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امللخّص
عنــدما نراجــع كتــاب هنــج البالغ ـة ،جنــد أنب بع ـضَ احليوانــاتِ قــد ذركــرت يف أ نــاء اخلطــب والرّســائل والكلمــات القصــار
ملناسبات عديدة .منها لفـظ «اإلبـل» و«ابـن اللبـون» و«اجلمـل» .و«النّاقـة» مبناسـبات كـثرية وذلـك ألغـراض بالغيـة مـن أجـل
إيصال الفكرة واحل ِّ على املراد والتحريض على إ ارة اهلِمَم والـتركيز على املبادا األخالقية واملنـهج القـو ومصـاحل األمـة
أيضاا .تناول هذ املقالة من خالل املنهج الوصفي -التحليلي التصـوير األديب للمواصـفات الفَنيـة للحيوانـات يف خطـب هنـج
البالغــة وهتــدف إىل الكشــف عــن الــدالالت واألغــراض البالغيــة الكامنــة وراء هــذا اإلســتخدام يف وصــف احليوانــات .ومــن
النّتائج احلاصلة من وراء هذا البح هو أنب اإلمام قـد ع ّبـر يف هنـج البالغـة باألسـلوب األديب والتصـويري عـن املعـاين
الغامضــة السّــيمائية يف وصــف احليوانــات .وأنّ املعــىن الــذي أوحــى ب ـ التصــوير الفــين يف هنــج البالغــة بوســائلها البالغيــة
لوصــف احليوانــات كاالســتعارة والتشــبي والكنايــة ،يــومئ إىل تصــوير يق ـوّي املعــىن وجيلــي الصّــورة الــل هــي مــدار احلــس
واخليال املعم عن الواقع.

الكلمات الرئيسة
املواصفات الفَنية والبالغية ،الصّورة األدبية ،احليوانات ،اخلطب .هنج البالغة.
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مقدمة
من بناة البيان العريب من خالل قدرات البيانية اخلارقـة الـل
الشك يف أن اإلمام علياا
كان ـ مصــدر إهلــام لك ـثريين مــن األدبــاء والعلمــاء عــم التــاريخ ،فصــفحات التــاريخ مليئــة
باعتراف كبار املوهوبني من األدباء وأهل العلم سواء كانوا مـن املسـلمني أو غريهـم بتـأ ريهم
يف أساليبهم البيانية( .حاجي خاين1438 ،هـ)476 :
باإلمام
هوإمـام البلغـاء واملـتكلمني ،كمـا هوإمـام املـتّقني .وآيتـة يف
اإلمام عليّ بن أيب طالـب
ذلك «هنج البالغة» الذي ميثّل ،يف أسس البيان العريب .كان اإلمام علي يرجتل كلمات ،
يلقيهــا ،يف جمــالسّ القــوم ،خالصــات تأمّــل ،ويف حمافلــهم ،خطبــا جتــيش يف داخــل الــذات،
فينطق هبا اللّسان عفو اخلاطر ،فتأيت حمكمة «دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوق».
لقــد تعــددت مواصــفات احليوانــات والطي ـور منــها والبــهائم واحليوانــات األليفــة لبي ـان
األغـراض املستصـاغة يف خطـب ورسـائل هنـج البالغـة يف مناسـبات عديـدة وذلـك أمـا لبيـان
نعم البارا عز وجل وللحـ علـى اجلهـاد ولبيـان التـوبيخ ألصـحاب يف تقاعسـهم عـن اجلهـاد
أوتفادي الف  .ومـن أهـم هـذ احليوانـات املـذكورة هـي اإلبـل وابـن اللبـون واجلمـل والفصـيل
والنّاقة وبيان لوازمها والنّعامة والفيل واملعز واملـاعز .ميثـل الوصـف أروع جانـب أديب يف هنـج
البالغة .واإلمام يف وصف يتحرّى الدقة واجلمال والـتّأ ري .وخطب الوصف «تبوّا عليّـاا ذروة
التُسامى بني عباقرة الوصّافني يف القد واحلدي » (صاحل1412 ،هـ.)156 :
الشـك أنب الصّــورَ الفَنيـة وكيفيتــها يف أيّ عمــل أديب مِــن أهــم أركاهنــا اجلماليـة يف مقــام
النّقد والـتحكيم .كلّما كان هذ الصّور أكثر حركية وحيوية ،ازدادت مجـاالا وتـأ رياا .فتصـري
املفاهيم الذّهنية يف متنـاول احلـسّ .ومـن هـذا املنطلـق كانـ خطـب اإلمـام علـى خطـوة
كبرية يف مسري هداية النّاس وإرشادهم الفكري والوجداينّ كما أن هلا م لة عالية من حي
األدب والفن.
إنب هذ اخلطب مملوءة بالصّور الفَنية املتحركة والدالالت التشّـبيهة الـل قـد خَلَقَـ جـواا
ملموساا وحمسوساا للمخاطبنيَ.
وقــد نــرى لــبعض احليوانــات والكائنــات احلي ـة دالالت رمزي ـة وكنائي ـة يف اخلطــب .فهــذ
الدّالالت تُستخدَم من أجل اإل اء وإيصـال الفكـرة والتواصـل املسـتنر يف الصّـور األدبيـة .إن
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الصّور الفَنيةواجلمال البالغي والدقائق املوجودة يف العبارات اعطـ مقـدرة وتشخصـاا بالغـاا
لكالم اإلمام علي  .الذي هو فوق كالم البشر.
وأمــا بالنّســبة خللفي ـة البح ـ ميك ـن اإلشــارة إىل :املقالــة املعنونــة بـ ـ«الصّــورة الفَني ـة يف
رسائل اإلمـام علـي » خلليـل بـرويين وآخـرين طربعـ يف جملـة آفـاق احلضـارة اإلسـالمية
سنة 1435هـ .قام هذ املقالة بدراسة ألهم آليات الصّورة الفَنية يف ال رسـائل مـن هنـج
البالغة .وهناك مقالة أخرى بعنوان «حركية الصّور األدبية يف خطب هنـج البالغـة» ملرتضـى
قائمي طربع يف جملة «اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا» سنة 1390ش .ويبدو ـ
على حسب ما اطّلعنا علي من الكتب واجملـالت واملواقـع االنترنتيـة ـ ـ إنـ مل يكتَـب يـ ح حـول
دراسة املواصفات الفَنية والبالغية للحيوانات يف كتاب هنج البالغة .أمّا دراسـتنا هـذ فإنّهـا
تسعى إىل تسليط األضواء علـى تلـك اإلعتبـارات الفَنيـةواجلماليات البالغيـة الـل نظـر إليهـا
اإلمام علي بعني االعتبار.
أسئلة البح :
أ) ما هي أهمُّ املواصفاتالفَنيةوالبالغية املذكورة للحيواناتفيكتابنهجالبالغة؟
ب) ما هي أهمُّ األغراض الفَنية املعنية لوصف احليواناتفيكتابنهجالبالغة؟
فرضيات البح :
أ) كـان اإلمــام جيعــل موضــوعات الدّيانــة والعدالــة واجلهــاد يف ســبيل احلـقِّ و ...يف
أذهان املخاطبني بواسطة االسـتعارات والشّـبيهات الـواردة يف وصـف احليوانـات ،وكانـ هـذ
املواصفات جزءاا مهماا من خمت اإلدراكية الطبيعية ملشاهد احلياة من حول .
ب) إنّ اإلمــام ق ــد جعــل خطبَ ـ وبيانات ـ أكثــر حترك ـاا وفهم ـاا باالس ــتخدام ال ــدقيق
للتشبيهات احلسِّية واالستعارات القوية واأللون املتنوعة واألصوات الدالة على املعىن والنّابض
والصّور الفَنية الدقيقة .املذكورة يف وصف احليوانات.
أهداف البح :
اااولة يف هذ املقالة هـي تبـيني املواصـفات الفَنيـة والبالغيـة لـبعض احليوانـات الـواردة يف
كتاب هنج البالغة مستندين يف ذلك ببعض الشّرو والتراجم مبينني من خالل ذلك الوجو
البالغية وأساليب اجلمالية الواردة يف اخلطب والرّسائل واألقوال احلكمية.
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فالدراسة هذ هي دراسة فنية وموضوعية أيضاا ،نذكرها على ترتيبها األجبدي:

التشبيه بالْإِبِلِ الْهِيمِ
لفظة «اإلبل» يف أماكن عدة من خطب إليصال الفكرة ألصحاب ملا
يستخدم اإلمام علي
فيها مـن مـدلوالت بالغيـة وا ـاءات خطابيـة وذلـك يف تبـيني مَهـامّ البيعـة وتـوارد الصّـحابة
علي وما كان أكثرهم حي ر تواردوا علي  .فيشري اإلمام إىل هذ احلاد ـة العظيمـة الـل
غريت مَسار الـتّاريخ وهم كانوا بأمسِّ احلاجةِ إىل من يقودُ زمام أمور األمة؛ ألهنهم أصبحوا
يف متاهات كبرية بعد قتل اخلليفة الثال  .فأسرع أغلبيةر املسلمني إىل اإلمام ،وتزامحوا علي
تزاحمَ اإلبل العطاش على املاءِ ،ليبايعو باخلالفة فيقول يف ذلك « :فَتَدَاكُّوا عَلَي تَدَاك الْإِبِـلِ
الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا ،قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَا» (دشل.)74 :1386 ،
واإلبـل اهلـيم :العطــاش .يقــال :رجـل هَيْمَــانر ،وهَــائِمٌ :شــديد العطـش ،وهَــامَ علــى وجهـ :
ذهب ،ومجع  :هِيمٌ( .االصفهاين ،د.ت )848 :و«مثاين :مجع مثنـاة ،وهـي مـا يعقـل هبـا الـبعري.
ين عقال البعري وحنو إذا عقلت يبل مثين» (الفراهيدي1410 ،هـ ،ج.)242 :8
بدايات البيعة إيا من قبل املسلمني وحال ورودهم علـي اإلمـام يف
يصف األمام علي
جتمعهــم وكثــرهتم ورغبتــهم .فهــم يف حالـ ـتّهم هــذ كـورد اإلبــل العطش ـى ملشــرب املــاء .فقــد
استخدم اإلمام
لبيان حالـتّ إسلوب التشّبي باستخدام املصدر املضـاف إىل فاعلـ وهـو
«تداك اإلبل اهلـيم» .فـاألقوام الـواردة للبيعـة هـو املشـب واإلبـل اهلـيم مشـب بـ ووجـ الشّـب
الشّوق والعطش للورد .وهذا تشبي مؤكد؛ ألنأداة التشـبي فيـ مل تـذكر ولكنـ أتـى بالــتركيب
اإلضايف «تداك اإلبل».
لفظـة «اهلـيم» وهـو العطـش الشّـديد عنـد اإلبـل للحالـة السّـائدة
وقد اسـتعار اإلمـام
أنذاك لدى املسلمني الواردين علي يف شأن البيعة للخالفة مث أتى باملواصفات املتتابعة لبيـان
حــاهلم باســتخدام عبــارة «أرســلها راعيهــا» أي تركهــا وســاقها حنــو املشــرب ومل مينعهــا وهـي
خالية من العذار واملعاقل الـتّي تربط فيها .فهذا اإلطالق الـدالي ينبّـئ عـن تناسـق الـدالالت
مع رعاية الفاصلة وذمّ يف قول  « :قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَا» (دشل1386 ،ش.)74 :
ويف خطب ــة أخ ــرى ــ ُّ أص ــحاب علــى اجله ــاد ويــؤخبهم علــى تقاعس ــهم ع ــن القت ــال
ويصفهم باإلبل الل غاب عنها راعيها فهي تكون يف ختبط وهتميش أيضـاا« :يَـا أَشْـبَا َ الْإِبِـلِ

المواصفات ال َفنية والبالغية للحيوانات في كتاب نهج البالغة

23

غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كرلبمَا جُمِعَ ْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرقَ ْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ» (دشل1386 ،ش.)128 :
أصحاب يف حال تشتتهم باإلبـل الفاقـدة الرّاعـي وكلمـا مجعـ تلـك
لقد شب اإلمام
اإلبل تفرق من جانب آخر .فنجد يف هذا النّص االستعارة التصر ية حيـ صـر باملشـب
ب ويقصـد مـن وراء ذلـك التفرقـة والتجمـع وهـذ هـي حالـة اإلبـل دون الرّاعـي .واجلـامع هـو
الشّتات والتفرقة.
أ) التشبي بـالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ:
ونــرى اإلمــام أيضـاا يســتخدم لفظــة «الْهِــيمِ الْمَطْـرُودَةِ» الـل تــدفع عـني حيـاض شــرهبا
ومتنع من وردها وذلك يف متجيد املقاتلني األبطال حـني املعركـة يف صـفني؛ ألنـ كـان يشـاهد
انتصار أصحاب على جيش معاوية فيقـول :تَرْكَـبُ أروْلَـاهُمْ أرخْـرَاهُمْ كَالْإِبِـلِ الْهِـيمِ الْمَطْـرُودَةِ
تُرْمَى عَنْ حِيَاضِهَا وتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَا» (دشل1386 ،ش.)140 :
سّــون أصــحاب معاوي ـة بالرّمــا ويطــردوهنم عــن املعرك ـة
فك ـان أصــحاب اإلمــام
ويطاردوهنم وكان فلول جيش معاويـة كاإلبـل املطـرودة عـني احليـاض يـدوس بعضـها بعضـاا.
فالتّأني يف أوالهم وأخراهم للكتائـب .واهلـيم العطـاش وتـذاد تصـد ومتنـع وقـد روي الطغـاة
عوض الطغام.
حالـة اهنـزام كتائـب جـيش الشّـام يالـة اإلبـل املدفوعـة عـن احليـاض
فشب اإلمام
وهي عطشى يدفع بعضها بعضاا وتركب أوالها أخراها .فاملشـب كتائـب جـيش الشّـام واملشـب
ب ـ اإلبــل اهل ـيم املطــرودة ووج ـ الشّــب هــو الـ ـتّدافع واالهنــزام .وهــذا هــو تشــبي حمســوس
مبحسوس ووج الشّب في هيئة منتزعة من متعدد.
ب) التشبي بركوب أعْجَازَ الْإِبِلِ:
وعند مبطالبت للخالفة نرا يستخدم عبارة «أَعْجَازَ الْإِبِلِ» وهو تعـبري كنـائي لبيـان االهتمـام
بالقضية فيقول « :لَنَا حَـقٌ فَـإِنْ أرعْطِينَـا ُ وإِالَ رَكِبْنَـا أَعْجَـازَ اَلْإِبِـ لِ وإِنْ طَـالَ السّـرَى» (دشـل،
1386ش.)446 :
يقول الشّريف الرّضي« :وهذا القَول مِنْ لطيفِ الكالم وفَصِيحِ ِ ،ومَعنا ُ  :أنّا إنْ لَـمْ نُعْـطَ
حقّنا كرنا أذِالبءَ ،وذلِكَ أنب الرّدِيفَ يَرْكَبُ عَجُزَ البَعِري ،كَالْعَبْدِ والْأسِري ومَنْ يَجْري مَجْرامهـا»
(دشل1386 ،ش.)446 :
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وقد ورد يف األمثال« :ركب يف الطّلب أعجاز اإلبل» .أي ركب الذُّل واملشقبةَ والصّـم وبـذل
اجملهــود يف طلب ـ ( .امليــداين ،ج )241 :2والرّاكــب أعجــاز اإلبــل هــو الرّديــف أي الرّاكــب خلــف
الرّاكب .والسّرى :سري الليل ،املراد ب هنا طول األمد .فقد اسـتخدم اإلمـام علـي لبيـان
حال وانفصال عن اخلالفة االستعارة التمثيلية بقولـ « :أعجـاز اإلبـل» ويقصـد بـذلك الصّـم
وحتمّل املشقة واالحتمال ،حىت ينال طلب وبعد األمد وطال ب الزّمان.
وال خالف بني أحد يف أنب اإلمام كان يرى أن أحـق باخلالفـة مـن مجيـع الصّـحابة دون اسـتثناء.
إن احتج حلق هذا باحلسىن ،أقوال يف النّهج وغـري الـنّهج صـر ة يف ذلـك .وقـال :ان أعطـي هـذا
احلق عن رضا وطيب نفس فذاك ،إن زامح علي مزاحم صـم وال يـثري حربـاا حـىت ولوجـاءَ رديـف،
بل ورابع ،طال األمـد سـنوات وسـنوات ..ال لشـيء إال حرصـاا علـى مصـلحة االسـالمِ واملسـلمنيَ ،خوفـاا
مــن الفتنـةِ وانشــقاقِ الكلمــة .وهــذا مــا حــد بالفعــل .وقيــل :جيــوز أن يكــون مــراد اإلمــام أن ـ إذا مل
صل على حق يف اخلالفة ركب الصّعاب من أجل  .وهذا املعىن قريب من داللـة اللفـظ ،بعيـد عـن
الواقع؛ ألن اإلمام ما زاد شيئا عن النّقاش واجلدال بـالل هـي أحسـن .أمـا تفسـري الشّـريف الرّضـي
بالذل فأبعد من بعيد؛ ألن اهلل ورسول
.
يأىب الذلة ألهل البي
قال ابن أيب احلديد« :هذا الكالم تزعم اإلماميّة أنّ قال يوم السّقيفة أو يف تلك األيام،
ويذهب أصحابنا إىل أنّ قال يوم الشّورى» (ابن أيب احلديد1415 ،هـ.)252 :
قال ابن األ ري يف النّهايـة« :ومنـ حـدي علـيّ «لنـا حـق ان نعطـ نأخـذ  ،وأن مننعـ
نركــب أعجــاز اإلبــل وإن طــال السّــرى» الرّكــوب علــى أعجــاز اإلبــل شــاق ،أي :ان منعنــا حقنــا
ركبنا مركب املشقة صـابرين عليهـا وإن طـال األمـد .وقيـل :ضـرب أعجـاز اإلبـل مـثال لتـأخر
عن حق الذي كان يرا ل وتقـدم غـري عليـ  ،وأنـ يصـم علـى ذلـك وان طـال أمـد  ،أي :ان
قدمنا لإلمامة تقدمنا ،وان أخّرنا صمنا على األ رة وان طال األيام .وقيـل :جيـوز أن يريـد
وان مننعـ نبــذل اجلهــد يف طلب ـ  ،فِع ـلَ مــن يضــرب يف ابتغــاء طلبت ـ أكبــاد اإلبــل ،وال يبــاي
باحتمال طول السّرى .والوج األول أوىل ،ألن سلم وصم على الـتّأخر ومل يقاتل ،وإمنا قاتـل
بعد انعقاد اإلمامة ل ( .ابن أ ري2002 ،م)185 :
ج) التشبي خبِضْمَةَ الْإِبِلِ:
ومــن الصــفات الــواردة لإلبــل حــال أكلــها هــي عبــارة «خضــم اإلبــل» املســتخدمة يف اخلطبــة
الشقشقية .وممـا الشـك فيـ أن اخلطبـة «الشّقشـقية» مليئـة بالــتمم واالمتعـاض ممّـا حـد
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حول اخلالفة وخاصـة يف زمـن اخلليفـة الثالـ  ،لـذلك جنـد اإلمـام علـي يف يـبني هضـم
احلقوق من قبل األمويني يصف هذ األوضـاع خبضـم اإلبـل للنبـات الرّبيعـي فيقـول يف ذلـك:
« ...وقَامَ مَعَ ُ بَنُوأَبِي ِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللب ِ خِضْمَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرّبِيعِ» (دشل1386 ،ش.)30 :
وهي قسم من اخلطبة املسـماة باخلطبـة «الشّقشـقية» لوصـف عثمـان اخلليفـة الثالـ  .فيوجـد
يف هذ العبارة أنواع الشّبي حيـ شـب اإلمـام عثمـان ومَـن معـ وأكلـهم أمـوال املسـلمني دون
اكتــرا بأكــل اإلبــل للنبــات الرّبيعــي وهــذا تشــبي مركــب مبركــب وهــو تشــبي حمســوس مبحســوس
أيضـاا .فوجـ ال ّشـب فيـ هـو األكــل دون االكتـرا وهــو هيئـة حاصــلة مـن متعــدد .وقـد شــب اإلمــام
أموال املسلمني بالنّب الرّبيعـي حيـ يكـون مستسـاغ اا لوكـل ويف اجملـال االسـتعاري نسـتطيع
أن نقول بأنب اإلمام استعار لفطة اخلضمة وأضافها لإلبل لبيان أكل حقوق اآلخرين.
واخلضــم أكــل بكـلِّ الفـمِّ وضــد القَضــم وهــو األكــل بــأطراف األســنان وقيــل اخلضــم أكــل
الشّيء الرّطـب والقضـم أكـل الشّـيء اليـابس وعلـى الــتفسريين يكـون مقصـود هـو أهنـم علـى
قدم عظيمة من النّهم وشدة األكل وامتالء األفوا وقال أبوذر رمحـ اهلل تعـاىل إن بـين أميـة
خيضمون ونقضم واملوعد هلل واملاضـي خضـم بالكسـر ومثلـ قضـم  .والنّبتـة بكسـر النّـون
كالنّبات تقول نب الرّطب نباتا ونبتة وانتكـ فتلـ انـتقض وهـذ اسـتعارة وأجهـز عليـ عملـ
متم قتل يقال أجهزت على اجلريح مثـل ذففـ إذا أمتمـ قتلـ وكبـ بـ بطنتـ كبـا اجلـواد
إذا سقط لوجه والبطنة اإلسراف يف الشّبع( .ابن أيب احلديد1415 ،هـ)197 :

ابن اللبون
لفظة «ابن اللبون» وهو ولد النّاقة لالبتعاد عن الف الل ال طائـل
يستخدم اإلمام علي
من وراءها وهي الل تؤجج النّـار يف اجملتمـع اإلسـالمي فيقـول« :كرـن يف الفتنـةِ كـابنِ اللبـونِ
ال ظَهرٌ فيَركب وال ضَرعٌ فيُحلَبَ» (دشل.)444 :1386 ،
والفتنــة ،إســم يقــع علــى كــل شــر وفســاد .واالبــن اللبــون :ولــد النّاقــة إذا اســتكمل السّــنة
الثــاين .و(ال ظهــر فريكــب) :أي ال يســتفاد من ـ يف الرّكــوب أو احلمولــة لضــعف  .و(ال ضــرعٌ
فيُحلَبَ) :وال ذات لنب فينتفع بلبنها.
يرسم لنا اإلمام حالة الشّخص ااايد عن الفتنة أو مـن أراد أالّ يـدخل الفتنـة فيطلـب منـ
أن يكون «كابن اللبون» الذي ال لب وال يركب حىت يكون يف أمان من الفتنـة .يف هـذ العبـارة
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جنــد الشّــبي واالســتعارة حيـ شــب اإلمــام حــال الــذي أراد االبتعــاد عــن الفتنــة أن يكــون كــابن
اللبون؛ ألن ال تأ ري ل يف األمور .فاملشب الشّخص املوصـى باالبتعـاد مـن الفتنـة واملشـب بـ هـو
ابن اللبون الذي مل يبلغ القدرة .ووج الشّب عـدم الفائـدة واملـراد هـو االبتعـاد عـن الفتنـة ومـن
ناحية أخرى جند يف عبـارة ال ظهـر فريكـب .ال ضـر َع فيحلـب نوعـ اا مـن االسـتعارة املكنيـة حيـ
حذف املشب ب وذكر بعض لوازم وهو الضّرع والرّكوب واجلامع هو عدم الفائدة.
«واللبـون مــن اإلبــل والشّــاة هـي ذات اللــنب قـلب وكثـرَ وإذا كانـ ذات لــنب يف كــل أحايينــها
فهي لبون .وولدها يف تلك احلال :ابن لبون» (الفراهيدي ،1410 ،ج .)326 :8وابن اللبـون فصـيل
النّاقة قبل أن يقوى ظهر للركوب ،يصلح ضرعها للحليب ،ظَهرٌ بالرّفع اسم "ال" العاملة عمل
ليس علـى مـذهب احلجـازيني ،خمهـا حمـذوف ،الــتقدير ال ظهـر صـاحلا للركـوب ،وال ضـرع
صاحلا للحليب ،الفعـل املضـارع هنـا منصـوب ب ـ«أن» املضـمرة بعـد الفـاء لوقوعهـا بعـد النّفـي
ااض مثل ما أعرف دارك فأزورك أيكي أزورك.
واملراد بالفتنة هنـا الباطـل ،واملعـىن إذا رأيـ بـاطال فـال تـدخل فيـ  ،احـذر مـن أهلـ أن
خيدعوك ويستغلوك يف أغراضهم ومآرهبم ..وسك اإلمـام يف حكمتـ هـذ عـن احلـق وأهلـ ،
ليس معىن سكوت عن وعنهم أن ينهى عن الدخول يفشأن ااقني ومناصرهتم ،انـ يسـاوي
بينـ ــهم وبـ ــني املـ ــبطلني ،...ألن مثـ ــل هـ ــذا الكـ ــالم يقتصـ ــر في ـ ـ علـ ــى داللـ ــة املنطـ ــوق دون
املفهوم..هذا ،اىل أن كلمات اإلمام ووصايا بنصرة احلق وأهل جتـاوزت حـد اإلحصـاء ،مـن
ذلكقول لولدي احلسن واحلسني
« كونا للظامل خَصـماا ،للمظلـومِ عَونـاا» .كمـا جـاء يف
الرّسالة  ،46ذم للذين مل اربوا مع النّاكثني بأهنم مل ينصروا احلق ،مل خيذلوا الباطل.
وخفي املعىن املراد من هذ احلكمة على كثري من الشّارحني ،خبطـوا فيـ  ،فهمـوا منـ أن
اإلمام أمرنا بأن نسك أيام الفتنة ،نعتزل إذا رأينا باطال يتبع قوم ويعارض آخرون ،حـىت
ان بعض الشّارحني قال "أراد اإلمـام أن يكـون اإلنسـان أيـام الفتنـة ضـعيفا غـري مسـتكثر مـن
املــال"  .وال أعــرف السّــبب املوجــب حلشــر املــال هنــا وحاشــا هلل ولإلمــام الــذي أوقــف نفسـ
للحق ،ضحى هبا يف سبيل أن يأمر بالفرار من جهاد الباطل والفساد.
يف هــذ احلكمــة النّورانيــة البليغــة ينبــهنا االمــام إىل ت ـوّخي احليطــة واحلــذر عنــد
حصــول الفتنــة يف أي وق ـ وعــدم االجنــرار وراء املط ـبّلني والسّياســيني االنتــهازيني الظــاملني
وعدم التعاون معهم.
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النّاقة وصفاهتا
لقد استعمل لفظة «النّاقة» يف جمال الشّبي واالستعارة والكنايـة مـع ذكـر بعـض لوازمهـا يف
أماكن عدة من كتاب هنج البالغة لبيان مدلوالت خاصة منها:
أ) الصّعبة:
جاء استخدام وصف الناقة «الصعبة» ملـن أراد دن ميسـك زمـام األمـور يف اجملـال السياسـي،
فنرا يستخدم الطباق يف جانـب التركيـب االسـتعاري قـائالا « :فَصَـاحِبُهَا كَرَاكِـبِ الصّـعْبَةِ إِنْ
أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَحم» (دشل1386 ،ش.)30 :
شــديدة ا ّلــل يصــعب قيادهــا .والصــعب :نقــيض الــذلول( .طر ــي ،ج،2
صــعبة :النّاقــة ال ّ
ال ّ
ص )99وأشنق النّاقة :جذهبا إلي بالزّمام ،وخرم أنف النّاقـة :شـقب  ،وأسـلس للناقـة :أرخـى هلـا
الزّمــام .ولشــد مــا تشـطّرا ضــرعيها :ضــمري يف «تشــطرا» يعــود أليب بكــر ،و«هــاء» ضــرعيها يف
العبارة السّابقة للخالفة وشبهها ال؛مام بالنّاقة يقتسم منافعها ولكل منها ضرع تلبها.
«فصاحبها كراك ب الصّعبة إن أشنق هلا خرمَ ،وإن أسلس هلا تقحم» :أي :من كانـ لـ
طبيعة كهذة كان أشب براكب النّاقة الشّموس،إن كفها بالزّمام خرم أنفها وشقة ،يعـين ومـن
أرخى زمامها صارت حيات يف كف عفري .
فقــد شــب اإلمــام حــال مــن ميس ـك زمــام األمــور أو مــن تك ـون ل ـ نفــس ترغــب باملخــاطر
واملخاوف كمن يركب النّاقة الصّعبة الل يكون ترويضها صعب على راكبها .فهـذا هـو تشـبي
مرك ـب مبرك ـب ووج ـ الشّــب في ـ أيضــا صــورة حاصــلة مــن متعــدد وهوعــدم االنقي ـاد وعــدم
التمكني من ضبط األمور.
« :راكب الصّعبة إن أشنق هلا خرم وإن أسلس هلا
قال الشّريف رضي اللّ عن قول
تقحم يريد أن إذا شدد عليها يف جذب الزّمام وهي تنازع رأسها خرم أنفها وإن أرخى هلـا
شيئا مع صعوبتها تقحم ب فلم ميلكها يقال أشنق النّاقـة إذا جـذب رأسـها بالزّمـام فرفعـ
وشنقها( .ابن أيب احلديد )197 :1415 ،أيضـا ذكـر ذلـك ابـن ال ّسـكي يف إصـال املنطـق وإمنـا
أشنق هلا ومل يقل أشنقها ألن جعل يف مقابلة قول أسـلس هلـا فكأنـ ع قـال
قال اإلمام
إن رفع هلا رأسها مبعىن أمسك عليها بالزّمام ل » (ابن أيب احلديد.)31 :1415 ،
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ب) التشبي يبل النّاقة وغارهبا:
يف ذم اخلالفة واإلمارة واالمشئزاز من الدنيا يستخدم األسلوب االستعاري
جند اإلمام
وذلـك يف قولـ  « :لَأَلْقَيْـ ُ حَبْلَهَـا عَلَـى غَارِبِهَـا» (دشـل1386 ،ش )30 :فهـذ عبـارة وجيـزة ذات
دالالت بالغية مبا فيها من التركيب االسـتعاري حيـ شـب اإلمـام كراهيـة مـن اإلمـارة يـال
من يرسل النّاقة وتاركها على حاهلا مشعرا بذلك أن الرغب ل فيها .والنّاقـة أوالدابـة الّـل
يلقـي حبلــها علـى غارهبــا تكـون مرســلة متروكـة تــذهب بــأي اجتــا رفبـ فيـ  .فهــذ اســتعارة
مكنيــة ألن إلم ــام ح ــذف املش ــب بــ وه ــي الداب ــة أوالنّاق ــة وذكــر بع ــض لوازمه ــا وهواحلب ــل
والغارب.ومن جانب آخر فهي استعارة مرشحة من أجل ذكر ما يالئم املستعار من .
ج) التشبي بالنّاقة النّاب الضّروس:
ويف ذمّـ لــبىن أميـة واحلــذر مــن مقبــات األمــور بعــد  ،يشـبّ هــذ احلالــة بالنّاقــة النّــاب
والضّروس الل تقضم كل ما جتد دون اكترا فيقول:
ط
س َت ْعـ ِذ ُم ِبفِي َهـا و َت ْخـ ِب ر
ضـرُو ِ
ب ال ّ
ب ُسـوء َب ْعـدِي كَال ّنـا ِ
« و َا ْي ُم اَل بل ِ َل َت ِج ُد بن َبنِي رأمَي َة َل رك ْم َأ ْربَا َ
بِيَدِهَا وتَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وتَمْنَعُ دَرهَا» (دشل1386 ،ش.)122 :
النّاب :النّاقة املسنّة .الضّروس :السّيئة اخللق تعـضّ حالبـها تعـذم :تأكـل خبفـاء وتعـض.
تزبن :تضرب( .خوئي1383 ،ش)72 :
فاملشــب يف هــذ العبــارة هــم بنوأميـة ،واملشــب بـ النّاقــة النّــاب والضّــروس ،واألداة هــي
الك ـاف ووج ـ الشّــب هــو التخــبط والتّهم ـيش والظلــم .ويف هــذ العبــارة يوج ـد جمــاز مرســل
وعالقــة هــذا اجملــاز مــا يــؤول إلي ـ  .مث أخــذ اإلمــام يســرد يف وصــف هــذ النّاقــة وهــذ ه ـي
استعارة تصر ية .فقد استعر النّاب للناقة الل تعظ والضّروس الـل السّيئة اخللق ألحوال
بين أمية وهذا هو ماحد فينا بعد.
وملـا كانـ صـفات اإلنسـان وأخالقـ وميولـ وأحاسيسـ منبثقـة عـن عناصـر احليـاة الـل
ت ّتحــد فتؤ ّلــف مــا نس ـمّي شخصــية اإلنســان ،فهــي متعاطيــة متداخلــة ،تثب ـ ذلــك املالحظــة
الطويلة واملوازنة الدقيقة.

التشبيه باجلمل
عرفـ الواقعــة الـل حــد بـني أصــحاب أمــري املـؤمنني علــي وبعـض الصّــحابة وعايشــة زوج
يف اطــراف البصــرة بوقعــة اجلمــل؛ ألن عايشــة وقتئــذ كان ـ علــى اجلمــل وحت ـ
الرّســول
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النّاس على قتال أمري املؤمنني وانته املعركة لصاحل اإلمام وقتل طلحة والـزّبري يف أ نـاء املعركـة.
فــيعري اإلمــام علــي املســامهني يف هــذ املعركــة بــأهنم أصــاب اجلمــل وكــانوا تبعــا لـ فيقــول:
«بلي يف حرب اجلمل بأشدّ اخللق شجاعة ،وأكثر اخللق روة وبذال» (جرداق ،د.ت.)108 :
ويف ذمّ أهل البصرة بعد موقعة اجلمل « :كنتم جند املـرأة وأتبـاع البهيمـة رغـا فـأجبتم،
وعقر فهربتم» (دشل1386 ،ش.)36 :
يف عبــارة «جنــد املــرأة» جمــاز مرســل حيـ قصــد مــن املــرأة عايشــة زوج الرّســول األكـرم
والغرض من البهيمة اجلمل الذي ني ب احلرب.
أ) التشبي بـ «مجل أَهلِكَ»:
من كتـاب لـ إىل املنـذر بـن اجلـارود العبـدي ،وقـد خـان يف بعـض مـا و ّال مـن أعمالـ فو ّبخـ
قائال ل  « :ولئن كان ما بلغين عنك حقّا جلمل أَهلِكَ وشَسعُ نَعلِكَ خريٌ منك» (دشل1386 ،ش:
 )436واجلمل عادة يضرب ب املثل يف الذلة واجلهل .فقـد فضـل اإلمـام اجلمـل وشسـع النّعـل
مقارنة بابن املنذر إن كان فعل ما بلغ عن وهي اخليانة باألموال.

التشبيه بالضّبع (عرف الضّبع)
إصرار النّاس بعد مقتل اخلليفة عثمان
يف مقطع من خطبة الشّقشقية يذكر اإلمام علي
على مبايعت باخلالفة ،مث تفرّق «النّاكثني» و«املارقني» و«القاسطني» عن  ،فيقول« :فَمَا رَاعَنِي
ضـ ُب ِع َي ْن َثـالرو َن َع َلـي ِمـ ْن ركـ ِّل جَا ِنـ ٍب حَتـى َل َقـ ْد ُو ِطـ َئ ا ْل َح َسـنَا ِن و ُشـق
ف ال ّ
س اىل َك ُع ْر ِ
ِإلبا والنّا ُ
عطاىف مُجْتَمِعِنيَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ» (دشل1386 ،ش.)30 :
أي ما أفزعين شيء كما أفزعين ازدحام النّاس مثـل عـرف الضّـبع؛ ألن عـرف الضّـبع ـ ـ مـا
كثرعلى عنقها من الشّعر،وهي حيوان مفترس ـ خني يضرب بـ املثـل يف الكثـرة واالزدحـام ،إذ
كــان النّــاس ينثــالون أي يتتــابعون مــزدمحني( .وشــق عطفــاي) :أي جانبــاي ،لشــدة االصــطكاك
وكثرة االزدحام شقوا قميص وجاني ردائ اوخدش جانبي لشدّة االصـطكاك منـهم والزّحـام.
(ربيضة الغـنم) :القطعـة الرّابضـة مـن الغـنم .وربضـ الدابـة :بركـ  .الغـارب :ال ُعنـق أو أعلـى
الظهر مما يلي العنق .ويريد بعفطة الع املرخاط الذي تنثر يف أنفها عند العِطاس.
اتيان النّاس إلي للبيعة وجتمعهم حول بعرف الضّـبع :وهـو مـا كثـر
شب اإلمام علي
على عنقها من الشّعر ،فوج الشّب هو التجمع والكثافة واإلحاطـة بـ  .فهـذا تشـبي حمسـوس
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مبحســوس وقــد اســتعار اإلمــام هلــذا التجمــع لفظــة «عــرف الضّــبع» للتشــاب بينــهما مــن جهــة
الكثافــة ويعــين انثيـال النّــاس واالزدحــام للبيعــة .والتشّــبي الثــاين جــاء يف عبــارة « :مُجْـتَمِعِنيَ
حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ» ،فقد شب جتمع النّاس حول بربيضة الغنم الل تستقر يف مكاهنا بعد
السّ ـري الطوي ـل وتــمك دون القي ـام .فقــد اســتعار اإلمــام لبي ـان هــذ احلالــة لفظــة الرّبيضــة
الرّاكنة للتشاب بينهما للركون واجلامع هواالنصياع واالتباع واالنتظار.
ومن الطبيعـي أن يَكثـر يف كـالم علـي النّقـد والتعـريض والشّـكوى والعتـاب ،فـالظروف قـد
عاكست  ،وكان يشعر باألمل ممّا يرا من احنرافات بـدأت بـالظهور يف اجملتمـع اإلسـالمي ،مث
من الف الـل بـرزت يف عصـر خالفتـ  .فال ّنـاس انـدفعوا بشـوق وهلفـة اىل اإلمـام علـي
يرى للحكم شأنا واقعا.
يريدون أن يكون هلم .وليكن أمرياملؤمنني
أهل الشّام أغلق كلّ رجل منكم باب ،واجنحر اجنحار الضّبّة يف جحرها والضّبع يف وجارها.

التشبيه بالسّبع
يف اجملال الـتربوي واإلرشادي جند يف وصايا اإلمام علـي حكـم بارعـة يف شـأن احلـدي
ومسك اللسان عـن عبـ الكـالم؛ ألن جـر اللسـان لـيس لـ التئـام واللسـان كالسّـبع إن تـرك
يعقر ما دون فيكون ضاراا بدل أن يكون نافعاا فيقـول اإلمـام يف ذلـك« :ا للِسـانر سَـبُعٌ إِن خُلِـىَ
عَن ُ عَقَرَ» (دشل1386 ،ش .)452 :عقر البعري عقرا :قطع إحـدى قوائمـ ليسـقط ويـتمكّن مـن
ذي  .واملراد تقليل الكالم ليأمن اخلطأ .طبقا للحكمة القائلة من كثر كالم كثر خطأ .
فقد شب األمام اللسان بالسّبع وأتى بقيد اجلملة باستخدام ادوات الشّـرط ليـبني مـدلول
ذلك فهذا تشبي بليغ وهوأبلغ أنواع الشّبي ؛ ألن مبين على ادعاء أن املشب واملشـبع بـ شـيء
واحد .ووج الشّب يف العبارة هوالضّـرر النّـاتج مـن الفلتـات وفـك القيـود وعـدم اإلمسـاك بـ
والغــرض مــن الشّــبي هوبيـان حــال املشــب ؛ ألنب اللســان كــثري احلركــات والعثــرات ،ال بــد مــن
مراقبت وسجن وإال أهلك وافىن.

التشبيه بالكلب
من كتاب ل إىل عمرو بن العاص يوم حلق مبعاوية:
فَإِنكَ قَدْ جَعَلْ َ دِينَكَ تَبَعاا لِدُنْيَا امْرِاٍ ظَاهِرٍ غَيُّ ُ ،مَهْتُوكٍ سِتْرُ ُ ،يَشِـنيُ الْكَـرِ َ بِمَجْلِسِـ ِ،
ضـ ْرغَا ِم َي رلـو رذ بِمَخَالِبِـ ِ"،
ضـ َل ُ "ا ِّت َبـا َع ا ْل َك ْلـ ِب لِل ِّ
و ُي َس ِّف ُ ا ْل َحلِي َم ِب ِخ ْل َط ِتـ ِ .فَات َب ْعـ َ َأ َـ َر ُ ،و َط َل ْبـ َ َف ْ
ويَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْ ِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِ ِ( .دشل1386 ،ش)388 :
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مثالا إلبن العاص من أجل اتباع ملعاوية ،مثل الكلب الـتابع لوسـد
قد ضرب اإلمام
يلوذ ب وق الشّدة ويبتغة الغـوت مـن فضـل أكلـ وفريسـت  .وعمـرو بـن العـاص هوأشـب بـ .
فنـرى يف هـذ العبـارة التشـبي التمثيلـي واملشـب هـوعمروبن العـاص واملشـب بـ الكلـب ووجـ
الشّب االتباع حسب املصاحل وهذا هو التشبي املؤكد وهو أوجز وأبلغ وأشد وقعا يف النّفس.
نعم هكذا األمر والواقع فإن إذا ما دنئ النّفوس غرب عنها املكارم اإلنسانيّة واألخالق
املر ضيّة ،ورسخ فيها أضـدادها واسـتحكم ِخـالل البـهائم وال ّسـباع فيهـا إىل الغايـة ،فـإذا
استوىل الغضب عليها فأسدٌ مفترسٌ ال همّ لـ سـوى االفتـراس ،وإذا ملكهـا الطمـع فصـاحبها
كلب الئذ ينتظر ما يلقى إلي  ،أواالحتيـال فثعلـب .وهلـ ّم جـ ّر اا يف كـ ّل خصـلة ختتصـلها ال ّسـباع
ال عـن أمـري املـؤمنني الـذي يـرى األشـياء
واحليوانا ت ،تنكشف لذوي البصائر من ال ّنـاس فضـ ا
كما هي .إذا وصف شيئاا منحـ نعوتـ اجلـديرة بـ ؛ ألنّـ
احلَكَـم العـدْل الـذي يعطـي كـلّ
ذي حق ح ّقـ  ،فمـن نظـر إىل معاويـة وابـن العـاص وجـد اخلـالل الـل بيّنـها اإلمـام مـن
الفسق وشني تعيري الكر وتسفي احلليم فيهما ،وأنّهما جيريان جمرى الكالب واألسود عند
الفريسة ،تابعة متبوعة.

التشبيه باملاعز
ويف بيان شدة أمر اخلوارج وادعائهم الباطـل يصـفهم باملـاعز وذلـك عنـدما نـادى الـمج بـن
مسهر شاعر مشـهور مـن شـعراء اخلـوارج ،نـادى بشـعارهم .قـائال لـ  :ال حكـم إال هلل ويسـمع
اإلمام الشّعار فال اور ؛ ألن ال يقبـل احلـوار وال يسـمع الكـالم فعـدل اإلمـام عـن ذلـك
إىل اهانت وتبكيت الن احلوار فقد مفعول وتعطل دور فكان البد من املواجهـ القاسـي الـل
ترد هذا الضّال وتسقط وحتط من شان فقال ل اإلمـام داعيـا عليـ مستصـغرا شـأن .
«اسك قبّحك اهلل يا أ رم فواهلل لقد ظهر احلقّ فكنتفي ضئيالا شخصك خفيا صوتك حتّى
إذا نعر الباطل جنم َ جنومَ قرنِ املاعز» (دشل1386 ،ش.)254 :
اللغ  :قبح :القبح والقباحة :نقيض احلسن ،عام يف كل شيء .وقبحـ اهلل :حنـا عـن كـل
خي( .الفراهيدي1410 ،هـ )53 :وقبحـك اهلل :كسـرك يقـال قبحـ اجلـوز كسـرهتا وقيـل معنـا
حناك اهلل عـن اخلـري .الضّـئيل :الـدقيق ،النّحيـف ،الصّـغري .نعـر :صـا  .جنـم :طلـع وظهـر.
القرن :عظم ناتئ ناب ىف راس املاعز وغريها.
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«اسك » كلمـ استصـغار الن كالمـ يغضـب الـرّمحن ،اسـك فـالكالم عليـك حـرام وانـ
تعصى اهلل ىف حدي .
«قبحك اهلل يا ا رم» حناك اهلل عن اخلري دعاء علي بالكسـر والبعـد عـن اخلـري ووصـف
باال رم الهنا عاه في واصحاب العاهات يعريون مبا فيهم إذا صدر منـهم القبـيح مث أقسـم
أن قد ظهر احلق فكان ل رجال وأبطال وقاد ومل يكن هذا الرّجل إال صغريا حقـريا فيـ مل
يعد أحد من رجال احلـق ورواد ومل يسـمع أحـد صـوت يرتفـع يف نصـرت والـدفاع عنـ  .نعـم
عند ما ظهرت الفتن وارتفع صوت الباطل ظهـرت إىل الوجـود فجـا ظهـور قـرن املـاعز شـب
ظهور ىف الفتن بقرن املاعز توهينا ل وحتقريا حلقار قرن املاعز.

التشبيه بدامية املعزي
يف خطب عديدة من هنج البالغـة جنـد اإلمـام يسـتخدم لفظـة املعـزى وهـي السّـخلة اخلائفـة
تارة لبيان اجلنب واخلوف الذي ينتاب بعض أصحاب وتارة لبيان كثرة العبـادة وأ ـر السّـجود
يشبهها بركب املعزى حي توجد آ ار و فائن من كثرة الموك على األرض.
وقد حذبر اإلمام علي أحـد عمالـ عـن اخليانـة بـأموال املسـلمني قـائالا لـ « :فَلَمـا أَمْكَنَتْـكَ
الشّــدةر فِــي خِيَانَ ـةِ اَلْأرم ـةِ أَسْ ـرَعْ َ اَلْكَــرةَ وعَاجَلْ ـ َ اَلْوَ ْبَ ـةَ واِخْتَطَفْ ـ َ مَــا قَ ـدَرْتَ عَلَيْ ـ ِ مِ ـنْ أَمْ ـوَالِهِمُ
اَلْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وأَيْتَامِهِمُ اِخْتِطَافَ اَلذِّئْبِ اَلْأَزَلِّ دَامِيَةَ اَلْمِعْزَى اَلْكَسِريَةَ» (صاحل1412 ،هـ.)72 :
كم ــا خيتط ــف ذئ ــب جل ــد ش ــاة جمروح ــة فه ــو عليه ــا أج ــرأ ،واألزل :اخلفي ــف ال ــوركني.
واالختطاف :االستالب واملعزى واملعز من الغنم خالف الضّأن ،وكالمها اسم جنس ،الواحـد
ما عز .والكسرية :املكسورة ،وهي صفة الدامية ،وهي الشّـاة الـل تـدمى بعـد أن جرحـ وإن
مل يسل الدم( .خوئي)137 :1383 ،
والذئب األزل اخلفيف الوركني وذلك أشد لعدو وأسرع لو بت وإن اتفق أن تكون شاة مـن
املعزى كثرية ودامية أيضا كان الذئب على اختطافها أقدر .فقد شب اإلمـام اختطـاف أمـوال
املسلمني من قبل الـواي باختطـاف الـذئب السّـريع املعـزى املكسـورة الداميـة الّـل ال تسـتطيع
الفرار .هبذا تشبي مؤكد جممل متثيل والطرفان في حسيان.
أ) التشبي بنفور املعزي:
وعنــد تقــاعص أصــحاب عــن لقــاء العدووتشــت آراءهــم يف جمــال الــدفاع عــن احلــق وبي ـان
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نفورهم عن يشبههم بنفور املعزى عن صوت األسد قائالا« :أَيتُهَـا النّفرـوسُ اَلْمُخْتَلِفَـةر واَلْقرلرـوبُ
اَلْمُتَشَتِّتَةر الشّاهِدَةر أَبْدَانُهُمْ واَلْغَائِبَةر عَنْهُمْ عُقرولرهُمْ أَظْأَرُكرمْ عَلَى اَلْحَقِّ وأَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْ ُ نُفرـورَ
اَلْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ اَلْأَسَدِ» (دشل1386 ،ش.)174 :
«أظــأركم» أي :أعطفكــم «علــى احلـقّ وأنــتم تنفــرون عنـ نفــور املعــزى مــن وعوعــة» يقــال:
نع وعوعة القوم أي :اختالط أصواهتم ،ويسمى ابن آوى الوعوع ،والوعوعـة صـوت الـديك
إذا دارك،وكذلك الـذئب يف عـدو ( .ابـن دريـد1998 ،م )160 :هـذا تشـبي بليـغ وجـاء املشـب بـ
مصدراا مبيناا للنفور يف قول نفور املعزى .وحصل عن طريق اإلضافة.
ب) التشبي بركب املعزى:
ويف شــأن أصــحاب مــن أجــل تقصـريهم وتكاســلهم يف أمــر العبــادة ومتجيـد صــحابة الرّســول
صلّى الغداة مثّ جلس حتّى ارتفع الشّـمس كـأنّ عليـ
وخلوض نياهتم ،يروى أن
فمـا أرى أحـدا يشـبههم.
كآبة ،مثّ قـال :واهلل لقـد رأيـ إ ـرا مـن أصـحاب رسـول اهلل
(ابن قتيبة1998 ،م )301 :فقال:
« و َي ِق رفــو َن َع َلــى ِم ْث ـ ِل َا ْل َج ْم ـ ِر ِم ـ ْن ِذ ْك ـ ِر َم َعــا ِد ِه ْم َك ـ َأ بن َب ـ ْي َن َأ ْع ُي ـ ِن ِه ْم ُر َك ـ َب َا ْل ِم ْع ـزَى ِم ـ ْن رطــو ِل
سُجُودِهِمْ».
« يقفون على مثـل اجلمـر مـن ذكـر معـادهم  :املـراد قلقهـم وخـوفهم مـن ذكـر املعـاد ،والعـرض
على اهلل تعاىل فيكون حاهلم مثـل الواقـف علـى ال ّنـار وكـأن بـني اعينـهم ركـب املعـزى :إن جبـاههم
اسودت من كثرة سجودهم ،وصارت كركب املعزى ،و فنات البعري» (ابن أيب احلديد1415 ،هـ.)93 :
شب أحوال صحابة الرّسول حال العبادة واآل ـار علـى جبـاههم مـن أ ـر
فاإلمام علي
السّجود بركـب املعـزى الّـل فيهـا الثفنـات فهـذا تشـبي حمسـوس مبحسـوس ووجـ الشّـب هـو
األ ر احلاصل يف البدن وهو تشبي مرسل من أجل ذكر أداة الشّبي .

بيان عظمة اخلالق يف املخلوقات
يف مقطــع مــن خطــب هنــج البالغــة جنــد اإلمــام عل ـي يف بي ـان عظمــة اخلــالق ينــو إىل
عجائب خلقة البارا عز وجل يف الوحوش والنّينان باستخدام أسلوب اجلناس وذلك يف قول :
صـنعة
وقد بلغ هذا األسلوب من الصّـدق وتبـيني الواقـع حـدّا تر ّفـع بـ حـىت ال ّسـجع عـن ال ّ
والتكلّف .فإذا هو على كثرة ما في من اجلمل املتقاطعة املوزونة املسجّعة ،أبعد مـا يكـون عـن
الصّنعة ،وأقرب ما يكون من الطبع الزّاخر.
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فــانظر اىل هــذا الكــالم املس ـجّع واىل مقــدار مــا في ـ مــن ســالمة الطبــع« :يَعْلَ ـمُ عَجِــي َج
ف النّي َنـا ِن ِفـي َا ْل ِب َحـا ِر َا ْل َغـا ِمرَا ِت
ال َ
ص َي َا ْل ِعبَا ِد ِفـي َا ْل َخ َلـوَا ِت و ِا ْخـ ِت َ
ش فِي َا ْل َف َلوَا ِت و َمعَا ِ
َا ْل ُوحُو ِ
وتال طم املاء بالرّيا العاصفات» (دشل1386 ،ش.)294 :
صــوت .الوحــوش :مجــع وحــش وهوحيــوان الــم .الفلــوات :مجــع فــال
«اللغ ـة؛ العجــيج :رفــع ال ّ
الصّحراء الواسع  .اخللوات :مجع خلو مكـان االخـتالء الـذي لـيس فيـ أحـد .النّينـان :مجـع نـون:
احلــوت .النّــونر :احلــوت ،واجلمــع أنــوانح ونِينــانح ،وأصــل نُونــانح فقلبـ الواويــاء لكســرة النّــون» (ابــن
منظور2004 ،م« .)427 :والغامرات :غمر املاء غمارة :كثر حىت ستر مقرّ » (اجمللسي1404 ،هـ.)77 :
فهذا أسـلوب تتـوفّر فيـ صـراحة املعـىن وبالغـة األداء وسـالمة الـذوق؛ ألن لـ صـلة تامـة
يكمة البارا وقدرت وعلم احليط جبميع املخلوقات .ومن جانب آخر جنـد اإليقـاع املـوزون
وكان ايقاع اآليات تردّ النّغم على النّغم ردّا مجيالا .وتتفجّـر كلمـات اإلمـام مـن ينـابيع بعيـدة
القرار يف مادّهتا ،وبأيّة حلّة فنيّة رائعة اجلمال متور وجتري( .خوئي1383 ،ش)31 :

النتائج
بعــد اســتقراء عبــارات كتــاب هنــج البالغــة ،وجتمي ـع اخلطــب واألقــوال الــواردة يف مواصــفات
بعض احليوان توصلنا إىل النتائج املرجوة الـتّالية:
 لقد ذكر العديد من احليوانات والبها منـها اإلبـل وابـن اللبـون ،واملعـزى ومـايتعلقهبــا مــن مواصــفات يف هنــج البالغــة وذلـك مــن أجــل األغــراض البالغيـة والــدالالت
الفَنية.
 إن الشّبيهات املستعملة لبيان صفات احليوانات هي تشبيهات متشابكة مبا فيها منالتشبي االستعاري والتشبي الـتمثيلي وإدخال التشّبي باالستعارة ،األمر الذي يؤدي
إىل اتّساق املدلوالت وتعاضـدها ألداء املقصـود كمـا ذكـر يف اسـتخدام لفظـة «اإلبـل
والنّاقة».
هـي خطـوة
 ال شك أن النّوي للطبيعة الصّامتة والصّـائتة مـن قبـل اإلمـام علـيك ـبرية يف مس ـري هداي ـة النّــاس وإرشــادهم الفك ـري والوجــداين كمــا أنّ هلــا م لــة
عالية من حي ر األدب والفنِّ .هذ اخلطب مملوءة بالصّور الفَنية املتحركة الل قد
خَلَقَ جواا ملموسـاا وحمسوسـاا للمخـاطبنيَ وذلـك مـن أجـل تعضـيد وتعزيـز املـدلول
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البالغ ــي واهل ــادف إىل إيص ــال املقص ــود كم ــا ملس ــنا يف اس ــتخدام لفظ ــة «ع ــرف
الضّبع» لبيان انثيال النّاس حول للبيعة.
قد جعـل خطبَـ أكثـر حتركـاا وفهمـاا باالسـتخدام الـدقيق للتشـبيهات
 إن اإلماماحلسية واالستعارات القوية واأللون املتنوعة واألصوات الدالة على املعىن والتّنـاقض
والصّور الفَنية الدقيقة .فهـو جيعـل موضـوعات الديانـة والعدالـة واجلهـاد يف سـبيل
احلقِّ و ...يف أذهان املخاطبني بواسطة االستعارات والشّبيهات.
 جن ــد ت ــدفق البالغ ــة ومالحمه ــا يف وص ــف اإلب ــل والنّاق ــة وفَصـ ـيلها وابـ ـنِ اللب ــونألغــراض متفــاوت وذل ـك م ـن وراء االهــداف املنشــودة ممــا يســبب تــآزر العبــارات
يف
بعضها ببعض من خالل ااسنات اللفظية واملعنوية أيضاا .ويتميّـز أسـلوب
مثل هذ املواقف ،بالـتكرار بغية التقريـر والتـأ ري ،وباسـتعمال املترادفـات وباختيـار
الكلم ــات اجلزل ــة ذات الــرّنني .وق ــد تتعاق ــب فيــ ض ــروب التع ــبري م ــن إخب ــار اىل
استفهام إىل تعجّب إىل استنكار وتكون مواطن الوقف في قويّة شـافية للـنفس .ويف
ذلك ما في من معىن البالغة ورو الفن ،جتمع روعة هـذ الصّـفات يف اللفـظ إىل
روعة املعىن وقوّت وجالل .
 ويف اخلتام جيدر بنا القول أنب خطب اإلمام ورسائل وكلمات القصار مع ما فيهـا مـنوجو بالغية هامة ،فهي يف الواقع آخذة مـن الفكـر واخليـال والعاطفـة تتّصـل بالـذوق
الف ّنــي الرّفيــع مــا بقــي االنســان ومــا بقــي ل ـ خيــال وعاطفــة وفكــر متــرابط ومتســق
ومتســاوق ،متفجّــر بــاحلسّ واإلدراك البعيــد ،متــدفّق بلوعــة الواقــع وحــرارة احلقيقــة
والشّــوق إىل معرفــة مــا وراء هــذا الواقــع ،متــآلف جيمــع بــني مجــال املوضــوع ومجــال
اإلخراج حىت ليندمج التعبري باملدلول ،أو الشّكل باملعىن.
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إمكانية تطبيقها على صحة نسـبة اخلطبـة الشقشـقية إىل اإلمـام علـي
العربية وآداهبا ،السنة  ،12العدد  ،3صص.500-475
خــوئي ،مــريزا حبيــب اهلل (1383ش) .منــهاج الماعــة يف شــر هنــج البالغــة .ج 3و،11
طهران[ :دون نا].
صاحل ،صبحي (1412هـ) .حتقيق كتاب هنج البالغة .قم :دار اهلجرة.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد (1410هـ) .كتاب العني .ج4و  ،8قم :انتشارات هجرت.
عبد  ،حممد (1424هـ) .شر هنج البالغة .بريوت :الكتب العصرية.
اجمللسي ،حممد باقر (1406هـ) .يار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار .ج ،16يـار:
مؤسسة يار األنوار.

