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(تاريخ االستالم 2016/9/11 :؛ تاريخ القبول)2016/12/14 :

امللخّص
إن من أهم الشبهات املذهبية الواردة على هنج البالغة ،هي شبهة التعريض بالصـحابة ،كمـا أن هـذا التعـريض هـي
من أسرار الشكو ؛ ومن بواعث كتابة هذا املقال ،هي الدراسة األسلوبية للخطبة الشقشقية .إنّ الروايـة ونقـل كـالم
الشخصيات الكبرية كان تعدّ أسلوباا قائمـاا بذاتـ لـ قواعـد ومعـايري اخلاصـة بـ  ،تكمـن أمهيـة معرفـة األسـلوبية
الغربية يف أهنا ميكن أن تسـتخدم يف اجملـاالت األدبيـة ونصـوص األحاديـث الشـريفة واخلطـب املشـككة فيهـا يف هنـج
البالغة والسيما اخلطبة الشقشقية للتدقيق يف الشبهات واخلالفات الل تكثر حوهلا.
إن منجزات املنظرين الغربيني الل ظهرت من خالل املدارس األسلوبية املختلفة جديرة باالهتمام من هذ الناحية؛
وإن نظريـة بوزميـان اإلحصــائية هـي إحـدى النظريــات املتعلقـة باألسـلوبية احلديثــة ،وإن البعـد اإلحصـائي يف دراســة
األسلوب هو من املعايري املوضوعية الل ميكن باستخدامها تشخيص األسـاليب ومتييـز الفـروق بينـها كمـا أهنـا هتـتم
بتتبع السمات األسلوبية ومعدل تواترها وتكرارها يف النص .لذا فإن املقال يهـدف إىل تقـدمي رؤى واضـحة عـن هـذ
النظري ـ ة يف املرحلــة األوىل ومــدى امكانيــة تطبيقهــا علــى اخلطبــة الشقشــقية وذلــك باســتخدام أســلوبية بوزمي ـان
وذلـك وفقـاا للمنـهج
اإلحصائية ،مستشهداا باجلداول اإلحصائية إ باتاا وت كيـداا لصـحة نسـبتها إىل اإلمـام علـي
الوصفي التحليلي.

الكلمات الرئيسة
أسلوبية بوزميان اإلحصائية ،اخلطبة الشقشقية ،هنج البالغة.
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مقدمة
من بناة البيان العريب من خالل قدرات البيانية اخلارقـة الـل
الشك يف أن اإلمام علياا
كانــ مص ــدر إهل ــام لك ــثريين م ــن األدب ــاء والعلم ــاء عربالت ــاريخ ،فص ــفحات الت ــاريخ مليئ ــة
باعتراف كبار املوهوبني من األدباء وأهل العلم سـواء كـانوا مـن املسـلمني أو غريهـم بتـ رهم
يف أساليبهم البيانيـة .فقـد تضـمن كالمـ باإلضـافة إىل أسـلوب الرشـيق وبيانـ
باإلمام
الرفيع مضامني ساميةتك ون مناهـل يرتـوي منـها طـالب العلـم واألدب ،وعشـاق احلقيقـة عـرب
العصور .فإن هذا الكتاب مليء باملعلومات النافعة واجملدية عن املبدأ واملعاد ومـا بينـهما وهـو
كتاب شامل ألصول الدين وفروع  ،وفي ما يكفي املهتدي والسائر يف سبيل الرشاد وما يتعظ
ب املتلقي من نصائح وخطابات تعليمية ومـواعظ حسـنة تفيـد لـ بـاخلري والربكـات ويسـاعد
يف إسعاد نفس أو إهالك  ،ملا يسري ب يف عوامل اتلفة من دار البـوار إىل دار القـرار وعـامل
القــرب والــربزخ وجمــاالت متنوعــة أخــرى وذلــك مــن خــالل خطبـ ورســائل وكلماتـ القصــار،
"فــإذا ك ـان أم ـري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب ،هــو ذل ـك التجس ـيد احلــي ،والنمــوذج االلف ـذّ
لالنسان الكامل يف إنسـانيت  ،الـذي أراد اهلل لـ أن يكـون منـار السـالكني ،ومدرسـة األجيـال،
وقدوة األمم ...فإن هنج البالغة هو الكتاب الغ عن التعريف والتوصـيف ،بعـد أن كـان دون
كالم اخلالق ،وفوق كالم املخلوق ...ولقد كان وسيبقى على مرّ العصـور نـوراا تشـرق بـ دروب
العارفني وبصرية وهدى للمستبصرين" (املشكي 1984 ،م.)5 :
«فنهج البالغة كتاب إنساين بكل ما هلـذ الكلمـة مـن مـدلول ،إنسـاين باحترامـ لإلنسـان
واحليـاة اإلنســانية ،وإنســاين مبــا فيـ مــن االعتــراف لإلنســان حبقوقـ يف عصــر كـان الفــرد
اإلنساين في عند احلاكمني هباءة حقرية ال قيمة هلا وال قدر ،إنسـاين مبـا يـثري يف اإلنسـان
مــن حــب احليـاة والعمــل هلــا يف حــدود تضــمن هلــا نوهــا ونقاءهــا ،هلــذا ولغـري كـان هنــج
البالغة ،وسيبقى على الدهر أ راا من مجلة ما صوي الترا اإلنساين من اآل ار القليلة الل
تعشو إليها البصائر حني تكتنفها الظلمات وحق ل أن يكـون كـذلك وهـو عطـاء كـان كونـاا مـن
البطــوالت ودنيـاا مــن الفضــائل ومــثالا أعلـى يف كـل مـا يشــرف اإلنســان» (مشــس الــدين1981 ،م:
 .)14وكتـاب النـهج جـدير بـ ن يكـون مـن أجـلّ املصـادر وأعالهـا وأو قهـا ،وال صتـاج بعـد إىل
مص ــدر أو مرج ــع يو ّقــ  ،شــ ن يف ذل ــك شــ ن س ــائر م ــا يرويــ اّ ــد ون الثق ــات ،فيؤخ ــذ
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مبروي ـاهتم مــن دون تش ـكيك ،وال مطالبــة مبصــدر ،عل ـى أن ـ جــاء جلّ ـ مروي ـاا باألســانيد يف
مصادر أخر سابقة أو معاصرة جلامع النص (الشريفي2005 ،م.)150 :
ولن ــهج البالغ ــة يف ع ــامل العل ــم واألدب موق ــع مرم ــوق وه ــو س ــبب ش ــدة اعتن ــاء األدب ــاء
واملستشرقني هبذا األ ر النفـيس الـذي مجـع فـ وعى مـن ضـروب البالغـة وأسـاليب الفصـاحة
وحماسن الكالم املصاال أحسن صياغة ،وكيف ال يكون هذا الكتـاب خاصـا ألشـتات اّاسـن،
وقد اختـار السـيد الشـريف الرضـي وهـو املعـروف حبسـن االختيـار واالبتكـار مـن كـالم أمـري
املؤمنني أحكم احلكماء وأبل البلغاء ،أما كون هنـج البالغـة مطابقـاا النـ فقـد أصـبح غنيـاا
عـن االسـتدالل؛ ألنـ قـد أقـرّ املخـالف واملؤالـف ب نـ أبلـ كـالم بعـد القـرآن الكـرمي واحلــديث
الشريف ،أما مناهج وأساليب فهي من أعجب ما نسخ عليها كاتب فمن وصف اهلل ومتجيد
إىل وصـف أهــل البيـ علـيهم الســالم إىل وصــف حالـة مــع مناظريـ إىل ذكـر الزهــد والــورع
إىل ،...وقلما جند شاعراا ل نظرة يف احلياة أو قـول يف احلكمـة أو شـغف يف لفـظ رصـني إال
وجدت شعر يتفي ظالل هنج البالغة ،ملا ل من احلكم الل ت خذ جبامع القلب ،فهو عظـيم
املناقــب ،جـمّ الفضــائل ،ومــن أبــرز مــا يتميـز بـ النــهج هــو وضــوح األســلوب وحســن املقصــد
وجزالة الكلمات واملعىن اّدد الذي ال صتمل معـىن آخـر (الطعمـة1977 ،م .)721 :إذن يعتـرب
النهج مـن أعظـم الكتـب اإلسـالمية شـ ناا وأجلّهـا مزنلـة ،حيـث اهـتم بـ بـاحثو األدب العـريب
ورجال الدين يف اتلف العصور.
وأمــا بالنســبة خللفيــة البحــث فهنــا دراســات ك ـثرية ســبق هــذا املقــال ،منــها الكتــب
واملقاالت والرسائل واألطاريح اجلامعية .فمن أهم الكتب الل تناولـ هنـج البالغـة وناقشـ :
بالغة اإلمام علي أل د حممد احلويف ،حيث تناول الباحث بيئة اإلمـام اخلطابيـة والكتابيـة
وروافــد البالغــة ،مث تو ي ـق النــهج مــن حي ـث ال ـيقني بصــحت والــرفض ل ـ والش ـك يف بعض ـ
والــدعاوي واملناقشــة ،مث بالغــة النــهج وخصائص ـ النحوي ـة مــن العاطفــة واخلي ـال واألفك ـار
والتعبري.
و أصــالة هنــج البالغــة مــن منظــور الدراســة املوضــوعية األســلوبية ،حي ـث تنــاول املؤلــف
األســلوب ومــدارس األســلوبية واجتاهاهتــا ،مث تطــرق إىل الشــريف الرضــي وأســلوب يف هنــج
البالغــة ومــن ســبقو يف مث قضـية االنتحــال يف هنــج البالغــة والــردّ عليهــا دراســة موضــوعية
أسلوبية والردود علـى بـدايات التشـكيك يف هنـج البالغـة والتشـكيك يف نسـبة أجـزاء مـن هنـج
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البالغـة إىل اإلمــام علــي عنــد املتـ خرين والـردود علـيهم مث الشــبهات الشـكلية واملعنويـة
والــردود عليهــا دراســة موضــوعية أســلوبية واســتنتج أن دوافــع الشــريف الرضــي يف مجــع هنــج
البالغة هي مـن العوامـل املهمـة الـل جتعـل كـل باحـث يقتنـع بعـدم إمكانيـة االنتحـال يف هنـج
البالغة وعن موضوع السجع وتنميق الكالم يف النهج.
ومن أهم املقاالت :يف الدفاع عن هنج البالغة والردّ على شبهات الدكتور شوقي ضيف،
للباحث تورج زيـ ونـد وهـي املنشـورة يف جملـة العلـوم اإلنسـانية ،العـدد 1431 ،17ه ـ ،حيـث
حاول الباحث أن يدخل يف صميم آراء ضيف لريسم تصويراا واضحاا من حقيقة هنج البالغة
وآرائ وأن الطريق الذي سلك يف ضـوء املنـهج الـديكاريت املعـروف ،ميتـاز بالشـك والتنـاقض
واحلرية والتشاؤم وسوء الظـنّ واخلصـومة والعصـبية بالحجـج معتمـدة .واسـتنتج الباحـث أن
شبهات ضيف صدرت من بـدافع العصـبية العميـاء واجلهـل املتـراكم يف تعريـف هنـج البالغـة
وردّاا على ما رآ ضيف يف أن النهج إما أن يكون كل مصنوعا منحوالا ،أو بعض .
و دعوات وشبهات أ ارها البعض حول هنج البالغة ،لعبدالرسول الغفاري ،وهي املنشـورة
يف جملة ترا نا ،العدد 1428 ،4-3هـ ،حيث تنـاول الباحـث املوضـوعات املهمـة يف النـهج وهـي
النبوة واألنبياء والشرائع السابقة مث نبوة خامت الرسول حممد مع بيـان مـا يف القـرآن الكـرمي
من األوامر واإلرشادات والنظم الل رنها اهلل سبحان للبشـر وعـن دواعـي كتابتـ للمقـال،
هـو ردّ تلـك الشــبهات الـل جــاءت مكـررة علـى ألسـنة عـدة مــن الكتـاب ،مث كشــف اللثـام عــن
احلقائق الل انطوت عليها اخلطبة الشقشقية واألدوار السياسية الل مـرّ هبـا املسـلمون بعـد
رحيل النيب األعظم.
ومقالــة هنــج البالغــة :مجع ـ  ،مصــادر  ،مناقشــة التش ـكيك يف نســبت إىل إمــام علــي،
لعب ــداهلادي الش ــريفي ،وه ــي املطبوع ــة يف فص ــلية املن ــهاج ،الع ــدد 2005 ،36م ،حيـ ـث ق ــام
الباحث بطريقة الرضي يف اجلمع ،وهو مجع ما تفرّق من كالم اإلمـام مـن مصـادر املو وقـة
ودوّن يف أوراق متفرقة ليستدر ما يشذّ عن مستقبالا ،مث عمد إىل اختيار حماسـن كالمـ ،
وأن مجيع ما ضمّ النهج أخذ الرضي من املصادر الل سبقت زماناا ،أو الـل عاصـرت  ،وملّـا
كان مهمة الرضي حمصورة باجلمع مع التمحـيص والتحقيـق واالنتفـاء لضـبط مـادة النـهج،
إلبراز بالغة اإلمام وفصاحت  ،فإن مل يراعا يف ما اختار التنسيق والتتـاي ،أمّـا قضـية كثـرة
اخلط ــب ،فإهن ــا كانــ قياســاا إىل كث ــرة ال ــدواعي واألغ ــراض ،وت ــراكم األح ــدا والظ ــروف
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السياسية والعسكرية واالجتماعيـة واألخالقيـة قليلـة ،ألن مجيـع هـذ األمـور حتتـاج إىل كـالم
كثري هو أضعاف ما ورد يف النهج من اخلطب.
ومــن الرســائل واألطــاريح اجلامعي ـة :أطروحــة تو ي ـ ق هنــج البالغــة يف ضــوء الدراســات
األسلوبية للباحث علي حاجيخاين والل نوقش يف جامعة العالمة الطباطبائي سنة 2004م.
إن الدراســات الســابقة الــل حاول ـ الــردّ علــى الشــبهات املطروحــة عاجل ـ املوضــوع يف
الغالب من وجهة معيّنة مُغفل اة بذلك بقيـة اجلوانـب .فحاولـ هـذ الدراسـة أن تكـون متعـددة
االجتاهات مع التركيز على األسلوبية أساساا للعمل .فقد ظهر أن املصادر املذكورة مل ختـتص
بالشــبهات املذهبي ـة عل ـى هنــج البالغــة ،خاصــة شــبهة التعــريض بالصــحابة ،مــن مثّ دراســة
اخلطبة الشقشقية على أساس األسلوبية اإلحصائية ومل تتوسع فيها ،فهـذا املقـال يهـدف إىل
تقدمي رؤى واضحة عن هذ املدارس يف املرحلة األوىل ومـدى امكانيـة تطبيقهـا علـى اخلطـب
املش ــككة يف هن ــج البالغ ــة ويف رأس ــها اخلطب ــة الشقش ــقية وذلـ ـك باالس ــتفادة م ــن أس ــلوبية
بوزميان ،مستشهداا باجلداول اإلحصائية إ باتاا وت كيـداا لصـحة نسـبتها إىل اإلمـام علـي
ويسعى إىل الرد على السؤالني:
 .1مــا هــي داللــة املقارنــة بــني اخلطبــة الشقشــقية وغريهــا علــى أســاس أســلوبية بوزميــان
اإلحصائية؟
 .2ما هي القواسم املشتركة بني اخلطبـة (الشقشـقية) واخلطـب املقبولـة عنـد املشـككني
يف هنج البالغة؟

أنواع الشبهات
باملداقّة يف نوعية الشبهات فيمكننا أن نقسمها إىل أربعة أقسام وهي:
أ) الشبهات التو يقية (اإلسنادية)
ميكن إمجال أهم الشبهات التو يقية فيما يلي:عدم اإلتيان باملصـادر واألسـانيد ،إن الشـريف
الرضي مل يذكر يف صدر كتاب املصادر الل رجع إليها ،أو الشيوخ الذين نقل عنهم (إبراهيم
السيد1986 ،م .)28 :وخلّوالكتب األدبية والتارخيية الل ظهرت قبل الشريف الرضي مـن كـثري
ممـا يف هنـجالبالغـة ،حيـث إن ال كتـب األدبيـة والتارخييـة الـل ظهـرت قبـل الشـريف الرضـي
ختلو مـن كـثري ممـا يف هنـجالبالغـة (زكـي صـفوت1932 ،م ،)122 :واملشـتركات يف هنـجالبالغـة،
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وهو أن بعض ما روي عن علي يف هنجالبالغة روي عـن غـري يف غـري  ،كقولـ « :كـان ي
فيما مضى أخ عظّم يف عـي صِـغَرُ الـدنيا يف عينـ » .وهـذا مـروي عـن ابـن املقفـع ،وكقولـ :
«الــدنيا دار جمــاز »...يــروى لســحبان وائــل (احلســي اخلطيــب1405 ،هــ ،)114 :واإلضــافات يف
هنــجالبالغــة ،وهــي أن الشــريف الرضــي ر ـ اللَّـ بعــد فراغـ مــن مجــع هنــجالبالغــة تــر
أوراقا من البيـاض يف آخـر كـ ّل بـاب مـن أبوابـ الثال ـة القتنـاص الشـارد ،واسـتلحاق الـوارد،
فهل بقي هنجالبالغة على وضع أم تعرض للزيـادات واإلضـافات كمـا زعـم بعـض املشـككني؟
(احلسي اخلطيب1405 ،هـ.)186 :
ب) الشبهات الشكلية (اللفظية)
ميكــن إمجــال أهــم الشــبهات الشــكلية (اللفظيـة) فيمــا يلي:الســجع وتنميــق الكــالم ،ومــا فيـ مــن
السجع والتنميق اللفظي ،وآ ار الصنعة ما مل يعهد عصر اإلمـام وال عرفـ  ،وإمنـا ذلـك طـرأ
علــى العربيــة بعــد العصــر اجلــاهلي وصــدر اإلســالم وافــتنت بـ أدبــاء العصــر العباســي ،والشــريف
الرضي جاء من بعد ذلك على ما ألفو فصنف الكتاب على هنجهم وطريقتـهم (احلسـي اخلطيـب،
1405هـ .)112 :وبناء على ما توصل الباحث علـي حاجيخـاين إليـ يف مقالـة «دراسـة ونقـد يف شـبهة
دقــة الوصــف وغرابــة التصــوير يف هنجالبالغــة» ،فــإن يف هنــجالبالغــة مــن دقــة الوصــف وغرابــة
التص ــوير م ــامل يك ــن معروفـ ـ اا يف آ ــار الص ــدر األول اإلس ــالمي كم ــا ت ــرا يف وص ــف اخلف ــاش
والطاووس ،والنملة واجلرادة ،وكل ذلك مل يلتفـ إليـ علمـاء الصـدر األول ،وال أدبـاؤ وال شـعراؤ
وإمنــا عرف ـ العــرب بعــد تعريــب كتــب اليونــان والفــرس األدبيــة (احلســي اخلطيــب1405 ،ه ــ)112 :
واأللفــاظ االصــطالحية احلِكميــة واملنطقيــة ،وهــو أن يف هنــجالبالغــة بعــض األلفــاظ اإلصــطالحية
الـل عُرفـ يف علـوم احلكمـة مــن بعـد كــاألين والكيـف وحنومهــا ورود بعــض األلفـاظ الــل دُسّـ
فيمــا نقلـ عــن املــتكلمني وأصــحاب املقــوالت ،مــن حنــو قــوهلم( :اّسوســات) و(الكــل والــبعض)
وقوهلم :الصفات الذاتية واجلسمانيات (احلسي اخلطيب1405 ،هـ.)112 :
وحج ــم هن ــجالبالغ ــة والتطوي ــل يف ك ــالم اإلم ــام  ،حيـ ـث ق ــال بع ــض املش ــككني يف
هنجالبالغة إن هذا الكالم الوارد في كثري مل تكن حياة اإلمام تتسع ألن يقول ومل تكـن
ظروف السياسية والدينية تُمكّن من النطق هبذا القول ،ومل يبل كالم اخللفاء الثال ة الـذين
س ــبقو جمتمعـ ـاا نصـ ـفَ ك ــالم اإلم ــام (احل ــويف1977 ،م .)42 :وتك ــرار املق ــاطع الطويل ــة
والقصرية ،حيث إن يف خطب هنجالبالغة مقاطع طويلة وقصرية تُروى على وجهـني اـتلفني
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يتفقان يف املعـىن ،ولكـن خيتلفـان يف اللفـظ (إبـراهيم السـيد1986 ،م .)27 :واسـتعمال الطريقـة
العدديــة والتقاســيم املتوازيــة ،وهــو أن في ـ اســتعمال الطريقــة العدديــة يف شــرح املســائل ويف
تقسيمات الفضائل والرذائل .وهذا االستعمال يف الشروح ،وتقسيم الفضائل أو الرذائـل علـى
أســلوهبا ،ال نــرا يف اآلداب اجلاهليــة ،بــل ال نكــاد نعرف ـ يف األدب اإلســالمي إال بعــد ظهــور
كتاب «كليلة ودمنة» املعرّب.
وإذا علمنا أنّ إدخال األعداد يف احلكمة األخالقية ،ويف ترتيـب اجملـرّدات واملعقـوالت ،لـ
الدور املهم يف املذاهب املتشعّبة عن الطريقة الفيثاغورية أو األفالطونية احلديثة ،وإذا علمنا
أن العــرب مل يعرفــوا هــذ الفلســفة إال بترمجــة كتــب اليونــان يف العصــر العباســي األول ،وإذا
علمنــا أنّ الشــريف الرضــي كــان مــن احلكمــاء األجّــالء ،والعلمــاء املعــروفني ،وأن ـ عــاش يف
العصــر العباســي الثالــث ،ســاال لنــا هــذا الشــك (احلســي اجلــالي2001 ،م .)54 :هــذا وإن كـان
البحث العلمي يفترض أن يكون حيادياا وبعيداا عن التزم .
ج) الشبهات املعنوية (يف املضمون)
ميكن إمجال أهم الشبهات املعنوية فيما يلي :ادعاء املعرفة باملغيّبات واإلخبار بالغيـب ،حيـث
إن يف عبارات الكتاب ما يشم من ريح ادعاء صـاحب علـم الغيـب ،وهـذا أمـر جيـ ّل عـن مثلـ
ممن حضر عهد الرسـالة ،ورأى نـور النبـوة (عبـد ،
مقام علي ومن كان على شاكلة علي
دون تا :هـ) .واألفكار السامية واحلكم الدقيقة وظهور الـروح الصـويف الفلسـفي ،وهـو مـاورد يف
هنــجالبالغــة مــن األفكــار الســامية واحلكــم الدقيقــة مــا اليصــح نســبتُ ُ إىل عصــر اإلمــام
وظهــور الــروح الصــويف الفلســفي يف كــثري مــن خطبـ ممــا مل يفــش يف املســلمني إال يف القــرن
الرابع اهلجري ،وكذلك أسلوب علم الكالم مبا وضع ل من مصطلحات بادياا ،مما مل يعـرف
عن إال يف العصرالعباسي ،حيث تقدم هذ العلوم فوُضع أصوهلا وفارّعـ فروعهـا ،وهـذا
يظهــر يف بعــض خطب ـ ظهــور اا بــارز اا كمــا يف خطبــة بــدء اخللــق (إبــراهيم الســيد1986 ،م.)24 :
ومافي من احلـث علـى الزهـد وذكـر املـوت ،وهـو مـا يف هنـج البالغـة مـن احلـث علـى الزهـد،
وذكر املوت ،وقرض الدنيا على منهاج املسيح (احلسي اخلطيب1405 ،هـ.)113 :
مما ال شك في بـ ّن تنـاول الشـبهات املـذكورة واإلجابـة عنـها صتـاج كـ ّل منـها إىل مقالـة
علـى حــدة ومســتقلة .ففــي هــذا اجملــال يتنــاول الباحــث شــبهة الســجع وتنميـق الكـالم يف هنــج
البالغة والردّ عليها.
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د) الشبهات املذهبية
ميكــن إمجــال أهــم الشــبهات املذهبيــة فيمــا يلي:التعــريض بالصــحابة وهــو أنّ يف الكتــاب مــن
مـا ال ُيسـلَّم أن يصـ ّح صـدور عـن مثـل اإلمـام علـي
التعريض بصحابة رسول اهلل
(إبراهيم السيد1986 ،م.)20 :
إن مظــاهر التشــيع املــذهيب والتعصــب الشــيعي ،وهــو أن مــا يف الكتــاب مــن خطــب كــثرية
ورسائل متعددة قد اختلقـ الشـريف الرضـي ألغـراض مذهبيـة شـيعية (بلبـع1954 ،م )92 :وأن
التشيع ُربّما قد زيّن ل قبول هذا النتـاج الـوفري ،وتدوينـ دون متحـيص ،وقـد سـ ّر أن ينسـب
هــذا املــريا الضــخم مــن عيــون اآل ــار واحلكمــة ،مــع أنـ لــو نظــر لتــردد،
جلــد اإلمــام
وللكشــف أن بعضـاا ممــا أضــيف إىل أمرياملــؤمنني اليشـرّف أن ينســب إليـ  ،وال يزيــد يف
قدر أن يكون من قول (بلبع1954 ،م .)28 :وذكر الوصي والوصاية وهو ما يف هنجالبالغـة مـن
ذكر الوصي والوصاية (احلسي اخلطيب1405 ،هـ.)112 :

نظرة عابرة إىل األسلوبية الغربية
بــدأت األســلوبية كنظري ـة أدبيـة مــن علــم اللغــة ،رغــم أن علمــاء اللغــة كـانوا قــد أصــروا عل ـى
االبتعاد بعلمهم عن ميدان النقد األديب ،ولكنهم عـادوا إليـ ليسـتخدموا أدواهتـم ومنـاهجهم
اللغوية يف تناول النص األديب ،وهو ما يعد اآلن بالنظرية األسلوبية الـل تضـع علـم األسـلوب
بني يدي الناقد كخطوة أوىل لتساعد على فهم العمل األديب فهمـاا موضـوعياا بقـدر اإلمكـان،
وذلك من خالل املادة اللغوية املصنفة تصنيفاا علمياا ،والل يعتمد عليها العمـل اعتمـاداا كليـاا
يف صـياغت وتشـكيل واكتســاب شخصـيت املتميـزة .ذلـك أن األســلوبية تطبــق منــاهج البحــث
اللغوي على الـنصّ األديب ،خاصـة فيمـا يعـرف مبسـتويات التحليـل ،كمـا أهنـا تفـرق بـني اللغـة
العادية التلقائية الل ال تصدر عن وعي أو اختيار ،وبني الكتابـة األدبيـة الـل هـي مبثابـة لغـة
فردي ـة خاصــة تصــدر عــن اختي ـار واع ،وبــذلك ال ختضــع ملقــاييس اللغــة العادي ـة الــل تقــدم
العناصر العامة يف لغة الناس (راغب2003 ،م.)33 :
من أهم األهداف والوظـائف الـل تركـز عليهـا النظريـة األسـلوبية ،دراسـتها للغـة األديـب
كما ميثلللها إنتاج األديب ،وذلك بإخضاعها ملنـاهج مـن التحليـل هبـدف الوصـول إىل معـايري
موضوعية تسـاعد الناقـد علـى التفسـري مـن خـالل ـال توجهـات يف التحليـل اللغـوي للـنص.
والتوج األول سايكولوجي وينطلق من مقولة بيفون (األسلوب هو الرجل) ،ويؤمن ب ن دراسـة
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األسلوب ال تكون صحيحة إال عندما تدل علـى اخلصـائص النفسـية الـل متيـز األديـب .وكـان
عامل النفس واللغة النمساوي ليو سيبتزر قد قام بتطبيق آراء فرويد يف التحليل النفسي علـى
عدد من األدباء ،من خالل منهج ابتكر وأنا (الدائرة الفيلولوية) (راغب2003 ،م.)34 :
صدد سـيبتزر ـال مراحـل يف عمليـة التحليـل األسـلويبّ يف املرحلـة األوىل ،يواصـل الناقـد
قراءة العمل الف هبدف التوحد مع عامل وجو حىت يلتقط خاصية أسلوبية تعدّ نـة أساسـية
فنية ،ويف املرحلة الثانية علي أن يبحث عن تفسري سيكولوجي هلذ اخلاصية ويف الثالثـة يشـرع
يف البحث عن الدالالت األخرى الل ميكن تفسريها يف ضوء هذا الدافع النفسي.
وحبك ـم أن النظري ـة األس ــلوبية ليســ أدبي ـة فحس ــب ب ــل لغويــة أساس ـاا ،فإهن ــا تتع ــرض
بالدرس للنصوص األدبية وغري األدبية ومل تكن األسلوبية يف بدايتها سوى منهج مـن املنـاهج
اللغوية املستخدمة يف دراسة النصوص األدبية بل وال يزال هنا من النقاد والباحثني الـذين
يعتربوهنــا جمــرد وصــف لغــوي هلــذ النصــوص باعتبارهــا فرعـاا مــن فــروع علــم اللغــة العــامّ،
فيعرّفها ميشيل أريفي ب هنا وصف النص األديب بناء على مناهج م خوذة من علم اللغة ،كما
يعرفها ريفاتري ب هنا منهج لغوي يف األساس ،وذلك على أساس أن النص األديب نص لغوي ال
ميكن إدرا كنه أو سرب أغوار دون حتليل العالقات الدولية الل ينطوي عليها كما ال ميكـن
النَّفــاذ إىل قيمــة العمــل األديب إال مــن خــالل الــنص ذاتـ  ،إن هــذا التحلي ـل يـؤدي إىل تفهــم
الشــحنة الداللي ـة والشــعورية الكامنــة يف الــنص ،مــن خــالل الســعي لبلــوال أقص ـى درجــة مــن
االنظباط املوضوعي (راغب2003 ،م.)37 :
يقسم «بيريجريو  Pierre Guiraudالفرنسي» األسـلوبية املعاصـرة إىل اجتـاهني عـامني
كبريين متعارضني مها:
أ) األسلوبية التقليدية ورائدها ميشيل باي
ب) األسلوبية اجلديدة ورائدها جاكبسون
ولكــن «ب ــول دوهت ــري» يقت ــرح تقس ــيم األس ــلوبية املعاص ــرة تقس ــيماا آخرمغ ــايراا لتقس ــيم
«بيريجريو» حيث إن يقسمها إىل مدرستني مها:
أ) املدرسة الفرنسية :ميثلها «شارل باي» ومن أتى بعد
ب) املدرسة األملانية :وميثلها «كارل فوسلر »Karl Vassler ،و«ليوسبيتزر» وغريمها.
ختتل ــف األس ــلوبيتان التقليدي ــة واجلدي ــدة يف طريق ــة البح ــث ع ــن األس ــلوب .فبينم ــا تبح ــث
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األسلوبية التقليدية عن األسلوب وعن حتديد مـن خـالل اخلـواص األسـلوبية للرمـز أو «الشـيفرة»،
فإن األسلوبية اجلديدة تبحث عن األسلوب من خالل وصف البىن الداخلية للنصّ أو الرسالة.
أسلوبية «شارل باي»
«شارل باي1974-1865( »Charles Bally ،م) هو رائد املدرسة الفرنسية وأول مؤسـس لعلـم
األس ــلوب واألس ــلوبية ر العص ــراحلديث عل ــى أس ــاس آراء الدراس ــني (فض ــل1998 ،م .)18 :وه ــو
اللساينّ البنيوي وتلميذ «فردينادي سوسري» ومن أهـم ت ليفاتـ « :مصـنف األسـلوبية الفرنسـية»،
«اللغة واحلياة»« ،اللسانيات العامة» و«اللسانيات الفرنسية» .لقد نقل «باي» درس األسـلوب مـن
الصورة البالغية إىل ميدان مستقل جديد أصبح يُعرف مبيدان «األسلوبية» أو دراسة األسـلوب.
ومــن دراســات «بــاي» اســتفادت مجيــع الدراســات الــل تلتــها ،ســواء أكـان ذلــك يف املنــهج أو يف
املوضوع ،مث تعدّدت مدارس األسلوبية يف الغرب بعد ذلك.
يناقش باي األسلوب من حيث خصائص التعبري اللغـوي ،ومـن حيـث أ رهـذ اخلصـائص
علـى «احلساسـية» .فهـو الي خـذ مـن تلـك اخلصـائص إال تلـك الـل حتمـل حمتـوى «عــاطفي».
وصصــر بــاي نظريت ـ يف األســلوبية يف التعــبري املنطــوق ولــيس يف حــد الــتفكري .مث يضــع
األسـلوبية خــارج دائـرة اللســانيات أو الــدرس اللسـاين للــنصّ األديب .فاألسـلوبية عنــد تبحــث
عن معىن العبارة ،وعن ناهتـا الوجدانيـة ،وعـن موقعهـا يف النسـق التعـبريي ،والطـرق الـل
تعطي العبارة صورهتا( .عياشي ،دون تا)21-20 :
أسلوبية «سبيتزر» أو األسلوبية الفردية أواملثالية
ميث ــل من ــهج «اس ــبيتزر» أه ــم اجتاه ــات التحلي ــل األس ــلويب ال ــذي يعتم ــد عل ــى الت ــذوق
الشخصي،لكن صرص على أن يعكس املثريات الـل تصـل مـن الـنص إىل القـارال  ،وصـاول
أن صدّد نظام التحليل على هذا األساس ،هلذا يطلق علي اسم «منهج الـدائرة الفيلولوجيـة»
ويتم تطبيق على مراحـل متعـددة ،فالقـارال مضـط ّر ألن يطـالع الـنص ويت ملـ حـىت يسـتلف
نظــر شــىء يف لغت ـ وهــذا الشـيء يعــد خاصــية يــتم التوصــل إليهــا باحلــدس ،إذ يهــدينا إىل
أمهيتــها األســلوبية يف الــنص ،مث يــتم اختبارهــا مــرة أخــرى بشـكل منــتظم مــن خــالل قــراءة
جديدة تدعمها شواهد أسلوبية أخرى ،فالدائرة إذن مكونة من مالحظـة منعزلـة يكمـن فيهـا
سر األسلوب ،وهـى متثـل روح العمـل األديب يف مشوليتـ ،على افتـراض أن هـذ الظـاهرة البـد
أن تدعمها مالمح أسلوبية أخرى يف النص ذات ( .فضل1998 ،م)59 :
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أسلوبية جاكبسون
«رومان جاكبسون 1982-1896( »Roman Jacobsonم) ولـد يف مسـكو ،وكـان قـد تلقـى علومـ
األوىل يف مدرســة الزاريــف ،روعـ منــذ صــغر بــتعلّم اللغــتني األملانيــة والفرنســية ،رويف اخلامســة
عشرة من عمر بدأ نظم الشعر ،ويف سنة 1920انتقل من موسكو إىل براال .ويف هذ املدينـة حقـق
حلم ـ ـ ب ـ ـ ن أنش ـ ـ مـ ــع مجاعـ ــةمن اللغـ ــويني حلقـ ــة لغويـ ــة هـ ــي حلقـ ــة بـ ــراال ( )1926ومل يطـ ــل
استقرارجاكبسون يف تشيكوسلوفاكيا ،فعندما احتلها النازيون سنة  1940وجد نفس يشـدّ الرحـال
متوجهاا إىل الواليات املتحدة ،ويف نيويور التقى عدداا مـن اللغـويني ،وأسـس معهـم حلقـة نيويـور
األلســنية .وعنــدما تــويف ســنة  1982تــر عــدداا غريقليــل مــن املؤلفــات مــن بينــها كتاب ـ « :قضــايا
الشعرية» (خليل1997 ،م ،)180 :ومقالت املشهورة «األلسنية والشعر» .ففي رأيـ إن علـم اللغـة ينبغـي
أن يتناول الوظائف الـل تؤديهـا اللغـة مجيعـ اا مبافيهـا الوظيفـة التعبرييـة الشـعرية.وإذا كـان النقـد
األديب شُغل على الدوام باحلك م على األعمـال األدبيـة مـن شـعرية ونثريـة ،فـإن اللسـانيات بتناوهلـا
ملاتتصف ب اللغة الشعرية من صفات تسعى إىل شيء آخر ،هو فهم طبيعة اللغة وأدائهـا لوظيفتـها
بدرجــة أك ـرب وهلــذا فــإن جاكبســون يؤك ـد الفــرق بــني النقــد األديب الــذي عمــاد احلكم،والتحليــل
األســلويب الــذي عمــاد الوصــف .واإلصــرار علــى عــزل الشــعرية عــن األلســنية شــيء اليســوال إال إذا
قلّـص ميـدان األلسـنية كـثرياا .كـ ن يـرى بعـض األلسـينني يف اجلملــة أعلـى بنـاء قابـل للتحليــل أوأن
تكون دائرة التحليل األلس حمصورة يف قضايا النحو (إبراهيم1997 ،م.)41:
األسلوبية املقارنة
من أهم رواد هذا النوع من األسـلوبية «إدوارد وشـلر  »Edvard Wochlerوليوسـبيتزر و«كـارل
فوسلر  .»Karl Vosslerإنّ هذ األسلوبية تدرس أساليب الكالم يف مسـتوى معـني مـن أسـاليب
اللغــة الواحــدة لتــبني خصــائص كــل أســلوب عــن طريــق مقارنــة بعضــها بــبعض ،لتقــدير دور كــل
أســلوب يف بنــاء اجلمــال الف ـ  .والبــد مــن حضــور نصّــني اــتلفني أو أكثرمــع اشــتراكهما يف
املوضــوع أو الغــرض ملؤلــف واحــد أو ألكثــر ،أو دراســة نصّــني أو أكثــر ملؤلــف واحــد مــع اخــتالف
املوضوع أو اجلنس األديب ،ومقارنة األساليب املختلفة يف ذلك( .النحوي1419 ،هـ)176 :
األسلوبية اإلحصائية (بوزميان)
إن البُعــد االحصــائي يف دراســة األســلوب هــومن معــايري املوضــوعية الــل ميكـن باســتخدامها
تشخيص األساليب ومتييز الفروق بينها.
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أمّــا األســلوبية اإلحصــائية فتــهتم بتتبــع الســمات األســلوبية ومعــدل تواترهــا وتكرارهــا يف
1
النص ،وأول من اقترحها وطبقّها على نصوص األدب اآلملاين هـو أ .بوزميـان (نشـر دراسـة يف
نيـ بانـ وهـو اجتـا يقـوم علـى دراسـة
املوضوع عام 1925م) وتعتمـد نظريتـ علـى معادلـة ّ
3
ذات طــرفني ،أوهلمــا :هــو التعــبري باحلــد  ،2والثــاين هــوالتعبري بالوصــف وهــو يعـ بــاألول
الكلمات أو اجلمل الل تعبّرعن حد وبالتاي الكلمات الل تعرب عن صفة مميزة لشـيء مـا
أوتصنّف هذا الشيء.وحبسب هذا االجتا يتم احتساب عدد التراكيب الـل تنتمـي إىل النـوع
قضاياالحدث ).
األول واحتساب عدد التراكيب املنتمية إىل النـوع الثـاين (
قضاياالوصف
لزي ــادة أونق ــص
يعطين ــا حاص ــل القس ــمة قيم ــة عددي ــة تزي ــد أو ت ــنقص تبعــاا
عددكلمات اجملموعة األوىل عن اجملموعة الثانية .وقد تُستخدم هذ القيمة العددية للداللة علـى
أدبيـة األســلوب .أو للتفريــق بــني أســلوب كاتــب وكاتــب .مثّ عـدّلوا هــذ النســبة لتبســيطها ،وذلــك
باســتخدام عــدد األفعــال بــدالا مــن قضــايا احلــد  ،وعــدد الصــفات بــدالا مــن قضــايا الوصــف
وتصبح املعادلة نسبة الفعل إىل الصفة =
.Ratio

عدداألفعال
عددالصفات

وتسمى باإلجنليزية اختصاراا Verb .

 Adjectiveويرمزهلــا (  .) V.A.Rوضــع ســعد مصــلوح مقــابالا هلــذا الرمــز (ن .ف.

ف
ص) أي األحرف األوىل من عبارة نسبة الفعل إىل الصفة (
ص

)(مصلوح1984 ،م.)69-59 :

فــإذن إنّ الطريقــة اإلجرائيــة يف هــذاالنوع مــن الدراســة األســلوبية تعتمــد علــى اســتخدام
البطاقات،وتفري عيّنات من النص ،وإحصاء الصفات واألفعال،بيد أنّ تطبيـق هـذ الطريقـة
ال خيلــو مــن مشـكالت ،فقــد اتضــح لكـثريين أن بعــض االســتعماالت اللغويــة الشــائعة اليتضــح
فيها الفرق بني التعبري باحلد أو التعبري بالوصف.
إن يف اللغة العربية بعض الصي الصرفية الل تُشبا الفعل وتتضمن يف الوقـ نفسـ معـىن
التعــبري بالوصــف .وهــذ املشــكلة ـ ـ يف احلقيقــة ـ ـ تقلّــل مــن دقــة النتــائج إال إذا قمنــا بــإجراء
تعديالت على طريقة بوزميان حبيث نضع يف حسابنا ما يف عربيّتنا من أفعـال ناقصـة ،وأخـرى
جامدة ،وأفعـال شـروع ومقاربـة وغريهـا السـتبعادها مـن الدراسـة .1وباسـتعراض بعـض النتـائج
1. A.Busemann
2. Active
3. Qualitive
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الل توصَّل إليها األسلوبيون تتضح لنا الفكرة بصـورة أدق .ففـي كتـاب األيـام لطـ حسـني تبـيّن
مــثالا أن نســبة اجلمــل الفعليــة إىل الوصــفية  %39يف حــني أن نســبة تكــرار هــذ اجلمــل يف كتــاب
حيــاة قلــم للعقّــاد ال تتع ـدّى  %18ومعــىن ذلــك أن كتــاب األيــام أقــرب إىل األســلوب االنفع ــاي
واحلركي من كتاب العقاد الذي مييل في إىل الطابع الذه والعقالين.
أما الشيء الثـاين الـذي ُيسـتنتج مـن هـذ اإلحصـائية هـو أن أسـلوب األيـام أكثرحساسـية
واســتجابة لتن ـوّع املوضــوع يف حــني تبدوالصــفات الشخصــية للمؤلــف هــي الــل حتتــل مرك ـز
االهتمام يف «حياةقلم» مما يُضعِف أ ر التغيري واحلركة فيـ .ويف ضـوء هـذ األرقـام نسـتطيع
القــول :إن ارتفــاع نســبة الفعــل إىل الصــفة متثّــل فارقـاا أســلوبياا مييّــز أســلوب طـ حســني عــن
أسـلوب الع ّقـاد الـذي تقـ ّل فيـ هـذ النسـبة (إبـراهيم2002 ،م .)146 :ويلخّـص األسـتاذ مصـلوح
فوائد الدراسة اإلحصائية لالسلوب يف نواح متعدِّدة نوجزها مبا يلي:
 .1اختيار العيّنات حبيث تكون ممثلة للمجتمع.
 .2قياس كثافة اخلصائص األسلوبية عند منش معني أو عمل معني.
 .3قياس النسبة بني تكرار خاصة أسلوبية وخاصة أخرى للمقارنة.
 .4قياس التوزيع االحتماي خلاصة أسلوبية معيّنة.
 .5التعرّف على الزنعات املركزية يف النصوص الل تدل على استخدام مركزي للفظة أو
نوع من اجلمل (مصلوح1984 ،م.)51 :
وعلى الرغم مما سبق ،ليس هنا اتفـاق تـام وشـامل بـني منظـري األسـلوبية يف التحليـل
علـى أســاس قواعــد وحــدود معينــة ،بــل هنــا ذوبــان يف احلــدود والقيـود ،وإن انفتــاح الــنص
وتعدد معاني من اخلواص املميزة للتحليل األسلويب ومها ركيزتان رئيستان يف حتليل النص،
ت سيساا على هذا ننتقل إىل دراسة اخلطبة وفقاا لالسلوبية املقارنة.

دراسة اخلطبة «الشقشقية» باستخدام األسلوبية املقارنة وأسلوبية بوزميان
ممــا ال شــك فيـ أنـ يتجلــى سـرّ الشــك يف هنــج البالغــة كمــا يقــول الشهرســتاين (الشهرســتاين،

1352هـ ،)13 :يف اخلطبة «الشقشقية» الـل طرحـ اآلراء املشـككة يف صـحة نسـبتها إىل اإلمـام
علي والل فيها تعريض ببعض الصحابة كما يدعي بعض املشككني بالنسبة إليها .وهنـا
خطب أخرى يف هنج البالغـة مقبولـة عنـد املشـككني كخطبـة مهـام ونظائرهـا .وفيمـايلي حـاول
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الباحث أن يسـتخدم األسـلوبية املقارنـة واألسـلوبية بوزميـان لكـي يقـارن بـني خطـبل الشقشـقية
ومهام وبعض اخلطب األخرى 1املقبولة عند املشككني مطابقاا للجدول التاي:
جدول رقم ( )1املقارنة بني اخلطبة الشقشقية وغريها على أساس أسلوبية بوزميان

رقم اخلطبة

( 3الشقشقية )
( 193مهّام )
6
84
86
93
94
98
100
107
123
135
139

نسبة بوزميان
77
13
100
40
5
2
22
7
46
17
14
5
26
13
15
4
32
9
12
4
14
4
6
3
6

عدد األفعال باملائة

عدد الصفات باملائة

%85/5

%14/4

%71/4

%28/5

%71/4

%28/5

%75/8

%24/1

%73

%27

%73/7

%26/3

%66/7

%33/3

%78/9

%21/1

%78/1

%22

%75

%25

%77/8

%22/2

%66/7

%33/3

%75

%25

 .1متّ اختيار خطبة «مهّام» بسبب تطابق حجمها مع اخلطبـة «الشقشـقية» وقبوهلـا عنـد املشـككني وأمّـا اختيـار
بعض اخلطب األخرى ،فمر ّد إىل أمرين :أوهلما مقبوليتها عند املشـككني والثـاين للحصـول علـى نتيجـة أكثـر عمقـاا،
وذلك بتوسيع دائرة اإلحصاء.

أسلوبية بوزيمان اإلحصائية ومدى إمكانية تطبيقها على صحة نسبة الخطبة الشقشقية إلى اإلمام علي

184
203
206
207

2
5
2
13
4
11
3
5
2

489

%71/4

%28/6

%76/5

%23/5

%78/6

%21/4

%71/4

%28/6

حتليل اإلحصاء :مـن أبـرز توجهـات سـيبتزر ،هـو توجـ إحصـائي يسـعى إىل رصـد درجـة
تكرار ظاهرة لغوية معينـة يف أسـلوب شـخص معـني رصـدا علميـا دقيقـاا ،ينـ ى عـن املالحظـة
العابرة ويرفض جتزئة اإلحساس الصادر عن التقاط الظَّواهر.
هنــا تتقص ـى النظري ـة األســلوبية تطبي ـق علــم اإلحصــاء واســتخدام اجلــداول اإلحصــائية
واألرقام .وقـد هـاجم كـثري مـن النقـاد هـذا التوجّـ الـذي يسـتعمل لغـة غريبـة غـري تلـك الـل
ألفوها يف تناول العمل األديب ،ألهنا جتعل من املنهج النقدي نوعاا مـن (جـرد العهـدة) ،ذلـك
أن اإلحصاء يقتضي جهداا كبرياا قد يكون غري مطلـوب يف كـثري مـن األحيـان كمـا أن سـيطرة
العمل اإلحصائي على العملية النقذية تـؤدِّي إىل سـيطرة الكـمّ علـى الكيـف ممـا يفقـد دراسـة
األسلوب هدفها اجلماي األساسي.
وقد يوهم االنبهار باألرقام بدقة املنهج وأصالت العلمية ،لكنـها ميكـن أن تكـون اادعـة عنـد
تذوّق األعمال األدبية الل متتلـك يف داخلـها روحـاا مجاليـةا ال ميكـن رصـدها باحلاسـبات ،كمـا أنّ
كثرياا مـن الظـواهر يتـداخل يف بعضـها الـبعض تـداخالا عضـوياا حبيـث يصـبح مـن العبـث إحصـاء
واحـدة منـها منفـرد اة يف حـ ّد ذاهتـا؛ إذ إن ال ِّدقـة اإلحصـائية عدميـة اجلـدوى يف اإلمسـا بــبعض
املس ــائل الغامض ــة أو النس ــبية أو املراوغ ــة مث ــل املش ــاعر ال ــل يثريه ــا العم ــل األديب وج ـوِّ الع ــام
املشحون بالنغمات االنفعالية واإليقاعات اخلافتة أو الصاخبة (راغب2003 ،م.)34 :
وال يع هذا أن العملية اإلحصائية عدمية اجلدوى متاماا .فالتحليل اإلحصائي ميكن أن
ينهض بتو يق النصوص األدبية ،عند حماولة نسبة أعمال معينة إىل مؤللف معـني ،وميكـن أن
يساهم يف فهم التطور التـارخيي لكتاباتـ  ،ورصـد النصـوص األخـرى الـل دخلـ أو تسـرَّب
إىل نصوص  ،ودراسة دالالت ورود ظاهرة معينة مرّة واحدة أو مخسني مرّة أو المثائـة مـرة
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يف أعمال  ،والكشف عن مقاييس أو معـايري حمـددة يف توزيـع العناصـر األسـلوبية عنـد مؤللـف
معني حبيث ميكن أن يفتح آفاقاا تفيد يف التفسري اجلماي (راغب2003 ،م.)34 :
باملداقة يف اجلدول السابق حنصل على نتائج منها:
 .1نس ــبة تك ــرار اجلم ــل الفعلي ــة ب ــني خط ــبل «الشقش ــقية» و«مهّ ــام» وس ــائر اخلط ــب
اّاسبة يف اإلحصاء تتراوح على التقريب بني  %67إىل  %85وهذا يدل علـى غالبيـة
األسلوب احلركي واالنفعاي يف مجيع هذ اخلطب.
 .2نسبة تكرار الصفات املستعملة يف اخلطـب املـذكورة تتـراوح بـني  %14إىل  %33وهـذا يـدل
على أن الطابع الذه يف اخلطب املذكورة أقلّ بكثري من األسلوب احلركي واالنفعاي.
 .3والنتيجة األصلية امل خودة من هذ املقارنة هي أن عدد األفعـال باملائـة يف مجيـع اخلطـب
أكثــر بالنســبة إىل عــدد الصــفات باملائــة فيهــا .وهــذا يع ـ أن أســلوب صــاحب اخلطبــة
«الشقشقية» هو أسلوب صاحب سائر اخلطب املذكورة على أساس أسلوبية بوزميان.
القواسم املشتركة بني اخلطبة «الشقشقية» واخلطب املقبولة عاد املشككني يف هنج البالغة
باملقارنة بني اخلطبة «الشقشقية» والكثري من اخلطب املقبولة عنـد مـثريي الشـك فيهـا جنـد
أسلوباا مشتركاا فيما بينها ،نذكر منها مايلي:
قِصَرُ اجلمل والعبارات
ورسـائل هـي ِقصـر اجلمـل والعبـارات .وهـذ امليـزة
من امليزات البارزة يف خطب اإلمام
تعترب من اخلصائص املشهودة يف أسلوب اإلمام يف املقاطع املختلفة.
ونظــرة منّــا إىل العبــارات التاليــة يف اخلطبــة «الشقشــقية» ومقارنتــها بســائر كالمـ
الذي سريد فيما بعد تكفي إل بات أن هذ األقوال مجيعاا صدرت من شخص واحد:
( ...يَنكحَدِرُ عَنِّي السَّيكلا /ولَا يَركقَى إالَيَّ الطَّيكر /فَسَدَل ُ دُونَهَا َوكبا /وطَوَيك ُ عَنكهَا كَشكحا/
وطَفِقـ ُ أَركتَئِــي بَـيكنَ أَن أَصُــولَ بايَـدٍ جَـذَّاءَ /أَوك أَصكـبارَ عَلَــى طَخكيَـةٍ عَمكيَــاءَ /يَهكـرَمُ فِيهَــا الكَـباريُ/
ويَشِــيبُ فِيهَــا الصَّ ـغِريُ /ويَك ـدَحُ فِيهَــا مُ ـؤكمِنٌ /حَتَّــى يَلقَــى رَبَّ ـ ُ /فَرَأَيك ـ ُ أَنَّ الصَّ ـبكرَ عَلَــى هَاتَــا
أَحكجَى /فَصَبَركتُ وفِي العَيكنا قَذاى /وفِي الحَلقا شَجًا( )...هنج البالغة ،اخلطبة .)3
من توجهات منهج سيبتزر هـو أنـ توجـ وظيفـي صـتم حتليـل العمـل األديب علـى أسـاس السـياق
الكامل وليس على مستويات جزئية .فهنا وحدة أسلوبية للعمل البدَّ أن تتجلّـى فيـ إذا كـان ناضـجا،
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إذ إن كل كلمة عبارة عن جزء يف مجلة وكلّ مجلة جزء يف فقرة ،وكـلّ فقـرة جـزء يف موضـوع .وعلـى
الناقد أن صلل وظيفة كلّ هذ األجزاء يف سياق العمـل األديب وهـذا السـياق لـيس قاصـراا علـى عمـل
واحد ،بل ميكن أن ميتدّ من جمـرّد دراسـة نقديـة لقصـيدة واحـدة إىل ديـوان ب كملـ أو أعمـال أدبيـة
يف فتــرة زمني ـة معينــة ،أو األعمــال الكاملــة ألدي ـب واحــد ،أو جــنس أديب برمت ـ  ،بــل وميك ـن حتلي ـل
اخلصــائص األســلوبية لثقافــة ب كملــها ،وقــد عــا هــذا التوج ـ مــن تك ـرار اإلجــراءات نفســها عنــد
تصنيف الظواهر األسلوبية لرصد مدى انتظامها يف سياق معني (راغب2003 ،م.)34 :
ويقول يف اخلطبة نفسها:
(َ ...فيَا َعجَب اا َب كينَا ُه َو َي كس َتقِي الهَا فِي َحيَا ِتـ ِ /إاذ َع َقـ َدهَا ِلـآ َخ َر َب كعـ َد َوفَا ِتـ ِ َل َشـ َّد َمـا َت َشـ َّطرَا
ضَـركعَيكهَا /فَصَـيَّرَهَا فِــي حَـوكزَةٍ خَشكـنَاءَ /يَغكلاـظا كَلمُهَــا /ويَخكشُـنُ مَسـهَا /ويَكثاـرُ العِثَــارُ فِيهَــا/
والِاعكتِذَارُ مِنكهَا( )...هنج البالغة ،اخلطبة .)3
ويقول اإلمام يف خطبة «مهّام» مستعمالا هذا األسلوب:
ني َخ َل َق ُه ـمكَ /غ ان ّي ـ اا َع ـ كن َطــا َع ِت اهمك /آ ِمن ـ اا ِم ـ كن
( َف ـ اإ َّن ال َّل ـ َ ُس ـ كبحَا َن ُ و َت َعــالَىَ /خ َل ـ َق الخَل ـ َق ِح ـ َ
مَعكصِـيَتِهامك /لِ َنَّـ ُ لَــا تَضُــر ُ مَعكصِـيَةا مَـنك عَصَــا ُ /ولَــا تَنكفَعُـ ُ طَاعَـةا مَـنك أَطَاعَـ ُ /فَقَسَـمَ بَيكـنَهُمك
مَعَاياشَ ـهُمك /ووَضَ ـعَهُمك مِ ـنَ الــدنكيَا مَوَاضِ ـعَهُمك /فَــالمُتَّقاونَ فِيهَــا هُ ـمك أَهك ـلا الفَضَــائِلا /مَ ـنكطِقاهُمُ
الصَّوَابُ /ومَلبَسُهُمُ الِاقتِصَادُ /ومَشكيُهُمُ التَّوَاضُعُ /غَضـوا أَبكصَـارَهُمك عَمَّـا حَـرَّمَ اللَّـ ُ عَلَـيكهامك/
ووَقَفاوا أَسكـمَاعَهُمك عَلَـى العِلـما النَّـافِعا لَهُـمك ُ /ن ِّز َلـ ك َأ كن اف ُسـ ُه كم ِمـ كن ُه كم ِفـي ال َب َلـاءَِ /كـا َّلتِي ُن ِّز َلـ ك ِفـي
الرَّخَاء ... /فَمِنك عَلَامَةِ أَحَدِهِمك أَنَّكَ تَرَى لَ ُ قاوَّةا فِـي دِيـنٍ ... /يَعكمَـلا ال َعكمَـالَ الصَّـالِحَةَ وهُـوَ
عَلَى وَجَلٍ /يُمكسِي وهَم ُ الشكرُ /ويُصكباحُ وهَمـ ُ الـذلكرُ ،يَبايـ ُ حَـذِراا ويُصكـباحُ فَراحـاا ،حَـذِراا لِمَـا
حُذلرَ مِنَ الغَفلَةِ ،وفَراحاا بامَا أَصَابَ مِنَ الفَضكلا والرَّحكمَة( )...هنج البالغة ،اخلطبة .)193
يف كتاب إىل سلمان الفارسي( :فَإانَّمَا مَثَلا الدنكيَا مَثَلا الحَيَّةِ /لَيِّنٌ مَسـهَا/
كما يكتب
قَاتِل سَمهَا /فَ َعكراضك عَمَّا يُعكجابُكَ فِيهَا /لِقِلَّـةِ مَـا يَصكـحَبُكَ مِنكهَـا /وضَـعك عَنكـكَ هُمُومَهَـا /لِمَـا
أَيكقَنك َ با ِ مِنك فِرَاقِهَا ،وتَصَرفِ حَالَاتِهَا( )...هنج البالغة ،الكتاب .)68
أو يف كتاب إىل عمال على اخلراج يقـول  ...( :وَاعكلَمُـوا أَنَّ مَـا كاللفـتُمك باـ ِ يَسِـريٌ /وأَنَّ
َوَابَـ ُ كَـثِريٌ /ولَـوك لَـمك يَكاـنك فِيمَــا نَهَــى اللَّـ ُ عَنكـ ُ ... /فَ َنكصِـفاوا النَّــاسَ مِـنك أَنكفاسِـكامك /واصكـبارُوا
لِحَـوَائِجاهامك /فَـإانَّكامك خُـزَّانا الرَّعِيَّـةِ /ووُكَلَــاءن ال امَّ ـةِ /وسُـفَرَاءن ال َئِمَّـةِ /ولَــا تُحكشِـمُوا أَحَــداا عَ ـنك
حَاجَتِ ِ /ولَا تَحكباسُو ُ عَنك طَلِبَتِ ِ) (هنج البالغة ،الكتاب .)51
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ممــا ســبق يــرى الباحــث أن هنــا تشــاهب اا كــبري اا بــني عبــارات اإلمــام يف اخلطبــة
«الشقشقية» وخطبة «مهّام» مما جيعل قارال كالم اإلمام اليسـتطيع أن يشـك يف صـحة
نسبتها إلي .
االستشهاد بالقرآن الكرمي
م ــن املع ــروف أن الق ــرآن الكـ ـرمي ق ــد هب ــر الع ــرب ب س ــلوب الفنيـ ـة املعج ــز وقيمـ ـ الفكريـ ـة
والتشريعية السامية ،ف كبوا على مدارست وحفظ والعناية ب عنايـة مل صـظ هبـا أ ـر فكـري
أو أديب على اإلطالق .وصارت الثقافـة اإلسـالمية عمومـاا وعلـى تـواي العصـور تعتمـد القـرآن
مصــدراا تــدور حولـ األحبــا الفقهيـة واللغويـة والفكريـة (شـرّاد2010 ،م .)7 :استشــهد اإلمــام
يف اخلطبة «الشقشقية» باآلية القرآنية بعد أن يقسّم معارضي بعد البيعة إذ يقول:
 ...فَلَمَّا نَهَضك ُ باال َمكرا نَكَثَ ك طَائِفَة ،ومَرَقَ ك أاخكرَى وقَسَطَ آخَرُونَ ،كَ َنَّهُمك لَمك يَسكمَعُوا اللَّ َ
سُـبكحَانَ ُ يَقاــولا﴿ :تِْلكك الكدُار ِ
ارخكرةآل ن ْجعلآلهككا لِلُ ِكذين ال يآل ِريك آلكدون آلعلآل ركوا فِككي األ ْر ِ
كادا والْعاقِبكةآل
د وال فس ب
آل
لِل آلْمت ُِقين﴾ (القصص.)83/
بَلَى واللَّـ ِ لَقَـدك سَـمِعُوهَا ووَعَوكهَـا ،ولَكِـنَّهُمك حَلِيَـ ِ الـدنكيَا فِـي أَعكيُـناهامك ورَاقَهُـمك زابكراجُهَـا (هنـج

البالغة ،اخلطبة .)3
بـالقرآن الكـرمي يف خطبـ  ،إذ كـان صفظـ ويتذوقـ
ونرى كثرياا ما استشهد اإلمـام
وجييــد االستشــهاد يف املوضــع املالئــم .فيمــا يلــي جنــيء باخلطــب والرســائل املستشــهد فيهــا
باآليات القرآنية:
جدول رقم( )2اخلطب والرسائل املستشهد فيها باآليات القرآنية

اخلطب املستشهد فيها
باآليات القرآنية
-91-87-85-71-66-58-39-28-18-3-1
-143-129-128-120-115-114-111-109
-177-176-163-162-160-156-154-144
-193-192-191-190-186-185-183-181
-225-223-222-221-211-201-199-195
226

الرسائل املستشهد فيها
باآليات القرآنية
-45-41-28-23 -16-3
-96-93-74-67-55-53
-204-135-130-99
-343-231-229-209
468-439-377-344

مجع اآليات يف
هنج البالغة
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استشهد يف خطب ورسائل بكثري من اآليات
كما يبدو من اجلدول السابق أن اإلمام
القرآنية ،وهذا االستشـهاد يعتـرب قانـاا مشـتر بـني خطبـة «الشقشـقية» واخلطـب املـذكورة
الل اليشك أحدٌ يف صحة نسبتها إىل اإلمام .
االقتباس من اآليات القرآنية
إن االقتباس ضرب من الصـناعة البالغيـة يضـمن فيـ الشـاعر أو النـا ر كالمـ شـيئاا مـن القـرآن أو
احلديث ،وقـد عـدّ البالغيـون ضـرباا مـن البـديع بوصـفهم إيـا واحـداا مـن اّسّـنات البالغيـة الـل
يعــىن هبــا (البــدري1989 ،م .)8 :ومــن أنــواع االقتبــاس :االقتبــاس النصــي وهــو االلتــزام بلفــظ الــنص
القــرآين وتركيب ـ  .واالقتبــاس اإلشــاري ،وهــو مــا أش ـري إلي ـ مــن اآلي ـات مــن غ ـري االلتــزام بلفظهــا
وتركيبها (أو ما عرف في اإلشارة إىل آية من اآليات القرآنية) (البدري ،21-19 :1989 ،بتصرف).
م ـرّ آنف ـاا أنّ اإلم ــام استش ــهد باآلي ــات القرآني ــة ،وه ــذا غريم ــا اقتبس ـ م ــن اآلي ــات
الكرمية ،فهي كثرية جداا يف خطب ورسائل وحكم نشري إىل مناذج منها:
الحَمكـدُ لِلَّـ ِ الَّـذِي لَــا يَبكلاـ ا مِدكحَتَـ ُ القَــائِلاونَ ،ولَــا يُحكصِــي نَعكمَــاءَ ُ العَــادونَ ...فَطَـرَ الخَلَــائِقَ
باقادكرَتِ ِ ،وَنَشَرَ الرِّيَاحَ بارَحكمَتِ ِ ،ووَتَّدَ باالصخُورا مَيَدَانَ أَركضِ (هنج البالغة ،اخلطبة .)1
فإنّ قول
 :و لَا يُحكصِي نَعكمَاءَ ُ العَادونَ ،مـن قولـ تعـاىل﴿ :وآت آل
كاكم نمكن آلكك نل مكا سك لْتآل آلموهآل
ِ
ِ
فَطَ ـرَ
صككوها إِ ُن ا ِإلنسككان لفلآلككوم ك ُفككار﴾ (إبــراهيم  )34/وقول ـ
وإِن تكعآل كداواْ ن ْعمككل اللُككه ال تآل ْح آل
سماو ِ
ات واأل ْر ِ
د ومكا بك ْيكنك آلهمكا إِن آلكنكتآلم امكوقِنِين﴾
الخَلَائِقَ باقادكرَتِ ِ ،من قول سبحان ﴿ :قال ر ا
ب ال ُ
اب الْجن ُِة يك ْومئِ ٍذ خ ْيككر
(الشعراء  )24/وقول
 :ونَشَرَ الرِّيَاحَ بارَحكمَتِ ِ ،من قول تعاىل﴿ :أ ْ
صح آل
:
ام ْستكقرا وأ ْحس آلن م ِقيالب﴾ (الفرقان  ،)24/وقول

ِ
كادا﴾ (النبـ -6/
كادا والْ ِجبكال أ ْوت ب
وَوَتَّدَ باالصخُورا مَيَدَانَ أَركضِ  ،من قول تعاىل﴿ :أل ْكم ن ْجع ِكل األ ْرد مه ب
 )7وقول تعاىل﴿ :وألْقى فِي األ ْر ِ
د رو ِاسي أن ت ِميد بِ آلك ْم وأْنكه بارا و آلسبآلالب لُعلُ آلك ْم تك ْهت آلدون﴾ (النحل.)15/

إذن هنــا منــاذج كـثرية مــن االقتبــاس يف هــذ اخلطبــة والــل تــوحي بــبطالن الش ـكو
الواردة فيها.

االستشهاد بالشعر
لقد كان للشعر يف حياة العرب مكانة تزيد على مكانتـ عنـد األمـم األخـرى يف مـا يظهـر ،فكـان
الشعر عنـد العـرب ديـوان مفـاخرهم وسـجل مـآ رهم ،بـل كـان بالنسـبة إلـيهم فيمـا يبـدو األداة
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الثقافية الكربى ،ومل يكن ـ كما هو حال عند غريهم مـن األمـم ـ ـ حمـض فـن يسـتخدم للتعـبري
عن املشاعر واالنفعاالت ،ويقال للتسلية واملتعة والتسرية ،بل يظهـر للباحـث يف احليـاة اجلاهليـة
ـ مبـا يتـهي لـ فيهـا مـن مـادة البحـث التـارخيي ـ ـ إن خالصـة الفكـر والشـعور قبـل اإلسـالم قـد
اض فكان الشعر العريب يف اجلاهلية زبدهتا وخالصتها ،حـىت أنـ ليسـتطيع أن يعـد أمثـن
الترا التارخيي الذي خلفت تلك العصور .فقد جتمع في جتارب األمة منذ قـدميها السـحيق
حىت طلع عليها مشس الدعوة اإلسالمية يف القرن السادس (اجلواري2006 ،م.)65-64 :
هنــا وظيفتــان أساسـيتان لــالدب والشــعر خصوصـياا ،ومهــا املهمــة النفعي ـة :تعليمي ـةا أو
تربويةا أو قافية ،...واملهمة اجلمالية الل حتقق نوعاا مـن املتعـة الشـكلية اّضـة .واحلـديث
عـن وظيفــة الشـعر عنــد النقـاد العــرب ال خيـرج عـن هــاتني الـوظيفتني يف حيثياهتــا املختلفــة،
فكانـ وظيفــة الشــعر قائمــة علـى أســاس ممــا يقدمـ مــن معرفــة وحكمــة ومــا يـدل عليـ مــن
مكارم األخالق ومآ ر األفعال فكان مبثابة البنية املعرفية الل يرجع إلي كلمـا دعـ احلاجـة
(عبابنة2010 ،م.)227-226 :
استشهد اإلمام يف اخلطبة الشقشقية ببي من شعر األعشى وهو:
شَتَّ ـ ـ ــانَ مَ ـ ـ ــا يَ ـ ـ ـوكمِي عَلَـ ـ ــى كاـوراهَ ـ ـ ــا

ويَ ـ ـ ـ ـ ـ ـوكمُ حَيَّـ ـ ـ ـ ـ ــانَ أَخِ ـ ـ ـ ـ ــي جَـ ـ ـ ـ ـ ــابار
(الشنقيطي2002 ،م)107 :

فالشــعر يقــوم بوظيفــة اجتماعيـة تربويـة هتــدف إىل تعــديل ســلو املتلقــي وتوجيهـ حنــو
الفضيلة ،وهذ النظرة ذات بعد واحد تنظر إىل الشعر من جانب املعريف من خالل مضمون
دون التركيز على أسلوب وصياغت الفنية الل جتعل ل مقـدرة متميـزة يف نقـل هـذ املعرفـة،
وهــي بــذلك تغفــل جانبـاا مهمـاا يتميـز بـ الشــعر عــن أيّ نشــاطٍ إنســاين آخــر يقــدم مثــل هــذ
املعرفة ب سلوب جتريدي جيعل منها عبئاا قيالا على متلقي (عبابنة2010 ،م.)227-226 :
ون ــرى االستش ــهادات الش ــعرية يف اخلط ــب األخ ــرى يف مواقعه ــا املالئم ــة .فم ــن أمثل ــة
:
استشهاد بالشعريف موضع آخرعندختام خطبت عند مسري لقتال أهل البصرة بقول
وَاللَّ ِ مَا تَنكقِمُ مِنَّا قاـرَيكشٌ إالَّـا أَنَّ اللَّـ َ اخكتَارَنَـا عَلَـيكهامك ،فَ َدكخَلنَـاهُمك فِـي حَيِّزانَـا ،فَكَـانُوا كَمَـا
قَالَ ال َوَّلا:
أَدَمك َ لَعَمكراي شُركبَكَ المَحكضَ صَـاباحاا
ونَحكـ ــنُ وهَبكنَ ـ ــا َ العَلَ ـ ــاءَ ولَ ـ ـمك تَكاـ ــنك

وأَكلَ ـ ــكَ باالزبك ـ ــدِ المُقَشَّـ ـ ــرَةَ البُجكـ ـ ـ ـرَا
عَلِيّـ ـاا وحُطنَ ــا حَوكلَـ ـكَ الجُـ ـركدَ والسـ ـمكرَا
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(هنج البالغة ،اخلطبة )33

إن االستجابة املصاحبة للشعر ،سـواء كانـ اللـة أو املنفعـة أو كلتيهمـا معـا ،هـي اسـتجابة
و يقة الصلة ب سلوب من حيث مستويات النص اللغوية :صوتية وداللية وتركيبية ،ومفـاد ذلـك
كلـ أن لالسـلوب دوراا مميـزاا مبـا يقدمـ مــن اتسـاق وانتظـام تقـ ومعـريف بتواشـج مكوناتـ
شـكالا ومضــموناا ضــمن بنيتـ الكليـة ،وهــذا الــدور األســلويب أو مــا ميكـن أن نطلــق عليـ األ ــر
األسلويب الذي يرجع بالضرورة إىل جمموعة من اخلواص واإلجراءات األسلوبية الل تسـتند
إىل قـيم مجاليـة وهــي قـيم مطلقــة مــا بعــد تارخييـة لـيس إال قــوة تتموضــع يف الــنص وت خــذ
فعاليتــها لــدى اســتهالك مــن القــارال .إن هــذ الفعاليـة الــل تظهــر مــن خــالل عمليـة التلقــي
والقراءة ال تع أن هذا األ ر األسلويب حمدود من جانب املتلقي فحسب ،وإمنا يقوم القـارال
بالــدور الفاعــل للكشــف عــن هــذا األ ــر مــا تعلــق من ـ بــالنص أو املتلقــي أو املبــدع مــن خــالل
حتاور مع األسلوب يف النص (عبابنة2010 ،م.)238 :
وقــد تــواترت علي ـ األخبــار
مــن األبيــات الــل نظمهــا اإلمــام وجــاء يف خطبت ـ
باستيالء أصحاب معاوية على البالد استشهاد بقول الشاعر:
لَعَمكـ ـرُ أَباي ـ ـكَ الخَيك ـ ـرا يَ ــا عَمكـ ـرُ وإانَّنا ــي
هُنَالِـ ـ ـكَ لَ ـ ــوك دَعَ ـ ــوكتَ أَتَـ ـ ــا َ مِ ـ ــنكهُمك

عَلَـ ـ ــى وَضَ ـ ـ ـرٍ مِ ـ ـ ـنك ذَا الإانَـ ـ ــاءِ قَلِي ـ ـ ــل
فَـ ـ ـ ـ ـوَاراسُ مِثـ ـ ـ ـ ـلا أَركمِيَـ ـ ـ ـ ـةِ الحَمِ ـ ـ ـ ــيم
(هنج البالغة ،اخلطبة  ،25مل يعثر الباحث على ناظم )

بعد خديعـة التحكـيم :و َقـ كد اك كنـ ُ َأ َمـ كر ُت اك كم ِفـي َهـ ِذ ِ ال ُحكاو َمـ ِة َأ كمـراي،
وما جاء يف قول
ونَخَلـ ُ لَكاـمك مَخكـزُونَ رَأياــي ،لَـوك كَــانَ يُطَــاعُ لِقَصِـريٍ أَمكـرٌ ،فَـ َبَيكتُمك عَلَـيَّ إابَــاءَ المُخَــالِفِنيَ الجُفَــاةِ
والمُنَاباذِينَ العُصَاةِ ،حَتَّى اركتَابَ النَّاصِحُ بانُصكحِ ِ وضَنَّ الزَّنكدُ باقَدكحِـ ِ ،فَكانكـ ُ أَنَـا وإايَّـاكامك كَمَـا
قَالَ أَخُو هَوَازانَ.
أَمَـ ـ ــركتُكامك أَمكـ ـ ـ ـراي بامُنكعَـ ـ ـ ـرَجا الللـ ـ ـ ـوَى

فَلَ ـمك تَسك ـتَباينُوا النصك ـحَ إالَّــا ضُ ـحَى الغَــد

(هنج البالغة ،اخلطبة  ،35من أشعار دُريد بن الصمة من الشعراء اجلاهليني)

فإذن نرى أنّ االستشهادات الشعرية من القواسم املشتركة بني «الشقشقية» واخلطب األخرى.
استعمال التشبي واالستعارة احلسيني وذكر احليوان فيهما
إن ما ينجم عن التركيب من خلق تراكيب لغوية مميزة قادرة على استثارة اخليـال وبعـث الفكـر
واستثارة اجلوانب الوجدانية والعاطفية ويتم ذلك من خالل تراكيب لغويـة خارجـة عـن األصـول
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الوضــعية للغــة واالســتخدامات العادي ـة هلــا وقــد عرف ـ هــذ التراكي ـب عملي ـاا يف نقــدنا القــدمي
بالتشبي واالستعارة واجملاز والكنايـة ومجعـ يف نقـدنا احلـديث حتـ مصـطلح الصـورة الفنيـة
(عبابن ــة2010 ،م .)117 :فباملداق ــة يف اخلطب ــة الشقش ــقية جن ــد فيه ــا التش ــبيهات باحليوان ــات
ض ـبُع واإلبــل واجلمــل والغــنم وحنوهــا الــل يكثــر مثلــها يف اخلطــب األخــرى املقبولــة عنــد
كال َ
املش ــككني .فب ــالنظر إىل العب ــارات التالي ــة يف الشقش ــقية ومقارنت ــها يف التش ــبيهات باخلط ــب
األخرى حنصل على أنّ أسلوب التشبيهات مشتر فيها مجيعاا :يقول يف كالم مسـتخدماا
« :فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبا الصَّعكبَةِ ،إان أَشكنَقَ لَهَا
االستعارة« :لَشَدَّ مَا تَشَطَّرَا ضَركعَيكهَا» ويف قول
:
خَرَمَ وإان أَسكلَسَ لَهَا تَقَحَّم» يكرّر هذا التشـبي باإلبـل .وجنـد مثـل هـذا التشـبي يف قولـ
:
«يَخكضَمُونَ مَالَ اللَّ ِ ،خِضكمَةَ الإابالا نابكتَةَ الرَّبايع» وجند يشبّ الناس بالضبُع يف قول
«وَالنَّــاسُ كَعُ ـركفِ الضَّ ـبُعا ،إالَ ـيَّ يَنكثَــالاونَ عَلَ ـيَّ مِ ـنك كا ـلل جَانا ـبٍ ،حَتَّــى لَقَ ـدك وُطِ ـ َ الحَسَ ـنَانِ وشُ ـقَّ
مسـتخدماا
عِطفَايَ مُجكتَمِعِنيَ حَوكلِي كَرَبايضَةِ الغَنَما» .ونرى مـرّةا أخـرى هـذا األسـلوب يف قولـ
االسـتعارة« :لَـوك لَــا حُضُـورُ الحَاضِـرا وقِيَــامُ الحُجَّـةِ باوُجُــودِ النَّاصِـرا ،ومَـا أَخَـذَ اللَّـ ُ عَلَـى العُلَمَــاءِ ،أَلَّــا
يُقَاروا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ ولَا سَغَبا مَظلاومٍ ،لَ َلقَيك ُ حَبكلَهَا عَلَى غَاراباهَا» (هنج البالغة ،اخلطبة .)3
يف خطبـة أخـرى ملّـا
فيكفي القارال مقارنة التشبيهات واالستعارات السـابقة يف قولـ
ال
أشري علي ب ال يتبع طلحة والـزبري وال يرصـد هلمـا القتـال وفيـ يـبني عـن صـفت ب نـ
خيــدع« :وَاللَّـ ِ لَــا أَكاــونا كَالضَّـبُعا تَنَــامُ عَلَــى طاــولا اللَّـدكما ،حَتَّــى يَصِـلَ إالَيكهَــا طَالِبُهَــا ويَخكتِلَهَــا
يف رسـالة إىل سـلمان الفارسـي قبـل أن يتــوىل
رَاصِـدُهَا» (هنـج البالغـة ،اخلطبـة  )6وقولـ
اخلالفة « :فَإانَّمَا مَثَلا الدنكيَا مَثَلا الحَيَّةِ ،لَيِّنٌ مَسهَا قَاتِل سَمهَا ،فَ َعكراضك عَمَّا يُعكجابُـكَ فِيهَـا،
يف اسـتنفار
لِقِلَّةِ مَا يَصكحَبُكَ مِنكهَا» فشبّ الدنيا باحليّة (هنج البالغة ،الكتاب  .)68وقول
الناس إىل قتال أهل الشام « :أافٍّ لَكامك لَقَدك سَئِمك ُ عِتَابَكامك ...إاذَا دَعَوكتُكامك إالَـى جاهَـادِ عَـدُوِّكامك
دَارَتك أَعكيُنُكامك ،كَ َنَّكامك مِنَ المَوكتِ فِي غَمكرَةٍ ،و مِنَ الذوهُولا فِي سَكرَةٍ ...مَا أَنكتُمك إالَّا كَإابالٍ ضَلَّ
رُعَاتُهَا ،فَكالَّمَا جُمِعَ ك مِنك جَانابٍ انكتَشَرَتك مِنك آخَرَ» (هنج البالغة ،اخلطبة )34؛
كمـا أن داللـة األلفـاظ الوضــعية يف الكنايـة تكـاد تكـون أقــل تـ راا بالعالقـات اللغويـة الــل
يفرضها الـنص ،مـن منطـق قبـول الـدالالت الوضـعية فيهـا علـى احلقيقـة دون أن يكـون لـذلك
مدخل يف حيز اجملاز ولكـن قبـول هـذ الـدالالت الوضـعية رهـنيٌ مبـا يعقـد املـتكلم مـن قصـد
وغرض ينكشف من خالل النص ،فيحتاج السامع إىل ت ول ينتقل فيـ مـن هـذ الـدالالت إىل
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ملزومها ويكثر هـذا التـ ر يف االسـتعارة حيـث يـؤدي دخـول اللفظـة يف النسـق االسـتعاري إىل
إقامة عالقات جديدة غري معهودة ،وخلق دالالت جديدة ،وكذلك تغييب بعـض داللـة األلفـاظ
الوضعية (عبابنة.)138-137 :2010 ،
ألهل الكوفة« :يَا أَشكبَا َ الإابالا غَابَ عَنكهَا رُعَاتُهَا ،كالَّمَا جُمِعَ ك مِنك جَانابٍ تَفَرَّقَ ك
وقول
مِنك آخَرَ» (هنج البالغة ،اخلطبة .)97
فشبّههم يف تفرقهم ونفارهم وضعفهم واضطراهبم وازدراء العدو هبـم باإلبـل الـل غـاب
عنها رعاهتا فال هـادي يهـديه ا وال جـامع يل ّمهـا والحـارس يرعاهـا والمالـك يصـوهنا.إن كثـرة
التشبيهات واالستعارات املتعلقة باحليوان يف أكثر اخلطب والرسائل إن دلّ على شيء ،فإمنا
تد ّل على أن املصدر الذي صـدر منـ هـذا الكـالم واحـدٌ ،ولـيس صـادر اا أن مصـادر عـدة كمـا
زعم البعض من املشككني.

الاتائج
من خالل ما تقدم توصلنا إىل ما يلي:
 .1إن شبهة التعريض بالصحابة يف خطبة الشقشقية لنهج البالغة أ ار جدالا عنـد بعـض
 ،فقـد حـاول الباحـث دراسـة املوضـوع
املشككني يف صحة نسبة النهج إىل صـاحب
من خالل األسلوبية املقارنة ،وسعى إىل الردّ على هذ الشبهة.
 .2إن البع ــد اإلحص ــائي يف دراس ــة األس ــلوب ه ــو م ــن املع ــايري املوض ــوعية ال ــل ميكـ ـن
باســتخدامها تشــخيص األســاليب ،لك ـن األس ــلوبية اإلحصــائية فتــهتمّ بتتبــع الس ــمات
األسلوبية ومعـدل تواترهـا وتكرارهـا يف الـنص وفقـاا الجتـا «بوزميـان» ،فقمنـا بدراسـة
التعبري باحلد  ،أي الكلمـات واجلمـل الـل تعـرب عـن حـد  ،مث التعـبري بالوصـف ،أي
التعبري عن الكلمات الل تعرب عن صفة مميزة لشيء ما أو تصنِّف هذا الشيء.
 .3يفيد اجلدول اإلحصائي للمقارنة بني اخلطبة الشقشقية و«مهّام» على أساس أسـلوبية
بوزمي ـان ،أنّ نســبة تكــرار اجلمــل الفعليــة بــني خطــبل «الشقشــقية» و«مهّــام» وســائر
اخلطب اّاسبة يف اإلحصاء تتراوح على التقريـب بـني  %67إىل  %85وهـذا يـدل علـى
غالبي ــة األس ــلوب احلرك ــي واالنفع ــاي يف مجي ــع ه ــذ اخلط ــب ،كم ــا أن نس ــبة تك ــرار
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الصــفات املســتعملة يف اخلطــب املــذكورة تتــراوح بــني  %14إىل  %33وهــذا يــدل علــى أن
الطابع الذه يف اخلطب املذكورة أقـلّ بكـثري مـن األسـلوب احلركـي واالنفعـاي ،لكـن
النتيجــة األصــلية امل ـ خودة م ــن هــذ املقارنــة هــي أن ع ــدد األفعــال باملائــة يف مجي ــع
اخلطــب أكثــر بالنســبة إىل عــدد الصــفات باملائــة فيهــا وهــذا يعـ أن أســلوب صــاحب
اخلطبة «الشقشقية» هـو أسـلوب صـاحب سـائر اخلطـب املـذكورة علـى أسـاس أسـلوبية
بوزميان اإلحصائية.
 .4إن أبرز القواسم املشـتركة بـني اخلطبـة «الشقشـقية» واخلطـب املقبولـة عنـد املشـككني
يف هنج البالغة قِصَرُ اجلمل والعبارات
االستشهاد بالقرآن الكرمي واالقتباس من اآليـات القرآنيـة واالستشـهاد بالشـعر واسـتعمال
التشبي واالستعارة احلسيني وذكر احليوان فيهما.
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