جملة اللغة العربية وآداهبا علمية حمكمة
السنة  ،14العدد  ،3خريف 1440هـ
صفحة 470 - 447

Print ISSN: 1735-9767
Online ISSN: 2423-6187
https://jal-lq.ut.ac.ir/

املوسيقى الداخلية ودالالهتا يف تشبيهات خطب هنج البالغة
3

زهرا راه چمني ،1مرضيه آباد ،*2سيد حسين سيدي

 .1طالبة الدكتورا  ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة فردوسي مشهد
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(تاريخ االستالم 2018/1/2 :؛ تاريخ القبول)2018/7/1 :

امللخّص
إن التشابي من أبلر أساليب البيان وفنون وأحسن طـرق التصـوير ودراسـة التشـابي مـن الناحيـة املوسـيقية وداللتـها
تكشف لنا أن مجاليتها ال تنحصر يف اجلوانب البالغية والبيانية ،ومبا أن أمري املؤمنني قد أكثـر مـن اسـتخدام
التشابي يف هنج البالغة كيث يوجد حـواي أربعمئـة وعشـرين تشـبيهاا يف خطـب هـذا الكتـاب القـيم وكلـها يف غايـة
البالغة واجلمال ،حنن تناولنا يف هذا املقال ،املوسيقى الداخلية والدالالت النامجة عنها يف تشابي اخلطب واملنـهج
املتبع في توصيفي -حتليلي .ميكن أن نقول إن مجالية تشابي خطب هنج البالغة تعتمد علـى عناصـر ال ـة :الصـور
اجلميلة واملضامني العالية التربوية واملوسيقى الداخلية الل تتولـد بفضـل انسـجام احلـروف والكلمـات واجلمـل .مـن
النتائج الل توصل إليها هذ الدراسة أن املوسيقى الداخلية يف تشابي اخلطب تتمثل يف التكـرار بأمناطـ املختلفـة
مــن تكـرار احلــرف وتكـرار اللفــظ وتكـرار التركيــب النحــوي والســجع واملوازنــة والتضــاد واملقابلــة واجلنــاس بأنواع ـ
املختلفة إال أن اإلمام مييل إىل اسـتخدام جنـاس االشـتقاق خاصـة يف التشـبيهات الـل وردت يف صـورة املصـدر
املبني للنوع وهذا الضرب يستوعب حواي مئة تشبي يف اخلطب .ويأيت كل هـذ التقنيـات بشـكل عفـوي وتكمـن فيهـا
الطاقات الداللية ترمي من ورائها حتقيق أهداف اإلمـام والكشـف عـن حالتـ النفسـية ونقطـة االرتكـاز يف نشـر
عواطف وتأكيد فكرة حمددة .وهذ الدالالت هلا أمهية بارزة يف متاسك بنية التشابي .
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مقدمة
هنج البالغة كتاب سرمديّ يفو شذا البلير يف كل حني ويف كل عصر ،مبا حيمل من ألفاظ
ومعان غزيرة ،وصور مجيلة ،وموسيقى خالبة ،وأساليب تعبريية باهرة.
مجالية نصوص هنج البالغة تتجسد يف ألفاظ العذبة ونظمـ اركـم ومعانيـ الدقيقـة،
وهذا ما مييز بالغة النهج عن النصوص البالغية األخـرى وسـر خلـود أنّ نصوصـ اطـب
العواطــف البشــرية والوجــدان اإلنســاين والعقــل الناضــج ،وهــذ األمــور جمتمعــة فيـ ال تــتغري
بتغري الزمان واملكان( .باقر املوسوي)370 :2003 ،
اســتخدم أمــري املــؤمنني علــي الصــناعات األدبيــة املختلفــة خاصــة التشــبي يف كالم ـ
مــرارا يف اخلطــب والرســائل واحلكــم ،وإن تشــبيهات هنــج البالغــة يف غايــة البالغــة واجلمــال،
واإلمام يرسم للمتلقي فيهـا صـورا يكـاد يراهـا ويلمسـها ،ونظـراا لكثـرة التشـبيهات يف هنـج
البالغة تناولنا يف كثنا هذا تشابي اخلطب فقط وهي حواي أربعمئة وعشـرين تشـبيها ،ومبـا
أن هدف اخلطابة خماطبة اجلمهـور حماولـة إقنـاعهم واسـتمالتهم والتـأ ري يف آراء السـامعني،
التشــابي والصــور اجلميلــة فيهــا تســاعدان علــى حتريــك أفكــار املخاطــب وإقناعـ  .وممــا يلف ـ
النظر يف هذ التشابي  ،املوسيقى الداخلية اخلالبة املو رة يف إلقاء املعاين املقصودة مبا تسـهم
يف إغناء البعد الدالي واإليقاعي للتشابي والكشف عن حالة اإلمام النفسية.
وقد مت االعتماد يف هذا البحث على هنج البالغة بتحقيق صبحي صا(.
أسئلة البحث:
أ) ما هي أهم مكونات املوسيقى الداخلية يف تشابي اخلطب؟
ب) ما هو دور تقنية التشبي يف موسيقى التشبيهات الداخلية اخلطب؟
ج) كيف جاءت العالقة بـني املوسـيقى الداخليـة يف تشـابي اخلطـب والـدالالت واألغـراض
املقصودة من الكالم؟
فرضيات البحث:
أ) التكرار وبعض الفنون البديعيـة القائمـة علـى التكـرار مثـل السـجع واجلنـاس والتـوازن
تشكل أهم مكونات املوسيقى الداخلية.
ب) املوسيقى الداخلية يف التشابي تعرب عن حالة اإلمام النفسية وتتجلى هبـا معـاين
اإلمام وأحاسيس .
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أهداف البحث:
هتدف هذ املقالة إىل دراسة املوسيقى الداخلية يف تشابي اخلطب حيث حاولنـا فيهـا
الكشف عن أهم مصادر املوسـيقى الداخليـة الـل هلـا دور خـاص يف مجاليـة التشـابي
ودرس ــنا دالالت ه ــذ املوس ــيقى وبينن ــا مس ــتوى العالق ــة ب ــني املوس ــيقى وب ــني مف ــاهيم
ومضامني التشابي .
خلفية البحث:
لكثرة استخدام التشابي يف خطب هنج البالغة وأمهيتها وجـدنا دراسـات تناوهلـا بالبحـث
ومنــها" :جلــو هــاي هنــري تصــاوير تشــبيهي در خطبـ هــاي هنــج البالغــة" أجنزهــا مرتضــي
علوي" سنة 1389ش .توجـد أيضـا رسـائل
قائمي وزهرا طهماسيب ،وطبع يف "
يف تشابي هنجالبالغة :رسـالة لنيـل درجـة الـدكتورا عنواهنـا "بررسـي تشـبي واسـتعار در
خطبـ هــاي هنــج البالغــة" مــن اعــداد طالــب ســياوش حــقجــو فــرع اللغــة الفارســية وآداهبــا
بإشراف جليل جتليل سنة 1379ش ،ورسالة لنيل درجة املاجسـتري عنواهنـا "تشـبي در هنـج
بإشـراف حممـد خاقـاين سـنة 1373ش .ورسـالة
البالغة" من اعداد طالبة اشرف
"التشبي واالستعارة يف خطب هنج البالغة" لتقي تيموري بإشراف نادر نظام طهراين الل
نوقش سنة 1375ش .إن هذ الدراسات كلها عاجل تقسيم تشـابي هنـج البالغـة درسـ
مضامينها وأما دراسة املوسيقى الداخلية فال تكاد توجد فيها إال أن هناك دراسات تناول
املوســيقى الداخليــة بالبحــث يف نصــوص أخــرى دون التركيــز علــى التشــبي ؛ منــها" :دراســة
املوسيقى الداخلية يف الصحيفة السجادية" (1392ش) حلسن خلف واآلخـرين مطبوعـة يف
جملــة "كــوا يف اللغــة العربيــة وآداهبــا" جبامعــة إصــفهان ،وأيضــا "املوســيقى الداخليــة يف
شــعر ابــن رومــي" (1436هــ) ملرضــية آبــاد وطــاهر اختــري مطبوعــة يف جملــة "دراســات يف
العلوم اإلنسانية" .هناك مقالـة أخـرى بعنـوان "اإليقـاع يف خطـب هنـج البالغـة" (1432ه ـ)
لنصــراهلل شــاملي طُبع ـ يف جملــة العلــوم اإلنســانية الدوليــة الــل تنــاول الكاتــب اإليقــاع
وعناصرها يف خطب هنجالبالغة .والفرق بني املقالة املذكورة وكثنا هذا بـيّن؛ ألننـا قمنـا
بدراسة موسيقى تشبيهات اخلطب فقط .فدراستنا من هـذ الناحيـة جديـدة؛ ألهنـا ركـزت
على املوسيقى الداخلية يف تشبيهات خطب هنجالبالغة ومظاهرها الداللية.
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التشبيه يف اللغة واالصطالح
قد حدد اللغويون معىن التشبي بالتمثيل .يقول ابـن منظـور يف لسـان العـرب« :الشاـب ُ والشـبا
والشــبي  :املثــل ،واجلمــع أشــبا  .وأشــب الشــيء الشــيء :ما لـ  ... ،والتشــبي  :التمثيــل» (لســان
العرب :مادة شب ) وجاء يف مقـايي اللغـة« :الشـني والبـاء واهلـاء أصـل واحـد يـدل علـى تشـاب
الشيء وتشاكل لونا ووصفاا» (مقايي اللغة :مادة شـب ) كمـا جـاء يف مـادة "مثـل"« :املثـل كشـبي
وش ــب » (لس ــان الع ــرب :م ــادة ش ــب ) ت ــدل ه ــذ املع ــاين أن التش ــبي يفي ــد التمثي ــل وب ــالعك ،
والزخمشري ال يفرق بينهما أيضا ،فالتشبي عنـد مـرادف للتمثيـل( .اجلنـدي نقـال مـن حاشـية
املرشدي )29 :1952 ،ولكن يـرى عبـدالقاهر أن التشـبي عـام والتمثيـل أخـص منـ  ،فكـل متثيـل
تشبي ولي كل تشبي متثيال( .اجلرجاين)129 :1991 ،
وأما التشبي يف االصطال ويف عـرف علمـاء البيـان :التمـاس مما لـة بـني أمـرين أو أكثـر
لقصــد االشــتراك بينــهما يف صــفة مــن الصــفات لغــرض يريــد املــتكلم عرضـ بقصــد أو بغــري
قصــد ،أو هــو أن يشــارك شــيء أو أشــياء غريهــا يف صــفة أو أكثــر بــأداة هــي الكـاف أو مثلــها
ملفوظة أو ملحوظة ( .ـوي  )247 :2007 ،وقـد حـدد العسـكري بقولـ « :التشـبي  :الوصـف بـأنّ
أحد املوصوفني ينوب مناب اآلخر بـأداة التشـبي  ،...وقـد جـاء يف الشـعر وسـائر الكـالم بغـري
أداة التشبي » (العسكري .)261 :1989 ،هناك تعريفات كثرية للتشبي ال جمال لذكرها كلـها يف
هذا املقـام إال أن كلـها تـؤدي إىل معـىن واحـد هـو أن التشـبي ربـط الشـيئني أو أكثـر يف صـفة
معينـة مـن الصـفات أو أكثـر ،وهـو كـثري الـورود يف خطـب هنـج البالغـة؛ ألنّ بواسـطة التشـبي
يقــرب األشــياء املتباعــدة ويولّــف األشــياء املتنــافرة بأخصــر عبــارة وأوجــز إشــارة .قــد أجــاد
أمرياملؤمنني اإلمام علي يف هذا الفن وأبدع إبداعا رائعا حيـث اسـتخدم حـواي أربعمئـة
وعشرين تشبيها يف اخلطب مشل أكثر أمناط التشبي .

املوسيقى
املوسيقى هلا عالقة و يقة بعلم األصوات وعلـم الداللـة .وأمـا علـم األصـوات فلـ دور كـبري يف
إبــراز املوس ـيقى ،يهــتم هــذا العلــم بالوحــدات الصــوتية كمــا يهــتم بتحلي ـل املالمــح الصــوتية،
كتكرار الصوت بعين وتكرار الكلمات وبالنظر إىل صفات الصـوت مـن حيـث اجلهـر واهلمـ
والشدة والرخاوة وغري ذلك من الصفات وكل هذ األصوات «حتتاج إىل سياق معني يشحنها
ببعد دالي من خالل موقع يف هذا السياق» (سلوم .)129 :1983 ،فالتفاعل قائم ومستمر بـني
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التشكيل الصويت والسياق .وأما عالقـة املوسـيقى بعلـم الداللـة ،فتـأيت مـن انسـجام املوسـيقى
مع أجواء النصوص ومعانيها ،وباستطاعتها يكشف أغوار النص وبواسطتها يتعمق يف ما وراء
ذاتـ وهلــا وظيفــة خاصــة تتجلـى هبــا املعــا وأحاسـي «وإمنــا هــي وسـيلة مــن أقــوى وســايل
اإلحياء ،وأقدرها على التعبري عن كل ما هـو عميـق وخفـى يف الـنف ممـا ال يسـتطيع الكـالم
أن يعرب عن » (عشري زايد.)154 :2008 ،
املوســيقى يف النصــوص األدبيــة قسّــم إىل قســمني :األول املوســيقى اخلارجيــة وهــي الــل
تتمثّل يف الوزن والقافية ،واملقصود من الوزن هو الوزن العروضي للشعر ،أي البحـور املعروفـة
ال ــل تض ــبط ب ــالعروض ،ــص ه ــذ املوس ــيقى بالش ــعر والث ــاين املوس ــيقى الداخلي ــة وه ــي
«االنسجام الصويت الداخلي الذي ينبع مـن التوافـق املوسـيقى بـني الكلمـات ودالالهتـا حينـا أو
بــني الكلمــات بعضــها وبعــض حينــا آخــر» (حممــد .)71 :1981 ،يف احلقيقــة املوســيقى الداخليــة
خفي ــة وراء الكلم ــات واحل ــروف واحلركــات والســكنات ولكــن إذا اس ــتخدم ه ــذ املوس ــيقى
برباعة ملكـ علـى املتلقـي إحساسـ وتركـ فيـ أ ـرا بالغـا .وهـذ املوسـيقى توجـد يف الشـعر
والنثــر مجيعــا .تتفاعــل املوســيقى الداخليــة مــع املوســيقى اخلارجيــة إلحــداا الــنغم املوســيقى
واجياد البنية اإليقاعية.
وأم ــا أه ــم التقنيــات والظ ــواهر ال ــل تس ــاعد علــى إب ــراز ال ــنغم املوس ــيقى الداخلي ــة يف
تشبيهات اخلطب ،فهي تكرار الصامتات واملصوتات ،والكلمات ،واجلمـالت ،وأنـواع اجلنـاس،
والسجع ،والتوازن ،والتضاد والتقابل.
وبعــد هــذا التمهيــد املــوجز للموســيقى وأنواعهــا ننتقــل إىل دراســة املوســيقى الداخليــة يف
تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت النامجـة عنـها مـع اإلشـارة إىل أن التشـبيهات مـن أهـم
مواضع ظهور مجال املوسيقى الداخلية يف خطب علي السالم.

التكرار يف تشبيهات خطب هنج البالغة
إن التك ـرار يلعــب دورا مهمــا يف الــنص وحتديــد معنــا وأيضــا يف خلــق املوســيقى واإليقــاع يف
الكـالم حيـث ميكـن أن نقــول «أن املوسـيقى مبعناهــا العــام قائمــة علـى التكـرار» (كرميــي فــرد،
 ،)613 :1439يف احلقيقــة إن التكـرار مــن أهــم املنــابع املوســيقى الداخليــة .التكـرار يف التعــبري
األديب «هــو تنــاوب األلفــاظ وإعادهتــا يف ســياق التعــبري كيــث تشـكل نغمــا موســيقيا يتقصــد
الناظم يف شعر أو نثر » (هالل.)239 :1980 ،
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إن للتكرار أمهية ووظيفة مزدوجة يف النص «أحدها موسيقية لق جوا نغميا ممتعا من
خالل الترديد أو اإلعـادة ،و انيهـا دالليـة تضـيف دالالت جديـدة إن مل تكـن مفتاحـا يف بعـض
األحيــان لفهــم الــنص األديب» (أبــو اصــبع .)338 :1979 ،ولك ـن يف ك ـثري مــن األحيــان ال ميك ـن
الفصل بني هاتني الوظيفتني.
قــد نــال التكـرار حظــا وافــرا يف التشــابي ويشــاهد أمنــاط خمتلفــة مــن التكـرار يف خطــب
اإلمــام منــها تكـرار احلــروف وتكـرار األلفــاظ وتكـرار التركيــب النحــوي كمــا أنّ للتكـرار
عالقة و يقة بعدد غري قليل من أنواع البديع ،فكثري منـها يرتكـز علـى تكـرار كلمـة أو كلمـتني،
أو حرف أو حرفني ،يف بداية الكالم أو يف هنايت .
تكرار احلروف يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
إن تكرار الصوت يف النص األديب جيعل املتلقي متأهبا لسماع النغم املتناسـق املتكـرر لتنفـتح
أمام آفاق الرؤى واألفكار الـل يبثّهـا األديـب ،ومـن املقـرر يف الدراسـات اجلـادة أن أصـوات
احلروف تتسرّب إىل مركز احل ومواطن التأ ري لتثري الرؤي واألطياف وتعمل أوصافها من
القــوة واللــني والرخــاوة والتماس ـك والتــدرج عملــها اخلفــي يف الــنف فــإذا مــا تك ـرر احلــرف
أصــبح كأن ـ نقــرة تقــوي باعــث اإليقــاظ والتــأ ري ليصــبح ضــعف ذلـك إذا مــا تك ـرر حرفــان.
(شرشر )91 :1988 ،و«تكرير حرف يهيمن صـوتياا يف بنيـة املقطـع أو القصـيدة» (الغـريف:2001 ،
 )82الذي يتناسب مع حالة الكاتب الشعورية مثال توظيف األصوات اجملهـورة تـدل علـى القـوة
والشــدة واالنفجــار واألصــوات املهموســة تــدل عل ـى معــاين اهلــدوء والس ـكينة .فــاجلهر «نــة
صــوتية تــوحي بــالقوة والــرفض والتحــدي ،ويتنــاغم مــع ارتفــاع الصــوت واهلم ـ يتنــاغم مــع
اهفاض الصوت وهدوئ » (أبو العدوس .)262 :2007 ،احلروف املهموسة عشرة جيمعها قولـك
«سك فحث شخص» وما عداها اجملهورة( .حسن جبل)56 :2006 ،
من أمثلة تكرار احلروف خطبة تسـع وتسـعني حيـث يصـف اإلمـام الـدنيا ،ويشـب فيهـا
حال أهل الدنيا وقصتهم كال املسافرين« :فَإنماا ماثَلُكُمْ وماثَلُهاا كَسافْر ساـلَكُوا ساـبيلاا فَكَـأَنهُمْ قَـدْ
قَطَعُو ُ» (اخلطبة  )99أي كمثل املسافرين السالكني سبيال .فقد كرر حرف "السني" يف املشـب بـ
ومتعلقاهتا ـالا مـرات ونشـأ منـ املوسـيقى اخلاصـة الناجتـة مـن تكـرار هـذا احلـرف ويضـفي
ضــربات إيقاعيــة مميــزة ،و"الســني" مــن األصــوات املهموســة الــل تــوحي بنــوع مــن الصــريورة
والذهاب الل يتناسـب مـع السـفر واملسـافر .كمـا أن الكلمـات الـثالا الـل تبـدأ كـرف السـني
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«ســفر ،ســلك ،ســبيل» تــدل معانيهــا «علــى التحــرك واملســري مبــا يتوافــق مــع خاصــية االنــزالق يف
صوت » (عباس )111 :1998 ،وتوحي معىن الرحلة عن الدنيا وعدم بقاء اإلنسان فيها.
ونرى أيضا تكرار هذا احلرف يف اخلطبة األوي سـ مـرات والـل يـذكر فيهـا اإلمـام
خلق السماوات يف العبارة الل وقـع املشـب بـ مفعـوالا انيـاا جلعـل ممـا يعطـي نغمـا موسـيقيا لـ
وقع يف اآلذان واألناع« :فَساوى مِنْ ُ سابْعا ساـماواات جاعاـلَ سُـفْلَاهُن ماوْجـاا ماكْفُوفـاا وعُلْياـاهُن ساـقْفاا
ماحْفُوظاا وسامْكاا مارْفُوعا» (اخلطبة  )1اسـتخدام حـرف السـني يف هـذا التشـبي يعكـ حالـة مـن
السعة والبسط يف العامل وخلق السماوات ،ألن «عندما يقع هذا احلرف يف أوائل األلفاظ يـوحي
باحلرك ــة والبس ــط» (عب ــاس )114 :1998 ،س ــياق العب ــارة ت ــدل عل ــى االنفت ــا وق ــدرة اهلل تع ــاىل
وعظمتـ ويف هــذا الفضــاء اململــوء بالصــالبة والعظمــة ،نالحــظ اســتعمال حــرف املــيم وهــو مــن
األصوات اجملهورة متوسـط الشـدة والرخـاوة تـدل علـى التمـدد والتوسـع واالنفتـا وهـذا ينسـجم
مع فتق السماء ـ فتق االجواء لي هو خبلق هلا ،وإمنا هو فصل ناء مـن نـاء وإظهـار هـواء
بينهما ـ ـ إىل سـبع نـاوات؛ ألن يف األخبـار «إن اهلل ملـا أراد خلـق السـماء واألرض خلـق جـوهراا
أخضــر ،مث ذوبـ وجعلـ ذائبــا ،فصــار مــاء مضــطربا ،مث أخــرج مــن ذلــك املــاء خبــارا ودخانــا
الس ِ
ماِ َو ِه َي دخ ان﴾ ،مث فتـق
مرتفعني ،فخلق من ذلك الدخان السماء كما قال ﴿ث َّم استَوى إِلَى َّ
تلــك الســماء فجعلــها ســبع نــاوات» (راونــدي .)59 :1364 ،فضــال عــن تكــرار احلــروف ،تســاعد
أجــراس تنــوين النصــب يف املشــبهات هبــا يف إكمــال اإليقــاع واتســاق مــع مشــهد خلــق الســماوات
والعلو واالرتفاع ،كما نرى هذا العلو واالرتفاع يف معاين ألفاظ «نوات ،سقف ونك».
ومنها قول علي السالم يف العـذاب الالحـق لقـوم مثـود ويصـف غـور أرض مثـود يف عمـق
األرض وشبّ صوت أرضهم يف خسوفها وذهاهبا يف األرض بصوت السـكّة ارمـاة يف األرض
عند احلرا هبا «فَماا كَانَ إل َّـا أَنْ خاـاراتْ أَرْضُـهُمْ بالْخاسْـفَةِ خُـواارا الساـك َّةِ الْمُحْماـاةِ فِـي الْـأَرْض
الْخاواراة» (اخلطبة  )201تكرار حرف «اخلاء» أربع مرات قـد أضـفى علـى هـذا التشـبي إيقاعـا
ملحوظا وأحدا رنيناا يتالئم مع سياق العبارة الل تدل على العذاب واألمل .نالحـظ مطابقـة
بني الصور الصوتية حلرف «اخلاء» يف أوائل األلفاظ «خـارت ،خسـفة ،خُـوار ،خاـوّارة» خاصـة
عند نطـق هبـا ،يـوحي بشـيء مـن الشـدة واخلنخنـة وبـني صـورة املرئيـة هلـذ األحـداا والـل
«تدل على التخريب واخلدش والشق مبا حياكي التخريب الكائن يف صوت اخلاء عندما يلفظ
مشدداا» (عباس.)176 :1998 ،
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تكرار اللفظ يف تشبيهات خطب هنجالبالغة ودالالت
تكـرار اللفــظ أو الكلمــة نــوع آخــر مــن التكـرار الــذي تطلــق عليـ نــازك املالئكـة اســم التكـرار
البسيط (املالئكة )264 :1977 ،كما يقال «هـذا النـوع مـن أبسـط أنـواع التكـرار وأكثرهـا شـيوعاا
بني أشكال املختلفة» (عاشور .)60 :2004 ،ولكن هذا التكرار مـع بسـاطت وشـيوع يفيـد تقويـة
النغم يف الكالم ول تأ ري يف نف املتلقي وهو «نقطة ارتكاز أساسية لتوالد الصور واألحـداا
وتنامي حركة النص» (الغريف.)84 :2001 ،
يقول اإلمام يف وصف الدنيا «فَلَمْ يابْقا مِنْهاا إل َّا سامالَةٌ كَساـمالَةِ الْـإدااوةِ أو جُرْعاـةٌ كَجُرْعاـةِ
الْماقْلَة لَوتاماززاهاا الصدْياانُ لَمْ يانْقَع» (اخلطبة  )52استعري لفظ السـملة واجلرعـة لبقيـة الـدنيا مث
شبّهما ببقيّة املاء يف اإلداوة ،وجبرعة املقلة ،وج الشـب القلـة كمـا أشـار إليـ بقولـ «لومتزّزهـا
الصــديان مل ينقــع» أى كمــا أن العطشــان الواجــد لبقيّــة اإلداوة واجلرعــة لــو متصّصــها مل ينقــع
عطش كذلك طالب الدنيا املتعطّش إليها الواجد لبقيّة عمر ولليسري من االسـتمتاع فيـ بلـذات
الدنيا ال يشفى ذلك غليل وال يسكن عطشـ منـها( .البحـراين :1362 ،ج )140/2نـدرك مـن تكـرار
كلمل «نلة» و«جرعة» إحلا اإلمام على جهـة هامـة يف العبـارة وهـي االسـتعداد للرحيـل
عــن هــذ الــدنيا الــل بيّن ـ ضــمن التشــبي اجلميــل .يف الواقــع يتخــذ اإلمــام مــن تكــرار
الكلمات نقطة االرتكاز يف تأكيد فكرت وهـي فنـاء هـذ الـدنيا الدنيـة عـن قريـب وتعويـد الـنف
بالفطــام عــن شــهواهتا .مث إن التكــرار يف صــورة التشــبي يــبني نــوع املشــب يف جــو مــن املوســيقى
اخلالبة الدالة على قلة ،خبالف ما إذا ذكر معىن يف صورة االستعارة وحدها.
ويف موضــع آخــر حــذر أمــري املــؤمنني عــن الــدنيا الــل ولـ ســريعة ومل يبــق منــها إال أقــل
ولتقريــب املعـىن إىل إدراك الســامعني يشــب
القليـل بعــد مبعـث آخــر األنبيــاء سـيدنا حممــد
ذلك بإناء شرب شُرب من وما بقي في غري بقية قليلة حيث يقول« :إن َّ الـدُّنْياا قَـدْ وال َّـ ْ حاـذ َّاءه فَلَـمْ
يابْـقا مِنْهاـا إل َّـا صُـبااباةٌ كَصُـبااباةِ الْإناـاء اصْـطَبهاا صاـابُّهاا» (اخلطبـة  )42إن تكــرار كلمـة «صـبابة» يــدل
على أهنا حمور املوضوع وهي «بقية املاء والل وغريمهـا تبقـى يف اإلنـاء» (لسـان العـرب :مـادة صـبّ)
وتشبي ما بقي من الدنيا بصبابة يف اإلناء خلق توالياا نغمياا ،ومما يزيـد يف مجاليـة موسـيقى هـذا
التشبي تتابع حرف الصاد يف أول الكلمات األربع« :صـبابة ،صـبابة ،اصـطبها وصـاهبا» ،كمـا نـرى
يف صــوت الصــاد انســجاماا مــع صــوت صــفري املــاء الــذي صُـبّ ويبقــي املــاء القليــل يف قــرارة اإلنــاء
وهكذا إن الدنيا متضي بسرعة فائقة واملوت يقترب شيئاا فشيئاا وكأن مل يبق من الدنيا إال قليالا.
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ومن أنواع تكرار الكلمة ،ما يأيت يف املصدر املبني للنوع الذي يعترب من أنواع التشـبي البليـر
ويعد جانبا مهما يف التشكيل اإليقاعي .استعمال هذا النوع من التشبي كثري يف اخلطـب ،منـها:
يف غارة النعمان بن بشري بعني التمر ،أمر اإلمـام أهـل الكوفـة بالنـهوض إىل نصـرة مالـك
بــن كعــب األرجــي فتثــاقلوا فشــبههم باجلمــل« :داعاـوْتُكُمْ إلَــى ناصْــر إخْـواانكُمْ فَجارْجاـرْتُمْ جارْجاـراةَ
الْجامال الْأَسارا وتاثَاقَلْتُمْ تاثَاقُلَ الناضْو الْأَدْبار» (اخلطبة  )39فلو تأملنا ألفاظ« :جرجـرمت ،جرجـرة»
و«تثــاقلتم ،تثاقــل» لوجــدنا تكــرار مــاديت «جرجــر» و« قــل» مــرة بشــكل فعــل ومــرة أخــرى بشــكل
مصدر يوحي بعظمة بنية االيقاعات الداخلية يف تثبي داللة معين متوازنة مع احلالة الشـعورية
وهــي داللــة تضــجر وســأم مــن دعــوهتم إىل احلــرب والتخــاذل يف األفعــال ومــا يصــحب مــن
أصوات ضعيفة لشدة اإلعياء .ألن «صـوت اجلرجـرة صـوت يـردد الـبعري يف حنجرتـ وأكثـر مـا
يكــون ذلــك عنــد اإلعيــاء والتعــب ،واجلمــل األســر الــذي بكركرتـ دبــرة والنضــو الــبعري املهــزول
واألدبــر الــذي ب ـ دبــر» (ابــن أيب احلديــد :1337 ،ج .)301/2وقــد اســتعار لفــظ اجلرجــرة لكثــرة
متلّلهم وشدّة تضجّرهم من قل ما يدعوهم إلي  ،واإلمـام للتأكيـد علـى فكـرة واحـدة وهـي
عدم النصرة واجل شب حالتهم بالصورتني« :جرجرة اجلمل األسر» ،و«تثاقـل النضـو األدبـر»
وخصص اجلرجرة باجلمل األسر «ملّا كان جرجرة اجلمل األسرّ أشدّ من جرجرة غري الحظ
شب ما نسب إليهم من التضجّر هبا .وكذلك تشـبي تثاقلـهم بتثاقـل النضـو األدبـر وذكـرهم مـا
دعاهم إلي من نصرة إخواهنم أعىن أصحاب مالك بن كعـب املـذكور وجـواهبم لـ بـالتربّم مـن
ذلك والتثاقل» (البحراين :1362 ،ج .)101/2فضال عن تكرار الكلمة ،قـد حتقـق التكـرار اإليقـاعي
متمــثال بتكــرار احلــروف" :اجلــيم والــراء" ومــا حتمل ـ مــن معــاين التــردد والتــواين والصــوام
الشــديدة والثقيلــة «الثــاء ،التــاء والقــاف» ترســم صــورة املتثاقــل عــن اجلهــاد حبـاا للــدنيا وتصــور
الثقل وتوحي شدة تعلقهم بالدنيا.
تكرار التركيب النحوي يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
هذا النمط أشد تأ رياا من النمط السابق إذ يردد في التراكيب النحوية متواليـة وهـذا األمـر
يســبب متاسـك الــنص وحيــدا أ ــراا موســيقياا مجــيالا« .ألن النحــو هــو أســاس تنظــيم الــنمط
الواحد ومتتاز التراكيب النحوية بأهنا حمدد يف عددها» (صا( حسنني ،دون تا.)235 :
توج ــد ال ــة أن ــواع م ــن تك ــرار التركي ــب النح ــوي يف تش ــابي اخلط ــب .الن ــوع األول :تك ــرار
التركيب النحوي يف التشبي البلير واجلمع بني املشبهات ب  ،ومن أمجـل أمثلـة هـذا النـوع ميكـن
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أن نشري إىل خطبة مئـة ومثـان وتسـعني حيـث جنـد تشـبي اجلمـع والبليـر الـذي شـب فيـ كتـاب
اهلل مبشبهات ب متعددة وكرر نف التركيب يف كل مشب ب ولكل منـها تـأ ري كـبري علـى هيكـل
النص وموسيقا  ،فضال عن تعدد الصور واملعاين فيهـا .نالحـظ تكـرار التركيـب (حـال  +مجلـة
وصـفية :حــرف نفــي  +فعـل مضــارع  +فاعــل  +مضــاف إليـ ) يف كــل مشــب بـ حــني يعطــف كــل
مشــب بـ إىل اآلخــر بواســطة «الــواو» .وخيــتم آخــر كــل عبــارة بضــمري اهلــاء وهــو مــن احلــروف
املهموسة الل توحي جبو من العجز والضعف ألن األوهام تعجز عن إدراك صفات كتاب اهلل.

سِرااجاا لَا
ياخْبُوتاواقبدُ ُ

باحْراا لَا
يُدْراكُ قَعْرُ ُ

نُوراا لَا تُطْفَأُ
ماصاابيحُ ُ

حاقّاا لَا تُخْذَلُ
أَعْواانُ

عِزّاا لَا تُهْزامُ
أَنْصاارُ ُ

أَنْزالَ
عالَيْ ِ
الْكِتاابا

مِنْهااجاا لَا
يُضِلب ناهْجُ ُ

شُعااعاا لَا
يُظْلِمُ ضاوْء ُ

فُرْقَاناا لَا
يُخْمادُ بُرْهاانُ ُ

شِفَاءس لَا
تُخْشاى
أَسْقَامُ ُ

تِبْيااناا لَا تُهْدامُ
أَرْكَانُ ُ

ويف نف اخلطبة نالحظ تكرارا حنويا آخر شُبا في كتـاب اهلل مبشـبهات بـ أخـرى بيـد
أن صورة التشبي البلير خيتلف عما سبق؛ ففي التشبي املاضي وقع املشب ب حاالا لكنـ وقـع
خربا يف التشبي التـاي .وقـد تكـرر التركيـب النحـوي( :خـرب  +مضـاف إليـ  +واو العطـف +
معطوف  +مضاف إلي ) يف كل من املشبهات ب وال خيفى أن تعدد هذ املشبهاتب والتكـرار
النحوي فيها ،تأكيد وتركيز على أمهيـة املشـب وهـو الكتـاب العزيـز وأعظـم معجـزات النّبـوة،
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وإشارة إىل مجلة من أوصاف ومزايا تنبيها على علوّ قـدر وعزّتـ  .وبواسـطة هـذ املشـبهات
ب تتمثل يف نف املتلقي صور متعددة مجيلة تثري املعاين وتوسـعها ،فضـال عـن خلـق اإليقـاع
املنتظم النافذ يف أعماق القلوب واألروا .
ماعْدِنُ الْإمياانِ
وبُحْبُوحاتُ ُ
ياناابيعُ الْعِلْم
وبُحُورُ ُ

أو دِياةُ الْحاقا
وغِيطَانُ ُ

فهو

ريااضُ الْعادْل
وغُدْراانُ ُ

أَ َافِيُّ الْإسْلَام
وبُنْياانُ ُ

النوع الثاين من التكرار النحوي يقع بني تشبيهني متحدين يف البنية التركيبية .منها قـول
اإلمام يف سياق احلث على التقوى ويف بيان فضيلة التقوى ورذيلة الفجـور حيـث اسـتفاد
علي السالم من تشبيهني بليغني وقع فيها املشب ب خربا للناسخ:
اعْلَمُوا عِباادا الل َّ ِ أَن َّ

التقْواى داارُ حِصْن عازيز
الْفُجُورا داارُ حِصْن ذَلِيل

فاإلمــام عبّــر عــن التقــوى بــدار حصــن عزيــز ،فاســتعار الــدار احلصــينة لبيــان فضــل
التقوى ،فهي تعز من خُص هبـا؛ وذلـك ألن التقـوى حتصـن الـنف مـن الرذائـل املوبقـة املوجبـة
للهالك يف الدنيا ،وحتصن صاحبها من العذاب األليم يف اآلخـرة .وأمـا الفجـور فـإن دار تكـون
على نقيض دار التقوى .فكان يف تقابل الصفتني «عزيز» و«ذليل» بيـان لصـفل التقـوى والفجـور
اللتني وصفهما اإلمام بأهنما داران ،األوىل تعز من فيها والثانية ذليلة تذل من دخلها.
والنوع الثالث من تكرار التركيب النحوي بني املشب واملشب بـ  ،كأهنمـا يف كفـل ميـزان.
من ذلك قول اإلمام يف اخلطبـة األوىل «ناحْماـدُ ُ عالَـى آلَائِـ ِ كَماـا ناحْماـدُ ُ عالَـى بالَائِـ ِ» هـذا
التكرار النحوي يف إطار التشبي املقلوب تعرب عـن ذروة إميـان اإلمـام ومـا قالـ عليـ السـالم
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من احلمد على آالئ وبالئ يدل على درجت يف العبودية وهي درجـة العـارفني الـذين يريـدون
ما يريد اهلل تعاىل هبم.
ومنـها يف بيــان علمـ تعــاىل بأنـ أزي أبــدي مــن خـالل التشــبي  .والبنيـة التكراريــة وبنــاء
التقابلي لأللفاظ يف هذا النوع توفر للتشبي إيقاعاا موسيقياا مؤ راا.
عِلْمُ ُ بالْأَمْوااتِ الْمااضِنيا
=

≠

≠

كَعِلْمِ ِ بالْأَحْيااء الْبااقِنيا (اخلطبة )163

اجلناس يف تشبيهات خطب هنج البالغة
من ارسنات اللفظية الل تؤ ر يف إجياد املوسيقى يف الكالم هو اجلنـاس الـذي يعتمـد علـى
أسلوب التكرار يف بنائ  ،وقد عرف ابن املعتز بقول «هو جميء الكلمة جتان أخرى يف بيـ
شعر أو كالم ،وجمانستها هلا أن تشبهها يف تأليف حروفها» (ابن معتـز )25 :1983 ،يظهـر مـن
هذا التعريف أن اجلناس ذو طبيعة تكرارية ،يعود األلفاظ مع االختالف يف املعـىن .ميكـن أن
يقــال إن التجنــي ضــرب مــن ضــروب التكـرار الــذي يقـوّي نغميــة جــرس األلفــاظ .فهــو ميثــل
نائيــة صــوتي تتوافــق فيهــا الصــورة بــني الكلمــتني ،وقــد يبلــر هــذا التوافــق ك ـل اجلوانــب يف
الركنني ووزن احلركات ويف بعض األحيان خيتلف الركنان وكسب هـذ اإلختالفـات ينقسـم
اجلناس غري التام إىل أقسام متعددة.
وقد ورد أنواع اجلناس يف تشابي اخلطب بيد أننا مل جند اجلناس التام فيها .والالفـ
للنظر يف جناسات التشابي أمـران؛ أوهلمـا :جتنبـ عليـ السـالم مـن التكلـف والتصـنع وهـذا
أفضل أنواع اجلناس وذلك ما يأيت بـ املـتكلم دون قصـد .كمـا يقـول عبـدالقاهر اجلرجـاين:
«إنّ أحلى جتني تسمع وأعال وأحق باحلسن وأوال ما وقع من غري قصد من املـتكلم علـى
اجتالب وتأهب لطلب  ،أو ما هو هبذ امل لة ويف هذ الصورة» (جرجاين )11 :1991 ،و انيهمـا
أن املعىن يف التشـابي يتطلـب اجلنـاس وهـذا مـا أشـار إىل أمهيتـ اجلرجـاين بقولـ « :إن مـا
يعطي التجني من الفضيلة أمر مل يتمّ إال بنصـرة املعـىن ،إذ لـو كـان بـاللفظ وحـد ملـا كـان
في إال مستحسن ،وملا وجد في معيب مستهجن» (جرجـاين )8 :1991 ،وفيمـا يلـي نتنـاول أنـواع
اجلناس يف كالم علي السالم بالبحث:
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اجلناس املضارع يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
وذلك ما كان االختالف يف الركنني يف نوع احلروف فإن «كانا متقاربني يف املخرج نـي اجلنـاس
«وكُنْ ـ ُ أَخْفَضا ـهُمْ صا ـوْتاا وأَعْلَــاهُمْ فَوْت ـاا
مضــارعا» (التفتــازاين .)462 :1433 ،ومــن ذلــك قول ـ
فَطِرْتُ بعِناانهاا واسْتابْدادْتُ برهاانهاا كَالْجابال لَا تُحاراكُ ُ الْقَوااصِـفُ ولَـا تُزيلُـ ُ الْعاوااصِـفُ» (اخلطبـة )37
شــب اإلمــام حال ـ يف خالفت ـ بعــد عثمــان وجري ـ فيهــا علــى قــانون العــدل واألوامــر اإلهليّــة
والثبــات علــى احلـقّ باجلبــل فكمــا ال حترّكهــا قواصــف الريــا وعواصــفها كــذلك هــو الحترّكـ عــن
سواء السـبيل مراعـاة هـوى ألحـد أو اتّبـاع طبـع خيـالف مـا يقتضـي سـنّة اللّـ وشـرع » (البحـراين،
 :1362ج .)95/2فهو جبل اإلميان والعقيدة والتقـوى .وأنـك تالحـظ املوسـيقى النامجـة عـن جتـان
اللفظ ــني يف متعلق ــات املش ــب بـ ـ ب ــني «الق ــاف» و«الع ــني» يف لفظ ــي «القواص ــف» و«العواص ــف»
واحلرفــان مــن حــروف احللــق واجملهــورة الــل تــدل علــى الثبــات ،والقــوة ،والشــدة واملقاومــة وهــذا
ينسجم مع بـات اإلمـام يف احلـق والوقـوف علـى قـانون العـدل ومقاومتـ هلـوى النـاس ،وهـذا
التجان يؤدي داللة تعبريية تسهم يف تقرير معىن التشبي يف ذهن املتلقي وجتعل مقبولة لدي .
اجلناس الالحق يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
قد ورد هذا النوع من اجلناس يف التشابي  ،وهو «إن مل يكـن احلرفـان متقـاربني» (التفتـازاين،
 )462 :1433يف املخرج يسمى الحقا .منـ قـول اإلمـام واعظـاا« :وعالَـيْكُمْ بكِتاـاب الل َّـ ِ فَإنـ ُ
الْحابْـلُ الْماـتِنيُ والنُّـورُ الْمُـبنيُ والشاـفَاء النــافِعُ والـرايُّ النـاقِعُ» (اخلطبـة  )156اإلمـام حيــث
على لزوم كتاب اهلل بذكر نعوت للمشبهاتب ينبّ علـى فضـيلت  .يعـ كتـاب اهلل حبـل لنجـاة
املتمسك ب ورشح بذكر املتانة .وهو نور مبني تستنري ب القلوب وشفاء نافع مـن داء اجلهـل
وري نافع للعطشان ،نالحظ يف هذا تشبي اجلمع الـذي شـب كتـاب اللّـ بأربعـة املشـبهاتبـ ،
اجلناس الالحق واررّف يف كلمـل «املـتني» و«املـبني» ،واجلنـاس الالحـق يف كلمـل «النـافع»
و«الناقع» .فإن هذ النعوت فضال عن الصور اجلميلة الناجتة من التشـبي  ،تعمـل علـى إ ـراء
الــنص باملوســيقى مــن حيــث توافــق نغمهــا وانســجام جرســها احلاصــل مــن اجلنــاس .وأمــا
الختالف خمارجهم فلهم معان خمتلفة :حرف «التاء» من احلروف الناطْعية (ألهنا رج من
نطع احلنك أي سـقف ) و«انفجـاري شـديد» (حسـن )55 :1998 ،وكلمـة «املـتني» مبعـىن الشـديد
والقــوي وحــرف «البــاء» مــن احلــروف الشــفوية و«جمهــور شــديد وي ـوحي باالنبثــاق والظهــور»
(حسن )101 :1998 ،وكلمة املبني مبعىن بني.
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اجلناس اررف يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
هــو اخــتالف املتجانســني «يف هيــآت احلــروف فقــط» (التفتــازاين )460 :1433 ،ومــن ذل ـك قــول
اإلمام يف خطبة اجلهاد« :أَما باعْدُ فَإن َّ الْجهاادا بااب مِنْ أَبْوااب الْجانـةِ فَتاحاـ ُ الل َّـ ُ لِخااصـةِ
أولِياائِـ ِ وهُــو لِباــاسُ التقْـواى ودِرْعُ الل َّـ ِ الْحاصِــيناةُ وجُنتُـ ُ الْوا ِيقَـةُ» (اخلطبــة  )27يف هــذا تشــبي
اجلمــع والبليــر وقــع املشــب بـ خــربا بيــد أن اخلــرب يف التشــبي األول خــرب النواســخ ويف بقيــة
التشبيهات خرب املبتـدا .فقـد جـان اإلمـام بـني كلمـل «اجلُنّـة» بضـم اجلـيم وهـي «مـا
جينت ب أي يسـتتر كالـدرع واحلجفـة» (ابـن أيب احلديـد :1337 ،ج )77/2و«اجلَنّـة» بفـتح اجلـيم
الل هي من النعيم ،وقد وقع التشاب التام يف رسم احلرف ،ولكن نوع احلركـات يف اللفظـني
هو موضع اإلختالف ،قد أشار ابن ميـثم البحـراين يف شـرح هلـذا املوضـع إىل انتقـال معـىن
«اجلُنّة» من داللتها املاديـة إىل داللتـها املعنويـة فقـال« :ووجـ املشـاهبة أن اإلنسـان يتقـي شـر
العدو أو سوء العذاب يوم القيامة كما يتقي بثوب ما يؤذيـ مـن حـر وبـرد ،وبدرعـ وجنتـ مـا
خيشــا مــن عــدو » (البحــراين :1362 ،ج )34/2واجلنــاس بــني هــذين الكلمــتني تك ـرر يف تشــبي
آخر« :عِباادا اهلل أوصِيكُمْ بتاقْواى اهلل ...فَإن َّ التقْواى فِي الْياوْم الْحِرْزُ والْجُنـةُ وفِـي غَـد الط َّريـقُ
إلَى الْجانة» (اخلطبة  )233شبه التقوى بشيئني :يف اليوم كاحلرز واجلُنـة ويف الغـد كـالطريق
إىل اجلَنة .هناك اجلناس ارـرف بـني كلمـل «اجلَنّـة» و«اجلُنّـة» يف فاصـلتني وكلتامهـا مـن
«أصــل واحــد ،وهــو الســتر والتسـتّر .فاجلَنّــة :مــا يصـري إليـ املســلمون يف اآلخــرة ،وهــو ــواب
مستور عنهم اليوم .واجلُنّة :الترس وكل ما استتر ب مـن السـال (مصـطفوي :1368 ،ج)122/2
وكذلك التقوى حيفظ ويستر االنسان من املكـار الدنيويـة هـي احلـرز الـذي حيصّـن اإلنسـان
عن املوبقات واآل ام يف الدنيا كما أن هبا تكون احلماية عن الذل واهلوان وجيعل الل َّ للمتقني
﴿وَم ن يَتَّ ِ اللَّ هَ يَج َع ل لَّ ه َمخ َر ًج ا َويَرزق ه ِم ن
فرجا وخمرجا من كل أمر صعب ،كما قال تعاىلَ :
َحي ث َال يَحتَ ِس ب َوَم ن يَتَ َوَّك ل َعلَ ى اللَّ ِه فَ ه َو َحس به إِ َّن اللَّ هَ بَ الَِ أَم ِرهِ قَ د َج َع َل اللَّ ه لِك ِّل َش يِ

قَد ًرا﴾ (الطالق.)3-2/

جناس االشتقاق يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
لالشتقاق دور بارز يف تقويـة رنـني األلفـاظ واملوسـيقى الداخليـة وفيـ أيضـا نـوع مـن التكـرار.
قال السكاكي يف هذا النوع من اجلناس« :هو اجتماع اللفظني املتجانسني يف أصـل االشـتقاق،
ويسمى املقتضب» (السكاكي.)430 :1983 ،
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هذا اجلناس يعترب من أكثر أنواع اجلناس وروداا يف تشابي اخلطب ألن اإلمام مييل
إىل التشبيهات البليغة الـل تشـتق مصـادرها مـن أفعاهلـا ،كيـث اسـتخدم يف خطبـ حـواي
مئة تشبي من هذا النوع وهلا أكرب األ ر يف إرتقاء القيم املوسيقية الداخلية وأيضـا يف تنميـة
املعىن وتأكيدها يف كالم اإلمام .
ومن ذلك «وفَراضا عالَيْكُمْ حاج بايْتِـ ِ الْحاـراام ال َّـذِي جاعالَـ ُ قِبْلَـةا لِلْأَناـام ياردُوناـ ُ وُرُودا الْأَنْعاـام
وياأْلَهُونَ إلَيْ ِ وُلُو ا الْحاماام» (اخلطبة  )1قول يردون ورود األنعام مبالغـة يف تشـبي ورود اخللـق
البي بـورود األنعـام وقولـ يـأهلون إليـ ولـو احلمـام إشـارة إىل شـوق اخللـق يف كـلّ عـام إىل
ورود بي اهلل كما يشتاق إلي احلمام الذي يسكن « .فمـن رأى احلجـاج عنـدما يـدخلون مكـة
يقف أمام صورة تـدهش العقـول .إهنـم مجيعـا يتوجهـون إىل بيـ اهلل يتزامحـون للربكـة منـ
والتزود من تلك البقاع املباركة ولو رأيتهم كيف خيشعون ويتضـرعون ويبكـون وينـاجون رهبـم
بقلوب مملوءة باحلب ل والرجاء لرأي مشـهدا عجيبـا» (املوسـوي :1376 ،ج .)54/1نـرى كيـف
اإلمــام قــد متك ـن مــن خلــق املوســيقى الداخليــة يف هــذين التشــبيهني باســتعانة جنــاس
االشــتقاق الــذي تك ـرر الفعــل يف صــورة مصــدر مــبني للنــوع «يــردون /ورود  -يــأهلون /ولــو »
وغــرض اإلمــام مــن اســتخدام هــذا املوس ـيقى وهــذا اجلنــاس هــو التأكي ـد عل ـى ازدحــام
الــواردين وشــدة اشــتياقهم إىل تلــك الربــوع وحنينــهم إليهــا وزي ـادة تثبيت ـ يف ذهــن املتلقــي.
فضال عن هذا ،تكرار التركيب النحوي يف التشبيهني والسجع املطرف يف فاصلتني «األنعـام/
احلمام» يساعدان مجال املوسيقى.
يف وصـف فتنــة بـ أميــة وعسـفهم «فَلَــا يابْقَـى ياوْمائِــذ
ومـن اجلنــاس االشـتقاق قولـ
مِنْكُمْ إل َّا ُفَالَةٌ كَثُفَالَةِ الْقِدْر أو نُفَاضاـةٌ كَنُفَاضاـةِ الْعِكْـم تاعْـرُكُكُمْ عاـرْكا الْـأَدِمي وتادُوسُـكُمْ داوْسا
الْحاصِيدِ وتاسْتاخْلِصُ الْمُؤْمِنا مِنْ بايْنكُمُ اسْتِخْلَاصا الط َّيْر الْحابةَ الْباطِيناةَ مِنْ بايْن هازيل الْحابا»
(اخلطبة  )107نرى يف هذا املقطع مخسة تشـبيهات ،ال ـة منـها وقـع فيهـا املشـب بـ مصـدرا
مبينا للنوع ويوجد جناس االشتقاق فيها .وأما التشبي األول «تعرككم عرك األدمي» يع هذا
الفتنة ترميكم وتـذللكم كمـا يـدلك اجللـد املـدبوال وبواسـطة جنـاس االشـتقاق وتكـرار الكلمـ ،
أراد ب شدة تذللهم وغلبة الفنت عليهم .تتسم املوسيقى هنا بـالقوة والشـدة املناسـبة للمعـىن
الــذي أري ـد تصــوير وبيان ـ  .جــرس احلــروف واأللفــاظ «تعــرك ،عــرك» ي ـتالءم مــع الشــدة
والقســوة .إهنــا صــورة رهيبــة فكمــا يعــرك اجللــد عنــد الــدبر كــذلك يكــون علــيهم حــىت تغيّــر
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ألواهنم .والتشبي الثاين «تدوسكم دوس احلصيد» تكرار الكلمـ واجلنـاس املوجـود أشـار إىل
منتــهى ذلتــهم وتأكيــد علـى إهانتــهم وبواســطة مضــافإليـ «احلصــيد» يصــور للمخاطــب نــوع
الدوس أي تدقكم الفتنة كـدق ارصـود املقطـوع ،والتشـبي الثالـث «تسـتخلص ...اسـتخالص
الطري» شب استخالص املؤمن من بني ساير الناس بالقتل واالذي باسـتخالص الطـري احلبّـة
السمينة من الفارغة اهلزيلة كناية عن اهتمامهم بأخذ املؤمنني ليتخلصـوا منـهم .هـذا كـالم
اإلمام يف إشارة إىل ما يأيت وحيدا من الفنت وملـا كـان املخـرب بـ حمقـق الوقـوع لكونـ
مأخوذا من معدن الرسـالة ،هـذا النـوع مـن التشـبي وهـذا املوسـيقى يفيـد كثـرة االنتبـا  ،كمـا
يعتمد على تركيز الداللة يف ذهن املخاطب وفيها نوع من التأكيد.
نالح ــظ يف ك ـل التش ــبيهات البليغ ــة ال ــل وردت يف ص ــورة املص ــدر امل ــبني للن ــوع جن ــاس
االشتقاق وهذا اجلناس ناتج من التكرار «املصدر املنصـوب الـذي يؤكـد معـىن عاملـ املـذكور
قبلـ  ،ويقويـ ويقـرر » (حسـن :1974 ،ج )208/2هـذا مـن ناحيـة املعـىن وأمـا مـن ناحيـة اللفـظ،
فجــاء جنــاس االشــتقاق ليحقــق وحــدة موســيقية وترجيع ـاا نغميـاا بفضــل تشــاب احلــروف بــني
اللفظني .وهذا النوع من اجلنـاس يف غايـة الروعـة وقمـة الفصـاحة وذروة البالغـة ويوجـد يف
اآلذان موسيقى رائعةا ساحرةا.
والالف للنظر يف موسيقية التشابي  ،إن أغلـب اجلناسـات ـ ـ غـري جنـاس االشـتقاق ـ ـ يف
التشابي ترد يف موقع الفاصلة ،وهذا يـدل علـى أن وظيفتـها تتضـاعف لتقويـة املـؤ ر الصـويت
وحتــاول أن جتعــل منــها قطعــة موســيقية مرك ـز  ،تثب ـ يف الــذهن والــذاكرة جملــرد ناعهــا
والســيما أهنــا صــيغ ضــمن اإليقــاع الســجعي وهــذا يزيـد يف مجاليــة التشــابي وتقويـة املعــىن
والتأ ري يف املخاطب.

السجع يف تشبيهات خطب هنج البالغة
السجع هو «تواطؤ الفاصلتني مـن النثـر علـى حـرف واحـد» (التفتـازاين )471 :1433 ،وهـو ميـنح
الكالم نوعا من اجلمال املوسيقى و«يف النثر كالقافية يف الشعر» (التفتازاين )471 :1433 ،وأما
األسجاع املوجودة يف هنج البالغة والتشابي أيضا بعيدة عن التكلف والصنعة وهذا شيء قرر
ب ـ جــورج جــرداق حيــث يقــول« :فــإذا هــو علــى كثــرة مــا في ـ مــن اجلمــل املتقاطعــة املوزونــة
املسجّعة ،أبعد ما يكون عن الصنعة ،وأقرب ما يكون من الطبع الزاخـر» (جـرداق.)28 :1375 ،
وأما األنواع املختلفة من السجع يف اخلطب فهي:
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السجع املطرف يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
وهو ما «اختلفتا الفاصلتان يف الوزن» (التفتازاين )472 :1433 ،واتفقتا يف التقفية وهذا االتفاق
يبعث إيقاعاا مجيالا لب اآلذان .نالحظ منوذجا من هذا السجع يف قالـب تشـبي اجلمـع يف
كـالم اإلمــام « :عُقِـداتْ رااياــاتُ الْفِـتان الْمُعْضِـلَةِ وأَقْـبالْنا كَالل َّيْــل الْمُظْلِــم والْباحْــر الْمُلْـتاطِم»
(اخلطبة  )101إن اللفظني املسجوعني يف الكالم أي« :املظلم» و«امللتطم» حيمالن شـحنتني يف
آن ،إحدامها وقع املوسيقى يف اآلذان و انيتهما معىن متمم ملشب ب « .شـبّ الفـنت يف إقباهلـا
بالليــل املظلــم وكمــا ال يهتــدي يف ظلمــة الليــل ملــا يــراد ،ال يهتــدي يف الفــنت إىل حــق وبــالبحر
امللتطم يف عظمها وخلطها للخلق بعضهم ببعض وانقالب قوم على قوم بارقّ هلـم واهلـالك
كم ــا يل ــتطم بع ــض أم ــواج البح ــر ب ــبعض» (البح ــراين :1362 ،ج )12/3وق ــد تش ــترك الفواص ــل
«املظلم وامللتطم» يف تصوير جو التشبي وهـو جـو االضـطراب والظـالم يف الفـنت .فضـال عـن
هــذا حرك ـات املضــمومة واملفتوحــة واملكســورة يف لفــظ «مُل ـتاطِم» تص ـوّر جــواا مــن التضــارب
والتالطم عند املتلقي.
ومن هذا اجلناس يف ذكر كتاب اللّ وتعظيم تنبيها علـى وجـوب متابعتـ يف إطـار تشـبي
اجلمع قائال« :وا كِتاـابُ الل َّـ ِ باـيْنا أَظْهُـركُمْ ناـاطِق لَـا ياعْياـا لِساـانُ ُ وبايْـ لَـا تُهْـدامُ أَرْكَانُـ ُ وعِـز لَـا
تُهْ ـزامُ أَعْواانُ ـ ُ» (اخلطب ـة  )133شــب اإلمــام كتــاب اهلل بإنســان نــاطق يف ايضــا املعــىن
وإيصــال إىل الـذّهن وبالبيـ الو يــق املســتحكمة أركان ـ كمــا أنّ البيـ حيفــظ أهلـ فكــذلك
الكتاب الكرمي حيفظ العامل مبا في وبصاحب عز أو سبب للعزّ األبدي الدائم.
السجع املتوازي يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
الس ــجع املت ــوازي و«ه ــو م ــا كــان االتف ــاق يف ال ــوزن والتقفيــة يف الكلم ــتني األخريت ــني فق ــط»
(اهلامشي )331 :1999 ،وقد ورد السجع املتوازي يف سـياق التنبيـ علـى وجـوب العمـل يف مجيـع
احلاالت« :أَلَا فَاعْمالُوا فِـي الرغْباـةِ كَماـا تاعْمالُـونَ فِـي الرهْباـةِ» (اخلطبـة  )28السـجع املوجـود بـني
آخر فقرة املشب «الرغبة» وآخر فقرة املشب ب «الرهبة» خيلق املوسيقى املـثرية ،فضـال عـن
التضاد بينهما وتكرار الكلمات بشكل اجلناس االشتقاق (اعملوا /تعلمون) يف كل الفقرتني.
ونظري هذ السجع ،تشبي اجلمع الذي شـبه فيـ الـدنيا بـامور املتعـددة« :فَـإن َّ الـدُّنْياا...
غُرُور حاائِلٌ وضاوْءٌ آفِلٌ وظِل زاائِلٌ وسِنااد ماائِل» (اخلطبة  )83فإن توصيف الدنيا وذكر معايبها
يف إطار التشبي ومـو رات صـوتية ونعيـة جيسـدها السـجع املتـوازي بـني نعـوت املشـبهاتبـ
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«حائــل»« ،آفــل»« ،زائــل» و«مائــل» .فاألســجاع القص ـرية خفيفــة عل ـى اللســان وتــوحي بأفك ـار
الكاتب وعواطف بأن الدنيا أيضا قصرية وفانية .هذا النسق التشبيهي -االيقـاعي يعكـ لنـا
معاين ودالالت إحيائية كلها تكثف معىن الفناء والكر للدنيا.
السجع املرصع يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالت
السجع املرصع و«هو ما كان فيـ ألفـاظ إحـدى الفقـرتني كلـها أو أكثرهـا مثـل مـا يقابلـها مـن
الفقرة األخرى وزناا وتقفية» (هامشي .)330 :1999 ،وهو قليل يف خطب هنج البالغة .مـن هـذا
يف طلب املعافاة يف االديان واألبدان «ناسْأَلُ ُ الْمُعاافَاةَ فِي الْأَدْياانِ كَماا ناسْـأَلُ ُ
السجع قول
الْمُعاافَــاةَ فِــي الْأَبْ ـداان» (اخلطبــة  )98تك ـرر اإلمــام التركيــب النحــوي لتشــاب املعافــاة يف
االديان واألبدان؛ ألن «لألديان سقما وطبا وشـفاء كمـا أن لألبـدان سـقما وطبـا وشـفاء» (ابـن
أيب احلديــد :1337 ،ج .)80/7نالحــظ الســجع املرصــع بــني ألفــاظ املشــب واملشــب ب ـ ومل يــأت
الكالم لغرض حتقيق الترصيع بل جاء تلقائيا خادماا ملعىن التشبي .
املوازنة يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالهتا
مــن ارســنات اللفظيــة الــل وظّفهــا اإلمــام يف التشــابي فــن املوازنــة حيــث تتفــق ألفــاظ
التشابي يف الـوزن ،فريتفـع هبـا مسـتوى املوسـيقى الداخليـة يف الـنص .إن مـن أهـم العناصـر
املكونة للموازنة أو التوازي هو البنية املتكئة علـى تكـرار التركيـب النحـوي وميكـن أن نقـول كـل
تواز يؤدي إىل التشاكل النحوي وتكرار التركيب وانتظامها .من خالل متابعتنا لتشابي خطب
هنــج البالغــة ،وجــدنا أن املوازن ـ قــد جــاء فيهــا عل ـى قســمني :القســم األول هــو موازنــة بــني
املشبهات ب يف تشبي اجلمع ،وقسم اآلخر موازن بني تشبيهني متواليني.
وأم ــا القس ــم األول م ــن املوازن ــة فن ــذكر« :فَهُــمْ فِ ــي ذَلِــكا كَالْأَنْعا ــام الس ــائِماةِ والصُّــخُور
الْقَاسِــياة» (اخلطب ــة  )108ش ــب بــ أمي ــة يف غفلت ــهم باألنع ــام الس ــائمة ويف قس ــاوة قل ــوهبم
بالصـخور القاســية وأنـك تالحــظ املوازنــة بــني متعلقــي املشــب بـ «الســائمة» و«القاســية» ممــا
يعطــي التشــبي اتســاقا يف اجلــرس وإيقاعــا يف الــنغم وهــذا التــوازي يصــور عواطــف اإلمــام
الثائرة على غفلة بـ أميـة وجهلـهم وحريهتـم وعـدم رجـوعهم إليـ وتـداويهم بـ واهتـدائهم
بأنوار وأخذهم من علوم وحكم علي السالم.
نالحـظ النـوع الثـاين مـن املوازنـة أي موازنـة بـني التشـبيهني يف التشـبي البليـر الـذي وقــع
املشــب ب ـ مفعــوالا اني ـاا لبــاب علــم« .فَساــوى مِنْ ـ ُ ساـبْعا سا ـماواات جاعاـلَ سُ ـفْلَاهُن ماوْجـاا ماكْفُوف ـاا
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وعُلْيااهُن ساـقْفاا ماحْفُوظـاا» (اخلطبـة  )1فقـد شـب اإلمـام «سـفلى السـموات مبـوج مكفـوف
واستعار لفظ املوج للسمكة ملا بينهما مـن املشـاهبة يف العلـو واالرتفـاع ومـا يتـوهّم مـن اللـون،
وشب عليـا السـموات بسـقف حمفـوظ واسـتعار لفـظ السـقف مـن البيـ للسـماء يف األصـل ملـا
بينــهما مــن املشــاهبة يف االرتفــاع واإلحاطــة» (البحــراين :1362 ،ج .)148/1وهــذ املوازنــة بــني
التشبيهني أعطي النص نغماا موسيقياا داخلياا هلا وقع يف اآلذان واألناع ،فضال عـن الصـور
فيهما .وقد اعتمد هذا التوازي على أساس تركييب هو:
جعل //مفعول ب أول  +مضاف إلي  +مفعول ب ان  +نع

التضاد واملقابلة يف تشبيهات خطب هنج البالغة ودالالهتما
التضاد أو الطباق أحد عناصر املوسيقى الداخلية يف تشـبيهات خطـب هنـج البالغـة .التقابـل
الصويت بني اللفظني املتضادين مينح التشابي موسيقى مجيلة مؤ رة من خالل توارد اللفظة
وضديتها بشكل متقـارب .ومـن أمثلـة التضـاد يف التشـابي يف العبـارة الـل وقـع املشـبهاتبـ
مفعوالا انياا ألرى «ماا لِي أَرااكُمْ أَشْبااحاا بلَا أَرْواا وأَرْوااحاا بلَا أَشْباا ونُساكاا بلَـا صاـلَا واتُجـاراا
بلَا أَرْباا واأَيْقَاظاا نُوماا واشُهُوداا غُيبـاا واناـاظِراةا عامْياـاءه واساـامِعاةا صاـماءه وانااطِقَـةا باكْماـاء» (اخلطبـة
 )108ش ـبّههم يف عــدم انتفــاعهم بــالعقول وعــدم حتريــك امل ـواعظ والتــذكري هلــم باجلمــادات
اخلاليــة مــن األروا وعــن عــدم هنضــة بعضــهم إىل احلــرب دون بعــض إذا دعــوا إليـ كمــا ال
يقوم البـدن بـدون الـرو وال الـرو بـدون البـدن .مـن تزهّـد منـهم فزهـد ظـاهرىّ لـي عـن
صال سريرت ومن يتّجر منهم باألعمال الفاسدة وهو يعتقـد كوهنـا قربـة إىل اللّـ مسـتلزمة
لثوابـ ولـي كــذلك وهـم أيقـاظ العيــون نـوّم العقــول وشـهودا بأبـداهنم غيّبــا بعقـوهلم وعيونــا
ناظرة عمياء أى عن تصفّح آ ار اللّ للعربة هبا واالنتفاع يف أمر اآلخرة فهـي تشـب العمـى يف
عدم الفائدة هبا .آذانا سامعة لألصوات صمّاء عـن نـداء اهلل والنـافع مـن كالمـ فهـي تشـب
الصمّ يف عدم الفائدة املقصودة .وألسنة ناطقة بكماء عن النطـق مبـا ينبغـي فأشـبه الـبكم
(البحــراين :1362 ،ج )45-43/3فــأراد اإلمــام أن جيســد التنــاقض املوجــود يف شخص ـيات
أهــل الكوف ـ عــن طري ـق التضــاد ب ـني األلفــاظ يف إطــار التشــبي ممــا زاد مجالي ـة ورنــة يف
العبــارة .تلعــب هــذ الثنائي ـات املتضــادة دوراا اساس ـياا يف إلقــاء حــاالت اإلمــام النفس ـية
الثائرة واملشبوبة بالغضب والتوبيخ بالنسبة إىل أهـل الكوفـة .هكـذا تالحـق التضـاد والتشـبي
ليكونا بذلك لوحة فنية جند فيها األلفاظ خدماا للمعاين.
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وكذلك قول علي السالم يف موضع آخر خياطب أصحاب ويذمهم ويوبّخهم على تثاقلـهم
مــن جهــاد معاويــة وأصــحاب «داعاـوْتُكُمْ سِـرّاا وجاهْــراا فَلَـمْ تاسْـتاجيبُوا وناصاـحْ ُ لَكُـمْ فَلَـمْ تاقْبالُــوا
أَشُـهُود كَغُيــاب وعابيــد كَأَرْباــاب» (اخلطبـة  )97فقــد عــرب عــن هــذا التشــبي بأســلوب اإلســتفهام
وجبمل انية ليؤكد غرض  .شبّههم علي السالم بالغياب مع حضـورهم ألنّ مثـرة املشـاهدة
هو االستفادة واالنتفـاع فـإذا ليسـوا كـذلك فهـم كالغيـاب عنـها يف عـدم االنتفـاع هبـا ،وكـذلك
شبّههم بالعبيد كأرباب «فألنّهـم رعيّـة مـن شـأهنم التعبّـد ألوامـر امـرائهم مث إنّهـم لتعـزّزهم
ومشوخهم كربا وعدم طاعتهم كاألرباب الّذين من شأهنم أن يأمروا وال يـأمتروا» (البحـراين،
 :1362ج )406/2فقد استخدم علي السالم طباق السلب تارة وطبـاق اإلجيـاب تـارة أخـرى يف
إطــار التشــبي وقــد تالحــق فــن الطبــاق مــع الســجع املتــوازي بــني «غيـاب وأربــاب» وأدت هــذ
الفنــون وظ ــائف دالليــة س ــامه يف ابــراز املع ــىن املقصــود والغ ــرض من ـ ه ــو عــرض حال ــة
التناقض فيهم وهـي يف الوقـ نفسـ أدق يف تصـوير مشـاعر اخلطيـب وأفكـار ؛ ألن مشـاعر
املتنوعة كاجة إىل أساليب متغايرة تفصح عنها.
وللمقابلــة أ ــر يف إحــداا جــرس موسـيقى مــن خــالل تقابــل األلفــاظ وتناغمهــا يف تركيـب
الــنص« .يهــتم الشــاعر بالبنــاء التقــابلي لأللفــاظ ألحــداا األ ــر الــدالي واإليقــاعي ،وحيـاول
اســتثمار للتعــبري عــن الــدفقات الشــعورية ،حــىت جيســدها للمتلقـى يف قالــب مجــاي متميـز»
(علوان.)490 :2008 ،
ومــن أمثلتــها خطبــة ــائرة ألقاهــا اإلمــام عنــدما تســلم زمــام اخلالفــة ففيهــا جتلـي
التضاد والتقابل يف أمجل صور وهذا التضاد هـو نفسـ مـا حـدا إبـان خالفـة اإلمـام وجعـل
الــبالد اإلســالمية تغلـي وتفــور بــالفنت كمــا أن التقــوى تقــف أمــام الفــنت والشــهوات قــال :
«واإن َّ الْخاطَاياـا خايْـلٌ شُـمُ حُمِـلَ عالَيْهاــا أَهْلُهاـا وخُلِعاـ ْ لُجُمُهاـا فَتاقَحماـ ْ بهـمْ فِـي النـار أَلَــا وإن َّ
التقْـواى ماطَاياــا ذُلُـلٌ حُمِـلَ عالَيْهاــا أَهْلُهاــا وأُعْطُــوا أَزمتاهاــا فَـأَوْراداتْهُمُ الْجانــة» (اخلطبـة  )16يرســم
اإلمام مشهدين متقابلني بديعني ،ففي املشهد األول نرى خيوال شُمسا قـد انفلـ جلمهـا
من أيدي راكبيها وهي تعدو هبم لتوردهم نـار جهـنم ،ففـي املشـهد الثـاين يرسـم اإلمـام
صــورة مجيلــة رائعــة خالبــة ترتــا إليهــا النفــوس وتلتــذ منــها املســامع .فهنــا نائيــة تقابليــة
تضادية هو تقابل مشهدين من خالل املفردات الطباقية «اخلطايا  -التقوى» «شُم  -ذُلـل»
«خُلعـ  -أُعطــوا» «النــار  -اجلنــة» .يرســم أمـري املــؤمنني عــن طريـق هــذين التشــبيهني
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املتقــابلني صــور حيـة مــن اخلطايـا والتقــوى أمــام الســامعني ليختــاروا طــريقهم؛ ألن «الفــرس
الشموس الّل خلع جلامها ملّا كان تتقحّم براكبها املهالك وجتري ب على غري نظام فكـذلك
راكب اخلطيئة ملّا جرى ب ركوهبا على غري نظام الشريعة وخلع بذلك جلام األوامر الشرعية
وحدود الـدين ال جـرم كانـ غايتـ مـن ركوبـ هلـا أن يـتقحّم أعظـم مـوارد اهلـالك وهـي نـار
جهنّم وملّا كان املطيّة الذلول من شأهنا أن تتحرّك براكبها على وفق النظام الّذي ينبغي وال
يتجاوز الطريق املستقيم بل يصرفها بزمامها فيصل هبا إىل املقاصد كـذلك التقـوى فسـهولة
طريق السالك إىل اهلل بالتقوى وكـون التقـوى موصـال لصـاحب بسـالمة إىل السـعادة األبديّـة
الّل هي أسىن املطالب يشبه غاية سري املطيّ الذلول براكبها» (البحراين :1362 ،ج.)301/1

النتائج
تــبني لنــا مــن خــالل هــذ الدراســة أن أمــري املــؤمنني اســتخدم التشــابي لتقريــب معانيـ
تشـبيهات كـثرية حيـث اسـتعمل حـواي أربعمئـة
السامية إىل إدراك السامعني ويف كالم
وعشرين تشبيهاا يف خطب هنج البالغة ،ولتشبيهات هنج البالغـة أبعـاد فنيـة ودالليـة متنوعـة
أحدها املوسيقى الداخلية.
جاءت التشابي حسب مضامينها يف قوالب موسيقى متنوعة .عناصـر خمتلفـة لـق املوسـيقى
الداخلية يف تشبيهات اخلطب ،أمههـا التكـرار ،واجلنـاس ،والسـجع .وقـد جـاءت مجيعهـا بطريقـة
فنية بعيدة عن التكلف وذات صلة و يقة بدالالت اإلمام وأغراض يف التشابي .
وأما التكرار يعترب أحد املكونات اهلامـة يف البنـاء اإليقـاعي للتشـابي ويـايت فيهـا بأمناطهـا
املختلفة من تكرار احلرف وتكرار اللفـظ وتكـرار التركيـب النحـوي .املوسـيقى الداخليـة الناشـئة
عن التكرار يف التشابي  ،إضافة إىل تأ ري على اجلانب اإليقاعي ،فتحمل دالالت مركزية ويـؤ ر
يف راء التشابي إذ أفادت يف توكيد املعىن الذى ألّح اإلمام على إظهار وتعزيز أفكار .
إن أغل ــب اجلناس ــات يف التش ــابي ت ــرد يف موض ــع الفاص ــلة ،وه ــذا ي ــدل عل ــى أن وظيفت ــها
تتضــاعف لتقويــة املــؤ ر الصــويت وأهنــا صــيغ ضــمن اإليقــاع الســجعي وهــذا يضــاعف مجاليــة
التشابي  .وأكثر أنواع اجلناس وروداا يف التشابي هو اجلناس االشـتقاق الـذي يبلـر عـدد حـواي
مئــة تشــبي ؛ أي بنســبة  %28مــن كــل تشــبيهات اخلطــب .واســتخدامها يف التشــابي البليغــة الــل
تشتق مصادرها من أفعال وهلا أكرب األ ر يف تنمية املعىن وتأكيدها يف كالم اإلمام .
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وأما السجع فيوجد أنواعها يف التشبيهات ويأيت حينا يف أعجاز املشـب واملشـب بـ وحينـا
آخ ــر يف أعج ــاز التش ــبيهني املت ــواليتني .والتوازي ــات فيه ــا ق ــد ورد يف ص ــورة تك ـرار التركي ــب
النحــوي .الطبــاق واملقابلـ هلمــا أ ــر يف إحــداا جــرس موسـيقى مــن خــالل انســجام األلفــاظ
وتناغمها وتلعب دورا أساسيا يف تفريض أحاسي اإلمام على السامعني.

الموسيقى الداخلية ودالالتها في تشبيهات خطب نهج البالغة
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