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 امللخّص

يضمّ هنج البالغة يف طياته أساليب فخمة شغل النقاد والبالغيني بدراستها منذ القدمي حىت يومنا هذا. فلم يغادر 

مهية هذه فيه شيئا من أبواب البالغة إلّا أن يوشّح كالمه حبلية من حالها الوضيئة. تنبع أ  اإلمام علي

الدراسة من أنّها تبني مواضع اجلمال والفصاحة يف التركيب املزناح بالتقدمي والتأخري، فندرك مدى صحة األسلوب 

الذي أخرج فيه النص، وموافقته حلال املخاطب وفق ما قاله علماء البالغة، حىت نتمكّن من احلكم على النص 

األخري. حياول البحث مبتابعة املنهج التحليلي الوصفي وتقوميه ووضعه يف مكانه املناسب من حيث النصوص 

دراسة أسلوب االنزياح املتمظهر يف التقدمي والتأخري يف خطب هنج البالغة ويهدف إىل الكشف عن الدالالت 

مل يستخدم آلية التقدمي  واألغراض البالغية الكامنة وراء هذا األسلوب. توصّلت الدراسة إىل أنّ اإلمام عليا 

أخري حماكاة ملا هي مرسومة يف العربية من املخالفة لألنظمة املألوفة للغة، بل استعمله للتعبري عمّا اختلج يف والت

مكنونات صدره من مشاعر وأفكار، فلم تقتصر بالغة أغراض التقدمي والتأخري عنده على االهتمام والعناية 

لتعظيم، ذكر السبب، تعجيل املسرّة إىل نفس فحسب؛ إذ عُين بأغراض أخرى كالتنبيه والتحذير، التشويق، ا

السامع، التعجب و... وأحيانا يلتقي غرضان لفظيا ومعنويا يف خطبة، مما تنمّ هذه السمة عن قيمة القضية 

بعبقريته الفذّة استطاع أن يتمتّع بالتشكيل  الداللية يف تفكري اإلمام البالغي. وممّا يلفت النظر إليه أنّه 
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 ةمقدم

ة أن جعل أقالم العلماء واألدباء تتالقفه بالشرح والدراسة يبلغ كتاب هنج البالغة من األمه

كزن زاخر من ى توي علحيزال يل بشكل واسع، إلّا أهنا بالرغم من كل ذلك اليوالتحل

 أمامها. ومن هذه نية اليت جعلت أرباب الفصاحة والبالغة مذهوليانيب البياألسال

نات ي( الذي نعاجل يف هذه الدراسة عري والتأخميالتقد) يبياح التركيب، أسلوب االنزياألسال

ة ية ودالالهتا النفسيمن مظاهره يف خطب هنج البالغة للكشف عن أغراضها البالغ

اه واختالجاته يختدم نوا  ب املزناحة يف خطب اإلماميل. فجاءت التراكيبالوصف والتحل

ان وجماهل الكالم يب البي بأسالريوذلك ألنّه عبقريّ فطن وخب ؛ةيلنفسوتنسجم مع حاالته ا

 عمّا هو بصدده؛ إذن ريعاملها معاملة الرسّام لأللوان للتعبيث ختفض له اجلنان فيحب

 ميمالمح التقدى ة لشتّيالحظ القارئ الباحث يف خطب هنج البالغة أنّ األغراض البالغي

اإلمام جاءت متالئمة ى ب املزناحة لديداليل؛ ألنّ جُلّ التراكها، تتسّم بالتنوّع الي فريوالتأخ

« دالئل اإلعجاز» مصادر خمتلفة منهاى مع فضاء اخلطب الداليل. تعتمد دراستنا هذه، عل

س يحملمّد أمحد و« ةياح من منظور الدراسات األسلوبياالنز»لعبد القاهر اجلرجاين و

  لعلي أيب القاسم عون. مييف القرآن الكر« ري والتأخميبالغة التقد»و

وأما بالنسبة خللفية البحث فقد توصّل استقصاؤنا يف الكتب واجملالت واملواقع اإلنترنتية 

ملوضوع املقالة احلاضرة إىل أنّه التوجد دراسة تتناول  اهرة التقدمي والتأخري ودالالهتا يف 

«  املفعول يف هنج البالغةبالغة تقدمي»خطب هنج البالغة، وما عثرنا عليه رسالة معنونة بـ 

قدّمتها زهرا رجندوست يف جامعة خوارزمي بطهران للنيل على درجة املاجستري يف اللغة 

تو يف بواعث االنسجام النصي يف خطب »العربية وآداهبا، وأيضا هناك رسالة حتمل عنوان: 

« هنج البالغة على أساس منهج هليدي الو يفي

قَدّمها علريضا نظري يف جامعة تربيت مدرس  

بطهران للنيل على الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا؛ قام الباحث فيها بدراسة التراب  بني 

ستنا هذه أجزاء النص يف هنج البالغة يف ثالثة مستويات: املعجمي واللغوي والصويت. أمّا درا

فإنّها تسعى إىل تسلي  األضواء على تلك االعتبارات الداللية واجلماليات البالغية اليت نظر 

بعني االعتبار، كذلك حتاول تبيني مدى أثر التقدمي والتأخري يف التعبري  إليها اإلمام علي 
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أمهية هذه عن مشاعر املتكلّم ونقلها إىل املتلقّي إلسهامه يف رجربة صاحب النصّ. وتأيت 

الدراسة من حيث أنّها ترب  بني مستويني من مستويات الدرس اللغوي: املستوى النحوي 

 )اجلانب النظري(، واملستوى البالغيّ وهو اجلانب التطبيقي.

 :منهج البحث

، ري والتأخمينات التقدينتائج البحث املتوخّاة اتّبعنا املنهج الوصفي يف دراسة ع للوصول إىل

امنة وراء كة اليشف عن األغراض البالغكلي يف مزاولة النصوص املختارة واليلواملنهج التح

 ها.ييب فكياح الترياالنز

 :أسئلة البحث

 :نين السؤالياول هذا البحث اإلجابة عن هذحي

  يف خطبه؟ري والتأخميبظاهرة التقد  ف عامل اإلمام عليكي -

 يف خطب ري والتأخميوت خلف التقدة اليت ثية والدالالت النفسيما هي األغراض البالغ -

 ؟ اإلمام علي

 احيف االنزيتعر

وحاً يوحاً وزِيزُحياً وح ز يزيح(؛ زاح الشيء   ي، ز،) اح لغة مأخوذ عن اجلذر اللغويياالنز

ث كعب بن مالك: زاح عنّي الباطل أي زال وذهب وأزاح يوانزاح: ذهب وتباعد. ويف حد

من »   بأنّه:يوقد عرفه صاحب القاموس احمل دّة زيح(: ما2001ابن منظور، ) األمر : قضاه

: مادّة 2004الفريوزآبادي، ) «انزاح وأز حتُهُانا: ب عُد  وذهب، كحيوحاً ز ياً وزُحيح ز يزيالفعل زاح: 

 ةيزيليباإلجن Deviationة ويبالفرنس Ecartعادل ياح اصطالحاً فهو يأمّا االنز. زاح(

اح اخلروج عن أصول اللغة وقواعدها واالحنراف ياالنز عين مصطلحيو؛ (304خياط، د.ت: )

 متوقعة وهلذا رية غيا هو مألوف وشائع االستعمال وكذلك إعطاء الكلمات أبعاداً داللعمّ

ل املثال ال احلصر: التجاوز، يسبى ة عدّة مرادفات، نذكر منها علياملصطلح يف اللغة العرب

: 2008بوطارن وآخرون، ) خالفة، االنتهاك و...االحنراف، العدول، االختالل، اإلحاطة، امل

اً عن جذره اللغوي؛ ألنّ اخلروج ريبتعد كثياح الياالصطالحي لالنز  لنا أنّ املعىننيفتب. (156

س يياح خرقاً للقواعد واملقايس إلّا االبتعاد عمّا ألفه الذهن. إذا كان االنزيعن املألوف ل

لق بإزاحة التكرار عن ساحة اللغة، كالماً خيجملالَ ألن ب ايح لألديتيالشائعة للغةق ما، فإنّه 
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نحّي العادات ي. فإنّه بعد أن ني والسامعنية يف نفوس القارئيرائعا ومؤثّراً لالنفعالت الوجدان

ميرجس دة هتدف إىليبدع لغة جديعن اللغة، 
1
مل يف حياللغة الدارجة؛ فالعنصر اجملاسّم  

 توخّاه علم املعاين الذييلثانوي لذلك العُنصر وهذا ما ا ة تنقل املعىنياجلملة شحنة عاطف

حسب مفهوم ى  من جوانبها حول العدول عن النم  املألوف علري تدور مباحثه يف كث»

 .(270: 2012عبداملطلب، ) «دهم يف صناعة الكالميأصحاب اللغة وتقال

 اح يأقسام االنز

قاد، اليت تصل إىل مخسة عشر انزياحاً، على الرغم من كثرة أقسام االنزياح وتعدّدها لدى الن

: 2011لوط، )نذكر ذلك التقسيم الذي ينقسم فيه االنزياح إىل نوعني وهو االستبدايل والتركييب 

. ويشمل (110: 2002ويس، ). فاالنزياح االستبدايل يشمل التشبيه واالستعارة والكناية واجملاز (15

. (112: 2005ويس، )ف والذكر واالعتراض وااللتفات االنزياح التركييب التقدمي والتأخري واحلذ

 ومبا أنّ موضوع هذه الدراسة خيتص بالقسم الثاين نتطرق فيما يلي إليه دون القسم األوّل.

 (ري والتأخميالتقد) يبياح التركياالنز

اق يه، وذلك سياق الذي ترد فيب الكلمات بعضها مع بعض يف السياح املتعلّق بتركيوهو االنز

 ري والتأخمية يف الكالم األديب ويف التقديبياحات التركيقصر. تتمثّل االنزيطول وقد يقد 

ها ية عامة ومطردة، وعليات حنويبأكثر منهما يف أسلوب آخر. ومن املعروف أنّ يف كلّ لغة ٍبن

ا لفعله وسابقا مفعوله، يكون تالية مثالً الفاعل يففي العرب .(125: 2005ويس، )  الكالمريسي

ة، فنستنتج أنّ يزيليتلف يف اإلجنخي أنّ األمر نيا، يف حييف الغالب إن كان الفعل متعدّ هذا

 ة.يق الصلة بالقواعد اللغوي وثري والتأخميالتقد

تعترب  اهرة التقدمي والتأخري من الظواهر املهمّة اليت متتّعت بعناية البالغيني ويف 

ذه الظاهرة من اجلوانب املهمّة يف تعليق طليعتهم عبدالقاهر اجلرجاين حيثما يعتقد بأنّ ه

اجلرجاين، « )تبدأ باملعاين النحوية يف نفس املتكلّم وتنتهي إىل األلفاظ والكلمات»الكلم، فـ 

. أوّل من أشار إىل هذه الظاهرة بالبحث والدراسة عنها وسببها فهو سيبويه الذي (49: 1984

: 1999)امساعيل نعيم، العناية واالهتمام به  يعتقد بأنّ تقدمي املفعول جاء لغرض بالغيّ وهو

وكأنّهم يقدّمون الذي بيانه أهمّ هلم وهم ببيانه أعىن وإن كانا )العناية »؛ فيقول: (130

                                                      

1. Foregrounding 



  659 االنزياح التركيبي )التقديم والتأخير( في خطب نهج البالغة

 

. مث جاء عبدالقاهر اجلرجاين (1/24: 1990)سيبويه، « واالهتمام( مجيعاً يهمّاهنم ويعنياهنم

التقدمي والتأخري وقسمها يف بداية باهبا إىل  يقتفي أثر سيبويه حيث خصّص بابا واسعاً آللية

نوعني: النوع األول هو التقدمي على نية التأخري حيثما ال خيتلف احلكم اإلعرايب للكلمة مبجرّد 

نقله عن موضعه األصلي؛ مثل تقدمي خرب املبتدأ وتقدمي املفعول والنوع الثاين هو التقدمي ال 

التقدمي عمّا كان عليه؛ مثل تقدمي الفاعل على الفعل؛ على نية التأخري، حيثما خيرج الشيء ب

إذ خيرج من الفاعل إىل املبتدأ. بعد ذلك يتناول آراء القدامى خاصةً سيبويه حول أسباب 

وقد وقع يف »التقدمي اليت حصروها يف العناية والتخصيص، فيطعن هذه الزنعة حيث يقول: 

عناية وألنّ ذكره أهمّ، من غري أن يذكر من أين كانت  نون الناس أنّه يكفي أن يقال إنّه قاد م لل

تلك العناية ومب كان أهمّ. ولتخيلهم ذلك قد صُغّر أمر التقدمي والتأخري يف نفوسهم وهوّنوا 

فبناءً على هذا يعتقد اجلرجاين أنّ قصر التقدمي على . (108: 1984)اجلرجاين، « اخلطب فيه

غي، فيجب أن توضّح جوانبها وتدقّق يف أطرافها حىت العناية واالهتمام حي ّ من شأنه البال

تكشف  الهلا وتظهر قيمتها اجلمالية. ومما يرتب  بأسباب التقدمي والتأخري عند األديب هو 

تصوير التجارب الشعورية اليت تُصادفه آناءَ اخللق األديب حني ختامره مشاعر وعواطف 

اب  والشكليات املألوفة، كما يؤدّي األمر إىل تنفجر يف ضمريه وتتبلور يف قالب يزناح عن الضو

استرعاء انتباء املتلقّي وإثارة أحاسيسه. فكلّ تغيري يف البنية السطحية للجمل فإنّه إبداع فنّي 

تكمن وراءه داللة تتالءم واحلالة الشعورية لألديب. ولكي نلقي األضواء على بعض  من هذه 

التأخري نتناول مظاهر منها يف خطب هنج البالغة الدالالت الكامنة وراء  اهرة التقدمي و

 وذلك على سبيل التمثيل ال احلصر: ألمري املؤمنني علي 

 : املفعول بهميتقد

+ املفعول به +...( أو ما  + الفاعل الفعل) بيترتى عل العربيةة يف اللغة يتتكوّن اجلملة الفعل

(vso) عرف بـي
1

ها اخلروج عن يكثر فيث ياءها، حب أجزية يف ترتيز حبتمي؛ لكنّها التتم

ة أو منظور بالغي. فإنّه يا دون رويدث عشوائحياح( وهو خروج الياالنز) النظام املألوف للغة

اغته، فهو يات صيا لوعي املتكلّم أو صاحب النص باملكوّنات املتشابكة جلزئيشكّل بعدا إدراكي

ق ي عن طررياجلمايل للتعبى ستوكثّف امليا، وإنّما هو إدراك خالق يا وذهنيس إدراكا آليل

 .(329: 2012عبد املطلب، ) ه العالقاتية تتداخل فيخلق بن

                                                      

1. V=Verb الفعل،  هوS=Subject الفاعل و هوO=Object املفعول. هو 
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الفعل والفاعل ى  املفعول به علمية تقدية اجلملة الفعلياح يف بنيمن أبرز مالمح االنز 

ة يالفاعل دون الفعل، فبهذا اخلروج أو العدول عن النظام املعهود للجملة الفعلى معاً أو عل

 توافقاهنا نيتّيلي حتونيمجلت ة املتألّفة من الفعل والفاعل واملفعول إىليديل اجلملة التولتتحوّ

نبغي لنا أن ية. فية ود الالهتما البالغيالظاهر صورهتماة وختالفاهنا يف ية املعنوييف البن

 فال أموالَ» قول:يث يح   علينياملؤمنريالفعل يف كالم أمى  املفعول به علمينتناول تقد

بدو من  اهر ي .(117/اخلطبة) «بذلتموها للذي رزقها، وال أنفاس  خاطرتُم هبا للذي خلقها

ل اهلل الذي ينعون بذل أمواهلم يف سبمين يالبخالء الذ وجّهه إىليأنّه   كالم اإلمام

در باإلنسان املؤمن املعترف بسلطان اهلل جيما ينفقون بأنفسهم فياها، كذلك اليرزقهم إ

المه بدأ اإلمام كيخ البخالء وذمّ فعاهلم، يدور حول توبيفبما أنّ فضاء اخلطبة  عباده.ى عل

؛ ذلك ألنّ اإلنسان بذاته «خاطرتُم»ى عل «أنفس»و« بذلتموها» ىعل «أموالَ» به بتقدمي املفعول

اكتناز املال حمبّ جلمعه، كما أنّه منهوم بنفسه وحفظها من اإلصابة ى ص عليحر

 بإنفاق األموال نيوصي املؤمني نياهتا؛ لكنّ الدستور اإلسالمي البيدّد حباملخاطرات اليت تُه

﴿ال ذ ين  ي  ن ف ق ون  بشّرهم بأعظم األجور والدرجات عنده: ية مرضاته ويل رازقها بغييف سب
ر   ث م  ال ي  ت ب ع ون  م ا أ ن  ف ق وا م نًّا و ال أ ًذى أ م و ال ه م  ف ي س ب يل  الل ه   ( 262/البقرة) ه م  ع ن د  ر ب ه م ﴾ل ه م  أ ج 

ميت يخاً للشياإلنسان وتوبى تها لديأمهى ا عن مدريتعب« األنفس »و «األموال» فقدّم اإلمام

صطبغ كالم اإلمام بتلك ي ملا نين اللفظي هلذمي عنده. فلوال التقدنيالبخل واخلوف املذموت

 وهي اليت أبرزت ذمّ اكتناز ريتأخها مع اليل إليأضفت إفادة السب ة اليتيالصبغة البالغ

ل اهلل ومنحت خطبة اإلمام لونا من الفخامة ياملال واخلوف من املخاطرة بالنفس يف سب

قاها النارجة عن األسلوب املزناح املتمظهر يف ياليت رجعل القارئ ناصتا أمامه، فكأنّها مبوس

 صرخ يف وجه املتلقّي.يالفعل والفاعل ى  املفعول علميتقد

قت ه يفَه والحقيما و حّده م ن ك» يف معرفة اهلل:  ني املؤمنريقول أمى يخطبة أخرويف 

قة ي عظمة حقنيبيأراد اإلمام أن  .(186/اخلطبة) «ههم ن ش بَّى اه ع ن يأصاب  م ن م ثّله وال إ

قائم  ،عرف من خالل معرفة كنه ذاته وأنّه، تعاىليذات البارئ، عزّ وجلّ، بأنّه مزنّه عن أن 

« عين» ىعل« اهيإ»و« أصاب» فعلهى عل« قةيحق» ذاته مستغن  ع مّن سواه؛ فقدّم  املفعول بهب

قة كنه اهلل يغ أنّ حقيله، فإنّه صرّح عرب هذا األسلوب البل املستحقّم هلل وهو يإل هار التعظ

 ها اإلنسان.يتطرّق إليأعظم من أن 



  661 االنزياح التركيبي )التقديم والتأخير( في خطب نهج البالغة

 

 «كميحكم  اهلل أنتظرُ ف» وارج:م اخليات امللفة للنظر قوله ملـما مسع حتكميومن التقد

: ني داللتميالتقدى وأعط« أنتظر» فعلهى عل« حكم  اهلل» ؛ نراه قدّم املفعول به(40/اخلطبة)

 لعواطف ري املفعول يف مثل هذا املوقف النفسي املثمي: التفاؤل والتهدئة؛ فإنّ تقداألويل

جان النفس؛ ألنّ اإلنسان يدّئ ههي، كما أنّه واألملالتفاؤل  دعو إىلي احلماسة واالمتعاظ،

 يف قلبه، خاصة إذا كان من نيميشعر بالراحة والسكون املاخياهلل  فوّض أمره إىلينما يح

ة ية: االهتمام؛ إذا كانت اخلطبة تدور حول أمهيخالقها. الثان أصحاب النفوس املطمئنّة إىل

 به فنرى اإلمام يقدّم املفعولؤونه، س ألمور اجملتمع اإلسالمي وشيحكم اهلل بصفة احملور الرئ

وجّه االهتمام حنو ما هو القول الفصل يف يلكي « أنتظر» الفعل والفاعلى عل« حكم اهلل»

به يف  مي اإلمام للمفعول. فتقدني اإلسالمي عند تفاقم الظروف ومتزّق مشل املسلمريالتفك

ا أنّ اإلنسان عادةً در بالترقب، كمجي وهامّ ريأنّ منتظره شيء كبى ؤكّد عليهذا املوضع 

 .نيميها إلّا جبهدق ومشقةق عظيكن العثور علميدة املنال الياء بعيأش تطلّع إىلي

عجز اإلنسان عن معرفة  يف اإلشارة إىل  ، كالمهميومن أروع هذا اللون من التقد

ه ؤدّي حقَّيصي ن عماءَه العادّون وال حيبلغ ملدح ت ه القائلون والياحلمد هلل الذي ال» اهلل:

يف هذا القسم من خطبة اإلمام غرضان، األوّل ى لقد التق. (1/اخلطبة) «اجملتهدون...

( وإذا كان السجعة يرعا) م، والثاين لفظيّ مجايلّ وهو التناسبيمعنوي بالغيّ وهو التعظ

 ل وهييقادّمت ثالثة مفاع  م طرق تظهره، فإنّ للتناسب دروبا تربزه. ففي قولهيللتعظ

« اجملتهدون» و« العادّون» و« القائلون» ثالثة فواعل وهيى عل« ح قّه» و «عماءهن» و «مدحته»

نقل بنا يصّوران عجز اإلنسان وضعفه عن معرفة خالقه. فيل لذات البارئ يم وتبجيه تعظيوف

ق نطاق ي ومها عظمة شأن اخلالق وضآلة املخلوق وضنيضيض بنقيفيمشهد  اإلمام إىل

ث يف واضح ملا جاء يف القرآن حي تو مياخلالق. ويف هذا التقدكنه ذلك ى علمه للتعرّف عل

يم ﴾ :قول اهلل سبحانه وتعايلي  .(18/النحل) ﴿و إن  ت  ع دُّوا ن عم ة  اهلل  ال ت ح ص وها إن  اهلل  ل غ ف ور  ر ح 

 رية السجع، فتأخيومع هذا الغرض املعنوي حتقّق غرض لفظي بالتناسب الذي وقع يف رعا

اً، كما أنّ يكينامية ومجاالً ديقيإنشاء السجع الذي أكسب اخلطبة روعة موس إىلى الفواعل أدّ

ر عظمة اهلل وعلوّ شأنه يف ذهن القارئ؛ إذ اختتمت كلّ ملن اجلمل يالسجع هنا زاد من تصو

، فكأنّ هذه اجلمل الثالث تقول لنا: مهما كثر عدد يّالفاعل اجلمع التايل للفعل املنفباسم 

 ه، فإنّهم صغارٌ عاجزون عن معرفته.يوعادّي آالئه وجمتهد مادحي اهلل
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  الفاعل واليت رجلب انتباه القارئ، قولهى به عل يدة لتقدمي املفعولومن النماذج اجل

رجال  غَضَّ أبصار هم ذكرُ املَرجع وأراق دموع هم خوفُ ى وبق» اء:ييف ذكر حالة األتق

 وكذلك« ذكرُ املرجع» الفاعلى عل« أبصار هم» املفعول فتقدمي .(32/اخلطبة) «املـَحش ر

ث ذكر ي، ح عة عند اإلمامياء الرفيمزنلة األتقى ل عليدل« خوف احملشر» ىعل« دموعهم»

ان وإذا أردنا أن نعاجل ميواحلشمة واإلى زدان هبا إلّا أصحاب التقويمن صفاهتم ما ال

ى جة علي للنتميه هناك تقدمكن القول بأنّيفى ن معاجلة أخري املذكورري والتأخميالتقد

  وم البعث الذي عبّر اإلماميامة ويجةً لذكر القيكون نتيث أنّ غضّ البصر يالسبب؛ ح

جة يجةً خلوف احملشر الدائم يف القلب؛ فذكر النتيعنه باملَرجِع، كما أنّ إراقة الدمع تكون نت

ى با ملا أدّعله مترقّجير والسبب املؤخّى متابعة الكالم لإلطالع على ثّ القارئ علحيمقدّماً 

انتباه  اح اليت هتدف إىليات أسلوب االنزيمجالى جة املتقدّمة. وهذا هو إحديتلك النت إىل

 ات اجلملة.يالعادات املألوفة لبن ك مشاعره وإثارة عواطفه عرب خرقيالقارئ وحتر

 فعله:ى  املفعول املطلق علميتقد

اس أنّه يرجح القيفعله، ى  املفعول املطلق علميقدذكر إمكان تيه مل يبويالرغم من أنّ سى عل

نهما؛ تلك العالقة اليت قد تالمس حدّ يصحّ للمفعول به لعالقة املشاهبة بيه ما يصحّ في

هذا اللون ى والشاهد عل .(39: 2001األمحر، ) ية للمصدرة النحويفيااللتباس يف معرفة الو 

ا غرّتك ولكن يح قّاً أقول! ما الدن» ا:ية الدنيف غرّ  يب قول اإلمام عليياح التركيمن االنز

د يللتوك« أقول» فعلهى عل« حقّاً» ث قدّم املفعول املطلقي، ح(223/اخلطبة) «هبا اغتررت ...

ا التغرّ اإلنسان، بل هو مغترٌم هبا. فالغرور شيء يقة باح هبا اإلمام وهي أنّ الدنيحقى عل

ابن ) أي خدعه وأطمعه بالباطل واغترّ بكذا أي خُدلع  قال: غَرّه غاروراًيآخر؛  واالغترار شيء

 .: مادّة غَرّ(2001منظور، 

 :يهاملفضّل على ز عليي التمميتقد

و ه ل أحدٌ » ة أهل الكوفة:ميوذكر أسباب هز هتيمظلوم يف اإلشارة إىل  وذلك حنو قوله

 و «مراساً» زييه التمي، فقَد مم ف(27/اخلطبة) «قاماً منّي؟ها م يراساً وأقدم فمنهم أشدّ م 

 نيم يف العتقدمي جيس فهذا «. منّي» ه وهوياملفضّل على ز علييالتمى وهو معطوف عل« مقاماً»

ة عند يفتقد تلك الداللة أو الفائدة البالغيث ي، ح ما كان موضع اهتمام اإلمام

ه يفضّل عل املريأزال بتأخ  ة وهي أنّهيلقي بظالله األسلوبية نقطة تربوي،كما ريالتأخ
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 ىعل« يمنّ» ة واإلعجاب بالنفس عنه وكأنّه لو قدّمينلّم، األنا املتكريضمى احملتوي عل

ده يين دون تقياآلخرى له عليفتخر بنفسه بتفضي  اًين أنّ عليظانّ بعض املعانديل« مراساً»

مل اإلهلي العى ه هو املمارسة واإلقدام علريغى ذكرنا بأنّ الذي جعله مفضَّالً عليبشيءٍ. فهو 

 أو شيء آخر.  باً من النيبيالصاحل ال كونه قر

 : شبه اجلملةميتقد

ه واجملرور حممول يالظرف مفعول ف» بإمكاننا أن ندخل هذا املبحث حتت املفعوالت، ألنّ

فرد يسوّغ أن ي والتوسع جائز مما ريهما كثي( فالتصرف ف97، 1: ج2006عون، ) «هيعل

كتاب اهللِ تُعر ضُ ى وعل» : الفعل، حنو قولهى جلملة عل شبه اميموضع هلما؛ فمنه تقد

االهتمام مبا ى دلّ عليل« تُعر ضُ» ىعل« كتاب اهللى عل» هيم ف، فقاد (75/اخلطبة) ...«األمثالا

 شبه اجلملة يف هذا املوضع متالئماً مع ميهو القول الفصل عند مواجهة الشبهات. فجاء تقد

فة الثالث والدفاع عن نفسه مبا يمن اهتموه يف قتل اخللى ما توخّاه اإلمام من الردّ عل

 كتاب اهلل. فحمهم وهو إحالة األمور إىلي

نالحظ أنّه  (156/اخلطبة) «ره بُ املوت...يعم رُ العللمُ وبالعلم يان ميباإل» : ومنه قوله

 ص.يلتخصلة والسبب بايلذكر الوس« ره بُي» ىعل« بالعلم»و« ع مرُي» ىعل« انميباإل» مقاد 

ن يلة الرهب للموت، فلو أخّر شبه اجلملة يف هذيوالعلم وس ،ان هو سبب عمران العلمميفاإل

 ن أعاله.ي املذكورنيللفعلى ظَنّ أنّ هناك سببا أو أسبابا أخري لنياملوضع

أمّا ب عدُ، » : املفعول به وذلك حنو قولهى ه علمي شبه اجلملة، تقدميومن مالمح تقد

ه شبه يم ف، فقاد (216/اخلطبة) «ة أمرِكم...يكم ح قّاً بوالييل عل-هبحانس-جعل اهلل فقد 

الوجوب وهي داللة واضحة ى للداللة عل« ح قّاً» املفعول بهى عل« كميعل» و« يل»  ومهانيمجلت

معاين الوجوب وااللتزام. فكأنّ ى وحي بظالله املعنوي عليث يل حي والتأوريالتفس الحتتاج إىل

 ميواجب جعله اهلل حقّا له ولوال التقدى  يف هذه اجلملة علمي بالتقدنياملسلمأمر   اإلمام

 ة. ويف قوله:يمن جانب األمّة اإلسالم  ة لإلمامية حقّ الواليملاشعر القارئ بوجوب رعا

ا، يصف الدني( الذي 52/اخلطبة) «ان ها...ريفهي حتفز بالفناء سُكّان ها وحتدو باملوت ج»

ر يلغرض التحذ« اهناريج» و« سكّاهنا» به املفعولى عل« باملوت» و« بالفناء» قَدّم شبه اجلملة

ة؛ فعجّل ين ختافهما النفس اإلنسانية هلا إلّا الفناء واملوت اللذيا اليت ال هنايمن التعلق بالدن

 را للسامع مما تعافه نفسه.ي شبه اجلملة حتذمييف تقد  اإلمام
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يف  على احلال، وذلك حنو قول أمرياملؤمنني  ومن مظاهر تقدمي شبه اجلملة تقدميه

« ت قدموا عليه  املني... اقدموا على اهلل مظلومني وال»بيان كيفية مواجهة الفنت: 

، لتعظيم « املني» ىعل« عليه»وكذلك « مظلومني»على احلال « على اهلل»، فقَدَّم (151/)اخلطبة

 عني غري  املني.اهلل، فهو الذي جيب على العباد بالدخول عليه متواض

ألسلوب التقدمي والتأخري على هذه األغراض والدالالت؛ إذ   اإلمام استخداممل يقتصر 

قيّضت له عبقريته البالغية أن يعامل الكلمات معاملة العجّان للعجني، فإنّها لديه كائنات حيّة مل 

ت وجدانيّة؛ ففي قوله: تُخلق عبثا، فيستخدمها تعبرياً عمّا ختتلج يف ضمريه من مشاعر وانفعاال

أراد أن يرسم ( 83/اخلطبة) «وقد غودر  يف م حلّة األموات ر هينا ويف ضيق املَضجع وحيداً...»

من تعاليم   صورة اإلنسان بعد املوت وهو يف القرب، حىت خيرب القرّاء مبا ينويه اإلمام

يف حملة »ر ومها أخالقية وراء هذه الصورة، فنراه يقدّم ما يوحي مبشاعر اخلوف واحلذ

)تقدمي شبه اجلملة على احلال( فخلق « وحيداً» ىعل« يف ضيق املضجع»و « رهينا» ىعل« األموات

عرب هذا األسلوب املزناح صورةً حترّك اخليال والنفس للتأملّ فيها واالعتبار هبا وملشاهدة ما 

 أنيس وال أحالم. سيؤول إليه املرء  بعد دفنه يف ذلك املضجع الضيق وحيداً بالصاحب وال

 :خرب املبتدأ وخرب النواسخ()  اخلربميتقد

عندما خيرق املتكلّم أو الكاتب األطر واألنظمة اللغوية املألوفة عرب أسلوب التقدمي 

والتأخري، يتجاوز كالمه دالالته األولية اخلاصة به، فيتاح له أن يضيف إىل مباحثه بعدا 

على إبراز الداللة بتقدمي جزءٍ على آخر أو تأخريه عنه.  تركيب الكالم يتميز بقدرته يفمجالياً 

حينما يأيت نظام العبارة االمسية مألوفةً، فإنّ الداللة اليت تتمتّع هبا ال »على سبيل املثال 

تتجاوز الداللة اخلاصة للمبتدأ واخلرب، واإلثارة تنحصر يف هذه احلالة على مفهوم اجلملة 

إذا طرأ انزياح يف اجلملة االمسية، فإنّ انتباه املتلقّي يتّجه حنو االمسية من دوام وثبوت؛ أمّا 

ويف هذا السياق يقول  .(60: 1433أسودي، ؛ شريف عسكري) «املتقدّم من ركين اجلملة االمسية

بالدُكم أنت نُ بالد اهلل تربةً... وهبا تسعة أعشار »يف ذمّ البصرة وأهلها:  اإلمام علي 

ما يبدو من  اهر اخلطبة يدل إطارها املفهومي على عواطف الكراهية ك. (13/اخلطبة) «الشرّ

تعجيالً إل هار ما خيتلج « تسعة أعشار الشرّ»على املبتدأ « هبا»واالستياء، فقدّم اإلمام اخلرب 

يف ضمريه من النفور واالستياء. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنّ تقدمي اخلرب هنا، أخفّ 

 لطول األخري حيث جاء طويالً مبا تعلّق به.« تسعة أعشار الشرّ»تدأ على اللسان من املب
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ه يصف فيوهو  (152/اخلطبة) «ملَمرابيعُ النِمع م ومصابيحُ الظاه يف» أمّا يف قوله:

 ل املسرّة إىليلغرض تعج« عُ الن عميمراب» املبتدأى عل« هيف» خصائص القرآن، قدّم اخلرب

متسّك املسلم ى ثّ علحية والفرح و املسرّريثيذا املوضع  اخلرب يف همينفس السامع؛ فتقد

د يريب الكالم املؤثِّرة، ي العارف بأسالريوهو اخلب  بالقرآن وهنجه املضيء. فكأنّ اإلمام

ل للقرآن؛ ي بقوله ذاك والذي أحلقه بوصف مجنيقلوب املؤمن عجّل الفرحة والسرور إىليأن 

 ه صدره.ينطوي عليق ما حتقّى نه عليعيب ما يختار من األساليف

 (186/)اخلطبة «ع األموري مجريُه مصيالشيء إالّ اهلل الواحدُ القهّار الذي إل» ويف قوله:

  لغرضي التخصيص واخلفّة. فإنّ اإلمام« مصريُ مجيع األمور»على املبتدأ « إليه»قاد م اخلرب 

ى دٌ عليه، ويف هذا األسلوب توكريه عاقبة كافّة األمور دون غيخ صّص اهلل بأنّه الذي تنتهي إل

اإلمام وراء ى ة. وقد نويد ونفي الشرك والوثنية الفكر اإلسالمي وهو التوحيدئولوجيأهمّ إ

 أموره راجعا إىلى منتهى ريفا من عقابه. فالذي يالثقة باهلل وختو ص دعوةً إىليهذا التخص

تخلّص من التورّط يف العدميّةيار اهلل الواحد القهّ
1

جتنب يأعماله ف راه نا را إىليه ، كما أنّ

ال وإذا كان اإلمام ين العذاب. أمّا غرض اخلفة فذلك جمليء املبتدأ طوم املعاصي خوفا

اللة ملبتدأ عنه ألنّه خيلّ بطوله بد اريلة له إلّا تأخي اخلرب فال حميص من تقديد التخصيري

 ة.يالكالم البالغ

ومن » : لة، التعجب،كما جاء يف قوله اخلرب شبه مجمية لتقديومن األغراض البالغ

 « ...يلطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض احلكمة يف هذه اخلفاف

مبتدأ مؤخّر. ومبا أنّ هذا القسم « ما» خرب مقدّم و«من لطائف صنعته»، فـ(155/اخلطبة)

ب ما يعجى ه للسامع علي اخلرب تنبميع خلقة اخلفّاش ففي تقديتمحور حول بديمن اخلطبة 

ى ستفزّ االنفعال لديا اليصبح كالما عاديث ية حيزة البالغيفتقد هذه امليذكر ولو أخّر ليس

يف اإلعجاب   مبلغ وافر  من العلم خبلقة هذا الطائر. ومنه قولهى القارئ وكأنّه عل

، (165/اخلطبة) «ليوملن أعجبها خلقا الطاووس الذي أقامه يف أحكم تعد» خبلقة الطاووس:

واضحٌ منرّ « الطاووس» املبتدأى عل« من أعجبها»  اخلربميالغرض البالغي الكامن يف تقدف

 به خوف إطالة الكالم.

                                                      

1. Nihilism 
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يشري شاكيا إىل  ،(9/اخلطبة) «وقد أرعدوا وأبرقوا ومع هذين األمرينِ الفَش لا»أمّا يف قوله: 

لبيان «الفَش ل»تدأ على املب«مع هذين األمرين»مواقف طلحة وزبري، فقدّم اخلرب وهو الظرف 

السبب أو العلّة. أراد اإلمام أن يعلّل عاقبة طلحة وزبري املختومة بالفشل، فريى العلّة يف 

 ركوهنما إىل القول واجللبة دون العمل، فقدّم اخلرب ليكون السبب لفشلهما واضحا بارزا.

الذي يؤبّخ فيه أهل  (34/طبةاخل) «لَبِئس  لَع مرُ اهللِ سُعرُ نارِ احلَربِ أنتُم: »أمّا يف قوله 

بئس »الكوفة مشريا إىل علل سقوطهم، فطرأ االنزياح التركييب بتقدمي اخلرب وهو اجلملة الفعلية 

وذلك إل هار الذّم واالستياء والتعجيل بالتوبيخ. فالقارئ « أنتم»على املبتدأ « سُعر نارِ احلرب

ته ملشاعر صاحب النص املنمّة عن سرعان ما يتلقّى هذا األسلوب املزناح حيس  مبشاطر

 الكراهية والتوبيخ وهذا أثر نفسي  قلّما يتحقّق عند السري يف نظام اجلملة االمسية املألوف.

اليتوقف تقدمي اخلرب على املبتدأ عند هذا احلدّ الذي أشري إليه، فإنّه جيوز تقدمي معمول 

علية وذلك ألنّ الضابطة النحوية تُفيد اخلرب على املبتدأ سواء كان مفردا أو مجلة امسية أو ف

فلنالحظ  .(4/156: اتون املربّد، د) بأنّ كلّ ما جاز أن يتقدّم من األخبار جاز تقدمي معموله عليه

وقد ترون عهود اهلل منقوضة »قول أمرياملؤمنني حيث يقول يف تبيني أسباب سقوط األمّة: 

هناك انزياح تركييب واقع  .(106/اخلطبة) !...«فالتغضبون! وأنتم لنقضِ ذلم م آبائلكم ت أنِفون

؛ فقد كان التركيب «تأنفون» ىعل« لنقض ذمم آبائكم»يف تقدمي متعلّق اخلرب عليه وهو تقدمي 

وإذا أردنا أن نفطن إىل سرّ هذا « وأنتم تأنفون لنقض ذلمم آبائكم»قبل االنزياح تقديره: 

إلّا املراجعة إىل تلك الدواعي والبواعث اليت التقدمي وإدراك مجاله البالغي، فال حيلة لنا 

جعلت اإلمام يقوم بإبراز معمول اخلرب ورجسيمه يف عني املتلقّي. اإلطار الداليل املستحوذ على 

كالم اإلمام هذا، ممزوج بالشكوى املـ رّة من املتقاعسني عن عهود اهلل املكترثني لذمم آبائهم 

مل يقدّم معمول اخلرب عليه إلّا لغرض الشكوى  عند نقضها؛ فيتبني لنا أنّ اإلمام 

والتحذير من الوقوع يف أيدي الظلمة الغامشني؛ فإنّه حيذّرهم من متكني الظاملني منهم بقوله: 

 .«فمكّنتُم الظلمةَ ملن مزنلتكم»

، الذي قادّم فيه معمول (15/)اخلطبة« وم ن ضاق عليه الع دلا، فاجلورُ عليه أضيقُ»وقوله 

، لوحة فنية مزُناحة تفيض بداللة بالغية الحتصل إلّا بتشوي  «أضيق»على اخلرب « ليهع»اخلرب 

 بنية اجلملة املعهودة. فأوّل غرض كامن وراء التقدمي هنا التخصيص، حيث خ صّص اإلمام 

العادلني عن العدل بتطويق اجلور عليهم؛ أمّا الالفت للنظر يف هذا التقدمي فهو الذي يزيد من 
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بني املبتدأ واخلرب، « عليه»حاطة اجلور باجملانبني للعدالة وهو مُحصَّل بتوسّ  املعمول تصوير إ

( أضيق احملاط(عليه )احملي اجلور )»حيث نُحسّ الضيق والضغ  بالنظر إىل  اهر الكالم: 

وهذا عنصرٌ يطلب جهدا «. أضيق»و « اجلور»بالشيئني ومها « عليه»حيثما أاحي  (« احملي )

القارئ حىت يستطيع تأويل عنصر اللغة وعنصر اإلدهاش الكامن يف التشكيل  مضاعفا من

 البصري للنص وكأنّه اليقف أمام ن صّ لغوي فحسب وإنّما يقف أمام نصّ تشكيلي أيضا.

مسات أحبّ عباد  يف اإلشارة إىل   خرب النواسخ فلنمعن قولهميتقد أمّا بالنسبة إىل

ه خرب كان يث قاد م في، ح(87/اخلطبة) «عن نفسهل...ى يُ اهلوفكانَ أوّلَ عدله نف» ه:ياهلل إل

النفس كأوّل ى ة معارضة هويأمهى د عليللتوك« دنفي اهلو» امسهى عل« أوّلَ عدله» املفرد

ة وضع يفية العدل يف كيه أولويه، كما تتمثّل في إلنيمالمح العدالة عند عباد اهلل احملبوب

لة يةً قبل االسم، لتصبح هذه التشكياخلرب بدا ث جاءاجلملة وترتيب عناصرها، حي أجزاء

 ة.يكوهنا منبّهة لغو ة باإلضافة إىلياملزناحة عن أصلها النحوي منبّهة بصر

، وهو شاهد على تقدمي (134/اخلطبة) «ليس بعدك مرجِعٌ يرجعون إليه...: » ويف قوله

يص؛ ألنّه خطاب وجّهه ، حدث االنزياح لغرض التخص«مرجِعٌ»على امسها « بعدك»خرب ليس 

  إىل اخلليفة الثاين عندما شاوره يف اخلروج إىل غزو الروم، فأوصاه اإلمام  اإلمام

بأن يبعث إىل األعداء رجال ملحر با ويبقى نفسه حاميا للمسلمني، فَخص مص عم ر مبرجع 

اف عليهم املسلمني يلتجئون إليه عند تفاقم األوضاع. فاإلمام كان حريصا على املسلمني، خي

من تسرّب اليأس وتغلغل القنوط فيهم، فنصح اخلليفة بأن الينسى معنويات األمّة عندما 

 تستبدّ هبم الظروف، فجاء األسلوب يستخدم ما هو اإلمام بصدده.

فإذا »  من اجلهاد:ينييف ذمّ متلّص الكوف   متعلّق خرب كان وأخواهتا قولهميومن تقد

« ملن  احلرّ والقرّ»  ملتعلّق خرب كانمي؛ هناك تقد(27/اخلطبة) «رّونكنتم ملن  احلَرّ والقارّ تف

قدّم يه. وكأنّه لومل يد علي سبب فرارهم من اجملاهدة والتوكينيلتب« تفرّون» خربهاى عل

 الفعل بالغته ريما ذكر؛ كما أنّ يف تأخ ظَنّ أنّ هناك سببا آخر إضافةً إىليالسبب، ل

 اناً املفهوم كلّهينتقل به أحيث يلنقل املفهوم يف اجلملة ح إذ يعترب أهمّ عنصر اخلاصة،

د ري الفعل أنّه اليسلس قياد النص بيزات تأخيومن م .(187: 1390مريباقري فرد وآخرون، )

ة يفكّر يف مكنونات النص البالغيعله جيعلم ويث اليستدرج القارئ من حيالقارئ، بل النص 

 ب.ينظام التركى الطارئ علاح يبواعث االنز سترعي انتباهه إىليو
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؛ (192/اخلطبة) «فأصبحوا يف نعمتها غَرِقني، ويف خضرة عيشها فكهني: »أمّا يف قوله 

« فكهني»و« غرقني»على خربها « يف خضرة عيشها»و« يف نعمتها»فَقاد م متعلّق خرب أصبح 

العي  كما يقع  للتلذّذ بالذكر والتشويق. فبهذا التقدمي يتلذّذ القارئ بذكر النعمة وخضرة

 تشويقه إىل ترقّب اخلرب فتتلهّف نفسه إليه.

 «ها يف اآلخرة كنت أحو ج يا، وأنت إليما كنت تصنع بسعة هذه الداريف الدن» ويف قوله: 

عل جين وتنبيه ملر يكان نفسها، حتذى عل« هايإل» ؛ الذي قادّم متعلّق خرب كان(209/اخلطبة)

ه يتاج إلحيما هو   االهتمام باآلخرة. فقدّم اإلمامته دون يا وزخارفها موضع عنايالدن

ترك أثراً ي يف مثل هذا املوضع ميحذّر القارئ مغبّة اإلمهال له، فالتقدياإلنسان يف اآلخرة ل

 .ريصل بالتأخحيا يف املتلقّي الينفس

أال » ف بأصحاب اجلمل:ييف التعر   خرب احلروف املشبهة بالفعل قولهميومن تقد

، فقدّم (10/اخلطبة) «يتريلَه ور جِلَه، وإنّ معي لبصيان قد مجع حزبه واستجلب خطيوإنّ الش

وحي دالالت الثقة بالنفس ي ميوذلك تقد« يتريلبص» مسهاعلى ا« معي» ه خرب إنّيف

طان يداً أمام الشينفسه وحى ري والشر. فإنّه ريواالطمئنان يف صورة ترسم مقابلة قوّات اخل

ة، فقدّم ريهم وهو قوّة البصيب علالتغلّى ؤازره علي قابلهم مبايفالذي ملّ رهطه بأسره، 

القوّات، وهبذا ى ما يف نفسه من قوّة قاصمة ألقوى دا علياء املتكلّم توك يالظرف املضاف إىل

 ه وأنقذهم من االرتباك النفسي. ينة واالطمئنان يف تابعي بذّر السكميالتقد

ظنَّ هبم حُبُّ الفخر يلوالة عند  صاحل النّاس، أن وإنّ ملن أسخف حاالت ا» أمّا يف قوله:

من أسخف »  خرب إنّمياح مبظهر تقدي، فطرأ االنز(216/اخلطبة) «الكربى وضع أمرُهُم عليو

ة يوقد اجتمعت عدّة أغراض بالغ« ظنّ هبم حبّ الفخر و...يأن » امسهاى عل« حاالت الوالة

قصد أنّ أسخف يمل   كلّ(؛ فاإلمامالبعض دون الى الداللة عل) ضيه؛ منها التبعيف

د قوله ي ومها حبّ االفتخار والتكرب؛ إذ قنيمتيحاالت الوالة عند صاحل الناس مقصور يف الش

 مياللسان من تقدى  اخلرب يف هذا املوضع أخفّ علمية. ومنها اخلفّة؛ فتقديضيالتبع «من» بـ

، فهو مصدر مؤوّل ريلطول األخ« الكربى وضع أمرهم عليظَنّ هبم حبّ الفخر ويأن » االسم

ه ي تنبميأراد هبذا التقد  ه، فكأنّ اإلماميبه. والغرض اآلخر هو التنب طويالً مباتعلّقجاء 

دم خيتلك احلاالت اليت رجعلهم مذموماً عند الناس، فجاء األسلوب املزناج ى الوالة عل

 مقصود املتكلّم.
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 ائجنتال

ب يف ية تربز امكانات األدياح يف خطبه كآليأسلوب االنز  استغلّ اإلمام علي .1

ها من يما ف املتلقّي بكلّ صال رسالته إىلية الكامنة يف اللغة إليرياستخدام الطاقة التعب

ه من أهداف ينويحقّق ما يخرج األسلوب عن من  األداء املألوف املعتاد لية، فيم اجلماليالق

اح انتباه القارئ املتلقّي يستلفت االنزيوصلها. فيالدارج أن  ب العاديّيس بإمكان التركيل

د الالمنتظَر من خالل يه بكسر وذلك عرب خرق أفق التوقع وتوليب امللل إلول دون تسرّحيو

 يف خطب هنج ري والتأخميه دالالت التقديدثه من دهشة ومفاجأة، وهذا ما تدلّ علحيما 

 ة. يات بالغيها من مجاليالبالغة مبا تنطوي عل

االهتمام ى عل   يف خطب اإلمام عليري والتأخميبالغة أغراض التقدمل تقتصر  .2

م، ذكر يق، التعظير، التشويه والتحذيكالتنبى ة فحسب؛ إذ عيُن بأغراض أخريوالعنا

ا يا ومعنويلتقي غرضان لفظيانا ينفس السامع، التعجب و...وأح ة إىلل املسرّيالسبب، تعج

ى  اإلمام البالغي. وعلرية يف تفكية الدالليالقضمة ييف خطبة، مما تنمّ هذه السمة عن ق

 مية التقديف آليد أنّ تو يالرغم من أنّه توجد هذه األغراض عند سائر البلغاء واخلطباء، ب

 ى،ة األخريتصطبغ بصبغة قلّما نالحظها يف النصوص النثر   عند اإلمام عليريوالتأخ

ى البالغة وذلك ألنّ اإلمام تناول شتّعبأ هبا يف هنج يعزّ وجلّ بقدر ما  كالم اهللى سو

ة، وصف عجز اإلنسان عن ياسية والسيدية وهي كاملباحث التوحياملوضوعات عرب هذه اآلل

م يا الساعة وإلقاء املواعظ والتعالي مواقف اإلمام من قضاينيقدرة اهلل، تبى التعرف عل

ل يع بالتشكتمتّيع أن ة استطاته الفذّيبعبقر  ه أنهيلفت النظر إليا ة. وممّياألخالق

 ة. ياملزناح يف رسم صوره الذهن البصري للنصّ
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