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Abstract
This article has been concerned with analyzing the "thirty-fourth" sermon of Nahj
al-Balagha according to Grimas' semiotic studies, for semiotics study the implicit
connotations behind literary texts. What leads researchers to a semiotic analysis of
the “thirty-fourth” sermon is the knowledge of the levels of the semantic sermon.
Based on this, the study of the “thirty-fourth” sermon is within the framework of
Grimas’ semiotic studies, especially his semiotic square. This is due to the fact that
the Imam (peace be upon him) in his speech used special signs at the level of
vocabulary and music that lead to the emergence of moral relationships, including
the relationship of contradiction, the relationship of implication and the relationship
of opposition to the transmission of meaning. Through this article, we aim to break
down the major intangible units to reveal the smaller units generated. The study
relies on the descriptive-analytical approach according to the proposed theoretical
framework and the detection of the surface structure and the deep structure in it from
the perspective of semiotic mechanisms. As for the results of the study, they include
that the process of transferring meaning in the studied sermon applies to Grimas'
semiotic theory. The semiotic square reveals the important semiotic connotations:
pride, humiliation, awakening, and heedlessness. And the Imam (peace be upon
him) raises the level of perception of the addressee through the two relations of
contradiction and antagonism that play an important role in conveying an implicit
goal of the Imam (peace be upon him) to the recipient, which is the result of
negative negligence in matters, foremost of which is defeat. As for the semiotic
structure, it denotes the meanings of “discontent”, “neglect”, “desperation”,
“fighting” and “justice” during the upward, downward and progressive patterns.
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مِن املربّع السيميائي إلی املربّع السيميوطيقي التوتّري
دراسة سيميائيّة للخـطبة الرابعة والثالثني يف هنج البالغة منوذجا
سيد مرتضى صباغ جعفري1؛ سميراء حيدري راد

2

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة ويل العصر ،رفسنجان  ،إيران
 .2طالبة الدّكتوراه ،قسم اللغة العربية وآداهبا  ،جامعة يزد ،يزد ،إيران
(تأريخ االستالم .2021/05/15 :تأريخ القبول)2021/10/04 :

امللخّص
قد عُنِيَت هذه املقالةُ بـتحليل اخلطبةِ "الرابعةِ والثالثني" من هنج البالغة حسب دراسات غرميا السيميائيّة حيث إنّ
السيميائية هي نظام يدر الدالالت املضمرة وراء النصوص األدبية .االتّصال واالنفصال اخلطايب ،وثنائية العاطفة
واملعرفة أثناء العمليات اخلطابية بـالطُرُق الصّعودية والزنولية والتقدّمية يف اخلطبة املذكورة مِن أهم مواصفات التحليل
السيميوطيقي اليت متيز نظام اخلطبة عن غريها .وما يؤدّي بالباحثنيِ إيل حتليلٍ سيميائي للخطبة "الرابعة والثالثني" هو
معرفة مستويات اخلطبة الداللية ،فبناء علی هذا ،تكون دراسة اخلطبة "الرابعة والثالثني" يف إطار دراساتِ غرميا
السيميائيةِ خاصةً مربّعه السيميائيّ .وهذا يعود إيل أنَّ اإلمام(ع) يف خطابِه هذا استخدَمَ العالماتِ اخلاصّةَ يف مستوي
املفردات اليت تؤدّي إيل ظهور عالقات معنوية منها عالقة التناقض ،العالقة التضمينيّة وعالقة التضادّ اليت تنقّل املعين
من مستوي املربِع السيميائي إيل املربع السيميوطيقي التوتّري وصوالً إيل أنَّ العالمات املعنوية يف اخلطبة املذكورة متكثّرة
الداللة وهلذا جتتاز مستوي املربّع السيميائي وعالقاته التناقض والتضمني والتضاد حتّي ترفّع البُعدين العاطفي واملعريف
بـشكل تزامين وتوفّر فضاء اخلطاب الروائي السيّال .هندف من خالل هذا املقال إيل تقطيع الوحدات املعنوية الكربى
للكشف عن الوحدات الصغرى املولّدة .وتعتمد الدراسة علي املنهج الوصفي-التحليلي طبقاً لـإلطار النظري املطروح
والكشف البنية السطحية والبنية العميقة فيها من منظور اآلليات السيميائية .وأمّا ما اهتدت الدراسة إليه من نتائج،
فتشتمل علي أنَّ عملية انتقال املعين يف اخلطبة املدروسة تنطبق علي نظرية غرميا السيميائية .املربّع السيميائي يكشف
الغطاء عن الدالالت السيميائية املُهمّة :العزّة والذلّة والصحوة والغفلة .واإلمام (ع) يرفع مستوي درك املخاطب بواسطة
عالقيت التناقضية والتضادّ اللتنيِ تلعبان دوراً مُهمّا يف إيصال غاية مضمرة لدى اإلمام (ع) إيل املتلقي ،وهو نتيجة
اإلمهال السليب يف األمور علي رأسها اهلزمية .أمّا البنية السيميوطيقية فتدلّ علي معاين "السخط"" ،اإلمهال"" ،اليأ "
"احملاربة" و"العدل" خالل النماذج الصعودية والزنولية والتقدّمية.

املفردات الرئيسة
السيميائيّة ،املربع السيميائي ،البين السيميوطيقية ،هنج البالغة ،غرميا .
الكاتب املسؤول
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املربع السيميائي الذي يطرحه "غرميا " يبحث عن العالقات املوجودة بني الدالالت اللفظية
يف املستوي السطحي مِن اخلطاب الروائي؛ أمّا املربّع السيميوطيقي التوتّري فيعاجل الدالالت
املعنوية يف املستوي العميق حسب آليات سيميوطيقية متميزة منها؛ البُعدان العاطفي
واملَعريف ،وعمليات االتصال واالنفصال اخلطايب .ما يهمّنا يف هذا املقال أن نبيّن املشكلة
الرئيسة وهي أنَّ اخلطبة املذكورة ال تكتمل دالالهتا السيميائية بواسطة حتليل املربّع
السيميائي فحسب وال نتلقّي الدالالت املعنوية للخطبة إلّا باستخدام املربّع السيميوطيقي
التوتّري؛ ألنّ عمليات حتليل املربّع السيميائي عمليات حمدودة خالفاً علي أنَّ عمليات حتليل
املربّع التوتري متكثرة وسيّالة ،ومن هنا تتّضح ضرورة حبثنا .وهذا األمر ال يتحقّق إلّا
باالنتقال من املربّع السيميائي إيل املربّع السيميوطيقي .بعبارة أخري؛ يستلزم االنتقال من
البنية السطحية إيل البنية العميقة .أمّا أهم الدوافع اليت حتضّنا إيل القيام بالبحث فهي،
التؤليف بني النموذجني السيميائي والسيميوطيقي التوتّري إللقاء املعاين املتكثّرة يف اخلطبة
"الرابعة والثالثني" .عالوة علي هذا؛ التؤليف بني النموذجني يساعدنا علي تلقّي الدالالت
املضمرة والعميقة أكثر فأكثر.
(ع)
أمّا اخلطب اليت ألقاها اإلمام علي فالتقتصر علي برهةٍ خاصّةٍ من الزمن بل ترتبط
بـكلّ األدوار التارخيية ارتباطا وثيقا .اإلمام (ع) شهد يف السنوات األخرية من حياته الكرمية
احلروب املتنوّعة اليت قد بسطت أوزارها علي اجملتمع؛ لذلك تقتضي إلقاء اخلُطب
السياسية والوعظية واالستداللية لدعوة النا إيل الصحوة واجلهاد يف سبيل اللّه عزّوجلّ.
(ع)
تُعترب اخلطبة الرابعة والثالثون من إحدي اخلطب الوعظية اليت خاطب هبا اإلمام
أهل الكوفة  .و أمهيتها التنحصر علي مستوي املضمون فقط بل تتعدّي البنية الصرفية،
التشاكل والتباين ،وعالقات املفردات التقابلية والتناقضية  ،وذلك لتأثريها العميق يف
نفو املخاطبني .و يُعىن البحث مبعاجلة اآلليات السيميائية يف اخلطبة الرابعة والثالثني.
كما أنَّ االتّصال واالنفصال اخلطايب ،وثنائية العاطفة واملعرفة أثناء العمليات اخلطايب
بـالطُرُق الصّعودية والزنولية والتقدّمية يف اخلطبة املذكورة مِن أهم مواصفات التحليل
السيميوطيقي اليت متيز نظام اخلطبة عن غريها .ويهدف إيل حتليل هذه اخلطبة من رؤية
جديدة والكشف عن مستويات النصّ الداللية لـيقدّم للقارئ النموذج اخلاص لفهم عميق
خلطاب اإلمام (ع) .انطالقاً ممّا تقدّم؛ هندف من خالل هذا املقال إيل تقطيع الوحدات
املعنوية الكربى للكشف عن الوحدات الصغرى املولّدة .نستخدم يف حبثنا سيميائية
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غرميا  ،وهذا النمط يبحث عن البنيات الرئيسة لعملية انتقال املعين من مستوي املربِع
السيميائي إيل املربع السيميوطيقي التوتّري وصوالً إيل أنَّ العالمات املعنوية يف اخلطبة
املذكورة متكثّرة الداللة وهلذا جتتاز مستوي املربّع السيميائي وعالقاته التناقض والتضمني
والتضاد حتّي ترفّع البُعدين العاطفي واملعريف بـشكل تزامين وتوفّر فضاء اخلطاب الروائي
السيّال .ويعتقد أنَّ املعين ينتقل من البنية السطحية إيل البنية العميقة بواسطة التضادّ بني
اجلزئني األصغرين ندركهما خالل النصّ ،وبعبارة أخرى« ،املربع السيميائي يقوم بـمعاجلة
املعاين يف بنيات النصّ العميقة» (عباسي1399 ،ش.)151 :
األسئلة اليت هتدف الدراسة لإلجابة عنها هي:
 -1ما هي أهم دالالت وآليات خطاب السيميائية لفهم اخلطبة الرابعة والثالثني؟
 -2كيف يتمّ حتليل اخلطبة الرابعة والثالثني من منظور املربع السيميائي؟
أمّا ما يؤدّي إيل فروض الباحثَنيِ فهو:
إنّ خطاب اإلمام (ع) يف اخلطبة الرابعة والثالثني يالئم نظرية غرميا السيميائية؛ ألنّ
املربع السيميائي يُوضح املفاهيم الرئيسة يف اخلطبة بشكل أوضح ،وهذا األمر يعود إيل
بنية املربّع الّيت تقوم علي شتّي العالقات منها :عالقة التناقض و عالقة التضاد وعالقة
التضمني .وهذه العالقات تساعدنا علي فهم البنيات العميقة خالل املربع التوتري.

خلفية البحث

لقد أجنزت دراسات شتّى لنصوص عديدة يف مضمار السيميائية  ،و ما حيضّنا علي حتليل
اخلطبة املدروسة من املنظور السيميائي؛ تقطيع الوحدات املعنوية الكربى واستيضاح
الوحدات الصغرى لتبيني املعين .عالوة علي ذلك؛ تقتضي اخلطب الدينية تلقّي املعاين
املولّدة .ونظرية غرميا السيميائية تساعدنا علي فهم هذه املعاين املضمرة حسب بعدين،
عاطفي ومعريف .و فيما يلي نشري إيل الدراسات القريبة مِن حبثنا هذا:
رسالة املاجستري املعنونة بـ"سيميائية احلق والباطل يف هنج البالغة من منظورغرميا " :نشانه شناسي حق و باطل در هنج البالغه از ديدگاه گرمياس (1391هـ.ش) مؤلّفها
"هيبة اهلل كمايل" يف جامعة مهذان .إنّ هذه الدراسة تبحث عن مصاديق احلق والباطل علي
ضوء نظرية غرميا يف تسع خطب لنهج البالغة( :خطبة،125 ،109 ،91 ،83 ،27 ،3 ،1
.)190 ،160
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مقالة عن "دراسة سيميولوجية لآليات املرتبطة بـالقيامة واملعاد من سورة القيامةمعتمدة علي دراسات غرميا السيميائية"" :بررسي نشانه-معناشناسي آيات مربوط به
قيامت و معاد از سوره قيامت بر پايه مطالعات نشانه شناخيتگرمياس" (1392هـ.ش) للباحثة
"فريدة حق بني" و"فهيمة بيداديان قمي" .نُشرت يف جملة "زبان شناخت" .توصّل هذا املقال
إيل أنّ دراسة سيميولوجية آليات القيامة واملعاد تتقارب وتتناسب مع دراسات غرميا
السيميائية خاصّة مربعه السيميائي،وكما أنّ مستويات الروح املذكورة يف آيات سورة القيامة
تتوافق مع خطاب غرميا السردي.
مقالة عن "حتليل العمليات اخلطابية يف سورة «القارعة» مستنداًإيل سيميائية توتّرية:حتليل فرآيندهاي گفتماين در سوره «قارعة» با تكيه بر نشانه شناسي تنشي" (1392هـ.ش)
نُشرت يف جملة "جستارهاي زباين" .قد قام املؤلفون بتحليل عمليات اخلطاب علي أسا
سيميائية توتّرية؛ حبثوا عن معاين سورة "القارعة" حسب البُعدين العاطفي واملعريف.
وتوصّلوا إيل البنيات التوترية منها الصعودية والزنولية.
مقالة معنونة بـ"تناسب نظرية املربع السيميائي يف القرآن الكرمي" :متناسب سازينظريه «مربع معناشناسي» در قرآن كرمي (1394هـ.ش) نُشرت يف جملة "پژوهشهاي زبان
شناخيت قرآن" .يبحث مؤلّفاها "إبراهيم أناري بزچلوئي" و"زهراء شيخ حسيين" عن أُطُر
سيميائية وهي املربع السيميائي يف دراستهما مشريَينِ إيل مساتٍ سيميائيةٍ لبعض اآليات
القرآنية.
مقالة معنونة بـ"سيميائية خطاب "الظن" يف القرآن الكرمي علي ضوء منوذج املربعالسيميائي"" :نشانهشناسي گفتمان "ظنّ" در قرآن كرمي با تكيه بر الگوي مربع حقيقت منايي"»
(1398هـ.ش) قد ألّفها "هاله بادينده"" ،سيد إبراهيم ديباجي" و"غالمعبا رضايي
هفتادر" ،ونُشِرت يف جملة "مطالعات قرآين و فرهنگ إسالمي"" .تقوم هذه الدراسة بـتحليل
بنيات نصيّة ملفردة "الظّن" يف القرآن الكرمي معتمدة علي إطار املربع الدّاليل خاصّة املربع
املعنوي للوصول إيل عملية داللية تعثر علي دالالت الظنّ املتنوعة.
مقالة حتت عنوان "التفحّص عن حرف التمنّي «ليت» يف القرآن الكرمي من منظوراملربع السيميائي ومجاليات اخلطاب"" :واكاوي حرف متنّي «ليت» در قرآن كرمي از منظر
مربّع معناشناسي و زيبايي شناخيت گفتمان" ( 1398هـ.ش) نُشرت يف جملة "مطالعات نقد
أديب" للباحثنيِ "معصومه پويا" و"فرهاد ديوساالر" .هذه الدراسة تقوم بـالبحث عن حتليل
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اآليات الشريفة من رؤية املربع السيميائي ومجاليات اخلطاب األديب وصوالً إيل معرفة
البنيات النصّيّة يف اخلطاب العاطفي مستعينة بـالتضادّ والتقابل والتناقض يف املربّع
السيميائي.
مقالة حتمل عنوان "سيميائية خطاب الثروة والفقر يف الروايات العلوية علي ضوء مربّعغرميا السيميائي"" :نشانه شناسي گفتمان ثروت و فقر در روايات علوي با تكيه بر مربع
نشانه شناسي گرمياس"(1399هـ.ش) للباحثة "آزاده عباسي" نُشرت يف جملة "پژوهشهاي هنج
البالغة" تُوضح املقالة سيميائيةَ مفاهيم تقابلية لـ"الثروة والفقر" .وتوصلت إيل أنَّ الثروة ال
تقابل الفقر من منظور املفهوم فحسب ،وإنّما املفردات األخرى تُجسّد مراتب الثروة والفقر
يف البنية العميقة.
وأمّا حبثنا هذا فإنه يُحاول دراسة اآلليات السيميائية يف اخلطبة الرابعة والثالثني وهي
البنية الصرفية والتشاكل والتباين ليعثر علي حتليل اخلطبة املدروسة حسب منط غرميا
السيميائي ،وهو مربّعه السيميائي .إضافة اىل ذلك فإنّ الباحثني مل يعثرا على دراسة عن
السيميائية بـأشكاهلا املتنوعة يف اخلطبة الرابعة والثالثني ،ومن هنا تتّضّح جدّة املوضوع.

إطار البحث النظري

1

هناك فرق شاسع بني املصطلحات املتداولة؛السيميائية والسيميولوجية والسيميوطيقية.
السيميائية هي لفظ معجمي عريب يعبّر عن العالمة اللغوية وغرياللغوية .هذا املعين يف
الفرنسية يتلفّظ السيميولوجية .أمّا السيميوطيقية فتدلّ علي الصورة واملعين معا.
«السيميولوجية تتناول األنظمة اللغوية وغري اللغوية اليت تبدأ بالعالمة وتنتهي إليها؛
السيميوطيقية تعاجل العالمات وهتدف إيل املعاين فتستند إيل العالقات القائمة بني الصورة
واملعين معا» (شعريي1395،ش.)4 :
املنهج السيميولوجي ،2أو السيميائي ،أو السيميوطيقي :هو املنهج الذي يهتمّ بدراسة
حياة العالمات اللغوية وغري اللغوية يف النص دراسة منتظمة ،وينطلق من التركيز علي
العالقة بني الدال واملدلول ،وهو من هذه الوجهة اليكاد خيتلف عن املنهج البنيوي سوى يف

1. Semiologie
2. Semiologie
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أنّه يهتم باإلشارات غري اللغوية اليت حتيل علي ما هو خارج النص مبا يف ذلك الدال
واملدلول واملرجع (السِّمري2011 ،م.)285 :
للسيميائية اتّجاهات خمتلفة منها :االتّجاه األمريكي ،االتّجاه الفرنسي واالتّجاه الروسي
واالتّجاه اإليطايل .أمّا ما نركّز عليه يف هذه الدراسة ترتبط باالتّجاه الفرنسي وأحد فروعه
فهو مدرسة باريس السيميوطيقية .تُمثّل هذه املدرسة السيميوطيقية نظريات غرميا ،
ميشيل أريفي ،كلود شابرول وجان كلود كوكي.
تقوم هذه املدرسة بتحليل اخلطابات واألجنا األدبية من منظور سيميوطيقي قصد
استكشاف القوانني الثابتة املولدة ألشكال النصوص العديدة (السّمري2011 ،م.)301 :
«فقد اهتمّ غرميا يف أحباثه بـالداللة واملضمون ،ويعتمد منهجه السيميوطيقي على
مستويني :سطحي وعميق .أمّا على املستوي العميق فـيتمّ احلديث عن مستويني :مستوي
املربّع السيميائي ومستوي التشاكل السيميولوجي» (محداوي2015 ،م .)28-29 :للوصول
إيل فهم املستوي العميق يف نظرية غرميا السيميائي نبحث أوالً عن املستوي السطحي وهو
يشمل البنية الصرفية وبنية التشاكل.

املستوي السطحي
البنية الصرفية
يتناول فيها الباحث دراسة صيغ األفعال وما تتعرّض هلا من تغيريات يف اخلطاب .انطلق
سريل من معايري تتعلّق بوضعيات املتكلّم واملخاطب ،السياق ،احلاالت السيكولوجية املعبّر
عنها وغايات التلفّظ وقوته اإلجنازية ،فقدَّم تصنيفاتٍ لألفعال اللغوية ،أمهّها :األفعال
اإلثباتية ،1التوجيهية ،2االلتزامية ،3التعبريية 4والتصرحيات( 5املرابط2010 ،م.)49-50 :
بنية التشاكل
6
أول من نقل مفهوم التشاكل من ميدان الفيزياءإيل ميدان اللسانيات هو غرميا فأخذه
كأداة تصف للغة إحياءاهتا املتعدّدة وللخطاب داللته املتشعّبة« .يعترب غرميا أول من أدرج
مفهوم التشاكل ضمن التحليل السيميوطيقي للسرد وَالغرض من دراسته هو البحث عن
1. Assertive
2. Directive
3. Commissive
4. Expressive
5. Declarative
6. Qreimas
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االنسجام اخلطايب ،وَالتأكد من صحة املقروئية وَخلق وحدة النصّ» (محداوي،
 .)454-544التشاكل يستخدم لإلشارة إيل التطابق أو التوازي أو التشابه يف اخلصائص أو
الطراز أو العالقات بني بنيتني خمتلفتني ،وعناصر بنائيّة يف مستويني خمتلفني وعناصر
بنائية يف مستويات خمتلفة داخل البنية نفسها (تشاندلر2008 ،م.)439 :
2011م:

املستوي العميق

املربع السيميائي:
يقول غرميا إنَّ كلَّ عالقة حالية تقوّم من وجهيت اإلنّي واملتجلّي أو الباطن والظّاهر.
وتنشأ عن فنون تآلف الوحدات املتولّدة من هاتني الوجهتني صور عدّة:
-1إذا كانت العالقة احلالية يف كال املستويني موسومة إجيابيا(باطن+ظاهر)،
استقامت يف مرتبة «الصدق».
-2إذا ومست العالقة احلالية سلبيا يف كال املستويني (ال باطن +ال ظاهر) ،حكم عليها
بالبطالن.
-3إذا كانت العالقة احلالية حمدَّدة سلبيا يف مستوي املتجلّي وإجيابيا يف مستوي إنّي
(ال ظاهر +باطن) ،استوت يف مزنلة «السّر».
-4يف حال حتديد العالقة إجيابيا علي صعيد املتجلّي وسلبيا علي صعيد اإلنّي (ظاهر+
ال باطن) ،تكون العالقة مبزنلة «الكذب»( .العجيمي1991،م.)68-69 :
الرسم البياين التايل يلخّص هذه الوجوه:
الصدق
باطن

ظاهر

السرّ

الكذب
ال ظاهر

ال باطن
الباطل

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة السابعة عشر ،العدد الرابع ،الشتا 2022

 486

طبقاً للرسم يتعني علي الدار أن يوضح كيفية الكفاءة من مرحلة إيل أخرى ،كذلك
هو مدعوّإيل تتبّع مراحل الصدق والكذب واستحالتها من طورإيل آخر.
1
أمّا العالقات اليت يتكوّن منها املربع السيميائي فهي :عالقة تناقض يكون من املستحيل
فيها حضور الكلمتني معا .عالقة التضاد 2اليت تقوم أساسا علي عمليّة النفي .والعالقة
االقتضائية أو التضمينية 3وهي العالقة اليت تتمثّل بني نفي املتضاد واملفردة اإلجيابية
(شعريي1381 ،ش.)129 :
منوذج املربع التوتري :4املستوي السيميوطيقي
العلم الذي جيمع األنساق املختلفة للعالمة ،أو ما حيلو للبعض تسميته علم األنساق هو
السيميوطيقا ،والنسق اللغوي واحد فقط من هذه األنساق (السّمري2011،م .)290 :إنّ هذا
العلم الينظرإيل العالمة مبا هو العالمة فقط بل يقوم بتحليل العالمة داخل األنساق اللغوية.
علي أسا هذا العلم كلّ عالمة يتكوّن من البُعدين؛ البُعد العاطفي أو(الشدّة) 5والبُعد
املعريف أو (االمتدادي) .6البُعدان العاطفي واملعريف يشكّالن البُعد املعنوي الذي يسمّي
باملربّع السيميوطيقي التوتّري.أمّا البُعد العاطفي فيتناسق النسق الداخلي ويرتبط باملفهوم.
والبُعد املعريف يشكل النسق اخلارجي ويرتبط بالصورة.)Fontanile,2006: 38( .
يرسم البُعدان العاطفي واملعريف علي احملورين العمودي واألفقي .احملور العمودي يسمّي
حمور « »yوخيتصّ بالبُعد العاطفي .واحملور األفقي يرتبط بالبُعد املعريف ويسمّي «( »xپاكتچي
واآلخرون1392،ش.)44 :
 yالبُعد العاطفي
الفضاء التوتري
x
البُعد المعرفي

1. Contradiction
2. Lanegation
3. Assertion
4. Tension
5. Intensity
6. Extensity
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يتكوّن اخلطاب من أربعة البين السيميوطيقية حسب البُعدين العاطفي واملعريف:
-1البنية التقدّمية :تشمل هذه البنية علي ترفيع البُعدين التزامين .تبدأ البنية التقدّمية
باملعلومات املعرفية وتشتدّ اإليقاع والعاطفة شيئاً فشيئا.
y
x
-2البنية االخنفاضية :تتكوّن هذه البنية من اخنفاض البعدين التزامين.
y

x
-3البنية الصعودية :هذه البنية تبحث عن شدة البُعد العاطفي واخنفاض البُعد املعريف.
y
x
-4البنية الزنولية :تبدأ هذه البنية بزنول البُعد العاطفي وصعود البُعد املعريف.
(شعريي.)،
y
x

 488

القسم التطبيقي

مجلة اللغة العربية وآدابها ،السنة السابعة عشر ،العدد الرابع ،الشتا 2022

حتليل املستوي السطحي:
دراسة البنية الصرفية:
أُفٍّ لَكمْ لَقَدْ سَئِمْتُ عِتابَكمْ (تعبرييّ) كالمها تعبري عن حالة اإلمام النفسيّة بعد أن
خَاطَبَهم أكثر مِن مرّة وحَثَّهُم علي اجلهاد فلم جيد منهم استجابة فآذاه مترُّدهم ومَلّ من
كثرة تأنيبهم فبادرَهم هبذا الكالم.
أَ رَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ عِوَضا وَبِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفا(توجيهيّ) هذا
االستفهام استنكاري توبيخي يقصد به احلثّ والدفع.
(ع)
إِذَا دَعَوْتُكمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكمْ دَارَتْ أَعْيُنُكمْ (إثبايتّ ،تعبرييّ) ينقل اإلمام الواقع
كما هو حيث يصف حال أصحابه إذا دعاهم للحرب كحال الذي يُغشى عليه من املوت،
وغشيته أسبابه فيذهل ويذهب عقله ويشخص بصره فاليطرف ،وهذا تصوير لشدّة
كراهتهم للحرب.
يرْتَجُ عَلَيكمْ حِوَارِي فَتَعْمَهُونَ فَكأَنَّ قُلُوبَكم مَأْلُوسَهٌ فَأَنْتُمْ لَاتَعْقِلُونَ (إثبايتّ ،تعبرييّ)
يبيّن اإلمام (ع) حاله مع أصحابه عندما يُحاورهم ويطرح عليهم القضايا وحيشرهم يف
أفعاهلم وتصرّفاهتم فيتردّدون ويضطربونَ وال يستطيعون أن جييبوا علي تصرُّفاهتم جوابا
صحيحا مُقنعا فيعجزون عن الردّ.
مَا أَنْتُمْ لِي بِثِقَةٍ سَجِيسَ اللَّيَالِي وَمَا أَنْتُمْ بِرُكنٍ يُمَالُ بِكمْ وَلَا زَوَافِرُ عِزٍّ يُفْتَقَرُ إليكمْ
(إثبايت ،التزامي) يلتزم اإلمام (ع) علي نفسه عدم االعتماد عليهم يف انتزاع النصر.
مَا أَنْتُمْ إِلَّا كإِبِلٍ ضَلَّ رُعَاتُهَا فَكلَّمَا جُمِعَتْ مِنْ جَانِبٍ انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ (إثبايتّ ،تعبرييّ)
(ع)
تقرير عن حال أصحابه حيث إنّهم الختالف آرائهم وتشتُّت كلماهتم شَبَّههم اإلمام
باجلمال اليت غاب عنها املسؤولونَ عن حفظها فلغياهبم عنها إذا اجتمعت من جهة تفرّقت
من أخرى.
(ع)
لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ (تعبرييّ) بِئْسَ فِعلٌ أراد منه اإلمام التعبري عن
ذمِّ أصحابه إذ إنَّهم إذا اشتدّت نار احلرب واحتاجت إيل رجال أشدّاء وأقوياء فهم ليسوا
علي ذلك املستوي.
تُكادُونَ وَ لَاتَكيدُونَ وَ تُنْتَقَصُ أَطْرَافُكمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ .لَايُنَامُ عَنْكمْ وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ
سَاهُونَ(إثبايت ،توجيهيّ) الغرض من اإلتيان هبذه األفعال تنبيه األصحاب إيل طرق املكر
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واالحتيال اليت رسم هلم األعداء ليضرّوا هبم وتوجيههم إيل أن يردّوا هلم أمثاهلا وأن
يُقابلوها بأشباهها فبذلك يُحرّك فيهم اهلمم ويبعث فيهم روح االندفاع.
غُلِبَ وَ اللَّهِ الْمُتَخَاذِلُونَ وَ ايْمُ اللَّهِ إِنِّي لَأَظُنُّ بِكمْ أَنْ لَوْ حَمِسَ الْوَغَى وَ اسْتَحَرَّ الْمَوْتُ قَدِ
انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ انْفِرَاجَ الرَّأْ ِ (التزامي) يعدهم اإلمام (ع) ويُعطيهم النتيجة
اليت سيصلون إليها إن استمرّوا علي ختاذهلم وهي االهنزام .مثّ يقسم أنّه إذا كان يف قلب
املعركة وبلغت من الشدّة مداها ،يف تلك اللحظات الصعبة سيفرّون عنه ويتركونه وحيدا.
وَاللَّهِ إِنَّ امْرَأً يُمَكنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ يَعْرُقُ لَحْمَهُ وَيَهْشِمُ عَظْمَهُ وَيَفْرِي جِلْدَهُ لَعَظِيمٌ عَجْزُهُ
ضَعِيفٌ مَا ضُمَّتْ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَدْرِهِ أَنْتَ فَكنْ ذَاك إِنْ شِئْتَ(إثبايت ،توجيهي) أقسم (ع) بأنّ
أيّ إنسان يتخاذل عن مقارعة األعداء فيمكنهم من نفسه يُمارسون عليه أنواع الذلّ واالنتقام
ويف هذا الكالم حثّ علي أن اليكونوا كذلك .فَأَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ دُونَ أَنْ أُعْطِيَ ذَلِك ضَرْبٌ
بِالْمَشْرَفِيَّةِ تَطِريُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ وَتَطِيحُ السَّوَاعِدُ وَالْأَقْدَامُ (التزامي) يلتزم اإلمام (ع) بأنّه
لن يُمكن أعدائه منه ولن يقبل أن يدفع إليهم بنفسه يُمارسون ما يشاؤون من إذالل وقهر
واضطهاد.
وَيَفْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِك ما يَشاءُ (إثبايت)
وَتَعْلِيمُكمْ كيْلَا تَجْهَلُوا وَتَأْدِيبُكمْ كيْمَا تَعْلَمُوا وَالْإِجَابَةُ حِنيَ أَدْعُوكمْ وَالطَّاعَةُ حِنيَ
آمُرُكمْ(.توجيهي) واجب احلاكم أن يُوفّر للرعية الظروف املناسبة للتعلّم وكذلك من واجباته
تأديب النّا  ،ومن واجبات الرعية تلبية أمر احلاكم واستجابة دعائه إذا دعاهم ،وهذا كلّه
توجيه للرعية إيل التعلُّم والتأدُّب واالمتثال والطاعة لتحصيل منافعهم وما فيه مصلحتهم.
بنية التشاكل 1والتباين 2السيمولوجي:
«إِذَا دَعَوْتُكمْ إِلَى جِهَادِ عَدُوِّكمْ دَارَتْ أَعْيُنُكمْ كأَنَّكمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ وَ مِنَ الذُّهُولِ فِي
سَكرَةٍ»:
(ع)
هذا اخلطاب الذي يشوبه التوبيخ واملالمة يدلّ علي أنَّ اإلمام يعرف مَعْنَوِيَات أهل
الكوفة معرفة عميقة .وإن مل يكن خطابُ اإلمام خطابَ التوبيخ فهم مازالوا غافلني عمّا
يزنل عليهم من الدّمار واهلالك .واإلتيان هبذه املفردات :املوت والذّهول والغمرة والسكرة
يف التشاكل يشريإيل انتقال املعين من البنية السطحية يف الكالم إيل البنية العميقة .يستفيد
1. Isotopie
2. Heterotopie
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اإلمام (ع) من املفردات املذكورة لـإثارة الوعي والصحوة يف نفو الذين يتغافلون .وهناك
بونٌ شاسعٌ بني من ميوت ومن يتجاهل ويتغافل .املوت اليسمح لإلنسان أن يبقى حيّا ولكنّ
نوم الغفلة يُكلّفه مثنا ًباهظا .إنّ مفردة املوت تشري إيل من فارقته احلياة ،ومفردة الذهول
تبيّن الغفلة عن شيء ،كما أنّ مفردة الغمرة تؤمي إيل شدائد املوت ومكارهه .ومفردة
السَكرة تدلّ علي من يكون بني الصَّحوة والسكرة أو بني أن يعقل وال يعقل .كما شاهدنا
املفردات املذكورة تعتربمن املفردات املتشاكلة يف خطاب اإلمام (ع) .إنَّ اإلمام (ع) يستفيد يف
كالمه من هذا التشاكل املعنوي" :الْمَوْتِ فِي غَمْرَةٍ" و "الذُّهُولِ فِي سَكرَةٍ" ويأيت بـاملقوالت
التصنيفية بشكلٍ متواترٍ لتبيني سيميولوجية الغفلة اليت تنتهي إيل الضاللة.
«أَيهَا النَّا ُ! إِنَّ لِي عَلَيكمْ حَقّا ،وَ لَكمْ عَلَيّ حَقٌّ ،فَأَمَّا حَقُّكمْ عَلَيّ :فَالنَّصيحَةُ لَكمْ ،وَ تَوْفِريُ
فَيئِكمْ ،عَلَيكمْ ،وَ تَعْلِيمُكمْ كيال تَجْهَلُوا ،وَ تَأْدِيبُكمْ كيما تَعْلَمُوا .وَ أَمَّا حَقِّي عَلَيكمْ :فَالْوَفَاءُ
بِالْبَيعَةِ»:
(ع)
نالحظ أنّ هذه املقوالت التصنيفية املتكرّرة يف خطاب اإلمام «أَيهَا النَّا ُ! إِنَّ لِي
عَلَيكمْ حَقّا ،وَ لَكمْ عَلَيّ حَقٌّ» تعبّرعن التشاكل الداليل وهو أمهية املوضوع الذي أراده اإلمام
(ع) كما أنَّ غرض اإلمام من اإلتيان باحلقّ بشكل النكرة يف العبارة املذكورة يرشدنا إيل
عظمة هذا احلقّ الذي يتكلّم عنه اإلمام(ع) يف خطابه .إنّ احلقّ يعين النصيب الواجب للفرد
أو اجلماعة؛ عالوة علي املعين اللغوي هلذه املفردة الغاية من إتيانه بـشكل متواتر يربز معناه
السيميائي وهو" :معاملة العدل واإلنصاف يف العالقات البشرية" .مثّ يشري اإلمام (ع)إيل حقّه
علي النا بتكرار احلقّ لـيبيّن غاية معاملة العدل فهي إطاعة النا أمره.
«وَاللّهِ اِنَّ امْرَءا ميَكنُ عَدُوَّهُ مِنْ نَفْسِهِ يعْرُقُ لَحْمَهُ ،وَيهْشِمُ عَظْمَهُ ،وَيفْري جِلْدَهُ ،لَعَظيمٌ
عَجْزُهُ ،ضَعيفٌ ما ضُمَّتْ عَلَيهِ جَوانِحُ صَدْرِهِ»:
اإلمام (ع) حيقّق انسجام نصّ اخلطبة مبجموعة من السيمات السياقية املترددة منها:
«يعْرُقُ لَحْمَهُ ،وَيهْشِمُ عَظْمَهُ ،وَيفْري جِلْدَهُ ،ما ضُمَّتْ عَلَيهِ جَوانِحُ صَدْرِهِ ».ليزيل عن نصّه
الغموض الداليلّ .هذه املفردات تثبت للمخاطب أنَّ األعداء اليهيمِنون علي النا إلّا الذين
يوفّرون هلم جمال السيطرة واهليمنة .ليس هؤالء من الضعفاء بل يف احلقيقة هم من
الظاملني قد ظلموا أنفسهم بواسطة انقيادهم لألعداء .لذلك نتوصّل إيل أنَّ غرض اإلمام
(ع) من اإلتيان هبذا التشاكل قد يكون داللة واحدة وهي "االنقياد السليب وتداعياته".
أمّا التباين الذي يوجد يف اخلطبة الرابعة والثالثني فهو:
«ما اَنْتُمْ اِالّ كَإبِل ضَلَّ رُعاتُها ،فَكلَّما جُمِعَتْ مِنْ جانِب انْتَشَرَتْ مِنْ آخَرَ:».
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إنَّ فعلَ «جُمِعَتْ» اجملهول يكون رمزاً لـحضور النا النشيط أو اِتّحادهم يف املشاهد
املصريية كما أنَّ فعلَ «انْتَشَرَتْ» يرمزإيل عدم اِتّحاد النا يف الشؤون اهلامة .وممّا هو
جديرٌ بالذكر أنَّ اإلمام (ع) يستمدُّ من املفردين املتباينني لـإلقاء غرضه الرئيس وهو أمهية
املساعدة والعون واالتّحاد يف اجلهاد .إضافة إيل ذلك ؛ اإلمام (ع) يصف هؤالء االشخاص
بالضالّني عن الطريق القومي .هذه التشاكالت والتباينات تُؤدّي إيل انسجام النصّ.
حتليل البنية العميقة:
املربّع السيميائي للخطبة الرابعة والثالثني:
مربّع العزة والذّلة:
«أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ عِوَضاً وَ بِالذُّلِّ مِنَ الْعِزِّ خَلَفاً؟»:
إنّ اإلشارة إيل النقيضني الدنيا واآلخرة يف بداية اخلطبة الرابعة والثالثني ترشد
القارئ إيل أنّ اإلمام (ع) يف خطابه هذا يبّني موضوعا ذا أمهية قصوى لِـيستلفت نظر
املخاطبني الذين لن يألوا جهدا يف سبيل اإلمهال وترك اجلهاد يف الظروف القاهرة اليت
تقتضي حضورهم يف ساحة احلرب أمام األعداء .واإلمام (ع) يأيت بـالدنيا واآلخرة والذّل
والعزّ لـيؤثّر تأثرياً عميقا يف أذهان السّامعني املهملني؛ ألنّ اإلتيان بـالنقض يف أسلوب
اخلطاب يؤثّر يف اآلخرين أكثر بكثري من اإلتيان بـاملفردات املرادفة .ومن هنا ،تتّضح أمهية
املربّع الدّاليل يف انتقال املعين .إنّ اإلمام (ع) يبني أنَّ الرضى باحلياة الدنيا يبعد اإلنسان
عن قمّة العزة ويقرّبه إيل حافة اهلاوية فهي الذلّة .وخياطب الذين يبيعون اآلخرة بثمنٍ
ضئيل مُبيّنا أنَّ العزة والذلّة الجتتمعان يف شخص واحد بل العزة تؤدّي إيل السعادة
احلقيقية يف اآلخرة ربّما الذلّة تسفر عن الشقاوة احلقيقية أمام شظف احلياة الدنيا .لكنَّ
اجتماع املوت والعزّة يؤدي إيل الظفر واحلياة اخلالدة يف اآلخرة كما أنَّ اجتماع احلياة
والذلّة يُورثان اهلزمية واهلالك احلقيقي  .هذه العبارة تتقارب مع « فَالْمَوْتُ فِى حَياتِكمْ
مَقْهورِيْنَ وَالْحَياةُ فِى مَوْتِكم قاهِرينَ» .وهكذا اإلمام (ع) يكشف الغطاء عن املعين احلقيقي
أي الدنيا هي دار بوار هتلك من يرضي هبا وتذلّه بينما من يعرض عن الدنيا طلبا للعزّة
اخلالدة يعثر علي حظٍّ وفريٍ .وليست عاقبة ترك اجلهاد يف احلياة الدنيا إلّا ترك العزة
والوصول إيل الذلّة يف اآلخرة.
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.5الذلّة+العزّة
.2العزّة

.1الذلّة
.7الذلّة+ال-العزّة

.4ال-العزّة

.3ال-الذلّة
.6ال-الذلّة+ال-العزّة

املوقع األول :الذلّة
املوقع الثاين :العزّة
املوقع الثالث :ال – الذلّة
املوقع الرابع :ال – العزّة
معىن مفردة العزة يدلّ علي «القوّة والغلبة واحلمية» .ومعىن مفردة الذلّة يربهن علي
«الضعف واملهانة» .كما نالحظ يوجد بني املفردتني "العزة والذلة" عالقة تناقضية؛ ألنّ من
(ع)
املستحيل اجتماعهما .ولكنّ انتقال املعين اليقتصر علي عالقة تناقضية فحسب بل اإلمام
يرفع مستوي درك املخاطب بواسطة عالقة التضاد بني الذّل وعدم الذّل والعزة وعدم العزة
واآلخرة وال اآلخرة والدنيا وال الدنيا .هلذا عالقة تناقضية وعالقة التضاد تلعب دورا مهمّا
يف إيصال غاية مضمرة لدى اإلمام (ع) إيل املُخاطب ،وهو نتيجة اإلمهال يف أمور علي
رأسها اجلهاد وحماربة األعداء .هذا اإلمهال يبعد اإلنسان عن طريق احلق ويسحبه إيل
قعر الباطل الذي يتبع الذّلة .وهلذا نتوصّل إيل املواقع التالية يف عملية انتقال املعين:
املوقع اخلامس( :األول  +الثاين  /الذلّة +العزّة)
املوقع الساد ( :الثالث+الرابع  /ال-الذلّة  +ال-العزّة)
املوقع السابع( :األول +الرابع  /الذلّة +ال-العزّة)
املوقع الثامن( :الثاين +الثالث  /العزة  +ال -الذلّة)
وجدير بالذّكر أنّ الوصول إيل موقع التّضاد اليتحقق علي الطريق املباشر بل من
الضروري أن ينقض موقعٌ ما لكي يتصوّر موقع التضاد (عباسي1394 ،ش .)125 :الفكرة
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املسيطرة علي هذا املربّع ،تعترب «ال» رأ االنتقال ،مشريةً إىل أنّه مادام اليقال لشيءٍ «ال»
فال متكن أية حركةٍ إيل جهته املتضادة .لذلك جيدر بنا أن ننقض أوّال موقع التضاد
للوصول إيل تضاد آخر .يف خطاب اإلمام (ع) لالنقضاء من الذلّة إيل العزة :أوّالً جيب نقض
الذلّة لذلك الزمة العزة ،نقض الذلّة والزمة نقض الذلّة ،يكون نفس الذلّة .كما نالحظ يف
الرسم التايل:

الذل
ّ .2
ة

.1العزة
.3لا -الذلة

ميثّل هذا الرسم أنَّ إجياد معىن العزّة احلقيقية يف املربّع الذي يرسَم لعملية مسيائية
يتحقق بواسطة االنتقال من العزة إيل نقضه وهو الذلّة مثّ املواصلة يف سبيل العزة .هلذا
ميكن القول إنَّ غرض اإلمام (ع) الرئيس يدّل علي أنَّ العزة تتجسّد يف نفو الذين يتركون
اإلمهال يف كلّ شؤون حياهتم توبيخا ألهل الكوفة الذين يهملون أمورهم املهمّة أي إمهال.
مربّع الصحوة والغفلة:
«لَبِئْسَ لَعَمْرُ اللَّهِ سُعْرُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمْ ،تُكادُونَ وَ لَاتَكيدُونَ وَ تُنْتَقَصُ أَطْرَافُكمْ فَلَا
تَمْتَعِضُونَ .لَايُنَامُ عَنْكمْ وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ»:
إنّ اإلمام (ع) يوضح لنا املفردتني «الكيد» و«الغفلة» خالل املفردات" تُكادُونَ وَ لَاتَكيدُونَ"
و"لَا يُنَامُ عَنْكمْ وَ أَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ" :خياطب األصحاب الذينَ يرون احتيال األعداء
ومكرهم و اليردّونَ لَهم أمثاهلما و اليُقابلونَهم بأشباههما .وهم خيطّطون باستمرار للتغلُّب
عليهم ولكن يف مقابل هذه اليقظة كان أصحابه يف غفلة الينتبهون فينذرهم ليبعث فيهم روح
االندفاع .يف ما يلي نقوم بشرح هذه املفردات خالل املربّع السيميائي.
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.5الصحوة+الغفلة
.2الصحوة

.1الغفلة
.7الغفلة +الالصحوة

.8الصحوة+ال الغفلة
.3ال-الفغلة

.4ال-الصحوة
.6ال الغفلة+ال الصحوة

كما نالحظ أنّ هذا الرسم يتكوّن من أربعة مواقع ساذجة وستة مواقع مركبة .املواقع
الساذجة:
.2الصحوة
.1الغفلة
.3ال-الغفلة .4ال-الصحوة
إنّ كلّا من القطبني حيتاج إيل حمورٍ مشترك وهذا احملور يكون "مدي املشاركة يف
احلرب"؛ ألنَّ وجود املشاركة وعدمها يؤدّيانِ إيل الغفلة أو الصحوة.
أمّا املواقع املركّبة اليت تتكوّن من موقعني فهي:
 .6ال-الغفلة +ال-الصحوة
.5الصحوة+الغفلة
.7الغفلة +ال -الصحوة .8الصحوة+ال -الغفلة
ما يهمّنا أنَّ هناك مراتب ملدي احلظّ من روح املشاركة .كلّما ازدادت روح املشاركة يف
ضمري اإلنسان يقترب من الصحوة وكلّما خفض مدي املشاركة يف نفس البشر يبتعد عن
الصحوة ويقترب من الغفلة.
يف ما يلي نوضّح املواقع الرئيسة يف املربّع املعنايي:
املوقع األول = الغفلة
املوقع الثاين = الصحوة
املوقع الثالث = ال-الغفلة
املوقع الرابع = ال-الصحوة
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املوقع األول يدلّ علي الغفلة واإلمام (ع) خياطب أهل الكوفة الذين تركوا ساحة احلرب
ومل يساعدوا اإلمام(ع) يف تلك الظروف املتأزمة قائالً" :وَأَنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ" هذه اجلملة
تعترب مجلة حالية واإلمام يأيت هبا لينبّه أهل الكوفة على أخطائهم .بعبارة أخرى
حمور"املشاركة" املشترك يف هذا املوقع قد جعل يف أسفل املراتب .يعين الذي اليشارك يف
ساحة احلرب سيبتعد عن الصحوة كلّ البعد ،وسيقترب من أدىن درجات احلضيض
والغفلة.
أمّا املوقع الثاين فيشرح فيه الصحوة " :تُنْتَقَصُ أَطْرَافُكمْ فَلَا تَمْتَعِضُونَ .لَايُنَامُ عَنْكمْ"
اإلمام (ع) يصف األعداء ألهل الكوفة ليدركوا مدي غفلتهم .إنّ حمور "املشاركة" املشترك يف
املوقع الثاين يهدينا إيل مرتبته العليا أي أنَّ اإلنسان الذي له حظّ وفري من روح املشاركة
واملساعدة يف املعارك يبتعد عن نوم الغفلة ويتوصّإلليقمّة الصحوة والظفر .لذلك هذا املربّع
السيميائي يتصوّر إرهاصات الغفلة والصحوة.
(ع)
املوقع الثالث يتحدث عن انتقال الغفلة إيل الصحوة يعين اإلمام خياطب الذين
يريدون املشاركة ،غريأنّهم حيتاجون إيل الوعي واالنتباه .أمّا املوقع الرابع فيجسّد لنا
انتقال الصحوة إيل الغفلة أي اإلمام(ع) الخياطب الغافلني فحسب بل هلم أنواع منها :الذين
يعرفون الظروف والطامات الكربى لكنّ اليساعدون اإلمام (ع)؛ لذلك نفهم من املربع
السيميائي كالم اإلمام(ع) بشكل أوضح.

البنيات السيميوطيقية

اإلمام(ع) يبدأ اخلطبة بـعملية االتّصال اخلطايب؛ الفقرة األوىل تتكون من عناصر االتّصال
اخلطايب «األنا ،اآلن وهُنا» .عملية االتّصال تؤدّي إيل دعوة املتلّقي إيل مستوي اخلطاب
العميق؛ وهو توبيخ أهل الكوفة.
هذه الفقرة تتكوّن من اجلمل القصرية وقد تدلّ هذه اجلمل علي أحوال املتكلم «األنا»
عند إيراد اخلطاب .اإليقاع السريع يف تلك الفقرة ال يتيح للمرء أن يتمهّل عندها و يلتقط
أنفاسه بل يدفعه دفعاإلياملقطع الصويت ليدرك غضب اإلمام(ع) على الراغبني عن اجلهاد
والدفاع.
استعمال «املقاطع القصرية» و«اجلملة الدعائية :أف لكم لقد سئمت عتابكم!» و«مجليت
االستفهامية :أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة عوضا؟ وبالذل من العز خلفا؟» كعالمات
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ترشدنا إيل ارتفاع البُعد العاطفي لدى اإلمام(ع) .كلّما يقلّل البعد املعريف يشتدّ البعد
العاطفي .أمّا البعد املعريف فيمثّل به يف اجلمل اآلتية:
«ومن الذهول يف سكرة .يرتَج عَليكم حَواري فَتَعمهون ،وكأَنَّ قُلوبكم مأسولةٌ ،فأنتم ال
تعقلون»:
من منظور سيميوطيقي يتوصّل املتلقّي إيل مفهومي "السخط" و"اإلمهال" خالل البُعدين
العاطفي واملعريف .منوذج املربع السيميوطيقي التوتري يف الفقرة املذكورة يكون صعوديا.
البعد العاطفي

البعد املعريف
النموذج الصعودي لمفهوم "السخط" و"اإلهمال"

يف الفقرة الثانية من اخلطبة تتبني علل سقوط الكوفيني:
لبئس لعمراهلل سعر نار احلرب أنتم! تكادون وال تكيدون ،وتنتقص أطرافكم فالمتتعضون :ال ينام عنكم وأنتم يف غفلة ساهون،غلب واهلل املتخاذلون! وامي اهلل إين ألظنّ بكم
أن لو محس الوغي ،واستحر املوت ،قد انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج الرأ :
اإلمام (ع) بعد توبيخ الكوفيني يعدّ علل ضعفهم .ويشري إىل« :الكيد»« ،الغفلة»« ،التخاذل»
و«انفراج» مباشرة .هذه العالمات ترشدنا إيل معرفة الكوفيني؛ هذه املعرفة ترتفع يف البُعد
املعريف الذي يقصده اإلمام(ع) .أمّا اليأ املولّد من هذه الفقرة فيخفف من البُعد العاطفي.
لذلك نتوصّل إيل حضور البُعدين؛ كثرة البُعد املعريف وقلّة البعد العاطفي يف عملية اخلطاب.
والنموذج السيميوطيقي هلذه العبارات يتبع سريا نزوليا .يف النموذج الزنويل يبدأ اخلطاب
بعاطفة شديدة مثّ ميتدّ امتدادا وسيعا كما نالحظ أنّ اإلمام(ع) يذمّ الكوفيني ويقول« :لبئس
لعمراهلل سعر ناراحلرب أنتم!» مجع الذّم والقسم يشتدّ العاطفة يف البداية مثّ تتفرق هذه
العاطفة اجلياشة كانفراج الكوفيني «.واستحر املوت ،قد انفرجتم عن ابن أيب طالب انفراج
الرأ » واإليقاع الناتج من هذه املقاطع يرشدنا إيل صرامة املتكلّم وغضبه لغفلة املخاطب.
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البعد العاطفي

البعد املعريف
النموذج النزولي لمفهوم «اليأس»

يف القفرة التالية يشرح اإلمام(ع) ردّة فعل احملارب أمام األعداء ليعلّم الكوفيني طريق
اجملاهدة .مفهوم احملاربة أو اجملاهدة يدور دوراً مهمّاً يف تشديد العاطفة .أمّا الكوفيون
الذين يتركون ميادين القتال فينخفض مستواهم املعريف .النموذج السيميوطيقي يف هذا
القسم من اخلطاب منوذج صعودي ويدلّ علي مفهوم «احملاربة»:
«أنتَ فَكن ذَاك إن شِئتَ؛ فأمّا أنا فَوَاللّه دون أن أُعطيَ ذلك ضَربٌ باملشرفية تطري منه
فراشُ اهلامِ .وَتَطيحُ السَّواعدُ واألقدامُ ،ويفعل اللّه بَعدَ ذلك مَا يشَأء»:
هذه املقاطع تدل علي مقامات اجلد واحلسم والصرامة وانتباه املخاطب .هذا الوقف
يعطي فرصة للمخاطب أن يركّز علي أقوال املتكلّم .وبعبارة أخرى لكل مقطع مساته الصوتية
املميزة له أثر كبري يف إحداث العاطفة املنبعثة من إيقاع املقاطع وتأثريها يف السامعني.
لبعد العاطفي

البعد املعريف
النموذج الصعودي لمفهوم "المحاربة"

أمّا يف القسم األخري من اخلطبة فنالحظ أنَّ اإلمام(ع) يوصي الكوفيني مبراعاة احلقوق
املتبادلة بينه وبينهم« :أيُها النّا  ،إنَّ يل عليكم حقّاً ،ولكم عليَّ حقٌّ :فأمّا حَقُّكم عليَّ
فالنَّصيحة لكم ،وتوفري فَيئكم عليكم ،وتعليمكم كيال جتهلوا ،وتأديبكم كيما تَعلموا .وَأمَّا
حَقِّي عَلَيكم فالوفاء بالبيعة ،والنّصيحة يف املشهد واملغيب ،واإلجابة حني أدعوكم ،والطّاعة
حني آمركم»:
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يزوّدهم اإلمام(ع) حبقوقٍ ال يهتمّون هبا أبداً؛ هذا النموذج يتّضح من مفهوم "اإلنصاف
والعدل"؛ ألنَّ اإلمام(ع) يعاملهم باحلسىن وهم يعاملونه معاملة سيئة .يظهر مفهوم العدل
خالل ترفيع البُعدين ،فالتزامين يتقدّم البُعد العاطفي مع معرفة احلقوق املتبادلة بني
اإلمام واألمة.
العدل واإلنصاف

البعد العاطفي

البعد املعريف
النماذج التقدّمية لمفهوم "اإلنصاف"

النتيجة
أمّا أهمّ النتائج اليت توصّلت إليها هذه الدراسة فهي كما يلي:
إنّ اإلمام(ع) يستخدم يف خطابه أنواع األفعال الكالمية أمهّها :األفعال التعبريية
واإلثباتية والتوجيهية .هذا األسلوب يساعد القارئ علي درك املقوالت الكالمية للوصول إيل
دراسة اخلطبة السيميائية .وكثرة األفعال التعبريية بالنسبة إيل األفعال الكالمية األخرى
متثّل أحوال اإلمام(ع) يف الظروف اليت يُلقي اخلطبة فيها؛ ألنّ الغرض من استخدام األفعال
التعبريية يف الكالم التعبري عن احلالة النفسية .أمّا السمة املميزة لألفعال اإلثباتية فهي
التزام املخاطب حبقيقة اخلرب .لذلك يستعملها اإلمام(ع) لينبّه السامعني على حقيقة موضوع
مهمّ .واألفعال التوجيهية اليت توجد يف اخلطبة ترشدنا إيل األوامر والطلبات اليت ميكن أن
تطاع أو هتمل.
(ع)
والتشاكالت اليت يستمدّها اإلمام يف خطابه تكَشَفَ عن الدالالت العميقة منها" :الغفلة
اليت تنتهي إيل الضاللة" و"معاملة العدل واإلنصاف يف العالقات البشرية" و"االنقياد السليب
وتداعياته" .هذه التشاكالت تسفر عن انسجام النصّ واخلطاب.
بإمكاننا أن نستنتج من خالل تواتر املقاطع الصوتية يف اخلطبة املدروسة أنّ عدد املقاطع
القصرية غلبت علي غريها من املقاطع الصوتية وهذا األمر يدل علي أن هذه املقاطع تدل علي
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التوبيخ والتهديد واللوم وهذا األمر يالئم سياق اخلطبة وقيمة اجلهاد وأمهية حقوق
اإلمام(ع).
املربّع السيميائي يكشف الغطاء عن الدالالت السيميائية اهلامة؛ العزّة والذلّة والصحوة
(ع)
والغفلة .هذه هي من أهمّ الدالالت اليت تشري إليها اخلطبة الرابعة والثالثون .اإلمام
يرفع مستوي درك املخاطب بواسطة عالقة تناقضية وعالقة التضاد اليت تلعب دورا مُهمّا يف
إيصال غاية مضمرة لدى اإلمام(ع) إيل املُتلقي ،وهو نتيجة اإلمهال السليب يف األمور و علي
رأسها اهلزمية.
أمّا البنية السيميوطيقية التوتّرية فتدلّ علي معاين "السخط"" ،اإلمهال"" ،اليأ "
"احملاربة" و"العدل" خالل النماذج الصعودية والزنولية والتقدّمية.
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