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امللخّص
إنّ الصحيفة السجادية تتّسم باألسلوب األديب الرصني مقارنة بالكتب األخرِ يف هذا املضمار ،فقام الباحثون
بدراسات كثرية لشرح هذا الكتاب الشريف ،لكن مل يستوعب جهودهم بالغته وحنوه بشكل كامل .من أهم قضايا
البالغة احلديثة اليت تقع موضع عناية الباحثني هي الدراسات األسلوبية ،ومن أبرز األسلوبيات ،أسلوبية االنزياح
اليت اعتمدت على خروج عن املألوف واملعيار.
تسعى هذه املقالة إىل معاجلة نص الصحيفة السجادية من خالل دراسة مناذج من أدعية اإلمام السجاد
على أساس أسلوبية االنزياح بأنواعها :الصوتية ،والنحوية ،واملعجمية ،والداللية.
ويف اخلتام تستنتج بأنّ الصحيفة تستوعب كلّ مجاليات االنزياح حيث فيها مناذج من اخلروج عن املألوف يف
أطر النحو والبالغة والصوت واملعجم وهذه امليزات االنزياحية نفسها ،أضفت صور إحيائية على املوضوع للتعبري
عن البعد اجلمايل اخلفي يف النص ولفتت انتباه القارئ.

الكلمات الرئيسية
االنزياح الصويت ،االنزياح املعجمي ،االنزياح النحوي ،االنزياح الداليل ،الصحيفة السجادية.
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مقدمة
إنّ الصحيفة السجادية يف تنوع موضوعاهتا وتكامل أفكارها هي خطّة شاملة لصياغة
صورة اإلنسان القرآين وحركته يف احلياة ويف ظالله نلتقي النهج العلمي واألديب والسياسي
فنهجه يف األدعية يركز على أسلوب املناجاة وخماطبة اهلل
لإلمام زين العابدين
سبحانه وتعاىل ويستعني بالدعاء كأسلوب أديب خاص لعرض علومه وحيتلّ أسلوبه الرشيق
املميز مكانة مرموقة مقارنة بنظرائه يف هذا املضمون وهذا أفضل دليل على إقامة حتليالت
كثرية حول مضمونه وغرضه .إلّا أنه يبدو مل يقم باحث بدراسة هذا الكتاب القيّم دراسة
دقيقة علمية مستنريا الدراسات األسلوبية.
من املقاربات احلديثة يف علم األسلوب اليت لفتت انتباه الكثري من الباحثني هي ظاهرة
االنزياح ،واالنزياح هو التباعد عن املعيار والعدول عن النمط يف التعبري.

خلفية البحث
هناك دراسات متعددة يف أسلوبية االنزياح منها« :أسلوبية االنزياح ودورها يف التحليل
النصي» ملري غين هاشم ،مقالة «الردّ على منظّري انزياحية األسلوب» حملمد هادي مرادي
و«اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي من خالل أسلوبية االنزياح» آلفرين زارع ،وغريها من
املقاالت يف هذا اجملال ،لكن مل يتم مثل هذه الدرسات يف الصحيفة السجادية.
فهذه املقالة إطاللة جديدة على الصحيفة السجادية وفتقوم بدراسة أدعيته من منظار
انزياحية األسلوب ،على أساس تقسيم «جان كوهن» لالنزياح ،ويف هذا السياق اعتمدنا على
مصادر متعددة منها كتاب «االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية» حملمد ويس و«األسلوبية
واألسلوب» للمسدي و«األسلوبية» ألبو العدوس .اعتمد يف هذا البحث على املنهج األسلويب،
ألن الدراسة األسلوبية قادرة على حتليل النص للوصول إىل البنية العميقة وكذلك استخدمنا
أيضا املنهج الوصفي -التحليلي ملعاجلة الظواهر األسلوبية يف النص؛ وتنصبّ حماولتنا على
األسئلة التالية للتوصّل إىل النتيجة املتوفاة :هل هناك االنزياح عن املألوف يف الصحيفة؟ هل
يؤثر االنزياح على املعىن؟ ما اهلدف من االنزياح؟

السجادية (دراسة أسلوبية)
تجليات االنزياح في الصحيفة ّ
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ما هو االنزياح؟
أطلق األسلوبيون على هذا املفهوم تسميات خمتلفة ،وهذا االختالف ناتج عن االختالف
يف مفهوم املصطلح نفسه ،فاملصطلح الفرنسي هلذا املفهوم هو « »Lecartالذي مسّاه
فالريي «االنزياح» ،هناك مصطلحات أخرِ منها «التجاوز» 1وأطلق سبيتزر على هذا املفهوم
4
3
2
«االحنراف» وكوهن «االنتهاك» وسّماه جاكبسون اإلجنليزي «خيبة االنتظار» (أبو العدوس،
 ،2010ص177؛ املسدي ،دون تا ،صص.)164-100
وقد فضّل الناقدون والدارسون مصطلح االنزياح على باقي املصطلحات املوجودة؛ ألنه يعّد
ترمجة دقيقة وموفقّة للمصطلح الفرنسي «( »Ecortحممد ويس ،2005 ،ص .)56واالنزياح خروج
عن املألوف أو ما يقتضيه الظاهر لغرض قصد إليه املتكلم ،فيظهر هذا اخلروج بأشكال
خمتلفة ،فقد يكون خرقًا للقواعد ،أو استخداما ملا ندر من الصيغ أو خرقًا للمعيار النحوي،
وقد يسمى هذا النوع باالنزياح النحوي (بليت ،1999 ،ص57؛ أبو العدوس ،2010 ،ص.)175
يتميّز أسلوب االنزياح بـ«التواصل بني املبدع واملتلقّي؛ ألن االنزياح يربز إمكانات املبدع يف
استعمال الطاقة التعبريية الكامنة يف اللغة ،إليصال رسالته إىل املتلقّي بكلّ ما فيها من
القيم اجلمالية ،فيزناح األسلوب عن منط األداء املألوف املعتاد ليحقّق ما يريده من أهداف
يعجز عن توصيلها التركيب العادي» (مرادي وقامسي ،2012 ،ص ،)105وعلينا أن ندقّق يف أن
هناك انزياحات ليس هلا تأثري أسلويب كأخطاء التراكيب النحوية والعكس ،أي وجود أثر
أسلويب دون وجود انزياح (بليت ،1999 ،ص58؛ أبو العدوس ،2010 ،ص.)190
من غايات االنزياح لفت االنتباه ،ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد ،واحلرص على
عدم تسرّب امللل إليه ،ويعدّ االنزياح حيلة مقصودة جلذب انتباه القارئ .ومن أهداف الكاتب
عند جلوئه إىل االنزياح ،البعد اجلمايل يف األدب ،الذي قد ال يتحقّق إلّا عن طريق االنزياح؛
كما قال «برند شبلنر» يف كتابه «علم اللغة والدراسات األدبية» بأن االحنراف عن املعيار
املوجود ،ألغراض مجالية حمدّدة تبدو مقبولة يف النظرة األوىل (شبلنر ،1987 ،ص .)65وقد عدّ

1. Labus
2. Ladeviation
3. Leviol
4. Deceived expection
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الكثري من األسلوبيني االنزياح جوهر اإلبداع ،وقد تزناح الرسالة املعطاة عن النمط األصلي
بطريقتني :األوىل :أن تتضمن بعض املالمح املوسيقية اليت متتاز اللغة األدبية من اللغة
املعيارية ،وتتمثل يف التكرار والسمات اإليقائية البارزة يف النص .الثانية :تتمثل يف اجملموعة
من العوامل اليت تتجسّد يف النظام اللغوي واخلروج عن األصل اللغوي أو خمالفة أصول اللغة،
ممّا يبطل التوقع لدِ القارئ وله أثر بالغ يف النص (شفيعي كدكين ،1379 ،صص.)9-7

أنواع االنزياح
قد قسّم النقاد واألسلوبيون االنزياح إىل أقسام متعددة حىت أوصلها إىل مخسة عشر
انزياحا ،وهي :االنزياحات التركيبية واالستبدالية ،واالنزياحات املوضعية والشاملة ،واالنزياحات
الداخلية واخلارجية ،واالنزياحات السلبية واإلجيابية ،واالنزياحات الصوتية ،واخلطية،
والصرفية ،والنحوية ،والداللية ،واملعجمية ،وغريها من االنزياحات (أبو العدوس ،2010 ،ص.)182
وحنن يف عملنا نتطرّق إىل دراسة االنزياحات املعجمية والصوتية والنحوية والداللية.

أ .االنزياح الصويت
إنّ توظيف النظام الصويت االنزياحي واحلروف واأللفاظ املتناسبة مع املضمون واملعىن
هو غاية كلّ أديب ليؤثر كالمه على املتلقي تأثريا بارزا .الداللة الصوتية ترتبط بعالقة بني
الصوت واملعىن ،ما مساه ابن جنّي بداللة لفظية ،وإنّه يعتقد بأن دقة املعىن تتفق مع جرس
احلرف املختار ،وأن التقدمي والتأخري يف األصل الواحد يؤدي إىل تقارب املعاين ،فنالحظ
معىن الشدة والضيق يف تقلبات (ح ج ر) واملالينة يف تقلبات (س م ل) والعظمة يف تقلبات
(خ ش ي) (النعيمي ،1980 ،صص .)279-277هذه املعاين نتيجة خلصائص هذه األصوات
وداللتها ،فيؤدي كل صوت إىل املعىن اخلاص به.
تظهر بوضوح هذه الداللة يف عبارة الصحيفة السجادية( :هَاجَرَ إلَى بلَادِ الغُربَةِ)
(الدعاء الثاين .)62 :فأصوات «الدال ،والباء ،واجليم ،والالم ،والغني» من األصوات اجملهورة
وفيها ملمح من القوة واحلركة وهي تالئم معىن اهلجرة؛ ألنّ اهلجرة من األمور الصعبة،
واهلجرة ذاهتا حتتاج إىل احلركة من مكان إىل مكان آخر ،فأصوات األلفاظ يف هذه العبارة
تعبّر عن هذا املعىن ،فانزاح املتكلم عن لفظ مدينة «يثرب» إىل هذا التركيب؛ ألنّ األصوات
املوجودة يف اللفظة األوىل ال تالئم املعىن املقصود.
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أو عندما بدأ دعائه الذي يصلي فيه على املالئكة ،يصف ملك إسرافيل هكذا( :وَإسْرَافِيلُ
صَاحِبُ الصّور ،الشّاخِصُ الّذِي يَنْتَظِرُ مِنْكَ الإذنَ ،وَحُلُولَ الأَمْر ،فَيُنَبّهُ بالنّفخَةِ صَرْعَى رَهَائِن
القُبُور) (الدعاء الثالث .)69 :هناك جمموعة من األصوات الصفريية (الصاد والسني) يف هذه
العبارة ،اليت تعطيها مسة القوة والوضوح السمعي ،فتلتفت االنتباه ،وتصوّر للمتلقي صورة
القيامة وتستعيد له نفخة الصور.
كذلك نرِ العالقة االنفعالية بني أصوات الكلمات ومعانيها ،عندما يصلي على أتباع
الرسل ويقول( :اللّهُمّ وَصَلّ عَلَى التّابعِنيَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إلَى يَوْم الدّين ...صَلَاةً ...تَقِيهمْ
طَوَارقَ اللّيْل وَالنّهَار إلّا طَارقاً يَطرُقُ بخَيْر) (الدعاء الرابع .)77 :يف هذه العبارة من الدعاء
استخدم ألفاظ (طوارق ،طارق ،يطرق) فأحدث املوسيقى الداخلية؛ ألنّ التتابع الصويت
ألصوات املطبقة املفخمة املتمثلة يف «الطاء» و«القاف» إىل جانب صوت الراء الذي من
صفاته اجلهر والتكرار ،يعرب عن معىن القوة والشدة ،ويوحي معىن «الطرق والقرع» إىل
ذهن السامع ويصور له هذه االستعارة اجلميلة ،وإن يوظف املتكلم بدل هذه األلفاظ ،لفظ
«احلوادث» ومشتقاته ،ال جيري هذا اجلرس واملوسيقى يف الكالم.
نالحظ هذه الدقة يف توظيف األلفاظ واألصوات املتالئمة مع املعىن املقصود يف استعاذته
من املكاره وسوء األخالق( :اللّهُمّ إينّ أَعُوذُ بكَ مِنْ هَيَجَانِ الحِرْص ،وَسَوْرَةِ الغَضَب...،
وَإلحَاح الشّهْوَةِ) (الدعاء الثامن .)112 :فـ«احلاء» يف تركيب «إحلاح الشهوة» من األصوات
احللقية واملهموسة ،اليت تدلّ على التعلق والتمسك ،خاصة يف األمور اخلفية والباطنية .فوظّف
اإلمام هذه اللفظة بدل «إصرار»؛ ألن صوت الصاد هلا صفة الصفري ،اليت تدل على األمور
اخلارجية والظاهرية ،يف حني (احلاء) من األصوات احللقية واملهموسة اليت خترج من اجلهاز
الصويت دون االحتكاك وقبض الصوت ،فتعلّقه بالروح والنفس أكثر من صوت الصاد ،فانزاح
اإلمام من كلمة «إصرار» واألصوات اليت فيها ،إىل صوت أكثر مالئمة مع مقتضى حال الدعاء
(زارع وآخرون ،1391 ،ص.)85
من األمور اليت هلا دور هام يف املوسيقى الداخلية ،هي الصوائت بنوعيها القصرية وهي
الضمة والفتحة والكسرة ،والطويلة وهي حروف املدّ (ا ،و ،ي) ،فنالحظ بأن اإلمام يف مطلع
دعائه عند الصباح واملساء يصف خالقه بأنّه( :خَلَقَ لَهُمُ اللّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ
التّعَب وَنَهَضَاتِ النّصَب) (الدعاء السادس .)92 :فكثرة الصوائت القصرية خاصة الفتحة،
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سببّت احلركة وأزالت الثبات ،وهذه املوسيقى وافقت معىن األلفاظ املستفادة ،فال يقول
اإلمام «ليسكنوا فيه من أعمال النهار» أو أمثال ذلك ،بل خيتار ألفاظ تنطوي على أصوات
تعبّر عن احلركة واجلهد ،ونرِ نقيض تلك الداللة يف لفظة «الليل» فهذه اللفظة بسبب كون
السكون يف وسطها توحي معىن السكون والراحة اللتني تنسجمان مع معىن الكلمة.
الصحيفة السجادية مملوءة من هذه الدالالت املوسيقية اليت تنسجم مضمون الدعاء،
ألن من أركان النظام الدعائي املوسيقى وإيقاع األلفاظ .وكان اإلمام ناجحاً يف توظيف
انزياحاته اليت تالئم مقتضى حاله وأسلوب الدعاء.

ب .االنزياح املعجمي
تتمثّل االنزياحات املعجمية يف االستخدام اللغوي وخمالفة التوقع واخلروج عن األصل
اللغوي ،أو خمالفة أصول اللغة أو خمالفة العرف العريب ،واألسلوب ،اختيار واع لسلطة
املتكلم على ما توفّره اللغة من سعة وطاقات ،وحمور االختيار يبين على اختيار مفردة بدل
مفردة أخرِ (أبو العدوس ،2010 ،صص 216و .)217واالختيارات مثرية للدالالت الكامنة
واملعربة عن رؤية املتكلم وأفكاره.
الصحيفة السجادية مبا أهنا نص أديب ،الختلو من هذه االختيارات اللغوية ،فاإلمام يهتم
باختيار األلفاظ والتراكيب اخلاصة بالدعاء وأسلوبه ،كما يهتم ببناء األلفاظ اجلديدة
واملزناحة عن النظام اللغوي ،لتميّز نصه عن سائر النصوص.
إنّ اإلمام بدل استخدام األلفاظ املتداولة يف الكالم وظّف األلفاظ والتراكيب املزناحة
عن املعايري املعهودة اليت مل تؤد املعىن املقصود فحسب ،بل هلا دالالت أخرِ حسب مقتضى
من مكة املكرّمة إىل املدينة املنورة
يف هجرة الرسول األكرم
حاهلا ،كقوله
(يثرب)( :وَهَاجَرَ إلَى بلَادِ الغُربَةِ ،وَمَحَلّ النّأي عَنْ مَوْطِن رَحْلِهِ ،وَمَوْضِع رجْلِهِ ،وَمَسْقَطِ
رَأسِهِ ،وَمَأنَس نَفسهِ ،إرَادَةً مِنْهُ لِإعْزَاز دِينكَ ،وَاسْتِنْصَاراً عَلَى أَهْل الكُفر بكَ) (الدعاء
الثاين .)62 :فإنه رجّح تركييب «بالد الغربة وحمل النأي عن املوطن» بدل اسم مدينة يثرب،
واختار تراكيب «موطن رحله ،وموضع رجله ،ومسقط رأسه ،ومأنس نفسه» عوضاً من لفظ
مكة املكرمة .هلذه الفقرة عدة دالالت أسلوبية ،منها صوتية كالداللة الصوتية املوجودة يف
«بالد الغربة» اليت أشرنا إليها آنفاً ،الصوت احلاصل من تكرار صيغة اسم املكان والتراكيب
املتوازنة يف الفقرة ،واجلناس تعني املتكلم على إحداث اجلرس واملوسيقى يف الكالم.
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منها داللة معنوية ،فتوظيف هذه التراكيب بدل األلفاظ املتداولة ،يعرب عن شدة الصعوبة
واملشقة يف سبيل اهلجرة سواء من ناحية باطنية ،أو من ناحية ظاهرية ،فإنه حتمل املشاق
واآلالم إعزازاً للدين واستنصاراً على أهل الكفر.
نالحظ هذه الظاهرة ،أي خروج عن أصول اللغة إىل تراكيب تناسب مقتضى احلال ،يف
خماطبة اإلمام ،سبحانه وتعاىل وشكواه من اعتداء األعداء( :اللّهُمّ وإن كَانَتِ الخِيَرَةُ لِي
عِنْدَكَ فِي تَأخِري الأَخْذِ لِي وَتَرْكِ الِانْتِقَام مِمّنْ ظَلَمَني إلَى يَوْم الفَصْل وَمَجْمَع الخَصْم فَصَلّ
عَلَى مُحَمّد وَآلِهِ ،وَأَيّدْني مِنْكَ بنيّة صَادِقَة وَصَبْر دَائِم) (الدعاء الرابع عشر .)153 :فإنّه بسبب
مقتضى الدعاء الذي يتكلم عن الظاملني وظلمهم ،اختار تركيىب «يوم الفصل وجممع اخلصم»
بدل «يوم القيامة» ،فإن هذين التركيبني حيمالن معىن أكثر من معىن يوم القيامة ،كما أن
تكرار املعىن الواحد عن طريق الترادف املعنوي يف «يوم الفصل وجممع اخلصم» يعبّر عن
أفكار اإلمام والعقائد اإلسالمية بالنسبة إىل يوم القيامة الذي يرِ فيه كل نفس نتيجة عمله
وفعله ،فاإلمام عن طريق هذا االنزياح يعرب عن رؤيته ويرسم للمخاطب ميزات يوم القيامة.
كذلك نالحظ العدول عما كان متداوالً يف اللغة عند العرب القدامى يف كالم اإلمام،
فإنه يقول يف دعائه خبوامت اخلري( :وَاجْعَل خِتَامَ مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَقبُولَةً
لَا تُوقِفُنَا بَعْدَهَا عَلَى ذَنْب اجْتَرَحْنَاهُ ،وَلَا مَعْصِيَة اقتَرَفنَاهَا) (الدعاء احلادي عشر .)128 :جاء
يف النسخ املشهورة «تُوقِفُنَا» مضارع أوقف .يقول الزجاجي بالنقل عن ثعلب :إن «أوقف» جاء
يف كالم العرب مبعنيني :األول :انقطاع عن الكالم عيا عن احلجة ،والثاين :جعل املرأة هلا
سوارا من الوقف وهو عاج .وجاء يف الصحاح للجوهري :وقفته على ذنبه أي اطّلعت عليه.
ومل جيئ «أوقف» يف الكالم إال حبرف واحد وهو «عن» كقولك :أوقف فالن عن األمر
الذي كان فيه :أقلع عنه (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج ،2ص.)460
فال نستطيع أن نطابق كالم اإلمام على أحد هذه املعاين ،إال أنه جاء يف كتاب اإلصالح
البن السكيت بأن «أوقفت فالناً على ذنوبه :مبعىن بكته هبا» ،وال خيفى بأن هذا املعىن له
متام املناسبة لقول اإلمام إي ال توبّخنا مبا نكره بسببه (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج،2
ص .)460وإن تناسب هذا املعىن وكالم املعصوم  ،خمالفته للعرف األديب تعدّ انزياحاً
لغوياً يف كالم العرب؛ ألنه يفاجئ املخاطب على ما ال يتوقع يف الكالم ويؤدي إىل اجلمال
األديب يف النص.
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ج .االنزياح النحوي
علم النحو علم معياري ،ومصدر اجلمال يف النحو هو الدقة يف االلتزام بقواعده
املعيارية ،يف حني ،األدب تنعدم فيه القالبية املعيارية اليت لعلم النحو ،ويكون مصدر اجلمال
فيه هو اخلروج على القواعد والقوالب الثابتة (أبو العدوس ،2010 ،ص .)183فكل تركيب خرج
عن القواعد املعتادة وأصول اجلمل املعهودة هو انزياح حنوي أو تركييب.
البدّ من التركيز على أنّ مفهوم االنزياح النحوي ال ينتج عن عيوب يف نظرية النحو ،بل
جيب أن حيمل قيما مجالية مبا يتجاوز إطار املألوف .هذا االنزياح يتعلق بكل ما خالف
موقعه يف النص حسب النظام اللغوي النحوي ويتمثل يف أمور خمتلفة نذكر مناذج منها
(زارع ودادبور ،2011 ،ص.)69
«يدخل ضمن االنزياحات التركيبة ،احلذف ،لكن ال يعدّ كل حذف انزياحا؛ بل إذا حققّ
غرابة ومفاجأة أو محل قيمةً مجاليةً يعدّ انزياحا تركيبا» (حممد ويس ،2005 ،ص .)125تظهر
حيث حيصي آالء اهلل مث يقول( :كُل ذلِكَ كانَ ولَمْ تَزَل،
ظاهرة احلذف يف كالم اإلمام
وهُوكآئِنٌ وال تَزالُ) (الدعاء السادس واألربعون .)404 :فحذف من الكالم ،خرب «كانَ ولَمْ تَزَل»
وسبب العدول عن ذكر اخلرب يف كال املوضعني بيان عظمة اهلل وكثرة نعمائه وعدم قدرة
اإلنسان على إحصاء آالئه وإذا ظننت «كانَ ولَمْ تَزَل» هنا تامة ،خطأ؛ ألنه ال يستعمل «زال»
اليت مضارعها يزال ،إالّ ناقصة على قول أكثر النحاة (ابن عصفور ،دون تا ،ص100؛ والسيوطي،
 ،1998ج ،1ص368؛ واألمشوين ،1412 ،ج ،1ص236؛ وابن عقيل ،1386 ،ج ،1ص279؛ ويعقوب،1386 ،
ص .)543وانزاح اإلمام عن القواعد املعهودة يف النحو ،وهو عدم جواز حذف اخلرب يف «كان

وزال» و«حجتنا يف صحة هذا احلذف وقوعه يف كالم اإلمام زين العابدين؛ ألنه أفصح
العرب يف زمانه» (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج ،6ص.)240
من أشكال االنزياحات النحوية االنتقال من أسلوب إىل آخر بغية إحداث تأثري فنّي ،منها
(لكِنْ سُلطانُكَ اللَّهُم اَعْظَمُ،
االنتقال من الضمري املثىن إىل الضمري املفرد يف قوله
ومُلكُكَ اَدْومُ مِنْ اَن تَزيدَ فيهِ طاعَةُ المُطيعنيَ ،اَوتَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِيَةُ المُذنبنيَ) (الدعاء
اخلمسون .)471 :فأفرد الضمري يف قوله «فيهِ ومِنْهُ» مع أنّ املذكور شيئان ومها «السلطان
وامللك» وحقّه أن يقول «فيهما ومنهما» لكن انزاح عن هذا الضمري إىل ضمري املفرد؛ ألن
ضوه إ ْن َكانُوا
َح ُّق أَ ْن يُ ْر ُ
السلطان وامللك مبعىن واحد ،فهو من باب قوله تعاىل﴿ :اللاهُ و َر ُسولُهُ أ َ
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ِِ
ين﴾ (التوبة)62/؛ ألنّ رضا أحدمها رضا اآلخر (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج ،7ص.)329
ُم ْؤمن َ

نظري هذا االنتقال ،كالمه الذي يدعو فيه( :هَبْ لِيَ الأُنْسَ بكَ وَبأَوْلِيَائِكَ وَأَهْل طَاعَتِكَ.

وَلَا تَجْعَل لِفَاجر وَلَا كَافِر عَلَيّ مِنّةً ،وَلَا لَهُ عِنْدِي يَداً ،وَلَا بي إلَيْهمْ حَاجَةً) (الدعاء احلادي

والعشرون .)215 :فأفرد الضمري يف قوله «له» وأمجعه يف قوله «إليهم» مع أنّ املذكور شيئان
ومها «فاجر وكافر» وحقّه أن يقول« ،هلما وإليهما» لكن انزاح عن هذا الضمري إىل الضمري
املفرد؛ ألنّ الفاجر أمشل ويعمّ الكافر ،مثّ مجع الضمري واجلمع مفهوم من اقتضاء النكرة
يف سياق النفي للعموم ،وعدم املطابقة هذا ،يعدّ من االنزياحات النحوية يف الكالم.
يعتقد كثري من النحويني على أهنا «كافّة» من األمساء الالزمة النصب على احلالية وأهنا
خمتصة مبن يعقل ،كما قال الرضي يف شرح الكافية «تقع كافة يف كالم املتأخرين ومن ال
يوثق بعربيته مضافة غري حال» (األسترآبادي ،دون تا ،ج ،1ص .)215وقد يقول هبذا الكالم ابن
هشام يف املغين؛ إذ يردّ جتويز الزخمشري احلالية من الفاعل ومن املفعول يف قوله تعاىل:
الس ِ
لم كافاة﴾ (البقرة )208/ويقول إن كافّة خمتصة مبن يعقل (ابن هشام،1386 ،
﴿ا ْد ُخلُوا فِي ِّ
ج ،2ص.)220
يف الدعاء
لكن نالحظ يف الصحيفة السجادية العدول عن هذه القاعدة يف قوله
جلريانه( :واجْعَلني اللّهُمّ أَجْزي بالإحْسَانِ مُسيئَهُمْ ،وَأُعْرضُ بالتّجَاوُز عَنْ ظَالِمِهمْ،
وأَسْتَعْمِلُ حُسْنَ الظّنّ فِي كَافّتِهمْ) (الدعاء السادس والعشرون .)253 :هذا الكالم خالف ما
زعم النحويون نظري الرضي وابن هشام يف كون كافّة من األمساء الالزمة النصب على
احلالية ،ويعدّ احنرافاً عن القواعد املعهودة يف النحو« ،وما العجب إال من الرضي ،حيث مل
يقف على عبارة الصحيفة مع مكانته يف املذهب» (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج ،4ص.)165
«لقد توسّع البالغيون يف ظاهرة االنزياح عن األصل فيشتمل االنزياح مجيع تأويالت
النحويني يف معاجلتهم للشواذ ،إن كان له أثر بارز يف إثراء املعىن ،وقد قاسوا االنزياح عن
األصل املفترض عند النحاة يف حتليالهتم» (أبو العدوس ،2010 ،ص ،)184كصياغة أفعل
التفضيل من املبين للمفعول ومن ذي الزيادة ،كقوله ( :مَا أَنَا بأَلوَم مَن اعْتَذَرَ إلَيْكَ فَقَبلتَ
مِنْهُ) (الدعاء الثاين عشر .)134 :إن «ألوم» يف هذا الكالم أفعل التفضيل من «المه» وهذا مما
استعمل فيه اسم التفضيل لتفضيل املفعول على غريه ،وإن كان القياس كونه للفاعل ،فانزاح
اإلمام عن القاعدة العامة إىل ما ليس يف االستعمال ،إلحداث التوازن بني هذه العبارة والعبارة
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اليت ما قبلها ،وهي (مَا أَنَا بأَعْصَى مَنْ عَصَاكَ فَغَفَرْتَ لَهُ) وما بعدها ،وهي (وَمَا أَنَا بأَظلَم
مَنْ تَابَ إلَيْكَ فَعُدْتَ عَلَيْهِ) حلفظ املوسيقى وجرس الفقرة.
ونظري هذه الصورة املزناحة عن القواعد املعهودة قوله يف مكارم األخالق( :اللّهُمّ
وأَنْطِقني بالهُدَِ ،وَأَلهمْني التّقوَِ ،وَوَفّقني لِلّتِي هِيَ أَزْكَى ،وَاسْتَعْمِلني بمَا هُوَ أَرْضَى)
(الدعاء العشرون .)198 :أي استعملين للعمل الذي هو أشدّ إرضاء لك ،أو أعظم األعمال
املرضية عندك (ابن املعصوم املدين ،دون تا ،ج ،3ص .)387فاستعمال «أرضى» يف كل من هذين
املعنيني غري قياسي ،فأما األول فإنه من ذي الزيادة ،وقياسه من الثالثي ،وأما الثاين فألنه
مبعىن املفعول وقياسه للفاعل.
ينبغي أن ال نغفل عن املوسيقى احلاصلة من وقوع هذا الوزن يف الفواصل ،ولو استعمل لفظ
آخر بدل هذا ،لفقدت الفقرة موسيقاها وجرسها ،كما كان حذف املوصوف يف عبارة «وَفّقني
لِلّتِي هِيَ أَزْكَى» دليل آخر على حفظ املوسيقى يف الكالم ،فكانت العبارة يف األصل «وفّقين
للحالة أو اخلصلة اليت هي أزكى احلاالت أو اخلصال» لكن عدل اإلمام عن النطق هبا إىل
عدم بيان املوصوف وحذفه حلفظ املوسيقى إىل جانب التعبري عن عظمة املوصوف وفخامته،
ولو ذكر املوصوف ملا حصلت هاتان الداللتان الصوتية والداللية.

د .االنزياح الداليل
قد يقع االنزياح األديب يف املستوِ الداليل ،أكثر من وقوعه يف املستويات األخرِ؛ ألنه
أمرن املستويات اللغوية؛ فتقوم معظم مباحث البالغة على أساس االنزياح ،فاالستعارة،
واجملاز ،والكناية ما هي إال أنواع من االنزياح ،ألهنا جاءت على غري املعاين اليت وضعت هلا
أصال (أبو العدوس ،2010 ،ص.)187
التصاوير الفنية املتمثلة يف االستعارة من العناصر اهلامة يف أسلوب الدعاء؛ إذ إهنا
تنشئ حاالت الباطنية يف الكالم ،اليت تعدّ من العناصر األساسية يف الدعاء؛ والصحيفة
السجادية مفعمة من هذه التصاوير الفنية املزناحة لتجاوز املعاين العقلية والوصول إىل
املعاين احلسية والوجدانية.
منها تصويره خمالفة أوامر اهلل تعاىل( :فَخَالَفنَا عَنْ طَريق أَمْرهِ ،ورَكِبْنَا مُتُونَ زَجْرهِ،
فَلَمْ يَبْتَدِرْنَا بعُقُوبَتِهِ ،وَلَمْ يُعَاجلنَا بنقمَتِهِ) (الدعاء األول .)49 :إنه شبّه الذهاب يف طريق
املخالفة هلل سبحانه وتعاىل بالركوب على ظهر الفرس ،مث ذكر الزجر أي املنع وهو من
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لوازم املشبه؛ فتجاوز املعىن السطحي لأللفاظ للوصول إىل املعىن التحيت هلا ،إلحداث
التصوير الفين الذي حتقّق عن طريق االستعارة املصرحة.
من أبدع هذه التصاوير تشبيه صوت الرعد يف السحاب بصوت دويّ جوف الفرس عند
ركضه( :واِذا سَبَحَتْ بهِ حَفيفَةُ السحاب التمَعَتْ صَواعِقُ البُرُوق) (الدعاء الثالث .)70 :االنزياحية
يف هذه العبارة تتجلّى يف «حفيفة السحاب»؛ إذ «حفيفة املرور» تتعلق بالفرس الذي يركض وليس
للسحاب ،بل السحاب له صوت الرعد ،وتضاعف مجال هذه الصورة املزناحة عندما ندرك
التالئم احلاصل من اجلناس يف «سَبَحَتْ والسحاب» ممّا أدِّ إىل روعة النص ورشاقته.
يف الصحيفة السجادية رغم تغيّر العالقات املتواجدة بني األلفاظ يف احملور االستبدايل،
نواجه معان ،فوق املعاين املتداولة يف النظام اللغوي املعياري ،فإمام البلغاء عندما يدعو اهلل
سبحانه وتعاىل لالستسقاء وطلب الغيث ،يطلب أن يزنل غيثًا خماطباً له( :تَرُد بهِ النهيضَ،
وتَجْبُرُ بهِ المَهيضَ) (الدعاء التاسع عشر .)191 :يتجلّى يف هذه العبارة التالئم واجلمال بني
املفردات يف البنية السطحية والوصول إىل املعىن املقصود يف البنية العميقة .فاإلمام يالئم بني
«النهيضَ والمَهيضَ» وفقًا للجناس املضارع ،لكن يف مفردة «المَهيضَ» نرِ عدول عن املعىن
النبات املنكسر للقحط بالعظم املكسور ،فاستعار له
السطحي إىل املعىن التحيت فشبّه
لفظ املهيض تصرحيا وقرنه بذكر اجلرب الذي هو من لوازم املستعار ترشيحا .فكذلك ظهر
التالئم بني املفردات يف حني ال خيفى اجلمال احملدث إثر االنزياح يف النص.
عند تضرعّه( :يا مَنْ وضَعَتْ لَهُ المُلُوكُ نري المَذَلَّةِ عَلى أعْناقِها) (الدعاء
وكقوله
الواحد واخلمسون .)476 :شبّة اإلمام اهليئة املنتزعة مِن إخبات امللوك وذلّهم له تعاىل كارهني
ومضطرين مبا ينتزع من حال الثريان إذا وقعت يف أعناقها النريان .يسبق يف كالم العرب
تعابري كـ«قاهر امللوك» أو «يا من قهر امللوك» للتعبري عن سلطة اهلل تعاىل على خملوقاته،
لكن بيان هذا املضمون يف صورة هذه االستعارة أي «وضع النري على العنق» ـ الذي خيتصّ
بالثور ـ انزياح عمّا عرف العرب يف ما قبل ،وتعدّ استعارة بديعة للتعبري عن هذا املضمون،
فإنه صوّر املعاين العقلية إىل يف صورة األعيان احلسية ،ليكون أظهر حضوراً وأكثر خطوراً
يف الذهن.
حققت الكناية انزياحا عن املألوف والتجاوز عن معناه املعجمي إىل دالالت أخرِ ،مع
االحتفاظ بداللتها األصلية ويظهر هذا االنزياح ضمن العالقات األفقية« ،فينقل الكالم من
حيز نفعي حمدود يف رحاب غري حمدود من التأثري واجلمال» (حممد ويس ،2005 ،ص.)149
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من ألطف كنايات سيد الساجدين ما جاءت يف دعائه إذا تضرّع يف طلب العفو عن عيوبه،
يقول خماطبا سبحانه وتعاىل( :سَجَدْتُ لَكَ حَتّى تَتَفَقّأَ حَدَقَتَايَ ،وَأَكَلتُ تُرَابَ الأَرْض طُولَ
عُمُري ،وَشَربْتُ مَاءَ الرّمَادِ آخِرَ دَهْري ،وذَكَرْتُكَ فِي خِلَال ذَلِكَ حَتّى يَكِلّ لِسَاني( )...الدعاء
السادس عشر .)166 :فـ«أكل تراب األرض وشرب ماء الرماد» من الكنايات اليت ختتص هبذا
اإلمام ،فإنّه جتاوز اإلطار املألوف يف كالم العرب ،بل يف األدب العريب البليغ للتعبري عن
مشاعره وأحاسيسه ،فقد أبرز له عدم عذوبة الطعام وهناءة الشراب طوال حياته ،تلوحياً عن
طريق الكناية وجاوزت األلفاظ عن معانيها احلقيقية إىل املعاين الكنائية.
من أقوِ كناياته دعائه على أعداء اجملاهدين يف سبيل اهلل( :اللّهُمّ افلُل بذَلِكَ عَدُوّهُمْ ،وَاقلِمْ
عَنْهُمْ أَظفَارَهُمْ ،وَفَرّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِهمْ ،وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفئِدَتِهمْ) (الدعاء السابع والعشرون.)258 :
سبق يف كالم العرب هذا اللعن على العدو« :ال ترك اهلل شعرا وال ظفرا» أي ال عينا وال
يدا ،لكن اإلمام عبّر عن هذا املعىن بقول أمجل من هذا ،فيطلب قلم أظفارهم عنهم ،أي قطع
أيدي األعداء عن اجملاهدين وإقبال اهلزمية والفشل منهم ،وهذا كناية عن قطع اليد وعدم
القدرة يف اإلضرار هبم .فال يكتفي اإلمام هبذه الكناية فحسب ،بل مأل كالمه بكنايات متتابعة
كقوله« :افلُل بذَلِكَ عَدُوّهُمْ» الذي يكنّى عن إزالة قدرهتم ،وقوله «وَاخْلَعْ وَثَائِقَ أَفئِدَتِهمْ» كناية
عن وقوع اهلول والرعب يف قلوهبم عن أهل اإلسالم.
إنّ اجملاز املرسل ضرب آخر من ضروب االنزياح الداليل؛ إذ انزاح الكالم عن معناه
احلقيقي إىل املعىن اجملازي بعالقاته املختلفة .فمثل هذه الصورة االنزياحية تظهر يف كالم
اإلمام حيث يقول يف مطلع دعائه( :رَب أفحَمَتْين ذُنُويب( )...الدعاء الثالث واخلمسون.)489 :
فإنه يف البنية السطحية أسند اإلفحام إىل الذنوب للعالقة السببية وهو االحنراف عن املعىن
التحيت وهو إسكات املتكلم لكثرة ذنوبه وعظمها وعدم طاقته للتكلّم حبجة أو عذر .يضاعف
مجال هذا االنزياح أن نعلم بأنه خيفى يف هذا الكالم ،انزياح آخر مع توظيف لفظة
«أفحمتين» بدل «أسكتتين» ،فتحمل هذه اللفظة معىن السواد ،والفحم (نوع من الوقود) يف
نفسه ،وكالمها تناسب معىن الذنوب وألنّ الذنوب باطنها أسود ،والذنوب ذاهتا سبب االحتراق
يف النار ويف األصل هي وقود النار ،وال يوجد مثل هذه الداللة يف لفظة «أسكتتين».
كذلك« ،تنبّة البالغيون إىل اإلمكانات التعبريية يف إشراب احلرف معىن حرف آخر ،أو
العدول عن حرف إىل آخر يف باب تضمني حلروف ،أي استعمال بعضها مكان بعض»
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(املسدي ،دون تا ،ص164؛ وأبو العدوس ،2010 ،ص .)188وقد عدّ ابن جين «مسألة العدول يف
احلروف من األبواب اللطيفة والطريفة يف اللغة» (ابن جين ،دون تا ،ج ،2ص)435؛ ألهنا تفاجئ
املتلقي مبا ال يتوقعه يف الكالم.
نرِ صورة التضمني يف كثري من عبارات الدعاء لإلمام السجاد  ،منها يف دعائه ألهل
الثغور؛ حيث يقول( :فَإذا صآف عَدُوكَ وعَدُوهُ فَقَللهُمْ يف عَيْنهِ ،وصَغرْ شَانَهُمْ يف قَلبهِ ،وأَدِل لَهُ
مِنْهُمْ ،وال تُدِلهُمْ مِنْهُ) (الدعاء السابع والعشرون .)260 :أي ،أجعل الكرّة والنصر والغلبة له عليهم
وال جتعل الكرة والنصر والغلبة هلم عليه .يف هذه العبارة مفردة «اإلدالة» يتعدِّ بنفسه ،كما
قال ابن األثري :ندال عليهم ويدالون علينا مبعىن الغلبة ،ومنه حديث أيب سفيان يقول :ندال
عليه ويدال علينا :أي نغلبه مرة ويغلبنا أخرِ (ابن األثري ،دون تا ،ج ،2ص.)141
فانزاح يف الفعل األول من التعدّي بنفسه إىل التعدّي بالالم ،لتضمينه معىن االنتصار،
أي «وانتصر له مديلًا منهم» .وفائدة ذلك تأكيد اإلدالة للغازي واجملاهد ليتضمّن معىن
الكلمتني ولذلك مل يأت بالالم يف قوله «وال تدهلم منه» بل جاء به على أصله (ابن املعصوم
املدين ،دون تا ،ج ،4ص.)262
حقيق بأن نذكر يف ختام هذا املقال ،بأن مثرة هذه االنزياحات واالحنرافات عن النظام
اللغوي املعياري هو كسر املعارف ،وإدخال املخاطب يف اجلو غري املتوقع لديه ،ليلفت انتباهه
إىل املضمون ،فالتراكيب املزناحة ال تؤثر على املخاطب مباشرة ،بل يبدأ تأثريها من الفكر
والوجدان ،مث ينعكس على احلواس ،فيتذوّق املخاطب من درك انزياحاته وفهمه من وراء
األلفاظ والتعابري (شريي ،1380 ،ص.)9

النتيجة
 .هذا
إنّ الصحيفة السجادية أمجع وأوثق أثر بني أيدينا من أهل بيت رسول اهلل
الكتاب القيم ال يكون أسوة يف الدعاء فحسب ،بل يعدّ هذا األثر من أعلى النماذج األدبية
مبا حيتوي نوادر الكالم واألدب؛ وطبقاً ملا عاجلناه يف أسلوبية االنزياح ،ميكننا اإلشارة إىل
أهم ما وصلنا إليه يف هذا الكالم املوجز:
 .1إن الصحيفة السجادية مملوّة باملعاين واملعارف اجلميلة اليت سبكها اإلمام يف قالب
األلفاظ والتصاوير الفنية املتجلية يف الصور االنزياحية.
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هذا الكتاب الشريف رغم البعد الزماين الشاسع بينه وبني العصر احلديث ،له
استعداد ذايت ملسايرة معطيات العصر احلديث يف إطار األسلوبية بصورة عامة
واالنزياح بصورة خاصة.
تتجلّى غايات االنزياح بأنواعها الصوتية ،والنحوية ،واملعجمية ،والداللية يف الصحيفة،
منها تأدية معان داللية تكون أعمق وأبلغ وأشد تأثريا على النفوس يف حالة اخلروج على
قواعد اللغة وضوابطها فإنّ عملية االنزياح تؤثر يف القائل والنص واملخاطب.
ال يتحقق البعد اجلمايل يف األدعية عن طريق التالئم واجلناس والسجع بني املفردات
فحسب ،بل توظيف األصوات واأللفاظ واجلمل يف مكاهنا احلقيق على حسب مقتضى
حال الدعاء من أهداف االنزياح.
التصاوير الفنية واالنزياحات الداللية مبا أهنا أوسع مستويات اللغة من ناحية انزياحية،
تؤدي وظائفها التعبريية بدرجة أقوِ وأوضح من االستعمال احلقيقي لأللفاظ؛ ألهنا
تتعدِ املعاين العقلية إىل املعاين احلسية ،وتعرب عن مواطن مجالية خفية يف النص عن
طريق االستعارات واجملاز والكناية.
يهدف االنزياح إىل شدّ انتباه القارئ أو السامع ومفاجأته بشيء جديد عن طريق
اخلروج عن قواعد النحو املألوفة ،كعدول اإلمام عن بعض هذه القواعد يف كالمه
الذي يؤدي يف النهاية إىل كسر ما يعرف يف الكالم.
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