــار عــي اب ــه الســام( ب ــد اهلل )علي أليب عب
قســيم اجلنــة والنــار؟ قــال: ألن حبــه إيــامن وبغضــه كفــر وإنــام خلقــت اجلنــة 
ألهــل اإليــامن وخلقــت النــار ألهــل الكفــر فهــو )عليــه الســام( قســيم اجلنــة 
والنــار هلــذه العلــة واجلنــة ال يدخلهــا إال أهــل حمبتــه والنــار ال يدخلهــا إال أهــل 
بغضــه، قــال املفضــل: يابــن رســول اهلل فاألنبيــاء واألوصيــاء هــل كانــوا حيبونــه 

)1( ديوانه: 23. 
)2( التبيان: 412/4. 
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وأعداؤهــم يبغضونــه؟ فقــال: نعــم...(()1( فقــد حــاور شــاعرنا الســيد اهلنــدي 
ــم إذ تبنَّــى هــذا احلديــث لنفســه وصــاغ  هــذا احلديــث الريــف بطريقــة التكلُّ
مــن كلامتــه بيتــًا مــن الشــعر ووضعــه يف غديريتــه املباركــة وهــو بطريقــة اإلخبار 
الــذي أفــاد التنبيــه والبيــان أّنــه يعنــي أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( هــو قســم 
ــه جــاء مــن فــم َمــن ال  اجلنــة والنــار ال غــره وعــى اجلميــع أن يؤمــن بذلــك ألنَّ
ينطــق عــن هــوًى وهبــذا قــد صــبَّ عقيدتــه وإيامنــه يف قالــب البيــت الشــعري 

ليبينهــا وكيفيــة تســليمه هلــا تســلياًم تامــًا.

ومنــه مــا جــاء يف قصيــدة )ريض اهلل عليــًا( بــذات الطريقــة واألســلوب الذي 
اتبعــه ســابقًا فهــو يتبنَّــى قــول الرســول األعظــم ويصوغــه شــعرًا حمــاورًا إيــاه 

حمــاورة رائعــة الغــرض منهــا التنبيــه والتوكيــد والبيــان وذلــك يف قولــه:
هـــــاديـــــًا  عــــلــــيــــًا  اهلل  )2(ريض  ــا  ــن ــي ورض فسمعنا  طـــه  ــعــد  ب

إذا أنَّ هــذا البيــت حــوار مــع قــول رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( الــذي 
ذكــره الشــيخ الطــويس يف تفســره عــن ابــن عبــاس: ))عــن عطــاء عــن ســعيد 
بــن جبــر عــن ابــن عبــاس قــال ملــا نزلــت » إنــام انــت منــذر ولــكل قــوم هــاد 
ــال  ــدره، وق ــى ص ــده ع ــلم ي ــه[ وس ــه ]وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــع رس » وض
ــام(،  ــه الس ــي )علي ــب ع ــده إىل منك ــأ بي ــاد » وأوم ــوم ه ــكل ق ــذر ول ــا املن ان

)1( علل الرائع: 121 ُينظر: تفسر نور الثقلن: 35/3 تفسر الصايف: 28/1 بحار األنوار: 
187/7. وغرها من املصادر التي ذكرت هذا احلديث املبارك. 

)2( ديوانه: 32. 
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فقــال انــت اهلــادي ياعــي بــك هيتــدي املهتــدون مــن بعــدي.(()1( وهــذا مــا 
ى باخلــر اإلنــكاري وهــو جمــيء اكثــر مــن مؤِكــد لرفــع الشــك مــن ذهــن  يســمَّ
ــت  ــه( للتثبي ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــه رس ــاء ب ــد ج ــذا التوكي ــامع وه الس
وتبنَّــاه الشــاعر ليجعــل منــه بيتــًا شــعريًا حــاوره بــه للغــرض ذاتــه فهــو أيضــا 

أراد منــه التنبيــه والتثبيــت والتوكيــد.

ــورًا  ــدي وحم ــا اهلن ــيد رض ــعر الس ــدا يف ش ــوي راف ــث النبي ــكان احلدي ف
اساســيًا يعتمــد عليــه يف بنــاء غديرياتــه وهــو أســلوب دفاعــي توكيــدي لبيــان 

ــة. األفضلي

3ـ املتصاص احلديثي يف غديريات السيد رضا اهلندي: 

ــه  ــه مــا جــاء يف قصيدت كان للمتصــاص يف شــعر الســيد اهلنــدي نصيــب من
ــه: ــر( قول ــد الغدي )يف عي

مــــداره  وأنـــــت  إال  ــل  ــك ــش م ُمـــــديـــــرهفـــال  وأنـــــت  إال  فـلـك  وال 

أمــيــنــهــا  وأنـــــــت  إال  ـــــــة  أمَّ ــره)2(وال  ــ أمـ ــت  ــ وأن إال  ــن  ــؤم م وال 

فالبيــت األول هــو امتصــاص مــن قــول عمــر بــن اخلطــاب: ))ال أبقــاين اهلل 
ملعضلــة ليــس هلــا أبــو احلســن(()3( وقــد ذكــر العامــة اإلمينــي )رمحــه اهلل( يف 

املباركة وقد عرت حد  الرواية  التي ذكرت هذه  التفاسر  من  التبيان: 218/6. وكثر   )1(
التواتر ووصلت إىل املسلامت. 

)2( ديوانه: 23. 
ابن ايب احلديد: 7/4 بحار األنوار:  الباغة  ُينظر: رشح نج  )3( رشح بن عقيل: 183/2 
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ــره قــول عمــر بــن اخلطــاب الــذي هــو أقــرب للبيــت الشــعري املذكــور  غدي
قولــه: ))وقــال فيــه عمــر بــن اخلطــاب: لــوال عــي هللــك عمــر، وال أعاشــني 
اهلل ملشــكلة ليــس هلــا أبــو احلســن.(()1( فــكان هــذا القــول رافــدًا معرفيــاص 

لشــاعرانا لصياغــة هــذا البيــت.

ــى  ــم )ص ــول األعظ ــول الرس ــن ق ــاص م ــو امتص ــاين فه ــت الث ــا البي أمَّ
ــر  ــت أم ــي أن ــا ع ــام(: ))ي ــه الس ــي )علي ــن ع ــر املؤمن ــه( ألم ــه وآل اهلل علي
ــن  ــم النبي ــن ووارث عل ــيد الوصي ــت س ــي أن ــا ع ــن، ي ــام املتق ــن وإم املؤمن
وخــر الصديقــن وأفضــل الســابقن، يــا عــي أنــت زوج ســيدة نســاء العاملــن 
ــى  ــدي ع ــة بع ــن واحلج ــوىل املؤمن ــت م ــي أن ــا ع ــلن، ي ــر املرس ــة خ وخليف
النــاس أمجعــن.(()2( فقــد صــاغ مــن الرافــد النبــوي شــعرا وتبنــى القــول وكأن 
ــو  ــاعر ه ــك أن الش ــن ذل ــم م ــث لفه ــرف باحلدي ــة ومل يع ــامع ألول وهل الس
مــن أبدعــه ولــو أنعمنــا النظــر يف غديريــات شــاعرنا لوجدنــاه قــد بــثَّ فيهــام 
مــن اآليــات واألحاديــث والروافــد الروائيــة مــا ُيشــعرنا بقــوة ملكــة الشــاعر 
ــد مــن جهــة  ــه هبــذه الرواف ــان معرفت بالتــرف يف النصــوص مــن جعهــة وبي

ــرى. أخ

ومنه ما جاء يف قصيدة )ريض اهلل عليًا( يف قوله:
أّي عيٍب يف الذي خاف من الـيمِّ فاختار بأن يأوي السفينا)3(

)1( الغدير يف التاريخ واألدب: 76/5. 
)2( بحار األنوار: 63/27 وُينظر: تفسر فرات الكويف: 23/4. 

)3( ديوانه: 33 وهذا البيت مدور حسب عرف أهل العروض. 



)
ا

 الروافد املعرفية لي شعر السيد رلا الشندف )لديرياته مثاة

317

هــذا البيــت امتصــاص مــن حديــث الســفينة املبــارك وهــو قــول رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه: ))انــام مثــل أهــل بيتــي كســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا 
ومــن ختلــف عنهــا غــرق وانــام مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل بــاب حطــة بنــي 
ــاعرنا يف  ــارك ش ــُث املب ــد احلدي ــد أرف ــه(()1( فق ــر ل ــه غف ــن دخل ــل م ارسائي
هــذا البيــت وصــار رافــدا معرفيــًا لــه واملعنــى: هــو مالضــر أو مــا هــو املعيــب 
عــى الــذي خــاف مــن بحــر الظلــامت والتيــه واخلــوف مــن النــار ومــن الفتــن 
ــوح  ــفينة ن ــا كس ــول اهلل: أن ــا رس ــال عنه ــي ق ــة الت ــفينة املنجي ــأوي إىل الس لي
والــذي يــأوي إليهــم يقينــا حليفــه النجــاة واملتخلــف عنهــم حليفــه الغــرق ال 
ــن  ــاف م ــذي ي ــب يف ال ــى: ال عي ــي واملعن ــاد النف ــا أف ــتفهام هن ــال. واالس حم

ــفينة. ــار الركــوب يف الس ــم ويت الي

ــات  ــدت غديري ــي رف ــة الت ــد املعرفي ــان الرواف ــن بي ــدر م ــذا الق ــي هب نكتف
الســيد رضــا اهلنــدي كــي ال يكــون هنالــك ترهــًا يف البحــث مــن جهــة ومــن 
جهــة أخــرى ال نريــد اإلطالــة أو اإلســهاب ومــا ذكرنــاه للمثــال ال للحــر)2(.

اخلامتة )اأبرز النتائج(

بعــد هــذه الرحلــة األدبيــة والغــوص يف أعــامق قصيدتــن مــن قصائــد أديــب 
أملعــي مــن املحدثــن توصلنــا إىل النتائــج التاليــة:

)1( شواهد التنزيل ملن خص بالتفضيل ابن رويش: 10/3. 
)2( علاًم أن يف الغديريات روافدا أخرى من نج الباغة ومعاين لألمثال لكننا نمتثل لروط 
مؤتر الغدير املبارك الذي اشرط عدد الصفحات لذا نقتر عليى هذه الروافد الريفة. 
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1ـ يمتلــك الشــاعر حســًا مرهفــًا بــان يف اختيــاره لأللفــاظ اجلزلــة الرقيقــة 
والبعيــدة عــن التعقيــد.

2ـ استعمل يف القصيدتن أسلوب السهل املمتنع.

3ـ كان الرافد القرآين أكثر إرواًء يف غديريات السيد رضا اهلندي.

ــث  ــات واألحادي ــة اآلي ــه لصياغ ــة حلرفت ــاعر أدوات رائع ــك الش 4ـ يمتل
صياغــة جديــدة تنــم عن مــدى معرفتــه يف كيفيــة التحويــل والتبديــل والصناعة.

ــدة  ــر مــن قصي ــًا( أكث ــدة )ريض اهلل علي 5ـ اغــدق الشــاعر مشــاعره يف قصي
ــان  ــرض بي ــة لغ ــة عالي ــردات بحرفي ــع املف ــل م ــر( وكان التعام ــد الغدي )يف عي

ــد توصيلــه. مــراده الــذي يري

ــن يف  ــر املؤمن ــة أم ــان أحقي ــيلة لبي ــري كوس ــلوب اخل ــن األس ــذ م 6ـ اخت
ــور. ــن األم ــلامت م ــتخدم يف املس ــلوب ُيس ــو أس ــره وه ــن غ ــة م اخلاف

7ـ بــثَّ الشــاعر عقائــده ومــا ُيؤمــن بــه يف ثنايــا القصيدتــن بطريقــة افتخارية 
كونــه ينتمــي هلــذا اإلمــام اهلــامم املقــدام )عليــه أفضــل الصاة والســام(.

8ـ يف القصيدتــن كثــر مــن الروافــد املعرفيــة األخــرى لكننــا اقترنــا عــى 
رافــدي القــرآن الكريــم واحلديــث النبــوي الريــف خشــية اإلطالــة واإلطناب.

ويف اخلتــام ســائلن املــوىل عــزَّ وجــل أن ُيثبتنــا عــى واليــة حممــد وآل حممــد 
وأن جيعــل هــذا العمــل يف ميــزان حســناتنا وأن ال ُيفــرق بيننــا وبــن حممــد وال 
حممــد طرفــة عــن وال ندعــي لعملنــا هــذا الكــامل ألنَّ الكــامل هلل وحــده آميــل 
أن يفيــد غرنــا مــن صحيحــه ويعمــد إلينــا مــن يــرى عيوبــه لتصحيحهــا ورحم 
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اهلل مــن حفــظ أخــاه وارشــده للمســار الســوي.

واحلمد هلل رب العاملن..

مظان البحث

القرآن الكريم.
األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل الشــيخ نــارص مكارم الشــرازي مؤسســة 

ــط1 1992م. البعثة بروت
بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر األئمــة األطهــار حممــد باقــر املجلــي 

1988م. ط5  بــروت  الوفــاء  مؤسســة  ت)1111هـــ( 
حتفــة األحــوذي يف رشح ســنن الرمــذي حممــد بــن عيســى الرمذي الســلمي 

ت)279هـــ( دار إحيــاء الراث العريب بــروت ط2 1983 م.
تفســر البغــوي، املســمى )معــامل التنزيــل( اإلمــام أبــو حممــد احلســن الفــراء 
البغــوي ت)516هـــ( مطبــوع عــى هامــش تفســر اخلــازن، مطبعــة مصطفــى 

ــايب احللبــي واوالده مــر، ط2، 1955م. الب
ــايش ت )320هـــ(  ــعود العي ــن مس ــد ب ــر حمم ــو الن ــايش أب ــر العي تفس

ــم د. ت. ــة ق ــة البعث ــامية مؤسس ــات اإلس ــم الدراس ــق: قس حتقي
تفســر القــرآن العظيــم ابــن كثــر الدمشــقي ت )774هـــ( حتقيــق: مصطفــى 

الســيد وآخــرون مؤسســة قرطبــة مــر اجليــزة ط1 2000م.
ــري دار  ــوي اجلزائ ــب املوس ــق: طي ــم تعلي ــن إبراهي ــي ب ــي ع ــر القمِّ تفس

ــوت ط3 1404هـــ. ــاب بي الكت



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

320

سابع
الجزء ال

ــر  ــن عم ــد ب ــن حمم ــر الدي ــب( فخ ــمى)مفاتيح الغي ــر املس ــر الكب التفس
الــرازي ت)606هـــ( دار الكتــب العلميــة، ط2، د. ت.

)األقــام(،  لؤلــؤة، جملــة  الواحــد  عبــد  الغــريب،  الشــعر  التنــاص يف 
1994م.  ،)12  ،11 العــدد)10، 

التنــاص يف شــعر الــرواد، أمحــد ناهــم، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 
ط1، 2004 م.

ــف  ــام( الري ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــص أم خصائ
ــروت ط1 1986م. ــي ب ــة األعلم ــريض ت)406هـــ( مؤسس ال

ــيوطي ت)911هـــ(  ــن الس ــال الدي ــور ج ــر باملأث ــور يف التفس ــدر املنث ال
حتقيــق: عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الركــي مركــز هجــر للبحــوث والدراســات 

ــرة ط1 2003 م. القاه
ديــوان الســيد رضــا اهلنــدي مجعــه: الســيد موســى املوســوي راجعــه وعلــق 
عليــه: الدكتــور عبــد الصاحب املوســوي مؤسســة الثقلن دمشــق ط2 2008م.
ديــوان الســيد رضــا اهلنــدي وأبنائــه اعــداد: الســيد هــادي حســن املوســوي 

املكتبــة احليدريــة النجــف األرشف د. ط د. ت.
روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين شــهاب الديــن حممــود 
اآللــويس البغــدادي ت)1270هـــ( حتقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــة دار الكتب 

العلميــة بــروت ط1 2001م.
الرائــر احلــاوي لتحريــر الفتــاوي، فخــر الديــن حممــد بــن ادريــس احلــي، 

)ت598هـــ(، مؤسســة النــر اإلســامي، قــم املرفــة، ط2، 1410هـ.
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رشح ابــن عقيــل عــى الفيــة ابــن مالــك هبــاء الديــن بــن عقيــل ت)769هـــ( 
حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد دار الــراث مــر د. ط 2005م.

شــواهد التنزيــل ملــن خــص بالتفضيل عيــد روس )ابــن رويــش( األندونيي 
اتشــارات الريــف الــريض أمر قــم ط1 1418 ه.

ــورة ط1  ــة املن ــوزي املدين ــن اجل ــكاين دار اب ــم احلس ــل للحاك ــواهد التنزي ش
1423ه.

ظاهــرة الشــعر املعــارص يف املغــرب، مقارنــة بنيويــة تكوينيــة، حممــد بنيــس، 
دار التنويــر للطباعــة والنــر، بــروت، املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، 

ط2، 1985 م.
عيــون أخبــار الرضــا ابــن بابويــه القمــي )الشــيخ الصــدوق( ت)381هـــ( 
صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: الشــيخ حســن األعلمــي األعلمــي بــروت 

1984م. ط1 
الــكايف حممــد بــن يعقــوب الكلينــي حتقيــق: عــي أكــر غفــاري دار الكتــب 

اإلســامية هتــران ط3 1388هـ.
الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التأويــل جــار اهلل 
الزخمــري ت)538هـــ( حتقيــق: عــادل أمحــد عبــد املوجــود عــي حممــد عــوض 

مكتبــة العبيــكان الريــاض ط1 1998م.
الكوكــب الــدري مــن شــعراء الغــري عــي اخلاقــاين ذوي القربــى النجــف 

1427هـ. ط1  األرشف 
ــريب،  ــراث الع ــاء ال ــور، )ت 711هـــ(، دار احي ــن منظ ــرب، اب ــان الع لس
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بــروت لبنــان، ط3، 1999 م.
ــتر  ــالة ماجس ــدي رس ــك االس ــلم مال ــر مس ــد مط ــد أمح ــعر عن ــة الش لغ

ــة 2007م. ــة الربي ــل كلي ــة باب جامع
مــا نــزل مــن القــرآن يف عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام( عبــد العزيــز بــن 
حييــى اجللــودي ت)332هـــ( حتقيــق: نــزار عبــد املحســن املنصــوري مؤسســة 
علــوم نــج الباغــة العتبــة احلســينية املقدســة العــراق / كربــاء ط1 2018م.

ــي  ــد تق ــيد حمم ــرآن( للس ــدى الق ــن ه ــر )م ــاين يف تفس ــم املع ــث عل مباح
ــة  ــتر( جامع ــالة ماجس ــدي )رس ــدان األس ــي عي ــد النب ــد عب ــدريس خال امل

ــامية 2017م ــوم اإلس ــة العل ــاء كلي كرب
ــن  ــن احلس ــل ب ــي الفض ــو ع ــيخ أب ــرآن الش ــر الق ــان يف تفس ــع البي جمم
الطــريس ت)548هـــ( حتقيــق: جلنــة مــن العلــامء واملحققــن األخصائيــن قــدم 
لــه: الســيد حمســن األمــن العامــي )مؤلــف كتــاب الغديــر( مؤسســة األعلمــي 
بــروت ط1 1415هـــ 1995ماالمــايل الشــجرية، ابن الشــجري )ت 542هـ(، 

مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامنيــة، حيــدر ابــاد، الدكــن، 1349هـــ.
ــدة والرهــان يف رشح ارشــاد األذهــان، املــوىل امحــد األردبيــي،  جممــع الفائ

)ت993هـــ(، مؤسســة النــر اإلســامي، قــم املرفــة، ط1، 1411هـــ.
املصبــاح املنــر، امحــد بــن حممــد بــن عــي املقــري، )ت1631م(، دار الكتــب 

العلميــة(، بــروت لبنــان، ط4، 1999م.
نــج الباغــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( مجــع: الريــف الــريض 
ت)406هـــ( رشح: الشــيخ حممــد عبدة مؤسســة املختــار القاهــرة ط2 2008م.
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خطبة الغدير للرسول األكرم )صلى اهلل عليه واله( مقاربة تداولية 

م. م. �سوية �سادق جعفر ح�ساين الربيعي

املقدمة:

مــا يــزال النــص الراثــي قطبــا مغناطيســيا تنجــذب إليــه جهــود الدارســن 
ــك  ــدم، وذل ــدة والق ــن اجل ــا ب ــاهتم، وتراوحه ــج دراس ــاف مناه ــى اخت ع
ــا  ــيجا متكام ــكل نس ــة تش ــة وقيمي ــص لغوي ــن خصائ ــوص م ــذه النص ــا هل مل
ومتجــددا؛ بحيــث ال جتــدُّ دراســة وال يــرز عــى ســاحات املناهــج والتوجهــات 
اجلديــدة منهــج إال ووجــد لــه يف هــذه النصوص ضالــة. ويعتــر املنهــج التداويل 
احلديــث - عــى تنعــه عــى الضبــط والتجديــد عــى مســتوى آلياتــه التحليليــة 
ــه  ــي«، يمنح ــر ختص ــكل »ع ــراءات بش ــة اإلج ــة ومتداخل ــيلة متكامل - وس
ــوص  ــتوى النص ــى مس ــيام ع ــة، والس ــراء والنتيج ــتوى اإلج ــى مس ــراء ع ث
الراثيــة ملــا فيهــا مــن مســتويات ســياقية مقاميــة، وتشــخيصية، وتوفرهــا عــى 
مســاحة شاســعة مــن الطبقــات الكاميــة »مســتويات األفعــال الكاميــة« عــى 
اعتبــار أن هــذه األخــرة مبحــث مهــم مــن املباحــث التداوليــة. بــن املخاطِــب 

ــب. واملخاَط

لقــد فــرق سوســر بــن اللغــة والــكام جاعــا مــن األوىل انتــامءًا وضعيــا 
ــا  ــن حالته ــر ع ــض النظ ــة بغ ــتعامل للغ ــل االس ــكام إىل حق ــي ال ــام ينتم بين
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البنيويــة، لذلــك عرفــت التداوليــة بانــا » دراســة كيف يكــون للمقــوالت معان 
يف املقامــات اخلطابيــة« وهــو املنطلــق الــذي يقــدم التداوليــة يف صــورة البحــث 
عــن القصديــة مــن خــال اســتعامل اللغــة عــر الســياقات ومــن خــال قــراءة 
أفعــال الــكام وأنــواع املعنــى، وهــي كذلــك -يف خلفيتهــا النظريــة االبيســتيمية 
وخطواهتــا اإلجرائيــة- تســاعد حملــي اخلطــاب بــكل أنواعــه وبخاصــة األديب 
منــه يف جانــب الفهــم ومقاربــة مقصديــة التواصــل. فالتداوليــة إذن هــي دراســة 
ــا حتــدد )أوركيــوين Orecchioni( وظيفــة  للجانــب اإلســتعاميل للغــة. و هن
التداوليــة »يف اســتخاص العمليــات التــي تكــن الــكام مــن التجــذر يف إطــاره 
الــذي يشــكل الثاثيــة اآلتيــة: املرســل - املتلقــي - الوضعيــة التبليغيــة. إن أي 
حتليــل تــداويل يســتلزم بالــرورة التحديــد الضمنــي للســياق التــي تــؤول فيــه 
ــات  ــات والتوجه ــف النظري ــن خمتل ــط ب ــر الراب ــى العن ــا يتج ــة. و هن اجلمل
ــة، و هــو الســياق Contexte. فاختــاف  التــي شــكلت مــا نســميه التداولي
الزاويــة التــي ينظــر مــن خاهلــا إىل الســياق، هــو الــذي جعــل تلــك النظريــات 
ــي  ــا ه ــرى أن ــن ي ــم م ــة. فمنه ــة التداولي ــد ماهي ــا يف حتدي ــام بينه ــف في ختتل
ــرد  ــن، بمج ــداد اجتامعي ــة و امت ــال ذات صبغ ــول إىل أفع ــي تتح ــوال الت األق
ــة  ــة يف دراس ــص التداولي ــن يلخ ــم م ــددة و منه ــياقات حم ــق س ــا وف ــظ هب التلف
اآلثــار التــي تظهــر يف اخلطــاب، و يــدرس هــؤالء أثــر الذاتيــة يف اخلطــاب مــن 
خــال الضامئــر و الظــروف املبهمــة )Déictiques(. و منهــم مــن يلخصهــا 
يف جمموعــة مــن قوانــن اخلطــاب Lois du discours أو أحــكام املخاطبــة 
Maximes contersationnelles عــى حــد تعبــر الفيلســوف جرايــس 
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- التــي تضفــي عــى اخلطــاب صيغــة 

ورد اجلــذر دول يف لســان العــرب البــن منظــور عــى أشــكال عديــدة جتتمــع 
يف كونــه يــؤدي فعــل االنتقــال وقــد ورد »يف حديــث الدعــاء: حدثنــي بحديــث 
ســمعته عــن رســول اهلل، مل يتداولــه بينــك وبينــه الرجــال، أي مل يتناقلــه الرجــال 
وترويــه واحــدا عــن واحــد، إنــام ترويــه أنــت عــن رســول اهلل صــى اهلل عليــه 

وســلم«.

ــدة، وكلهــا  ــر والتــي طبعــت بصــورة مســتقلة مــرات عدي ــة الغدي إّن اخلطب
ــا  ــن يدين ــل ب ــص املاث ــذا الن ــاج«، وه ــاب »االحتج ــة كت ــًا لرواي ــت طبق كان
ــه الســام(  ــر )علي ــات اإلمــام الباق ــامد عــى رواي ــمَّ تقويمــه وتنقيحــه باالعت ت
وحذيفــة بــن اليــامن وزيــد بــن أرقــم، مــن خــال مصــادر تســعة وهــي كتــب: 
»روضــة الواعظــن«، »االحتجــاج«، »الُعــَدد القويــة«، »اليقــن«، »التحصــن«، 
»الــراط املســتقيم«، »اإلقبــال«، »نــج االيــامن« و«نزهــة الكــرام«. يقــول عــن 

زيــد بــن أرقــم قــال:

حديــث الغديــر: ملــا رجــع رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن حجــة الوداع 
، أمــر بدوحــات فُقِمْمن، فقــال: »كأين قــد ُدعيــت فأجبت، إين  ونــزل غديــر ُخــمٍّ
قــد تركــت فيكــم الثقلــن أحدمهــا أكــر مــن اآلخــر: كتــاب اهلل تعــاىل، وِعْريت، 
فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــام، فإنــام لــن يتفرقــا حتــى َيــِردا عــيَّ احلــوض«. ثم 
قــال: »إن اهلل عــز وجــل مــوالي، وأنــا مــوىل كل مؤمــن«. ثــم أخــذ بيــد عــيٍّ 
عليــه الســام عنــه فقــال: »مــن كنــت مــواله فهــذا ولّيــه، اللهــم واِل مــن وااله، 

وعــاِد مــن عــاداه«.
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املقاربــة التداوليــة للنــص الراثــي تعــد رضبــا مــن املجازفــة تتأتــى خطورهتــا 
مــن الامنهجيــة التــي تتســم هبــا التداوليــة وانعــدام اآلليــات التحليليــة املوحدة 
التــي يطمئــن إليهــا الــدارس، والتــي خترجهــا مــن بــاب املنهــج إىل بــاب املقاربة 
كــام أن للنــص الراثــي خصوصيتــه البنائيــة واملوضوعيــة كذلــك، فنجدنــا أمــام 
كل نــص تعلونــا حــرة كبــرة: بــأي املناهــج نقاربــه؟ فارتأينــا يف هــذا البحــث 
تطبيــق أحــدث مــا توصلــت إليــه اللســانيات التداوليــة املعــارصة عــى املجــال 
األديب، »، وحتليــل اخلطبــة حتليــا تداوليــا بالبحــث يف وزمــن اخلطــاب ومكانــه 
واحلجــاج. حماولــن بذلــك اإلجابــة عــن التســاؤالت التداوليــة )مــن املتكلــم؟ 
مــن املخاطــب؟ مــا زمــن اخلطــاب؟ أيــن حــدث اخلطــاب؟...( للتوصــل إىل 
ــة وتطبيقهــا عــى  ــة األفعــال الكامي ــم. مــن خــال دراســة نظري قصــد املتكل

خطبــة الرســول األكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه( 

ــدد  ــدل عــى تع ــا ي ــذا م ــر، وه ــة الغدي ــة يف خطب ــال الكامي ــّددت األفع تع
أهــداف النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فكانــت األفعــال الكاميــة تــارة تعبريــة 
ــا،  ــة، وكان اإلنجــاز مــّرة ســلوكيا ومــرة أخــرى تقريري ــارة أخــرى توجيهي وت

كــام جــاءت األفعــال بشــكل مبــارش وأحيانــا جــاءت تلميحيــه.

املقاربة التداولية:

ــر  ــدرس الظواه ــي ت ــة الت ــة النقدي ــك النظري ــة تل ــة التداولي ــد باملقارب يقص
ــي  ــانية. ويعن ــات اللس ــوء التداولي ــة يف ض ــة واجلاملي ــة والفني ــة والثقافي األدبي
هــذا أن املقاربــة التداوليــة تــدرس النــص أو اخلطــاب األديب يف عاقتــه 
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ــات  ــاف العام ــكام، واستكش ــال ال ــى أفع ــز ع ــي، والركي ــياق التواص بالس
ــي  ــال النب ــي. ق ــي و التلفظ ــياق التواص ــامم بالس ــة، واالهت ــة احلجاجي املنطقي
ــِى  ــاِء، حُمْ ــِزُل اْلَعط ــاِء َوجُمْ ع ــَتجيُب الدُّ ــه(: »ُمْس ــه وآل ــى اهلل علي ــرم )ص األك
ــُرُه  ٌء، َوال ُيْضِج ــِه يَشْ ــِكُل َعَلْي ــذي ال ُيْش ــاِس؛ الَّ ــِة َوالنّ نَّ ــاِس َوَربُّ اجْلِ االَْْنف
ــُق  ُمــُه إحْلــاُح امْلُِلّحــَن. اْلعاِصــُم لِلّصاحِلــَن، َوامْلَُوفِّ خَن، َوال ُيْرِ رُصاُخ امْلُْســَتْرِ
ــذي اْســَتَحقَّ ِمــْن ُكلِّ َمــْن َخَلــَق  لِْلُمْفِلحــَن، َوَمــْوىَل امْلُْؤِمنــَن َوَربُّ اْلعامَلــَن؛ الَّ
اِء  ّ ــَى الــرَّ ــاًم َع ــُكُرُه داِئ ــرًا َوَأْش ــُدُه َكث ــَدُه َعــى ُكلِّ حــال. َأمْحَ َم ــُكَرُه َوحَيْ َأْن َيْش
ــَمُع  ــِلِه. َأْس ــِه َوُرُس ــِه َوُكُتبِ ــِه َوبَِماِئَكتِ ــُن بِ ــاِء، َوُأوِم خ ِة َوالرَّ ــدَّ اِء َوالشِّ ّ ــرَّ َوال
ألمــره َوُأطيــُع َوُأبــاِدُر إىل ُكلِّ مــا َيْرضــاُه َوَأْسَتْســِلُم ملـِـا َقضــاُه، َرْغَبــًة يف طاَعتِــِه 
ــة عــى عنــر  ــة التداولي ــِه«)1( وبتعبــر آخــر، تركــز املقارب ــْن ُعُقوَبتِ ــًا ِم َوَخْوف
ــات  ــون التداولي ــذا، تك ــات. وهب ــوص واخلطاب ــة يف النص ــة والوظيف املقصدي
قــد جتــاوزت ســؤال البنيــة، وســؤال الداللــة، لتهتــم بســؤال الوظيفــة والــدور 
ــة بفهــم العاقــات  ــة التداولي ــى املقارب والرســالة والســياق الوظيفــي. كــام تعن
ــداويل  ــد الت ــن؛ ألن البع ــياق مع ــن س ــي ضم ــم واملتلق ــن املتكل ــودة ب املوج
ينبنــي عــى ســلطة املعرفــة واالعتقــاد. وتســمى هــذه املقاربــة كذلــك باملقاربــة 
التواصليــة، أو املقاربــة الوظيفيــة، أو املقاربــة الذرائعيــة، أو املقاربــة املنطقيــة، أو 

ــرا.)2(  ــم ج ــة... وهل ــة احلجاجي ــة، أو املقارب ــة الرمجاتي املقارب

)1(- مدينة املعاجز: ص 128. الفصول املهمة: ص 24، 125. إثبات اهلداة: ج 2 ص 267 
ح 387، 391. 

اإلنامء  مركز  علوش،  سعيد  ت:  التداولية،  املقاربة  أرمينكو،  فرانسواز   .1985 دط،   -)2(
القومي، د م ط، 
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ــا -  ــيض إىل أن موضوعه ــة تف ــل والتداولي ــوم التواص ــن مفه ــة ب إن مقارب
التداوليــة - هــو اإلنســان نفســه وهــو يبــارش أدواره االجتامعيــة. وهــذه األدوار 
ــة  ــه. واملقارب ــذي ينتج ــاب ال ــع اخلط ــي تطب ــياقات الت ــف الس ــس يف خمتل تنعك
ــة -  ــة التداولي ــا - املقارب ــياقات؛ كون ــذه الس ــد ه ــأنا حتدي ــن ش ــة م التداولي
»»اقــراب« لــه جانــب« اخلطــوة األوىل، االبتعــاد«...، وهــي »ســياقية« *«.)1( 
وهبــذا يكــون جمــال املقاربــة حمــددا يف مــا وراء البنيــة النصيــة، متجــاوزة النــص 
كبنيــة مغلقــة، ال حتيــل إال عــى ذاهتــا، وتســتند يف تشــكلها والتحامها وتاســكها 

عــى إمكانياهتــا وطاقاهتــا.

ــْغ  قــال النبــي األكرم)صــى اهلل عليــه وآلــه(:. ألنــه َقــْد أْعَلَمنــي َأيّن إْن مَلْ ُأَبلِّ
ــاَرَك َوَتعــاىل  ــَن يل َتب ــْد َضِم ــُت ِرســاَلَتُه، َوَق ْغ ــام َبلَّ ــِيٍّ َف ــقِّ َع ــَزَل إيَلَّ يف َح ــا َأْن م
مْحــِن  : بِْســِم اهللِ الرَّ ــاِس َوُهــَو اهللُ اْلــكايِف اْلَكريــُم. َفَأْوحــى إيَلَّ اْلِعْصَمــَة ِمــَن النّ
ــام  ــْل َف ــَك َوإْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَلْي ــْغ مــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ــا َأهيُّ ــِم، )ي حي الرَّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النـّـاِس(. )املائــدة: 67.( َمعــارِشَ النـّـاِس، مــا  َبلَّ
ــة:  ُ َلُكــْم َســَبَب هــِذِه اآلي ــنِّ ــا ُأَب ، َوَأَن ــَزَل اهللُ َتعــاىل إيَلَّ ــِغ مــا َأْن ُت يف َتْبلي ْ َقــرَّ
ــاُم َأْن  ــَو السَّ ــاِم َريّب َوُه ــِن السَّ ــُرين َع ــًا َيْأُم ــرارًا َثاث ــَط إيَلَّ ِم ــَل َهَب ئي إنَّ َجْرَ
َأُقــوَم يف هــَذا امْلَْشــَهِد َفُأْعِلــَم ُكلَّ َأْبَيــَض َوَأْســَوَد: َأنَّ َعــِيَّ ْبــَن َأيب طالـِـب َأخــي 

ــْن َبْعــدي.)2( وهــذا الــذي اورده  ــاُم ِم تــي َواالْم ــي َوَخليَفتــي َعــى ُأمَّ َوَوِصّي

)1(- عمر بلخر، حتليل اخلطاب املرحي يف ضوء النظرية التداولية، منشورات االختاف، 
اجلزائر، ط1، 2003. 

 .207 املؤرخ الطرى. بحار األنوار: ج 37 ص 201  تأليف  الوالية  )2(- نقا عن كتاب 
إثبات اهلداة: ج 2 ص 114، ج 3 ص 558. 
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العــامل »فالــري« تييــزا بــن الفعــل األديب و الفعــل العــادي، فــرأى بأّنــه إذا 
كانــت اللغــة العاديــة ترتكــز بوضــوح عــى الســهولة يف االســتعامل، فــإّن التعبر 
األديب حســب »فالــري« )... يمتلــك قــوة خمتلفــة بالــكل، إذ ال يتعلــق األمــر 
بإنجــاز عمليــة منتهيــة، وأّن نايتهــا تتموضــع يف مــكان مــا مــن الوســط الــذي 
ــالته..  ــه( رس ــه وآل ــول)صى اهلل علي ــل الرس ــق وص ــذا املنط ــا... وهب ــط بن حيي
ــه  ــظ أّن تصنيف ــه( الح ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــة: بقول ــارات اإلنجازي ــا العب أم
ــم  ــة، فقس ــارات اإلنجازي ــز العب ــوي لتميي ــاري نح ــاس معي ــر إىل مقي مل يفتق
األفعــال الكاميــة إىل ثاثــة أصنــاف هي:فعــل الــكام )القــول(.. قــوة فعــل 
الــكام )اإلنجــازي، الفعــل املتضمــن يف القــول بالنجــاح. الزم فعــل الــكام 

ــكاء ــرح أو الب ــل: الف ــري(، مث )التأث

حتديد امل�سطلــح:

يرجــم مصطلــح )Pragmatique( بعــدة كلــامت باللغــة العربيــة، 
ــة،  ــتعاملية، والتخاطبي ــة، واالس ــة، والوظيفي ــة، و والراكامتي ــاك:، والتداولي فهن
ــة؛  ــو التداولي ــا ه ــح يف منظورن ــل مصطل ــن أفض ــة... لك ــة والتبادلي والنفعي
ألنــه مصطلــح شــائع بــن الدارســن يف ميــدان اللغــة واللســانيات مــن جهــة؛ 
ــن  ــداول ب ــل والت ــب والتواص ــوار والتخاط ــل واحل ــى التفاع ــل ع ــه حيي وألن
ــأن احلقيقــة تكمــن يف  ــان ب ــن يري ــراف املتلفظــة مــن جهــة أخــرى. اللذي األط
طابعهــا املنفعــي واملصلحــي. ويعنــي هــذا أن احلقيقــة الصادقــة واليقينيــة هــي 
التــي حتقــق املنفعــة واملصلحــة لإلنســان، وحتقــق املشــاريع املســتقبلية اهلادفــة، 
ــق  ــق حتقي ــن طري ــك ع ــات، وذل ــي باملجتمع ــراد والرق ــة األف ــاهم يف تنمي وتس
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املردوديــة واإلنتاجيــة، »ورشع النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( يف خطبتــه التارييــة، 
ــي  ــة لنب ــخ خطب ــر التاري ــي مل يذك ــع، الت ــامل أمج ــه إىل الع ــمية ل ــة رس ــر خطب آخ
ــاء عــر التاريــخ مثلهــا يف مثــل هــذا احلشــد املهيــب الــذي اجتمــع  مــن األنبي
فيــه أكثــر مــن مائــة وعريــن ألفــًا«.)1( واالرتبــاط باحليــاة العمليــة والواقعيــة 
ــق التــي ال حتقــق مصلحــة أو منفعــة  ــايل، فــكل األفــكار واحلقائ ــدة. وبالت املفي
ــة،  ــق زائف ــي حقائ ــة، فه ــة والعملي ــه اليومي ــرء يف حيات ــد امل ــان، وال تفي لإلنس
وغــر نافعــة، وال جمديــة إطاقــا. فاحلقيقــي هــو املفيــد والنافــع والصالــح. يف 
اخلطبــة بــدأ النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( بحمــد اهلل والثنــاء عليــه، ذاكــرًا صفاتــه 
وقدرتــه ورمحتــه، شــاهدًا عــى نفســه بالعبوديــة املطلقــة أمام الــذات املقدســة)2( 
ولكــن قــد ختتلــف املنافــع واملصالــح مــن فــرد إىل آخــر، ومــن مجاعــة إىل مجاعة، 
وقــد تســبب هــذه املصالــح رصاعــات رشســة بــن النــاس. وعــى الرغــم مــن 
هــذا الطابــع الســلبي للحقائــق الرامجاتيــة العمليــة، فــإن املصلحــة أو احلقيقــة 
ــاد  ــل واالجته ــان إىل العم ــع اإلنس ــتقبلية، تدف ــة مس ــي حقيق ــة ه الرامجاتي
واإلنتــاج.)3( ألفــت النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( املســلمن إىل اهلــدف األصــي 
ــم  ــه إباغه ــب علي ــه جي ــه، وأن ــزل علي ــي ن ــم أن الوح ــة، وأخره ــن اخلطب م
األمــر اإلهلــي يف عــي بــن أيب طالــب، وإن مل يفعــل فــا يؤمــن عليــه مــن عــذاب 

)1(- روضة الواعظن: ج 1 ص 89. االحتجاج: ج 1 ص 66. اليقن: ص 343 باب 127. 
الراط  الثاين.  القسم  من   29 باب   578 ص  التحصن:   .169 ص  القوية:  العدد   -)2(

املستقيم: ج 1 ص 169، نقا عن كتاب الوالية تأليف املؤرخ الطري. 
العريب- الثقايف  املركز  الكام،  علم  وجتديد  احلوار  أصول  يف  الرمحن،  عبد  طه  ينظر:   -)3(

بروت/الدار البيضاء، ط2، 2000، ص. 28. 
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اهلل وعقابــه.)1( والرفــع مــن املردوديــة، وحتصيــل الكفــاءات احلقيقيــة مــن أجل 
ــا،  ــن هن ــع. وم ــة يف املجتم ــة رفيع ــن مكان ــان م ــه اإلنس ــو إلي ــا يصب ــق م حتقي
ــة  ــوع مــن احلقيقــة املقرن ــزي يأخــذان هبــذا الن فاملجتمــع األمريكــي واإلنجلي

ــة.)2(  ــة أو املعنوي ــة املادي ــة واملصلح باملنفع

ــتعمل  ــة«، فيس ــانيات الوظيفي ــه:« اللس ــوكل يف كتاب ــد املت ــور أمح ــا الدكت أم
الوظيفيــة والتداوليــة بمفهــوم واحــد. ورد يف معجــم أســاس الباغــة للزخمري 
»دول«: دالــت لــه الدولــة، ودالــت األيــام، وأدال اهلل بنــي فــان مــن عدوهــم، 
ــل  ــدر، وأدي ــوم ب ــن ي ــى املرك ــون ع ــل املؤمن ــه وأدي ــم علي ــرة هل ــل الكث جع
املركــون عــى املســلمن يــوم أحــد واهلل يــداول األيــام بــن النــاس مــرة هلــم 
ومــرة عليهــم. وتداولــوا الــيء بينهــم، واملــايش يــداول بــن قدميــه، يــراوح 

بينهــام..)3(

ففــي خطبــة الغديــر«. عــن اإلمــام حممــد الباقــر عليــه الســام: حــج رســول 
اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه مــن املدينــة وقــد بلــغ مجيــع الرائــع قومــه غــر احلــج 
ــد  ــأن يعه ــره ب ــف فأم ــجد اخلي ــام يف مس ــه الس ــل علي ــاه جرئي ــة، فأت والوالي
عهــده ويقيــم عليــا علــام للنــاس هيتــدون بــه، ومل يأتــه بالعصمــة مــن اهلل جــل 

)1(- 92 نقا عن كتاب الوالية تأليف املؤرخ الطري. بحار األنوار: ج 37 ص 201 207. 
إثبات اهلداة: ج 2 ص 114، ج 3 ص 558. 

)2(- أينظر: اريكشيوين: فعل القول من الذاتية يف اللغة، ترمجة: حممد نظيف، أفريقيا الرق، 
الدار البيضاء، املغرب، الطبعة األوىل سنة 2007م.:ص22

)3(- د. أمحد املتوكل: اللسانيات الوظيفية، دار الكتاب اجلديد املتحدة، بروت، لبنان، الطبعة 
الثانية 2010م. ص:31
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جالــه بالــذي أراد حتــى بلــغ كــراع الغميــم خشــى رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وآلــه مــن قومــه وأهــل النفــاق والشــقاق أن يتفرقــوا ويرجعــوا إىل جاهليــة ملــا 
عــرف مــن عداوهتــم وملــا ينطــوي عليــه أنفســهم لعــي مــن العــداوة والبغضــاء 
وســأل جرئيــل أن يســأل ربــه العصمــة مــن النــاس وانتظــر أن يأتيــه جرئيــل 
بالعصمــة)1( مــن النــاس عــن اهلل جــل اســمه، فأخــر ذلــك إىل أن بلــغ مســجد 
اخليــف جرئيــل إين أخشــى قومــي أن يكذبــوين وال يقبلــوا قــويل يف عــي عليــه 
الســام فســأل جرئيــل كــام ســأل بنــزول آيــة العصمــة)2( فأخــره ذلــك فرحــل 
ــه  ــل علي ــاه جرئي ــال أت ــة أمي ــة)4( بثاث ــل اجلحف ــم)3( قب ــر خ ــغ غدي ــام بل فل
الســام عــى مخــس ســاعات مضــت مــن النهــار بالزجــر واالنتهــار والعصمــة 
مــن النــاس فقــال: يــا حممــد إن اهلل عــز وجــل يقرئــك الســام ويقــول لــك )َيــا 
ْغــَت  ْ َتْفَعــْل َفــاَم َبلَّ - َوإِن ملَّ ــَك -يِف َعــِيٍّ بِّ ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك ِمــن رَّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ َأهيُّ
ــن  ــب م ــم قري ــدة: 67( وكان أوائله ــاس )املائ ــن الن ــك م ــاَلَتُه َواهللُّ َيْعِصم ِرَس
اجلحفــة، فأمــر بــأن يــرد مــن تقــدم منهــم وحيبــس تأخــر عنهــم يف ذلــك املــكان 
ليقيــم عليــا علــامء للنــاس ويبلغهــم مــا أنــزل اهلل تعــاىل يف عــي وأخــره بــأن اهلل 
عــز وجــل قــد عصمــه مــن النــاس، فأمــر رســول اهلل عندمــا جاءتــه العصمــة 

)1(- روضة الواعظن: ج 1 ص 89. االحتجاج: ج 1 ص 66. اليقن: ص 343 باب 127. 
كتاب  نقا عن  اإليامن: ص 92  الطرى. نج  املؤرخ  تأليف  الوالية  كتاب  نقا عن   ،-)2(
الوالية تأليف املؤرخ الطرى. بحار األنوار: ج 37 ص 201 207. إثبات اهلداة: ج 2 

ص 114، ج 3 ص 558. 
)3(- نفس املصادر
)4(- نفس املصادر
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مناديــا ينــادي يف النــاس بالصــاة جامعــة ويــرد مــن تقــدم منهــم وحيبــس مــن 
ــدوران  ــل وال ــجد)1( فالنق ــب مس ــق إىل جن ــن الطري ــن يم ــى ع ــر وتنح تأخ
التواصــل ويف اســتخدامهام  يــدالن يف اســتخدامهام اللغــوي عــى معنــى 
ــن  ــا ب ــداول جامع ــون الت ــن، فيك ــن الفاعل ــة ب ــى احلرك ــى معن ــي ع التجريب
ــة هــو  اثنــن مهــا: التواصــل والتفاعــل ولعــل هــذا الثبــوت ملصطلــح التداولي
الــذي جعــل الباحــث املغــريب طــه عبــد الرمحــن)2( يســتحدث مفهــوم »املجــال 
ــه ملصطلــح pragmatique، يقــول يف توصيفــه للفعــل«  التــداويل« يف ترمجت
تــداول«: تــداول النــاس كــذا بينهــم يفيــد معنــى تناقلــه النــاس وأداروه بينهــم 
ومــن املعــروف أيضــا أن مفهــوم النقــل والــدوران مســتعمان يف نطــاق اللغــة 
ــل  ــال: »نق ــة، فيق ــة املحسوس ــاق التجرب ــتعمان يف نط ــا مس ــام مه ــة ك امللفوظ
الــكام عــن قائليــه« بمعنــى رواه عنــه، ويقــال دار عــى األلســن بمعنــى جــرى 
ــد  ــمى لتحدي ــار األس ــق املعي ــو واملنط ــد النّح ــن قواع ــل م ــى أن جيع ــه ع علي
املعنــى وهــذا انتهــاك غــر معلــن للتداوليــة بوصفهــا تتصيــد املعنــى يف ســياق 

ــة.)3( ــتعامل الّلغ ــب واس ــام التخاط ــاب ومق اخلط

)1(- روضة الواعظن: ج 1 ص 89. االحتجاج: ج 1 ص 66. اليقن: ص 343 باب 127
)2(- طه عبد الرمحن، فيلسوف مغريب، متخصص يف املنطق وفلسفة اللغة واألخاق. ويعد 
أحد أبرز الفاسفة واملفكرين يف جمال التداول اإلسامي العريب منذ بداية السبعينيات 

من القرن العرين. ويكيبيديا ملياد: 1944 )العمر 75 سنة(، اجلديدة، املغرب
اللغات املحكية أو املكتوبة: العربية املدرسة األم: جامعة حممد اخلامس االهتاممات الرئيسية: 

فلسفة اللغة، املنطق، أخاق، نقد اجتامعي، ميتافيزيقيا
اآلداب  كلية  والسيميائي،  اللساين  البحث  الرمحن،  عبد  طه  التداوليات،  الداليات   -)3(

والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة حممد اخلامس، ط1، املغرب، 1984، ص 299. 
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 )performance( :الإجناز

ــح  ــل صحي ــزاي: أص ــم وال ــون واجلي ــَز: الن ــة: »َنَج ــس اللغ ــاء يف مقايي ج
يــدل عــى يشء يف عجلــة مــن غــر بــطء، يقــال: َنَجــَز الوعــد َينُْجــُز، وَأْنَجْزُتــُه 
أنــا: أعجلتــه... وأعطيتــه مــا عنــدي حتــى َنَجــَز آخــره أي: وصــل إليــه آخــره، 
وبِعــه ناِجــزا بَتاِجــز كقوهلــم يــدا بيــٍد: تعجيــل بتعجيــل، وامُلناجــزة يف العــرب 
ــن  ــال وال يتوقفــان«)1(. ويف اللســان الب ــادر الفارســان أي يعجــان القت أن يتب
ــزا:  ــُز َنْج ــد َينُْج ــَز الوع ــع، وَنَج ــكام: انقط ــَز ال ــَز وَنُج ــَز، َنِج ــور »َنَج منظ
حــر... قــال ابــن الســكيت: كأن َنَجــَز فنــى وانقــى... وقــد َأْنَجــَز الوعــد 
ــه...  ــاؤك ب ــُه: وف ــه، وإِْنَجاُزَك ــْزُت ب ــا، وَنِج ــُه أن ــٌز وَأْنَجْزُت ــٌز وَنِجي ــد َناِج ووع
وَنَجــَز احلاجــة وَأْنَجَزَهــا: قضاهــا، وألُْنِجَزّتــَك َنِجَيَزَتــَك أي:ألجزينــك 
ــلمى:َأْنَجَز  ــدام الس ــو املق ــال أب ــارزة... وق ــال: املب ــزة يف القت ــك، وامُلناج جزائ
ــة  ــة اللغوي ــد«)2(. إذن فالدالل ــى واح ــه بمعن ــز علي ــه وأجه ــز علي ــه وأوج علي
ــاء  ــاع، قض ــاء، االنقط ــتعجال، االنته ــا: االس ــاين منه ــدة مع ــذ ع ــاز تأخ لإلنج
ــي  ــياقية الت ــاين الس ــاز.)3( واملع ــزاء، اإلجي ــن، اجل ــن طرف ــة ب ــة، املواجه احلاج
ــال  ــن االنتق ــد م ــه الب ــذا أن ــي ه ــازي. ويعن ــي واإلنج ــياقها الوظيف ــط بس ترتب

)1(-. ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة )نجز( 
)2(- لسان العرب، ص 144، مادة )نجز(

والنر،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  واألدب،  اللغة  يف  الشوارب،  أبو  مصطفى  حممد   .-)3(
اإلسكندرية، مر، دط، 2003م، )بحث: االجتاه التداويل يف البحث اللغوي املعارص، 

للدكتور: حممود نحلة(. 



 ةطبة الغدير للرسول األكرم ) لى ص عليه واله( مقاربة تداولية 

335

ــاف  ــل، واستكش ــك اجلم ــداول لتفكي ــتوى الت ــة إىل مس ــتوى الدالل ــن مس م
أبعادهــا الوظيفيــة والســياقية مقامــا وزمانــا ومكانــا، وهــذا يشــبه بشــكل مــن 
 »AUSTIN ــتن ــّرف »أوس ــواري.: يعـ ــتلزام احل ــمى باالس ــا يس ــكال م األش
الفعـــل اإلنجــازّي بأّنــه: » مــا نقــوم بــه خــال كامنــا «، بمعنــى اآلثــار التــي 
ــاط  ــكام، أي ارتب ــذا ال ــّرد هل ــم املج ــف الفه ــي ختال ــا، والت ــا كامن ينجزه
 « VANDIJK الكام أو القـــول بالـــحدث مبارشة كمـــا يشـــر » فـــان دايك
الــذي جيعــل مفهــوم الفعــل اإلنجــازي يف عاقــة وثيقــة مــع مفهــوم احلــدث 
وقــد يكشــف تعريــف موجــز بدهيــّي للفـــظ الفعــل هــذه العاقــة: فالفعـــل هو 
ــه  كّل حــدث حاصــل بواســطة الكائــن اإلنســاين)1(. وضــف هــذا املعنــى قول
ِدِه َوَجــلَّ  ــِدِه َوَدنــا يف َتَفــرُّ ــذي َعــا يف َتَوحُّ )صــى اهلل عليــه وآلــه(: »احْلَْمــُد هللِِ الَّ
ء ِعْلــاًم َوُهــَو يف َمكانِــِه، َوَقَهــَر  يف ُســْلطانِِه َوَعُظــَم يف َأْركانِــِه، َوَأحــاَط بِــُكلِّ يَشْ
مَجيــَع اخْلَْلــِق بُِقْدَرتـِـِه َوُبْرهانـِـِه، مَحيــدًا مَلْ َيــَزْل، حَمُْمــودًا ال َيــزاُل َوجَميــدًا ال َيــُزوُل، 

ــوُد. «)2(  ــِه َيُع ــر إَلْي ــدًا َوُكلُّ َأْم ــًا َوُمعي َوُمْبِدئ

ــن  ــا م ــس منطوق ــة لي ــر التداولي ــة نظ ــن وجه ــوي م ــوق لغ ــد كل منط يع
ــل هــو منطــوق مــن املقاصــد أيضــا. فاملنطــوق اللغــوي  مضامــن فحســب، ب
هــو إذن فعــل داخــل جمريــات فعليــة، ويغــر كل فعــل العاقــات القائمــة بــن 
رشكاء التواصــل ويوجــد الــروط لألفعــال التاليــة ذات الطبيعــة اللغويــة وغر 

املعارصين  اللغة  فاسفة  بن  الكامية  األفعال  نظرية  الطبطبائي،  هاشم  سيد  طالب   -)1(
والباغين العرب، مطبوعات جامعة الكويت، 1994م. 

)2(- بحار األنوار: ج 21 ص 387
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ــة« مهــا: ــة التداولي ــه »املقارب ــة. صنفهــا يف اجتاهــن يف كتاب اللغوي

1- تداولية اللغات الشكلية

2- وتداولية اللغات الطبيعية:

ــن  ــه وب ــظ وملفوظ ــن التلف ــة ب ــة العاق ــكلية بمعاجل ــة الش ــت التداولي قام
ــل  ــا اجلم ــة وقضاي ــة رشوط احلقيق ــا بدراس ــت أيض ــياقاهتا واهتم ــل وس اجلم
واحلــدس بــن املتخاطبــن واالعتقــادات املتقاســمة، يف حــن اهتمــت تداوليــة 
اللغــات الطبيعيــة بدراســة اللغــة بوصفهــا وســيلة فريــدة للتعبــر عــن 
ــة  ــة صنيع ــمل: تداولي ــظ، وتش ــة التلف ــع. تداولي ــفة واملجتم ــكات الفلس مش
ــكيله.)1(  ــه وتش ــة صياغت ــة أي كيفي ــو صناع ــث ه ــن حي ــه م ــظ: تدرس التلف
تداوليــة صيــغ امللفــوظ التــي هتتــم بشــكل امللفــوظ وعباراتــه: تعالــج العاقــة 

ــة،  ــن الدالل ــه وب بين

 .Maas. U/ Wunderlich. D )1972( ــش ــاس/ فوندرلي ــاول م ح
وصفــا رشوط اســتعامل التداوليــة، حيــث اشــرط أن يكــون لــدى كل متواصــل 

قــدرات مــن النــوع االيت:

ــا  ــي يمكنه ــة الت ــوامل املمكن ــن الع ــع وع ــن الواق ــوم ع ــه مفه ــون لدي أن يك
اســتنباطها منــه، حتــى حيــر مــا يريــد أن يتواصــل حولــه. وأن ينشــيئ اتصــاال 
وأن يســتطيع حــره. وأن يســتطيع اإلدراك، وأن يمتلــك ذاكــرة/ وقــدرة عــى 
التوقــع أيضا بالنســبة لســياق الــكام، وســياق املوقف املســتمرين. وأن يســتطيع 

)1(- املقاربة التداولية، فرانسواز أرمينكو، ص 6. 
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ــاء رشوط  ــادة إنش ــتطيع إع ــن. أن يس ــاه اآلخري ــة جت ــوض يف أدوار اجتامعي اخل
اجتامعيــة. أن ينطــق أبنيــة صوتيــة مناســبة، وأن يكــّون مــن خــال ذلــك صيغــا 
لغويــة جديــدة للبنــاء. أن يــدرك أبنيــة صوتيــة وأن يســتطيع فهمهــا باعتبارهــا 
ــتخدام  ــتطيع اس ــي. أن يس ــل كام ــب لفع ــن مرك ــرا ع ــة وتعب ــا لغوي صيغ
وســائل لغويــة مصاحبــة ووســائل غــر لغويــة اســتخداما مناســبا وفهمهــا فهــام 
ــاِس ذلِــَك فيــِه  مائــام.)1(( قولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: َفاْعَلُمــوا َمعــارِشَ النّ
ــَى  ــُه َع ــَرَض طاَعَت ــًا َف ــًا َوإمام ــْم َولِّي ــُه َلُك ــْد َنَصَب ــوا َأنَّ اهللَ َق ــوُه، َواْعَلُم َواْفَهُم
 ، امْلُهاِجريــَن َواالَْْنصــاِر َوَعــَى الّتابِعــَن هَلـُـْم بِإْحســان، َوَعــَى اْلبــادي َواحْلــارِضِ
غــِر َواْلَكبــِر، َوَعــَى االَْْبَيــِض  ، َواحْلُــرِّ َوامْلَْمُلــوِك َوالصَّ َوَعــَى اْلَعَجِمــيِّ َواْلَعــَريِبِّ
ــُرُه، َمْلُعــوٌن  ــٌذ َأْم ــُه، نافِ ــد مــاض ُحْكُمــُه، جــاز َقْوُل ــَوِد، َوَعــى ُكلِّ ُمَوحِّ َواالَْْس
ــُه  ــِمَع ِمنْ ــْن َس ــُه َوملَِ ــَر اهللُ َل ــْد َغَف ــُه، َفَق َق ــُه َوَصدَّ ــْن َتبَِع ــوٌم َم ــُه، َمْرُح ــْن خاَلَف َم
ــن  ــا م ــو انفكاكه ــة ه ــة للغ ــة التداولي ــز املقارب ــا يمي ــمُّ م ــُه«.)2( وأه ــاَع َل َوَأط
الرامــة املنهجيَّــة، واحلــدود املغلقــة التــي خطتهــا مــن قبــُل املقارباُت اللســانية 
ــد  ــويدي فردنان ــامل الس ــة الع ــا يف قول ــن اختزاهل ــي يمك ــة، والت ــع اللغوي للوقائ
دي سوســر: »دراســة اللغــة يف ذاهتــا ولذاهتــا«)3( أي: باعتبارهــا نظاًمــا مغلًقــا، 
ــة،  ــة، والركيبي ــات: الصوتي ــة العاق ــة يف جمموع ــتويات اللغ ــه مس ــل في تتفاع
، الــذي أدرجــه سوســر ضمــن  والدالليــة، يف إقصــاء صــارٍخ للبعــد التــداويلِّ

)1(- املدارس اللسانية املعارصة، نعامن بوقرة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1، 2004م، ص 
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)2(- إثبات اهلداة: ج 2 ص 267 ح 387، 391. إحقاق احلق: ج 21 ص 53، 57. 
De Saussure. Cours de linguistique générale -)3(
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جمــال الــكام الــذي ال يصلــح للدراســة العلميــة. فهــذه األخاقيــات هــي التي 
بمقدورهــا تدبــر املختلــف، وتوســيع دوائــر البحــث يف املشــرك اإلنســاين، عى 
ــة املســاءلة - التــي تتــم بــن النــاس،  ــة - حســب نظري أن العمليــات التواصلي
هــي طريقــة ال هتــدف إىل إيصــال يشء مــا، أو تبليــغ فكــرة، أو تعبــر عــن رأي 
أو موقــف، بقــدر مــا هــي طريقــة لتغيــر االختــاف اإلشــكايل الــذي ختتزنــه 

األقــوال التواصليــة، وطريقــة لتقريــب املســافات بــن اآلراء واملواقــف.

النـــ�ش الأدبي تخاطب وتــبادل:

ــة  ــة التواصلي ــرا للنظري ــاءت تطوي ــة ج ــة التخاطبي ــروف أن النظري ــن املع م
ــكل  ــة بش ــا اللغوي ــن القضاي ــة م ــر جمموع ــن تفس ــزت ع ــي عج ــة الت اإلباغي
ــي  ــياقها الفع ــن س ــزل ع ــب يف مع ــع التخاط ــل م ــت تتعام ــا كان ــد؛ ألن جي
واإلنجــازي. ويعنــي هــذا أن:« الدراســات التخاطبيــة تعــد امتــدادا، واســتكامال 
ــعور  ــة لش ــة طبيع ــات نتيج ــذه الدراس ــأيت ه ــة، وت ــة الوظيفي ــود املدرس جله
املهتمــن هبــا بإخفــاق النمــوذج التقليــدي للتخاطــب يف تقديــم تفســر ناجــح 

ــب. ــة التخاط لعملي

ــم  ــن متكل ــاب ب ــدة يف خط ــة متجس ــرة لغوي ــص كظاه ــر للن ــا ننظ عندم
ــا ســنكون  ــه، خاضعــة لروطهــا القــول والتلقــي فإنن ومســتمع، و متحققــة ب
حتــام أمــام خطــاب تواصــي يمتــاز بخصائــص بنائيــة وتداوليــة جتعلــه يكــون 
خطابــا تعليميــا بالدرجــة األوىل اعتــامدا عــى مقصديــة املتكلــم مــن أنــه ياطــب 

مســتمعا مــن أبنــاء بيئتــه وعــره.
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ــن  ــة ال يمك ــرة لغوي ــاره ظاه ــه( باعتب ــه وآل ــى اهلل علي ــاب النبي)ص إن خط
ــه  ــه خطــاب رسدي أو حكائــي أو إمتاعــي، إن املقصــود من ــه عــى أن النظــر إلي
هــو تعليــم قواعــد أو ضبــط كيفيــة اســتعامل بــن املتحاوريــن الذيــن البــد أنــم 
ــي  ــة ه ــذه الغاي ــي، إن ه ــم الواع ــن وراء حتاوره ــة م ــق غاي ــعون إىل حتقي يس
ــتمع(  ــم و املس ــن )املتكل ــن الطرف ــم ب ــى الفه ــد ع ــح املعتم ــل الناج التواص
والفهــم ال يتحقــق إال إذا كانــت اللغــة املتداولــة ســليمة مــن كل حلــن أو خطــأ 
بنــاء عــى نوعيــة اخلطــاب النحــوي فــإن مقاربتــه ســوف تكــون خمتلفــة، ألنــه 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــاب النبي)ص ــب. خط ــن التخاط ــا م ــا خاص ــل نوع يمث
ــا َواهللِ  ــلَن، َوَأَن ــَن َوامْلُْرَس ــَن النَّبِّي ــوَن ِم ُل َ االَْوَّ ــرَّ ــاِس، يب َواهللِ َب ــارِشَ النّ َمع
ــامواِت  ــُة َعــى مَجيــِع امْلَْخُلوقــَن ِمــْن َأْهــِل السَّ خاَتــُم االَْْنبِيــاِء َوامْلُْرَســلَن، َواحْلُجَّ
ــِة االُْوىل، َوَمــْن َشــكَّ  َواالََْرضــَن. َفَمــْن َشــكَّ يف ذلِــَك َفَقــْد َكَفــَر ُكْفــَر اجْلاِهِليَّ
ــد  ــْن َشــكَّ يف واِح ، َوَم ــِزَل إيَلَّ ــا ُأْن ــْد َشــكَّ يف ُكلِّ م ــذا َفَق ــْويل ه ــْن َق ء ِم يف يَشْ
ــِة َفَقــْد َشــكَّ يِف اْلــُكلِّ ِمنُْهــْم، َوالّشــاُك فينــا يِف النّــاِر)1( وقــد ظهــرت  ِمــَن االَِْئمَّ
جمموعــٌة مــن النظريــات حاولــت مقاربــة ظاهــرة التواصــل اإلنســاينِّ يف بعدهــا 
ــادئ التــي يــؤدي األخــذ هبــا إىل  ؛ وذلــك بوضــع جمموعــة مــن املب األخاقــيِّ
ــة، ســواء يف تظهراهتــا البســيطة أم يف  ــة - التخاطبي ــات التواصلي نجــاح العملي
ــدة تعالــج رشوَط التبليــغ والتواصــل الــذي يقصــد إليــه الناطقــون  أبعادهــا املعقَّ

مــن وراء هــذا االســتعامل للغــة«]2[

)1(- بحار األنوار: ج 21 ص 387، 388، ج 37
)2(- [ طه عبدالرمحن، اللسانيات واملنطق والفلسفة، جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية، ع 

2 س 1988، ص: 121. 
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توظــف يف التداوليــة مصطلحــات مثــل: الســلوك التواصــي والفعــل 
)احلــدث( التواصــي، والســلوك اللغــوي واحلدث)الفعــل( اللغــوي والكامــي 
واألفعــال الكاميــة أحيانــا متجــاورة بــا اختــاف، وأحيانــا بوصفهــا مفاهيــم 
متعــددة؛ فيســتخدم الفعــل والســلوك بشــكل لغــوي مشــرك، مرادفــة أحيانــا 
عندمــا تشــر إىل عمــل إنســاين ويمكــن أن يســتعمل)الفعل( بشــكل إمجــايل حن 
تــرى املبــادرة مــع الــذي يفعــل شــيئا، بينــام يفضــل اســتعامل )الســلوك( حــن 
يطلــب مــن آخريــن أن يفعلــوا شــيئا، وال يمكــن أن تســتخدم هــذه املصطلحات 
اســتخداما ترادفيــا يف اخلطــاب العلمــي.)1( يتجــاوز مفهــوم الفعــل يف التداوليــة 
مفهــوم تثيــل العــامل وإنتــاج ألفــظ دالــة عــى املعــاين، إىل القيــام بفعــل وممارســة 
التأثــر مــن خــال اســتعامل اللغــة، هــذا املفهــوم الــذي أســس لنظريــة أفعــال 
 actes performatifs ــة ــال إىل إنجازي ــتن األفع ــم أوس ــد قّس ــكام، وق ال
األوىل  يف  يقــرن  بحيــث  actes constatifes؛  واصفــة  أو  وتقريريــة 
ــظ،)2(  ــة اللف ــا دالل ــل هن ــدت.. فالعم ــت، اعتق ــو بع ــظ نح ــاز بالتلف اإلنج
فخطبــة الغديــر تضمنــت هــذا املعنــى أمـــر النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( مناديـــه 
أن يمــي بــن النـــاس ويكــرر عليهــم جوهــر بيعــة الغديــر هبــذه العبــارة: »مــن 
كنــت مــواله فهــذا عــى مــواله، الّلهــمَّ وال مــن وااله وعــاد مــن عــاداه، وانر 
مــن نــره واخــذل مــن خذلــه«. ثــم أهــدى الرســول األعظم)صــى اهلل عليــه 

الكويت،  ع3،  مج20،  الفكر،  عامل  مقبول،  إدريس  اللساين،  التداول  يف  االقتضاء   -)1(
1989م، ص 141. 

احلكمة  بيت  واإلجراء،  املبادئ  األديب،  اخلطاب  تداولية  يف  زيد،  أبو  سعودي  نواري   -)2(
للنر والتوزيع، سطيف، اجلزائر، ط1، 2009، ص30-26
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ــى رأس  ــا ع ــحاب« ووضعه ــمى »الس ــي تس ــه الت ــر عاممت ــوم الغدي ــه( يف ي وآل
ــه الســام( وألقــى بحنكهــا عــى كتفــه، عــى مــا كان مــن  أمــر املؤمنــن )علي

عــادة العــرب عنــد إعــان رئاســة شــخص.)1(

، فللمفاهيــم العمليــة مضامــن مفهوميــة حمــددة، يرتبــط هبــذه املصطلحــات 
مفاهيــم جوهريــة مثــل: احلــدث، القصــد، املغــزى، الســلوك اإلثــاري والفعــل 
ــاب  ــراء حس ــي إج ــس)2( يعن ــدده جراي ــام ح ــن ك ــوم التضم ــدي. »مفه القص
ــم  ــن حك ــم وم ــظ املتكل ــن تلف ــا م ــب، انطاق ــه املخاط ــذي يضع ــوم ال املفه
ــدة  ــو قاع ــايف معن)نح ــار ثق ــن يف إط ــوع املتكلم ــا جمم ــي يراعيه ــة الت املحادث
ــرف)3(...  ــا نع ــول كل م ــي أن نق ــي تعن ــتقصاء الت ــدة االس ــة، أو قاع الكمي
ــُه  ــًا َفإنَّ ــوا َعِلّي ُل ــاِس، َفضِّ ــارِشَ النّ ــه(:. َمع ــه وآل ــى اهلل علي ــاب النبي)ص خط

)1(- - أماىل الشيخ املفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 64. كشف املهم: ص 109. بصائر 
الدرجات: ص 201. الغدير: ج 1 ص 193

)2(- هربرت بول جرايس
الوصف هربرت بول جرايس، ينر أعامله عادًة باسم إتش يب جرايس أو إتش بول جرايس 
أو بول جرايس، كان فيلسوف لغة بريطانًيا مثقًفا قى آخر عرين سنة من حياته املهنية 
املعاين  املعنى عى دراسة علم  أثرت مؤلفات جرايس عن طبيعة  املتحدة.  الواليات  يف 
من املنظور الفلسفي. املياد: 13 مارس 1913، برمينغهام، اململكة املتحدة الوفاة: 28 
أغسطس 1988، بركي، كاليفورنيا، الواليات املتحد ةصاحب التأثر: جون النجشو 

أوستن، أرسطو، يب إف سراوسون، ويارد فان أورمان كواين
التعليم: كلية كليفتون، جامعة سترلينغ، Corpus Christi Collegeالوالدان: هربرت 

جرايس، مابل فيلتون جرايس
)3(-( ينظر احلق العريب يف االختاف الفلسفي: 29. 
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ــُق.  ــَي اخْلَْل ْزَق َوَبِق ــرِّ ــَزَل اهللُ ال ــا َأْن ــى م ــر َوُأْنث ــْن َذَك ــدي ِم ــاِس َبْع ــُل النّ َأْفَض
ــُه. َأال  ــْويل هــذا َومَلْ ُيوافِْق ــَيَّ َق ــْن َردَّ َع ــوٌن، َمْغُضــوٌب َمْغُضــوٌب َم ــوٌن َمْلُع َمْلُع
ــُه  ين َعــِن اهللِ َتعــاىل بِذلـِـَك َوَيُقــوُل: »َمــْن عــادى َعِلّيــًا َومَلْ َيَتَولَّ َ ئيــَل َخــرَّ إنَّ َجْرَ
ُقــوا اهللَ)احلــر:  َمــْت لَِغــد َواتَّ ــْر َنْفــٌس مــا َقدَّ ــِه َلْعنَتــي َوَغَضبــي«، )َوْلَتنُْظ َفَعَلْي

ــا( )النحــل: 94(.)1(  ــَد ُثُبوهِت ــَدٌم َبْع ــِزلَّ َق ــوُه )َفَت 18( َأْن خُتالُِفـ

الن�ش الأدبي اإبالغ توا�سلي:

ــن  ــة م ــى جمموع ــز ع ــص األديب يرتك ــأن الن ــة ب ــة التواصلي ــرى املقارب ت
الوظائــف، وأهــم هــذه الوظائــف الوظيفــة التواصليــة. وخــر مــن يمثــل هــذا 
ــار التواصــي الــذي يــرى النــص األديب إباغــا وتواصــا، نذكــر: رومــان  التي
جاكبســون الــذي حتــدث يف مقاربتــه التواصليــة الوظيفيــة عــن ســتة عنــارص يف 
عمليــة التواصــل: املرســل ووظيفتــه انفعاليــة، واملرســل إليــه ووظيفتــه تأثريــة، 
والرســالة ووظيفتهــا مجاليــة، واملرجــع ووظيفتــه مرجعيــة، والقنــاة ووظيفتهــا 

ــة وتفســرية. ــة تأويلي ــة، واللغــة ووظيفتهــا وصفي حفاظي

توجــد حتديــدات مفهوميــة متباينــة للكفــاءة التواصليــة خاصــة بــن املجالــن 
الربــوي والتــداويل، ولكنهــا تشــرك مجيعهــا يف املقصــود انطاقــا مــن مفهــوم 
ــة(، وهــو »قــدرة إنســانية بالغــة الشــمول، هتــدف  تشومســكي للكفاءة)اللغوي
ــان  ــكان والزم ــل امل ــل مث ــي بعوام ــف التواص ــال املوق إىل إدراك رشكاء اتص

)1(- الغدير: ج 1 ص 58، 271، 274. بحـار األنوار: ج 21 ص 288، 387، ج 28 ص 
90، ج 37 ص 166، 127. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 42، 60، 65، 134، 136، 
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والعاقــات االجتامعيــة إىل اســتخدام وســائل التواصــل لتحقيق األهــداف«.)1( 
فقــد انصــبَّ اهتــامم رواد التداوليــات يف بدايــة الثامنينيــات عــى حتديــد عمليــة 
وصــف تأويــل األقــوال التــام، مــن خــال الفصــل بينهــا وبــن عمليــة الفهــم 
التــي تســبق عمليــة التأويــل؛ ذلــك أن عمليــة التأويــل تقــوم بتحليــل الفهــم بن 
املتخاطبــن ومعاجلتــه، وحتديــد قــدرة املســتمعن عــى تأويــل األقــوال، انطاًقــا 
ٍر  مــن قــدرة املتكلِّمــن عــى ترمجــة أقواهلــم إىل أفعــال، ويتــم ذلــك ضمــن تصــوُّ
يأخــذ بعــن االعتبــار العمليــاِت التكميليــة املتحققــة بفضــل اللغــة، باالعتــامد 
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــأ النبي)ص ــر تنبَّ ــة الغدي ــن خطب ــزدوج)2( م ــام م ــى نظ ع
بمســتقبل املسلـــمن ومـــا سيـواجهـــونه مـــن مصـاعـــب، وعيَّـــن لـهـــم أمر 
املؤمنــن )عليــه الســام( املرجــع يف ذلــك. كــام أوجــب عــى املســلمن إبــاغ 
خطــاب الغديــر إىل غرهــم تطبيقــًا لألمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر إذ هــو 

أعظــم مصــداق لذلــك.)3(

الن�ش الأدبي تلفـــظ يف �سياق:

ــوء  ــي واألديب يف ض ــاب اإلبداع ــة اخلط ــة إىل دراس ــة التلفظي ــدف املقارب هت
ــر  ــا ع ــة، أو مقاربته ــن اللغوي ــطة القرائ ــا بواس ــارية، أو قراءهت ــات اإلش املعين

ــاين. ــوي واللس ــوظ اللغ ــياق امللف ــدد س ــي حت ــة الت ــؤرشات التلفظي امل

)1(-، نيف أوستن لألفعال الكامية
)2(- عليوي باسيدي، احلجاج والتفكر النقدي، ص: 32 

)3(- الغدير: ج 1 ص 58، 271، 274. بحـار األنوار: ج 21 ص 288، 387، ج 28 ص 
90، ج 37 ص 166، 127. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 42، 60، 65، 134، 136، 
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يســتخدم الفعــل الكامــي غالبــا لوصــف التواصــل بــن النــاس، وتســتعمل 
ــؤال  ــل الس ــة مث ــن اللغ ــة ب ــة واملمكن ــة اخلاص ــردة والتواصلي ــال املف يف األفع
ــة  ــداث الكامي ــة أو األح ــداث اللغوي ــح األح ــب مصطل ــب يف الغال والطل
وتنطلــق حتليــات الفعــل الكامــي إن دراســة املقــام كمكــون حــواري تقتــيض 
دراســة »النظــام القــويل« بــام يضمــه مــن قرائــن، كونــا وســيلة والثانيــة: تــوايل 
ــرف  ــا يع ــو م ــة وه ــص ومتلقي ــن الن ــال ب ــة باالتص ــا عاق ــداث، وهل األح

ــياق املوقف()1( بـ)س

ــت  ــة بني ــات القديم ــياق: إن الدراس ــة والس ــة القديم ــات الباغي الدراس
ــام تغــر  ــذي يتطلــب - كل أساســًا عــى مســألة الســياق واملوقــف الكامــي ال
ــا  ــكل م ــي ب ــف الكام ــن املوق ــل ضم ــب ويدخ ــن الركي ــًا م ــًا معين - نمط
ــة  ــب وخماَطــب وخطــاب فالتداولي ــة اإلبــاغ مــن خماطِ يتصــل بظــروف عملي
ــة املتكلــم بإحالتهــا  ــة الوصــول إىل قصدي ــة إىل إمكاني تتجــاوز حمــددات الدالل
للجملــة عــى الســياق التــداويل ملعرفــة الدراســات الباغيــة القديمــة التطابــق 

ــياق)2(. ــروف الس ــانيًا وظ ــة لس ــة اجلمل ــن دالل ــق ب أو الاتطاب

 : وتكــون خطبــة الغديــر متضمنــة يف قوله)صــى اهلل عليــه وآلــه(: َفَأْوحــى إيَلَّ
ــَك يف  ــْغ مــا ُأْنــِزَل إَلْيــَك ِمــْن َربِّ ُســوُل َبلِّ َــا الرَّ حيــِم، يــا َأهيُّ مْحــِن الرَّ )بِْســِم اهللِ الرَّ

عامل  » جملة  االحباء  البلغاء ورساج  منهاج   « لباغة حازم من خال  التداولية  األبعاد   -)1(
الفكر - املجلد 40ع يوليو - سبتمر الكويت 2011 / 268. 

)2(- االستعارة بن حساب النطق ونظرية احلجاج - طه عبد الرمحن- جملة املناظرة املغرب ع 
4 ماي 1991 ص69. 
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ــَت ِرســاَلَتُه  ْغ ــام َبلَّ ــْل َف ــب َوإْن مَلْ َتْفَع ــِن َأيب طالِ ــِيِّ ْب ــِة لَِع اَف ــي يِف اخْلِ ، َيْعن ــِيٍّ َع
َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النّــاِس(.)1(

فهــي تعنــى بدراســة العوامــل التــي تؤثــر يف اختيــار الشــخص للغــة وتأثــر 
ــام  ــام فحين ــة هب ــة خاص ــة دالل ــكل لفظ ــن ))الن ل ــار يف اآلخري ــذا االختي ه
نســتعمل لفظــة مــن دون أخــرى نحملهــا داللــة مــن دون غرهــا ونعلــم أنــا 
قــادرة عــى إيصــال مقاصدنــا التــي نريدهــا إىل مســتمعينا()2( لــه مــن وســائل 
التحليــل األساســية، وهــذه القرائــن تعمــل عــى كشــف جممــوع القيــم املكونــة 
للمقــام أو جممــوع املقامــات املوزعــة عــى مســتوى النــص. وقرائــن الدراســة 

ــل يف: تتمث

الن�ش الأدبي اأفعال كالمية: 

إن النــص األديب ليــس جمــرد خطــاب لتبــادل األخبــار واألقــوال واألحاديث، 
ــة إىل تغيــر وضــع  بــل هيــدف عــر جمموعــة مــن األقــوال واألفعــال اإلنجازي
املتلقــي، وتغيــر نظــام معتقداتــه، أو تغيــر موقفــه الســلوكي مــن خــال ثنائيــة 
افعــل وال تفعــل ويعنــي هــذا أن اخلطــاب أو النــص األديب،، وذلــك يف مفهــوم 
التداوليــات التحليليــة التــي ظهــرت يف ســنوات اخلمســن مــن القــرن العريــن 
ــورل يف  ــكام« )1962م( وس ــال ال ــة أفع ــه:« نظري ــام يف كتاب ــتن، ك ــع أوس م
كتابــه:« أفعــال اللغــة« )1969م(، عبــارة عــن أفعــال كاميــة تتجــاوز األقــوال 

)1(- ينظر اللسانيات الوظيفية، أمحد املتوكل ص 13 7نفسه، ص 77. 
)2(- ينظر: دراسات يف الباغة العربية والنقد األديب القديم: 215. 
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وامللفوظــات إىل الفعــل اإلنجــازي والتأثــر الــذي يركــه ذلــك اإلنجــاز. ومــن 
ــي:  ــة، وه ــارص رئيس ــة عن ــى ثاث ــي ع ــة تنبن ــال الكامي ــة األفع ــا، فنظري هن
أوال، فعــل القــول، ويــراد بــه إطــاق ألفــاظ يف مجــل مفيــدة ســليمة الركيــب، 
وذات داللــة، حتمــل يف طياهتــا محــوالت قضويــة وإخباريــة. وبالتــايل، تشــتمل 
عــى مســتوى صــويت وتركيبــي وداليل، مثــل: »أشــكرك ياعــي«. وثانيــا، الفعــل 
ــود  ــرض املقص ــدد الغ ــو حي ــازي، وه ــل اإلنج ــو الفع ــول: وه ــن يف الق املتضم
ــا،  ــد«. وثالث ــة:« انتظــري اللحــن اجلدي بالقــول، كصيغــة األمــر يف هــذه اجلمل
ــدى  ــار ل ــن آث ــول م ــن الق ــج ع ــا ينت ــو م ــول، وه ــن الق ــج ع ــل النات الفع
املخاطــب إثــر فعــل القــول، كإقنــاع املخاطــب، وحثــه، وإرشــاده، وتوجيهــه، 
ــا يف  ــي مجيعه ــل الكام ــة للفع ــتويات الثاث ــذه املس ــر ه ــه... وحت أو تضليل
ــي  ــل الكام ــذا الفع ــل ه ــي جتع ــي الت ــة، وه ــة متفاوت ــه، و بدرج ــت ذات الوق

كامــا.

نظريــة أفعــال الــكام، التــي كان ألوســتن الفضــل يف إبرازهــا إىل الوجــود، 
ــة غــر  ــاول بالدراســة األقــوال املســامت بـــ: األفعــال الكامي كان أول مــن تن
ــح  ــة يصب ــات الطبيعي ــل اللغ ــكايف جلم ــل ال ــظ أن التأوي ــد الح ــارشة، فق املب
ــال عــى ذلــك،  ــرز مث ــار. و أب ــغ مــن أخب ــه الصي ــام حتتوي ــا ب متعــذرا إذا اكتفين
ــتفهام، و  ــي إىل اس ــا يوح ــح« فظاهره ــي املل ــك أن تناولن ــل يمكن ــارة »ه عب
لكــن داللتهــا ال تشــر البتــة إىل ذلــك، فاملقصــود هبــا هــو الطلــب. و مــن هنــا 
نتســاءل: كيــف للمتكلــم أن يقــول شــيئا و يقصــد بــه شــيئا آخــرا؟ كيــف يتــم 
االنتقــال مــن املعنــى املــرح بــه إىل املعنــى املــراد أو املســتلزم خطابيــا؟ كيــف 
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يمكــن ضبــط و معرفــة املعنــى الــذي ختــرج إليــه صيغــة معينــة كاالســتفهام و 
ــر؟)1(  ــب و األم ــداء و الطل الن

الن�ش الأدبي مق�سديـــة:

ــاره قــوة  ــة األمــر باملتكلــم باعتب ــة يف بداي لقــد اهتمــت الدراســات التداولي
ــة  ــون يف مرتب ــذي يك ــب، وال ــه للمخاط ــة، فيوج ــلطة متفوق ــك س ــا، يمتل علي
دنيــا، جمموعــة مــن األوامــر لتنفيذهــا بطريقــة ميكانيكيــة، دون تــردد أو 
مناقشــة، كــام هــو حــال األوامــر الدينيــة والعســكرية، ويســمى هــذا بالتواصــل 

ــي التوجيه

وتشــمل هــذه املعطيــات معتقــدات املتكلــم، ومقاصــده، وشــخصيته، 
ــة،  ــع اخلارجي ــوي، والوقائ ــدث اللغ ــارك يف احل ــن يش ــايف، وم ــه الثق وتكوين
ومــن بينهــا الظــروف املكانيــة والزمانيــة، والظواهــر االجتامعيــة املرتبطــة باللغة، 
فضــا عــن املعرفــة املشــركة بــن املتخاطبــن، وأثــر النــص الكامــي فيهــا إّن 
نظريــات تقــارب ظاهــرة التواصــل بشــكل علمــيٍّ أصيــل، والنســبة العامــة ملــا 
يقــرأ، خاصــة يف املجتمعــات، إن مل نقــل زادت مــن حــدة الصــدام بــن رشائــح 
ــات التواصــل، التــي  ــادئ احلــوار وأخاقي املجتمــع؛ نظــًرا لعــدم التخلــق بمب

تغيــب عــن معظــم احلــوارات اإلنســانية.)2(

 Orecchioni C. K: Enonciation de la subjectivité dans le -)1(
 .185 .p- .1980 language. - Paris Armand Colin

)2(- ينظر: التداولية والنظرية النقدية)الشبكة املعلوماتية(. 
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فهــذه األخاقيــات هــي التــي بمقدورهــا تدبــر املختلــف، وتوســيع 
دوائــر البحــث يف املشــرك اإلنســاين، عــى أن العمليــات التواصليــة - حســب 
نظريــة املســاءلة - التــي تتــم بــن النــاس، هــي طريقــة أالّ اللغــة ليســت وســيلة 
للتعبــر عــن األفــكار و توصيــل املعلومــات، بــل هــي نشــاط يتســبب يف حتويــل 
ــام أن  ــم، وب ــة( للمتكل ــا )التداولي ــرف بالنواي ــر يع ــل اآلخ ــات بجع الوضعي
احلديــث هــو عمليــة مؤسســة عــى مشــاركة أطــراف اخلطــاب فــإن األســاس 

ــتمتع.)1( ــم و املس ــو املتكل ــه ه في

ــة  ــي مؤسس ــة ه ــأن اللغ ــل ب ــور القائ ــى التص ــي ع ــور مبن ــذا التص وإن ه
تتحكــم يف ثباهتــا اســتمرارية التبــادالت الكاميــة. انطاقــا مــن ذلــك تلعــب 
األفعــال الكاميــة دور حتويــل معتقــدات املتخاطبــن مــن جهــة، و اســتمرارية 
اخلطــاب بــن أطرافــه مــن جهــة أخــرى، إن أقــوال املتكلــم تنبنــي عــى مــا قالــه 
املخاطــب، فــا توجــد هنــاك أفعــال قوالــب، كل قــول الســابق، و لافراضات 
ــرة  ــارة أو فك ــة أو عب ــن كلم ــق م ــم ينطل ــا: إن املتكل ــي حيتوهي ــات الت و التأوي
احتواهــا كام اآلخــر لصيانــة كامــه بطريقــة يعمــل فيهــا عــى توجيــه اخلطــاب 
مــع تــرك املخاطــب يف وضــع يعتقــد فيــه أنــه مل يــرج عــن موضــع احلديــث، و 

التفاعليــة تتوقــف عــى مــدى إدراك املتخاطبــن لألرضيــة املشــركة بينهــام.)2(

احلكمة،  بيت  عزيز،  يوسف  يوئيل  ترمجة:  سوسر،  دي  فرديناند  العام،  اللغة  علم   -)1(
املوصل، العراق، 1988، ص: 95

)2(-اجتاهات البحث اللساين، مليكا إفيتش، ترمجة: سعد عبد العزيز مصلوح، ووفاء كامل 
فايد، املجلس األعى للثقافة، مر، 1996، ص: 431 
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ــة  ــال الكامي ــاوب لألفع ــتعامل املتن ــا يف االس ــم غالب ــي يت ــل الكام التفاع
مــن قبــل املتخاطبــن، ســواء املبــارشة أو غــر املبــارشة، إن احلــوار كلــه يتوقــف 
 ILLOCUTIONARY ــول ــن يف الق ــل متضّم ــا. فع ــاوب ضمني ــى التن ع
ــي  ــوة Force( الت ــو )الق ــد ه ــر زائـ ــى أمـ ــتمل ع ــل يش ــذا الفع ACT: هـ
للقــول، فيقــال للجملــة الســابقة يف موضــع أّن هلــا قــّوة اخلــر، وأخــرى أّن هلــا 
قــّوة الّتحذيــر، وقــوة األمــر يف ثالــث، وهكــذا. لــذا اقــرح »أوســتن« تســمية 
ــول  ــة يف الق ــوى املتضّمن ــة ))الق ــة نظري ــف الّلغ ــّوع وظائ ــة بتن ــة القائل النّظري
ــأ  ــل )أ( و)1(، ينش ــام بالفع ــع القي ILLOCUTIONARY FORCE وم
فعـــل ثالــث هو الّتســبب يف نشــوء آثار يف مشــاعر أو أفــكار أو أفعــال املخاطب، 
أو املتكلــم، أو غرمهــا، عــى نحــو كان الفاعــل؛ أي املتكلــم قــد عمــد إىل إجياده، 
مــن أمثلتــه: اإلقنــاع، الّتضليـــل، الّتثبيــط، و يســّمى هــذا الفعــل: هو اســتخدام 
ــول  ــكال ق ــتعارّية و أش ــة. إس ــاط املهم ــن النق ــار وم ــب لعب ــم أو املخاط املتكل
جمازيــة بــدل اســتخدام املعــاين احلقيقيــة واجلهـــر بــام يريــد اإلدالء بــه؛ أي إجبار 
املتلقــي عــى االنتقــال مــن املعنــى احلقيقــي إىل املعنــى الــذي يســنده املتكلــم إىل 

قولـه: » 

ــة  ــة األئم ــه وآله(عصم ــى اهلل علي ــان النبي)ص ــة بي ــة الريف ــذه اخلطب يف ه
ــم  ــا. ث ــن والدني ــور الدي ــوله يف ُأم ــاىل ورس ــن اهلل تع ــم ع ــده ونيابته ــن بع م
ــام:  ــي اإلس ــاط ركن ــع ارتب ــه الرائ ــه( ببيان ــه وآل ــى اهلل علي ــح النبي)ص أوض

)1(- نفس املصدر السابق



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

350

سابع
الجزء ال

القــرآن والعــرة.)1( إّن املســتمع هلــذه العبــارة يلغــي وجوبــا املعنــى احلقيقــي، 
وال حيتفــظ إال باملعنــى املجـــازي املـــراد؛ وهــو الصـّــرامة و اجلـدّيـــة.)2( هــي: 
ــاَة  ذيــَن ُيقيُمــوَن الصَّ ذيــَن آَمنُــوا الَّ ــام َولِيُُّكــُم اهللُ َوَرُســوُلُه َوالَّ قولــه تعــاىل: )إنَّ
ــذي أقــاَم  كاَة َوُهــْم راِكُعوَن()املائــدة: 55(، َوَعــِيُّ ْبــُن َأيب طالـِـب الَّ َوُيْؤُتــوَن الــزَّ
كاَة َوُهــَو راِكــٌع ُيريــُد اهللَ َعــزَّ َوَجــلَّ يف ُكلِّ حــال. َوَســَأْلُت  ــاَة َوآَتــى الــزَّ الصَّ
ــاُس لِِعْلمــي  ــا النّ َ ــْم َأهيُّ ــَك إَلْيُك ــِغ ذلِ ــْن َتْبلي ــاَم َع ــَتْعِفَي يِلَ السَّ ــَل َأْن َيْس ئي َجْرَ
ــِة امْلُتَّقــَن َوَكْثــَرِة امْلُنافِقــَن َوإْدغــاِل الّاِئمــَن َوِحَيــِل امْلُْســَتْهِزئَن بِاالْْســاِم،  بِِقلَّ
ــْم(  ــَس يف ُقُلوهِبِ ــا َلْي ــنَتِِهْم م ــوَن بَِأْلِس ــْم )َيُقوُل ُ ــِه بَِأنَّ ــُم اهللُ يف ِكتابِ ــَن َوَصَفُه ذي الَّ

ــح 11()3( )الفت

 Maximes مفهــوم: » حكــم احلديــث « Grice وفــد أطلــق » غـــرايس
Contersationnelles » عى املقاصد غر املباشـــرة للّتعـــامل والّتـواصل، 
و مــن بينهــا الكـــام غــر املباشـــر. وتشــمل هــذه املعطيــات معتقــدات املتكلم، 
ومقاصــده، وشــخصيته، وتكوينــه الثقــايف، ومــن يشــارك يف احلــدث اللغــوي، 
ــر  ــة، والظواه ــة والزماني ــروف املكاني ــا الظ ــن بينه ــة، وم ــع اخلارجي والوقائ
ــن،  ــن املتخاطب ــركة ب ــة املش ــن املعرف ــا ع ــة، فض ــة باللغ ــة املرتبط االجتامعي

)1(- بحار األنوار: ج 21 ص 387، 388، ج 37
)2(- سيكولوجية اللغة و املرض العقي. مجعة السيد يوسف. سلسلة عامل املعرفة العدد 145 

الكويت، ص131، 132
)3(- روضة الواعظن: ج 1 ص 89. االحتجاج: ج 1 ص 66. اليقن: ص 343 باب 127. 
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ــة واحلضــارة واملجتمــع  ــارة أخــرى: الثقاف ــر النــص الكامــي فيهــا)1( بعب وأث
ــم  ــي وللفه ــة للوع ــي املوّجه ــي اجلامع ــة يف الاوع ــة الّثاوي ــوص اخللفي والنص
وللتعامـــل داخــل الّزمــرة االجتامعيــة اخلاّصــة، وبالتــايل يقــرن » صــاح فضــل 
ــتخدم  ــة >> تس ــك ألن التداولي ــة، وذل ــياق يف التداولي ــام بالس ــح املق » مصطل
مفهومـــا جتريديــا يــّدل عــى املوقــف الّتـــواصي هــو » الســياق ». فالتداولية إذن 
تعنــى بالــروط والقواعــد الازمــة للمائمــة بــن أفعــال القــول ومقتضيــات 

ــه؛ أي للعاقــة بــن النــص و الســياق <<.)2( املواقــف اخلاصــة ب

ــص و  ــة الن ــدد بني ــي حت ــارص الت ــف إال العن ــن املوق ــياق م ــمل الس وال يش
تــؤدي إىل تفســره، وهـــذا جيعــل مــن الّتداوليــة علــام يعنــى بالعاقــة بــن النص 
ــه:  ــه بشــكل منظــم، أو مــا يطلــق علي ــارص املوقــف التواصــي املرتبطــة ب و عن
ســياق النـّـص. وهـــذا املفهــوم التــداويل حييــل عى مــا كان يشــار إليــه يف الباغة 
ــهرة يف  ــة الش ــت املقول ــي أنتج ــي الت ــال«، وه ــى احل ــارة: »مقت ــة بعب القديم

الباغــة العربيــة: »لكـــلّ مقـــام مقـــال«.)3( بيــان النبي)صــى اهلل عليــه وآله(

ــُه  ــْد َنَصَب ــوا َأنَّ اهللَ َق ــوُه، َواْعَلُم ــِه َواْفَهُم ــَك في ــاِس ذلِ ــارِشَ النّ ــوا َمع َفاْعَلُم
َلُكــْم َولِّيــًا َوإمامــًا َفــَرَض طاَعَتــُه َعــَى امْلُهاِجريــَن َواالَْْنصــاِر َوَعــَى الّتابِعــَن هَلُْم 

)1(- ينطر التداولية واحلجاج مداخل ونصوص، صابر احلباشة، ط1، صفحات للدراسات 
والنر، دمشق سورية، 2008م. 

 - للنر  العاملية  املرية  الركة  النص،  وعلم  اخلطاب  باغة  فضل،  صاح  ينظر   -)2(
لونجامن، مر، مكتبة نارشون، لبنان، ط1، 1996. 

)3(- حمارضة عن التداولية واقعية لغة أم تواصلية تركيب:جابر حممد جابر. 
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، َواحْلُــرِّ َوامْلَْمُلــوِك  ، َوَعــَى اْلَعَجِمــيِّ َواْلَعــَريِبِّ بِإْحســان، َوَعــَى اْلبــادي َواحْلــارِضِ
ــد مــاض ُحْكُمُه،  غــِر َواْلَكبــِر، َوَعــَى االَْْبَيــِض َواالَْْســَوِد، َوَعــى ُكلِّ ُمَوحِّ َوالصَّ
َقــُه، َفَقــْد  جــاز َقْوُلــُه، نافـِـٌذ َأْمــُرُه، َمْلُعــوٌن َمــْن خاَلَفــُه، َمْرُحــوٌم َمــْن َتبَِعــُه َوَصدَّ

َغَفــَر اهللُ َلــُه َوملَِــْن َســِمَع ِمنْــُه َوَأطــاَع َلــُه)1( 

- الن�ش الأدبي تفاعل:

التفاعــل  عــى  التفاعليــة  النظريــة  حســب  األديب  النــص  ينبنــي 
)Interaction(، مــن خــال اســتحضار املتكلــم واملتلقــي اللذيــن يدخــان 
يف عاقــة تفاعليــة ديناميــة إجيابيــة أو ســلبية حســب منطــق الســلطة، والتفــاوت 
االجتامعــي واملعــريف والطبقــي. بيــد أن الســلطة التفاعليــة قــد حيوزهــا املتكلــم، 
وقــد يمتلكهــا املتلقــي، وقــد يشــركان فيهــا عــر التفاعــل التضامنــي اإلجيــايب 

ــر ــداويل املثم ــاون الت والتع

ــام  ــويل« ب ــام الق ــة »النظ ــيض دراس ــواري تقت ــون ح ــام كمك ــة املق إن دراس
ــذه  ــية، وه ــل األساس ــائل التحلي ــن وس ــيلة م ــا وس ــن، كون ــن قرائ ــه م يضم
القرائــن تعمــل عــى كشــف جممــوع القيــم املكونــة للمقــام أو جممــوع املقامــات 
املوزعــة عــى مســتوى النــص)2( وقــد نبــه ســيبويه أثنــاء تقعيــده ضامــا 
ــتعامل،  ــكل اس ــة ل ــة الضابط ــة املحكم ــة اللغوي ــا، إىل املرجعي ــباه لنظراهت األش

)1(- أماىل الشيخ املفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 64. كشف املهم: ص 109. بصائر 
الدرجات: ص 201. الغدير: ج 1 ص 193، 291. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 41

)2(- ينظر: دراسات يف الباغة العربية والنقد األديب القديم: 215. 
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ــس(؛ إذا كان  ــبهونا ب)لي ــاز فيش ــل احلج ــا أه ــس والت( »وام ــن )لي ــال ع ق
معناهــا كمعناهــا، كــام شــبهوا هبــا )الت( يف بعــض املواضــع«؛ ومعنــى هــذا أن 
مســتعمل اللغــة يف بيئــة مــا، ومــن أجــل أن حيقــق مقصــده مــن عملية القــول، ال 
بــد أن يراعــي عــرف البيئــة التــي يوجــد فيهــا، وقــد قــدم صــورا للمقبــول مــن 
ــن  ــتقامة م ــاب )االس ــكام يف ب ــر أرضب ال ــا ح ــل، عندم ــع التعلي ــول م الق
الــكام واإلحالــة( فاملحــال نحــو أتـــيتك غــدا، أو ســأتيك أمــس، ومــا ذلــك 
إال لعــدم اصوليتهــا يف نظــام التأليــف العــريب.)1( فنجــد اإلشــارات إىل املقــام 
ورضورة مطابقــة الــكام ملابســاته ويف عاقــة املوقــف بالــكام تتولــد فكــرة 
ــي  ــن النوك ــدث ع ــو يتح ــرة وه ــذه الفك ــظ إىل ه ــار اجلاح ــد أش ــاءة، وق الكف
عندمــا مل يســتخدم الــكام يف املوقــف الــذي يســتدعيه.)2( ونجــد ذلــك يف قــول 
ــاُم  ــَن َواإلم ــر ُامْلُْؤِمن ــوِل اهللِ َوَأم ــُة َرُس ــُه َخليَف ــه(: إنَّ ــه وآل ــى اهلل علي النبي)ص
ــوُل اهللُ:  ــِر اهللِ. َيُق ــَن بَِأْم ــطَن َوامْلاِرق ــَن َواْلقاِس ــُل النّاِكث ــَن اهللِ، َوقاتِ ــادي ِم اهْل
()ق: 29(. بَِأْمــِرَك يــا َربِّ َأُقــوُل: الّلُهــمَّ واِل َمــْن واالُه  ُل اْلَقــْوُل َلــَديَّ )مــا ُيَبــدَّ
ــَرُه  ــْن َأْنَك ــْن َم ــُه َواْلَع ــْن َخَذَل ُه َواْخــُذْل َم ــَرَ ــْن َن ــُرْ َم ــْن عــاداُه َوْان َوعــاِد َم
ــَك  ــِيٍّ َولِيِّ ــَة يف َع ــَت االَْي ــَك َأْنَزْل ــمَّ إنَّ ــُه. الّلُه ــَد َحقَّ ــْن َجَح ــى َم ــْب َع َواْغِض
ــْم  ــْم دينَُك ــُت َلُك ــْوَم َأْكَمْل ــْوِم: )اْلَي ــَذا اْلَي ــاُه هِل ــَك إّي ــَك َوَنْصبِ ــِن ذلِ ــَد َتْبي ِعنْ

)1(-سعيد حسن بحري، مواقف خاصة بالنظرية اللغوية يف القرن العرين، مكتبة زهراء 
الرق، سنة2011. 

)2(- سرل:األحداث الكامية:مدخل اىل فلسفة اللغة 1969. ص 66-67، 35. وينظر، 
36. اللسان و امليزان، 37. لطه عبد الرمحان، 38. املركز الثقايف العريب، 39. ط1، 40. 

الدار البيضاء، 41. 1998، 42. ص261



مؤتمر الغدير العلمي العالمي األول

354

سابع
الجزء ال

َوَأْتَْمــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتــي َوَرضيــُت َلُكــُم االْْســاَم دينــًا( )املائــدة: 3(، َو ُقْلــَت: 
ــذي  ــي ال ــن جن ــد اب ــران: 19(،)1( نج ــاُم( )آل عم ــَد اهللِ ْاإلْس ــَن ِعنْ )إنَّ الّدي
وضــح أن طريقــة األداء الصــويت يف التعبــر قــد تقــوم وحدهــا يف بيــان املقصــد 
والغايــة مقــام الــكام التــام، فالصفــة املحذوفــة يف )كان واهلل رجــا( غامضــة، 
وغموضهــا الــداليل نابــع مــن وجــود االحتاملــن مــدح أو ذم، ولــكان رأى ابــن 
جنــي أن أداء لفــظ اســم اجلالــة )اهلل( يــؤدي دور اإلفصــاح عــن معنــى املــدح، 

وقــد تقــوم حركــة الوجــه مقــام اإلدالء والتعبــر.

اخلامتة 

وهبــذا نجــد أن التداوليــة بمفاهيمهــا األساســية كالســياق، وغــرض املتكلــم، 
ــن أطــراف اخلطــاب، ومفهــوم األفعــال  ــة ب ــادة الســامع، ومراعــاة العاق وإف
الكاميــة يمكــن أن تكــون أداة مــن ادوات قــراءة الــراث العريب، وأن اســتخدام 
املنهــج التــداويل وتطبيقــه يف دراســة الظواهــر الركيبية يســاعدنا يف إثبــات وجود 

أصــول للتداوليــة يف تراثنــا العــريب

وتعنــي التداوليــة أيضــا ب »العقــد اللغــوي« الــذي جيــب مراعاتــه لصالــح 
ــريف  ــن ط ــرك ب ــم املش ــو القاس ــد ه ــر؛ فالعق ــد التأث ــاب بقص ــة اخلط عملي
اخلطــاب، انطاقــا مــن القامــوس، أي األلفــاظ وتواضعــات ارتباطاهتــا 
ــن  ــي قوان ــف، وه ــن التألي ــوال إىل قوان ــة وص ــنن اجلامع ــق س ــا وف بمدلوالهت

)1(- أماىل الشيخ املفيد: ص 57. كفاية الطالب: ص 64. كشف املهم: ص 109. بصائر 
الدرجات: ص 201. الغدير: ج 1 ص 193، 291. عوامل العلوم: ج 3/15 ص 41
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تركيبيــة حمضــة، ثــم قوانــن التأويــل وهــي ذات مســارات دالليــة عاليــة أبعــد 
ــياء. ــامل األش ــمياهتا يف ع ــات ملس ــن امللفوظ ــن تعي م

ــص  ــة إن الن ــامء اللغ ــن عل ــر م ــرى كث ــاال ي ــه اتص ــص األديب بوصف الن
ــي  ــة الن ــم اللغ ــي عل ــد عن ــه، وق ــف بعين ــة ملؤل ــاءة اللغوي ــة الكف ــو حصيل ه
ــة، ويف النــص األديب ال نجــد املرســل  ــة االتصالي بتوصيــف النــص مــن الناحي
الــذي ينقــل رســالته إىل املســتقبل نقــا مبــارشا كــام هــي احلــال عــادة، ولكننــا 

ــر  ــايل آخ ــف اتص ــل موق ــا داخ ــا اتصالي ــد موقف نج

تتلــك اجلامعــات الكاميــة قوانــن متفــردة لتفســر الرســائل ســواء اللفظيــة 
 rules of interpretation أو غــر اللفظيــة، وقــد كانــت قوانــن التفســر
مــن مكونــات الــكام اجلوهريــة، فتختلــف بــن األفــراد مــن مجاعــات كاميــة 
خمتلفــة، كــام أنــا تتبــع نظــم املعتقــد يف مجاعــة بعينهــا، وختتلــف مــن ثقافــة إىل 
آخــرى وقــد ختتلــف داخــل املجتمــع الواحــد إذا كان مــن املجتمعــات املتعــددة 
األشــكال، وال شــك أن الوعــي بتلــك االختافــات واحلاجــة إىل الفهــم أمــور 
هامــة يف االتصــال بــن الثقافــات. وهــذا كان دور النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( 

تــرى املقاربــة التداوليــة والوظيفيــة بــأن النــص أو اخلطــاب األديب اســتلزام 
ــا، نتحــدث بطبيعــة احلــال عــن الــدالالت الرحيــة  حــواري وإنجــازي. وهن
والضمنيــة. فاالســتلزام احلــواري يتعلــق بالــدالالت الضمنيــة التــي يســتلزمها 

الســياق الكامــي.

اســتمدت التداوليــة يف جوهرهــا مــن فلســفة اللغــة، ال ســيام نظريــة أفعــال 
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ــة يف  ــات الثقافي ــن االختاف ــات وم ــل املخاطب ــن حتلي ــتمدت م ــكام، واس ال
ــاين  ــد مع ــة. تع ــوم االجتامعي ــراه العل ــذي ت ــكل ال ــى الش ــوي ع ــل اللغ التفاع
ــة املعــاين املرتبطــة باجلملــة ارتباطــا جيعلهــا التتغــر بتغــر الســياقات. يف  عرفي
ــة املعــاين التــي تتولــد طبقــا للســياقات أو املقامــات  حــن، تعــد معــاين حواري
ــى أو  ــى املقت ــا املعن ــة عرف ــاين املتضمن ــن املع ــة. م ــا اجلمل ــز فيه ــي تنج الت

ــي. ــتلزام املنطق ــا أو االس ــتلزم منطقي ــى املس ــاء، واملعن االقتض
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م. م. اآ�ش عقيل كاظم

بــدءًا نقــرُّ بــأنَّ اخلطبــَة يف جمملهــا ُبنيــْت عــى أســاِس اإلقنــاِع الــذي وظــَف 
الرســوُل صــىَّ اهللُ عليــِه وآلــِه أدواتــِه توظيفــًا مفــادُه اإلشــارة احلازمــة إىل أحقيِة 
اإلمــام عــيٍّ عليــِه الســام باخلافــِة بعــده، مســتندًا بذلــَك إىل مجلــٍة مــن اآليــاِت 
ــى والرابطــِة للفكــرِة،  ــِة، واأللفــاظ املســاندة للمعن ــِة واألدواِت التعبري القرآني
ــُه  ــوِم، إْذ إنَّ ــَك الي ــِغ يف ذل ــِة التبلي ــِل بــرورِة وحتمي ــِغ اإلهلــيِّ القائ ــَع التبلي م
يــوُم إعــاِن تــاِم الديــِن وكاملــِه، فلــْم يبــَق للنــاِس هــمٌّ إالَّ معرفــة مــن الاحــِق 
املتابــِع لســنِة الرســوِل صــىَّ اهللُ عليــِه وآلــِه وســلََّم، فبعــَد أْن أرســَل اهللُ تعــاىل 
رســولُه باهلــدى، ال يمكــُن أْن يــرَك أمــر اختيــاِر الويّص والــويِل املتابــِع ألحكامِه 
ــْل موضــُع األمــِر  ــاِر، ب ــَس هــذا موضــع االختي ــرأي، فلي شــورى واألخــِذ بال
ــب بأمــِر  ــِه إالَّ مــن ُنصِّ والتنزيــِل والفــرِض، إْذ إنَّ الديــَن اإلهلــيَّ ال يــوُض في
اهللِ تعــاىل؛ ألنَّ اخلافــَة باإلمامــِة كالنبــّوِة مــْن حيــُث التنصيــُب اإلهلــيُّ والتعيــُن 
الربــايُن، ال يضــُع للــرأي وال الشــورى املزعومــة، وهنــا يمكــُن متابعــة مــا يف 
ــوِل  ــاِت الق ــدُف إىل إثب ــي هت ــاِع، والت ــائَل لإلقن ــْن وس ــِة م ــِة املبارك ــذِه اخلطب ه
وإقــرارِه يف نفــوِس الســامعن، فبعــَد أْن ثبــَت أنَّ هــذا العــام هــَو عــاُم الــوداِع 
ال ُبــدَّ أْن يكــوَن يف نفــوِس املســلمَن حــرة يف أمــِر هــذا الديــِن ومســرتِه، فلــْم 
ــام ال  ، ك ــكِّ ــل للش ــقِّ واملزي ــُن للح ــوُر املب ــاَء الن ــى ج ــم حت ــُر عليه ــل األم يط
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ُبــدَّ مــن اإلشــارِة إىل أنَّ للحجــِة دورًا أساســيًا مــْن أجــِل اإلفهــاِم واإلقنــاِع ملــا 
ــِغ  ــارِز يف تبلي ــرِه الب ــٍة يف اخلطــاِب، فذلــك راجــٌع ألث ــٍة جليل كاَن املقــاُم ذا أمهي
املعنــى وحتقيــِق املنفعــِة اجلليــِة يف إقنــاِع وإفهــاِم املتكلــِم، وهــذا مــا جيعلنــا نؤكــُد 
عــى قضيــٍة إلزاميــٍة وهــَي التكامــُل بــَن املقومــاِت املكونــِة لِْلخطــاب الشــفويِّ 
بمعنــى اخلطبــِة، ومراعــاة املقــام وأحــواِل النــاِس حتــى يتســنى للمتكلــِم بلــوغ 
ــِه  ــىَّ اهللُ علي ــَم ص ــوِن أنَّ املتكل ــٌح لك ــذا واض ــا، وه ــُد إليه ــي ينش ــِة الت الغاي
وآلــِه إْن أراَد تبليــغ مــراده واإلبانــة عــن حجتــه، ومناضلــة منازعيــه، ومقارعــة 
خصومــه، وإفحــام معارضيــه، وإفهــاَم متلقيــِه وحتقيــق الغايــِة األســمى، التــي 
هــَي اإلقنــاُع، ال ُبــدَّ مــْن الســِر عــى قــدِر إفهــاِم املخاطبــَن، والتمثــل ملقامهــم، 
ــِة األلفــاِظ، وإبــاغ املعــاين، وترســيخها  والوعــي بأحواهلــم، مــْن أجــِل موازن
يف قلوهبــم، وميــل أعناقهــْم، ومــن خطــِة البحــِث دراســة النصــوِص املبــدوءة 
ــن  ــراد م ــاِع امل ــاَم اإلقن ــُب مق ــام يناس ــًا ب ــا حجاجي ــداِء وحتليله ــِم والن بالقس
اخلطبــِة، ودراســِة مــا تشــتمُل عليــِه هــذِه النصــوص مــْن أدواٍت إقناعيٍة مســاندٍة 

للقســِم والنــداِء، وتأمــل الباحثــُة احلصــوَل عــى النتائــِج اآلتيــِة:

1. إنَّ اخلطبَة بنيْت عى أساِس اإلقناِع. 

2. كثرت أساليب اإلقناِع فيها كثرة تتناسُب مَع مقاِم اخلطبِة وأمهيتِها. 

3. للقســِم والنــداِء حضــور كبــر أضــاَف للنــصِّ أمهيــًة باغيــًة كبــرًة كونــُه 
ــِة وامللقــِب بالصــادِق األمــِن.  صــادرًا مــْن نبــيِّ هــذِه األُمَّ

4. وجــوُد عنــارَص وأدوات إقناعيــة ُأخــرى تتعاضــُد مــَع القســِم والنــداِء يف 
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النصــوِص املختــارِة بينــْت أمهيــَة األمــِر املنــزِل مــْن اهللِ تعــاىل.

كلامت مفتاحية: باغة اإلقناع، خطبة الغدير، القسم، النداء.

لدراســة باغــة اإلقنــاع يف اخلطبــة أمهيــة كــرى لبيــان عظيــم األمــر النــازل 
مــن اهلل تعــاىل عــى الرســول الكريــم صــىَّ اهلل عليه وآلــه وســلَّم يف توليــة اإلمام 
عــيٍّ عليــه الّســام، إالَّ أنَّ ردَّ الفعــل املتوقــع مــن الســامعن كان معروفــًا عنــد 
ــان  ــاع لبي ــا دعــاه إىل اســتدعاء وســائل اإلقن ــه، ممَّ ــه وآل الرســول صــىَّ اهلل علي
ــة اإلمــام، وخطــورة تــرك األمــر الصــادر مــن اهلل تعــاىل، وكان مــن بــن  أحقي
ــة  ــل بأمهي ــعاِر املقاب ــد وإش ــن تأكي ــام م ــا هل ــداء، مل ــم والن ــائل القس ــذه الوس ه
ــداء  اخلطــاب بعدمهــا، وال ســيام أْن يكــون القســم مــن الصــادق األمــن، والن

يوحــي بأمــر مــا بعــده، وشــّد انتبــاه املنــادى لــه.

بالغة الإقناع:

ــًا  ــاًم وحديث ــات قدي ــار الدراس ــى مس ــرة ع ــوات كب ــّرت بخط ــة م الباغ
كانــت تــدرس كأســاليب لغويــة هلــا أغــراض خاصــة، وأصبحــت اليــوم تدرس 
كحجــاج وتــداول غايتهــا إيصــال النــص إىل القــارئ، فاملبــدع عندمــا يكتــب أو 
يلقــي نصــًا ال يريــد إظهــار براعتــه يف األســاليب الباغــة، بــل حيــاول اســتعامهلا 
كأداة إليصــال غايتــه املعلنــة واخلفيــة، فدراســة أثــر الراكيــب يف اإلفصــاح عــن 

النوايــا، وكيــف يقنــع املتلقــي ويوجههــم التوجــه الــذي رســمه هلــم.

اإلقناع لغًة: 
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نجد يف املعاجم العربية جلذر )ق. ن. ع( معنين:

ل: يقــال قـَــنَع )بفتــح النــون( فــان قنوعــًا، أي ســأل النــاس اإلحســان  األَوَّ
راضيــًا بالقليــل)1(؛ أي التذلــل)2(.

ــع )بكــر النــون( قنعــًا وقناعــًة أي ريض بــام ُأعطــي، وقنعنــي  اآلخــر: قنــِ
ــاين)3(. أي أرض

ا�سطالحًا: 

محــل اإلنســان عــى اعتقــاد رأي للعمــل بــه، وقصــد املتحــدث إىل إحــداث 
تغيــر يف املوقــف الفكــريِّ أو العاطفــيِّ عنــد املتلقــي)4(.

ــا اإلقنــاع عنــد القرطاجنــي هــو محــل النفــوس عــى فعــل يشء أو اعتقــاده  أمَّ
ــا اخلوارزمــي فيقــول: )ومعنــى اإلقنــاع  أو التخــي عــن فعلــه واعتقــاده)5(، أمَّ

أْن يعقــل نفــس الســامع الــيء بقــول يصــدق بــه وإن مل يكــن برهــان()6(.

وتكــون باغــة اإلقنــاع عمليــة تدعــو إىل حتليــل االعتنــاق وخطابــات 
ــاب)7(. ــن اخلط ــرادة م ــة امل ــوغ الغاي ــؤرش بل ــي ت ــاق الت االعتن

ــه  ــب خماطب ــره املخاط ــاع أالَّ يك ــق اإلقن ــن يف حتقي ــض الدارس ــرط بع ويش
وال يقمعــه، وإنَّــام يعتمــد عــى أســاليب االســتدالل املتنوعــة يف حتصيــل مــراده، 

وذلــك بمشــاركة املخاطــب لــه واعتقاداتــه وأفــكاره)8(.

ــال،  ــا يق ــل م ــور إىل تقّي ــن اجلمه ــه رصف ذه ــاع بأنَّ ــف اإلقن ــن وص ويمك
ــا  ــان، وم ــة والره ــه باحلّج ــاء عقل ــه وإرض ــباع عواطف ــه، وإش ــكون إلي والس
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االســتاملة إالَّ كســب تأييــد هــذا اجلمهــور للقضيــة املعروضــة، واســتنتاجه ملــا 
ــه)9(. ــراد من ي

احلجــاج هــو جمموعــة التقنيــات اخلطابيــة املوجهــة إلقنــاع املتلقــي والــرأي 
ــاٌس  ــو رشط أس ــاع، فه ــن اإلقن ــاب م ــو أيُّ خط ــن أْن يل ــذا ال يمك ــام؛ ل الع
ــا ال تــؤدي  ــا إذا خلــت مــن األدلــة املؤيــدة للفكــرة فإنَّ يف اخلطابــة، ألنَّ
الفــرض الــذي قيلــت مــن أجلــه، حيــث تصنّــف اســراتيجيات اخلطــاب بنــاًء 
ــة، كعيــار اهلــدف مــن اخلطــاب وتتأســس عليــه اســراتيجية  عــى معايــر معينّ

ــاع)10(. اإلقن

ــكار  ــع اإلن ــب م ــرًة تتناس ــر كث ــة الغدي ــاع يف خطب ــائل اإلقن ــرت وس كث
ــام،  الشــديد الــذي ُزرع يف نفــوس النــاس، كرهــًا لعــيِّ بــن أيب طالــب عليه السَّ
ــّوة فيهــم، وخّصهــم اهلل تعــاىل بالعلــم  وحســدًا آلل هاشــم بعــد أْن نزلــت النب
ــد يف  ــه وزوج ابنتــه، ممـّـا ولَّ والديــن، وكرهــوا حمابــاة الرســول لربيبــه وابــن عمِّ
نفــس الرســول حــذرًا مــن اإلفصــاح عــن أمــر اهلل تعــاىل يف توليــة اإلمــام عــيٍّ 
ــام، خوفــًا مــن أثــر احلقــد عليــه وعــى أوالده مــن بعــده، كونــم مل  عليــه السَّ

يتطهــروا تامــًا مــن آثــام اجلاهليــة وطباعهــا.

ويتــص البحــث يف دراســة النصــوص املبــدوءة بالقســم والنــداء، ومــا فيهــا 
مــن أســاليب تعضــد القســم والنــداء وتوضــح قــدرة هــذه النصــوص عــى بيان 
ــام مــن فضــل عنــد اهلل تعــاىل ورســوله واملؤمنــن،  مــا لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ

وأحقيــة اإلمــام باخلافــة والوصايــة مــن اهلل تعــاىل، كونــه صنــو القــرآن.
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اأوًل: الق�سم 

ورد يف معجــم لســان العــرب: )والقســم بالتحريــك اليمــن وكذلك املقســم، 
ــَا  ــاىل: }َف ــال تع ــُت()11(، وق ــمُت حلف ــرج وأقس ــل املخ ــدُر مث ــو املص وه
ُه َلَقَســٌم َلــْو َتْعَلُمــوَن َعظِيٌم { )الواقعــة76-75(. ُأْقِســُم بَِمَواِقــِع النُُّجــوِم * َوإِنَّ

والقسم اسم ُأقيم مقام املصدر وموِضعه الذي حلف فيه)12(.

ويأيت بمعناه احللف)13( واليمن)14(.

ومــن بــن أســاليب اإلقنــاع أْن يبــدأ النبــيُّ حمّمــد صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم 
ــع  ــق، م ــكام الاح ــة ال ــتمعن إىل مصداقي ــان املس ــه أذه ــر في ــم يث ــه بقس قول
ــه الصــادق األمــن، إالَّ أنَّ عظــم املوقــف، وكــر إعراضهــم، وكراهيتهــم ملــا  أنَّ
يــأيت مــن القــول، احتيــج إىل القســم، وجــاء متعاضــدًا مــع بعــض األســاليب 
األُخــرى؛ لزيــادة اإلقنــاع يف اجلملــة والراكيــب الاحقــة، ويكــون القســم بــام 
يســتعظم ذكــره)15( ويســتبر بنطقــه ومــا يؤكــد اخلطــاب عنــد املتلقــي)16(.

ــا)17(، إنَّ  ــراد منه ــة امل ــده وتقوي ــة بع ــى اجلمل ــد معن ــم لتوكي ــأيت القس وي
ــه، يعتمــد عــى مــا يف ذهــن املتلقــي مــن  احلاجــة باملتكلــم إىل القســم يف خطاب
ــم  ــو عل ــة، فل ــن وأدل ــور وبراه ــن ُأم ــاب م ــأيت يف اخلط ــا ي ــر مل ــي وتقدي وع
املتكلــم أنَّ املخاطــب خــايل الذهــن، مستســلم ملــا يســمعه ويلقــى عليــه، قــادر 
عــى جتــاوز مــا يف نفســه مــن شــكوك، ملــا احتــاج إىل إثبــات كامــه بالقســم، 

ــه مــن كراهــة احللــف واليمــن. ــه ثقيــل عــى املتكلــم ملــا في مــع أنَّ

النداء:
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لغــة: )ُبعــد الصــوت، والنــداء ممــدود الدعــاء برفــع الصــوت، وقــد نــاداه، 
ونــادى بــه، ونــاداه منــاداة ونــداًء، أي صــاح بــه، وتنــادوا، أي نــادى بعضهــم 

بعضــًا()18(، وقيــل وهــو أنــدى صوتــًا منــه أي أبعــد صوتــًا)19(.

ــا{ ــاُه َنِجيًّ ْبنَ ــِن َوَقرَّ ــوِر اأْلَْيَم ــِب الطُّ ــْن َجانِ ــاُه ِم ــاىل: }َوَناَدْينَ ــال اهلل تع ق
ــه كــام نــاداه ناجــاه أيضــًا،  )ســورة مريــم:52(، فقــد بــّن اهلل ســبحانه وتعــاىل أنَّ

ــرب)20(. ــة األق ــاة خماطب ــد واملناج ــة األبع ــداء خماطب )فالن

النــداء ُأســلوب باغــي يســتعمله املتكلــم ليشــدَّ انتبــاه الســامع بذكــر اســمه، 
جلعلــه أداة اســتامع لــكلِّ مــا يــرد بعــد النــداء، فيكــون بذلــك مطيعــًا له مشــدودًا 
لســامع مــا بعــد ذكــر اســمه أو وصفــه الــذي وصــف بــه، وكذلــك يــأيت النــداء 
بذكــر املنــادى لتقويــة النــصِّ بــه وتقديمــه بكونــه اســاًم متفائــًا بــه، أو طلــب 

حضــوره نفســيًا وشــعوريًا.

ــذا  ــر وه ــن األم ــم م ــون إالَّ يف امله ــاب وال يك ــن اخلط ــوع م ــو ن ــداء ه والن
األمــر يتطلــب اســتدعاء ومنــاداة املخاطــب بواســطة أدوات خاصــة تســتعمل 
ــه ليــس هلــا  ــداء مثــل أدوات التنبي ــاداة املخاطــب)21(، وقيــل إنَّ أدوات الن ملن
ــا أقــوى تنبيهــًا وأدعــى اللتفــات املخاطــب وإســامعه  وظيفــة إالَّ التنبيــه، إالَّ أنَّ

ــوت)22(. للص

ومــن أمثلــة القســم يف خطبــة الغديــر قولــه عليــه وعــى آلــه أفضــل الصــاة 
والســام: 

ــَئ  ْيُت، َوَأْن ُأوِم ــمَّ ــامِئِهْم َلَس ــَك بَِأْس ــَن بِذلِ َي اْلقاِئل ــمِّ ــْئُت َأْن ُأَس ــْو ِش »َوَل
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ــْم  ــي َواهللِ يف ُأُموِرِه ــُت، َولِكنّ ــْم َلَدَلْل ــْأُت، َوَأْن َأُدلَّ َعَلْيِه ــْم ألَْوَم ــْم بَِأْعياِنِ إَلْيِه
ــَغ مــا َأْنــَزَل اهللُ إيَلَّ يف َحــقِّ  ْمــُت، َوُكلُّ ذلـِـَك ال َيــْرَض اهللُ ِمنـّـي إالَّ َأْن ُأَبلِّ َقــْد َتَكرَّ
ــَك{- يف َعــِيٍّ - }َواِْن  ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَلْي ــْغ مــا ُأْن ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ ، }يــا َأهيُّ َعــِيٍّ
ْغــَت ِرســاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُمــَك ِمــَن النّــاِس{«)23(، شــاهدنا هنــا  مَلْ َتْفَعــْل َفــام َبلَّ
ــم  ــاء القس ــُت«، ج ْم ــْد َتَكرَّ ــْم َق ــي َواهللِ يف ُأُموِرِه ــه: »َولِكنّ ــص قول ــذا الن يف ه
ــل  ــام و)حيم ــة اإلم ــر أحقي ــن ينك ــر م ــه يذك ــياق كون ــع الس ــًا م ــا متوافق هن
رســالة تنبيهيــة باالســتامع إىل أمــٍر مهــم جــاء مــن أجلــه ُأســلوب القســم)24(، 
ــة الكريمــة:  ــم مســبقًا بمــن خّصتهــم اآلي ــد عل ــك يثبــت أنَّ الرســول ق وكذل
ذيــَن ُيــْؤُذوَن النَّبِــيَّ َوَيُقوُلــوَن ُهــَو ُأُذٌن، ُقــْل ُأُذُن َخــْر َلُكــْم، ُيْؤِمــُن  }َوِمنُْهــُم الَّ
ذيــَن ُيــؤُذوَن َرُســوَل اهللِ  بـِـاهللِ َوُيْؤِمــُن لِْلُمْؤِمنــَن َوَرمْحَــٌة لِلَّذيــَن آَمنــوا ِمنُْكــْم َوالَّ

هَلُــْم َعــذاٌب َأليــٌم{1.

فاإلهبــام والتكتــم يف اآليــة وعــدم اإلفصــاح كان للعامــة وليــس للخاصــة، 
فقســم الرســول هنــا لبيــان معرفتــه التاّمة بشــخوصهم، كونــم يعلمون أنفســهم 
ــم يظنــون بــأنَّ خرهــم خــاٍف عــن الرســول، فمــن قاهلــا معــروف عنــد  إالَّ أنَّ
الرســول وعنــد أمــر املؤمنــن واخلاصــة مــن أصحــاب الرســول)25(، فكلمــة 

}ُأُذُن{ تعنــي الســامع لــكلِّ أحــد واآلخــذ بــكلِّ رأي)26(.

ــو  ــرة »ل ــة الفق ــرط يف بداي ــو ال ــاليب نح ــض األس ــد بع ــرى تعاض ون
ــه يشــدُّ أذهــان الســامعن إىل مــا بعــد الــرط، والــرط يف اللغــة  شــيئت« فإنَّ
العربيــة وقــوع أمــر كان متوقفــًا عــى وقــوع أمــر ســابق، )وقــوع الــيء لوقــوع 

)1( التوبة، اآلية: 61. 
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ــو  ــام ه ــى رشط، إنَّ ــيء ع ــق ال ــو: )تعلي ــه إذ ه ــدم وقوع ــره()27(، أو ع غ
وقــوف دخولــه يف الوجــود عّلــة دخــول غــره يف الوجــود()28(، فحــن ســامع 
ــة،  ــواب والنتيج ــدوث اجل ــن بح ــه، يتيق ــم بحصول ــرط، ويعل ــب ال املخاط
إذ ال رشط مــن غــر جــواب، فــا تكتمــل اجلملــة الرطيــة إالَّ بالــرط 
ــد حصــول اجلــواب  ــات وتأكي واجلــواب)29(، وهــذا ُأســلوب املتكلــم يف إثب

ــه. ــك عن ــة الش ــتمع وإزال ــاع املس ــاوالً إقن ــاًم، حم حت

َي اْلقاِئلــَن« يف  ونجــد اســتعامل نــص الــرط بـــ )لــو( »َوَلــْو ِشــْئُت َأْن ُأَســمِّ
َأّول النــص، قــد بــث هنــا إحيــاًء شــديدًا واضحــًا، إلقناعهــم بعلمــه بــام يفــون 
ــأ أْن  ــو مل يش ــود، فه ــاع لوج ــة أداة االمتن ــك بدالل ــدًا ذل ــهم، معض يف نفوس
ــه فضحــه أمامهــم، وســره أمــام  ُيــر بــام عّلمــه اهلل بالــذي يف نفوســهم، إالَّ أنَّ
النــاس، ولــو تســتعمل مــع املــيض إلثبــات الــرط)30(، ويف هــذا باغــة قويــة 
حماولــة إلقناعهــم بصــدق دعــواه بأحقيــة اإلمــام باخلافــة اإلهليــة، إذ إنَّ أكثــر 
ــه،  ــول وآل بيت ــًا للرس ــداء باطن ــون الع ــن ينصب ــم م ــاغ ه ــذا الب ــككن هب املش

واحلــقِّ املنــزل عليهــم وفيهــم، فإثبــات األمــر هلــم َأوىل مــن إثباتــه لغرهــم.

ونجــد تكــرار لفــظ اجلالــة يف النــصِّ أربــع مــرات، وهــذا التكــرار يقــّوي 
ــه بلفــظ اجلالــة نفســه )اهلل(، ويعظــم داللــة القســم ويقنــع الســامع  القســم؛ ألنَّ
باألمــر املــراد تبليغــه ويكــون بـ)تنــاوب األلفــاظ وإعادهتــا يف ســياق التعبــر، 
ــرِه()31(، وإنَّ  ــعرِه أو نث ــم يف ش ــدُه الناظ ــيقيًا يتقص ــاًم موس ــكل نغ ــث تش بحي
ــه  ــل من ــا جيع ــاين، ممَّ ــف املع ــاظ كثي ــر األلف ــو قص ــاز، فه ــم باإلجي ــم يتس القس
عنــر تشــويق للتواصــل مــع النص، ومــن َثــّم تأديــة الغرض املــراد منــه)32(، 
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هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ُأخــرى فــإنَّ التكــرار يف اآليــة يؤكــد النــصَّ وجيعلــه 
مثــرًا يف ذهــن املتلقــي، فهــو إْن مل يســمع األُوىل ســمع الثانيــة وهكــذا، ممَّــا جيعل 

النــصَّ مبنيــًا عــى أســاس اإلقنــاع احلــّي والصــويت والعقــي.

ــة  ــر قيم ــه يوفِّ ــل إنَّ ــط، ب ــًة فق ــًة معنوي ــصِّ قيم ــر للن ــرار ال يوف إذ إنَّ التك
موســيقية حيتاجهــا املتكلــم جلــذب مســامع املتلقــي والتأثــر فيــه؛ )ألنَّ تكــرار 
ــه يمثــل قيمــة نغمّيــة  اللفــظ يفيــد قــرع األســامِع وإثــارة األذهــان()33(، كــام أنَّ
حيدثهــا هــذا الرجيــح لأللفــاظ وضمــن وحــدات زمنيــة قــد تطــول أو تقــر، 
وإىل هــذا أشــار الســكاكي )ت626هـــ(، إذ عــدَّ قيمــة التكــرار تكمــن يف ترجيع 
ــي  ــه يلق ــاس كون ــر يف الن ــكام)34(، املؤث ــون ال ــن فن ــًا م ــِه فن ــم وجعل النغ
ــة مــن بعــده،  ــًا بالــغ األمهيــة واخلطــر، عليــه تؤســس مامــح هــذه األُمَّ خطاب

ــا النجــاة أو اهلــاك. فإمَّ

ــام: »بَِأْمــِرَك  ومــن أمثلــة النــداء قولــه عليــه وعــى آلــه أفضــل الصــاة والسَّ
ُه َواْخُذْل  يــا َربِّ َأُقــوُل الّلُهــمَّ واِل َمــْن واالُه َوعــاِد َمــْن عــاداُه َوْانــُرْ َمــْن َنــَرَ
ــَك  ــُه، الّلُهــمَّ إنَّ ــْن َجَحــَد َحقَّ ــْن َأْنَكــَرُه َواْغِضــْب َعــى َم ــْن َم ــُه َواْلَع ــْن َخَذَل َم
َأْنَزْلــَت اآلَيــَة يف َعــِيٍّ َولِيِّــَك ِعنـْـَد َتْبيــِن ذلـِـَك َوَنْصبـِـَك إّيــاُه هِلــَذا اْلَيــْوِم«)35(، 
نجــد الرســول الكريــم اســتعمل النــداء بقولــه »يــا رّب« مســتعينًا بحضــوره يف 
نفســه كشــاهد حــارض ملــا يقولــه، وكذلــك قولــه »يــا رب« و»اللهــم« هلــا أثرهــا 

الكبــر يف نفــوس الســامعن إذ يتضــح عظــم األمــر امللقــى.

فالنــداء هنــا ألقــى احلّجــة عــى الســامعن بصــدق دعــوى امُللقــي، فتكــون 
حّجــة كــرى وعامــة إقنــاع مهّمــة يقدمهــا املتكلــم، إذ للنــداء معنيــان 
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ــة  ــداء: بمنزل ــه النُ ــداء مــن الصــوت ممــدود، واملضمــوم َأّول ــه النِ املكســور َأّول
ــوت  ــو الص ــح، إذ عل ــورة أوض ــي ص ــن يعط ــع املعني ــد مج ــاء)36(، فعن الدع
يمثــل الُبعــد اجلوهــري بــن موقــف النبــيِّ األكــرم وموقــف املســتمعن املنكرين 
ــام، وأيضــًا الدعــاء مــن النبــيِّ حمّمــد صــىَّ اهلل  ملــا جــاء باإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
عليــه وآلــه وســلَّم للنــاس أْن يوجهــوا قلوهبــم لكامــه وأوامــره، والطلــب مــن 

ــه. ــوا ل املســتمعن أن يســتمعوا وينصت

ــا مــا يعاضــد هــذا النــداء يف النــصِّ فكثــر منهــا ضامئــر اخلطــاب الظاهرة  وأمَّ
واملســترة التــي تشــر إىل البــارئ العزيــز، كــام يف »بأمــرك« و»إنَّــك«، و»أنزلَت«، 
واملســترة يف »عــاِد«، و»انــر«، و»واغضــب« وغرهــا، فهــذا ينقــل اخلطــاب 
ــد  ــيُّ حمّم ــرك النب ــاع، فقــد ت ــة واإلقن ــة واألمهي إىل مســتوى عــاٍل مــن املصداقي
صــىَّ اهلل عليــه وآلــه خطــاب النــاس وســام إىل خطــاب منــزِل األمــر املنصــب 

لإلمــام خطــاب اهلل تعــاىل.

وبعــد إيــراد أدلــة وشــواهد كثــرة عــى أحقيــة اإلمــام، واالستشــهاد بآيــات 
ــه  ــال علي ــة ق ــة واملدين ــام يف مك ــدر اإلس ــع ص ــت يف واق ــف حصل ومواق
الصــاة والســام خماطبــًا بصيغــة النــداء، مــع القســم: »َمعــارِشَ النـّـاِس، يب َواهللِ 
ــلَن،  ــاِء َوامْلُْرَس ــُم األَْنبِي ــا َواهللِ خاَت ــلَن، َوَأَن ــَن َوامْلُْرَس ــَن النَّبِّي ــوَن ِم ُل َ األَوَّ ــرَّ َب
ــْن َشــكَّ  ــامواِت َواألََرضــَن، َفَم ــِل السَّ ــْن َأْه ــِع امْلَْخُلوقــَن ِم ــُة َعــى مَجي َواحْلُجَّ
ــْويل هــذا  ــْن َق ء ِم ــْن َشــكَّ يف يَشْ ــِة األُوىل، َوَم ــَر اجْلاِهِليَّ ــَر ُكْف ــْد َكَف ــَك َفَق يف ذلِ
ــْد َشــكَّ  ــِة َفَق ــَن األَِئمَّ ــْن َشــكَّ يف واِحــد ِم ، َوَم ــِزَل إيَلَّ ــْد َشــكَّ يف ُكلِّ مــا ُأْن َفَق
ــه  ــداء بقول ــة الن ــاِر«)37(، وورد يف اخلطب ــا يِف النّ ــاُك فين ــْم، َوالّش ــُكلِّ ِمنُْه يِف اْل
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ــا  ــّدة منه ــارات ع ــداء إش ــذا الن ــّرة، ويف ه ــامين ومخســون م ــاس( ث )معــارش الن
ــه أراد اإلشــارة إىل قرهبــم منــه)38( والتفاهتم  أنَّــه حــذف أداة النــداء؛ وذلــك ألنَّ
ــم يف مــرأى ومســمع منــه، وإنَّ كلمــة )معــارش( تــدلُّ  عليــه، وتأكيــدًا عــى أنَّ
عــى اجلمــوع املســتمعة لــه، وهــذا يشــر إىل أنَّ هــذا األمــر قــد ُأبلــغ لعــدد كبــر 
ــمع  ــه َأس ــم، وكون ــول الكري ــات الرس ــد مم ــه بع ــن نكران ــاس وال يمك ــن الن م

اجلميــع باألمــر املنــزل.

ــم يف  ــرة املتكل ــيخ فك ــى ترس ــامع ع ــاعد الس ــصِّ يس ــم يف الن ــرار القس وتك
ذهنــه، وجاعــًا منــه أداة اســتامع وتطبيــق مســتعدة للتخــي عــن أيِّ فكــرة قــد 
ــّوة  ــم كق ــاء القس ــًا، إذ ج ــه طوع ــاد ل ــل االنقي ــموع، ب ــض املس ــراوده يف دح ت
ــر  ــة غ ــور غيبي ــى ُأم ــم ع ــأِت القس ــًا، إذ مل ي ــم مجيع ــّلطة عليه ــى مس عظم
ــن،  ــا كلُّ احلارضي ــاٍت يعلمه ــاٍت بين ــندًا إىل آي ــاء مس ــل ج ــم، ب ــة لدهي معلوم

ــكاره. ــن إن ــاًم ال يمك عل

اســتدالل الرســول بصــدق كامــه بكونــه خاتــم النبيــن وامُلبــرَّ بــه يف مجيــع 
األزمــان، مقويــًا كامــه بالقســم املكــرر مرتــن وتقديــم الضمــر )أنــا( يف قولــه 
»أنــا واهلل خاتــم األنبيــاء«، فابتــداء اجلملــة بـ)أنــا( يعطــي الــكام قــّوة وإحيــاًء 
بالثقــة، كونــه يــر بُأمــور واقعــة وليســت غيبيــة، وهــي معروفــة لــدى اجلميــع، 

ــا حقيقــة عليهــم تقبلهــا. وإْن أنكرهــا املنافقــون والكافــرون، إالَّ أنَّ

ومــن الوســائل التــي وجــدت يف النــص والتــي تعطــي قــوة إقنــاع كبــرة هي 
اســتعامل الــرط، إذ نجــد ثــاث مجــل رشٍط متتابعــٍة توضــح عظــم النبــأ الكبر 
ــة  ــر الوالي ــكيك يف خ ــك والتش ــادل الش ــم، إذ يع ــه وعليه ــي علي ــذي ُألق ال
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ــوداع،  ــة ال ــد حّج ــزل بع ــر املن ــك األم ــن، ذل ــام والدي ــاهلل وباإلس ــر ب الكف
ــا الرســول  ــر وصاي ــامل اإلســامي ســامع آخ ــي ينتظــر هبــا الع يف الســاعات الت
العاّمــة، فجــاء األمــر باتبــاع اخلليفــة املســند خــره إىل اهلل تعــاىل، ومل يكــن األمــر 
حتديــد الــويص فقــط، بــل حتديــد األئمــة مــن ولــده ومعرفــة النــاس هلــم، حتــى 
ــِة«، إذ إنَّ  يكــون حّجــة أمــام اهلل بإباغهــم فناحــظ قولــه: »يف واِحــد ِمــَن األَِئمَّ
ة انتهت يف شــخص  التبليــغ عــام وحمــدد يف آن واحــد، وذلــك بإباغهــم أنَّ النبــوَّ
ــه وأوالده، واخلصوصّية يف  الرســول؛ ألنَّ الواليــة مــن بعــده مســتمرة يف ابــن عمِّ
حتديــد هــذا اليــوم ألخــذ العهــد عــى واليــة اإلمــام، وتــارك كلِّ هــذا يف النــار.

ة  ونجــد تكــرار الشــكِّ يف النــصِّ الســابق مخــس مــرات بصيغــة الفعــل ومــرَّ
ــق  ــًا لتحقي ــاه رشط ــوع معن ــه ووق ــدُّ مدلول ــم يع ــل؛ )ألنَّ املتكّل ــم الفاع باس
مدلــول اجلــواب ووقــوع معنــاه، وال يمكــن عنــده أْن يتحقــق معنــى اجلــواب 
ــروط إالَّ  ــق امل ــه، إذ ال يتحق ــرط وحصول ــى ال ــق معن ــد حتّق ــل إالَّ بع وحيص
ــول  ــه الرس ــا ملس ــكِّ م ــردة الش ــادت مف ــصِّ أف ــذا الن ــه(، ويف ه ــق رشط بتحق
ــٍح  ــت واض ــر، وتلّف ــكاٍر كب ــن إن ــاب، م ــن اخلط ــة م ــك اللحظ ــم يف تل الكري
ــه كررهــا ســت مــرات ليخــرج الشــكَّ مــن  عــى مامــح الســامعن، حتــى أنَّ
باطنهــم، ويــرز عــى ظاهرهــم، كحقيقــة ال ُبــدَّ منهــا، فحــن ترســخ يف ذهنهــم 
هــذه املفــردة وهــذا الشــعور، يبــدؤون بمعاجلتهــا مــن الرســول، مــع مجلــة مــن 
ــة يف  ــة اإلمام ــت َأحقي ــي تثب ــداث الت ــة واألح ــة املادّي ــة واألدل ــات القرآني اآلي

ــام فقــط دون غــره. ــه السَّ شــخص اإلمــام عــيٍّ علي

ــه  ــان واليت ــلَّم بي ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص ــول الكري ــا أراد الرس وعندم
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ــام عــى اخللــق قــال: »َفاْعَلُمــوا َمعــارِشَ النـّـاِس ذلـِـَك فيــِه َواْفَهُمــوُه،  عليــه السَّ
ــَن  ــَى امْلُهاِجري ــُه َع ــَرَض طاَعَت ــًا َف ــًا َوإمام ــْم َولِّي ــُه َلُك ــْد َنَصَب ــوا َأنَّ اهللَ َق َواْعَلُم
ــَى  ، َوَع ــارِضِ ــادي َواحْل ــَى اْلب ــان، َوَع ــْم بِإْحس ــَن هَلُ ــَى الّتابِع ــاِر َوَع َواألَْنص
ــِض  ــَى األَْبَي ــِر، َوَع ــِر َواْلَكب غ ــوِك َوالصَّ ــرِّ َوامْلَْمُل ، َواحْلُ ــَريِبِّ ــيِّ َواْلَع اْلَعَجِم
ــُرُه، َمْلُعــوٌن  ــٌذ َأْم ــُه، نافِ ــد مــاٍض ُحْكُمــُه، جــاٍز َقْوُل َواألَْســَوِد، َوَعــى ُكلِّ ُمَوحِّ
ــُه  ــِمَع ِمنْ ــْن َس ــُه َوملَِ ــَر اهللُ َل ــْد َغَف ــُه، َفَق َق ــُه َوَصدَّ ــْن َتبَِع ــوٌم َم ــُه، َمْرُح ــْن خاَلَف َم
َوَأطــاَع َلــُه«)40(، النــداء هنــا إثــارة ملــن صــدَّ عــن اإلنصــات بســمعه، وتقديــم 
الفعــل )اعلمــوا( عــى النــداء إبــاغ مبــارش باألمــر، إذ الغالــب أْن يقــّدم النــداء 
ــر  ــول باألم ــة الرس ــَح عناي ــم أوض ــا التقدي ــن هن ــر، لك ــب واألم ــى الطل ع

ــر. ــذا األم ــوص هب ــان املخص ــمَّ إع ــن ث ــه وم وإباغ

ــد  ــره بع ــراد ذك ــر امل ــة اخل ــارة إىل أمهي ــه إش ــوا( في ــل )اعلم ــرار الفع وتك
ــم  ــم بالعل ــل التنع ــط، ب ــتامعًا فق ــس اس ــو لي ــم، فه ــم بالفه ــد العل ــداء، وأك الن
وفهمــه وإدراكــه، قائــًا: »َواْعَلُمــوا َأنَّ اهللَ َقــْد َنَصَبــُه َلُكــْم َولِّيــًا َوإمامــًا َفــَرَض 
طاَعَتــُه«، وهــذه الطاعــة مفروضــة عــى الفئات التــي ذكرهــا وهــم: )املهاجرون 
ــادي واحلــارض، والعجمــي والعــريب،  واألنصــار والتابعــون هلــم بإحســان، الب
ــد(، مل  ــود، وُكلِّ ُمَوحِّ ــض واألس ــر، واألبي ــر والكب ــوك، والصغ ــر واململ واحل
يــرك الرســول أحــدًا مل يشــمله بوجــوب االتبــاع والطاعــة، حتــى تكــون حجة، 
ــل لــكلِّ موحــد يف كلِّ زمــان ومــكان، وذلــك  فهــو ليــس ملــن ســمع فقــط، ب
ــداوالً  ــه اخللــود مــدى األزمــان؛ ليكــون حجــة عظمــى، مت ــراد من بخطــاب ي
يف كلِّ مــكان وعــى كلِّ لســان فيكــون تــداول الــكام جامعــًا ملعنيــي التواصــل 
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ــل)41(. والتفاع

ويف نــصٍّ آخــر تعاضــد القســم مــع النــداء يف إثبــات مــا أراد بيانــه املتكلــم، 
يف حلظــة رفــع النبــيِّ األكــرم صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم ســاعد خليفتــه املبــارك 
ــه  ــن حمكم ــل ب ــرآن، والفاص ــاس يف الق ــم الن ــه أعل ــويص وكون ــم ال ــان عل لبي
ــُروا إىل  ــِه، َواْنُظ ــوا آياتِ ــْرآَن َواْفَهُم ــُروا الُق ــاِس، َتَدبَّ ــارِشَ النّ ــاهبه: »َمع ومتش
َ َلُكــْم َزواِجــَرُه َوَلــْن ُيوِضــَح َلُكــْم  حُمَْكامتـِـِه َوال َتتَّبُِعــوا ُمَتشــاهِبَُه، َفــَواهللِ َلــْن ُيَبــنِّ
ــذي َأَنــا آِخــٌذ بَِيــِدِه َوُمْصِعــُدُه إيَلَّ َوشــاِئٌل بَِعُضــِدِه َورافُِعــُه بَِيــدي  َتْفســَرُه إالَّ الَّ
َوُمْعِلُمُكــْم... َأنَّ َمــْن ُكنـْـُت َمــْوالُه َفهــذا َعــِيٌّ َمــْوالُه، َوُهــَو َعــِيٌّ ْبــُن َأيب طالـِـب 
«)42(، إذ ُبنــي النــصُّ  َأخــي َوَوِصّيــي، َوُمواالُتــُه ِمــَن اهللِ َعــزَّ َوَجــلَّ َأْنَزهَلــا َعــَيَّ
عــى القســم الــذي محــل معــه قــّوة اللفــظ وتأكيــد مــا ســيأيت بعــده مــن وقائــع 
غــر قابلــة للشــك، كونــا ُســبقت بقســم عظيــم مــن لســان أقــدس إنســان عــى 
األرض، شــخّص النــصُّ هنــا حاجــة املســلمن لــويصٍّ يتابــع مــا جــاء بــه النبــيُّ 
ــْم  َ َلُك ــنِّ ــْن ُيَب ــًا: »َل ــم قائ ــرآن الكري ــر الق ــكام وتفس ــان األح ــه يف بي ليخلف
َزواِجــَرُه َوَلــْن ُيوِضــَح َلُكــْم َتْفســَرُه... «، وقولــه )زواجــره( أي حتديــد أوامــر 

اهلل ونواهيــه يف القــرآن.

واســتعامل أداة النصــب )لــن( أداة إقنــاع شــديدة التأثــر يف النفــوس، فهــي 
مــع نفيهــا للمســتقبل إشــارة لتأكيــد النفــي مطلقــًا، ففــي قولــه: )لــن يبــن، ولن 
ــام يف بيــان القــرآن  يوضــح( توكيــد لنفــي البديــل عــن اإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــظ،  ــارة واللف ــان باإلش ــر والبي ــوص بالتفس ــدد املخص ــا ح ــم، وبعده الكري
ــام  ــد اإلم ــع ي ــلَّم برف ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــم ص ــول الكري ــِف الرس ــم يكت فل
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ــام، وقــد يكــون املذكــور الســابق للنــصِّ هــو املبــن األســاس  عــيٍّ عليــه السَّ
ــة يبنــي عليهــا مــا يريــد  ــًا يؤســس الرســول قاعــدة عاّم ــاع املتلقــي، فمث إلقن
ــه  ــام: »ألنَّ الذهــاب لــه فيــام بعــد، ويتمثــل هــذا يف قولــه عليــه الصــاة والسَّ
ْغــُت ِرســاَلَتُه، َوَقــْد  ــْغ مــا َأْنــَزَل إيَلَّ يف َحــقِّ َعــِيٍّ َفــام َبلَّ َقــْد أْعَلَمنــي َأيّن إْن مَلْ ُأَبلِّ
َضِمــَن يل َتبــاَرَك َوَتعــاىل اْلِعْصَمــَة ِمــَن النّــاِس َوُهــَو اهللُ اْلــكايِف اْلَكريــُم«)43(، 
ُت  ْ هــذا النــصُّ ُيعــدُّ قاعــدة منطقيــة لقولــه فيــام بعــد: »َمعــارِشَ النـّـاِس، مــا َقــرَّ
ُ َلُكــْم َســَبَب هــِذِه اآليــة...«)44(،  ــا ُأَبــنِّ ، َوَأَن ــَزَل اهللُ َتعــاىل إيَلَّ يف َتْبليــِغ مــا َأْن
ــه يقــول أســمعتم مــا قيــل ســابقًا؟ فــإنَّ  فالنــداء هنــا لشــدِّ انتبــاه النــاس، وكأنَّ

تفســر اآليــة واضــح لكــم، ومفصــل حــن نــزول اآليــة.

يف الــرط الــذي توســط النــصَّ نجــد ترابطــه مــع أطــراف النــصِّ الســابقة 
ــا  ــد هب ــي وع ــة الت ــرط والضامن ــو ال ــه ه ــر ب ــذي أخ ــم ال ــة، فالعل والاحق
ــْغ مــا َأْنــَزَل«  الرســول الكريــم متوقفــة عــى الــرط املذكــور، فقولــه: »إْن مَلْ ُأَبلِّ
فــإنَّ الــرط بـــ)إن( يشــر مســبقًا إىل حتميــة التبليــغ، كونــه هــو املبلِّــغ املرَســل 
مــن اهلل، فكيــف يــرك التبليــغ فــإنَّ ســامع الــرط يف َأّولــه يتوقــع نتيجتــه؛ كون 
املتحــدث ال يمكنــه عصيــان مــا ُأبلــغ بــه، وذلــك أنَّ الفعــل املضــارع املســبوق 
ــق  ــًا،أي متحق ــرط ماضي ــح ال ــاميض أي أصب ــه لل ــب زمن ــد انقل بـــ)مل( ق

ــًا)45(. زمن

فجــاءت أداة النفــي واجلــزم )مل( متناســبة مــع الــرط واجلــزاء الاحــق له يف 
ــام، كان يقابــل  ْغــُت ِرســاَلَتُه«، فإباغــه بإمامــة الــويص عليــه السَّ قولــه »َفــام َبلَّ
ــه النبــيُّ األكــرم أذهــان  إباغــه بالرســالة الكــرى لإلســام، فبهــذا الــرط وجَّ
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النــاس إىل حقيقــة واحــدة هــي أنَّ مــن تــام الديــن وإكــامل الرســالة اإلســامية 
ــام، فمــن غــر اإلقــرار هبــا ال تــام للديــن وال  الواليــة لإلمــام عــيٍّ عليــه السَّ
ــلوب  ــاء بُأس ــة ج ــغ باخلاف ــة التبلي ــاس بأحقّي ــاع الن ــام، فإقن ــاط باإلس ارتب
ــْغ مــا  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ الــرط مــع اجلــزاء، مضمنــًا كامــه قولــه تعــاىل: }يــا َأهيُّ
ــَن  ــَك ِم ــاَلَتُه َواهللُ َيْعِصُم ــَت ِرس ْغ ــام َبلَّ ــْل َف ــَك َوإْن مَلْ َتْفَع ــْن َربِّ ــَك ِم ــِزَل إَلْي ُأْن
ــامعن،  ــن الس ــاه لذه ــًا إّي ــاع، ومقرب ــلوب اإلقن ــه بُأس ــرًا ل ــاِس{1، ومف النّ
ــد  ــة وحتدي ــاس باخلاف ــاغ الن ــو إب ــدد، وه ــر حم ــغ بأم ــص التبلي ــه خص إذ إنَّ
ــر  ــاع بذك ــاليب اإلقن ــد َأس ــذا أح ــام، وه ــه السَّ ــيٍّ علي ــام ع ــخصها باإلم ش
ــة قرآنيــة  اآليــات، إذ يزيــد مــن قبــول اآلخــر لألمــر كونــه مؤيــدًا مــن اهلل بأدّل

ــة. واضح

ــَن  ــَة ِم ــَن يل... اْلِعْصَم ــْد َضِم ــه »َوَق ونلحــظ تعاضــد مــا جــاء بعــده يف قول
ــغ حتــى  النّــاِس«، فاحلــذر الــذي أصــاب الرســول يف إنــكار النــاس لألمــر املبلَّ
ئيــَل َهَبــَط إيَلَّ ِمــرارًا َثاثــًا َيْأُمــُرين«، فتكــررا األمــر داللــة إىل حذر  قــال: »إنَّ َجْرَ
ــه مــن بطــش املنافقــن،  الرســول مــن التبليــغ يف َأّول األمــر خوفــًا عــى ابــن عمِّ
تــه مــن التشــتت، وخمالفــة أمــر اهلل، وهــذا مــا جيلــب الويــات  وحــذرًا عــى ُأمَّ
ــه  ــظ اهلل دين ــأْن حيف ــامن ب ــاء الض ــه ج ــرط وجواب ــد ال ــإنَّ بع ــب اهلل، ف وغض

ورســوله وخليفتــه مــن النــاس ويثبــت احلــقَّ فيهــم.

النتائج:

)1( سورة املائدة، اآلية: 67. 
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ومن مجلة النتائج التي خرج هبا البحث هي:

ــتعمًا  ــاع، مس ــلوب اإلقن ــى ُأس ــه ع ــى خطبت ــم بن ــول الكري 1. إّن الرس
أســاليب وأدوات إقناعيــة كثــرة.

2. كان للقسم والنداء احلصة األكر من األساليب.

ــيِّ  ــن النب ــة م ــارة واضح ــوص إش ــم يف َأّول النص ــداء والقس ــم الن 3. تقدي
ــن ُأوىل  ــات م ــي واإلنص ــات املتلق ــلَّم إىل إلف ــه وس ــه وآل ــىَّ اهلل علي ــد ص حمّم

ــاب. ــيات اخلط أساس

4. إنَّ الراكيــب املبــدوءة بالقســم والنــداء اســتعانت بأســاليب ُأخــرى 
ــاب. ــد اخلط ــه وتأكي ــه إلفهام ــتحضار ذهن ــي، واس ــارة املتلق إلث

5. كان الــرط والتقديــم والتأخــر والتكــرار مــن أهــم األســاليب املســاعدة 
التــي وردت يف هــذه الســياقات.

ــي  ــة كان ُأســلوبًا واضحــًا مــن األســاليب الت ــات قرآني ــد بذكــر آي 6. التأكي
ــات حــارضة  ــت اآلي ــه وســلَّم، إذ كان ــه وآل ــد صــىَّ اهلل علي ــيُّ حمّم وّفرهــا النب

ــزل. ــد اخلــر املن ــاع املتلقــي بتأكي بشــكل الفــت أســهمت بإقن

امل�سادر:

القرآن الكريم 

1. أدوات النــداء )دراســة نحوّيــة ولغوّيــة( يف كتــاب املوطــأ لإلمــام مالــك، 
جملــة جامعــة األنبــار للعلــوم اإلســامية، املجلــد الرابــع، العــدد الرابــع عــر، 
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كانــون األول 2013م.

ــود، دار  ــون الس ــل عي ــد باس ــق: حمم ــري، حتقي ــة، الزخم ــاس الباغ 2. أس
ــان، 1998م. ــروت، لبن ــة، ط1، ب ــب العلمي الكت

ــر  ــي عم ــم، صبح ــرآن الكري ــال الق ــن خ ــم م ــرط والقس ــلوب ال 3. ُأس
ــامن، األردن، 2009م. ــر، ط1، ع ــو، دار الفك ش

4. ُأســلوب القســم الظاهــر وأثــره يف بنــاء النــصِّ القــرآين ســورة العاديــات 
ُأنموذجــًا، م. م. أفــراح ذيــاب صالــح، جملــة كليــة الربيــة للبنــات، مــج 20)2( 

.2009

5. آليــات اإلقنــاع يف اخلطــاب القــرآين )ســورة الشــعراء ُأنموذجــًا( دراســة 
حجاجيــة، هشــام بلخــر، رســالة ماجســتر.

ــة املــوىل الشــيخ حمّمــد  6. بحــار األنــوار، العلــم العامــة احلجــة فخــر األُمَّ
باقــر املجلــي )قــدس اهلل رسه(، النــارش: مؤسســة الوفــاء، بــروت، لبنــان.

ــد أيب  ــق: حمم ــي )ت794هـــ(، حتقي ــرآن، الزرك ــوم الق ــان يف عل 7. الره
ــي  ــايب احللب ــى الب ــة، عيس ــب العربي ــاء الكت ــم، ط1، دار إحي ــل إبراهي الفض

.1957 1376هـــ-  ورشكاؤه، 

8. الباغــة واألُســلوبية نحــو ُأنمــوذج ســيميائي لتحليــل النصــوص، هنــري 
بليــث: ترمجــة وتقديــم وتعليق: حممــد العمــري:102.

ــت،  ــرزي، ط1، الكوي ــم ال ــق: إبراهي ــدي، حتقي ــروس، الزبي ــاج الع 9. ت
2000م.
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10. جــرس األلفــاظ وداللتهــا يف البحــث الباغــي والنقــدي عنــد العــرب، 
ماهــر مهــدي هــال، العــراق، دار الرشــيد للنــر، مطبعــة دار احلريــة، 1980.

11. اخلطابة يف صدر اإلسام.

12. خطبــة الغديــر النــص الكامــل، حممــد باقــر األنصــاري، مركــز املنتظــر 
الثقــايف.

13. رشح املفصــل، ابــن يعيــش النحــوي ت)643هـــ( عــامل الكتــب، 
بــروت، مكتبــة املتنبــي، القاهــرة.

14. يف ُأصــول احلــوار وجتديــد علــم الــكام، د. طــه عبــد الرمحــن، النــارش 
املركــز الثقــايف العــريب، ط2، 2000م.

ــروت، 1964،  ــي، ط1، ب ــه، املخزوم ــد وتوجي ــريب، نق ــو الع 15. يف النح
ــة. ــة العري ــورات املكتب منش

ــد  ــي، دار الرائ ــدي املخزوم ــه، د. مه ــد وتوجي ــريب، نق ــو الع 16. يف النح
ــروت ط2، 1406هـــ 1986م. ــريب، ب الع

ــمرة  ــة، س ــة تداولي ــاج دراس ــه للزج ــرآن وإعراب ــاين الق ــم يف مع 17. القس
ــم اآلداب  ــات، قس ــة اآلداب واللغ ــكرة، كلي ــر بس ــد خض ــة حمّم ــع، جامع قرب

ــة، 1436هـ/1437هـــ-2015م /2016م. ــة العربي واللغ

18. الكتــاب، ســيبويه، أبــو بــر عمــرو بــن عثــامن، حتقيــق: عبــد الســام 
ــة العامــة للكتــاب 1975م: 2،  ــة املرّي هــارون، عــامل الكتــب، بــروت، اهليئ

.230
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19. لســان العــرب: ابــن منظــور، حتقيــق: عبــد اهلل عــي الكبــر وحمّمــد أمحــد 
حســب اهلل وهاشــم الشــاذيل، دار املعــارف، )د. ط(، القاهــرة، مــر، )د. س(.

ــر  ــن األث ــن ب ــاء الدي ــاعر، ضي ــب والش ــائر يف آدب الكات ــل الس 20. املث
ــر،  ــة م ــة، دار نض ــدوي طبان ــويف، وب ــد احل ــق: أمح )ت:637هـــ(، حتقي

د. ت. د. ط،  القاهــرة، 

21. خمتار الصحاح، الرازي، املطبعة الكلية، ط1، مر، 1329هـ.

ــى،  ــم مصطف ــرة، إبراهي ــة بالقاه ــة العربي ــع اللغ ــز، جمم ــم الوجي 22. املعج
ــوة، د. ط، د. ت. ــرون، دار الدع وآخ

23. معجــم حتليــل اخلطــاب بريــك شــارودو ودومينيــك ماثغونــو، ترمجــة 
عبــد القاهــر املهــري ومحــادي صمــود.

24. معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بن فــارس بــن زكريــاء القزويني الــرازي، 
أبــو احلســن )املتــوىف: 395هـــ(، املحقــق: عبــد الّســام حمّمــد هــارون، النارش، 

دار الفكــر، عام النر: 1399هـــ - 1979م.

ــه  ــب هوامش ــه وكت ــكاكي )ت 626هـــ(، ضبط ــوم، الس ــح العل 25. مفاتي
وعلــق عليــه: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، ط2، 

1987م.  -14087

26. املقتضــب، املــرد )ت 285هـــ(، حتيــق: حمّمــد عبــد اخلالــق عضيمــة، 
ــروت، د. ط، د. ت. ــب، ب ــامل الكت ع

27. املقصــور واملمــدود، ابــن واّلد، أبــو العبــاس أمحــد بــن حمّمــد بــن الوليد 
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التميمــي املــري )املتــوىف: 332هـــ(، حتقيــق: بولــس برونلــه، النــارش: مطبعــة 
ليــدن، 1900 م.

ــى،  ــر مصطف ــم بابك ــم، معتص ــرآن الكري ــاع يف الق ــاليب اإلقن ــن أس 28. م
النــارش: رئاســة املحاكــم الرعّيــة والشــؤون الدينّيــة يف دولــة قطــر، ط1، ســنة 

ــر: 1424 - 2003م. الن

29. منهــاج البلغــاء ورساج األدبــاء، أبــو احلســن حــازم القرطاجنــى، 
حتقيــق: حمّمــد احلبيــب بــن اخلوجــة، النــارش: الــدار العربيــة للكتــاب بتونــس، 

ط 3 - 2008م.

30. النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، ط15 مر )د. س(.

ــًا  ــعراء ُأنموذج ــورة الش ــرآين س ــاب الق ــاع يف اخلط ــات اإلقن ــر، آلي 31. ينظ
ــر  ــاج خل ــة احل ــر، جامع ــام بلخ ــتر، هش ــالة ماجس ــة، رس ــة حجاجي دراس
بانتــة، كليــة اللغــة العربيــة وآداهبــا، الســنة اجلامعيــة: 1432هـــ، 1433هـــ - 

2012م. 2011م، 

الهوام�ش

1- ينظر: املعجم الوجيز مادة )قنع(.

2- ينظر: لسان العرب: ماّدة )قنع(.

3- ينظــر: لســان العــرب مــاّدة قنــع، وأســاليب اإلقنــاع يف القــرآن الكريــم: 
 .20-19
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4- ينظــر: الباغــة واألُســلوبية نحــو ُأنمــوذج ســيميائي لتحليــل النصوص: 
.102

5- ينظر: منهاج البلغاء ورساج األدباء: 20.

6- مفاتيح العلوم، حتقيق: إبراهيم األنباري: 177.

7- ينظر: معجم حتليل اخلطاب: 419.

8- ينظر: يف ُأصول احلوار وجتديد علم الكام: 38.

9- ينظر: اخلطابة يف صدر اإلسام: 1/1.

10- ينظــر: آليــات اإلقنــاع يف اخلطــاب القــرآين )ســورة الشــعراء ُأنموذجــًا( 
دراســة حجاجيــة: 31.

11- لسان العرب ماّدة )ق س م(.

12- تاج العروس: مادة )ق س م( 269.

13- ينظر: أساس الباغة: 208/1، ولسان العرب: مادة )ح ل ف(.

14- خمتار الصحاح: ماّدة )ح. ل. ف(: 557.

15- القسم يف معاين القرآن وإعرابه للزجاج، دراسة تداولية:15.

16- ُأسلوب الرط والقسم من خال القرآن الكريم: 76-75.

ــه  ــرآن وإعراب ــاين الق ــم يف مع ــوايف: 483/4، والقس ــو ال ــر: النح 17- ينظ
ــة: 25. ــة تداولي ــاج دراس للزج
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18- لسان العرب: ماّدة )ندى(: 187/20.

19- ينظر مقاييس اللغة:412/5.

20- ينظر: أساس الباغة:946، والرهان:324/2.

21- ينظــر: أدوات النــداء )دراســة نحويــة ولغويــة( يف كتــاب املوطــأ لإلمام 
مالك:331.

22- ينظــر: يف النحــو العــريب، نقــد وتوجيــه: 302، وأدوات النــداء )دراســة 
نحويــة ولغويــة( يف كتــاب املوطــأ لإلمــام مالــك:333.

23- بحار األنوار: 37، 131، وخطبة الغدير النص الكامل: 35-34.

24- ُأســلوب القســم الظاهــر وأثــره يف بنــاء النــّص القــرآين ســورة العاديات 
ُأنموذجــًا، م. م. أفــراح ذيــاب صالــح، جملــة كليــة الربيــة للبنــات مــج 20)2( 

.2009

25- ينظر: بحار األنوار: 38، 300.

26- ينظر: معجم مقاييس اللغة: 76/1.

27- املقتضب، املرد:46/2.

28- رشح املفصل، ابن يعيش، 6/9.

29- ينظر: يف النحو العريب نقد وتوجيه:286.

30- ينظر رشح املفصل:320، والرهان يف علوم القرآن:108/4.
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31- جرس األلفاظ:239.

32- ينظــر: ُأســلوب القســم الظاهــر وأثــره يف بنــاء النــصِّ القــرآين ســورة 
العاديــات ُأنموذجــًا، م. م. أفــراح ذيــاب صالــح، جملــة كليــة الربيــة للبنــات، 

ــج 20)2( 2009. م

33- املثل السائر: 3، 15.

34- ينظر: مفتاح العلوم: 228.

35- بحار األنوار: 37، 210، وخطبة الغدير: 42.

36- ينظر: املقصور واملمدود: 125.

37- بحار األنوار: 37، 208، وخطبة الغدير، األنصاري: 38.

38- ينظر: الكتاب، سيبويه: 2، 230، ورشح املفصل:15/2.

39- النحو الوايف:322/4.

40- بحار األنوار: 37، 132، و37، 207، و خطبة الغدير:35.

ــًا  ــعراء ُأنموذج ــورة الش ــرآين س ــاب الق ــاع يف اخلط ــات اإلقن ــر آلي 41- ينظ
ــة: 3. ــة حجاجي دراس

42- بحار األنوار: 37، 132، وخطبة الغدير: 40.

43- خطبة الغدير: 32.

44- خطبة الغدير: 32.

45- املقتضب، املرد: 49/2.
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