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التصوير األديبّ يف خُطب هنج البالغة
(خطبة "األشباح" منوذجاً)
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امللخّص
إنَّ التصوير األديب يعدّ من القيم اهلامة واألساسية يف األعمال األدبية؛ ألنه هو األداة املفضلة يف إظهار
التجارب الشعورية مبا حيوي من أفكار وخواطر ومشاعر وأحاسيس .تتكون عناصرُ التصوير األديب من الداللة
املعنوية لأللفاظ والعبارات ومؤثرات أخرِ يكمل هبا األداء الفين وهي :اإليقاع املوسيقي والتخييل احلسي
والصناعات البالغية والكلمات والعبارات والظالل اليت يشعّها التعبري. ...
تتناول هذه املقالة من خالل املنهج الوصفي -التحليلي التصوير األديب يف خطبة «األشباح» من حيث النظر
يف هذه اخلطبة باألسلوب األديب والتصويري عن املعاين الغامضة السمائية يف
والتطبيق .لقد عبر اإلمام
وصف قدرة اهلل تعايل وكيفية خلق السماوات واألرض وصفة املالئكة  ...إنَّ املعىن الذي أوحى به التصوير الفين يف
خطبة «األشباح» بعنصر اخليال واإليقاع املوسيقي وبوسائلها البالغية األخرِ ـ كاالستعارة والتشبيه والكناية ـ يومئ
إىل تصوير يقوّي املعىن وجيلى الصورة اليت هي مدار احلسن .فإنَّ التعبري اجملرد ،ال حيدث يف النفس ما أحدثه
التصوير الفين من تأثري يف هذه اخلطبة؛ ألنه قد أحدث يف املتلقي شوقاً إلدراك اخلطبة ودَفَعَه إىل إعمال الفكر
وبذل اجلهد ملعرفتها.

الكلمات الرئيسية
الصورة األدبية ،اخلَيال ،اإليقاع املوسيقي ،خطبة "األشباح".
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* الكاتب املسؤول

Email: roohallah62@yahoo.com
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مقدمة
إنَّ التعبري املباشر اجملرّد ينقل املعىن الذهين دون أن حيدث طرباً أو تأثرياً ،بينما
التعبري الفين املعتمد على التصوير ميأل النفس سروراً وطرباً وتأثرياً .أولع النقاد بالتصوير
وحتدّثوا عنه بإسهاب؛ ألنه الوسيلة الفنية اجلوهرية لنقل التجربة.
تتكون عناصرُ التصوير األديب من الداللة املعنوية لأللفاظ والعبارات ومؤثرات أخرِ يكمل
هبا األداء الفين ،وهي :اإليقاع املوسيقي للكلمات والعبارات والظالل اليت يشعّها التعبري ،مث
األسلوب الذي تعرض به التجربة األدبية (اخلفاجي ،2003 ،ص .)56فما التجربة إال صورة كبرية
ذات أجزاء ،هي بدورها صور جزئية تقوم من الصور الكلية مقام احلوادث اجلزئية من
احلدث األساسي يف العمل األديب .وإذاً الصورة جزء من التجربة وجيب أن تتآزرَ مع األجزاء
األخرِ يف نقل التجربة نقالً صادقاً فنياً وواقعياً .وكلما كانت الصورة أكثر ارتباطاً بذلك
التجربة كانت أقوِ صدقاً وأعلى فناً وكذلك الصورة التعبريية اإلحيائية أقوِ فنياً من الصور
الوصفية املباشرة؛ إذ إنَّ لإلحياء فضالً ال ينكر على التصريح (دمهان ،2000 ،ص.)140
قائمة أيضاً على خيال واسع اآلفاق ،دقيق التصور ،واضح املعامل،
عبقرية اإلمام علي
يتخذ صوره من الواقع ،وخيلق منها مشاهد واقعية رائعة ،ولوحات فنية كثرية اجلمال .وميتزج
ذلك اخليال بشعور حيّ دافق ،يبعث يف املشاهد والصور حياة ونبضاً فتنطلق بليغة وتؤثر أشدّ
التأثري (الفاخوري ،1380 ،ص.)326
الشك أنَّ العناية اليت أوالها النقاد والبالغيون منذ القدمي لقضية الصورة تعدّ دليالً على
أمهية دراستها وعلى أمهية التعرّف على طبيعتها األدبية .ويف العصر احلديث ،قامت دراسات
متعددة تناولت الصورة األدبية يف جوانبها النظرية والتطبيقية ،واهتمت بطبيعة الصورة
وأشكاهلا املختلفة ،وحاوَلَ بعضُها إجراء دراسات تطبيقية على الصورة يف شعر شاعر حمدد،
أو مدرسة معينة أو شعر عصر أديب كامل.
من سوابق البحث ميكن اإلشارة إىل :املقالة املعنونة بـ«الصورة الفنية يف رسائل اإلمام
علي » خلليل برويين وآخرين طُبعت يف جملة آفاق احلضارة اإلسالمية سنة 1435هـ.
قامت هذه املقالة بدراسة ألهم آليات الصورة الفنية يف ثالث رسائل من هنج البالغة؛ الرسالة
رقم  31والرسالة رقم  45والرسالة رقم  .53والفرق بني املقالة املذكورة وحبثنا هذا بينٌ؛ ألننا
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قمنا بدراسة التصوير األديب يف خطبة األشباح .وهناك مقالة أخرِ بعنوان «حركية الصور
األدبية يف خطب هنج البالغة» ملرتضى قائمي طُبعت يف جملة «اجلمعية العلمية اإليرانية للغة
العربية وآداهبا» سنة 1390ش .قام الباحث يف هذه املقالة بدراسة الصورة يف خطب هنج
البالغة ،واستشهد ألهم عناصر الصورة مثاالً من خطبة ما وما تطرّق إىل دراسة عناصر
الصورة بكاملها يف خطبة مستقلة ،وإضافة إىل ذلك مل يأتِ الكاتب من خطبة األشباح شاهداً
لعناصر الصورة .ومقالة «اإليقاع يف خطب هنج البالغة» لنصراهلل شاملي طُبعت يف جملة
العلوم اإلنسانية الدولية سنة 1432هـ .تناول الكاتب يف هذه املقالة موضوع اإليقاع يف خطب
هنج البالغة .وجدير بالذكر أنَّ دراسة اإليقاع مبفرده يف خطب هنج البالغة أخصّ من دراسة
التصوير األديب فيها .واملقالة األخرِ هي «التنكري ومجاليته البالغية يف هنج البالغة» حملمد
مريحسيين طُبعت يف جملة «اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا» سنة 1392ش .قام
الباحث يف هذه املقالة بضبط املالمح الداللية للتنكري يف كالم اإلمام علي  .وأما الفرق
بني املقالتني واضح ال حاجة إىل بيانه .ويبدو ـ على حسب ما اطّلعنا عليه ـ أنه مل يكتَب حبثٌ
حول دراسة التصوير األديب يف خطبة «األشباح» وبنظرة متفحصة ندرك أنَّ كل هذه احملاوالت
السابقة هتيئ األرضية النظرية الالزمة لدراسة التصوير األديب يف هنج البالغة ودراسة خطبة
من خطبها تطبيقياً.
تتناول هذه املقالة من خالل املنهج الوصفي -التحليلي التصوير األديب يف خطبة
"األشباح" نظرياً وتطبيقياً ،للكشف عن طريقها ،عن مدِ األصالة للصورة األدبية اليت تتمتع
هبا .وجدير بالذكر أنَّ هذا املنهج هو أنسب منهج لدراسة الصورة األدبية يف خطبة األشباح؛
إذ من خالله تطرقنا إىل استخراج املبادئ واألصول النظرية للبحث ،مث تطبيقها على
الشواهد اليت مت استخراجها من اخلطبة .وهكذا من خالل هذا املنهج وهذه الدراسة،
نتطرق إىل عناصر التصوير األديب على الترتيب التايل :أوالً نقوم بتحليل اإليقاع واملوسيقى
يف هذه اخلطبة وثانياً نلقي الضوء على أهم ميزات التخييل احلسي يف اخلطبة وجبانبها
نتناول النكت البالغية فيها.

الصورة األدبية
شغل مفهوم أو مصطلح الصورة األدبية النقاد القدماء واحملدثني؛ ألهنا أداة التأثري
للشاعر كي يؤثر يف املتلقي ويشدّ ا نتباهه ،كما تعدّ الوسيلة اليت يتوسل هبا الناقد للكشف
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عن قوة الشاعر واألديب أو ضعفهما .يقول اجلاحظ :إنَّ املعاين مطروحةٌ يف الطريق
يعرفها العجمي والعريب والبدوي والقروي ،وإنما الشأن يف إقامة الوزن ،وختير اللفظ
وسهولة املخرج ،وكثرة املاء ويف صحة الطبع ،وجودة السبك ،وإنما الشعر صياغة وضرب
من التصوير (اجلاحظ ،دون تا ،ص .)131فالصورة ركن رئيس يف العمل األديب ،وهبا ميتاز
أديبٌ عن آخر ،ومع ذلك ظل مفهوم الصورة يلفّه الغموض حيناً وحتيط به الظالل حيناً
آخر ،يستعصي على التحديد والبيان؛ ألنَّ كل ناقد ينظر إليها من خالل رؤيته املعرفية
اخلاصة ،أو مذهبه األديب والنقدي ،فوقع التباين بينهم يف حتديد مصطلحها ويف طريق
دراستها أيضاً .ولكن معظم النقاد يعترفون بأمهيتها األساسية يف خلق النص األديب
ويعدّوهنا عالمة النبوغ واإلبداع.
«الصورة هي الشكل الفين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر يف
سياق بياين خاصّ ،ليعبّر عن جانب من جوانب التجربة األدبية الكاملة ،مستخدماً طاقات
اللغة وإمكانيتها يف الداللة والتركيب واإليقاع واحلقيقة واجملاز والترادف والتضاد واملقابلة
واجملانسة وغريها من وسائل التعبري الفين» (عباس ،1975 ،ص .)28نلحظ أنَّ الصورة هبذا
التعريف مجعت اجلانب املوسيقي واللفظي والبالغي والداليل ،فقد كان تعريفه جامعاً
ملكونات العمل األديب.
إنَّ أكثر التعريفات اليت ذكرها النقاد للصورة مصدرها وظيفة الصورة أو جمال عملها
يف األدب ،فعندما تكون يف ذهن القائل فكرة ما ،حياول نقلها إىل عقل املخاطب أو حياول
نقل صورة منها إىل عقل املخاطب معتمداً يف ذلك على اللغة الشفوية والكتابية ينتج عن
ذلك لفظ يعبّر عن فكرة ،وهو ما يسمّى تقرير حقيقة أو نقل حقيقة جمردة؛ فإذا كان الذي
عنده عاطفة أو فكرة مث أدّامها إىل املتلقي كان ذلك أدباً ،إال أنه إذا كانت األفكار هي
الغرض األول من الكالم ،دخلت العاطفة لتبعث يف األفكار روعة وقوة ،كان املتحصل أدباً
عاماً (فهمي ،1962 ،ص .)204واملسألة هي :كيف يبعث يف نفس املتلقي عاطفة كاليت يف نفس
األديب إذا كان معجباً أو حمباً أو متحمساً ...فالوسائل اليت حياول هبا األديب نقل فكرته
وعاطفته معاً إىل قرائه أو سامعيه تدعى الصورة األدبية .فالصورة مرتبطة باخليال ال بأنواع
البالغة فقط .فإنَّ الصورة هي جتسيم ملنظر حسي ،أو مشهد خيايل يتخذ اللفظ أداة له،
فهناك الظل واإلحياء واإلطار وكلها عوامل يف خلق الصورة وتقوميها.
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أهم مكونات التصوير األد ي
تتكون عناصر التصوير األديب من الداللة املعنوية لأللفاظ والعبارات ومؤثرات كثرية أخرِ
يكمل هبا الصورة األدبية كـ «اإليقاع املوسيقي للكلمات والعبارات والظالل اليت يشعها التعبري
والتخييل احلسي والنكت البالغية ،واألسلوب الذي تعرض به التجربة األدبية و .»...سنحاول
أن ندرس أهم هذه العناصر نظرياً ،مث نتطرق إىل حتليلها تطبيقياً يف خطبة "األشباح".

اإليقاع املوسيقي:
اللغة العربية لغة موسيقية فنية ،وتبدو موسيقيتها يف اختالف خمارج احلروف ،واختالف
صفاهتا ،واختالف حركاهتا وسكناهتا ،كما تبدو اختالف الكلمات من حيث جرسها ونغماهتا،
ويف اختالف العبارات من حيث إيقاعها (اخلالدي ،1989 ،ص .)180وتعتمد املوسيقى على الوزن
والقافية يف اإلطار اخلارجي ،أما املوسيقى الداخلية فهي مستوحاة من قدرة األديب على
اختيار كلماته وحروفه اختياراً دقيقاً (خفاجي ،2003 ،ص .)61فالتأثري املوسيقي يف الصورة
األدبية يكمن يف أنََّ املوسيقى ال تنفك عن معىن العبارة ،وباختالف املعىن تتنوع موسيقى
العبارات .ومن دالئل ذوق األديب مراعاته ملقامات الكالم ووضعه كل شيء يف األسلوب
موضعه :فيضع اجلزالة يف موضعها ،والرقة والعذوبة يف موضعها ،ويضع التقدمي والتأخري،
واحلذف والذكر ،والفصل والوصل ،واإلجياز واإلطناب وكثرة السجع واإلزدواج والتوازن
والترصيع كالً يف موضعه .وبذلك تكمل الصورة وترتفع مزنلة األسلوب يف البالغة .وجدير
بالذكر أنَّ اإلحساسات الناشئة من اإليقاع الداخلي اخلاصة باألصوات واأللفاظ والتراكيب،
مؤثرة يف النص وقادرة على خلق الدالالت اجلديدة اليت تنطلق من سياق خاص.

اخليال:
القوة املتخيلة حتفظ صور احملسوسات ومتلك قدرة على استعادهتا بعد غياهبا .احلس
هو أصل التخيل ولوال احلس ما وجد التخيل ،فاإلنسان ال ميكن أن يتخيل األشياء مل يكن قد
أحسها فالذي فقد حاسة البصر مثالً ال ميكن له أن يتخيل األلوان .تقوم وظيفة خلق الصور
وإبراز اجلمال يف استعمال االستعارة والتشبيه ،إضافة إىل أنه يدفع األديب يف أثناء تعبريه
عن جتربته الشعرية إىل استحضار مشاهد وأشياء واستدعاء الواقع والذكريات .اهتمّ النقاد
باخليال بل جعله بعضهم أساس الصورة األدبية (الشائب ،1956 ،ص .)248اخليال كعنصر من
عناصر الصورة هو تلك القوِ النفسية اليت يستطيع به األديب أن يعرض أدبه يف صورة
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قوية مؤثرة ،وذلك بتصوير حقيقة الشيء حىت يتَوَهمَ أنه ذو صورة تشاهد .اخليال هو
الطبع الغالب ،حبيث توشك الفطرة أن تتجه إليه يف تقريب البعيد وتوضيح الغامض ونقل
ما ال يرِ إىل ما يرِ (عبدالتواب ،1995 ،ص.)25

النكت البالغية:
الصورة مشتملة على الصناعات البالغية أو األشكال اجملازية ،بشرط عدم انفصال هذه
عن السياق أو املوقف العام الذي حيدّد جوانب التجربة الشعورية وال عن اإلحساس املسيطر
على مجيع عناصرها ،أو تكون القوة الفاعلة هي اليت صاغتها (بوزياين ،2007 ،ص .)129لكل
تعبري جمازي وتشبيه واستعارة وظيفةٌ حقيقيةٌ خاضعةٌ للوظيفة الكلية اليت يقوم هبا العمل
األديب .وما اجلناس والتضاد والتشخيص والتجسيم والتكرار إال صور ومسات لإليقاع.
البالغة كذلك تدور علي فكرة النظم ،واملسائل اليت يرِ أهنا عُمُد تقوم عليها البالغة وهي:
التشبيه ،واالستعارة ،والكناية ،واإلجياز ،واجملاز ...هي [نفسها] وسائل تصوير املعىن ،أو
تقدميه بشكل فين (دمهان ،2000 ،ص.)68

خطبة "األشباح"
إنّ هذه اخلطبة الشريفة كما ذكرها السيد من جالئل خطبه ومشاهريها وتسمى
خبطبة «األشباح» الشتماهلا على ذكر األشباح واألشخاص من املالئكة وكيفية خلقهم وبيان
هبذه اخلطبة على منرب الكوفة ،وذلك أن رجالً أتاه فقال
أقسامهم .خَطَبَ أمري املؤمنني
وتغيّر لونه ألجل
له :يا أمري املؤمنني صف لنا ربّنا لزنداد له حباً وبه معرفة .فغضب
ذلك ونادِ :الصالة جامعة ،فاجتمع الناس حىت غصّ املسجد بأهله .فصعد املنرب فحمد اهلل
 ،ووصفه بأوصاف العزّ والكمال وصفات اجلربوت واجلالل
سبحانه وصلّى على النيب
وقال« :الحَمْدُ هلل الَّذِي الَ يَفِرُهُ المَنْعُ وَالجُمُودُ ،وَالَ يُكدِيهِ اإلعْطَاءغ وَالجُودُ؛ إذ كُل مُعْط مُنْتَقِصٌ
سِوَاهُ ،وَكُل مَانع مَذمُومٌ مَا خَالَهُ( »...هامشي اخلوئي ،1358 ،ص.)288

الصورة األدبية يف خطبة "األشباح"
الصورة األدبية يف خطبة األشباح واختذها وسيلة ليقوم
وقد استخدم اإلمام علي
من خالهلا بعرض أفكاره وأغراضه اليت يرمي إيصاهلا إىل خماطيب ومتلقي اخلطبة.
سنقوم فيما يلي بدراسة حتليلية وتطبيقية ألهم مقومات الصورة كـ :اإليقاع املوسيقي يف تلك
اخلطبة واخليال احلسي وجبانبه النكت البالغية يف خطبة األشباح.
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اإليقاع املوسيقي يف خطبة األشباح:
كما قلنا آنفاً؛ للعبارة اإليقاعية ،دورٌ اليستهان هبا يف جمال التصوير األديب ومما ال شك فيه
ان لإليقاع الداخلي وقعا صوتياً يف األذن األمر الذي يؤدي إيل تثبيت حالة شعورية تكون قد
هنضت باالستناد إىل قيمة تعبريية معتمدة على األلفاظ .إنَّ اإلمام كان يراعي يف خطبة
األشباح ،تناسب األصوات وحسن ائتالفها ،ويراعي أيضاً التناسب بني االيقاع الصويت واملعنوي،
ويسخر هذا االيقاع لرسم صور املعاين يف اخليال وإلثارة اإلحساس هبا يف نفوس املخاطبني.
أن يصف له الربّ مثلما يراه عياناً فغضب اإلمام
حينما سَألَ رجلٌ أمري املؤمنني
قائالً« :وَلَا تُقَدرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْر عَقلِكَ فَتَكُون من اهلالكني» (شوشتري،1376 ،
ص .)211حرف «القاف» من احلروف اجملهورة اليت تستعمل يف احلدث الشديد وتفيد الشدة
واالصطدام .هذا احلرف اجملهور قد أضفى على هذا املقطع إيقاعاً ملحوظاً وأحدث رنيناً
يتالئم مع سياق اخلطبة؛ ألنَّ األمام غضب من هذا السؤال وجعل الصوت األقوِ واجملهور
من ذلك اجلواب إىل قوله« :إذَا ارْتَمَتِ
ملوضع الشدة والغضب .يستطرد اإلمام
الأَوْهَامُ ،لِتُدْركَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِه؛ وَحاوَلَ الفِكرُ المُبَرأُ مِنْ خَطَرَاتِ الوَسَاوس ،أَن يَقَعَ عَلَيْهِ فِي
عَمِيقَاتِ غُيُوب مَلَكُوتِهِ ... ،رَدَعَهَا ،وَهِيَ تَجُوبُ مَهَاويَ سُدَفِ الغُيُوب مُتَخَلصَةً إلَيْهِ سُبْحَانَه...
بأَنهُ لَا يُنَالُ بجَوْر الِاعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرفَتِه» (شوشتري ،1376 ،ص.)215
استُخدم يف هذا املقطع من اخلطبة حرفُ «اهلاء» اليت تكون من احلروف املهموسة
ا ثنيت عشرة مرة .وما من شك يف أنَّ استخدام حروف املدّ بعد اهلاء املهموسة يوحي جبو
من العجز والضعف .وأحدث رنيناً يتالءم مع سياق اخلطبة أي يعكس حالة من الرخاوة؛ ألنَّ
األوهامَ تعجز عن إدراك صفات اهلل تعاىل؛ ألنَّ الصفات عني الذات وهذا اإلنسان أعجز من
أن يصل إىل ذلك .وجرس كلمة «الوساوس» ناشئ من التالؤم بني حروفها وائتالف هذه
احلروف وتكرار احلرفني (الواو والسني) ،وهذه امليزات تؤثر يف ترسيم صورة الوسوسة،
وتؤكد هذا املعىن يف نفس املتلقي يف صورة موحية .ويالحظ أيضاً أن بناء فعل (لَا يُنَالُ)
للمجهول ،يتناسق مع ضعف اإلنسان وما فيه من جمهول وإعجاب والفشل .إضافة إىل ذلك
املوسيقى يف املقطع األخري من الكالم نابعة من تآلف الكلمات ،حني األلفاظ املفردة تقرع
األلفاظ املفردة اجملاورة هلا سابقاً والحقاً .وهذا التناغم الصويت بني األلفاظ ،ال تتمّ
مجاليته املوسيقية إال بتمام التناسق بني أصوات اللفظ ومدلوله من املعىن ،وعلى سبيل املثال
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«االعتساف» يعين ركوب مفازة بغري قصد والسري على غري هدِ( ،الفراهيدي ،1409 ،ص)339

والتناسق بني هذا املعىن واإليقاع املذكور أعاله بديهي وواضح.
كما ذكرنا آنفاً التأثري املوسيقي يف الصورة األدبية يكمن يف أنََّ املوسيقى ال تنفك عن
معىن العبارة ،وباختالف املعىن تتنوع موسيقى العبارات .وعلى سبيل املثال يقول اإلمام علي
يف فقرة من خطبة األشباح« :فَأَشْهَدُ أَنَّ مَنْ شَبهَكَ بتَبَايُن أَعْضَاء خَلقِكَ ،وَتَلَاحُم حِقَاق
مَفَاصِلِهمُ المُحْتَجبَةِ لِتَدْبري حِكمَتِكَ ،لَمْ يَعْقِدْ غَيْبَ ضَمِريهِ عَلَى مَعْرفَتِكَ» (شوشتري،1376 ،
ص .)225جرس حرف الشني بتكراره مع ما له من انتشار النفَس يف الفم عند نطقه ،يوحي
إىل جو من الشهادة واإلعالن ،وكذلك تأكيد اجلملة بـ «آنَّ» وتضعيف «النون» و«الباء» قد
أضفى على ترسيم هذه الصورة يف ذهن املتلقي.
أما تكرر حرف «احلاء» أربع مرات وملا يدلّ على التمسك البالغ وباألخص يف اخلفيات
وباتصافها باالصمات واهلمس وأيضاً البُحة اليت مسة متأصلة هلذا احلرف( ،ابن جين،
 ،1952ص )107تصور جواً من اإلحياء واإلهبام .وهذا هو التناسق بني اإليقاع واملعىن مبا أنَّ
ألفاظاً كـ« :حِقَاق»؛ «المُحْتَجبَةِ»؛ «حِكمَتِكَ»؛ «غَيْبَ»؛ و«ضَمِريه» إضافة إىل معناها األصلية
تتضمن معىن اإلهبام واإلخفاء أيضاً.
إنَّ إليقاع األلفاظ إحياءًً خاصاً يثري يف النفس جواً يهيّء لقبول املعىن (املبارك،1975 ،
ص .)261جند هذا الدور لإليقاع يف خطبة األشباح مراراً .عندما نقرأ اخلطاب التايل تتبني دور
الذين جعلوا اهلل مركباً ومتجزئاً؛ مستخدماً أحرف
اإليقاع بوضوح ،حيث يُكذّبُ اإلمام
«اجليم» و«الزاء» و«القاف»« :كذَبَ العَادِلُونَ بك إذ ...جَزءغوكَ تَجْزئَةَ المُجَسمَاتِ بخَوَاطِرهِمْ،
وقَدرُوكَ عَلَى الخِلقَةِ المُخْتَلِفَةِ القُوَِ بقَرَائِح عُقُولِهمْ» (شوشتري ،1376 ،ص)225؛ ألنَّ «اجليم»
و«الزاء» من احلروف اجملهورة وتتصف «الزاء» بالصفري أيضاً و«القاف» تتصف بالشدة
واالنفتاح (موسوي ،1380 ،ص .)105واستخدام التشديد يف الفعلني «جَزءغوكَ» و«قَدرُوكَ» والسجع
بينهما فهذه األوصاف مجيعاً كافية أن توقع يف النفس جرساً وترسم صورة اإلنكار والتكذيب.
ويف عبارة «قَدرَ مَا خَلَقَ فَأَحْكَمَ تَقدِيرَهُ ودَبرَهُ فَأَلطَفَ تَدْبريَهُ ،ووَجهَهُ لِوجْهَتِهِ فَلَمْ يَتَعَد
حُدُودَ مَنْزلَتِهِ» (شوشتري ،1376 ،ص .)721غالبية األلفاظ شديدة الوقع على األذن قوية
اجلرس تناسب أهوال التقدير واإلحكام والتدبري ،وهذه القوة يف اإليقاع متولدة من بناء
الكلمة املعتمدة علي حروف «القاف» و«الدال» و«اجليم»؛ ألنَّ هذه احلروف كلَّها متصفة
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بالشدة واجلهر والقلقلة ،مث إيقاع على حرف مشدد ،يف أفعال «قَدرَ» و«دَبرَهُ» و«وَجهَهُ» يزيد
من شدة اإليقاع ،فيتداعى حالة من القرع وهكذا يتحقق التالؤم بني اللفظ واملعىن .ويسخر
هذا اإليقاع لرسم صور املعاين يف اخليال وإلثارة اإلحساس هبا يف نفوس املخاطبني.
هكذا توازن موسيقى موحّد النغم ،تألفه األذن وجتد فيه متعة ومجاالً موسيقياً تنبع من
اختيار اإلمام لعباراته ومجالته اختياراً يف غاية الرهافة الذوقية؛ فهذا الفصل من اخلطبة
يعتمد على الفواصل املقفاة والتوازن بني العبارات .واإليقاع هنا يتصف بالتنوع والتوازن؛ حيث
كيفية خلق السماوات قائالً« :وَنَظَمَ بلَا تَعْلِيق رَهَوَاتِ فُرَجهَا ،وَلَاحَمَ صُدُوعَ
يصف اإلمام
انْفِرَاجهَا ،ووَشجَ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَزْوَاجهَا .وَذَلَّلَ لِلهَابطِنيَ بأَمْرهِ وَالصاعِدِينَ بأَعْمَال خَلقِهِ ،حُزُونَةَ
مِعْرَاجهَا .وَنَادَاهَا بَعْدَ إذ هِيَ دُخَانٌ فَالتَحَمَتْ عُرَِ أَشْرَاجهَا .وَفَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاق صَوَامِتَ
أَبْوَابهَا .وَأَقَامَ رَصَداً مِنَ الشهُب الثَّوَاقِب عَلَى نقَابهَا .وَأَمْسَكَهَا مِنْ أَن تُمُورَ فِي خَرْق الهَوَاء
بأَيْدِهِ .وَأَمَرَهَا أَن تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرهِ» (شوشتري ،1376 ،ص .)473إنَّ هذه املوسيقى إشعاع
للنظم اخلاص وتابعة لقصر الفواصل وطوهلا ،كما هي تابعة النسجام احلروف يف الكلمة
املفردة والنسجام األلفاظ يف الفاصلة الواحدة ،وهذا اإليقاع متناسق مع اجلو ،ويؤدّي وظيفة
أساسية يف البيان وهو خلق احلركة للجملة وتأثري يف نفس القارئ هبذا األسلوب.
لأللفاظ قيمة ذاتية؛ إذ تقدّم املتعة احلسية اليت جيدها املتلقي مستمعاً أو قارئاً ،فتنشأ
من تتابع أجراس حروفها ،ومن توايل األصوات اليت تتألف منها يف النطق ،ويف الوقوع على
األمساع .نستشهد على هذا القول باملثال اآليت من خطبة األشباح .حيث يصف اإلمام
خلق السماوات قائالً ...« :ووَشجَ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَزْوَاجهَا ،وَفَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاق صَوَامِتَ أَبْوَابهَا... ،
وَأَمَرَهَا أَن تَقِفَ مُسْتَسْلِمَةً لِأَمْرهِ ،وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارهَا ،وَقَمَرَهَا آيَةً مَمْحُوةً مِنْ
لَيْلِهَا» (شوشتري ،1376 ،ص .)472تسمع األذن كلمة «وَشجَ» يف قوله« :وَشجَ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَزْوَاجهَا»
فيتصور اخليال ذالك الترابط والتوشيج الذي حيصل بني زوجني من كل شيء .إنَّ هذا اللفظ
يرسم الصورة جبرسه الذي يلقيه يف األذن .وهكذا الفَتَحَات الثالثة املتكررة يف فعل «فَتَقَ»
توحي جبو من االنفتاح والفرج ،وتالئم صورة من نزول املطر .فإنها تفسح اجملال لتنوع النغمة
املوسيقية للكلمة الواحدة لسعة إمكانياهتا الصوتية ومرونتها .أما فعل «الِارْتِتَاق» بواسطة ترديد
حرف التاء دون أيّ فاصلة بينهما وبواسطة املد الذي حيدثه املصوت الطويل ـ األلف ـ مسحة
يف اهلدوء املناسب هلذا املقام يرسم صورة من االلتحام وااللتزاق .وهكذا كلمة «مستسلمة»
فيخيّل إىل املتلقي جرسُها اللني وتآلفُ حروفِها بعضِها مع بعض ،صورةَ التسليم واخلضوع.
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وأما يف لفظ «مُسْتَسْلِمَةً» استُخدِمت «السني» ،و«التاء» و«اهلاء» حروفٌ ذات اجلرس
املوسيقي الناعم الرخي والسلس املوحية يف املواضع اليت يشيع فيها جو من اإلنقياد واخلضوع.
وأمّا هناك موضع تأمّل لطيف بني املقطعني :مقطع «وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً» ومقطع «وَقَمَرَهَا
آيَةً مَمْحُوةً» .إنَّ االمام استخدم يف املقطعني إيقاعني خمتلفني متالئمني مع متطلبات سياق
املقطعني .فلفظان «مشسها» و«مبصرة» يبدوان جملجلني ،ويف املقابل لفظان «قمرها» و«ممحوة»
يظهران خافتني .ففي املقطع األول استُخدم حرف «الشني» الدالة على التفشي وحرف «الصاد»
الدالة على الصفري وحنسّ من املقطع األول الصوت القويّ ،ويف املقابل نسمع من املقطع الثاين
جعل الصوت األقوِ للشمس
صوتاً رخياً ونلمس فيه اللني .وملخص القول أنَّ اإلمام علي
والصوت األضعف للقمر .وهاهو التناسق والتالؤم بني إيقاع املقطعني ومعنامها.
ومبا أنَّ العرب يراعون يف اجتماع احلروف يف الكلمة واجلملة وتوزعها وترتيبها فيها حدوث
االنسجام الصويت والتآلف املوسيقي ،ميكن أن نستشهد هلذا النوع من املوسيقى باملقطع التايل
من خطبة األشباح ،حيث يقول اإلمام يف وصف إمالء السماوات باملالئكة« :وَمَلَأَ بهمْ فُرُوجَ
فِجَاجهَا وَحَشَا بهمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا ،وَبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلكَ الفُرُوج زَجَلُ المُسَبحِنيَ مِنهُم يف حَظائِر
القُدس وَسُتُرَاتِ الحُجُب وَسُرَادِقَاتِ المَجْد» (شوشتري ،1376 ،ص .)545حيتوي هذا املقطع من
اخلطبة تكرار حرف «اجليم» تسع مرات وهي من احلروف اجملهورة والشديدة وتكرار حرف
«اهلاء» مخس مرات وهي من احلروف املهموسة وأيضاً ترديد حرف «الفاء» مخس مرات وهي
من احلروف املهموسة وتكرار حرف «األلف» عشر مرات وهي من احلروف اجملهورة .فأوجد
الترديد الصويت هلذه احلروف إيقاعاً رائعاً يشبه حركة تعلو وختفت ويصوّر اإليقاع هنا تركيباً
هارمونياً متكوناً من األصوات املتكررة املتباينة جهراً ومهساً .والتعبري هنا خيرج وصف املالئكة
صوراً شاخصةً متحركة ويعدل هبا عن التعبري اجملرد إىل الرسم املصور.
وأيضاً يف خطبة األشباح هناك ألفاظ هلا جرس وظل متناسقان مع مدلول اللفظ وترسم
مبفردها صورة موحية رائعة .ومنها نستطيع أن نستشهد مبا يأيت« :الرجيج»؛ «الدلَّح»؛
«المُتَلَاطِم» ؛« بكَلكَلِهَا»« ،تغلغلها» .استُخدِم لفظ «الرجيج» يف قوله « :ووَرَاءَ ذَلِكَ الرجيج
الَّذِي تَسْتَك مِنْهُ الأَسْمَاع» (شوشتري ،1376 ،ص .)545املعىن اللغوي للرجيج يعين الزلزلة
واالضطراب وهو من «رج» مبعىن حتريكك شيئاً كحائط إذا حركته (ابن منظور ،1414 ،ج،2
ص .)283حروف هذا اللفظ كلها جمهورة وتعكس حالة من الضوضاء وتكرار حرف اجليم،
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جبانب امتداد صوت الياء وتشديد حرف الراء يوحي جبو من االضطراب والزلزلة ،ويوجد
النغمة املوسيقية املتناسبة مع املعين واجلو.
لفظ «الدلَّح» يف عبارة« :مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلق الغَمَام الدلَّح وَفِي
استخدم اإلمام
عِظَم الجبَال الشمخ» (شوشتري ،1376 ،ص .)546الدلَّح :مفردها الداحلة وهي الثقال (ابن
منظور ،1414 ،ج ،2ص .)435فاستعمال حرفني الدال والالم اجملهورتني واستخدام التشديد يف
احلرفني من هذه الكلمة يوقع صوتاً يف األذن وحيقّق إيقاعاً يساير املعىن وجيسّمه .األمرالذي
يؤدّي إىل تصور حالة من التثاقل والبطء.
ويف املقطع التايل هناك أمثلة أخرِ من ترسيم الصورة جبرس األلفاظ وظلّها .حيثُ
عن تالطم املاء ووطئة األرض« :فَخَضَعَ جمَاحُ المَاء المُتَلَاطِم لِثِقَل حَمْلِهَا،
حيدث اإلمام
وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إذ وَطِئَتْهُ بكَلكَلِهَا ،وَذَلَّ مُسْتَخْذِياً إذ تَمَعكَتْ عَلَيْهِ بكَوَاهِلِهَا» (شوشتري،
 ،1376ص .)489والتغاير يف حركات اللفظ يؤثر يف تناغم اإليقاع؛ فاحلركات املضمومة
واملفتوحة واملكسورة املتناوبة توجد جرساً يف لفظ المُتَلَاطِم ،فترسم صورة التالطم عند
املتلقي .وجبانبها استعمال احلروف اجملهورة توحي صوت ضرب بباطن اليد على الوجه،
ويصوّر جواً من التضارب والتالطم.
وأما لفظ كلكلها يعين صدرها .والكَلكَل من الفرس :ما بني مَحْزمه إىل ما مس األَرض
منه إذا رَبَض (ابن منظور ،1414 ،ج ،11ص .)590يلجأ اإلمام إىل تكرار مقطعني من هذه
الكلمة بعينها لبناء تركيب هارموين .إضافة إىل ذلك ،الصوت واجلرس ملخرج توليد حرف
اهلاء واختتام الكلمة باحلرف املمدود يعكس حالة من االمتداد والدلك .وهذا هو تأثري
الصوت يف إنشاء إيقاع موسيقي متناسق مع املعىن وترسيم صورة موحية متالءمة.
غور اجلبال يف
أما لفظ «تغلغلها» استُخدِم يف املقطع التايل؛ حيث يصف اإلمام
عمق األرض داخلة يف رفق ولني إىل األماكن املفتوحة منها« :فَسَكَنَتْ مِنَ المَيَدَانِ لِرُسُوب
الجبَال فِي قِطَع أَدِميِهَا ،وَتَغَلغُلِهَا مُتَسَربَةً فِي جَوْبَاتِ خَيَاشِيمِهَا» (شوشتري ،1376 ،ص.)490
«غلَّ» فعلٌ الزم مبعىن دَخَلَ ،والغالِب أنه يستَعمَل لتخلل املاء يف أصول الشجر .وأما «تَغَلغَلَ»
مبالغة للتسرب والتخلل ويقال لعِرق الشجر إذا أمعن يف األرض غلغلٌ ومجعُهُ غالغل (ابن
منظور ،1414 ،ج ،11ص .)499نستنتج من هذا املدلول اللغوي أنَّ تكرار غل يف تغلغلها مرتني
يساعد على إكمال صورة التسرب والتخلل .وإضافة إىل ذلك اقتران حرف اهلاء املهموسة
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الرخية باأللف املمدودة يعطي الصورة حالة من الغور اللني العميق املمتد .وهكذا رَسَمَ اجلرسُ
الصورة املوحية ومِن ثَم حتقَّق التالؤم بني إيقاع اللفظ ومدلوله.
عندما نتتبع الفصل اآليت من اخلطبه جند مشهدين متقابلني؛ األول مشهد اخللق
كيفية
واالضطراب واهليجان والثقل ،والثاين مشهد اللني والرخاوة .حيث يصف اإلمام
خلق األرض قائالً« :كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى مَوْر أَمْوَاج مُسْتَفحِلَة ،وَلُجَج بحَار زَاخِرَة تَلتَطِمُ أَوَاذِي
أَمْوَاجهَا ،وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثبَاجهَا ،وَتَرْغُو زَبَداً كَالفُحُول عِنْدَ هِيَاجهَا ،فَخَضَعَ جمَاحُ
المَاء المُتَلَاطِم لِثِقَل حَمْلِهَا ،وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إذ وَطِئَتْهُ بكَلكَلِهَا ،وَذَلَّ مُسْتَخْذِياً إذ تَمَعكَتْ
عَلَيْهِ بكَوَاهِلِهَا ،فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَاب أَمْوَاجهِ سَاجياً مَقهُوراً ،وَفِي حَكَمَةِ الذل مُنْقَاداً
أَسِرياً ،وَسَكَنَتِ الأَرْضُ مَدْحُوةً فِي لُجةِ تَيارهِ ،وَرَدتْ مِنْ نَخْوَةِ بَأوهِ وَاعْتِلَائِهِ وَشُمُوخ أَنْفِهِ
وسُمُو غُلَوَائِهِ ،وَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةِ جَرْيَتِهِ فَهَمَدَ بَعْدَ نَزَقَاتِهِ ،وَلَبَدَ بَعْدَ زَيَفَانِ وَثَبَاتِهِ .فَلَما سَكَنَ
هَيْجُ المَاء مِنْ تَحْتِ أَكنَافِهَا ،وَحَمَلَ شَوَاهِقَ الجبَال الشمخ البُذَّخ عَلَى أَكتَافِهَا ،فَجرَ يَنَابيعَ
العُيُونِ مِنْ عَرَانني أُنُوفِهَا ،وَفَرقَهَا فِي سُهُوب بيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا» (شوشتري ،1376 ،ص.)489
أوالً يصف خلق األرض يف شعور املضطرب بتالطم أواذي األمواج واصطفاقها .تتسم
املوسيقى هنا بالقوة والشدة املناسبة للمعىن الذي أريد تصويره وبيانه .يشعر املتلقي بأنَّ
جرس األلفاظ كـ(تلتطم ،تصطفق ،املتقاذفات ،بكلكلها ،متعكت ،بكواهلها ،إصطخاب و)...
مالئم كل املالئمة للداللة على ذلك االضطراب وااللتطام والثقل .جند يف تلك األلفاظ
تكرار احلروف املستعلي كـ(ص و ط) ،وحنس بثقلها واضطراهبا ،وهذا اجلو مالئم جبرسه
ملشهد خلق األرض .بعد ذلك حنسّ يف املشهد الثاين اِئتالف األصوات اللغوية وانسجامها
موسيقياً وائتالف أواخر األلفاظ وتناغمها حبيث تتصل اللفظة باللفظة من غري نبوّ وال
شرود فيحسّ املتلقي ويتصور بانسياب العبارات موسيقية رائعة باستعمال ألفاظ ذات
اجلرس املوسيقي الناعم الرخي السلس املوحي .وهذه املوسيقى مالئمة مع هذا املوضع اليت
يشيع فيه جوّ من احلياة اهلانئة اجلميلة ،حيث يقول يف وصف سكون األرض« :وَسَكَنَتِ
الأَرْضُ مَدْحُوةً فِي لُجةِ تَياره ...فَرقَهَا فِي سُهُوب بيدِهَا وَأَخَادِيدِهَا» .استُخدِمَ يف هذه
العبارة احلرفان املوحيان باهلمس والرخاوة (اهلاء ،التاء) اثنني وثالثني مرة .وهذا التكرار
املالئم مع معىن العبارة واملؤكد غري املباشر له ،هو ما يستخدمه األديب ليضفي على العمل
األديب نغمة إيقاعية ختدم الصورة الكلية للعمل الفين.
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هيأ اإلمام هنا لأللفاظ نظاماً ونسقاً وجواً يسمح هلا بأن تشع أكرب شحنتها من الصور
والظالل واإليقاع ،وأن تتناسق ظالهلا وإيقاعاهتا مع اجلو الشعوري الذي تريد أن ترمسه ،وأال
يقف هبا عند الداللة املعنوية الذهنية .وأن يرد إىل األلفاظ والعبارات تلك احلياة اليت كانت هلا
وهذه األلفاظ تطلق أول مرة ليصور حالة حية ،قبل أن يصري له معىن ذهين جمرد.
جدير بالذكر أنه تأثري مباشر وهام للفواصل على اإليقاع الصويت وجرس األلفاظ يف
النصوص؛ ألنَّ فيها ترديداً صوتياً متيل النفس إليه بالطبع ويستسيغه السمع فيلتذ له،
خاصة إذا وقع عفواً رهواً .ولقد كان السجع من أبرز العناصر املوسيقية اليت ميزت كالم
اإلمـام علي ؛ ألنَّ اإليقاع الصويت هو مسةُ السجع الغالبة وجوهرهُ الفين الذي جيعل إليه
النفوس أميل واآلذان لسماعهِ أعشق .وقد اعتمد اإلمام على التسجيع يف خطبة األشباح
حمسناً لفظياً .من هنا كان اختياري بعض النماذج املسجوعة يف خطبة "األشباح":
اخلطبة حبمده اهلل املتعال قائالً« :الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ المَنْعُ
بدأ اإلمام
والجُمُودُ ،ولَا يُكدِيهِ الإعْطَاءغ وَالجُودُ ،إذ كُل مُعْط مُنْتَقِصٌ سِوَاهُ وكُل مَانع مَذمُومٌ مَا خَلَاهُ،
وهُوَ المَنانُ بفَوَائِدِ النعَم وعَوَائِدِ المَزيدِ وَالقِسَم ،عِيَالُهُ الخَلقُ ضَمنَ أَرْزَاقَهُمْ وقَدرَ أَقوَاتَهُمْ،
ونَهَجَ سَبيلَ الراغِبنيَ إلَيْهِ وَالطَّالِبنيَ مَا لَدَيْه» (شوشتري ،1376 ،ص .)198مث يستطرد اخلطاب
واصفاً« :ولَكَانَ عِنْدَهُ مِنْ ذَخَائِر الأَنْعَام مَا لَا تُنْفِدُهُ مَطَالِبُ الأَنَام؛ لِأَنهُ الجَوَادُ الَّذِي لَا
يَغِيضُهُ سُؤَالُ السائِلِنيَ ،ولَا يُبْخِلُهُ إلحَاحُ المُلِحني» (شوشتري ،1376 ،ص.)207
إنَّ األلفاظ املسجوعة يف الكالم املذكور أعاله رنانة حلوة ،ال ركيكة وال متكلفة؛ ألنَّ األلفاظ
هنا تابعة للمعاين وليست املعاين تابعة هلا .فاحملطات الصوتية اليت جيمعها السجع ختلق نوعاً
من التناسب اإليقاعي الذي يقوي الوحدة والصورة ،ويولد اللذة والتمتع بالكالم .وكما كان
القرآن الكرمي نزل يف أمة أمية تسمع أكثر مما تكتب (حممود ،1433 ،ص .)113وعلى هذا القرار
يف خطبة "األشباح" فطرة العرب ،فلم يكن غريباً أن يهتم نص كتاهبا
مل يهمل اإلمام
بالصورة الصوتية املسموعة.
لقد متيزت فواصل هذه اخلطبة بالدقة ،بعيدةً عن الضرورات اليت كثرياً ما خيضع هلا
الشعر ،وقد تشترك الفواصل يف تصوير اجلو الذي تتحدث عنه ،ونستشهد على ذلك باملقطع
اآليت« :وإن كَانَ خَلقاً صَامِتاً فَحُجتُهُ بالتدْبري نَاطِقَةٌ ،وَدَلَالَتُهُ عَلَى المبُدِع قَائِمَة» (شوشتري،
 ،1376ص .)222فعبر باأللفاظ القليلة املسجعة ـ أي صامتاً وناطقة وقائمة ـ عن املعاين
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الكثرية وإنَّ السجع هنا حيمل شحنتني يف آن ،واحد شحنة من الوقع املوسيقي وشحنة معىن
املتمم للنص ،وهذه الشحنة الثانية تتجلى بارزة عند إمعان النظر ،وما محلت من األفكار
واملعاين.
سامهت الفاصلة يف هذه اخلطبة يف اختيار الكلمات اليت تثري السياق ،إلبراز مجال
النص من منابعه اللغوية اليت تكسبنا القدرة على التذوق ،وتوصلنا إىل صورة مثالية مقنعة.
املشركني باهلل قائالً« :كَذَبَ العَادِلُونَ
حنس هذه امليزة يف املقطع التايل إذ يكذب اإلمام
بكَ إذ شَبهُوكَ بأَصْنَامِهمْ ،ونَحَلُوكَ حِليَةَ المَخْلُوقِنيَ بأَوْهَامِهم ،وَجَزءغوكَ تَجْزئَةَ المُجَسمَاتِ
بخَوَاطِرهِم» (شوشتري ،1376 ،ص .)225إنَّ هـذا التكرار النغمي الذي وفَّره السجعُ قد أضفى
على النص رونقاً ،وساعد بشكل كبري يف توضيح الدالالت اإلحيائية الكامنة يف النص.
ومن ميزات الفواصل يف خطبة األشباح التالئمُ بني صوهتا وجوها .عندما نقرأ املقطع
يف وصف اخلالق« :قَدرَ مَا خَلَقَ فَأَلطَفَ
التايل تتضح املسألة بوضوح حيث يقول اإلمام
تَقدِيرَهُ وَدَبرَهُ فَأَحْكَمَ تَدْبريَهُ» .فالصوتان (الراء واهلاء) مشتركان يف صفة االنفتاح
واالستفال ما جعلهما ينسجمان مع جو احلنان والرمحة ومظاهر الرعاية الربانية اليت
انعكست على الفاصلة فتمخّضت عنها موسيقى شجية وأداء سام.
ويف الفقرتني اآلتيتني من اخلطبة جند أنَّ الفاصلة وردت للتناسب ،فاملتلقي تأتيها قبل
النطق هبا؛ ألنّ السياق موطن هلا ،ونلمس الدقّة يف التقسيم ما حقّق االنسجام بني الكلمات.
يف كيفية خلق
فالفاصلة جذبت النفس جبماهلا الستكمال إيقاعها ،حيث يقول اإلمام
السموات« :ونَظَمَ بلَا تَعْلِيق رَهَوَاتِ فُرَجهَا ،وَلَاحَمَ صُدُوعَ انْفِرَاجهَا وَوَشجَ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَزْوَاجهَا،
وَذَلَّلَ لِلهَابطِنيَ بأَمْرهِ ،وَالصاعِدِينَ بأَعْمَال خَلقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجهَا ،وَنَادَاهَا بَعْدَ إذ هِيَ دُخَانٌ
يف كيفية خلق
فَالتَحَمَتْ عُرَِ أَشْرَاجهَا» (شوشتري ،1376 ،ص .)472وكذلك يقول اإلمام
األرض« :تَلتَطِمُ أَوَاذِي أَمْوَاجهَا ،وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثبَاجهَا ،وتَرْغُو زَبَداً كَالفُحُول عِنْدَ
هِيَاجهَا» (شوشتري ،1376 ،ص .)489الفواصل يف هذه الفقرات متآلفة مؤدية دورها يف إمتام
املعىن وإيصاله على حنو بديع موجز حىت لو تكلَّفَ متكلفٌ أن يستبدل الفاصلة بغريها ما
استطاع وما وجد غريها يؤدي املعىن واإليقاع معاً .ونلمس فيها إحياءات سامية تنبعث من
عنصرين :أوالً من الصوت اجملهور للجيمات املتكررة ،وثانياً من املشاركة الوجدانية لدِ
املتلقي الذي جيد ملسات دقيقة ،ومنهجا منفردا يتجلّى يف الوضوح وصدق التصوير.
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التخييل احلسي والنكت البالغية يف خطبة األشباح
التخييل احلسي فيبدو يف صوره العديدة من التشبيه واجملاز واالستعارة والكناية وحسن
التعليل وغري ذلك من الصناعات البالغية .ومن أسلوب التعبري يف خطبة األشباح هو
استعمال هذه الصناعات البالغية لرسم وتصوير املعاين الذهنية واجملردة يف حالة حسية
ومتخيلة .فنأيت بأمثلة منها فيما يلي:
 حينما قال السائل لإلمام  :يا علي صِف لنا ربنا مثلما نراه عياناً لزنداد به حباً
ومعرفة فغضب اإلمام وقال يف اخلطبة ...« :وَلَا تُقَدرْ عَظَمَةَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ عَلَى قَدْر
يبيّن هذا
عَقلِكَ ،فَتَكُونَ مِنَ الهَالِكِني» (شوشتري ،1376 ،ص .)210جند أنّ اإلمام
املعىن الذهين ،أي عجز البشر عن التعرّف بذاته تعاىل وقدرته ،يف الصورة احلسية
اآلتية« :هُوَ القَادِرُ الَّذِي إذَا ارْتَمَتِ الأَوْهَامُ لِتُدْركَ مُنْقَطَعَ قُدْرَتِهِ وَحَاوَلَ الفِكرُ المُبَرأُ
مِنْ خَطَرَاتِ الوَسَاوس ،أَن يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوب مَلَكُوتِهِ ...رَدَعَهَا وَهِيَ تَجُوبُ
مَهَاويَ سُدَفِ الغُيُوب مُتَخَلصَةً إلَيْهِ سُبْحَانَهُ ،فَرَجَعَتْ إذ جُبهَتْ مُعْتَرفَةً بأَنهُ لَا يُنَالُ
بجَوْر الِاعْتِسَافِ كُنْهُ مَعْرفَتِهِ» (شوشتري ،1376 ،ص.)216
«االعتساف» يعين قَطَع الطريق دون صوْب تَوَخّاه (ابن منظور ،1414 ،ج ،9ص .)245وجور
االعتساف يعين شدّة اجلوالن يف بيداء جالل اهلل ،فظاهر أنّه غري نافع يف حتصيل ما ال
ميكن .وجدير بالذكر أنَّ تشبيهاً ضمنيّاً يوجد يف هذا الكالم ،أي ما وُضِعَ املشبه واملشبه به
يف صورة من صور التشبيه املعروفة ،بل يلمَح املشبه واملشبه به ويفهمان من املعىن ويكون
املشبه به برهاناً على إمكان ما أسند إىل املشبه .بتعمق يف هذا األسلوب من التعبري نستطيع
أن نرسم خبيالنا املشبه أي (صورة عجز البشر عن التعرف بذاته تعاىل وقدرته) وصورة
املشبه به أي (عجز البشر عن قطع مهالك املفازات يف الظالم الشديد) ،ويستقر هبذا
التشبيه والتجسيم ذلك املعىن اجملرّد (عجز البشر عن التعرف بذات اهلل) يف صورة موحية
يف أعماق نفسنا ،ويعطينا معىن أوضح وآكد .فنستنتج أنَّ التشبيه الضمين جيء به هنا
ليحيل املعىن واحلالة صورة وهيئة.
ظاهرة أخرِ تتضح يف هذا التصوير هي «لونٌ من ألوان التخييل ميكن أن نسمّيه
التشخيص والذي يتمثل يف خلع احلياة على املواد اجلامدة واالنفعاالت الوجدانية» (سيد قطب،
 ،2002ص .)61حيث يصف اإلمام فشل األوهام يف معرفة ذات اهلل قائالً« :األوهام تَجُوبُ
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مَهَاويَ سُدَفِ الغُيُوب مُتَخَلصَةً إلَيْهِ سُبْحَانَهُ» فيخيّل إىل املتلقي األوهام كموجود حي ضال يف
مهالك املفازة يبحث حثيثاً عن طريق يوصله إىل اهلل تعاىل .واملقصود بذلك أنّ األوهام إذا
ترامت واسترسلت جمدّة يف التفتيش عن منتهى قدرته ،نكصت عن ذلك؛ ألنّ قدرته تعاىل
متعلّق جبميع املقدورات ال هناية له حتّى يبلغ األوهام إىل غايته ومنتهاه.
ويف قوله « :وهي جتوب مهاوي سدف الغيوب متخلّصة إليه سبحانه» .اجلملة يف
لفظ «السُدَف» لـ «ظلمات اجلهل» بكلّ معىن
موضع احلال والعامل ردعها ،واستعار
غييبّ من صفات جالله وطبقات حجبه؛ أي ردعها عن تلك املطالب حالُ ما هي قاطعة
ملهاوي تلك الظلمات ،ووجه االستعارة ،ما يشتركان فيه من عدم االهتداء فيها .اإلمام
عمد إىل تصوير جتربته ومن مث إيصاهلا للمتلقي .فالصورة هنا تُحدِث تأثرياً يف نفس
املتلقي وتترك لديه انطباعاً ما .وهكذا لتحقق ذلك اهلدف ،استعار لفظ «العميق» يف عبارة:
«وَحَاوَلَ الفِكرُ المُبَرأُ مِنْ خَطَرَاتِ الوَسَاوس ،أَن يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيقَاتِ غُيُوب مَلَكُوتِه» ،باعتبار
عدم وصول غائص الفكر إىل منتهاها.
أفعال اهلل تعاىل وكيفية خلقه السموات ،نستطيع أن نتصور
 حينما يصف اإلمام
املعىن الذهين ،أي قدرة اهلل تعاىل وعظمته بصورة حسية متخيلة .هلذا يستدل اإلمام
أوالً بتوضيح كيفية خلق السموات قائالً« :ونَظَمَ بلَا تَعْلِيق رَهَوَاتِ فُرَجهَا ،ولَاحَمَ
صُدُوعَ انْفِرَاجهَا ،ووَشجَ بَيْنَهَا وبَيْنَ أَزْوَاجهَا وَذَلَّلَ لِلهَابطِنيَ بأَمْرهِ ،وَالصاعِدِينَ بأَعْمَال
خَلقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجهَا ،وَنَادَاهَا بَعْدَ إذ هِيَ دُخَانٌ فَالتَحَمَتْ عُرَِ أَشْرَاجهَا .»...وبعد
ذلك يصف الشمس والقمر بقوله « :وَجَعَلَ شَمْسَهَا آيَةً مُبْصِرَةً لِنَهَارهَا ،وَقَمَرَهَا
آيَةً مَمْحُوةً مِنْ لَيْلِهَا( »...شوشتري ،1376 ،ص.)473
يف هذا الفصل يتبنيُ املعىن الذهين أي عظمة اهلل وقدرته من خالل التصوير .مبا أنَّ نظم
األشياء الثقيلة وعقد بعضها ببعض إنما يتأتى للعباد إذا علقت من فوق أو أمسكت من حتت،
فإذا كان العامل على ثقله ،السموات واألرضون ال اعتماد هلا على ما حتتها ،لتناهى األشياء إىل
آخر وليس هلا متعلق من فوقها ،فقطع السموات على ثقلها ال يصحّ عقد بعضها ببعض إال
للقادر احلكيم .وهكذا لفظ «الرّهوات» و«الفرج» ملا يتصوّر من املباينة بني أجزاء السّماء عند
قطع النظر عن صانعها ومركّبها سبحانه ونظامه لرهوات فرجها إفاضة لصورها على قوابلها
بال تعليق تنبيه على قدرة اهلل،
حتّى متّت مركّباً ومنتظماً متالحم الصّدوع والفرج .قوله
فإنّ األوهام البشرية حاكمة بأنّ السّماء واقفة يف خالء كما تقف احلجر يف اهلواء.
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وأما يف عبارة «وَذَلَّلَ لِلهَابطِنيَ بأَمْرهِ ،وَالصاعِدِينَ بأَعْمَال خَلقِهِ حُزُونَةَ مِعْرَاجهَا» استُخدمت
االستعارة؛ ألنَّ املالئكة ليست أجساماً كسائر احليوان ،فإذن ليس هبوطها وصعودها اهلبوط
والصّعود احملسوسني ،وإلّا لكان الباري جلّ قدسه عن أوهام املتوهّمني يف جهة إليه يصعد وعنه
يزنل ،فإذن هو استعارة لفظ النّزول من اجلهة احملسوسة إىل أسفل للنّزول املعقول من مساء
اجلود اإلهلى إىل أراضي املوادّ القابلة لإلفاضات العالية ،وبذلك املعىن يكون هبوط املالئكة
عبارة عن إيصاهلا إىل كلّ ما دوهنا كماله ،متوسّطة بينه وبني مبدعه وموجده ،وهم املرسلون من
املالئكة بالوحي وغريه .وأمّا معىن الصّعود هبا ويعود إىل كوهنا منقوشة يف ذوات الصّاعدين هبا
وقد الح أنّ علمه تعاىل مبعلوماته البعيدة كالزّمانيّات واملعدومات اليت من شأهنا أن توجد يف
وقت ويتعلّق بزمان ،يكون بارتسام صورها املعقولة يف تلك األلواح ،وهو أيضاً مستعار كلفظ
اهلبوط للمعىن الّذي ذكرناه من أراضي النّفوس إىل األلواح احملفوظة (البحراين ،1366 ،ص.)347
املتلقي ليتصورَ خبياله صورة اهلبوط والصعود.
وهكذا وباستخدم االستعارة وَدَعَ اإلمام
بالصورة احملسة كيفية وفائدة خلق الشمس والقمر لتبيني قدرة اهلل
وهكذا عبر اإلمام
وعظمته؛ ألنَّ الشمس والقمر من خملوقات اهلل العظيمة وهبما تظهر قدرة اهلل وحكمته وكيفية
النظام ودقته؛ فهما آيتان تدلّان على اهلل وحتكيان عن وجوده وحكمته .وميّز اهلل بني النهار
والليل هباتني اآليتني ،ولوالمها النطمست احلياة ومل يعرف الليل من النهار.
ملخّص القول أنَّ النّور والظلمة مع تضادّمها منقادان ومتظاهران على ما فيه صالح العامل
وقوامه .واستعملهما اإلمام لداللتهما على كمال قدرته ،ولتصويرمها املعىن اجملرّد والذهين
أي "قدرة اهلل وعظمته" يف الصورة املتخيلة احلسية .وهي صورة مألوفة عند الناس كلّهم مجيعاً.
املالئكة وكيفية خلقتهم ،يعبّر عنهم يف صورة حسية
 حينما يصف اإلمام
وموحية ،حىت خييل إلينا أنَّ هناك شخوصاً تروح على خشبة املسرح وتغدو؛ إذ
يرسم مشهداً كامالً تربز فيه احلركات الظاهرة واالنفعاالت املضمرة وتلتقي فيه
الصورة احلسية بالصورة النفسية« :ثُم خَلَقَ سُبْحَانَهُ لِإسْكَانِ سَمَاوَاتِهِ ،وَعِمَارَةِ
الصفِيح الأَعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ ،خَلقاً بَدِيعاً مِنْ مَلَائِكَتِهِ ،وَمَلَأَ بهمْ فُرُوجَ فِجَاجهَا وَحَشَا
بهمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا ،وبَيْنَ فَجَوَاتِ تِلكَ الفُرُوج زَجَلُ المُسَبحِنيَ ،مِنْهُمْ فِي حَظَائِر
القُدُس ،وَسُتُرَاتِ الحُجُب وَسُرَادِقَاتِ المَجْدِ ،وَوَرَاءَ ذَلِكَ الرجيج الَّذِي تَسْتَك مِنْهُ
الأَسْمَاعُ ...مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلق الغَمَام الدلَّح ،وَفِي عِظَم الجبَال الشمخ وَفِي قَتْرَةِ
الظَّلَام الأَيْهَم .وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَقَتْ أَقدَامُهُمْ تُخُومَ الأَرْض السفلَى ،فَهيَ كَرَايَات بيض
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قَدْ نَفَذَتْ فِي مَخَارق الهَوَاء ... ،وَوَصلَتْ حَقَائِقُ الإميَانِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرفَتِه قَدْ ذَاقُوا
حَلَاوَةَ مَعْرفَتِهِ ،وَشَربُوا بالكَأس الرويةِ مِنْ مَحَبتِهِ ...فَحَنَوْا بطُول الطَّاعَةِ اعْتِدَالَ
ظُهُورهِمْ ...ولَيْسَ فِي أَطبَاق السمَاء مَوْضِعُ إهَاب إلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجدٌ ،أَوْ سَاع
حَافِدٌ يَزْدَادُونَ عَلَى طُول الطَّاعَةِ برَبهمْ عِلماً( »...شوشتري ،1376 ،ص.)547
إنّ هذا الفصل يشتمل على وصف املالئكة ويدلّ هذا الكالم أنَّ يف السماء مالئكة تسكن
يف بعض الكواكب ،وكان الغرض من هذه اخلطبة اإلشارة إىل عظمة اهلل سبحانه وقدرته
واإلبانة عن الصّفات اجلمالية واجلاللية له تعاىل ،ومتضمّن لبيان حالة عبوديّتهم
عن هيئة املالئكة وأدوارهم الّذين هم
وخشوعهم وذلّتهم ملعبودهم .يتحدث اإلمام
أشرف املوجودات املمكنة بكمال العبوديّة هلل؛ إذ كان يف معرض متجيده ووصف عظمته
فيصور مشهداً واضحاً تتجلى فيه احلركات الظاهرة ،كأنما املشهد حادث معروض .فيدعنا
نرسم خبيالنا مشهداً مملوءاً باملالئكة يف السموات قائالً« :ومأل هبم فُرُوجَ فِجَاجهَا وحَشَا
بهمْ فُتُوقَ أَجْوَائِهَا» هذا كناية عن كثرة عدد املالئكة .تضاف إىل ذلك املشهد دالالت أخرِ
يكمل هبا األداء الفين .وهي الصورة اليت تشعّها األلفاظ اجملازية واملستعارة .جند يف هذه
الفقرة من اخلطبة من الصناعات البالغية اجملازية أنواع االستعارة اليت تعبّر بالصورة
احملسّة املتخيلة عن املعىن الذهين .ويف هذا املنطلق جيدر اإلشارة إىل ألفاظ «الفروج»
و«الفجاج» و«الفتوق»؛ إذ استعريت ملا يتصوّر بني أجزاء الفلك من التباين ورشّح تلك
االستعارة بذكر امللء واحلشو .وقام وجود السموات وبقاء جواهرها باملالئكة .وأما بعد ذلك
وظف لفظ الزجل ومعناه اللغوي يعين رفع الصوت الطرب (ابن منظور ،1414 ،ج ،11ص.)302
واستعري هنا لكمال عبادة املالئكة ،كما أنّ كمال الرجل يف رفع صوته بالتضرّع والتسبيح
لفظ «احلظائر» ملنازل املالئكة من عامل الغيب
والتهليل .وكذلك استعار اإلمام
استعارة أخرِ وهي لفظ «السرادق» الذي يدلّ على
ومقامات عبادهتم .ووظَّف اإلمام
الستر الّذِ ميّد فوق البيت ،ملا يعقل من عظمة املالئكة يف تزنّههم عن اجلسمية ولواحقها،
باعتبار أنّ ذلك اجملد والشرف هو احلاجب للمالئكة عنّا وكالسرادق املضروب بيننا وبينهم.
لفظ الرجيج ويرسم هذا اللفظ مبفردها مشهداً من االضطراب
استخدم اإلمام
والتحرك الشديد؛ ألنَّ معناه اللغوي يعين الزعزعة واالهتزار (الزبيدي ،1965 ،مادة رجّ).
فاستعري هذا اللفظ لعبادات املالئكة ورشّح االستعارة بقوله« :تستكّ منه األمساع» وكنّى به
لفظ «األقدام» لعلوم املالئكة احمليطة بأقطار
من كمال عبادهتم .وهكذا استعار اإلمام
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األرض السفلى وهناياهتا ،ووجه املشاهبة كون العلوم قاطعة للمعلوم وسارية فيه واصلة إىل
هنايته كما أنّ أقدام املالئكة املذكورة تقطع الطريق وتصل إىل الغاية منها .أما بالكالم
لفظ «الذّوق» لتعقّالت املالئكة ،ورشّحه بذكر
اآليت« :قد ذاقوا حالوة معرفته» ،استعار
احلالوة ،وكنّى هبا عن كمال ما جيدونه من اللذّة مبعرفته كما يلتذّ ذائق احلالوة هبا.
شبّه يف هذه الفقرة من اخلطبة صنفاً من املالئكة بصورة الغيوم املثقلة
اإلمام
باملاء وتلتقي هذه الصورة بصورة اجلبال العظيمة والشاخمة ويستطيع املتلقي أن يتصور
هيئة الثقل والعلوّ والضخامة لتلك املالئكة ،وأيضاً شبه صنفاً آخرين من املالئكة بالظالم
الذي يرعب املتلقي من ظلمته وتَواً يرسم مشهداً يقابل اجلو السابق؛ حيث يتحدث عن
املالئكة الذين هم كالرايات البيضاء قد نفذت يف خمارق اهلواء وحتتها ريح هفافة .ألوان
وإحساسه باملالئكة .فهذه األلوان
التشبيه هنا ال ختلو كلها من تصوير لوجدان اإلمام
املختلفة واألشكال املتنوعة تساعد يف ترسيم جو موحي ومعجب متخيل ،كأنه شاخص
حاضر .اختالف صور املالئكة كناية عن اختالفهم باحلقائق ،وتفاوت أقدارهم وتفاوت
مراتبهم يف الكمال والقرب.
بتأمل يف توظيف الصناعات البالغية يف هذه الفقرة خاصة استخدام االستعارة ،منها
يتبني أنَّ دور الصورة البالغية يف هذا النسيج متحقَّق يف إضفاء معىن جديد ،قد يعجز عنه
التعبري احلقيقي االستعمال .الفروق اليت تكون بني معىن ومعىن آخر ،نستطيع أن ندرك
ذلك كله من خالل عدّ الصورة البالغية من حيث هي مدلول عليها باالستعارات العديدة
وسيلة لكيفية الصياغة وقيمتها يف تشكيل الصورة األدبية اجلميلة ،وهي نتاج لتآزر اجلمل يف
داللتها على املعىن الكلي .وهكذا اخليال األديب يف هذه الفقرة قد خلق الصور وأبرز اجلمال
يف استعمال التشبيه إضافة إىل أنه يف أثناء تصويره املالئكة ،استحضر مشاهد واستدعى
تصويره املالئكة وعباداهتم بقوله« :وَلَيْسَ فِي
التجسيمات املعربة املوحية .وخيتم اإلمام
أَطبَاق السمَاء مَوْضِعُ إهَاب إلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجدٌ ،أَوْ سَاع حَافِدٌ» .وهو تصوير حي منتزع من
عامل األحياء ،ال ألوان جمردة وخطوط جامدة .تصوير تقاس األبعاد فيه واملسافات،
باملشاعر والوجدانات ،فاملعاين ترسم وهي تتفاعل يف نفوس آدمية حية ،أو يف مشاهد من
الطبيعة ختلع عليها احلياة (سيد قطب ،2002 ،ص.)32
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أن يصف كيفية خلق األرض يقول يف صفة األرض ودحوها
 حينما يريد اإلمام
على املاء« :كَبَسَ الأَرْضَ عَلَى مَوْر أَمْوَاج مُسْتَفحِلَة ،ولُجَج بحَار زَاخِرَة تَلتَطِمُ أَوَاذِي
أَمْوَاجهَا ،وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أَثبَاجهَا ،وتَرْغُو زَبَداً كَالفُحُول عِنْدَ هِيَاجهَا ،فَخَضَعَ
جمَاحُ المَاء المُتَلَاطِم لِثِقَل حَمْلِهَا .وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إذ وَطِئَتْهُ بكَلكَلِهَا .وَذَلَّ
مُسْتَخْذِياً؛ إذ تَمَعكَتْ عَلَيْهِ بكَوَاهِلِهَا ،فَأَصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَاب أَمْوَاجهِ سَاجياً مَقهُوراً،
وفِي حَكَمَةِ الذل مُنْقَاداً أَسِرياً( »...شوشتري ،1376 ،ص.)490
الصورة يف هذه الفقرة من اخلطبة قائمة على اجملاز ،خصوصاً على توظيف االستعارة،
وبذلك تكون داخلة ضمن اإلطار احلسي أو البصري بشكل غالب .فمن جمموع العالقات
القائمة بني دالالت األلفاظ وأنواع اجملاز املختلفة ،تتكوّن الصورة اليت يظهر اجلمال واحلسن
كيفية خلق األرض وعبر عن هذا املعىن الذهين بالصورة احملسة املتخيلة،
فيها .وصف
فمنحه احلركة املتجددة ما جعلته شاخصاً حاضراً أمام عيوننا ،فيه احلياة واحلركة وعناصر
من التشبيه واالستعارة والتخييل ،زادته حركة ومجاالً وحرارة ،كأنه ال يقرأ املتلقي كيفية خلق
األرض ،بل يشاهدها بعينه.
جند على سبيل املثال ،األلفاظ املستعارة التصويرية املوحية يف هذه الفقرة من اخلطبة
مثل قوله« :كبس األرض على مور أمواج مستفحلة» ،الذي استعار فيه لفظ «الكبس» :خللق
األرض يف وسط كرة املاء ،أو لفظ «االستفحال» استعارة :للموج مالحظة للشبه بالفحل عند
لفظ «اجلماح» :حيث يقول« :فخضع مجاح املاء املتالطم لثقل
صياله ،أو استعارته
محلها» لغليان املاء واضطرابه وجريانه على غري نسق ،كما جيمح الفرس اجلموح؛ حبيث ال
يتمكن من ردّه ومنعه .يقول  :ذلّ اضطراب املاء لثقل محل األرض عليه «وسكن هيج
ارمتائه إذ وطئته بكلكها» أي سكن ثوران تراميه وتقاذفه حني وطئته األرض وداسته
بصدرها تشبيهاً هلا بالناقة .أو استعار لفظ «كلكل» وهو :الصدر لألرض استعار اوصاف
النّاقة من الكلكل والكاهل لألرض ورشّح تلك االستعارة بالوطئ والتمعّك ،وإنّما خصّ الصّدر
والكاهل لقوّهتما .واستعار للماء لفظ االستخذاء والقهر ولفظ احلكمة واالنقياد واألسر،
وكنّى هبا عن إحلاقة حبيوان صائل قهر وإضافة احلكمة إىل الذلّ إضافة السّبب إىل املسبّب
واستعار لفظ النّخوة والباء ومشوخ األنف والتيه والغلواء والنّزق والزّيفان والوثبات للماء يف
هيجانه واضطرابه ،مالحظة لشبهه باإلنسان املتجبّر التيّاه يف حركاته (البحراين،1366 ،
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لفظ األكتاف لألرض يف قوله« :ومحل شواهق اجلبال البُذَّخ على
ص .)230واستعار
أكتافها» لكون األرض حمالً حلمل ما يثقل من اجلبال ،كما أنّ كتف اإلنسان وغريه من
احليوان حملّ حلمل األثقال.
فقد كان هلذه الفقرة من اخلطبة من التصوير الفين أوفـى نصيب .فرسم اإلمام
مشهداً كامالً تربز فيه احلركات الظاهرة ،وهكذا حتيا وتربز صورة خلق األرض مملوءةً باملاء
املضطرب املتموج الذي يزبد وترتفع أنفاس املتلقي مع تالطم أواذي أمواجها واصطفاق
متقاذفات أثباجها .إنها صورة األمواج اليت يضرب بعضها بعضاً لشدهتا وأمواجها العالية
العظيمة ترد فيتكسر بعضها على بعض ويرتفع منها أصوات خمفية ،ولشدهتا يتولد منها رغوة
تطفو على وجه املاء ،حاكية عن شدهتا ،مفصحة عن قوهتا ،ناطقة بعظيم قدرهتا ،فبعد تلك
احلركة واالضطراب يف األمواج أصبح كل ذلك ساكناً مغلوباً ال يتحرك ،ويف ذمام الذل
واخلزي منقاداً حمبوساً .وهكذا تؤدي يف النهاية ،املعىن الذهين املراد تعبريه ،أداء تصويرياً
ومتخيلة وحسية .وملسافةٌ كبريةٌ بني املدلول الذهين اجملرد للفظ ،واملدلول الشعوري الذي
يشمل هذا املدلول الذهين ويضيف إليه املالبسات املتخيلة والصور املتعددة.
مجالَ األرض بتوايل املناظر وعرض املشاهد اجلميلة يف أسلوب
 يصورُ اإلمامُ
موح ومتخيل .الكلمات والعبارات املعبرةُ يف هذا الوصف تنمّ عن األحاسيس املضمرة
إزاء هذه املشاهد .حيث يقول يف وصف
والتجربة الشعورية الصادقة لإلمام
مجال األرض« :فَهيَ تَبْهَجُ بزينَةِ ريَاضِهَا ،وتَزْدَهِي بمَا أُلبسَتْهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهِريهَا،
وحِليَةِ مَا سُمِطَتْ بهِ مِنْ نَاضِر أَنْوَارهَا ،وجَعَلَ ذَلِكَ بَلَاغاً لِلأَنَام ورزْقاً لِلأَنْعَام .وَخَرَقَ
الفِجَاجَ فِي آفَاقِهَا ،وأَقَامَ المَنَارَ لِلسالِكِنيَ عَلَى جَوَاد طُرُقِهَا» (شوشتري ،1376 ،ص.)491
لونٌ من ألوان التخييل ميكن أن نسمّيه التشخيص يتمثَّل يف خلع احلياة على املواد اجلامدة
والظواهر الطبيعية واالنفعاالت الوجدانية .هذه احلياة اليت ترتقي فتصبح حياة إنسانية ،وهتب
هلذه األشياء كلها عواطف آدمية ،وخلجات إنسانية ،وتبتدي يف شىت املالبسات (سيد قطب،
 ،2002ص .)61تنشأ األرض وحتيا باملطر من جديد ،فتتنفس بالربيع ،وتبتسم بالورود ،وتصفق
باألوراق واألغصان ،وتتزين باأللوان واألزاهري ،وال شيء يعكس هذا املعىن كتلك التصاوير
املوحية واملتخيلة .تصاوير معبّرة جتعل املتلقي حيسّ احلياة يف كل شيء تقع عليه العني ،أو
يتلبّس به احلس ،فيأنس هبذا الوجود يف توفز وحساسية وإرهاف.
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جند التعبري يف هذه الفقرة من اخلطبة متخيالً وموحياً ،حيثُ نَسَبَ االبتهاج واالزدهاء
واللّبس إىل األرض ذات األزاهري جمازاً ،مالحظة لشبهها باملرأة املبتهجة ،مبا عليها من فاخر
امللبوس ومجيل الثياب .وبعبارة موجزة ،لبست األرض حلية جديدة ،حتكي عزّها وتفخر مبا
أنعم اهلل به عليها .فهي فرحة تضحك مبا تزيّنت به حدائقها وتتكبّر مبا ألبسته ،وما انتظم
فيها من أزهارها وما اشتملت عليه نضرة ورودها وأزهارها ...وهذه منّة من منن اهلل وفضل
منه أنه شق الطرق الواسعة يف هذه اجلبال ،كي يتيسر هلذا اإلنسان اجتيازها بدون صعوبة
(املوسوي ،1376 ،ج ،2ص.)107

أن يعبرَ عن «العلم اإلهلي» ال يقوم بذلك يف نسق ذهين
 حينما يريد اإلمام
وجمرد ،بل يرسم صورة حافلة باحلركة املتجددة واملشاهد املتتابعة يف صورة موحية
حيث يقول« :عَالِمُ السر مِنْ ضَمَائِر المُضْمِرينَ ،وَنَجْوَِ المُتَخَافِتِنيَ وَخَوَاطِر رَجْم
الظنُونِ ،وَعُقَدِ عَزميَاتِ اليَقِني ،وَمَسَارق إميَاض الجُفُونِ ،ومَا ضَمِنَتْهُ أَكنَانُ القُلُوب،
وَغَيَابَاتُ الغُيُوب ،ومَا أَصْغَتْ لِاسْتِرَاقِهِ مَصَائِخُ الأَسْمَاع ،وَمَصَايفُ الذَّر وَمَشَاتِي
الهَوَام ،وَرَجْع الحَنني مِنَ المُولَهَاتِ وَهَمْس الأَقدَام ،وَمُنْفَسَح الثَّمَرَةِ مِنْ وَلَائِج غُلُفِ
الأَكمَام ،وَمُنْقَمَع الوُحُوش مِنْ غِريَانِ الجبَال وَأَوْدِيَتِهَا ،ومُخْتَبَإ البَعُوض بَيْنَ سُوق
الأَشْجَار وَأَلحِيَتِهَا ،وَمَغْرز الأَوْرَاق مِنَ الأَفنَانِ ،وَمَحَط الأَمْشَاج مِنْ مَسَارب الأَصْلَاب،
وَنَاشِئَةِ الغُيُوم وَمُتَلَاحِمِهَا ،وَدُرُور قَطر السحَاب فِي مُتَرَاكِمِهَا ،وَمَا تَسْفِي الأَعَاصِريُ
بذُيُولِهَا وتَعْفُو الأَمْطَارُ بسُيُولِهَا ،وَعَوْم بَنَاتِ الأَرْض فِي كُثبَانِ الرمَال ،وَمُسْتَقَر ذَوَاتِ
الأَجْنحَةِ بذُرَا شَنَاخِيب الجبَال ،وَتَغْريدِ ذَوَاتِ المَنْطِق فِي دَيَاجري الأَوْكَار ،وَمَا أَوْعَبَتْهُ
الأَصْدَافُ ،وَحَضَنَتْ عَلَيْهِ أَمْوَاجُ البحَار ،وَمَا غَشِيَتْهُ سُدْفَةُ لَيْل أَوْ ذَر عَلَيْهِ شَارقُ نَهَار،
وَمَا اعْتَقَبَتْ عَلَيْهِ أَطبَاقُ الديَاجري ،وَسُبُحَاتُ النور وَأَثَر كُل خَطوَة ،وَحِس كُل حَرَكَة
وَرَجْع كُل كَلِمَة ،وَتَحْريكِ كُل شَفَة وَمُسْتَقَر كُل نَسَمَة( »...شوشتري ،1376 ،ص.)436
ملا ذكر يف الفصول السّابقة عجائب قدرته تعاىل وبدايع صنعته ودالئل حكمته وبراهني
عظمته ،أردفها هبذا الفصل ،للتنبيه على عموم علمه سبحانه جبزئيات األمور وخفايا األسرار،
فيه من خفيّات املخلوقات وخبيّات املوجودات ومكنونات املصنوعات ما ال
وقد أحصى
يوجد يف كالم غريه؛ بل ال يقدر عليه سواه ،تنبيهاً بذلك على برهان علمه سبحانه وتعاىل هبا؛
ألنّ خلقه هلا وحفظه وتربيته لكلّ منها وإظهار بدائع احلكمة يف كلّ صفة من أوصافها وحال
من أحواهلا ،ال يتعقّل إلّا ممّن هو عامل هبا ،مدرك حلقائقها.
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قال الشّارح املعتزيل ولنعم ما قال« :لو مسع أرسطاطالس ـ القائل بأنه تعاىل ال يعلم
اجلزئيات ـ هذا الكالمَ له  ،خلشع قلبه ووقف شعره واضطرب فكره ،أال ترِ ما عليه
من الرّواء واملهابة والعظمة والفخامة واملتانة واجلزالة مع ما قد أشرب من احلالوة
والطالوة واللطف والسالسة ،ال أرِ كالماً يشبه هذا إال أن يكون كالم اخلالق سبحانه ،فإنّ
هذا الكالم نبعة من تلك الشجرة ،وجدول من ذلك البحر ،وجذوة من تلك النار» (هامشي
خوئي ،1358 ،ص.)52
هذا القسم أو املقطع بكامله يتلخص يف أنَّ اهلل سبحانه بكل شيء عليم ،سواء أكان جزئياً
أم كلياً ،حمسوساً أم غري حمسوس ،وما ذكره من الضمائر واخلواطر ،والذر والبعوض .اىل
نقاعة الدم ،وناشئة اخللق ،كل ذلك جمرّد أمثلة (مغنية ،1358 ،ص .)43وال شيء وراءها إال
البيان واإليضاح بالصورة احملسة املتخيلة عن هذا املعىن الذهين ،أي :إنّ اهلل يعلم ما يف
املشاهد وخَلَقَ الصور باستعمال اإلستعارات املتنوعة
السموات واألرض .استحضر اإلمام
واملوحية .وهكذا يسرَ على املتلقي ختيلَ وتصورَ العلم اإلهلي يف هيئة حسية .استعمل اإلمام
مسارق إمياض اجلفون مثالً وأشبه شعاع البصر الربق يف وميضه واختفائه عند فتح
اجلفون وطبقها واستعار لفظ الوميض لربوزه ولفظ املسارق ملخارجه .واستعار لفظ األكنان
للقلوب بالنسبة إىل ما أخفته من األسرار ،ولفظ الغيابات للغيوب ،ووجه املشاهبة كون القلوب
حافظة كالبيوت ،وكون الظلمات مانعة من إدراك املبصرات ،كما متنع الغيوب إدراك ما فيها.
واستعار لفظ العوم لدخول عروق النبات يف نواحي األرض ملالحظة شبهها باملاء (البحراين،
 ،1366ص .)383واستعار لفظ املنطق للطري ،يف «تغريد ذوات املنطق» ووجه املشاهبة ،أنّ مدلول
تغريد الطيور معلوم هلل ،فأشبه النطق املفيد من اإلنسان.

النتيجة
الصورة يف خطبة األشباح ذات طوابع خاصة ومتنوعة ،فهي طبيعية ونفسية ومفرحة حيناً،
ومُرعبة حيناً آخر .ولقد متخض البحث على نتيجة هامة ،وهي أمهية اإليقاع املوسيقي واخليال
كان يراعي يف
والصناعات البالغية يف خلق الصورة الفنية يف هذه خطبة .إنَّ اإلمام
اخلطبة ،تناسب األصوات وحسن ائتالفها ،ويراعي أيضاً التناسب بني االيقاع الصويت واملعنوي،
ويسخّر هذا اإليقاع لرسم صور املعاين يف اخليال وإلثارة اإلحساس هبا يف نفوس املخاطبني.
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أن يصف الربّ فغضب ووظَّف يف هذا املوضع الصوت األقوِ
حينما سئُل عن اإلمام
واحلروف اجملهورة اليت تفيد الشدة واالصطدام .ويف املقابل حني يريد أن يصف عجز األوهام
عن إدراك صفات اهلل تعاىل ،استَخدم حرفَ «اهلاء» املهموسة اليت توحي جبو من العجز
والضعف اثنيت عشرة مرة .وهكذا استعمل كلمة «الوساوس»؛ ألنَّ جرسَها ناشئ من التالؤم بني
حروفها وائتالف هذه احلروف وتكرار احلرفني (الواو والسني) ،تؤثر يف ترسيم صورة الوسوسة،
وتؤكد معىن الوسوسة يف نفس املتلقي .واألمثلة على هذا املنوال أي التناغم الصويت بني األلفاظ
ومدلوهلا من املعىن كثرية يف اخلطبة ،تطرقنا إليها بتفصيل يف البحث .وحني يصف اإلمام
إمالء السماوات باملالئكة ،يراعي يف اجتماع احلروف يف الكلمة واجلملة ،وتوزعها وترتيبها فيها
حدوثَ االنسجام الصويت والتآلف املوسيقي ،فأوجد الترديد الصويت إيقاعاً رائعاً .يعدّ األداء
الصويت يف هذه اخلطبة ،جانبا مهمّاً من جوانب اللغة؛ فهو فنّ النّطق بالكالم على صورة توضح
ألفاظه ،وتكشف القناع عن معانيه ،وهو فنّ التأثري يف املستمع.
وجدير بالذكر أيضاً أنَّ السجع من أبرز العناصر املوسيقية اليت ميزت خطبة األشباح .وإنَّ
األلفاظ املسجوعة يف هذه اخلطبة رنّانة حلوة ال متكلفة؛ ألنَّ األلفاظ هنا تابعة للمعاين وليست
املعاين تابعة هلا .وسامهت الفاصلة يف هذه اخلطبة يف اختيار الكلمات اليت تثري السياق ،إلبراز
مجال النص من منابعه اللغوية اليت تكسبنا القدرة على التذوق ،وتوصلنا إىل صورة مثالية مقنعة.
ولالستعارات املتنوعة واملوحية يف هذه اخلطبة دورٌ هامٌ وأساسي ،وهي أكثر األنواع البالغية
االستعارة لبيان هبوط املالئكة وصعودها
داللة على الصورة يف اخلطبة .وظَّف اإلمام
وعبوديتهم وخشوعهم ،ولتصوير كيفية خلق السماوات واألرض ،ولترسيم غليان املاء واضطرابه،
ولتبيني مجال الطبيعة ،وإلبراز العلم اإلهلي ،ولتوضيح منطق الطيور ،ولترسيم دخول عروق
النبات يف نواحى األرض ...فيدعنا نرسم خبيالنا مشهداً مملوءاً باحلَرَكات واجلَوَالن .وقد تكون
الصورة قائمة يف بنائها الفين على سائر العناصر البالغية كـ :التشبيه مثالً لترسيم صورة عجز
البشر عن التعرف بذات اهلل تعاىل ،والتشخيص لوصف فشل األوهام يف معرفة ذات اهلل ولتبيني
مجال األرض وابتسامها ،والكناية للتعبري عن صور املالئكة.
فمجموع هذه الصناعات ترسم يف خطبة األشباح لوحات بديعات نابضات تشحذ العقل
وتشبع الذوق والوجدان املرهف ومتتزج فيها العناصر املكوّنة امتزاجاً بديعاً؛ حيث يؤدّي كل
عنصر دوره يف السياق يف انسجام تام ،جيعل مجال اللوحات يتسرب إىل املتلقي.
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