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ؤٔعدٌ ڄٕد ،ً٬ٸٕڃ خڀځٱص خڀ٭ُزُص وآيخهبد ٔبدڄ٭ص ٴٌُىٽُدن ،خَُخن
(ظدََه خٖٔعٗڂٕٓٔٚ/ٜ/ٕٗ :؛ ظدََه خڀٹسىپ)ٕٓٔٛ/ٙ/ٖ :

انًه ّخص
ڀځ٥سُ٭ص خڀٝـدجعص وخڀٝـدڄعص ٜـً ّي وخٔـ ٫يف ټـٗڂ ٔـًُ خڀسځٱـدء خٔڄـدڂ ٬ځـٍ وٸـً خڄعـدِ خٔـعً٬دجهد يف هنـؿ خڀسٰٗـص
ټىُٔځص ڄه ؤدجٿ خڀعٝىَُ خڀسُدين ؤَـڃ ڀىلـدض ٴىُـص ظٙـسُهُص ٝبُځـص وٜـىَ ٴىُـص ل ُٓـص ودز١ـص ؤيٌٙـط ٬ٹـىپ خڀسځٱـدء
وخڀٵٝمدء ٴٽدوط ٌدـٕدا ڄه ٌىخـٓ خڀىٵٓ خڀ٭ځىَص يف ٙبٌَُد ڄه ڄ٭دن خڀسًوخش خڀٕـدجًش بىل خٴـٷ ؤَلـر ڀعٽـىن ڄـُآش
ٜديٸص ٖو٭ٽدْ خ٢بدڀص خڀٍب ٬دَٙهد خٔڄـدڂ ٬ځـٍ وخڀع٥ـىَخض وخ٤بىخٸـٳ خڀـٍب لـًؼط خؼىـدء وٗٴعـً خڀُ٘ـًُش .ؤـ٭ً
خٔڄدڂ يف ټؽّب ڄه خْلُدن بىل خڀعفًي يف ټٿ ٍ٘ء ولٌب خڀ٭ٗٸدض خڀٍب ظـُز ٣خڀُ٥ٴْب(خ٤بٙـسً وخ٤بٙـسً زـً) َٰـڃ
ظٝديڄهد زدڀ٭ٹځُص خڀٕدجًش آوٍخٺ .ٴىفك خٔڄدڂ ٬ځـٍ ڄـه وـٗپ ٌـٍي خڀعٙـسُهدض خڀُخج٭ـص ٖٔـُمد خڀعٙـسًُ زدڀ٥سُ٭ـص
خڀٝدجعص (خ٢بُىخن ،خڀّ٥ب ،خڀّوخلٳ) ڄه بلًخغ ٌّٓش ٸىَص يف خ٤بعځٹٍ ڄه لُـػ خڀعـإؼّب وخٔٸىـد ٪وخٰٔبـدء؛ ْنّ خوعُـدَ
خڀٝىَش خڀٝديٸص خ٤ب٭ربش ڄه ٸسٿ خٔڄدڂ مل ظٽه ٙ٬ىخجُدا ٴهٍ ؤُٜځص ڄعفٍَش يف ولٍ ټځمدظً و٘بُزعـً خڀٵىُـص .وڄـه ؤٌـڃ
خڀىعدجؿ خڀٍب ٛبى١ط ٬ه ٌٍي خڀًَخٔص ٌٍ ؤن ظىُ٨ٳ خڀ٥سُ٭ص خڀٝدجعص (زٹدڀر خڀعٙسًُ) ٬ىً خٔڄدڂ ٬ځـٍ ٬ٽٕـط
خڀٽؽّب ڄه خ٢بدٖض خڀىٵٕـُص وخ٤بى٠ـىُ٬ص يف ظـًخُ٬دهتد خٖـعمدُ٬ـص وخڀعُزىَـص ڄـه وٹـً ٌٖ ٪وظـىزُه وهتٽـڃ وٚبـس ٣وٰـّب
ٌڀٻ ٬ه خْٴُخي وظُٝٴدهتڃ وڄىخٸٵهڃ.

انكهًبد انشئٛضخ
خٔڄدڂ ٬ځٍ  ،خڀعٙسًُ ،خ٢بُىخن ،خڀّوخلٳ وخ٢بُٙخض ،خڀ٥سُ٭ص خڀٝدجعص ،خڀّ٥ب ،هنؿ خڀسٰٗص.

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* زًَُ خڀٽدظر

Email: ati.abiat@yahoo.com
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مقدمة
تعد الطبيعة (الصامتة والصائتة) إحدى أهم عناصر التصوير األديب ،فالتصـوير األديب هـو
ش ـكل ي ـقز رؤي ـة األدي ـب اخلاصــة جتــا الوجــود ،ويعمــل عل ـى صص ـيبها كمــا أنّ ـ ميكن ـ مــن
اســتبطان التجــارب احلياتي ـة ،ومينح ـ القــدرة عل ـى اســتكنا املعــاين اســتكناهاا عميق ـاا ،ممــا
يضفي على إبداع نوعاا من اخلصوصية والتفرد .فاألديب الـذي يسـتمد رمـوز مـن الطبيعـة،
يلــع عليهــا مــن عواطف ـ ويصــبغها مــن ذات ـ مــا جيعلــها تنفــت إشــعاعات ومتوجــات تضــج
باإلحياءات والدالالت .فاألديب الينظر إىل الطبيعة على أنّها جمرد شيء مادي منفصالا عن
وإنّما يراهـا امتـداداا لكيانـ فاالسـتعانة بالطبيعـة للتعـبري عـن املعـاين العميقـة الـل جتـول يف
خاطر األديب حتتم على اخلطيب أو األديب أن يلبسها وب التشبي  ،فالتشـبي يقـوم بتصـوير
خلجـات الــنفس الـل ال تســتطيع اللغـة االعتياديـة اإلفصـاح عنــها ،إذ يقرهبـا مــن األذهــان مث
تنعكس داللتها على املتلقي فيتفاعل معها ومع الداللة الكامنة فيها .فاملشـاهبة عمليـة تعبرييـة
تفقــد طرفـ ـي التشــبي هويتــهما الواقعيــة لتقــيم علــى انقاضــهما هويــة جديــدة هــي احلاصــل
الـدالي الــذي تسـرب إىل ذهننــا جــراء هـذ العمليــة .فالتشـبي هــو فــن مـن الفنــون الكالميــة
الل تشكل يف البيان العريب عنصراا أساسياا من عناصر اإلبداع يف عمليـة التركيـب اجلملـي،
فنجد إن املعىن القصدي للمبدع داخل النتاج ال يتم إال ب .
فاحتل التشبي حيزاا واسعاا من كتـاب هنـج البالغـة وهـذ الكإـرة الكـا رة مـن التشـبيهات
هي يف الواقع حماولة جادة من قبل اإلمام لتكوين عامل اخلاص بِ ِ من خـالل تسـمية أشـيائ
هبذ الطريقة .وقد استقى اإلمام علي كغري مـن الشـعراء واألدبـاء آنـذاك لبنـات صـور
مـن احليـاة ومـن الطبيعـة الصـائتة والصـامتة الـىت شـكلت جسـديا وشـعوريا وسـلوكيا ،فكانـ
مصــدر إهلامـ  ،ومإــار إحساسـ  ،وحمركــا ملشــاعر  ،وكانـ خــري متــرجم ألحوالـ  .فالتشــبي
يعتق مـن العناصـر األساسـية الفنيـة يف خطـب اإلمـام علـي وقـد اصـذت قوالـب متنوعـة
التّســامها بالوضــوح والدقــة .ألنّ الصــورة التشــبيهية كمــا يقــال تضــع قارئهــا أو ســامعها قبالــة
منظر واضح املعامل ،بني التقاسيم ،بارز األبعـاد ،جمسّـدة كـل التفصـيالت الداخليـة بـاأللوان
واحملسوســات األخــرى .لــذلك ش ـبّ اإلمــام يف ك ـإري مــن املواضــع املفــاهيم واملوضــوعات
اإلجتماعيـة والدينيـة واألخالقيـة والسياسـية وغريهــا باحليوانـات والطيـور والكائنــات القيـة
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األخرى مما سهّل معرفتها ودركها للمتلقي ومكن من استيعاب الـذوق الفـر الرفيـع يف صـور
اإلمام وأفق خيال اجلامح.فكان البالغة «تنإال على لسان انإيال الودق مـن سـخيّ الغمـام،
بلغة تدل على وحد  .حىت لَيشعُر متلقي أن اللسان العريب قد خلق لعلي وحد  ،بصـفات
وتشابيه وكنايات واستعارات وبيان وتبين » (القادعـي1997 ،م .)160 :لقـد ارتقـى فيـ اإلمـام
علــي مرتقـى مل يبلغـ خطيـب ،ومل يصــل إليـ مــتكلم أريـب ،فتــق املعــاين ودوخ األلفــاظ،
وحلّق يف أفق اللغة ،آخذاا بزمامها وقد قال يف هذا الشةن« :وإنّا ألمراء الكـالم وفينـا تنشـب
عروق وعلينا هتدل غضون » (هنج البالغة )354 :لقد صدق فكان كما وصف.
فهذا املقال وفق املنهج التوصيفي التحليلي بصدد اإلجابة عن األسئلة التالية:
أوالا :ماهي أمهية توظيف الطبيعة الصائتة يف اإلبداع األديب يف هنج البالغة؟
انياا :ماهو دور التشبي يف هنج البالغة يف خلق الصورة اإلبداعية وما مدى جناعتـ مـن
حيت اإلحياء واالقناع على املتلقي وتبني حاالت األفراد ومواقفهم آنذاك؟
الدراسات السابقة
فــالنص النإــري لنــهج البالغــة تركـة مورو ــة للبــاحإني وأصــحاب الدراســات ينــهلون منــها مــا
شاءوا وليس تركـة مقصـورة علـى كاتـب أو باحـت بعينـ وال تـزال نصـوص هنـج البالغـة تفـتح
آفاقاا ورؤى جديدة متنح الدارسني شوقاا ومتعة ،ويستلهمون منها ما شاءوا مـن معـان ودروس
وعق .وهناك مقاالت وحبـوث كتبـ ولكنـها مل تـرتبط ارتباطـا و يقـاا مبـا نرمـي إليـ يف هـذا
املقــال ومــن أمههــا :الصــورة الفنيـة يف كـالم اإلمـام علــي جملــة املنــهاج العــدد 1997 ،5
للباحـت خالــد حمــي الــدين القادعــي .ومقــال بررسـي زبياشناسـي تشــبي در هنــج البالغــة -
حكمتها (مجالية التشبي يف حكم هنـج البالغـة) جملـة أدب بـاهنر كرمـان العـدد 1389 ،28
للباحــت غالمرضــا كرميـي فــرد ورضــا نيكـدل والــل مل تتطــرق إطالقــا ملــا حنـن بصــدد بــل
تناول موضوعات متفرغة ومل تسلط الضوء على ما نرمي إلي يف هذا البحت .ومقال حملات
من علم احليوان يف هنج البالغة جملـة ترا نـا العلمـي ،1987 ،للباحـت جليـل أبواحلـب والـل
تناول اجلانب العلمي البح لبعض الكائنات املذكورة يف هنج البالغة .ومقـال وجـ التمإيـل
الش ــعري يف هن ــج البالغ ــة جمل ــة ميس ــان للدراس ــات األكادمييــة الع ــدد  ،2008 ،13للباح ــت
عبدالواح ــد خل ــف وس ــاك.ومقال دالل ــة اجمل ــاز اللغ ــوي يف هن ــج البالغ ــة جمل ــة كليــة اآلداب،
زنـد در
العدد ،97للباحت مهند حمسن عبدالرضا ،ومقال حت عنوان :تصـوير

44



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الرابعة عشر ،العدد األول ،ربيع 1439

هنج البالغة ،جمل اجنمن ايراين زبان وادبيات عريب (جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية
العربيــة وآداهب ــا) ،الع ــدد  ،1390 ،18للباح ــت مرتضــى ق ــائمي وال ــذي مل يتن ــاول يف حبإـ ـ
شيئااعن حبإنا هذا.

التشبيه يف املنظور األديب
التشبي هو فن من الفنون الكالمية الل تشكل يف البيان العريب عنصرا أساسيا من عناصر
اإلبداع يف عملية التركيب اجلملـي ،فنجـد إن املعـىن القصـدي للمبـدع داخـل النتـاج ال يـتم إال
ب  .فظل فن التشبي يف املنتج األديب العريب على مـر العصـور يشـغل حيـزاا كـبرياا يف أسـاليب
بناء الصورة ويف مجال االبداع ونقل املعىن ،حىت قيـل التشـبي هـو مـن أشـرف كـالم العـرب،
وبـ تكـون الفطنــة والقاعــة وفيـ اتســاع وتقريـب وتةكيـد ولــذلك كـان التشــبي يكإــر يف كـالم
العــرب (عبــداهلادي2010 ،م )62 :ويعتمــد التشــبي يف حقيقت ـ «علـى عقــد مشــاهبة ب ـني أمــرين
خمتلفني يتفقان يف صفة أو أكإـر ،وهـذا األمـر يـدعو املبـدع للجـوء إليـ إذ ميـنح الـنص بعـداا
إحيائيـاا مــن خــالل قــدرة الشــاعر أو األديـب علـى تقريـب الصــورة إىل األذهــان ،فيعمــل عمــل
وآخــرون)26 :1437 ،
االســتعارة فهمــا يرجــان األغمــض إىل األوضــح ويقربــان البعيـد (
وقيل إن ما يقصد بالتشبي هو بيان أن شيئاا أو أشياء شارك غريهـا يف صـفة أو أكإـر بـةداة
هــي الك ـاف أو حنوه ــا ملفوظــة أو مق ــدرة .وقــد انتشــر التش ــبي يف اللغــة واه ــتم ب ـ الع ــرب
القدامى وجعلو أحد مقاييس التميز األديب ،كما أنَّ غاية التشبي ليس جمـرد بيـان لصـفة،
وإنّمــا هــي إ ــارة الوجــدان لتــؤدي العقيــدة غايتــها .فالتشــبي هــو أســلوب مــن أســاليب تصــوير
املعــىن بطريقــة فنيـة ،يعتمــد علـى قــوة الطبــع ودقــة املالحظــة وســعة املخيلــة واإلدراك العقلــي
املتميز ،ويعمل على تقرير املعىن يف نفس املتلقى وتفخيم واملبالغة في (اجلرجاين)78 :1966 ،
وتتجلى مجالية التشبي عند عبدالقاهر اجلرجاين يف حديإ عن التشبي اخلفـي الـذي يقـوم
على ضرب من التةوّل والتقدير وحيتاج يف استخراج إىل قـدر مـن التةمّـل والتقـدير وطريقـة
معرفة الشب في هو العقل واالستنباط والرؤية .كما جتسدت أيضاا يف ندرة وقوع  ،ملا يتـوفر
علي من قوة التة ري يف النفس وقدرت على حتريك دواعي سـرورها وانبسـاط أسـاريرها ،مبـا
ي ـدفع إىل حتقي ـق االســتجابة املطلوبــة ،مــن جهــة املتلقــي إلجــراء التعــديل الســلوكي املرتقــب.
(اجلرجاين )127 :1966 ،إذاا التشبي صورة رائعة بواسطتها يوضَّحُ األديب والفنـان عـن شـعور
وما يالمس خلجات حنو شيئاا مـا حـىت حيـس السـامع مبـا أحـس بِـ ِ املـتكلم ،فهـو لـيس داللـة
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جمردة ،ولكنَّ داللة فنّية وهلذا عُـدّ التشـبي أشـرف كـالم العـرب؛ ألنّـ يزيـد املعـىن إيضـاح اا
وتصويراا أو تةكيداا ،ويفعل يف النفوس حتريكاا وترغيباا ويصور عاملاا يلبس احليا في اجلماد،
ويتالقى على مسرح األضداد فهو بيان ميوج بالقو والقاعـة ،ويفـور بالوضـوح والتشـخيص،
وميتــاز باإلجيــاز واملبالغــة (الفاضــلي .)141 :1388 ،فالصــورة التشــبيهية «قــد تولــد أكإــر مِــن
التحديــد والتعقيــد ،وقــد تــرى فيهــا مــا ال يــرا اآلخــرون» (عيــد ،دون تـا .)262 :ومــن خصــائص
التشــبي الدالليـة زيادتـ املعــىن وضــوحاا وتوكيـداا ومبالغـةا (اآلمــدي1972 ،م ،)270 :فضــال عمــا
يفيد من اإلجياز واالختصار يف الكالم ولكي يؤدي التشـبي تلـك األمـور فالبـد مـن مالحظـة
ط ــرفني التش ــبي يف حتقيـ ـق املس ــتوى املطل ــوب م ــن االلتح ــام واالمت ــزاج (الق ــريواين1972 ،م:
ج.)271/1

الطبيعة الصائتة والتشبيه باحليوان يف هنج البالغة
اإلبل
احتل اإلبل مـن نفـوس العـرب مكانـة مرموقـةا ال تكـاد تعـدهلا أو تـدانيها مزنلـة أي شـي آخـر
اللهم إذا استإنينا اخليل ،وليس أدل على ذلك من أنّها تُسمّى باملال ،فكلمة املـال إذا أطلقـ
يف كالم العرب أريد هبا األبل .فكان اإلبل رفيقة لإلنسان العريب منـذ القـدم ،فهـي سـفينت
عــق الصــحراء ،وقــد طــوى عل ـى ظهرهــا الفي ـايف والقفــار ،وأدأ األصــقاع واألمصــار ،وهــي
شــريان حياتـ النــابض يف مواصــالت وتنقالتـ  ،فنجــدها طــوع أمــر  ،ويوجههــا بصــوت كيـف
يشاء ،ويطرهبا بغنائ إن غنّى ،وجيذهبا بصوت حدائ  ،تستجيب لندائ فرحة مسـرورة ،إذا
صــاح راعــي اإلبــل جتمع ـ حول ـ أقاصــي مرعاهــا ،وكةنّ ـ ينــادي جنــوداا ط ـيعني ،وحت ـيط ب ـ
إحاطة السوار باملعصم فتنتظر أوامر وتوجيهات (الشهاوي2012 ،م .)2 :وعندما جاء اإلسـالم
 :اإلبـل عـز ألهلـها» (نقـال
اعتق اإلبل روة عظيمة وعزّ ألصحاهبا فقـد قـال املصـطفى
عــن الشــهاوي2012 ،م .)6 :فلــم تكـن (اإلبــل -الناقــة) جمــرد حيـوان يف العصــر اجلــاهلي ،فقــد
احتلـ مكانــة ســامية عنــد العــرب بلغـ حـدَّ التقــديس وعــرف العــرب فيهــا معــاين اخلصــوبة
وسررقياها﴾ (الشــمس )13/وشــبهوها بــاملرأة وقــالوا يف
والــورود والســقيا .وقــال تعــاىل ﴿ناقررة اهلل ي
القلوص «إنَّها الشابة من اإلبل ،فنعموهـا كمـا تـنعم الفتـاة الكعـاب» (الطيـب1970 ،م :ج.)11/3
فاقتران املرأة املإال بالناقة رمزياا يتضح اكإر عندما ترحل احلبيبـة ديارهـا وتنـةى عنـها النَّ
الشــاعر جيـد فيهــا مــالذاا آمن ـاا تعمــل عل ـى انتشــال مــن مهومـ وأحزان ـ وكةنَّـ أم حتتضــن
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وترعــا (معــروف وعبيــات .)8 :1390 ،لقــد «فتنـ الناقــة ،الشــاعر اجلــاهلي فتنــة بعيـدة فوقــف
يتةملها ويردد بصر فيها ويتحدث عن عالقتها بِ ِ وموقف منها ،ويفيض يف احلديت عنها يف
أحواهلا مجيعاا أطراف اليل وآناء النهار ،وكةنّما هو يتغزلُ هبا» (رومية1975 ،م )62 :ومن هـذا
املنطلــق ركـز اإلمــام علــي يف تشــبيهات عل ـى هــذا احليـوان بش ـكل مــإري للغاليـة إليصــال
رسائل هامة متحـورت وظائفهـا يف غايـات اجتماعيـة ونفسـية وحتريضـية ،وعاطفيـة ومجاليـة
وفنية .فاستإمر اإلمام تلك الدالت النفسية واملعطيات الداللية إليصال مفاهيم وأشياء عقلية
الــل الميك ـن أن تــدرك بــاحلواس بغي ـة تقريبــها لضفك ـار وتوص ـيلها لضذهــان .فكان ـ قــدرة
اإلمام يف خلق التشبيهات من ذلك احليـوان واحليوانـات األخـرى هـي قـدرة ابتكاريـة توليديـة
ب ــاهرة تول ــد بشــكل متكام ــل يف تةديــة الغ ــرض املن ــاط هب ــا .فاختيــار اإلم ــام للطبيع ــة
وحيواناهتــا جــاء يف إطــار اخلصوصـية لكـل حيـوان ومراعــاة صــفات وحاالتـ  ،هبــدف حتقيـق
الغاية املنشودة ومن خالل هذ الصفات واخلصائص لدى احليوانات املختلفـة تتخـذ الصـورة
التشــبيهية أش ـكاالا بالغي ـة خمتلفــة ومتمي ـزة تســتطيع مــن خالهلــا تصــوير احلقــائق الفكري ـة
اجملردة وحتديد املعاين الغامضة وفهم ما متضـمنت مـن رسـائل وقضـايا والشـك يف ذلـك أن
هذا األسلوب أكإر امتاعاا وروعة للنفس.
اإلبل والداللة التحذيرية
«كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ لَا ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ ولَا ضَرْعٌ فَيُحْلَـبَ» (شـرح هنـج
قال اإلمام علي
البالغـة :ج )82/18شـبّ اإلمــام علــي يف هــذا الــنص بنــاء علـى وصـيت املتــوخي مــن الفـ
بةبن اللبون ،فاللبون هو ولد الناقة الذكر ،إذ استكمل السنة الإانيـة ودخـل يف الإالإـة فاإلمـام
رغــم درايتـ البالغــة بالفتنــة ومــا ينــتج عنــها مــن إفــرازات ومآســي وخيمــة راح يوصـي النــاس
بتوخي احلذر من الوقوع يف الفتنة لذلك طلب من الناس أن يكونوا دومـاا يف كـل زمـان ومكـان
كةبن اللبون الذي ال ميكن استغالل وتسخري للف وهذا القـول الرائـع والتشـبي املـإري حنـن
أحوج إلي اليوم من كل زمان حيت الف تكإر حولنا.فجاءت هذ احلكمة والتعبري احليّ وفق
هندسة إيقاعية بني على مبـدأ التشـاب الصـويت واالتـزان اللفظـي ،وقـد تعاضـد هـذا البنـاء
الشكلي احملكم مع املستوى العميق للنص ،إذ تعانق أجزاؤ داللياا ،فالظهر والضـرع جـزءان
من جسم ابن اللبـون ،وبـذلك فهمـا جـزءان مـن الصـورة الـل انتهجتـها الفكـرة الرئيسـية يف
احلكمــة .فــتلحظ اجلماليـة الفنيـة يف هــذ العبــارة املــإرية لإلعجــاب مــن خــالل اإلتكـاء علـى
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جرس األلفاظ التالية (ظهر -ضرع -ركـب -حلـب) يتعـانق فيـ الصـوت مـع الصـورة لتشـكيل
لوحة فنية داللية غاية يف اجلمالية والتنسيق الدالي .وكل هذ التلوينات تعاضدت معاا إلبراز
األ ــر التــوظيفي هلــا يف هيكــل الســياق الــدالي يف هــذا الــنص مبــا يُمَكِّــن مــن تعضــيد فكــرة
االقتراب من فهم السياق .وقد اسـتطاع هـذا االسـتعمال البـديعي والتشـبيهي أن يـةيت بصـيغة
بنائية مؤ رة ومركزة ،هلا حضورها يف السـمع والـذاكرة ،إذ ميكـن استحضـارها يف أي مقـام
مشاب  ،وبذلك تكون احلكمة قد تعدّت زماهنـا ومكاهنـا ،ليمتـد أ رهـا يف مجهـور املـتلقني مـن
قافات متعددة وخقات متباينة.
اإلبل والداللة التربوية
وصّى اإلمام علي ابن احلسن قائالا :أَيْ بُنَيَّ إِني لَمَّا رَأَيْتُنِي قَدْ بَلَغْ ُ سِـنّاا ورَأَيْتُنِـي
أَزْدَادُ وَهْناا بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ وأَوْرَدْتُ خِصَالاا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَعْجَـلَ بِـي أَجَلِـي دُونَ أَنْ أُفْضِـيَ
إِلَيْـكَ بِمَــا فِــي نَفْســي أَوْ أَنْ أُنْقَـصَ فِــي رَأْيِــي كَمَــا نُقِصْـ ُ فِــي جِسْـمِي أَوْ يَسْـبِقَنِي إِلَيْـكَ بَعْـضُ
غَلَبَاتِ الْهَوَى وفِتَنِ الدُّنْيَا فَتَكُونَ كَالصَّعْبِ النَّفُورِ (هنج البالغة )394 :ويف هذ الوصية الرائعة
شـ ّب نفـس الصـيب الـل تنمـو وتشـب علـى
من قبل اإلمام علي البن اإلمام احلسن
مواكبــة اهلــوى ورك ـب القــوى الشــهوانية باإلبــل النفــور الــذي يصــعب عل ـى صــاحب ترويض ـ ،
فاجلامع بينهما صعوبت ل تلك النفس إىل جادة الصواب وجذهبا حنو احلـقّ كمـا يصـعب
قود اجلمل النفور وتصريف حبسـب املنفعـة .وهـذا التشـبي احلسـي يعتـق مـن النـوع املفـرد-
املفرد املقيد واملرسل اجململ وفائدة هذا التشبي تكمن يف بيان حال املشب ويف هـذا التشـبي
تكم ــن دالالت تربويــة وه ــي ض ــرورة القيــام بتربيـ ـة الطف ــل وتنش ــئت علـ ـى املب ــادئ الس ــامية
واألحك ـام النوراني ـة وإبعــاد ك ـل البع ــد عــن الش ــهوات والش ــبهات واألمــور الباطل ــة وخمالف ــة
احلق.ألنّ النفس إذا تربّ على خمالفة العقـل سـتنب فيهـا بـذور الشـرّ والطغيـان ومعاودهتـا
على فطرهتا السلمية بعد فوات األوان تكون صعبة ومتعبة جداا.
اإلبل والداللة اإلحتجاجية
وصف اإلمام علي املشهد واحلالة الل تدافع الناس علي للبيعة بعد مقتل عإمان هكذا:
«فَتَدَاكوا عَلَيَّ تَدَاكَّ الْإِبِلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا وقَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وَخُلِعَ ْ مَإَانِيهَا حَتَّى ظَنَ ْن ُ
ض و َلـ َد َّي َو َقـ ْد َق َّل ْبـ ُ َهـذَا ا ْلـ َة ْم َر (ابـن أيب احلديـد ،ج )6/4شـبّ
ضـ ُه ْم قَا ِتـ ُل َب ْعـ ٍ
َأ َّن ُه ْم قَا ِت ِل َّي َأ ْو َب ْع ُ
اإلمام علي تدافع اجلماعة واحلاحهم و اسـهم عليـ بقبـول اخلالفـة باإلبـل العطشـان
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يـوم وردهــا ،فجماليـة التشــبي تكمــن يف عالقــة اجلــزء بالكـل ،فاإلمــام (الراعــي) جــزءا مــن
اجملمــوع ،وكـذلك يكـون األتبــاع (اإلبــل) جــزءاا مــن جممــوع أكـق أيضـاا ،وكـذلك يكـون بعــض
اجلماعــة جــزءا مــن اجلماعــة (اإلبــل) وهــذا التقابــل ب ـني املشــب واملشــب ب ـ يعطــي صــورة
مضطربة جتسدت أوالا :يف تدافع وتزاحم اجلموع كادت أن تنتهي بقتل اإلمام لشدّة هيجاهنا
وغلياهنا وتزا ها و انياا :تدافع وتزاحم بعض اجلموع كادت أيضاا أن تـدوس بعضـها بعضـاا.
فالصــورة الوليـدة مــن هــذا التشــبي تــدل علـى اإلضــطراب واهلــرع والفوضـى العارمــة واهلــرج
غرياملةلوف لدى اجلماعة .فهذ الصورة تشب إىل حـد كـبري صـورة املطـر اهلاطـل فـإذا نـزل
مبقدار كان خـريا وخصـباا ،وإذا طغـى كـان شـراا ،وقـد دعمـ هـذا املعـىن الصـورة التشـبيهية
ذات التشبي التمإيلي احلركي ،احملذوف األداة ،وهو مايعرف عند البالغيني بالتشـبي البليـغ
(مطلوب1981 ،م )145 :والتشبي (اجلماعة) باإلبـل اهلـيم يـوحي بقلـة وعـيهم وفطنتـهم لكإـرة
فزعهم فالصورة موغلة يف البدواة وب قد وصف القرآن أهل جهنم إذ قال تعاىل« :فشـاربُون
شُرب اهلِيمِ» (الواقعة )55/فالصورة الوليدة من التشبي توحي بةن جميئهم يف الغالب مل يكن
عــن قصــد وفطنــة بقــدر مــا كـان ــورة علـى الظلــم .وبــذلك حقــق التشــبي األ ــر اجلمــاي يف
املتلقي يف إي صـال داللـة قابلـة للتلـوّن والتعـدد .فضـال علـى ذلـك اسـتإمر اإلمـام علـي يف
هذا النص ما يعاأ جانب األداء النطقي (فَتَدَاكوا -تَدَاكَّ) فيما يتمإل يف التلوين بالفصاحة
اللفظيــة علــى مســتوى املفــردة مث التركيــب واإليقــاع اجلمــاي مبــا حيوي ـ مــن اســتإمار فريــد
ملعطيــات اللغــة العربيــة مــن ائــتالف األصــوات علــى حنــو موســيقي يُراعــي املخــارج املتنوعــة
للصــوت فهــذ التلوينــات تتعاضــد مع ـاا لتش ـكيل منظومــة مجالي ـة متــنح الــنص مجــاالا و ــراء.
والتشبي أيضاا يتضمن تصويراا كنائياا والغرض من هـو «االحتجـاج علـى املخـالفني بـةنّ األمـة
بايعت خمتارة» (التميمـي2004 ،م )567 :لعدم قبول اإلمام باخلالفة ولكن عنـدما بلغـ احلجـة
قبلها بشرط أن تطيع األمة أوامر وتذعن ل يف القيـام بةعبـاء احلاكميـة هلل علـيهم .وجـاءت
صورة التشبي املفرد باملفرد يف قول اإلمام علي  :ترغو زبداا كالفحول عند هياجها» فقد
ص ـوّر اإلمــام هيجــان املــاء وســرعت بصــوت فحــل اإلبــل عنــد إقبال ـ إىل جماهبــة خصــم أو
إزاحت وابعاد عن املباضعة .فالصـورة احلاصـلة هـي تشـبي متإيلـي مفصـل فاجلـامع بينـهما
الكريات البيض الل صرق اهلواء.
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اإلبل والداللة التحريضية
يف بعض أيام صفني:
ومن كالم ل
«وَقَدْ رَأَيْ ُ جَوْلَتَكُمْ وانْحِيَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ وأَعْـرَابُ أَهْـلِ الشَّـا ِم
وأَنْ ـتُمْ لَهَــامِيمُ الْعَ ـرَبِ ويَــآفِيخُ الشَّ ـرَفِ والْ ـةَنْفُ الْمُقَ ـدَّمُ والسَّ ـنَامُ الْ ـةَعْظَمُ ولَقَ ـدْ شَ ـفَى وَحَــاوِحَ
صَدْرِي أَنْ رَأَيْتُكُمْ بِةَخَرَةٍ تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَـازُوكُمْ وتُزِيلُـونَهُمْ عَـنْ مَـوَاقِفِهِمْ كَمَـا أَزَالُـوكُمْ حَسّـاا
بِالنصَالِ وشَجْراا بِالرمَاحِ تَرْكَبُ أُوْلَاهُمْ أُخْرَاهُمْ كَالْإِبِلِ الْهِيمِ الْمَطْرُودَةِ تُرْمَـى عَـنْ حِيَاضِـهَا
وتُذَادُ عَنْ مَوَارِدِهَـا» (هنـج البالغـة )157 :فـراح اإلمـام علـي يف هـذا الـنص يبحـت عـن
اجملسات املإرية الل تدفع قوماا ما يف اإلقدام واملبادرة ،إذ صوّر اإلمـام يف هـذا املقطـع
بطوالت اصحاب يف طرد العدوّ (جيش معاوية) عن مواضع حىت خلّف هذ الصورة شـفاءاا
لوحاوحيـ صـدر  .حــىت شـبّ جـيش معاويـ ومعنويـاهتم املهـزوزة وانكســاراهتم وإزالتـهم عــن
مواقفهم باإلبل اهليم املطرودة وقيد املشب بـ هبـذ العبـارة ترمـي عـن حياضـها ،وتـذاد عـن
مواردها وذلك حساا بالنصال وشجرا بالرماح ،فجماليـة اسـتدعاء الطبيعـة احليوانيـة (اإلبـل
اهليم) على حدقول أحد الباحإني املعاصرين يف هـذ الصـورة تكمـن أوال :بالسـلوك الغريـزي
الــذي بــات حيــرك مجاعــة هــذا اجلــيش (معاويـة) دون العقــل .ويــردف االبــل بصــفة صصــها
(اهليم) تعبريا عن مقدار الشحن الذي شحن ب تلك الغرائز .انيـاا :ال يكتفـي اإلمـام علـي
هبــذ الصــفة ،ولكن ـ يشــفعها بصــفة اخــرى هــي (املطــرودة) ليقــيم داخــل نفــوس تلــك االبــل
صــراعا بــني غريــزتني :غريــزة الشــوق الشــديد اىل املــاء الــل تشــدها إليـ  ،وغريــزة اخلــوف
الشديد الل تدفعها عن خصوصا وان عملية الطرد قد مت من خالل تركيبني( :ترمى عـن
حياضها) و(تزاد عن مواردها) ،اي باستخدام وسـائل العنـف ،فـإذا بـةوىل تلـك اإلبـل تركـب
إخراها .خمتصر القول أ ن جممـل ابعـاد هـذا التركيـب الدالليـة قـد عملـ علـى إنتـاج الداللـة
املترتب ــة عل ــى ق ــراءة عل ــي لوض ــعية ذل ــك اجل ــيش امله ــزوم .وال تكتس ــب ه ــذ الق ــراءة
خصوصيتها مـن انتمائهـا إ ىل عـامل دون سـوا  ،فعمليـة التراكـب املفصـحة عـن اهللـع الشـديد
الذي انتاب ذلك اجليش ،واالبل اهليم املطرودة الـل تفصـح عـن السـلوك الغريـزي الطـائش
الناجم عن صراع الغرائز داخل النفس :ما شحن ب من رغبة ،وما صدعها من رهبة ،امنا
تتجاوب إىل حد قوي وشديد مع ما يريد اإلمـام إن يشـفي مـن وحـاوح صـدر  ،وال يكـون
إال حساا بالنضال وشجراا بالرماح.
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اإلبل والداللة السلطوية
وصف اإلمام بدقة وإمعان حالة بر أمي يف زمن عإمان ومابعـد بعـد أن تقلـدوا الكـإري
من املناصب ويف ذلك العهد هكذا« :قَامَ مَعَ ُ بَنُو أَبِي ِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللَّـ ِ خِضْـمَةَ الْإِبِـلِ نِبْتَـةَ
الرَّبِيعِ إِلَى أَنِ انْتَكَتَ عَلَيْـ ِ فَتْلُـ ُ وأَجْهَـزَ عَلَيْـ ِ عَمَلُـ ُ وكَبَـ ْ بِـ ِ بِطْنَتُـ ُ» (هنـج البالغـة ،اخلطبـة )3
حال الإالت وما فعل بنو أميـة ومـا كـانوا عليـ مـن هنـب وهنـم وقـد خضـموا
صوّر اإلمام
مال اهلل واملسلمني خضمة اإلبل نبتة الربيع ،فلقد شبّ اإلمام علي هنب وسلب بر أميـة
ملــال اهلل وبي ـ املــال باإلبــل اجلائعــة (املشــب ب ـ املفعــول املطلــق) وق ـ الربي ـع فهــي صضــم
النبات الطري بكل شراهة وشراسة .ويف املإل« :آكل من معاوية ومن الرّحـي» (امليـداين:1959 ،
ج .)87/1وذلك أنّ معاوية كان معروفاا بـالنّهم والرغـب ،حـىت كـان يقـول بعـد اسـتيفاء الكـإري
من الطعام شبعنا ولكنّا مللنا .ويف ذلك قال الشاعر (ابن أيب احلديد :2002 ،ج:)55/4
وص ـ ـ ـ ـ ـ ــاحبٍ ي بطنُـ ـ ـ ـ ـ ــ ُ كاهلاوي ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كـ ـ ـ ـ ــةنّ يف أم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعائ مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــعاوية

وهذا الوصف التشبيهي الرائع من قبل اإلمام علي يدلّ على جرأة القوم وشراسـتهم
على أكل مال اهلل بزعامة معاوية ،وأموال بي املال سـهالا طرِيـاا .فقـد حـذف يف الـنص كـاف
التشـبي أو مــا يرادفهـا ،ليكـون تقـدير الكـالم كخضــبة اإلبـل ،ولعلـ أراد هبـذ الداللــة توجيـ
األذهان على مدى شراهة بر أمية يف هنم وهنب أموال املسلمني .ولكي يسلط اإلمـام الضـوء
على هذ احلقيقة مجع بني خضـم ونبتـة ،فاخلضـم «هـو األكـل جبميـع الفـم» (معجـم الوسـيط:
 )242وهو غري قضم إذ يوحي صوت القاف بالشدة ،بينمـا يـوحي اخلـاء بالرخـاوة «فاخلضـم
ألك ـل الرط ــب ،ك ـالبطيخ والقإ ــاء ...والقض ــم للصــلب الي ـابس ...فاختــاروا اخل ــاء لرخاوهت ــا
للرطب ،والقاف لصالبتها لليابس» (ابن جر ،دون تا.)158 :
يتــواىل التشــبي باجلمــل واإلبــل والناقــة يف هنــج البالغــة يف كـإري مــن املواضــع ــ فةفرزنــا
ـ حبيت بني اإلمام الكـإري مـن
مقاالا خاصاا هبذا احليوان وحاالت يف كالم أمري املؤمنني
احلاالت واملواقف عق هذا احليوان وطبيعت املعهودة ،حيت قال يف إحدى خطب إلبـن عبـاس
قائالا« :يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ،مَا يُرِيدُ عُإْمَانُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَنِي جَمَلاا نَاضِحاا بِالْغَرْبِ أَقْبِـلْ ...واللَّـ ِ لَقَـدْ
دَفَعْ ـ ُ عَنْ ـ ُ حَتَّ ـى خَشِــي ُ أَنْ أَكُــونَ آ ِم ـاا» (هنــج البالغ ـة )539 ،ص ـوّر اإلمــام علــي يف هــذا
باجلمــل الناضــح
الــنص ،طلــب عإمــان من ـ يف الرســالة الــل أوكلــها إىل ابــن عبــاس
واجلمل الناضح هو «الدّابّة يسـتقى عليهـا» (معجـم الوسـيط .)928 ،فعإمـان أراد مـن اإلمـام أن
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يكـون طوعـاا لـ يف كـل األمـور وأن يكـون دومـاا علـى السـمع والطاعــة وأن يـتحكم بـ وأن يقــود
كيـف مــا شــاء فالتشـبي يـبني مــدى جهـل عإمــان مبكانــة اإلمـام والعمــل علـى ســلب إرادة
اإلمام أذا استطاع أن يدخل يف حوزت  .فالتشبي ينطوي على استنكار اإلمام لضفعال عإمـان
وماترتب عليها من تبعات أضرت باجملتمع اإلسالمي آنذاك ورغم ذلك دافع اإلمام عـن
عإمان يف وج القتلة وأهل الف حىت خشي أن يكون آمثا بدافع عن موضع اخلالفة.
يف لوحـة تشــبيهية مجيلــة مغروســة مــن البئيــة العربيــة آنــذاك شـبّ اإلمــام علــي قرابتـ
بالفصيل الذي يتبع أ ر امّـ فالحييـد
ودنو ومزنلت الروحية وإطاعت املطلقة من النيبّ
عنها ابد اا والتشبي بالفصيل جاء ليعزز مكانة اإلمـام وقربـ مـن الـنيب منـذ نعومـة إظفـار فهـو
ربيــب الرســول ونبـ يف حضــن فصــاحت ورضــع مــن لــن بيانـ وتنشــق عــبري اهلــدى مــن دوحـ
األعظم .كما يتغذى ويرضع الفصيل من لن أم ويتبعها دومـاا فيتـرو ويترعـرع يف كنفهـا فهـذا
التشبي يـقهن علـى املـد النبـوي والتواصـل املباشـر والقرابـة الروحيـة مـا بـني اإلمـام علـي
منـذ والدتـ يف الكع بـة املشـرفة وحـىت استشـهاد وجتسـدت هـذا املفـاهيم بقولـ :
والنيبّ
«وقد علمتم موضعي من رسول اهلل بالقرابة القريبة واملزنلة اخلصيصة وضـعر يف حجـر وانـا
وليــد يضــمر إىل صــدر  ...ولقــد كنـ اتبعـ اتبــاع الفصــيل إ ــر أمـ يرفــع ي يف كــل يــوم مــن
اخالق علماا ويةمرين باإلقتداء ب » (نقال عن ابن أيب احلديد2002 ،م :ج.)138/13
اإلبل والداللة السياسية
يف اخلطبة الشقشـقية حـال الـذين تزعمـوا قيـادة األمـة بعـد مـا صلـوا عـن
وصف اإلمام علي
يف يوم الغدير مبيناا يف هذ اخلطبـة حـاالهتم وافعـاهلم وسـلوكهم علـى مجيـع
وصية النيب
املســتويات قــائالا« :فَصَــاحِبُهَا كَرَاكِ ـبِ الصَّ ـعْبَةِ إِنْ أَشْ ـنَقَ لَهَــا خَ ـرَمَ وإِنْ أَسْ ـلَسَ لَهَــا تَقَحَّ ـمَ» (هنــج
البالغة ،اخلطبـة  )3من التشبيهات اللطيفة الل أوردها اإلمام علـي يف هـذ اخلطبـة الشـهرية
هو تشبي احلالة الل رافق اإلمام علي طيلـة اغتصـاب اخلالفـة واحلـق األهلـي منـ بـدعوة
مــرات ويف
الشــورى وغريذلــك بينمــا كانـ خالفتـ منصوصــة مــن قبــل اهلل وبلغّهــا الــنيبّ
غدير خم كان تبليغها على روؤس األشـهاد وشـهد بـذلك الـداين والقريـب بـذلك .اصـذ اإلمـام مـن
السكوت هنجاا حفاظاا على دين اهلل ورسالة النيبّ لئال حيصل تشـتتاا وتفرقـاا لكلمـة املسـلمني فكـان
ســكوتاا حكيم ـاا نافع ـاا حف ــظ ب ـ رس ــالة الس ــماء ووئ ــد بِ ـ ِ الف ـ والتح ــزب واالقتت ــال .قي ــل امل ــراد
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(باملشب ) أي بصاحبها هو أبـوبكر الـذي طلـب اإلقالـة لإقـل اخلالفـة وشـدة مراعـاة إجـراء أحـوال
اخللق مع اختالف طباعهم وأهوائهم على قانون واحد ـ وذلك نتيجـة عـدم درايتـ الواسـعة بتـدبري
أموراخلالفة وشؤون اخللق ـ وخوف أن تعإر ب مطايا اهلوى فترديـ يف مـوارد اهلـالك فيجتهـد يف
اخلالص منها مهمـا أمكنـ ذلـك .لكـن رغـم ذلـك الـزعم متسـك هبـا ليـوم وفاتـ وعقـدها لآلخـر
وتقمصـ للخالفــة أضــجر وأنفــر وفـرّق مجاعــات كــإرية مــن النــاس فمــال الكــإري منــهم إىل حــب
الباطل وإغف اهلم عن احل ّق وإن صـعب فيكـون يف ذلـك كمـن أشـنق الصـعبة الـل هـو راكبـها حـىت
خ ــرم أنفه ــا( .البح ــراين1999 ،م ،ج ،325 :1م ــع تص ــرف خمتص ــر) وقي ــل (املش ــب ) ه ــو الض ــمري يف
صــاحبها يعــود إىل احلــوزة املك ّنــى هبــا عــن طبيعــة عمــر واخالق ـ  ،واملــراد علــى هــذا الوج ـ أ ّن
للصاحب تلك األخالق يف ح اجـة إىل املـداراة يف صـعوبة حالـ كركـب الصـعبة ،ووجـ املشـاهبة أ ّن
راكــب الصــعبة كمــا حيتــاج إىل التكلفــة الشــاقة يف مــداراة أحواهلــا فهــو معهــا يف خطــرين إن واي
اجلــذبات يف وجههــا بالزمــام خــرم أنفهــا ،وإن أســلس هلــا يف القيــاد تقحم ـ ب ـ املهالــك ،كــذلك
مصــاحب أخــالق الرجــل واملبتلــي هبــا إن أكإــر عليـ إنكــار مــا يتســرع إليـ أدى ذلــك إىل مشــاقت ،
وفساد احلال بينهما ،وإن سك عنـ وتـرك مـا يصـنع أدى ذلـك إىل اإلخـالل بالواجـب وذلـك مـن
موارد التهلكة .وقيل (املشب ) هو الضمري يف صاحبها للخالفة وصاحبها هـو كـلّ مـن تـوىل أمرهـا
إذا كان عادالا مراعياا حلق اهلل ،ووج الشبهة براكب الصعبة أنّ املتوي ألمر اخلالفـة يضـطر إىل
الكلفة الشاقة يف مـداراة أحـوال اخللـق ،ونظـام أمـورهم علـى القـانون وعلـى احلـق وأن يسـلك هبـم
طريق العدل وإن أفرط يف احملافظة على شرائطها وأمهـل أمرهـا القـا التفـريط يف مـوارد اهللكـة
كمـا نســب الصـحابة إىل عإمــان حـىت فعــل بـ (التفــريط) مـا فعــل .ورغـم ذلــك دافـع اإلمــام علــي
عن عإمان ليس عن شخصية عإمان بل على حفظ مقـام اخلالفـة وكلمـة املسـلمني ويف بعـض
اخلطب اعلن اإلمام انزجـار وغضـب عـن افـراط عإمـان يف تيسـري شـؤون اخلالفـة والنـاس حـىت
قال« :واللَّ ِ لَقَدْ دَفَعْ ُ عَنْ ُ حَتَّى خَشِي ُ أَنْ أَكُونَ آ ِمـاا» وقيـل أراد بصـاحبها هـو املشـب اإلمـام علـي
«نفسـ وتشـبّ براكــب الصــعبة ألنّـ أيضـاا بــني خطــرين ،إمــا أن يبقــى ســاكتاا عــن طلــب هــذا
األمــر والقيــام فيقــتحم بــذلك يف مــوارد الــذلّ والصــغار ،كمــا يقــتحم راكــب الصــعبة املســلس هلــا
قيادها .وإما أن يقوم في ويتشد يف طلب فينشعب أمر املسـلمني بـذلك وينشـق عصـاهم فيكـون يف
ذلــك كمــن أشــنق هلــا فخــرم أنفهــا (البحــراين ،326 :1999 ،بتصــرف خمتصــر) ،ولــذلك نســتطيع أن
نرسم الصورة التالية للتشبي املذكور يف كالم اإلمام علي كالتاي:
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األول:
 هول اخلالفة عظمة أمورها قلة درايت -صعوبت إلدراهتا

الإاين:
 خشونة وشراسة طبع إقحام اخلالفة والناسدون رفق أو لير

الراكب الصعبة

اإلمام علي (ع)
 عدم ركوب الصعبة حفاظا على الدين جتنب اقحام اخلالفة يف موضع التشتواقحام نفس يف موضع الذل والصغار
 الصق والتروي ومسايرة األمورلوأدالفتنة وحفظ مشل واملسلمني وكلمتهم

الإالت:
 اإلفراط والتفريط مبقدرات اخلالفة-العجز الكبري يف األداء والقيادة

الكلب وداللة املهانة واالنكسار
كتب اإلمام علـي إىل عمـر بـن العـاص قـائالا« :فإنّـك قـد جعلـ دينـك تبعـاا لـدنيا امـرئ
ظــاهر غي ـ  ،مهتــوك ســتر  ،يش ـني الك ـرمي مبجلس ـ  ،ويس ـفّ احلل ـيم خبلطت ـ  ،فةتبع ـ أ ــر
وطلبـ فضــل  ،اتّبــاع الكلــب للضــرغام يلــوذ مبخلب ـ  ،وينتظــر مــا يلقـى مــن فضــل فريســت ،
فةذهب دنيـاك وآخرتـك (التميمـي2004 ،م .)480 :شـبّ اإلمـام علـي اصـطفاف ومسـايرة
عمر بن العاص مع معاوية مبسايرة واتباع الكلب للضرغام ويف هذا التشـبي تكمـن اجلماليـة
بتقبيح املشب وفعل بغية إشباع بطن ومسايرة هوا وقبـول الذلـة واخلسـة كـل ذلـك يف سـبيل
حتقبق بعض املآرب وحتقيق تلك املآراب التتم إال بواسطة إذالل النفس وقبـول اهلـوان وقبـول
الطاعــة ملــن يسـفّ احللـيم ويشـني الكـرمي .ويف هــذ الصــورة التشــبيهي تبــدو مالمــح التــوبيخ
املؤمل واضحة وجلية بالنسبة للمشب (عمرو بن العاص) الذي بـاع دنيـا وآخرتـ وأذل نفسـ
حـ ــىت أصـ ــبح كالكلـ ــب الـ ــذي يبحـ ــت عـ ــن فضـ ــلة تبقـ ـى علـ ـى املوائـ ــد وبـ ــذلك خسـ ــر دني ــا
وآخرت .فاجلامع بينهما هي اخلسة واملهانة ولذلك قـد صـدق أبوالطيـب املتـنيب (الـديوان ،دون
تا )363 :عندما قال:
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وم ـ ـ ــن يه ـ ـ ــن يس ـ ـ ــهل اهل ـ ـ ــوان عليـ ـ ـ ـ

فم ـ ـ ـ ـ ـ ــا جل ـ ـ ـ ـ ـ ــرح مبيـ ـ ـ ـ ـ ــ إي ـ ـ ـ ـ ـ ــالم

وهذ اللغة التصويرية املتجسدة يف هذا التشبي املنبإق من صـورة (املفعـول املطلـق) والـذي
ينـدرج حتـ التشــبي البليــغ زاد مـن دقــة التصــوير وجتســيم وتقريرحالـة املشــب وهــذا األســلوب
التقريــري يــدل علــى ســعة األفــق الفــر لــدى اإلمــام وعمــق جتربت ـ يف إدارك حــاالت األفــراد
وس ــلوكياهتم .فالص ــورة رغ ــم اتص ــافها بالوض ــوح الت ــام اليش ــوهبا أيّ ش ــائبة يف فه ــم معانيه ــا
واستعياهبا فهي تعطي صورة ناصـ عة البيـان لعمـرو بـن العـاص وصـاحب معاويـة وبيـان أفعـاهلم
املشــينة وخســة ســلوكياهتم .ومــن هنــا يقــول الــدكتور صــبحي صــاحل«:مل تكــن خطبــة مــن خطبـ
صلو من وصف دقيق وحتليل نافذ لبواطن األشياء؛ صوّر احلياة فةبدع ،وشـخّص املـوت فـةجزع،
ووزان بني طبائع الرجـال ،وأخـالق النسـاء ،وقـدّم للمنـافقني منـاذج شاخصـة ،وللمـتقني أمنـاط
حيّة» (صاحل .)12 :1418 ،ويف مشهد آخر وصف اإلمام علي حال أهل الـدنيا قـائالا« :فَإِنَّمَـا
ري َهـا
ض و َي ْة ُكـ ُل َعزِي ُز َهـا َذلِي َل َهـا و َي ْق َهـ ُر َك ِب ُ
ضـهَا َع َلـى َب ْعـ ٍ
أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ وسِبَاعٌ ضَـارِيَةٌ َي ِهـ ُّر َب ْع ُ
ضـ َّل ْ ُعقُو َل َهـا و َر ِك َبـ ْ َم ْجهُو َل َهـا ُسـرُو ُح عَا َهـ ٍة ِبـوَا ٍد َوعْـتٍ»
ريهَا َن َع ٌم ُم َع َّق َل ٌة و ُأ ْخرَى ُم ْه َم َل ٌة َق ْد َأ َ
ص ِغ َ
َ
(هنــج البالغــة )401 ،ويف هــذ العبــارة املشــب هــو أهــل الــدنيا واملشــب ب ـ هــي الكــالب العاويــة
والســباع الضــارية ،وقــد قســم اإلمــام أهــل الــدنيا إىل قســمني :فمنــهم مــن اتبــع قوتّـ الغضــبية
ومنهم من اتبّع قوتّ الشهية وضرب املإل لضولني بالكالب العاويـة والسـباع الضـارية وأشـار إىل
وجـ مطابقــة املإــل بقولـ  :يهـرّ إىل قولـ صــغريها  ،ووصــف اهلريــر مســتعار لتنــازعهم عليهــا،
وكذلك لفظ األكل لغلبة بعضهم على بعض ،وضـرب لآلخـرين مإـل الـنعم باعتبـار غفلتـهم عمّـا
يــراد هبــم كالبــهائم ،مث قســم هــوالء إىل قســمني:معقلة ومهملــة ،واســتعار لفــظ املعقلــة للــذين
متســكوا بظــواهر الشــريعة واإلمــام العــادل فقيــدهم بالــدين،وإن مل يعقلــوا أســرار الشــريعة فهــم
كالنعم الل أعقلها راعيها ،وأشار باملهملة إىل الذين استرسلوا يف اتباع شـهواهتم وخرجـوا مـن
طاعــة إمــامهم فهــم كالبــهائم املرســلة وأشــار إىل وجـ املشــاهبة بقولـ :الل أضــل عقوهلــا إىل
آخــر  ،ووج ـ مطابقــة هــذ املإــل يف عــدم انتفــاعهم بعقــوهلم وقــد أشــبهوا الــنعم املهملــة الــل
أضاع عقلها( .البحراين1999 ،م :ج40/5؛ نقال عن وساك2008 ،م )16 :ومن هنـا جنـد أن التشـبي
متإيلي فوج الشب صورة انتزع من متعدد :كالب عاوية وسباع ضارية ،ويةكل بعضها بعضـاا،
وهبــائم قــد أعقلــها راعيهــا وأخــرى ســائبة تقابــل صــورة أهــل الــدنيا مــن أتبــع قوت ـ العضــيلة
والشــهوانية الــذين متســكوا بظــواهر الشــريعة والــذين استرســلوا يف إتبــاع شــهواهتم ،وهــذا مــا
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حيتاج إىل إمعان فكـر وتـدقيق نظـر .فتشـبي التمإيـل إذ اا يكسـب القـول قـوة ،فـإن كـان يف املـدح
كان أهز للعطـف وأنبـل يف الـنفس ،وإن كـان وعظـ اا كـان أشـفى للصـدر وأبلـغ يف التنبيـ والزجـر
(اهلــامشي1960 ،م ،)261 :وهــذا مــا الحظنــا يف وصــف اإلمــام أهــل الــدنيا بتلــك الصــور الرائعــة
الل حرّك النفوس حنو األفضل واألحسن اختياراا .فهذ التشبيهات تعكس بصورة دقيقة حـال
أهل الدنيا وبشاعة وكراهية ما اقبلوا علي ودأبوا يف حتصيل .
الضبع والداللة النفسية
الضّبع جنس من السـباع مـن الفصـيلة الضّـبعية ورتبـة اللـواحم أكـق مـن الكلـب وأقـوى ،وقـد
تطلـق علـى الــذكر واألنإـى واجلمـع أضــبع والـذكر الضّـبعان ومجعـ ضـباعني( .معجـم الوســيط،
 )534ومىت رأت إنساناا نائماا حفرت حت رأس وأخذت حبلق فتقتل وتشـرب دمـ  ،وتضـرب
العــرب هبــا املإــل يف الفســاد فإنّهــا إذا وقعـ يف الغــنم عا ـ فســاداا.وكذلك يضــرب املإــل يف
قهــا (الـدمريي2007 ،م ،ج .)144/3فــراح اإلمــام يصــف تلـك الفتنــة الكـبرية بعــد مقتــل
عإمان والذي في هرع الناس حنو بي اإلمام ملبايعت  ،فيصفها بدقة بالغة ،إذ يقول« :فَمَا
رَاعَنِي إِلَّا والنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّبُعِ إِلَيَّ يَنْإَالُونَ عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتَّى لَقَدْ وُطِقَ الْحَسَنَانِ وشُقَّ
عِطْفَــايَ مُجْـتَمِعِنيَ حَـوْلِي كَرَبِيضَـةِ الْغَـنَمِ» (هنــج البالغــة )50 ،فشــبههم بعــرف الضــبع والضــبع
ذات عرف كإرية ،والعرب تسمي الضبع عرفاا لعظم عرفها (املرتضـى :1405 ،ج )112/2وعـرف
الضــبع :مــا كإــر علــى عنقهــا مــن الشــعر ،وهــو خــني يضــرب بـ املإــل يف الكإــرة واالزدحــام.
وينإالون :أي يتتابعون مزد ني .وهو تشبي أريد ب كإرهتم وجتمهورهم حول وبانإيال إليـ
وباجتماعهم حولـ كربيضـة الغـنم وك لـها أوصـاف بالغـة الدقـة تصـف احلالـة النفسـية هلـوالء
القوم من فزعهم حنو  .وأنّما شبههم بربيضة الغنم لقلة الفطنة عندهم وبُعد القائل منـهم،
والعــرب تصــف الغــنم بالغبــاء وقلــة الــذكاء (املرتضــى :1405 ،ج .)112/2فنجــد إن بالغــة ســيد
ال يقصد هبـا العمـل التشـبيهي ،كغايـة منشـودة .بـل هـي وسـيلة مـن
البلغاء أمري املؤمنني
الوسائل البالغية الل يتم عقها التوصيل ،فتبىن على ضرورة الصياغة والتركيب.فـةراد أن
يصور انإيال الناس علي مـن كـل جانـب بقصـد املبايعـة فاستحضـر مشـبهني بـ  :االول عـرف
الضبع ،وهو مما يضرب ب املإل يف الكإرة واالزدحام ،والإاين ربيضةالغنم الل يضـرب هبـا
املإــل يف شــدة تالصــق افرادهــا بعضــهم ببعضــهم اآلخــر .واملشــب هبمــا شــديدا التعــبري عــن
الكيفية الل مت هبا انإيال الناس علـى اخلطيـب .رانـا خصوصـيت حـىت لكاهنمـا قـد وجـدا
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للتعــبري عنــها .فاســتطاع اإلمــام مــن خــالل هــذا التشــبي أن يســمي لنــا حــذر وشــدة انتباهـ
اخلاصني ب دون سوامها من خالل صورة مـن قـل حـذر  ،فانـ اسـتطاع ايضـا ان يسـمي لنـا
خصوصية موقع شخصيت يف اجملتمع اإلسالمي وأمهيـة دور فيـ  .وحيـاول اإلمـام علـي
الس ــعي لتقري ــب املف ــاهيم املعروض ــة ،م ــن خ ــالل س ــعي توص ــيلي إىل االستش ــهاد باملع ــامل
واملشخصــات القريبــة لنفســية اجملتمــع العــريب آنــذاك والســعي التشــبيهي عمومــا ميإــل صــورة
شــعرية هلــا مؤوالهتــا وشــرحها وتفســريها القريــب لنفســية اجملتمــع ،ويعتــق أساســا احتــواء
ضـ ُب ِع َت َنـا ُم َع َلـى ُطـو ِل ال َّلـ ْدمِ) واللـدم كـان معروفـا
شعورية املتلقي ..كقولـ ( :وَاهلل ال َأ ُكـو ُن كَال َّ
عند العرب :هو الضرب بشـيء قيـل يسـمع صـوت  .ويـروي لنـا الـرواة :أن صـائد الضـبع كـان
عند العرب يضرب بعقبي األرض عند باب حجرها ضربا غري شديد ،وذلك هو اللدم ويكرر
أصــوات يعرفهــا العــرب مإــل خــامري أم عــامر) بصــوت ضــعيف مــرارا فتنــام الضــبع وجيعــل
عرقوهبا حبال وجيرها فيخرجها.

الطبيعة الصائتة والتشبيه بالطري يف هنج البالغة
النسر وداللة الذم والتوبيخ ألهل الترف والبذخ
النسر طائر من اجلوارح حادّ البصر قويّ من الفصيلة النسرية مـن رتبـة الصـقريات (معجـم
الوسيط )917 ،ونـيّ نسـراا ألنّـ ينسـر الشـيء ويبتلعـ  ،ويكـىن بـةيب مالـك ،وأيب األصـبع وهـو
عريف الطري (الدمريي2007 ،م :ج )148/2ويعد النسر سـيد الطيـور ،ويعمـر طـويالا ولـ القـدرة
علـى الطـريان ملســافات طويلــة ولـ قــدرة كـبرية علـى شــم رائحــة اجليـف مــن مســافات بعيـدة
مسرية أربعمائة فرسخ ،ومن طباعـ انّـ يف احلـزن ميـوت كمـداا علـى فـراق زوجتـ  ،وإذا شـم
شيئاا ذا رائحة طيبة مات (الـدمريي2007 ،م :ج )148/2والنسـر طـري قيـل عظـيم ،شـر رغيـب
هنــم ،فــإذا ســقط عل ـى اجليفــة ومتــض مل يســتطع الط ـريان حــىت يإــب و بــات مث ي ـدور حــول
مسقط مراراا ويسقط يف ذلك ويوصف النسر بشدة االرتفاع حىت احلقو بـاالنوق قـال عـدي
بن زيد (نقال عن القيسي1984 ،م:)190 :
ف ـ ـ ـ ــوق علي ـ ـ ـ ــاء م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـ ـ ــرام ذراه ـ ـ ـ ــا

يلغـ ـ ـ ـ ــب النسـ ـ ـ ـ ــر فوقهـ ـ ـ ـ ــا واألنـ ـ ـ ـ ــوق

فالنســر مــن الطيـور الــل جــاء ذكرهــا يف تشــبيهات اإلمــام علــي ومــن صــور اإلمــام
التشـبيهية املتحركـة الزاخــرة بـالقوة اخلياليـة قولـ ألصــحاب الـدور املزخرفــة بالقناديـل ومــا
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شـاكل ذلـك ...« :ويـل لسـككم العـامرة ،والـدّور املزخرفـة الـل هلـا أجنحـة كةجنحـة النسـور،
وخــراطيم كخــراطيم الفيلــة» (صــاحل1418 ،هـ ـ .)185 :وهــذا التشــبي الرائــع متــبطن عل ـى ذم
واضـح وتـوبيخ جلـيّ إىل حـال األتـراف والبذخــة ،إل ـارة اهلـواجس يف الــنفس اإلنسـانية بــةكإر
ممّا تإري الصورة الساكنة؛ ألنّ صيل هذ السكك والدور ،وهي هبذ احلالة صتلف عمّـا هـي
ابتة ،ألنّ احلركة للصورة إحياء هلا .فاملخيلة العبقرية الل يتمتع هبا اإلمام دأب على
أنسنة اجلماد ،خللع بعض الصفات النفسية على مااليعقل من األشياء فمن شةن مجالية هذا
التشــبي فضـالا عــن التــوبيخ حـتّ البذخــة واملتــرفني إىل التــدبر واإلعتبــار فــاملعىن مهمــا«كـان
عقلياا جافاا الميرّ يف خميلة عليّ إال وتنب ل أجنحة تقضي في علـى صـفحة اجلمـود ،ومتـد
باحلركة واحلياة» (جرداق1997 ،م.)12 :
النعامة وداللة احليطة واحلذر الشديد
النّعامــة طــائر كـبري اجلســم طويـل العنــق والوظيـف ،قصـري اجلنــاح ،شــديد العــدو .ول ـيس
للنعــام حاســة الســمع ولكـن لـ شــم بليـغ فهــو يـدرك بةنفـ ماحيتــاج فيـ إىل الســمع .ومــن
قها أنّها إذا ادرك ها القناص أدخلـ رأسـها يف كإيـب رمـل تظـن أنّهـا قـد اسـتخف منـ
(الــدمريي2007 ،م :ج )279/4ويف األمإــال :قــالوا :مإــل النعامــةالطريوالمجل يضــرب ملَــن مل
حيكم ل خبري وال شرّ .وقالوا ركب جناح نعامة يضرب ملن جـدّ يف أمـر كـاهنزام أو غـري .
ويف هذا الصدد قال اإلمام ألحنف « :يَا أَحْنَفُ كَةَني بِ ِ وقَدْ سَارَ بِالْ جَيْشِ الَّذِي لَا يَكُونُ لَـ ُ
غُبَارٌ ولَـا لَجَـبٌ ولَـا قَعْقَعَـةُ لُجُـمٍ و لَـا حَمْحَمَـةُ خَيْـلٍ يُـإِريُونَ الْـةَرْضَ بِةَقْـدَامِهِمْ كَةَنَّهَـا أَقْـدَامُ
يف إحــدى تكهنات ـ النامجــة ع ــن
النَّعَــامِ» (هنــج البالغ ــة ،اخلطب ـة  .)128فاإلمــام عل ــي
بصـريت النافــذة وصــف صـاحب الــزنج وجيشـ الــذي الي شــق لـ غبــار والصــوت وال حمــة
بالنعــام ،فتشــبي حرك ـة اجل ـي ش بالنعــام إنّمــا جــاءت لبي ـان مــدى التخفــي واحليطــة الــل
تةخذها النعامة يف حترك ها لئال أن ترصد من قبل أعدائها.

الطبيعة الصائتة والتشبيه بالزواحف واحلشرات يف هنج البالغة
الضّب وداللة التقريع والتةنيب
الضّب من جنس الزواحف وهو حيوان بري معروف يشـب الـورل وكنيتـ أبـو حسـل واجلمـع ضـباب
وأضُـبّ ،واألنإــى ضــبة .وممــا جــاء يف كــالم اإلمــام حــول هــذا احليــوان قول ـ « :كَـةَني أَنْظُ ـرُ إِلَ ـيْكُمْ
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تَكِشُّونَ كَشِيشَ الضبَابِ لَا تَةْخُـذُونَ حَقّـاا ولَـا تَمْنَعُـونَ ضَـيْماا قَـدْ خُلِّيـتُمْ والطَّرِيـقَ فَالنَّجَـاةُ لِلْمُقْـتَحِمِ
والْهَلَكَـ ـةُ لِلْمُتَلَ ــومِ» (هن ــج البالغ ــة ،اخلطبـ ـة  .)123يف ه ــذا التص ــوير الرائ ــع شـ ـبّ اإلم ــام الض ــالني
واملن ــهزمني م ــن اجله ــاد وس ــاحات جبماع ــة م ــن الضِ ــباب يف حال ــة احل ــرية والض ــالل والف ــزع.
فالضــباب حيوانــات مــن جــنس الزواحــف عنــد الــروع حتــك جلــدها وهترب.فالصــوت النــاجم عــن
احتكاك جلود الضباب ببعضها البعض عند ازدحامها كما يقال هو صوت فاقد للـدور والوظيفـة ال
يعق عن انفعال وال يتـوخى توصـيل فكـرة إىل االخـرين .انـ صـوت عـدمي الفائـدة واجلـدوى نتيجـة
صدفة عن احتكـاك عفـوي .وصـوّر اإلمـام هـذ احلالـة بةصـوات بعـض رجالـ يف ا نـاء ازدحـامهم
وغلياهنم من الفـزع واسـتعدادهم للـهروب فالتشـبي بالضـباب واسـتعمال الفعـل ( َت ِك ُّشـو َن واملصـدر
كَشِيشَ) أيضاا ينطوي على صفة نفسية مذمومة وهـي النسـيان والظاللـة والعـرب تضـرب املإـل يف
حرية الضب وقالو:أضل من ضب ولذلك ال حيفـر جحـر إ ّال عنـد أكمـة أو صـخرة لـئال يضـل عنـ
إذا خرج لطلب املطعم .ويوصف بالعقوق ألنّ يةكل حسول فال ينجو منها إالّ مـا هـرب ،وأشـار إىل
ذلك الشاعر بقول (نقال عن الدمريي2007 ،م :ج:)138/3
أكلـ ـ ـ ـ َ بَني ـ ـ ــك أك ـ ـ ــل الضَّ ـ ـ ــب ح ـ ـ ــىت

تركـ ـ ـ ـ بَني ـ ـ ــك ل ـ ـ ــيس هل ـ ـ ــم عدي ـ ـ ــد

فهوالء القوم احليارى اجلبناء اليستطيعون أن يدفعوا ضـيماا أو أن يةخـذوا حقّاا.فالتشـبي
زاخر باحلركة والطاقة التخييلية مما جيسد سرعة انفعال هوالء القوم وهواجسهم الطائشـة
ومدى جبنـهم وحري هتـم وعـدم اهتـدائهم عنـد نـاع إعـالن اجلهـاد أو إعـالن الـنفري العـام.
نالحــظ يف هــذا الــنص وصــفاا رائعـاا يكـاد أن يســتنطقها ليهبــها قــدرة يف التعــبري عــن الــنص
بوصف «يتغلغل إىل عمق الظـاهرة أو الصـفة ،كمـا يتسـع الظـاهر بـاألخرى والصـفة بـاألخرى
ليقدم رؤية شـاملة ،لنقـل الصـور البليغـة لضشـياء ويعكسـها بةمجـل تعـبري وأقـوى إحيـاء وأدق
وصــف وأجــل تعــبري فــةن ســحر البي ـان الــذي أوتي ـ اإلمــام علــي ك ـان جيعــل مــن عملي ـة
اإلنعكاس الوصفي قطعاا فريدة من النصوص الوصـفية الـل تفخـر هبـا العربيـة (شـبكة اإلمـام
الرض ــا رؤي ــة يف أس ــلوب هن ــج البالغ ــة1998 ،م .)11 :فج ــاء التش ــبي لتقريـ ـع وتةنيـ ـب ه ــوالء
ومواقفهم اجلبانة واخلجولة وق الشدة.
احليّة والداللة التحذيرية والتقبيحية:
اسم يطلق علـى الـذكر واألنإـى وهلـا أنـواع يف الـدها واخلبـت ومنـها الرقطـاء وهـي مـن أخبـت
األفاعي ويف ذلك قال النابغة يف وصف السليم (نقال عن الدمريي2007 ،م :ج:)171/2
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م ـ ــن الـ ـ ـرُّقش يف أنياهب ـ ــا السُّـ ـ ـمُِّ ن ـ ــاقعُ

إذ وص ــف ال ــدنيا وبريقه ــا هب ــذا

وج ــاءت احليــة يف أوص ــاف وتش ــابي اإلم ــام عل ــي
الزاحف اخلبيت؛ إذ يقول:
ك فِي َهـا
ض َع َّمـا ُي ْع ِج ُبـ َ
«أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا مَإَلُ الدُّنْيَا مَإَلُ الْحَيَّـةِ َلـي ٌن َم ُّسـهَا قَا ِتـ ٌل َسـ ُّمهَا َفـ َة ْع ِر ْ
لِقِلَّـةِ مَــا يَصْـحَبُكَ مِنْهَــا» شـبّ اإلمــام علــي الــدنيا بواســطة أداة التشــبي (مإــل) باحليـة
الناعمة اجللد والقاتلة بسمها فالدنيا دوماا تبـدو لإلنسـان زاهيـة وناعمـة وجتـذب الكـإري مـن
النــاس إليهــا ولكنّهــا مــع نعومتــها وليونتــها تضــمر يف جوفهــا ن ـاا زعاف ـاا قــاتالا هلــم .فوج ـ
الشباهة بني الدنيا واحليـة الناعمـة اللمـس يف رفاهيـة العـيش ولـذات الـدنيا مـن جانـب وقتـل
نهـا وهـالك املنغمسـني بلــذاهتا مـن جانـب آخــر فعلـى هـذا األســاس تتضـح حمـاور التشــبي
هكـذا:أوالا :ليونــة املــس عنــد احليـة تقابلــها رفاهيـة العـيش ورغــد الــدنيا  .انياا:الســم القاتــل
الناقع يف جوف احلية يقابل اهلالك وضياع املنهمكني يف لذائذ وشـهوات الـدنيا .فضـال علـى
هذا التشبي توجد مجالية بيانية أخرى زادت من راء مجاليـة الـنص وهـي اجلنـاس املقلـوب
يف لفظل (مسّها )وهـي مقلوبـة لفظـة (نّهـا) ،وبـني اللفظـتني فـارق دالي كـبري يصـل إىل
مســتوى التضــاد ،إذ إن مــا تــوحي ب ـ لفظــة (مسّــها) ي ـالف مــا اعطــا اجلنــاس مــن داللــة
تناقضية وذلك من إختيار لفظي دقيق حقق ل هـذا الغـرض يف وصـف احليـة وتشـبي الـدنيا
هبا بةسلوب رمزي يراد من انتقال الذهن من وصـف هـذا احليـوان الزاحـف اجلميـل الفاتـك
إىل وصف الدنيا.
العقرب وداللة النماء والدميومة
العقرب دويبّة من العنكبيات ذات سُمّ تلسع تكـون للـذكر واألنإـى بلفـظ واحـد (معجـم الوسـيط:
 )615ويقال:أعدى من العقرب وهو من العدواة ،وقالوا :حتككـ العقـرب بـاألفعى يضـرب ملـن
ينــازع أو ياصــم مــن هــو أكإــر من ـ شــراا (العســكري :1424 ،ج227/1؛ نقــال عــن الــدمريي:2007 ،
ج )251/3ق ـال اإلمــام علــي  :املــرأة عقــرب لســعة حلــوة» (هنــج البالغــة )479 :والســعة أي
اللدغــة وال ش ـك يف أنّ املــرأة ليس ـ عقرب ـاا ،وإنّمــا هــو تعــبري عــن قوهتــا وفنّهــا يف إصــطياد
صـيدها ،فاحلقيقــة اليوجــد هنــاك أمــرأة عقــرب أو لســعة حلــوة فلســعة العقــرب يف كـإري مــن
اإلحيان تؤدي إىل املوت ،فهذا التشبي من قبل اإلمام ينطوي على متإيل وهو من باب التةكيد
على حدّة وشدّة هذ الفتنة واإلقوا ء فاللمرأة قوة فائقة يف إقواء الرجل وإخضـاع ملتطلبتـها
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فالتشـبي بـالعقرب هـو مـن بـاب ابـراز تلـك الفتنــة والقـوة الـل تلسـع هبـا املفتنـون هبـا وربّمــا
حيرص آخر حول حتديد اإلمام وإختيار العقرب دون الـدواب واهلـوام األخـرى .ونسـتطيع أن
خنتصر ذلك التحديد بالدوافع التالية:
أ) لفظ العقرب حيمل التةنيت والتذكري
ب) العقرب األنإى حتمل صغارها على ظهرها«دميومة احلياة»
ج) لدغة العقرب أقل هالكاا من هنشة األفعي
د) الواقع املوسيقى ،والدميومة احلياتية لكلمة«حلوة» الـل تقابـل يف الواقـع الكلمـة املؤملـة
«لســعة العقــرب» إنّ املــرأة واقــع أن ـى حيمــل احلي ـاة وحيتضــنها عل ـى الــدوام مإلمــا حتمــل
العقرب صغارها ورغم ذلك فاملرأة تشع باحلياة فهي رحيانـة وليسـ بقهرمانـة كمـا وصـفها
أمري املؤمنني اإلمام علي .
العنكبوت والداللة النقدية التوبيخية
العنكبوت دويبة من رتبة العنكبيات ،هلا أربعة أزواج من األرجـل ،تنسـج نسـجاا رقيقـاا مهلـهالا
تصيد ب طعامها مجعها عناكب وكنيت أبو خيإمة وأبو قشعم .ويف األمإـال :قـالوا :أغـزل مـن
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
اء
العنكبوت ،وقالو :أوهن من بي العنكبوت؛ وقال تعاىلَ :
﴿مثَ يل الذ َ
ين اتَّ َخ يذوا م ْن يدون اللَّره أ َْوليَر َ
رَ الْع ْن َكب ر ر ِ
ِ
َكمثَ ر ر ِرل الْع ْن َكب ر ر ِ
روت لَ ر ر ْرو َك ر ررانيوا يَر ْعلَ يم ر ررو َن﴾
روت اتَّ َخر ر ر َذ ْ
ت بَر ْيت ر ررا َوِ َّن أ َْو َه ر ر َرن الْبيريي ر رروت لَبَر ْي ر ر ي َ ي
َ ي
َ

(العنكبوت )41/فضرب اهلل ببتها املإل ملن اصذ من دون آهلة ال تضر وال تنفع  .وكـان جهلـة
قريش يقولون :إنّ ربّ حممـد يضـرب األمإـال بالـذباب والعنكبـوت ويضـحكون مـن ذلـك ،ومـا
علمـوا أنّ األمإـال تـقز املعـاين اخلفيـة يف الصــور اجلليـة .فلـم ينسـى اإلمـام علـي البعــد
االجتمــاعي والبعــد النفســي املترتــب علـى عــاتق القضــاة ومــا حتــد و احكـامهم ومــن مــزاالت
خط ـرية وعواقــب جســمية نامجــة عــن مالبســات أحك ـامهم لــذلك راح يصــف اإلم ـام القضــاة
اجلهلــة والغريمــؤهلني بــالعنكبوت إذ يقــول« :جَلَ ـسَ بَ ـيْنَ النَّــاسِ قَاضِــياا ضَــامِناا لِتَخْلِــيصِ مَــا
س َعلَى َغ ْي ِر ِ َف ِإ ْن َن َز َل ْ ِب ِ ِإ ْحدَى ا ْل ُم ْب َهمَا ِت َه َّي َة َل َهـا َح ْشـو اا َر ًّـا ِمـ ْن َر ْأ ِيـ ِ ُـ َّم َق َطـ َع بِـ ِ فَهُـوَ
ا ْل َت َب َ
مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِإْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَةَ فَإِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ
ب َع َشـوَاتٍ لَـمْ
ش َر َّكـا ُ
ط َجهَا َلـا ٍت َعـا ٍ
ب جَا ِهـ ٌل َخ َّبـا ُ
صـا َ
قَدْ أَخْطَةَ و ِإ ْن َأ ْخ َط َة َرجَا َأ ْن َي ُكـو َن َقـ ْد َأ َ
يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ» (هنج البالغة )60 ،إذ شبّ اإلمام أحكام القضاة الكذبة أو القضاة املدلسـني
الصادرة منـهم بنسـج العنكبـوت وهـذا الوصـف الـدقيق يـقهن علـى التخـبط وعـدم البصـرية
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للقاض ـي وأيض ـاا ي ـبني م ــدى ض ــعف احلك ـم الص ــادر فه ــو مبإاب ــة نس ــج العنكب ــوت يف ض ــعغ
وهشاشــت فالقاضــي يف هــذ احلالــة الي ـدري أصــاب أو أخطــة وهــذ احلالــة إذا تفتش ـ يف
جمتمــع مــا ســتخلق حالــة مــن العبإي ـة بالعــدل ومقدرات ـ وصلــق فوض ـى عارمــة هتــز اجملتمــع
واركان ـ بةســر  .ويــرى الشــيخ حممــد عبــد وبعــض علمــاء البالغــة إن اإلمــام علــي قــد
استطاع يف هذا التشبي أن يعطي ابلغ ما ميكن من التعبري عن ..ومما الشك في أن الصـورة
التشبيهية كشـف عـن رؤيـة اإلمـام علـي لضشـياء واألشـخاص أكإـر ممـا يكشـف التعـبري
الصريح الذي اليتناغم مع املشاعر أو يتحاور مـع الوجـدان ،فـالكالم كمـا يقـال اليسـمّى فنيـاا
مامل يتوفر على قوة اخللق أو عنصر اإلبداع الذي يلق املتعة واجلمال الفر.

النتائج
 .1متيــز أســلوب اإلمــام عل ـيّ يف هنــج البالغــة بشــيوع عناصــر البي ـان في ـ والس ـيما
التشبي  ،إذ التشبي أظهر طرق التصوير الـل يشـبَِّ فيهـا النفسـي أو العقلـي باحلسـيّ،
فضال عن بروز عناصر التصوير احلسّي من هيئة ولون وصوت وملمس وطعم ،وإن كان
للــهيئات قصــب الســبق فيمــا اعتمــد اإلمــام مــن أدوات الرســم ،وهلــذا كان ـ للصــورة
التشبيهي الوليدة من رحم الطبيعة عند مالمح بارزة مميزة ىف وصف كعمـق الصـورة
وبُعدها عن السطحية ،والتشخيص والتجسـيد الـذى أضـفى مجـاال علـى الصـورة،فكان
تلك التشبيهات مبإابة لوحات متوالية كل منها يكاد ينطق روعة وإبداعا .وهـذا يقتضـي
قدرة صييليّة عالية تعـرف خاصـيات األشـياء ،وتلحـظ نـواحي التشـاب والتقـارب بينـها،
مما أحدث هذا األسلوب جتاذبا وجتاوبا مع قارئ النص.
 .2اجتاز اإلمام يف كـإري مـن األحيـان الـرأي املترسـخ عـن التشـبي القائـل باقترانـ بالوضـوح
الرامية للتقريب العالقات بني الطرفني ،وأورد تشبيهات عدّة خرج بذلك عن ذلـك الـرأي
وأوجد عالقـات بعيـدة وخفّيـة بـني الطـرفني (املشـب واملشـب بـ ) فكـان اإلمـام يرمـي مـن
خالل ذلك إىل التجدد رغم اصطدام ومعارضة عقلية اجملتمع احمليط ب آنذاك.
 .3إن النصــوص التشــبيهية يف هنــج البالغــة هــي نصــوص انتاجيــة ابداعيــة حمملــة بالطاقــة
التوصــيلية ،فائقــة يف الدقــة ويف الشــكل فهــي لوحــات زاخــرة باملعــاين تضــاهي الطبيعــة
ومجاهلا.
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لغة التشبي الل اعتمدها اإلمام علي كإحدى الوسـائل الناجعـة يف إيصـال أفكـار
ورسائل إىل املتلقي هي لغة ذات قدرة بالغية هائلة من حيت االبتكارية والتوليدية على
صعيد املعىن واألسلوب والبيان.
شــك ّل الطبيعــة الصــائتة مصــدرا اهلام ـ اا زاخــر اا لإلمــام علــي يف عمليــة االبــداع
النصــي ومــن مث يف عمليــة إيصــال املفــاهيم والرســائل الــل يرمــي إيصــاهلا إىل املتلقــي
بدافع اإل ارة واالقناع وحتريك الذهن.
إنّ ال ــنص األديب يف ك ــالم اإلم ــام ه ــو ن ــص مإق ــل ب ــالفكر الإاق ــب واخلي ــال اجل ــانح
وبالدالالت الغنية والصدق الفر الرفيع.
ركز اإلمام يف تشبيهات على الصورة احلسية للمشب ب يف الكإرة الكا رة من املواضيع
الل تناوهلا وذلك لتحديد املعاين والغايات والتغلغل يف خميلة املتلقي آنذاك الغارقة يف
احلسيات وإزالة الطبقات الكإيفة الل حتول بني فكر اإلمام وفكر املتلقي.
يعتق اإلبل من أكإر احليوانات توظيفاا يف كالم اإلمام نظـراا ألمهيتـ البالغـة عنـد
اجملتمــع العــريب آنــذاك فاصــذ من ـ وســيلة أدبيــة لتصــوير حــاالت ومواقــف وســلوكيات
ل يف كإري من األحيان دالالت نفسية وتربوية ،واجتماعية وسياسية.
جتل مظاهر اإلحيـاء باملهانـة والـذل يف تشـبيهات اإلمـام يف صـورة الكلـب ،بينمـا
ضـب ،وتصـدرت دالالت
دالالت اجلبُن والضـالل والتقريـع ظهـرت مالحمهـا يف صـورة ال ّ
التحــذير والتقبــيح والنمــاء والــدالالت النفســية والنقديــة الالذعــة يف احلقــول الدالليــة
كصورة احلية والعقرب والضبع والنعامة والعنكبوت.
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