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 (6/6/2017؛ تاريخ القبول:  14/6/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ــاب هنــج البالغــ    ــدما نراجــع كت ــاتِ  ةعن ــائل والكلمــات القصــار       ، جنــد أنب بعــضَ احليوان ــاء اخلطــب والرّس ــد ذركــرت يف أ ن ق

مبناسـبات كـثرية وذلـك ألغـراض بالغيـة مـن أجـل        « النّاقـة »و«. اجلمـل »و «ابـن اللبـون  »و «اإلبـل »ملناسبات عديدة. منها لفـظ  

نـهج القـو  ومصـاحل األمـة     إيصال الفكرة واحل ِّ على املراد والتحريض على إ ارة اهلِمَم والـتركيز على املبادا األخالقية وامل

التحليلي التصـوير األديب للمواصـفات الفَنيـة للحيوانـات يف خطـب هنـج        -أيضاا. تناول  هذ  املقالة من خالل املنهج الوصفي

البالغــة وهتــدف إىل الكشــف عــن الــدالالت واألغــراض البالغيــة الكامنــة وراء هــذا اإلســتخدام يف وصــف احليوانــات. ومــن    

قـد عبّـر يف هنـج البالغـة باألسـلوب األديب والتصـويري عـن املعـاين           أنب اإلمام من وراء هذا البح  هوالنّتائج احلاصلة 

ــيمائية يف وصــف احليوانــات. وأنّ املعــىن الــذي أوحــى بــ  التصــوير الفــين يف هنــج البالغــة بوســائلها البالغيــة       الغامضــة السّ

ــورة الــل هــي مــدار احلــس     لوصــف احليوانــات كاالســتعارة والتشــبي  والكنايــة، يــومئ إىل    تصــوير يقــوّي املعــىن وجيلــي الصّ

 .واخليال املعم عن الواقع
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 ةمقدم

ة اخلارقـة الـل   يانيان العريب من خالل قدرات  البيمن بناة الب اا ييف أن اإلمام عل كالش

ــ  مصــدر إهلــام ل  ك ــان ــاء والعلمــاء عــم    نيريثك ــار مــن األدب ــار يالت ئــة يخ مليخ، فصــفحات الت

هم ريهـم بتـأ   ري أو غنيانوا مـن املسـلم  ك من األدباء وأهل العلم سواء نيبار املوهوبكباعتراف 

 (476هـ: 1438)حاجي خاين،  ة.يانيبهم البييف أسال  باإلمام

وإمـام املـتّقني. وآيتـة يف    هوإمـام البلغـاء واملـتكلمني، كمـا ه     اإلمام عليّ بن أيب طالـب  

يرجتل كلمات ،  كان اإلمام علي  الذي ميثّل، يف أسس البيان العريب.« هنج البالغة»ذلك 

ــل، ويف حمافلــهم، خطبــا جتــيش يف داخــل الــذات،     يلقيهــا، يف جمــالسّ القــوم،  خالصــات تأمّ

 «.خلوقدون كالم اخلالق وفوق كالم امل»اخلاطر، فتأيت حمكمة  فينطق هبا اللّسان عفو

ان يـــفــة لب يوانــات األل يور منــها والبــهائم واحل  يـــوانــات والط يلقــد تعــددت مواصــفات احل    

ان يــأمـا لب  كدة وذلـ يـ األغـراض املستصـاغة يف خطـب ورسـائل هنـج البالغـة يف مناسـبات عد       

خ ألصـحاب  يف تقاعسـهم عـن اجلهـاد     يوبتـ ان اليـ اجلهـاد ولب ى نعم البارا عز وجل وللحـ  علـ  

ل يورة هـي اإلبـل وابـن اللبـون واجلمـل والفصـ      كوانـات املـذ  ين أهـم هـذ  احل  ومـ  الف .ي أوتفاد

ميثـل الوصـف أروع جانـب أديب يف هنـج      ل واملعز واملـاعز. يان لوازمها والنّعامة والفيوالنّاقة وب

تبوّا عليّـاا ذروة  »البالغة. واإلمام يف وصف  يتحرّى الدقة واجلمال والـتّأ ري. وخطب الوصف 

 .(156: هـ1412 )صاحل،« باقرة الوصّافني يف القد  واحلدي التُسامى بني ع

مقــام  ة يفيــاهنــا اجلمالكمِــن أهــم أر عمــل أديب يّأ تــها يفيفكية ويــأنب الصّــورَ الفَن كالشــ

 رياا. فتصـ ريزدادت مجـاالا وتـأ   اوية، يية وحكثر حركان  هذ  الصّور أكلّما كم. كيالنّقد والـتح

خطـوة   ى انـ  خطـب اإلمـام علـ    كاحلـسّ. ومـن هـذا املنطلـق      متنـاول  ة يفيم الذّهنياملفاه

  ية من حيما أن هلا م لة عالك والوجداينّ يركة النّاس وإرشادهم الفي هداريمس ة يفريبك

 األدب والفن. 

قـد خَلَقَـ  جـواا     لهة الـ ية والدالالت التشّـب كة املتحريإنب هذ  اخلطب مملوءة بالصّور الفَن

 .نيَمخاطبملموساا وحمسوساا لل

اخلطــب. فهــذ    ة يفيــنائكة ويــة دالالت رمزيــائنــات احلكوانــات واليلــبعض احلى وقــد نــر 

ة. إن يـ الصّـور األدب  واصـل املسـتنر يف  ترة والكـ صـال الف ياء وإ الداّلالت تُستخدَم من أجل اإل
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 العبارات اعطـ  مقـدرة وتشخصـاا بالغـاا     ةواجلمال البالغي والدقائق املوجودة يفيالصّور الفَن

 الم البشر.كفوق  الذي هو .ي الم اإلمام علكل

ــوأمــا بالنّســبة خللف  ــة بـــ  ن اإلشــارة إىلكــمية البحــ  ي ــة املعنون ــورة الفَن»: املقال ــالصّ ة يف ي

ة ين طربعـ  يف جملـة آفـاق احلضـارة اإلسـالم     يوآخـر  ينيل بـرو يـ خلل« ي رسائل اإلمـام علـ  

ة يف  ال  رسـائل مـن هنـج    يصّورة الفَنات اليهـ. قام  هذ  املقالة بدراسة ألهم آل1435سنة 

ى ملرتضـ « ة يف خطب هنـج البالغـة  ية الصّور األدبكيحر»بعنوان ى مقالة أخر كالبالغة. وهنا

 ــ بدويش. و1390سنة « ة وآداهباية للغة العربيرانية اإلية العلمياجلمع»قائمي طربع  يف جملة 

تَـب يـ ح حـول    يكإنـ  مل   ـــ  ةيـ نترنتاال تب واجملـالت واملواقـع  ك  من اليحسب ما اطّلعنا على عل

البالغة. أمّا دراسـتنا هـذ  فإنّهـا     هنج تابك يف واناتيللح ةيوالبالغ ةيالفَن دراسة املواصفات

هـا  ي نظـر إل لة الـ يـ ات البالغيةواجلماليـ اإلعتبـارات الفَن  كتلـ ى ط األضواء علـ يتسل إىلى تسع

  االعتبار. نيبع  اإلمام علي

 :أسئلة البح 

 تابنهجالبالغة؟كواناتفييورة للحكة املذيةوالبالغيأهمُّ املواصفاتالفَني ا هم (أ

 تابنهجالبالغة؟كواناتفيية لوصف احلية املعنيأهمُّ األغراض الفَني ما ه (ب

 :يات البح فرض

 و... يف احلــقِّ ليســب يف واجلهــاد والعدالــة انــةيالدّ موضــوعات عــلجي  اإلمــام انكــ (أ

 هـذ   انـ  كو وانـات، يهات الـواردة يف وصـف احل  يوالشّـب  االسـتعارات  طةبواس نياملخاطب أذهان

 حول . من اةياحل ملشاهد ةيعيالطب ةكياإلدرا خمت  من مهماا جزءاا املواصفات

 قيالـــد ق باالســـتخدام وفهمــاا  ااكـــحتر ثــر كأ اناتـــ يوب خطبَـــ  جعــل  قـــد إنّ اإلمــام   (ب

 والنّابض املعىنى عل الدالة واألصوات املتنوعة واأللون ةيالقو واالستعارات ةياحلسِّ هاتيللتشب

 وانات.ياحل وصف يف ورةكقة. املذيالدق ةيالفَن والصّور

 :هداف البح أ

 يف الـواردة  وانـات ياحل لـبعض  ةيـ والبالغ ةيـ الفَن املواصـفات  ينيتبـ  يهـ  املقالة هذ  يف اااولة

 الوجو ك ذل خالل من نينيمب والتراجم الشّرو  ببعضك ذل يف نيمستند البالغة هنج تابك

 ة.يمكاحل واألقوال والرّسائل اخلطب يف الواردة ةياجلمال بيوأسال ةيالبالغ
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 بها األجبدي: يترتى رها علكضاا، نذية أية وموضوعيفالدراسة هذ  هي دراسة فن

 الْهِيمِ ه بالْإِبِلِيالتشب

رة ألصحاب  ملا كفصال الين عدة من خطب  إلكيف أما «اإلبل»لفظة  ي ستخدم اإلمام علي

عـة وتـوارد الصّـحابة    ي مَهـامّ الب ينييف تبـ  كة وذلـ يـ اءات خطاب ـ ة وايـ ها مـن مـدلوالت بالغ  يف

 لمـة الـ  يهذ  احلاد ـة العظ  إىل  اإلمام ريشيف  .ي ر تواردوا عليثرهم حكان أك  وما يعل

ة؛ ألهنهم أصبحوا قودُ زمام أمور األميمن  انوا بأمسِّ احلاجةِ إىلكخ وهم يت مَسار الـتّارريغ

  ياإلمام، وتزامحوا عل  إىلنيةر املسلميفة الثال . فأسرع أغلبية بعد قتل اخللريبكيف متاهات 

فَتَدَاكُّوا عَلَي  تَدَاك  الْإِبِـلِ  » :كقول يف ذليعو  باخلالفة فيباياملاءِ، لى تزاحمَ اإلبل العطاش عل

 .(74 :1386 ،)دشل «اعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَاالْهِيمِ يَوْمَ وِرْدِهَا، قَدْ أَرْسَلَهَا رَ

وجهــ :  علــى وهَــامَ العطـش،  وهَــائِمٌ: شــديد هَيْمَــانر، م: العطــاش. يقــال: رجـل يواإلبـل اهلــ  

. ريعقـل هبـا الـبع   ي: مجع مثنـاة، وهـي مـا    مثاين»و (848د.ت: ، )االصفهاين. ومجع : هِيمٌ ذهب،

 .(242: 8 هـ، ج1410، ي)الفراهيد« ثينم يبل عقلت  إذا وحنو  البعري عقال  ين

اإلمـام يف  ي  وحال ورودهم علـ نيا  من قبل املسلميعة إيات البيبدا ي صف األمام علي

ملشــرب املــاء. فقــد  ى ورد اإلبــل العطشــكــفهــم يف حالـــتّهم هــذ    ثــرهتم ورغبتــهم.كجتمعهــم و

 فاعلـ  وهـو   ضـاف إىل   باستخدام املصدر امليان حالـتّ  إسلوب التشّبيلب استخدم اإلمام 

م مشـب  بـ  ووجـ  الشّـب      ياملشـب  واإلبـل اهلـ    عـة هـو  يفـاألقوام الـواردة للب  «. مياإلبل اهلـ  كتدا»

ب كيبالــت ر ى نـ  أتـ  كر ولك  مل تـذ يـ   فيد؛ ألن أداة التشـب ك  مؤيالشّوق والعطش للورد. وهذا تشب

 «. اإلبل كتدا»اإلضايف 

د عنـد اإلبـل للحالـة السّـائدة     يالعطـش الشّـد   وهـو « مياهلـ »لفظـة    وقد اسـتعار اإلمـام  

ان يـ باملواصفات املتتابعة لبى عة للخالفة مث أتي  يف شأن البين علي الواردنياملسلمى لد كأنذا

ي نعهــا وهــمياملشــرب ومل  هــا وســاقها حنــوكأي تر« هــايأرســلها راع»حــاهلم باســتخدام عبــارة 

عـن تناسـق الـدالالت     ئينبـّ اإلطالق الـدالي  ها. فهذا ية من العذار واملعاقل الـتّي تربط فيخال

 .(74 :ش1386 ،)دشل «قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِيهَا وخُلِعَ ْ مَثَانِيهَا»ة الفاصلة وذمّ يف قول : يمع رعا

تقاعســـهم عـــن القتـــال  ى ؤخبهم علـــيـــاجلهـــاد وى  ُّ أصـــحاب  علـــى  ـــويف خطبـــة أخـــر

يَـا أَشْـبَا َ الْإِبِـلِ    »ضـاا:  يش أيختبط وهتمون يف كتي فه هايصفهم باإلبل الل غاب عنها راعيو
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 .(128ش: 1386 ،)دشل «غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كرلبمَا جُمِعَ ْ مِنْ جَانِبٍ تَفَر قَ ْ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ

 كلمـا مجعـ  تلـ   كأصحاب  يف حال تشتتهم باإلبـل الفاقـدة الرّاعـي و    مام   اإللقد شب 

  صـر  باملشـب    يـ ة حي صرتفنجد يف هذا النّص االستعارة ال اإلبل تفر ق  من جانب آخر.

 حالـة اإلبـل دون الرّاعـي. واجلـامع هـو     ي التفرقـة والتجمـع وهـذ  هـ    ك قصـد مـن وراء ذلـ   يو ب 

 فرقة.تالشّتات وال

 :الْمَطْرُودَةِ الْهِيمِ   بـالْإِبِلِيالتشبأ( 

ــيمِ»ســتخدم لفظــة يضــاا يأ اإلمــام ى ونــر اض شــرهبا يــ حنيتــدفع عــل الــ« الْمَطْــرُودَةِ الْهِ

شـاهد  يان كـ ؛ ألنـ   نية يف صـف كـ  املعرني األبطال حـ نيد املقاتلييف متج كومتنع من وردها وذل

تَرْكَـبُ أروْلَـاهُمْ أرخْـرَاهُمْ كَالْإِبِـلِ الْهِـيمِ الْمَطْـرُودَةِ       قـول:  ية فيش معاويجى صحاب  علأانتصار 

 .(140ش: 1386)دشل، « وَارِدِهَاتُرْمَى عَنْ حِيَاضِهَا وتُذَادُ عَنْ مَ

ــون   ان أصــحاب اإلمــام  كــف ة كــطــردوهنم عــن املعر ية بالرّمــا  ويــصــحاب معاوأسّ

دوس بعضـها بعضـاا.   يـ اض يـ  احلنياإلبـل املطـرودة عـ   كة يـ ش معاويان  فلول جكطاردوهنم ويو

لطغـاة  فالّتأني  يف أوالهم وأخراهم للكتائـب. واهلـيم العطـاش وتـذاد تصـد ومتنـع وقـد روي ا       

 عوض الطغام. 

اض يـ ش الشّـام يالـة اإلبـل املدفوعـة عـن احل     يتائـب جـ  كحالـة اهنـزام    فشب  اإلمام 

ش الشّـام واملشـب    يتائـب جـ  كب أوالها أخراها. فاملشـب   كوتر دفع بعضها بعضااى يوهي عطش

ــل اهلــ   ــ  اإلب ــب  هــو   يب ـــتّدافع واالهنــزام.  م املطــرودة ووجــ  الشّ   حمســوس يتشــب وهــذا هــو  ال

 ئة منتزعة من متعدد.ي  هيسوس ووج  الشّب  فمبح

 :لْإِبِلِا وب أعْجَازَك  بريالتشبب( 

ان االهتمـام  يـ نـائي لب ك ريتعـب  وهو« لْإِبِلِا أَعْجَازَ»ستخدم عبارة يوعند مبطالبت  للخالفة نرا  

، )دشـل  «لِ وإِنْ طَـالَ السّـرَى  لَنَا حَـقٌ  فَـإِنْ أرعْطِينَـا ُ وإِالَ  رَكِبْنَـا أَعْجَـازَ اَلْإِبـِ      »قول: ية فيبالقض

 .(446ش: 1386

ومَعنا ُ : أنّا إنْ لَـمْ نُعْـطَ    وهذا القَول مِنْ لطيفِ الكالم وفَصِيحِ ِ،» ف الرّضي:يقول الشّري

 «وذلِكَ أنب الرّدِيفَ يَرْكَبُ عَجُزَ البَعِري، كَالْعَبْدِ والْأسِري ومَنْ يَجْري مَجْرامهـا  حقّنا كرن ا أذاِلبءَ،

 .(446ش: 1386، )دشل
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أي ركب الذُّل واملشقبةَ والصّـم وبـذل   «. اإلبل أعجاز الطّلب يف ركب»وقد ورد يف األمثال: 

ــداين، ج .اجملهــود يف طلبــ   ــل هــو    (241: 2)املي ــف    والرّاكــب أعجــاز اإلب الرّديــف أي الرّاكــب خل

ان يـ لب ي م اإلمـام علـ  الرّاكب. والسّرى: سري الليل، املراد ب  هنا طول األمد. فقد اسـتخد 

الصّـم   كقصـد بـذل  يو «أعجـاز اإلبـل  »ة بقولـ :  يليحال  وانفصال  عن اخلالفة االستعارة التمث

 نال طلب  وبعد األمد وطال ب  الزّمان. يوحتمّل املشقة واالحتمال، حىت

ثناء. أحـق باخلالفـة مـن مجيـع الصّـحابة دون اسـت        وال خالف بني أحد يف أنب اإلمام كان يرى أن  

إن   احتج حلق  هذا باحلسىن، أقوال  يف النّهج وغـري الـنّهج صـر ة يف ذلـك. وقـال: ان أعطـي هـذا        

ولوجـاءَ رديـف،     عن رضا وطيب نفس فذاك، إن زامح  علي  مزاحم صـم وال يـثري حربـاا حـىت      احلق

املسـلمنيَ، خوفـاا   ء إال حرصـاا علـى مصـلحة االسـالمِ و     بل ورابع، طال األمـد سـنوات وسـنوات.. ال لشـي    

مــن الفتنــةِ وانشــقاقِ الكلمــة. وهــذا مــا حــد  بالفعــل. وقيــل: جيــوز أن يكــون مــراد اإلمــام أنــ  إذا مل      

بعيـد عـن    ، صل على حق  يف اخلالفة ركب الصّعاب من أجل . وهذا املعىن قريب من داللـة اللفـظ  

. أمـا تفسـري الشّـريف الرّضـي     الواقع؛ ألن اإلمام ما زاد شيئا عن النّقاش واجلدال بـالل هـي أحسـن   

 . يأىب الذلة ألهل البي   ألن اهلل ورسول  ؛بالذل فأبعد من بعيد

 يف تلك األيام، هذا الكالم تزعم اإلماميّة أنّ  قال  يوم السّقيفة أو»قال ابن أيب احلديد: 

 .(252: هـ1415)ابن أيب احلديد، « ويذهب أصحابنا إىل أنّ  قال  يوم الشّورى

ن مننعـ   ألنـا حـق ان نعطـ  نأخـذ ، و    »  ومنـ  حـدي  علـيّ   » بن األ ري يف النّهايـة: قال ا

الرّكــوب علــى أعجــاز اإلبــل شــاق، أي: ان منعنــا حقنــا  « ن طــال السّــرىإنركــب أعجــاز اإلبــل و

وقيـل: ضـرب أعجـاز اإلبـل مـثال لتـأخر         .ن طـال األمـد  إركبنا مركب املشقة صـابرين عليهـا و  

  وتقـدم غـري  عليـ ، وأنـ  يصـم علـى ذلـك وان طـال أمـد ، أي: ان          عن حق  الذي كان يرا  ل

وقيـل: جيـوز أن يريـد     .قدمنا لإلمامة تقدمنا، وان أخّرنا صمنا على األ رة وان طال  األيام

وان مننعــ  نبــذل اجلهــد يف طلبــ ، فِعــلَ مــن يضــرب يف ابتغــاء طلبتــ  أكبــاد اإلبــل، وال يبــاي      

، ألن  سلم وصم على الـتّأخر ومل يقاتل، وإمنا قاتـل  ول أوىلباحتمال طول السّرى. والوج  األ

 (185م: 2002)ابن أ ري،  .بعد انعقاد اإلمامة ل 

 :  خبِضْمَةَ الْإِبِلِيالتشبج( 
ــها هــي عبــارة  كومــن الصــفات الــواردة لإلبــل حــال أ    املســتخدمة يف اخلطبــة  « خضــم اإلبــل »ل

متعـاض ممّـا حـد     ئـة بالــت مم واال  يمل« ةيالشّقشـق »  أن اخلطبـة  يـ ف كة. وممـا الشـ  يالشقشق



  25 والبالغية للحيوانات في كتاب نهج البالغة المواصفات الَفنية

 

 هضـم  نييف يـب  جنـد اإلمـام علـي     كفـة الثالـ ، لـذل   يزمـن اخلل  حول اخلالفة وخاصـة يف 

: كقـول يف ذلـ  يعـي ف يصف هذ  األوضـاع خبضـم اإلبـل للنبـات الرّب    ي ينياحلقوق من قبل األمو

  .(30ش: 1386)دشل،  «مَةَ الْإِبِلِ نِبْتَةَ الرّبِيعِوقَامَ مَعَ ُ بَنُوأَبِي ِ يَخْضَمُونَ مَالَ اللب ِ خِضْ»... 

لوصـف عثمـان اخلليفـة الثالـ . فيوجـد      « الشّقشـقية »وهي قسم من اخلطبة املسـماة باخلطبـة   

عثمـان ومَـن معـ  وأكلـهم أمـوال املسـلمني دون         يف هذ  العبارة أنواع الشّبي  حيـ  شـب  اإلمـام   

هــذا تشــبي  مركــب مبركــب وهــو تشــبي  حمســوس مبحســوس  اكتــرا  بأكــل اإلبــل للنبــات الرّبيعــي و

أيضـاا. فوجــ  الشّـب  فيــ  هـو األكــل دون االكتـرا  وهــو هيئـة حاصــلة مـن متعــدد. وقـد شــب  اإلمــام        

أموال املسلمني بالنّب  الرّبيعـي حيـ  يكـون مستسـاغاا لوكـل ويف اجملـال االسـتعاري نسـتطيع          

 أضافها لإلبل لبيان أكل حقوق اآلخرين.أن نقول بأنب اإلمام استعار لفطة اخلضمة و

األكــل بــأطراف األســنان وقيــل اخلضــم أكــل  وضــد  القَضــم وهــو واخلضــم أكــل بكــلِّ الفــمِّ

أهنـم علـى    وعلـى الــتفسريين يكـون مقصـود  هـو      ء اليـابس  ء الرّطـب والقضـم أكـل الشّـي     الشّي

اهلل تعـاىل إن بـين أميـة     قدم عظيمة من النّهم وشدة األكل وامتالء األفوا  وقال أبوذر رمحـ  

والنّبتـة بكسـر النّـون     خيضمون ونقضم واملوعد هلل واملاضـي خضـم  بالكسـر ومثلـ  قضـم .     

كالّنبات تقول نب  الرّطب نباتا ونبتة وانتكـ  فتلـ  انـتقض وهـذ  اسـتعارة وأجهـز عليـ  عملـ          

بـا اجلـواد   متم قتل  يقال أجهزت على اجلريح مثـل ذففـ  إذا أمتمـ  قتلـ  وكبـ  بـ  بطنتـ  ك       

 (197: هـ1415)ابن أيب احلديد،  .إذا سقط لوجه  والبطنة اإلسراف يف الشّبع

 اللبون ابن 

ولد النّاقة لالبتعاد عن الف  الل ال طائـل   وهو« ابن اللبون»لفظة  ي ستخدم اإلمام علي

اللبـونِ   كرـن يف الفتنـةِ كـابنِ   »قـول:  يفي  تؤجج النّـار يف اجملتمـع اإلسـالم   لمن وراءها وهي ال

 .(444: 1386)دشل،  «ظَهرٌ فيَركب وال ضَرعٌ فيُحلَبَ ال

ــنة     ســم يقــع علــى كــل شــر وفســاد.   إوالفتنــة،  واالبــن اللبــون: ولــد النّاقــة إذا اســتكمل السّ

ــة لضــعف . و)ال  ظهــر فريكــب(: أي ال يســتفاد منــ  يف الرّكــوب أو    و)ال الثــاين. ضــرعٌ  احلمول

 لبنها.فيُحلَبَ(: وال ذات لنب فينتفع ب

يرسم لنا اإلمام حالة الشّخص ااايد عن الفتنة أو مـن أراد أالّ يـدخل الفتنـة فيطلـب منـ       

الذي ال  لب وال يركب حىت يكون يف أمان من الفتنـة. يف هـذ  العبـارة     «كابن اللبون»أن يكون 
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كــابن  جنــد الشّــبي  واالســتعارة حيــ  شــب  اإلمــام حــال الــذي أراد االبتعــاد عــن الفتنــة أن يكــون  

اللبون؛ ألن  ال تأ ري ل  يف األمور. فاملشب  الشّخص املوصـى باالبتعـاد مـن الفتنـة واملشـب  بـ  هـو        

ابن اللبون الذي مل يبلغ القدرة. ووج  الشّب  عـدم الفائـدة واملـراد هـو االبتعـاد عـن الفتنـة ومـن         

رة املكنيـة حيـ    ناحية أخرى جند يف عبـارة ال ظهـر فريكـب. ال ضـرعَ فيحلـب نوعـاا مـن االسـتعا        

 حذف املشب  ب  وذكر بعض لوازم  وهو الضّرع والرّكوب واجلامع هو عدم الفائدة.  

 أحايينــها كــل يف لــنب ذات كانـ   واللبـون مــن اإلبــل والشّــاة هـي ذات اللــنب قــلب وكثــرَ وإذا  »

صـيل  وابن اللبـون ف  .(326: 8 ، ج1410، ي)الفراهيد «لبون احلال: ابن تلك يف لبون. وولدها فهي

ال" العاملة عمل "النّاقة قبل أن يقوى ظهر  للركوب، يصلح ضرعها للحليب، ظَهرٌ بالرّفع اسم 

ليس علـى مـذهب احلجـازيني، خمهـا حمـذوف، الــتقدير ال ظهـر صـاحلا للركـوب، وال ضـرع           

املضـمرة بعـد الفـاء لوقوعهـا بعـد النّفـي        « أن»صاحلا للحليب، الفعـل املضـارع هنـا منصـوب بــ     

 كي أزورك. ثل ما أعرف دارك فأزورك أيااض م

واملراد بالفتنة هنـا الباطـل، واملعـىن إذا رأيـ  بـاطال فـال تـدخل فيـ ، احـذر مـن أهلـ  أن            

هـذ  عـن احلـق وأهلـ ،      خيدعوك ويستغلوك يف أغراضهم ومآرهبم.. وسك  اإلمـام يف حكمتـ   

اصرهتم، انـ  يسـاوي   شأن ااقني ومن ليس معىن سكوت  عن  وعنهم أن  ينهى عن الدخول يف

ــوق دون       ــة املنطــ بينــــهم وبــــني املــــبطلني...، ألن مثــــل هــــذا الكــــالم يقتصــــر فيــــ  علــــى داللــ

أن كلمات اإلمام ووصايا  بنصرة احلق وأهل  جتـاوزت حـد اإلحصـاء، مـن      املفهوم..هذا، اىل 

 كمـا جـاء يف   .«كونا للظامل خَصـماا، للمظلـومِ عَونـاا   »  قول  لولدي  احلسن واحلسني ذلك

 ، ذم  للذين مل  اربوا مع  النّاكثني بأهنم مل ينصروا احلق، مل خيذلوا الباطل.46الرّسالة 

وخفي املعىن املراد من هذ  احلكمة على كثري من الشّارحني، خبطـوا فيـ ، فهمـوا منـ  أن     

قوم ويعارض  آخرون، حـىت    اإلمام أمرنا بأن نسك  أيام الفتنة، نعتزل إذا رأينا باطال يتبع 

اإلنسـان أيـام الفتنـة ضـعيفا غـري مسـتكثر مـن          ان بعض الشّارحني قال "أراد اإلمـام أن يكـون  

ــبب املوجــب  وحاشــا هلل ولإلمــام الــذي أوقــف نفســ    حلشــر املــال هنــا    املــال" . وال أعــرف السّ

 سبيل  أن يأمر بالفرار من جهاد الباطل والفساد.  للحق، ضحى هبا يف

ــة ال   ــهنا االمــام   يف هــذ  احلكمــة النّوراني ــد    إ بليغــة ينب ــوّخي احليطــة واحلــذر عن ىل ت

جنــرار وراء املطــبّلني والسّياســيني االنتــهازيني الظــاملني    حصــول الفتنــة يف أي وقــ  وعــدم اال  

 عاون معهم.توعدم ال
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 النّاقة وصفاهتا

ر بعـض لوازمهـا يف   كـ ة مـع ذ يـ ناك  واالستعارة والييف جمال الشّب« النّاقة»لقد استعمل  لفظة 

 ان مدلوالت خاصة منها: يتاب هنج البالغة لبكن عدة من كاأم

 :الصّعبة (أ

، ياسـ يزمـام األمـور يف اجملـال الس    كسـ ميملـن أراد دن  « الصعبة»جاء استخدام وصف الناقة 

فَصَـاحِبُهَا كَرَاكِـبِ الصّـعْبَةِ إِنْ    »قـائالا:  ي ب االسـتعار كيـ ستخدم الطباق يف جانـب التر يفنرا  

 .(30ش: 1386 ،)دشل «رَمَ وإِنْ أَسْلَسَ لَهَا تَقَح مأَشْنَقَ لَهَا خَ

ــذلول        ــل يصــعب قيادهــا. والصــعب: نقــيض ال ــديدة اّل ، 2 )طر ــي، ج .الّصــعبة: النّاقــة الّش

وأشنق النّاقة: جذهبا إلي  بالزّمام، وخرم أنف النّاقـة: شـقب ، وأسـلس للناقـة: أرخـى هلـا        (99ص

ضــرعيها يف « هــاء»يعــود أليب بكــر، و« تشــطرا»: ضــمري يف الزّمــام. ولشــد  مــا تشــطّرا ضــرعيها 

 بالنّاقة يقتسم منافعها ولكل منها ضرع  تلبها. مام ؛العبارة السّابقة للخالفة وشبهها ال

انـ  لـ    ك: من ي: أ«سلس هلا تقح مأب الصّعبة إن أشنق هلا خرمَ، وإن كراكفصاحبها »

ومـن   عـين يفها بالزّمام خرم أنفها وشقة، ك،إن ب النّاقة الشّموسكان أشب  براكهذة كعة يطب

  .يف عفركات  يف يزمامها صارت حى أرخ

ون لــ  نفــس ترغــب باملخــاطر  كــمــن ت زمــام األمــور أو  كســميفقــد شــب  اإلمــام حــال مــن   

  يتشـب  بها. فهـذا هـو  كراى ون ترويضها صعب عليك لب النّاقة الصّعبة الكريمن كواملخاوف 

ــب  ف كــب مبركــمر اد وعــدم يــضــا صــورة حاصــلة مــن متعــدد وهوعــدم االنق   ي  أيــب ووجــ  الشّ

  من ضبط األمور.كنيمتال

راكب الصّعبة إن أشنق هلا خرم وإن أسلس هلا : »قال الشّريف رضي اللّ  عن  قول   

تقحم يريد أن  إذا شدد عليها يف جذب الزّمام وهي تنازع  رأسها خرم أنفها وإن أرخى هلـا  

  فلم ميلكها يقال أشنق النّاقـة إذا جـذب رأسـها بالزّمـام فرفعـ       شيئا مع صعوبتها تقحم  ب

أيضـا ذكـر ذلـك ابـن السّـكي  يف إصـال  املنطـق وإمنـا          (197: 1415)ابن أيب احلديد،  وشنقها.

أشنق هلا ومل يقل أشنقها ألن  جعل  يف مقابلة قول  أسـلس هلـا فكأنـ  ع قـال      قال اإلمام 

 .(31: 1415)ابن أيب احلديد،  «ليها بالزّمام ل إن رفع هلا رأسها مبعىن أمسك  ع
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 :  يبل النّاقة وغارهبايالتشب( ب

ي ستخدم األسلوب االستعاريا ييف ذم اخلالفة واإلمارة واالمشئزاز من الدن جند اإلمام 

زة ذات يــفهـذ  عبـارة وج   (30ش: 1386 ،)دشـل  «لَأَلْقَيْـ ُ حَبْلَهَـا عَلَـى غَارِبِهَـا    » يف قولـ :  كوذلـ 

ة مـن اإلمـارة يـال    يـ راهك  شـب  اإلمـام   يـ حي ب االسـتعار كيرتها من الية مبا فيدالالت بالغ

 لها. والنّاقـة أوالدابـة الـّ   يأن  الرغب  ل  ف كحاهلا مشعرا بذلى ها علكرسل النّاقة وتاريمن 

 . فهــذ  اســتعارة يــة تــذهب بــأي اجتــا  رفبــ  فكــون مرســلة متروكــغارهبــا تى حبلــها علــي لقــي

ر بعـــض لوازمهـــا وهواحلبـــل كـــن إلمـــام حـــذف املشـــب  بـــ  وهـــي الدابـــة أوالنّاقـــة وذ ة أليـــنكم

 الئم املستعار من .ير ما كوالغارب.ومن جانب آخر فهي استعارة مرشحة من أجل ذ

 :  بالنّاقة النّاب الضّروسيالتشب (ج

ــات األمــور بعــد ،  يــأم لــبىن ويف ذمّــ  ــاب شــبّ  هــذ  احلالــة بالنّاقــة ا ية واحلــذر مــن مقب  لنّ

 قول: يترا  فكل ما جتد  دون اك تقضم لوالضّروس ال

واَيُْم اَللبِ  َلتَجُِدنب َبنِي أرَمي َة لَكرْم أَرَْباَب سُـوء  بَعْـِدي َكالنّـاِب الضّـرُوِس تَعْـذُِم بِِفيهَـا وَتخْـبِطر        »

 .(122ش: 1386 ،)دشل« بِيَدِهَا وتَزْبِنُ بِرِجْلِهَا وتَمْنَعُ دَر هَا

 : تأكـل خبفـاء وتعـض.   يئة اخللق تعـضّ حالبـها تعـذم   : السّروسالضّ اب: النّاقة املسنّة.النّ

 (72ش: 1383 ،ئي)خو. : تضربتزبن

ــاب والضّــروس، واألداة هــي   يــفاملشــب  يف هــذ  العبــارة هــم بنوأم  ة، واملشــب  بــ  النّاقــة النّ

ــب  هــو كــال د جمــاز مرســل  وجــيش والظلــم. ويف هــذ  العبــارة  يهمــتّخــبط واللتا اف ووجــ  الشّ

ي ســرد يف وصــف هــذ  النّاقــة وهــذ  هــ   يوعالقــة هــذا اجملــاز مــا يــؤول إليــ . مث أخــذ اإلمــام     

ئة اخللق ألحوال يالسّ لتعظ والضّروس الـل فقد استعر النّاب للناقة ال ة.ي استعارة تصر

 نا بعد.يماحد  ف ة وهذا هويبين أم

 لمنبثقـة عـن عناصـر احليـاة الـ     نسـان وأخالقـ  وميولـ  وأحاسيسـ      وملـا كانـ  صـفات اإل   

ــة، تثبــ  ذلــك املالحظــة         تتّحــد فتؤّلــف مــا نســّمي  شخصــية اإلنســان، فهــي متعاطيــة متداخل

 الطويلة واملوازنة الدقيقة.

 ه باجلمليالتشب

وبعـض الصّــحابة وعايشــة زوج   عرفـ  الواقعــة الـل حــد   بـني أصــحاب أمــري املـؤمنني علــي     

اجلمــل؛ ألن عايشــة وقتئــذ كانــ  علــى اجلمــل وحتــ       يف اطــراف البصــرة بوقعــة  الرّســول 
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النّاس على قتال أمري املؤمنني وانته  املعركة لصاحل اإلمام وقتل طلحة والـزّبري يف أ نـاء املعركـة.    

وكــانوا تبعــا لــ  فيقــول:   املســامهني يف هــذ  املعركــة بــأهنم أصــاب اجلمــل  فــيعري اإلمــام علــي 

 .(108: د.تجرداق، ) «عة، وأكثر اخللق  روة وبذالبلي  يف حرب اجلمل بأشدّ اخللق شجا»

كنتم جند املـرأة وأتبـاع البهيمـة رغـا فـأجبتم،      » ويف ذمّ أهل البصرة بعد موقعة اجلمل:

 .(36ش: 1386 ،)دشل «وعقر فهربتم

رم كــشــة زوج الرّســول األي  قصــد مــن املــرأة عايــجمــاز مرســل ح« جنــد املــرأة»يف عبــارة 

   ب  احلرب.يمل الذي نمة اجليوالغرض من البه 

 :«أَهلِكَ مجل»  بـ يالتشبأ( 

من كتـاب لـ  إىل املنـذر بـن اجلـارود العبـدي، وقـد خـان يف بعـض مـا واّل  مـن أعمالـ  فوّبخـ               

ش: 1386 ،)دشل «وشَسعُ نَعلِكَ خريٌ منك ولئن كان ما بلغين عنك حقّا جلمل أَهلِكَ» قائال ل :

يف الذلة واجلهل. فقـد فضـل اإلمـام اجلمـل وشسـع النّعـل       واجلمل عادة يضرب ب  املثل  (436

 انة باألموال.ياخلي ان فعل ما بلغ عن  وهكمقارنة بابن املنذر إن 

 )عرف الضّبع( ه بالضّبعيالتشب

إصرار النّاس بعد مقتل اخلليفة عثمان  ة يذكر اإلمام علي ييف مقطع من خطبة الشّقشق

فَمَا رَاعَنِي »عن ، فيقول: « القاسطني»و «املارقني»و« نّاكثنيال»على مبايعت  باخلالفة، مث تفرّق 

ِإلبا والّناُس اىل َكُعْرِف الّضـُبِع َيْنَثـالروَن َعَلـي  ِمـْن كرـلِّ َجاِنـٍب َحت ـى َلَقـْد ُوِطـَئ اْلَحَسـَناِن وُشـق             

 .(30ش: 1386، )دشل« عطاىف مُجْتَمِعِنيَ حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ

ألن عـرف الضّـبع ـــ مـا      ؛أفزعين شيء كما أفزعين ازدحام النّاس مثـل عـرف الضّـبع   أي ما 

كثرعلى عنقها من الشّعر،وهي حيوان مفترس ــ  خني يضرب بـ  املثـل يف الكثـرة واالزدحـام، إذ     

)وشــق عطفــاي(: أي جانبــاي، لشــدة االصــطكاك   كــان النّــاس ينثــالون أي يتتــابعون مــزدمحني. 

 قميص  وجاني ردائ  اوخدش جانبي  لشدّة االصـطكاك منـهم والزّحـام.   وكثرة االزدحام شقوا 

)ربيضة الغـنم(: القطعـة الرّابضـة مـن الغـنم. وربضـ  الدابـة: بركـ . الغـارب: العُنـق أو أعلـى            

 الظهر مما يلي العنق. ويريد بعفطة الع  املرخاط الذي تنثر  يف أنفها عند العِطاس.

ثـر  كمـا   وهـو  عة وجتمعهم حول  بعرف الضّـبع: ي  للبيإلان النّاس يات شب  اإلمام علي 

  حمسـوس  يثافة واإلحاطـة بـ . فهـذا تشـب    كجمع والتال عنقها من الشّعر، فوج  الشّب  هوى عل
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نــهما مــن جهــة يللتشــاب  ب« عــرف الضّــبع»جمــع لفظــة تمبحســوس وقــد اســتعار اإلمــام هلــذا ال

مُجْــتَمِعِنيَ »  الثــاين جــاء يف عبــارة : يلتشّــبعــة. وايال النّــاس واالزدحــام للبيــعــين انثيثافــة وكال

اهنا بعد ك تستقر يف ملضة الغنم الي، فقد شب  جتمع النّاس حول  برب«حَوْلِي كَرَبِيضَةِ الْغَنَمِ

ــ ضــة يان هــذ  احلالــة لفظــة الرّب يــام. فقــد اســتعار اإلمــام لب يــدون الق كل وتــميــ الطوريالسّ

 اع واالتباع واالنتظار.يامع هواالنصون واجلكنهما للريللتشاب  ب نةكالرّا

عـريض والشّـكوى والعتـاب، فـالظروف قـد      تومن الطبيعـي أن يَكثـر يف كـالم علـي النّقـد وال     

عاكست ، وكان يشعر باألمل ممّا يرا  من احنرافات بـدأت بـالظهور يف اجملتمـع اإلسـالمي، مث     

 ة اىل اإلمـام علـي    بـرزت يف عصـر خالفتـ . فالنّـاس انـدفعوا بشـوق وهلفـ       لمن الف  الـ 

 .يرى للحكم شأنا واقعا يريدون  أن يكون هلم. وليكن أمرياملؤمنني 

 أهل الشّام أغلق كلّ رجل منكم باب ،واجنحر اجنحار الضّبّة يف جحرها والضّبع يف وجارها.

 ه بالسّبعيالتشب

  يحلـد م بارعـة يف شـأن ا  كـ ح ا اإلمام علـي  يجند يف وصاي واإلرشادي يف اجملال الـتربو

 كالسّـبع إن تـر  كئـام واللسـان   تس لـ  ال يألن جـر  اللسـان لـ    ؛المكـ اللسان عـن عبـ  ال   كومس

للِ سـانر سَـبُعٌ إِن خُلِ ـىَ    ا: »كقـول اإلمـام يف ذلـ   يون نافعاا فيكون ضاراا بدل أن يكعقر ما دون  في

مكّن مـن  : قطع إحـدى قوائمـ  ليسـقط ويـت     عقراعقر البعري .(452ش: 1386 ،)دشل «عَن ُ عَقَرَ

 طبقا للحكمة القائلة من كثر كالم  كثر خطأ .. تقليل الكالم ليأمن اخلطأ واملراد ذي .

 مـدلول  نيبيـ د اجلملة باستخدام ادوات الشّـرط ل يبقى فقد شب  األمام اللسان بالسّبع وأت

ء يشـ دعاء أن املشب  واملشـبع بـ    ى ا ؛ ألن  مبين عليغ وهوأبلغ أنواع الشّبي  بليفهذا تشب كذل

بـ    كود وعـدم اإلمسـا  يـ الق كواحد. ووج  الشّب  يف العبارة هوالضّـرر النّـاتج مـن الفلتـات وفـ     

ــب للســان كــثري احلركــات والعثــرات، ال بــد مــن   اان حــال املشــب ؛ ألنب يــ  هوبيوالغــرض مــن الشّ

 . مراقبت  وسجن  وإال أهلك وافىن

 لبكه باليالتشب

 عاوية: بن العاص يوم حلق مب ىل عمروإمن كتاب ل  

، فَإِن كَ قَدْ جَعَلْ َ دِينَكَ تَبَعاا لِدُنْيَا امْرِاٍ ظَاهِرٍ غَيُّ ُ، مَهْتُوكٍ سِتْرُ ُ، يَشِـنيُ الْكَـرِ َ بِمَجْلِسِـ ِ   

وذر          ْرَغاِم يَلـر بِمَخَالِبِـ ِ"،   ويُسَفُِّ  الْحَِليَم ِبخِْلَطتِـِ . َفات بَعْـَ  أَ َـَرُ ، وطََلبْـَ  فَضْـلَُ  "اتِّبَـاَع الْكَلْـِب لِلضِـّ

 (388ش: 1386، )دشل .ويَنْتَظِرُ مَا يُلْقَى إِلَيْ ِ مِنْ فَضْلِ فَرِيسَتِ ِ
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لب الـتابع لوسـد  كة، مثل اليمثالا إلبن العاص من أجل اتباع  ملعاو قد ضرب اإلمام 

سـت . وعمـرو بـن العـاص هوأشـب  بـ  .       يلـ  وفر كبتغة الغـوت مـن فضـل أ   يلوذ ب  وق  الشّدة وي

لـب ووجــ   كلـي واملشـب  هـوعمروبن العـاص واملشـب  بـ  ال      يمثت  اليشـب تيف هـذ  العبـارة ال  ى رفنـ 

 أوجز وأبلغ وأشد وقعا يف النّفس. وهو دك  املؤيالشّب  االتباع حسب املصاحل وهذا هو التشب

إذا ما دنئ  النّفوس غرب  عنها املكارم اإلنسانيّة واألخالق  ذا األمر والواقع فإن كه نعم

ضيّة، ورسخ  فيها أضـدادها واسـتحكم  خِـالل البـهائم والسّـباع فيهـا إىل الغايـة، فـإذا         املر

استوىل الغضب عليها فأسدٌ مفترسٌ ال همّ لـ  سـوى االفتـراس، وإذا ملكهـا الطمـع فصـاحبها       

كلب الئذ ينتظر ما يلقى إلي ، أواالحتيـال فثعلـب. وهلـّم جـرّاا يف كـّل خصـلة ختتصـلها السّـباع         

ت، تنكشف لذوي البصائر من النّـاس فضـالا عـن أمـري املـؤمنني الـذي يـرى األشـياء         واحليوانا

احلَكَـم العـدْل الـذي يعطـي كـلّ       ؛ ألنّـ   وصف شيئاا منحـ  نعوتـ  اجلـديرة بـ     إذا  كما هي.

مـن    بيّنـها اإلمـام   لذي حق حقّـ ، فمـن نظـر إىل معاويـة وابـن العـاص وجـد اخلـالل الـ         

تسفي  احلليم فيهما، وأنّهما جيريان جمرى الكالب واألسود عند  الكر  ويريالفسق وشني تع

 الفريسة، تابعة متبوعة.

 ه باملاعزيالتشب

الـمج بـن    ىعنـدما نـاد   كصـفهم باملـاعز وذلـ   يان شدة أمر اخلوارج وادعائهم الباطـل  يويف ب

 ال هلل ويسـمع إمسهر شاعر مشـهور مـن شـعراء اخلـوارج، نـادى بشـعارهم. قـائال لـ : ال حكـم          

يسـمع الكـالم فعـدل اإلمـام عـن ذلـك        يقبـل احلـوار وال   ألن  ال ؛ اور  الشّعار فال اإلمام

 لإىل اهانت  وتبكيت  الن احلوار فقد مفعول  وتعطل دور  فكان البد من املواجهـ  القاسـي  الـ   

ن . أداعيـا عليـ  مستصـغرا شـ      ترد هذا الضّال وتسقط  وحتط من شان  فقال ل  اإلمـام 

 ى رم فواهلل لقد ظهر احلقّ فكنتفي  ضئيالا شخصك خفيا صوتك حتّأحك اهلل يا اسك  قبّ»

 .(254ش: 1386، )دشل «إذا نعر الباطل جنم َ جنومَ قرنِ املاعز

ء. وقبحـ  اهلل: حنـا  عـن كـل      اللغ : قبح: القبح والقباحة: نقيض احلسن، عام يف كل شي

يقـال قبحـ  اجلـوز  كسـرهتا وقيـل معنـا         وقبحـك اهلل: كسـرك   (53 :هـ1410، ي)الفراهيدخي. 

 جنـم: طلـع وظهـر.    نعـر: صـا .   الضّـئيل: الـدقيق، النّحيـف، الصّـغري.     حناك اهلل عـن اخلـري.  

 ناب  ىف راس املاعز وغريها. ئالقرن: عظم نات
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كلمـ  استصـغار الن كالمـ  يغضـب الـّرمحن، اسـك  فـالكالم عليـك حـرام وانـ            « اسك »

 تعصى اهلل ىف حدي .

حناك اهلل عن اخلري دعاء علي  بالكسـر والبعـد عـن اخلـري ووصـف       « اهلل يا ا رمقبحك »

قسـم  أذا صدر منـهم القبـيح مث   إباال رم الهنا عاه  في  واصحاب العاهات يعريون مبا فيهم 

ال صغريا حقـريا فيـ  مل   إبطال وقاد  ومل يكن هذا الرّجل أن  قد ظهر احلق فكان ل  رجال وأ

نعـم   .نصـرت  والـدفاع عنـ     حـد صـوت  يرتفـع يف   أحلـق ورواد  ومل يسـمع   حد من رجال اأيعد  

ىل الوجـود فجـا  ظهـور قـرن املـاعز شـب        إعند ما ظهرت الفتن  وارتفع صوت الباطل ظهـرت  

 ظهور  ىف الفتن  بقرن املاعز توهينا ل  وحتقريا حلقار  قرن املاعز.

 التشبيه بدامية املعزي

وهـي السّـخلة اخلائفـة    ى سـتخدم لفظـة املعـز   يد اإلمـام  دة من هنج البالغـة جنـ  ييف خطب عد

 ـر السّـجود   أثرة العبـادة و كان ينتاب بعض أصحاب  وتارة لبيان اجلنب واخلوف الذي يتارة لب

 األرض.ى عل كثرة الموك  توجد آ ار و فائن من يحى ب املعزكشبهها بري

ا أَمْكَنَتْـكَ   » قـائالا لـ :   أحـد عمالـ  عـن اخليانـة بـأموال املسـلمني       وقد حذبر اإلمام علي  فَلَمـ 

ــنْ أَ       ــ ِ مِ ــدَرْتَ عَلَيْ ــا قَ ــ َ مَ ــةَ واِخْتَطَفْ ــ َ اَلْوَ ْبَ ــر ةَ وعَاجَلْ ــرَعْ َ اَلْكَ ــةِ أَسْ ــةِ اَلْأرم  ــي خِيَانَ ــد ةر فِ ــوَالِهِمُ الشّ مْ

 .(72 :هـ1412)صاحل،  «امِيَةَ اَلْمِعْزَى اَلْكَسرِيَةَاَلْمَصُونَةِ لِأَرَامِلِهِمْ وأَيْتَامِهِمُ اِخْتِطَافَ اَلذِّئْبِ اَلْأَزَلِّ دَ

زل: اخلفيـــف الـــوركني. واأل، جـــرأأعليهـــا  كمـــا خيتطـــف ذئـــب جلـــد شـــاة جمروحـــة فهـــو  

الواحـد   واملعز من الغنم خالف الضّأن، وكالمها اسم جنس، واالختطاف: االستالب واملعزى

ن إأن جرحـ  و  بعـد  ىتـدم  لاة الـ وهي الشـّ  ما عز. والكسرية: املكسورة، وهي صفة الدامية،

 (137: 1383)خوئي، مل يسل الدم. 

والذئب األزل اخلفيف الوركني وذلك أشد لعدو  وأسرع لو بت  وإن اتفق أن تكون شاة مـن  

فقد شب  اإلمـام اختطـاف أمـوال     املعزى كثرية ودامية أيضا كان الذئب على اختطافها أقدر.

ع يتسـتط  الل ة الـّ يـ سـورة الدام كاملى ع املعـز يذئب السّـر ختطـاف الـ  ا من قبل الـواي ب نياملسلم

 ان.ي  حسيل والطرفان فيد جممل متثك  مؤيالفرار. هبذا تشب

 :بنفور املعزي التشبي  (أ

ــوعنــد تقــاعص أصــحاب  عــن لقــاء العدووتشــت  آراءهــم يف جمــال الــدفاع عــن احلــق وب        ان ي
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وبُ     » عن صوت األسد قائالا:ى شبههم بنفور املعزينفورهم عن   وسُ اَلْمُخْتَلِفَـةر واَلْقرلـر أَي تُهَـا النّفـر

ورَ  اَلْمُتَشَتِّتَةر الشّاهِدَةر أَبْدَانُهُمْ واَلْغَائِبَةر عَنْهُمْ عُقرولرهُمْ أَظْأَرُكرمْ عَلَى اَلْحَقِّ وأَنْتُمْ تَنْفِ رُونَ عَنْ ُ نُفـر

 .(174ش: 1386 ،)دشل «اَلْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ اَلْأَسَدِ

 قــال:ي« علــى احلــقّ وأنــتم تنفــرون عنــ  نفــور املعــزى مــن وعوعــة »أي: أعطفكــم « أظــأركم»

والوعوعـة صـوت الـديك     ويسمى ابن آوى الوعوع، نع  وعوعة القوم أي: اختالط أصواهتم،

غ وجـاء املشـب  بـ     يـ   بليهـذا تشـب  ( 160 م:1998)ابـن دريـد،    .إذا دارك،وكذلك الـذئب يف عـدو   

 ق اإلضافة.ي. وحصل عن طرىنفور يف قول  نفور املعزناا لليمصدراا مب

 ى:بركب املعز التشبي  (ب

د صــحابة الرّســول يــيف أمــر العبــادة ومتج اســلهمكهم وتريويف شــأن أصــحاب  مــن أجــل تقصــ 

 ارتفع  الشّـمس كـأنّ عليـ     ىالغداة مثّ جلس حتّ ىصلّ أن  ى روياهتم، يوخلوض ن 

 .فمـا أرى أحـدا يشـبههم     ا مـن أصـحاب رسـول اهلل   لقـد رأيـ  إ ـر   كآبة، مثّ قـال: واهلل  

 فقال:  (301م: 1998)ابن قتيبة، 

ــوِل        » ــَزى ِمــْن طر ــِنهِْم رَُكــَب اَلْمِْع ــَأنب َبــيَْن أَْعُي ــِر مََعــاِدهِْم َك ــِر ِمــْن ذِْك ــى ِمْثــِل اَلْجَْم ــوَن عََل ويَقِفر

 .«سُجُودِهِمْ

والعـرض   وخـوفهم مـن ذكـر املعـاد،     يقفون على مثـل اجلمـر مـن ذكـر معـادهم : املـراد قلقهـم       »

ن جبـاههم  إعلى اهلل تعاىل فيكون حاهلم مثـل الواقـف علـى النّـار وكـأن بـني اعينـهم ركـب املعـزى:          

 .(93: هـ1415 يب احلديد،أ)ابن « و فنات البعري وصارت كركب املعزى، اسودت من كثرة سجودهم،

جبـاههم مـن أ ـر    ى  ـار علـ  شب  أحوال صحابة الرّسول حال العبادة واآل فاإلمام علي 

   حمسـوس مبحسـوس ووجـ  الشّـب  هـو     يفهـذا تشـب   هـا الثفنـات  ي فلالـّ ى ب املعـز كـ السّجود بر

  .ير أداة الشّبك  مرسل من أجل ذيتشب األ ر احلاصل يف البدن وهو

 ان عظمة اخلالق يف املخلوقاتيب

 نــو  إىلي ان عظمــة اخلــالق يــيف ب ي هنــج البالغــة جنــد اإلمــام علــ   يف مقطــع مــن خطــب 

 يف قول :  كنان باستخدام أسلوب اجلناس وذليعجائب خلقة البارا عز وجل يف الوحوش والنّ

 الواقـع حـدّا ترفّـع بـ  حـىت السّـجع عـن الصّـنعة         ينيهذا األسلوب من الصّـدق وتبـ   وقد بلغ

عـن   على كثرة ما في  من اجلمل املتقاطعة املوزونة املسجّعة، أبعد مـا يكـون   كلّف. فإذا هوتوال

 وأقرب ما يكون من الطبع الزّاخر. الصّنعة،
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ــع:        ــ  مــن ســالمة الطب ــيجَ  »فــانظر اىل هــذا الكــالم املســجّع واىل مقــدار مــا في ــمُ عَجِ يَعْلَ

 َاْلُوُحوِش ِفي َاْلَفَلَواِت وَمَعاِصَي َاْلِعَباِد ِفـي َاْلَخَلـَواِت وِاْخـِتاَلَف الّنيَنـاِن ِفـي َاْلِبَحـاِر َاْلَغـاِمَراِت       

 .(294ش: 1386 ،)دشل «طم املاء بالرّيا  العاصفاتوتال

ــوات: مجــع فــال           ؛ةاللغــ» ــوان الــم. الفل العجــيج: رفــع الّصــوت. الوحــوش: مجــع وحــش وهوحي

حـد. النّينـان: مجـع نـون:     أالصّحراء الواسع . اخللوات: مجع خلو  مكـان االخـتالء الـذي لـيس فيـ       

)ابــن  «، وأصــل  نُونــانح فقلبــ  الواويــاء لكســرة النّــون احلــوت. النّــونر: احلــوت، واجلمــع أنــوانح ونِينــانح 

 .(77 :هـ1404، يلساجمل) «والغامرات: غمر املاء غمارة: كثر حىت ستر مقرّ . »(427 م:2004منظور، 

ألن لـ  صـلة تامـة     ؛فهذا أسـلوب تتـوفّر فيـ  صـراحة املعـىن وبالغـة األداء وسـالمة الـذوق        

قـاع املـوزون   يع املخلوقات. ومن جانب آخر جنـد اإل يط جبميمة البارا وقدرت  وعلم  احلكي

ات تردّ النّغم على النّغم ردّا مجيالا. وتتفجّـر كلمـات اإلمـام مـن ينـابيع بعيـدة       يقاع اآليان  اكو

 (31 ش:1383ي، ئ)خو .وبأيّة حلّة فنيّة رائعة اجلمال متور وجتري القرار يف مادّهتا،

 

 النتائج

ع اخلطــب واألقــوال الــواردة يف مواصــفات  يــالبالغــة، وجتمتــاب هنــج كبعــد اســتقراء عبــارات  

 ة: يج املرجوة الـتّالئتانال وان توصلنا إىليبعض احل

تعلق يومـا  ىمنـها اإلبـل وابـن اللبـون، واملعـز       وانات والبهايد من احلير العدكلقد ذ -

ة والــدالالت يــمــن أجــل األغــراض البالغ كهبــا مــن مواصــفات يف هنــج البالغــة وذلــ

 ة.يالفَن
ها من ية مبا فكهات متشابيوانات هي تشبيان صفات احليهات املستعملة لبيإن الشّب -

ؤدي ي  باالستعارة، األمر الذي يوإدخال التشّب ليي  الـتمثيوالتشبي   االستعاريالتشب

اإلبـل  »ر يف اسـتخدام لفظـة   كـ مـا ذ كاتّساق املدلوالت وتعاضـدها ألداء املقصـود    إىل

 «.والنّاقة
خطـوة  ي هـ  ي عة الصّامتة والصّـائتة مـن قبـل اإلمـام علـ     ي  للطبيوأن النّ كال ش -

ــاس وإرشــادهم الف يــ هداريمســ ة يفريبكــ مــا أنّ هلــا م لــة   كوالوجــدايني ركــة النّ

قد الل ة كة املتحري ر األدب والفنِّ. هذ  اخلطب مملوءة بالصّور الفَنية من حيعال

ز املـدلول  يـ د وتعزين أجـل تعضـ  مـ  ك وذلـ نيَخَلَقَ  جواا ملموسـاا وحمسوسـاا للمخـاطب   
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عـــرف »مـــا ملســـنا  يف اســـتخدام لفظـــة  كصـــال املقصـــود يإ البالغـــي واهلـــادف إىل

 عة.يال النّاس حول  للبيان انثيلب« الضّبع
هات يق للتشـب ياا وفهمـاا باالسـتخدام الـدق   كـ ثـر حتر كقد جعـل خطبَـ  أ   إن اإلمام  -

والتّنـاقض   املعىنى ت الدالة علة واأللون املتنوعة واألصواية واالستعارات القوياحلس

ل يسـب  انـة والعدالـة واجلهـاد يف   يعـل موضـوعات الد  جي قة. فهـو ية الدقيوالصّور الفَن

 هات.ي بواسطة االستعارات والشّبنيأذهان املخاطب احلقِّ و... يف
ــة ومالحمهـــا يف وصـــف اإلبـــل والنّاقـــة وفَصـــ    - لها وابـــنِ اللبـــون يجنـــد تـــدفق البالغـ

ــاوت وذلــ   ــارات   ين وراء االهــداف املنشــودة ممــا   مــ كألغــراض متف ــآزر العب ســبب ت

يف  ويتميّـز أسـلوب     ضاا.ية أية واملعنويبعضها ببعض من خالل ااسنات اللفظ

وباسـتعمال املترادفـات وباختيـار     أ ري،تـ قريـر وال تمثل هذ  املواقف، بالـتكرار بغية ال

مـــن إخبـــار اىل عـــبري توقـــد تتعاقـــب فيـــ  ضـــروب ال الكلمـــات اجلزلـــة ذات الـــرّنني.

ويف  وتكون مواطن الوقف في  قويّة شـافية للـنفس.   ىل استنكارإىل تعجّب إاستفهام 

ذلك ما في  من معىن البالغة ورو  الفن، جتمع روعة هـذ  الصّـفات يف اللفـظ إىل    

 روعة املعىن وقوّت  وجالل .
ما فيهـا مـن   ويف اخلتام جيدر بنا القول أنب خطب اإلمام ورسائل  وكلمات  القصار مع  -

وجو  بالغية هامة، فهي يف الواقع آخذة مـن الفكـر واخليـال والعاطفـة تتّصـل بالـذوق       

ــرابط ومتســق            ــال وعاطفــة وفكــر مت ــ  خي ــع مــا بقــي االنســان ومــا بقــي ل ــي الرّفي الفّن

ــد، متــدفّق بلوعــة الواقــع وحــرارة احلقيقــة        ــر بــاحلسّ واإلدراك البعي ومتســاوق، متفجّ

ــوق إىل معرفــة مــا ور  اء هــذا الواقــع، متــآلف جيمــع بــني مجــال املوضــوع ومجــال     والشّ

 اإلخراج حىت ليندمج التعبري باملدلول، أو الشّكل باملعىن.
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