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امللخص:
يف هﺬه النصوص اإلبداعية؛ ّ
ألن توظيفه احلسن يف النصوص يمنحه فاعلية ﳍا
األثر الكبر يف إيفائه بعدّ ة وظائف كرتابط النصوص وانسجامها ،وإﺿفاء املعاين
البالغية واجلالية ،وغرها ،وحاول البحث ْ
يبني جالية أسلوب أدعية الصحيفة
أن ّ

السجاد ّية يف توظيف هﺬا الفن البديعي وطرق أدائه يف التنقل بني أجزاء الكالم،

الصياغي والدال ّيل ،فكثر ﹰا ما ترتسﺦ املعاين
والوظائف التي حققها عﲆ املستويني
ّ

يف األذهان من خالل املشاكلة ،فتعرب عن قصد اإلمام  يف الرتكيز عﲆ املعاين

أقرها القرآن الكريم فجاءت معاين الصحيفة امتداد ﹰا لدعوة اﷲ يف كتابه
السامية التي ّ
املجيد.

٢٩١

Abstract:
In these creative texts, employing the acts of reasonability gives
importance , eloquence , beauty and so forth to the functions of the
text. The research seeks to show the aesthetic style in the Al-Saheifa
Al-Sajadaya , how to shift in the text and the tasks achieved on the
scale of both stylistics and semantics . So often, meanings strike
deep root in the mind through the acts of reasonability to manifest
the intention of the Imam in highlighting the noble principles the
Glorious Quran decrees : the Al-Saheifa Al-Sajadaya runs in line with
the call of Allah in His Sacred Book.
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املقدِّ مة:
َ
ّ
وصﲆ اﷲ عﲆ حبيبه وعبده
يعلم ،
احلمد ﷲ الﺬي ع ّلم بالقلم  ،ع ّلم
اإلنسان ما ﱂ ْ
ونبيه ممد  ،أفضل من ِ
علم وع ّلم ،وعﲆ أصحابه املتأ ِّدبني بﺂدابه وس ّلم وعﲆ ول ّيه
ِّ ّ
إمام املتقني ،وعﲆ األئمة من بعده ،شموس الدجى ،وعصمة املﺆمنني.

الصحيفة السجادية من كنوز الرتاث اإلسالمي ،ومن مناجم املباحث البالغية

واألخالقية والرتبوية واألدبية والسياسية يف اإلسالم  ،ونظر ﹰا ألﳘيتها فقد ساها

كبار رجال الفكر والعلم ،بنﺖ القرآن وإنجيل أهل البيﺖ وزبور آل ممد ،وهي من
قمم البالغة العربية وروعة البيان ،وهي جتري ﳎر التنزيالت الساو ّية ،وتسر

مسر الصحف العرش ّية ،فهي أدعية رﺿيع الوحي وعدل القرآن -عيل بن احلسني

بن عيل بن أيب طالب_«عليهم السالم«.

السجاد ّية دراسة
وقد حاولﺖ يف هﺬا البحث( فن املشاكلة يف أدعية الصحيفة
ّ

تليلية بالغية) ْ
أبني جالية أسلوب أدعية الصحيفة السجاد ّية يف توظيف هﺬا
أن ّ

الفن البديعي وطرق أدائه يف التنقل بني أجزاء الكالم ،والوظائف التي حققها عﲆ
الصياغي والدال ّيل ،ودوره الفاعل يف إﳚاد التناسب يف النص بعدما أيقنﺖ
املستويني
ّ

أنّه ﱂ يدرس دراسة علمية .والﺬي ح ّفزين ألختار نصوص الصحيفة السجادية ﳎاالﹰ
للبحث هو رغبتي امللحة يف دراسة تراث أهل البيﺖ اخلالد ،ومن جانب آخر :ملا
للصحيفة السجادية من جال أسلوب وروعة ديباجة ورقة ألفاظ وتناسب االلفاظ
واملعاين ،فقد بلغﺖ أرقى مراتب الفصاحة والبالغة يف اللغة ،فال نجد كالم ﹰا عرب ّي ﹰا

النبوي وﳖﺞ البالغة ما هو أبلﻎ وأفصح من أدعية اإلمام زين
بعد القرآن واحلديث
ّ
٢٩٣

العابدين »عليه السالم« ،فض ﹰ
ال عن كوﳖا من نصوص االستشهاد اللغوي التي يعتد

هبا.

اقتضﺖ طبيعة البحث أن يكون يف مورين مسبوقني بمقدِّ مة ومتبوعني بخاﲤة،

درسﺖ به مفهوم هﺬا
تناولﺖ يف املحور األول دراسة فن املشاكلة بمفهومه وأبعاده ،إذ
ُ
الف ّن لغة واصطالح ﹰا ،وطبيعته البالغية ،وحدوده ،وصوره ،مع االستشهاد بشواهد
قرآنية وشعرية؛ إلبراز األثر البالغي الﺬي يرتكه هﺬا الفن البديعي والوظائف التي

تكمن فيه .أ ّما املحور الثاين :هو دراسة تطبيق ّية ﳍﺬا الفن يف الصحيفة السجاد ّية،
ِ
األول من هﺬا
وهو ذو
شقني :األول تناولﺖ به ( املشاكلة التحقيق ّية) و هو النوع ّ
ووﺿحﺖ العالقة القائمة بني عنارص
الفن واألكثر انتشار ﹰا يف الوسط البالغي،
ُ
هﺬا الفن يف النصوص السجادية اإلبداعية ،ومد مطاوعة العنرص األول( الطرف

األول) للعنرص الثاين ( الطرف الثاين) بحكم داللة مقصودة أو معنى مستهدف.

والثاين :اشتمل عﲆ دراسة( املشاكلة التقديرية) وهو نوع آخر ﳍﺬا الفن وحاول
البحث أن هيتم ببيان اﳍدف وراء اخفاء الطرف اآلخر يف النص واملعاين وبيان

فسجلﺖ أهم
املعاين التي قصدها اإلمام
ثم جاءت اخلاﲤة ّ
ّ
السجاد( عليه السالمّ ،
النتائﺞ التي خلص إليها البحث ،ومن ثم تلتها قائمة املصادر واملراجع .وأسأله

تعاىل أن يكون عملنا هﺬا خالص ﹰا لوجهه الكريم ،واحلمد ﷲ رب العاملني.
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اﻷول:
املحور ﹼ
ﻓﻦ املﺸاﻛلة)مﻔاﻫيﻤه ،وأﻧواﻋه ،وأﳘيته(:
املشاكلة :مفاعلة من الشكل :وهو الشبه واملثل ،يقال تشاكل الشيﺌان وشاكل ﱞ
كل

ال ويف فالن من أبيه ٌ
منها صاحبه :أي صار شبيه ﹰا له ومثي ﹰ
شكل) ،)1وقال الراغب:

((املشاكلة يف اﳍيأة والصورة والندّ يف اجلنسية والشبه يف الكيفية))) ،)2ومن هﺬا
ِِ
ِ
اج) ]ص.[58 :
(و َآ َخ ُر م ْن َشكْله َأ ْز َو ٌ
املعنى قوله تعاىلَ :

وهﺬا الف ّن البديعي أسلوب من أساليب البيان الﺬي ((لواله ﱂ تكن لتتعدّ  فوائد

صح من العاقل أن يفتق عن أزاهر العقل كائمه ،و لتع ّطلﺖ قو
العلم عامله وال ّ
اخلواطر واألفكار من معانيها ...و لبقيﺖ القلوب مقفلة عﲆ ودائعها ،واملعاين

مسجونة يف موﺿعها))).)3

السكاكي ((هي
والﺬي ترر يف اصطالح البالغيني ﳍﺬا الفن كا هو يف عبارة
ّ
ْ
أن تﺬكر الﴚء بلفﻆ غره لوقوعه يف صحبته)) ) ،)4وأﺿاف اخلطيب القزويني

لتعريف السكاكي ما ّ
يدل عﲆ نوعي املشاكلة ،إذ قال(( :هي ذكر الﴚء بلفﻆ
غره؛ لوقوعه يف صحبته ،تقيق ﹰا أو تقدير ﹰا)) ) ،)5فكالﳘا ذكرا (لوقوعه يف صحبته)؛
فلربا الحرتاس الوقوع يف اجلناس ،أو لبيان خصوصية هﺬا الفن ،وقد ن ّبه السيوطي

عﲆ هﺬا األمر بقوله(( :وقال بعضهم ذكره بلفﻆ مصاحبه لوقوعه يف صحبته ،قال
واحرتزنا بقولنا (لوقوعه يف صحبته) عن اجلناس التام واملجاز ،فﺈنّﻚ إذا قلﺖ (مال
عﱪت عن الثاين بلفﻆ مصاحبه ولك ّن ال ألجل املصاحبة بل
زيد) ملن بﺬل املال فقد ّ

لكون الواﺿع وﺿعه للثاين حقيقة كا وﺿعه لﻸول ،وإذا قلﺖ( :قتل األسد ،من
٢٩٥

عﱪت عن الثاين بلفﻆ
كان أسد ﹰا؟) وأنﺖ تعني باألول السبع والثاين الشجاع فقد ّ
ﹴ
لوجه من وجوه املجاز))).)٦
األول ال بل
ﹴ
يتعني أن املشاكلة نوعان :تقيقية
وعودة عﲆ بدء ،فﺈن النظر إىل تعريف القزويني ّ
ِ
واملشاكل له مﺬكورين بعبارة املتكلم
وتقديرية ،فالتحقيقية يكون فيها اللفﻆ املشاكَل

وهﺬا النوع هو األشهر واألكثر يف االستعال ،لﺬلﻚ بنى أرباب البديعيات أبياهتم

عليه) ،)7أ ّما التقد ّيرية ما كان فيه اللفﻆ املشاكل مقدر ّا غر مﺬكور يف اجلملة ،ومن
أمثلة املشاكلة التحقيقية يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ ( :ت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِي َو َال َأ ْع َل ُم َما

ِيف َن ْف ِس َﻚ) ]املائدة ،[11٦ :فﺬكر نفسﻚ واملراد الﺬات اإلﳍية ولكنها ُذكرت بلفﻆ
فرس الزﳐﴩي هﺬه اآلية بقوله(( :يف قلبي
النفس ملشاكلة (تعلم ما يف نفي) وقد ّ

واملعنى تعلم معلومي وال أعلم معلومﻚ ولكنّه سلﻚ بالكالم طريق املشاكلة ،وهو
من فصيح الكالم وب ّينه ،فقيل :يف نفسﻚ ،لقوله يف نفي)) ( ،)8وهﺬا ما اعرتض

توجه ﹰا آخر يف
عليه السبكي يف جعل املراد بـ(نفسﻚ) :الﺬات)،)9
وتوجه باملشاكلة ّ
ّ

ويتجﲆ ذلﻚ بقوله(( :يمكن أن يقال :النفس ْ
ّ
وإن أطلقﺖ عﲆ الﺬات
هﺬه اآلية

حق غر اﷲ تعاىل – فال تطلق يف ح ّقه ،ملا فيه من إهيام معناها الﺬي ال يليق بغر
يف ّ
املخلوق فلﺬلﻚ احتيﺞ إىل املشاكلة))).)10

ومن الشواهد الالمعة يف املشاكلة التحقيقية قول ابن الرقعمق القائل:
طبخ ُﻪ
ﻗﻠت :اطبخوا ﻟﻲ ُﺠّب ًﺔ وﻗمیصﺎً
ﻟك َ
ُ
ﻗﺎﻟوا :اﻗترح ﺸیئﺎً ُﻨج ﱡد َ
فالشاعر أراد :خيطوا يل ج ّب ﹰة وقميص ﹰا ،فﺬكر اخلياطة بلفﻆ (اطبخوا) لوقوعها يف

)*(

صحبة (طبخه)(( ،والﺬي يظهر يف قوله( :اطبخوا) أنّه ليس من ﳎاز املقابلة ،بل

من االستعارة ،ملشاهبة الطبﺦ للخياطة ،واإلطعام للكسوة يف النفع))).)11
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وهناك َم ْن عدّ املشاكلة يف البيﺖ املتقدّ م ال حقيقة وال ﳎاز ﹰا ،بل أمر ﹰا بني االثنني تظهره

عالقة املصاحبة يف االستعال ،قال السيوطي معلق ﹰا عﲆ هﺬا البيﺖ ((فاملشاكلة إذن
فﻸن الطبﺦ ال ّ
ّ
يدل عﲆ اخلياطة وﺿع ﹰا ،وأ ّما الثاين
ال حقيقة وال ﳎاز ﹰا ،أ ّما األول
فلعدم العالقة املعتﱪة ،قال :وإن أورد أن الواسطة ﱂ يقولوا هبا حيث قسموا
اللفﻆ إىل حقيقة وﳎاز ،قلنا هو تقسيم باعتبار اللفﻆ مع معناه وهﺬا باعتباره مع

مشاكله ...،ويكفي يف العالقة املصاحبة))).)12

ّ
إن أغلب املتأخرين عدّ وا املشاكلة من املجاز فبعضها من املجاز املرسل واآلخر
(و َج َزا ُء َس ِّي َﺌ ﹴة َس ِّي َﺌ ٌة ِم ْث ُل َها)]
من املجاز باالستعارة) ،)13فمن األول قوله تعاىلَ :
العلوي(( ّ
إن هﺬا من باب التشبيه باملجاز؛ ألن جزاء السيﺌة
الشور ،[40:قال
ّ
ُيشبهها يف كوﳖا سيﺌة ،بالنسبة إىل من وصل إليه ذلﻚ اجلزاء))) ،)14ومن الثاين

املجاز باالستعارة فيمكن أن ُيعدّ منه بيﺖ ابن الرقعمق السابق عﲆ رأي السبكي،
ومنه قوله تعاىلَ ( :ف َم ِن ا ْعتَدَ  َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَدَ  َع َل ْيك ُْم َوا َّت ُقوا
ني ) ]البقرة ،[194 :فقد استعر للثاين لفﻆ االعتداء
اﷲََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن اﷲََّ َم َع ا ُْملت َِّق َ
لتأكيد داللة املساواة يف املقدار ،واألصل :جاوزه با يستحق من طريق العدل ِ
فعدل

عن ذلﻚ ألجل مشاكلة لفظة (اعتد)).)15

ويظهر من تعليقات العلاء البالغيني ليس املجاز وحده يدخل يف إنتاج هﺬا الفن
البديعي ،ولربا كانﺖ املشاكلة قالب ﹰا للمجاز يعكس روعته(( ،وال بأس يف أن ﳚتمع

املجاز واملشاكلة ،فيكون املجاز يف اللفﻆ املشاكل ،وتكون املشاكلة من اللفظتني

مع ﹰا.)1٦)))..

ومن أمثلة املشاكلة التقديرية قوله تعاىلِ :
(ص ْب َغ َة اﷲَِّ َو َم ْن َأ ْح َس ُن ِم َن اﷲَِّ ِص ْب َغ ﹰة)
٢٩٧

]البقرة ،[138 :واملعنى :تطهر اﷲ ،فاإليان مطهر لنفوس املﺆمنني ((فأقام الصبﻎ

فﺈﳖم كانوا يغمسون أوالدهم يف ماء أصفر
مقام التطهر ،ليشاكل صبﻎ النصارّ ،

يسمونه باملعمودية))؛ تطهر ﹰا له ّ
ويدل عليه سبب نزول اآلية والباب ك ّله استعارة
لقصد املشاكلة ال للمبالغة ،)17( ))...فقد كان وقوع املعنى يف صحبة (صبغة

النصار) وقوع ﹰا تقديري ﹰا دون املصاحبة باللفﻆ ،وإنّا يف الفعل واملقام ،فجيء بلفﻆ

الصبغة؛ ّ
ألن قرينة احلال التي هي سبب الغمس د ّلﺖ عﲆ ذلﻚ.

قد تكون املشاكلة باللفﻆ املضاد فيتحقق هبا فنّان :املطابقة باعتبار تنافر أطرافها،
واملشاكلة باعتبار ترويﺾ االستعال بني أطرافهاّ ،
ولعل يف ذلﻚ نظر ﹰا ملن عدّ املشاكلة

مسن ﹰا لفظي ﹰا كاجلناس والتع ّطف ورد اإلعجاز إىل الصدور والرتدد))18؛ ّ
ألن املشاكلة
ّ

ليس كهﺬه الفنون ،فﺈﳖا تتعامل مع التقابل املعنوي – بﴩط التضاد -دون األلفاظ،
ومن أمثلة املشاكلة باللفﻆ املضاد كقول القاﴈ (ﴍيح) لرجل أدىل عنده الشهادة:

((إﳖا ﱂ جتعد عنّي)) ) ،)19فالشاهد الﺬي أدىل
((إنّﻚ سبط الشهادة)) فقال الرجلّ :
الشهادة ساغ له أن يصف الشهادة باجلعودة يف قوله ((إﳖا ﱂ جتعد عني)) مشاك ﹰ
ال
بﺬلﻚ قول القاﴈ (ﴍيح)( :إنّﻚ لسبط الشهادة) ،أ ّما الطباق؛ ّ
فﻸن السبوطة ﺿد

اجلعودة) )*20كا هو واﺿح ،واجلمع بني الضدّ ين هو الطباق عﲆ نحو ما علمﺖ.

واملشاكلة من الفنون البديعية التي تثر االنتباه ،وتنشط العقول وتستدعي التفكر
ألن املعنى املراد يظهر يف ﹴ
والتد ّبرّ ،
لفﻆ غر لفظه ،فيبدو يف رداء غر مألوف ،ولباس
غر معتاد ،ومن خالل ذلﻚ يثر انتباه املتلقي ويستدعي إصغاء ُه ،ويبعث عقله عﲆ

التفكر يف اللفﻆ املعروض عليه ،واملعنى املراد منه ،فﺈذا علمه بعد ذلﻚ تأكد لديه

وثبﺖ عنده).)21
٢٩٨
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ومن جانب آخر ّ
عﱪ املتكلم عن املعنى
فﺈن املشاكلة تفيد حسن ﹰا ومزايا نفتقدها إذا ّ
بلفظه احلقيقي) ،)22فاملتأمل يف قوله تعاىلَ ( :ف َم ِن ا ْعتَدَ  َع َل ْيك ُْم َفا ْعتَدُ وا َع َل ْي ِه)
]البقرة [194 :ﳚدُ املتأملّ :
أن وقوع اللفﻆ الثاين مشاكلة لﻸول أفاد كال املبالغة

قوة ّ
حث للمﺆمنني ليتصدّ وا ملن
يف التحﺬير من االعتداء عﲆ حرمات اﷲ ،وفيها ّ
يعتدي عﲆ الشهر احلرام وعﲆ حرمات اﷲ ،وحتى ال يكون هنالﻚ ٌ
ﳎال للتفكر
يف االعتداء).)23

كا ّ
ألن املتلقي أو السامع ((يتوهم ّ
أن ف ّن املشاكلة يقوم عﲆ فكرة املخادعة))24؛ ّ
أن
املعنى الثاين هو عني األول ،فﺈذا أدام النظر ،وحقق الفكر ،علم أنّه غره ،فيكون
ذلﻚ سبب ﹰا الستقراره يف الﺬهن ورسوخه يف الفهم فيكون أدعى للثبوت وعدم
التف ّلﺖ))) ،)25فاشتاله عﲆ املخادعة واإلهيام التمسا له عﺬر ﹰا لدخوله يف دائرة

الفنون اإلهياميةْ ،
وإن كانا من املميزات العرﺿية ﳍﺬا الفن ،فض ﹰ
ال عن أنّه يﺆدي

مزايا حسنة تساعد عﲆ رسوخ املعاين وثبوهتا قال أحد الباحثني(( :وبه تﱪع فطنة
املتلقي باالعتاد عﲆ السياق والثقافة اللغوية يف ترجيح هﺬا املعنى (املعنى املراد)

من دون غره))).)2٦

ال عن ّ
فض ﹰ
يسمى بـ(اخلرق
أن فكرة املخادعة واإلهيام يف هﺬا الفن تنتﺞ ما ّ
الداليل)،بحيث ّ
أن املتك ّلم يقصد املعنى الثاين ال األول وما كان يتوﳘه املتلقي غر
ويتم ذلﻚ مع عدم ﲤزيق العالقة بني الشكل واملضمون ،فالتوافق السطحي
مقصود ّ

بني أطراف املشاكلة وما جتلبه من املاثلة اإليقاعية ،واستبقاء النغمة نفسها يف األذن،
أحس ّ
ّ
أن شحنات الكلمة ﱂ تنفﺬ بعد فكررها) ،)27فقد ينقطع هﺬا
وكأن املتكلم ّ

التوافق عند منطقة العمق (الداللة الباطنية) ،فيفرتق املتوافقان ويﺆدي كل عنرص
٢٩٩

داللته ،لكن هﺬا االفرتاق ال يﺆدي يف املشاكلة إىل ﲤزيق العالقة بني الشكل
واملضمون ،قال الدكتور ممد عبد املطلبّ :
((إن املشاكلة تعتمد حركة الﺬهن يف
ألﳖا ال تتحقق إالّ باملصاحبة
الربط بني الدوال يف السطح ،واملدلوالت يف العمق ّ

التي تنتﺞ من التاس الواقع بني الدوال وبالﴬورة ال بدّ أن يﺆدي اخليال مهمته يف

تقيق املصاحبة التاثلية الضدّ ية عﲆ صعيد واحد ...،ويمكن القول بأن التعامل

مع بنية املشاكلة يعتمد عﲆ ّ
أن حركة اللسان تكون فيها أرسع من حركة الﺬهن عﲆ

عكس املألوف يف إنتاج الكالم عموم ﹰا ،فالعدول هنا خروج عن عدّ ة مستويات

ينتهي إىل ْ
أن تأيت الداللة من غر مصدرها اللغوي ،دون أن يكون يف ذلﻚ ﲤزيق

للعالقة بني الشكل واملضمون))).)28

وال ﳜفى دور املشاكلة يف ربط الكالم بعضه ببعﺾ وتعمل عﲆ تالحم األجزاء،
وذلﻚ ملا ﳍا من التاثل اللفظي والتناسب الشكيل أثر وقوع املصاحبة ،بني عنرصهيا

والسيا التحقيقية منها).)29

٣٠٠
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السﺠاد ﹼية:
املحور الﺜاين :ﻓﻦ املﺸاﻛلة يف أدﻋية الﺼحيﻔة
ﹼ
مدخل
وقعﺖ املشاكلة يف أدعية الصحيفة ال ألجل ما تﺆديه من تناسب لفظي وزخرف

شكيل الﺬي ينتجه ﳎاورة اللفظني املتشاكلني ،بل ﳍا قيمة بالغية تتجاوز هﺬه
الوظائف املحدودة ،وكا ّ
الرس البالغي الﺬي يسترت خلف
أن الناظر بتد ّبر يدرك ّ

جتاوز اللفﻆ احلقيقي ،والتعبر عن املعنى بغر موﺿعه اللغوي ،فكثر ﹰا ما ترتسﺦ

املعاين يف األذهان من خالل املشاكلة ،فتعرب عن قصد اإلمام  يف الرتكيز عﲆ

أقرها القرآن الكريم فجاءت معاين الصحيفة امتداد ﹰا لدعوة اﷲ
املعاين السامية التي ّ

يف كتابه املجيد.

سبقﺖ اإلشارة إىل ّ
أن املشاكلة نوعان :تقيقية ،وتقديرية:
أوالﹰ :املشاكلة التحقيقية :وفيها يكون ((اللفﻆ الﺬي شوكل ونسﺞ عﲆ هيأته

موجود ﹰا حقيقة يف الكالم))) ،)30وهي األكثر حضور ﹰا يف أدعية الصحيفة ،وكثر ﹰا

ما تستبطن داللة إنتاجية فنية تشعر املتلقي باستهداف كال املاثلة اخلارجية بني
اللفظني املتشاكلني) ،)31وهﺬا ما تفتقر إليه املشاكلة التقديرية.

قال اإلمام سيد الساجدين يف دعائه (عند طلب احلوائﺞ)َ (( :ف َق َصدْ ت َ
ُﻚ َ ،يا إِ َ ِﳍي ،
الر ْغ َب ِة َ ،و َأ ْو َفدْ ُت َع َل ْي َﻚ َر َج ِائي بِال ِّث َق ِة بِ َﻚَ .و َع ِل ْم ُﺖ َأ َّن كَثِ َر َما َأ ْس َأ ُل َﻚ َي ِس ٌر ِيف
بِ َّ
ُو ْج ِد َك َ ،و َأ َّن َخطِر ما َأست َْو ِه ُب َﻚ َح ِقر ِيف ُوس ِع َﻚَ ،و َأ َّن كَرم َﻚ َال َي ِض ُيق َع ْن س َﺆ ِ
ال
ُ
َ َ
ْ
َ َ ْ
ٌ
َأ َح ﹴدَ ،و َأ َّن َيدَ َك بِا ْل َع َطا َيا َأ ْع َﲆ ِم ْن ك ُِّل َي ﹴد))).)32
((وأن يدك بالعطايا أعﲆ من ك ُِّل ﹴ
ّ
يد)) ،تدّ ث
وقعﺖ املشاكلة يف قوله :
٣٠١

البالغيون عن تقديم وتأخر اللفﻆ املشاكل وقالوا با معناهْ :
إن الغالب تأخر

عا يشاكله) ،)33لكن أغلبية أحد األطراف يف التقديم
اللفﻆ الﺬي تقع به املشاكلة ّ

ال تعني انعدام تقديم اآلخر يف مواﺿع ُأخر ،فقد يقع اللفﻆ املشاكل متقد ﹰما عﲆ ما
يشاكله ،كا هو يف قول اإلمام  فاليد األوىل وقعﺖ عﲆ املشاكلة والثانية وقعﺖ
عﲆ التحقيق ،فهي يف احلقيقة آلة العطاء ورمز للكرم وطيب النفس ونوال الثناء
والثواب إذ املعنى يتحرك باجتاه عكي من اللفﻆ الثاين إىل األول ،ومن هنا نالحﻆ
أن حركة املعنى تسبق حركة اللفﻆ).)34

فال يمكن إثبات اليد إىل غر املخلوق فأوردها اإلمام  ﳎاز ﹰا ليشاكل هبا اليد

(اجلارحة) فـ((أعلوية اليد ﳎاز عن أكثرية اجلود))) ،)35أما اليد الثانية فمن املمكن
محلها عﲆ حقيقتها يف االستعالّ ،
ألن ظهور اإلنعام يف األكثر من اليد ،وهﺬا

التصور مركون يف األذهان ،متعارف عليه ،واجلامع بني املتشاكلني هو القرينة
ّ

احلالية واملحلية) ،)3٦ومثل هﺬا االستعال ((يدعو املتلقي إىل أن يعيد قراءة النص

النص ،واألثر الداليل الﺬي
عمودي ﹰا لتبيان املفارقة الداللية التي حصلﺖ يف بنية ّ
حققته فيه))).)37

من خالل املشاكلة استطاع  أن يثر التأمل لد املتلقي بأنّه  أراد إظهار
ﹴ
جود ويزيد عليه ((وليس
كال املبالغة يف عطاء اﷲ وكرمه ،وجوده الﺬي يعلو كل
القصد إثبات اليد والعلو ﳍا ،بل هو من باب التمثيل))) )38أو املشاكلة ،فساحة

الدعاء مهيأة لقبول املبالغة هبﺬا املعنى؛ ليﺆسس ملا كان يرومه لطلب حوائجه وسد

فراغه.

من أمثلة املشاكلة التحقيقة أيض ﹰا ما أورده  يف دعائه (يف مكارم األخالق):
٣٠٢
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اد ،واجع ْلنِي ِمن َأه ِل السدَ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ﹴ ِِ
ادَ ،و ِم ْن
ْ ْ
((ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َﲆ ُم َ َّمد َوآلهَ ،و َم ِّت ْعني بِاال ْقت َص َ ْ َ
َّ
سالم َة ا ْملِرص ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اد .ال َّل ُه َّم ُخ ْﺬ
الر َشادَ ،وم ْن َصال ِح ا ْلع َبادَ ،و ْار ُز ْقني َف ْو َز ا َْمل َعادَ ،و َ َ ْ َ
َأد َّلة َّ
ﳜ ِّل ُص َهاَ ،و َأ ْب ِق لِنَ ْف ِي ِم ْن َن ْف ِي َما ُي ْص ِل ُح َهاَ ،فﺈِ َّن َن ْف ِي َهالِ َك ٌة
لِنَ ْف ِس َﻚ ِم ْن َن ْف ِي َما ُ َ
َأ ْو َت ْع ِص َم َها))).)39
ال يمكن إطالق لفظة النفس عﲆ احلقيقةّ ،
فﺈن اﷲ تعاىل تقدّ س عن أن يكون له

نفس وقلب ،بل أوردها اإلمام لغرض ووقوعها يف صحبة (نفي) ،واملراد
بـ(نفسﻚ) ذاتﻚ أو جنابﻚ املقدّ س) ،)40فتشاكل اللفظني أعطى ﲤام الصورة احلس ّية

النصّ ،
ألن ((املشاكلة تعتمد حركة الﺬهن يف الربط بني الدّ وال يف السطح،
ملتلقي ّ

ألﳖا ال تتحقق إالّ باملصاحبة التي تنتﺞ من التاس الواقع
واملدلوالت يف العمق؛ ّ

بني الدوال ...ويﺆدي اخليال مهمته يف تقيق املصاحبة التاثلية والضدية عﲆ صعيد
واحد)) ) ،)41ومن املمكن أن يأيت اإلمام  بلفظة أخر تﺆدي لفﻆ املعنى

املشاكل (نفسﻚ) لكنه  أبقى هﺬه اللفظة ليكتمل اإليقاع املوسيقي الناتﺞ عن
الرتديد ،فض ﹰ
ال عن أن معناها ما زال قادر ﹰا عﲆ العطاء يف إطار العبارة التي وردت

فيها) ،)42وهﺬه هي امليزة البارزة يف فن املشاكلة ،وإن كان األمر غر متوقف عليها
يف هﺬا الشاهد.

ّ
إن إتيان الداللة من مصدر آخر غر املصدر اللغوي املتعارف عليه ليشاكل هبا لفظة

(نفي) ،ووقوع الدالني يف سياق واحد كل ذلﻚ ساعد املتلقي أن يستشعر ما كان
والتقرب من
يطمح به املتكلم للحصول عﲆ أعﲆ مراتب التخ ّلق وإصالح الﺬات
ّ

اﷲ ،فعﲆ سبيل املثال لو قال ( :خﺬ جلنابﻚ من نفي) ،أو (خﺬ من نفي)...

لضعف االستشعار بتلﻚ الغايات الكامنة وراء املجاز ،فمشاكلة (نفسﻚ) إىل اللفﻆ
٣٠٣

احلقيقي (نفي) ،به من االستحسان يف إصابة املعنى املقصود ما ال ﳜفى عﲆ املتأمل

النص ،وعﲆ ذلﻚ يكون املعنى :استعملني يف مرﺿاتﻚ ((واجعل حصة من
يف ّ
نفي متعلقة بجنابﻚ املقدس ليكون ذلﻚ سبب ﹰا خلالص نفيِ ،
وأبق ما يكون فيه

صالحها.)43)))...

ويف نسخة أخر ((خﺬ لنفي من نفسﻚ))) ،)44وعند ذلﻚ تكون املشاكلة يف
اللفﻆ الثاين ال األول وتكون حركة املعنى من األول إىل الثاين عﲆ عكس ما تقدّ م،

ويف ذلﻚ يكون يف قوله (( إشارة إىل التخ ّلق بأخالق اﷲ الﺬي أخﺬ من جنابﻚ
املقدس أخالق ﹰا حسنة لنفي بأن تﺬهب عنها األخالق الﺬميمة وجتعلها متّصفة

باألخالق الكريمة))).)45

وقد تكررت هﺬه املشاكلة (املصاحبة بني نفي ونفسﻚ) يف الدعاء الثاين والعﴩين
ْﺖ َأ ْم َل ُﻚ بِ ِه
بصورة منعكسة ،قال األمام (( :ال َّل ُه َّم إِن ََّﻚ َك َّل ْفتَنِي ِم ْن َن ْف ِي َما َأن َ
ِ
ب ِم ْن ُقدْ َر ِيتَ ،ف َأ ْعطِنِي ِم ْن َن ْف ِي َما ُي ْر ِﺿ َ
ِمنِّيَ ،و ُقدْ َرت َ
يﻚ َعنِّي،
ُﻚ َع َل ْيه َو َع َ َّيل َأ ْغ َل ُ
ِ ِ
اها ِم ْن َن ْف ِي ِيف َعافِ َي ﹴة.)4٦)))...
َو ُخ ْﺬ لنَ ْفس َﻚ ِر َﺿ َ
أور َد ( نفسﻚ) بدالﹰ من (ذاتﻚ) لوقوعها يف صحبة (نفي) ،وما انطبق عﲆ

فﺈن التاثل يف اللفﻆ يوهم املتلقي ّ
الشاهد السابق ينطبق عﲆ هﺬاّ ،
بأن الدال الثاين

هو عني األول ،وبعد التأمل والنظر ينكشف التغاير يف منطقة العمق وعند ذلﻚ

ترتسﺦ املعاين يف النفس وتتقرر ،فالدال الثاين (نفسﻚ) ال يمكن محله عﲆ احلقيقة

عﱪ  عن الﺬات بالنفس لوقوعها بصحبة (نفي) ،واملعنىُ :خﺬ ملرﺿيات
بل ّ

ذاتﻚ ،ويتّم ذلﻚ بقهر النفس برصفها عن التفاهتا إىل غرك حتى ال يصدر منها غر
مرﺿياتﻚ يف حال كوين معاﰱ) ،)47والقريب من هﺬه املشاكلة ما ورد يف قوله تعاىل:
٣٠٤
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( َت ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِي َو َال َأ ْع َل ُم َما ِيف َن ْف ِس َﻚ) ]املائدة ،[11٦ :ويف ذلﻚ ٌ
دليل عﲆ مد
تأثر اإلمام  بألفاظ القرآن الكريم ومعانيه.

ومن شواهد املشاكلة أيض ﹰا قوله  يف دعائه (للصالة عﲆ ُمصدّ ق الرسل):
ِ
ﹴ
الص َحا َب َة َوا َّل ِﺬي َن َأ ْب َل ُوا ا ْل َب َال َء ْ
احلَ َس َن
اص ﹰة ا َّلﺬي َن َأ ْح َسنُوا َّ
اب ُم َ َّمد َخ َّ
((ال َّل ُه َّم َو َأ ْص َح ُ
ِِ
ِِ
ِيف ن ِ ِ
است ََجا ُبوا َل ُه َح ْي ُث
رس ُعوا إِ َىل ِو َفا َدتهَ ،و َسا َب ُقوا إِ َىل َد ْع َوتهَ ،و ْ
ْ
َرصهَ ،وكَا َن ُفو ُهَ ،و َأ ْ َ
ِِ
اج َو ْاألَ ْو َال َد ِيف إِ ْظ َه ِ
ار ك َِل َمتِ ِهَ ،و َقا َت ُلوا ْاآل َبا َء
َأ ْس َم َع ُه ْم ُح َّج َة ِر َس َاالتهَ .و َف َار ُقوا ْاألَ ْز َو َ
ِِ
ِ
ِ
َرصوا بِ ِهَ .و َم ْن كَانُوا ُمنْ َط ِوي َن َع َﲆ َم َ َّبتِ ِه َي ْر ُج َ
ون ِ َجت َار ﹰة َل ْن
َو ْاألَ ْبنَا َء يف َت ْثبِيﺖ ُن ُب َّوتهَ ،وا ْنت َ ُ
ات
ور ِيف َم َو َّدتِ ِه َوا َّل ِﺬي َن َه َج َر ْ ُهت ْم ا ْل َع َش ِائ ُر إِ ْذ َت َع َّل ُقوا بِ ُع ْر َوتِ ِهَ ،وا ْن َت َف ْﺖ ِمن ُْه ُم ا ْل َق َرا َب ُ
َت ُب َ
إِ ْذ َس َكنُوا ِيف ظِ ِّل َق َرا َبتِ ِه َف َال َتن َْس َﳍ ُ ُم ال َّل ُه َّم َما ت ََركُوا َل َﻚ َو فِ َ
يﻚَ ،و َأ ْر ِﺿ ِه ْم ِم ْن
ِر ْﺿ َوانِ َﻚ))).)48

ّ
إن املشاكلة اللفظية بني االسمني( :القرابات ،وقرابته) عﲆ املستو السطحي

نتﺞ عنه تغاير داليل عﲆ املستو العميق؛ وذلﻚ لعدم إمكان محل الثاين عﲆ وجه
احلقيقة؛ وذلﻚ لعدم مقبولية املعنى املولود من هﺬا التوجه ،فأراد به  ظل

إسالم النبي ممد  ،أو القرب املكاين) ،)49فجاء به هبﺬا اللفﻆ لوقوعه بصحبة

قرابات األرحام ،ألجل املشاكلة ،فمتلقي النص ﳚدُ نغمة الدال األول (القرابات)

أحس ّ
ّ
أن طاقات
وشحناته يف التعبر ﱂ تنقطع بل ﳑتدة إىل الدال الثاين
((ألن املتكلم ّ

الكلمة وشحناهتا ﱂ تنفﺬ))) )50فعمد عﲆ إبقاء تلﻚ النغمة فكررها ،وال ﳜفى ما

أفاده التكرار من ترابط وتالحم يف الكالم ،وترسيﺦ املعنى من جهة أخر ،وذلﻚ
عندما يتفاجأ املتلقي ّ
بأن هﺬا األسلوب تكون فيه حركة اللسان أرسع من حركة

الﺬهن عﲆ خالف املتعارف عليه يف عملية إنتاج الكالم) ،)51فينقطع إهيامه وتبدأ
٣٠٥

عنده مرحلة جديدة متمثلة باخلرق الداليل احلاصل يف الدال الثاين ،فيثبﺖ املعنى
صح التعبر ،أو كا
اجلديد ويتقرر ،فيمكن أن نطلق عليه اليقني بعد الشﻚ إذا ّ

أطلقوا عليه تقيق ﹰا بعد غموض).)52

هناك غاية أخر يستشعرها املتلقي بعد النظر والتدقيق كامنة خلف املشاكلة يف

النص املتقدّ م تضاف إىل ما تقدّ م ،فاإلمام  شاكل لفظة القرابات بﺈطالقه
ّ

يعوض هبا
جرد من تلﻚ املشاكلة قراب ﹰة ّ
لفظة (قرابته) ،أي قرابة النبي  ،وكأنه ّ

قرابة األرحام التي انتفﺖ واﺿمح ّلﺖ أثر دخوﳍم اإلسالم احلنيف فتكرار لفظة

(القرابة) أكثر استشعار ﹰا بﺬلﻚ يف التعبر بمصدرها اللغوي املركون يف االستعال،
وكأنّه  يبعث رسالة إىل هﺆالء الصحابة الﺬين اﺿمح ّلﺖ عنهم القرابات
فأصبحوا ال أقرباء ﳍم ﳜﱪهم هبا ّ
أن اإلسالم والنبي  ﳘا قرابتكم ،واﷲ أعلم

بكالم أوليائه.

((ال َ ِ
ومن املشاكلة أيض ﹰا قوله  يف تقديم الشكر ﷲ تعاىلَ :
ب ِألَ َح ﹴد َأ ْن َت ْغ ِف َر َل ُه
ﳚ ُ
اق ِه ،و َال َأ ْن تَر َﴇ َعنْه بِ ِ
بِاستِح َق ِ
يﺖ
يجابِ ِه َف َم ْن َغ َف ْر َت َل ُه َفبِ َط ْولِ َﻚَ ،و َم ْن َر ِﺿ َ
است َ
َ
ْ ْ
ُ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
يب َع َﲆ َق ِل ِ
اع فِ ِيه َحتَّى ك ََأ َّن ُشك َْر
يل َما ُت َط ُ
َعنْ ُه َفبِ َف ْضل َﻚ ت َْشك ُُر َيس َر َما َشك َْر َت ُهَ ،وتُث ُ
ِ
ِ
ِ ِ
استِ َطا َع َة
اهب ْم َو َأ ْع َظ ْم َﺖ َعنْ ُه َج َزا َء ُه ْم َأ ْم ٌر َم َلكُوا ْ
ع َباد َك ا َّلﺬي َأ ْو َج ْب َﺖ َع َل ْيه َث َو َ ُ
ِ
ْﺖ َيا إِ َ ِﳍي
اال ْمتِنَا ِع ِمنْ ُه ُدون ََﻚ َفكَا َف ْيت َُه ْمَ ،أ ْو َﱂ ْ َي ُك ْن َس َب ُب ُه بِ َي ِد َك َف َج َاز ْيت َُه ْم َب ْل َم َلك َ
َأ ْم َر ُه ْم َق ْب َل َأ ْن َي ْم ِلكُوا ِع َبا َدت َ
يضوا ِيف َطا َعتِ َﻚ))).)53
اهب ْم َق ْب َل َأ ْن ُي ِف ُ
َﻚَ ،و َأعْدَ ْد َت َث َو َ ُ
((تشكر يسر ما
وقعﺖ املشاكلة يف النص املتقدّ م يف موﺿعني :األول قوله:
ُ

شكرته)) .فنسبة الشكر ﷲ تعاىل ليس عﲆ وجه احلقيقة وإنّا شوكل هبا لفﻆ الشكر
احلقيقي لوقوعه يف صحبته فحركة املعنى من الثاين إىل األول ،إذ إنّه  أطلق
٣٠٦
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الشكر يف األول وأراد به اإلثابة عﲆ الشكر وقبول الشكر القليل) ،)54وهو من
املجاز ،والثاين ُ
(شكرته) ،بصيغة املجهول وأراد املعنى احلقيقي للشكر ،فعدل 

يف الدال األول من اإلثابة أو ﳎازاة الشكر إىل لفﻆ الشكر (للمشاكلة) ذات الطابع
التكراري ،ومشاكلة اللفظة ألختها ﳍا دورها يف تقوية النغم وإبراز اإليقاع) ،)55فﺈىل
جانب قوة التأثر وإيقاعها تمل دالالت معنوية وأدائية عالية).)5٦

كﺬلﻚ ّ
أن إنتاج معنى (الثواب عﲆ الشكر) أو (ﳎازاته) بلفﻆ الشكر فيه إشارة
إىل القيمة املعنوية للشكر وأﳘيته عند اﷲ سبحانه وتعاىل ،فأنّه ّ
جل شأنه(( يعامل

َ
وصل إليه النفع فشكره)))،)57
احلق حتى كأنّه ﳑّن
عباده معاملة الشاكر يف توفية ّ

وهنا تكمن غاية اإلمام املختبﺌة خلف املشاكلة اللفظية ،واملعنى املراد ((:ﳎازاته عﲆ

اليرس من الطاعة بالكثر من الثواب؛ ألنّه يعطي – تقدّ س اسمه – يف أ ّيام معدودة

صح أن يقال :إنّه شكر
نع ﹰا يف اآلخرة غر مدودة ومن جاز احلسنة بأﺿعافها ّ
تلﻚ احلسنة))).)58

والثاين :قوله(( :ملكﺖ يا إﳍي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتﻚ)) ،فالعبادة ليس
فعﱪ عنها  هبﺬا اللفﻆ ليشاكلها
ملك ﹰا للمسلمني لكنها وقعﺖ بصحبة (ملكﺖ) ّ

مع اللفﻆ احلقيقي ملعنى امللﻚ ،فامللﻚ من اﷲ وقع حقيقة متمث ﹰ
ال بالدال األول،

ومن غره وقع يف النّص مشاكلة فأحدث التاثل يف السطح وهﺬا يقود إىل املفارقة

الداللية يف منطقة العمق ،إذ ّ
إن اإلمام أطلق يف الدال الثاين (يملكوا) وأراد هبا
القدرة واالستطاعة والتمكّن) ،)59أي(( :كنﺖ مالك ﹰا أمرهم قبل ﲤكنهم من عبادتﻚ

وإﳚادهم ﳍا)) ) .)٦0فقد أعطﺖ هﺬه املشاكلة صورة حس ّية ملتلقي النص ت ّفزه عﲆ

بأن األمر جيع ﹰا ﷲ تعاىل وهو مالﻚ ّ
التأ ّمل والتفكر ّ
كل ﳑلوك وإله كل مألوه).)٦1
٣٠٧

ثم إنّه  عدل عن لفﻆ القدرة والتمكني عﲆ العبادة إىل ذكر لفﻆ امللﻚ ووقوعها
َّ
تصور
بك ّفة تقابلية مع امللﻚ احلقيقي موحية بعظمة أمر عبادة اﷲ وطاعته؛ إلمكان ّ

التصور نشأ من املصاحبة بني الدالني
حيازهتم ثواهبا الوفر وﲤليكهم له ،وكل هﺬا
ّ

عﱪ  باللفﻆ احلقيقي ملا نتﺞ هﺬا
ووقوع الثاين ﳎاز ﹰا ملشاكلة الدال األول ،فلو ّ
اإلﳛاء عند املتلقي.

قال سيد الساجدين داعي ﹰا ر ّبه (عند دخول شهر رمضان)(( :ال َّل ُه َّم َص ِّل َع َﲆ ُم َ َّم ﹴد
ِ
ِِ
ِ
ِ
ام َ ْق ُذنُوبنَا مع ِّ ِ ِ ِ ِ
ﴤ
َوآلِ ِهَ ،و ْ
َ َ َ
امَاق ه َاللهَ ،و ْ
اس َل ْﺦ َعنَّا تَبِ َعاتنَا َم َع انْس َالخِ َأ َّيامه َحتَّى َينْ َق َ
ات ،و َأ ْخ َلص َتنَا فِ ِيه ِمن السي َﺌ ِ
اخلطِي َﺌ ِ
ِ ِ ِ
ات))).)٦2
َ َّ ِّ
ْ
َ
َعنَّا َو َقدْ َص َّف ْي َتنَا فيه م َن ْ َ
وقعﺖ املشاكلة يف قوله (( :وامق ذنوبنا مع إماق هالله)) ،فقد أطلق 

عﲆ مو الﺬنوب وإزالتها بـ(املحق) ليشاكل هبا إماق اﳍالل ،أي :مع ((دخول
هالل شهر رمضان يف املحاق ،وهو ثالثة أو اثنان أو ليلة واحدة يف آخر الشهر

حيث ال يظهر القمر ال لي ﹰ
ال وال ﳖار ﹰا))).)٦3

واأللفاظ املركونة يف االستعال واملتعارف عليها يف ذهاب الﺬنوب وانقضائها هي

(املحو ،الغفران ،اإلزالة) وما جاء عﲆ شاكلتها لك ّن اإلمام جاء هبﺬا املعنى من غر
مصدره احلقيقي والواقع ،ليستهدف من خالل املشاكلة املاثلة اخلارجية الواقعة

بني( :إماق الﺬنوب ،وإماق اﳍالل) ،وليستبطن داللة إنتاجية أخر ،وهي ﲤام
املبالغة يف إزالة الﺬنوب وذهاهبا ورسعة زواﳍا حتى ال يبقى منها يشء ٌ
قليل كا هو
ّ
تتجﲆ الفائدة املعنوية
احلال يف دخول اﳍالل املحاق فلم يظهر منه يشء ،ومن هنا

ﳍﺬه املشاكلة ،يف حني ّ
أن األلفاظ احلقيقية ﳍﺬا املعنى ربا تكون قارصة عﲆ أداء

هﺬه املهمة.

٣٠٨
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فض ﹰ
دور يف خلق هندسة
عا تدثه املشاكلة من تكرار نغمي وتناسب إيقاعي ﳍا ٌ
ال ّ

جالية يف البناء السطحي للنص).)٦4
ثاني ﹰا :املشاكلة التقديرية:

وهﺬا الﴬب شواهده قليلة إذا ما قورنﺖ بـ(املشاكلة التحقيقية) يف أدعية الصحيفة

السجادية ،وفيها يكون الطرف األول غر مﺬكور يف الكالم ولكن تدل عليه قرائن

األحوال(( ،فيكون وقوعه يف صحبة غره تقدير ﹰا))) ،)٦5فيمكن أن تكمن فيه غاية

النص
يقصدها املتكلم ،لكنّه يفتقر إىل املاثلة اإليقاعية والتكرار النغمي التي ﲤنح ّ

قوة أدائية كبرة.

من شواهد املشاكلة التقديرية قوله َ (( :ف َال َتن َْس َﳍ ُ ُم ال َّل ُه َّم َما ت ََركُوا َل َﻚ َو فِ َ
يﻚ،
اشوا ْ
َو َأ ْر ِﺿ ِه ْم ِم ْن ِر ْﺿ َوانِ َﻚَ ،وبِ َا َح ُ
اخلَ ْل َق َع َل ْي َﻚَ ،وكَانُوا َم َع َر ُسولِ َﻚ ُد َعا ﹰة َل َﻚ
إِ َل ْي َﻚ))).)٦٦

النص (وال تنس) ،فاﷲ سبحانه وتعاىل ال ّ
يضل وال ينسى وإنّا أطلق
الشاهد يف ّ

النسيان عﲆ ذات اﷲ ّ
جل شأنه لغرض املشاكلة إطالق ﹰا ﳎازي ﹰا ،وأراد به ( ال

النص د ّلﺖ عليه القرينة احلالية ((فارتكب
ترتك)) ،)٦7فاللفﻆ املشاكل غر مﺬكور يف ّ
البناء عﲆ صيغة املشاكلة – التقديرية – أي :ال تعاملهم معاملة الناسني ،وﳍم فيا

تركوا لﻚ وفيﻚ))) .)٦8وال يمكن محله عﲆ نسيان الﺬهول والغفلة حقيقة الستحالة
النسيان هبﺬا املعنى عليه تعاىل).)٦9

ومثل هﺬه املشاكلة تستدعي متلقي ﹰا ّملاح ﹰا ذا ثقافة لغوية ودينية حتى يستطيع

مصور خر تصوير
أن يستشعر خصوصية اللفﻆ املشاكل ليدرك أنّه معنى آخر
ّ
٣٠٩

ومستوعب املعنى األول وفيه الزيادة التي تبعث يف النفس إﳛاءات تكون سبب ﹰا

الستقراره يف الﺬهن ورسوخه يف الفهم ،ومثل هﺬه األلفاظ املتشاكلة وقعﺖ
((و ِق َيل ا ْل َي ْو َم
يف التعبر القرآين عﲆ طريقة املشاكلة التحقيقية وذلﻚ قوله تعاىلَ :
َنن َْساك ُْم ك ََا ن َِسيت ُْم لِ َقا َء َي ْو ِمك ُْم َه َﺬا َو َم ْأ َواك ُُم الن َُّار َو َما َلك ُْم ِم ْن ن ِ ِ
َارصي َن)) ]اجلاثية:
(( ،[34فأطلق النسيان عﲆ الرتك املﺆبد عﲆ سبيل املجاز املرسل))) ،)70ليشاكل به

لفﻆ النسيان الواقع عن غفلة ،واملعنى(( :نجعلكم بمنزلة الﴚء املني غر املبايل

به كا ﱂ تبالوا أنتم بلقاء يومكم ،...كالﴚء الﺬي ُيطرح نسي ﹰا منسي ﹰا))).)71

((و َال ت ُْر ِس ْلنِي ِم ْن َي ِد َك إِ ْر َس َال َم ْن َال َخ ْ َر فِ ِيهَ ،و َال
قال  يف دعائه ليوم عرفةَ :
اج َة بِ َﻚ إِ َل ْي ِهَ ،و َال إِنَا َب َة َل ُه َو َال ت َْر ِم ِيب َر ْم َي َم ْن َس َق َط ِم ْن َع ْ ِ
ني ِر َعا َيتِ َﻚ))).)72
َح َ
الشاهد قوله (( :وال حاجة بﻚ إليه))ّ ،
فﺈن اﷲ سبحانه وتعاىل ليس لديه حاجة
ألحد ،بل أطلق اإلمام  لفﻆ (احلاجة) مشاكلة مع املعنى احلقيقي للحاجة

تقدير ﹰا ّ
وتدل عليه القرينة احلالية للسياق.

َع ِد َل  عن التعبر عن طلب اﷲ للطاعة والعبادة وباألوامر والنواهي إىل
التعبر عنها بغر مصدرها ،فاستعار لفﻆ احلاجة ،ملشاكلة طلب ذي احلاجة وما

ﳛتاج إليه) ،)73والتعبر عن أوامر اﷲ ونواهيه يف هﺬا السياق فيه تأكيد ملضمون ما

قبله)( ،)74ال خر فيه) ال يمكن أن يﺆديه التعبر باللفﻆ احلقيقي ،فسلب احلاجة جاء
معضد ﹰا النعدام اخلر ،فاشرتك املعنيان يف جتيل سبب اإلرسال وعدم اإلمساك وترك
ّ

اإلقبال؛ ّ
ألن اإلمساك واإلقبال متالزمان للحاجة).)75

ومن املشاكلة التقديرية قوله  يف دعائه (لنفسه وأهل خاصته)((ال َّل ُه َّم َف َص ِّل
٣١٠

أ.د .مرتىض عباس فالح

م.م .أسعد جساب مغامس

َع َﲆ ُمَم ﹴد وآلِ ِه ،و ِكدْ َلنَا و َال ت ِ
َكدْ َع َل ْينَاَ ،وا ْمك ُْر َلنَا َو َال َﲤْك ُْر بِنَاَ ،و َأ ِد ْل َلنَا َو َال ت ُِد ْل
َ
َ
َّ َ
ِمنَّا))).)7٦
(الكيد ،واملكر) يف النص املتقدم ﳍا أكثر من معنى ،وﴍط املشاكلة هبا أن نحملها

عﲆ معنى اخلديعة واالحتيال ،فيا هو مﺬموم) ،)77وعليها ّ
فﺈن نسبتها لغر اﷲ تعني

احليلة السيﺌة أو إيصال املكروه إىل اإلنسان ،ومن اﷲ التد ّبر يف احلق وجزاء أهلها

))78
مرصح به يف
والتسمية أطلقﺖ للمشاكلة  ،و ّملا كان كيد اإلنسان ومكره غر ّ

النص فيقدر بداللة القرينة احلالية عليه فأصبحﺖ املشاكلة تقديرية ،واملعنى :إذا
كاد املكيدون ومكر املاكرون فاجزهم جزاء كيدهم ومكرهم).)79

فقد رسمﺖ املشاكلة صورة احلدث ود ّلﺖ عﲆ قبح هﺬه األعال ،ووجوب ﳎانبتها

أحسه من تأثر جزاء الكيد واملكر عﲆ أهلهاّ ،
وأن
من متلقي النص من خالل ما ّ

تسمية جزاء الكيد واملكر باسمها فيه مزيد من االستشعار بتحقيق املساواة يف مقدار

(و َمك َُروا
اجلزاء ،وقد روعي هﺬا الوﺿع يف القرآن الكريم كثر ﹰا ،ومنه قوله تعاىلَ :
مكْرا ومكَرنَا مكْرا) ]النمل ،[51 :وقوله( :ومكَروا ومكَر اﷲَُّ واﷲَُّ َخر ا َْمل ِ
اك ِري َن)
َ
َ َ ُ َ َ َ
َ ﹰ َ َ ْ َ ﹰ
ُْ

]آل عمران ،[54 :واألقرب من املشاكلة يف عبارة الدعاء قوله تعاىل يف سورة
األعرافَ ( :أ َف َأ ِمنُوا مكْر اﷲَِّ َف َال ي ْأمن مكْر اﷲَِّ إِ َّال ا ْل َقوم ْ ِ
ارس َ
ون) ]اآلية،[99 :
ْ ُ
َ َ ُ َ َ
َ َ
اخلَ ُ

قال ابن عاشور(( :وبعﺾ أساتﺬتنا يسمي مثل ذلﻚ مشاكلة تقديرية))

))80

٣١١

اﳋاﲤة:
يف ﺿوء الشواهد املتقدمة يف أدعية الصحيفة السجادية استطاع البحث أن يسجل
النتائﺞ اآلتية:

ّ
إن املشاكلة يف أدعية الصحيفة وما فيها من عدول عن استعال ،اللفﻆ احلقيقي تكمن

وراءها بواعث وأسباب كامنة يف نفسه  أراد الكشف عنها يف نصوص صحيفته
التع ّبدية اإلصالحية ،وإبراز تلﻚ البواعث من طريق مشاكلته إىل ما هو واقع حقيقة

وقريب من األفهام ومركوز يف االستعال ﳑا ﳚعل اللفﻆ املشاكل ملتبس ﹰا بنفس
املتلقي وخاطره الﺬهني ،فيبعثه إىل التأمل ومراجعة ﳐزونه الثقايف ليدرك الغاية

املختبﺌة خلف ﲤاثل األلفاظ املتشاكلة وبطريقه يكشف ّ
أن التاثل (التشاكل) الظاهر

(السطحي) ينتﺞ تغاير ﹰا داللي ﹰا يف العمق ينتهي إليه مقصود اإلمام  ،فيكون ذلﻚ
سبب ﹰا يف رسوخ املعنى يف النفس ،وتلﻚ ميزة بارزة يف ف ّن املشاكلة.

سج َل البحث ّ
أن أغلب شواهد املشاكلة يف أدعية الصحيفة السجادية جاءت عﲆ
ّ
غرار االستعال القرآين لﻸلفاظ املتشاكلة ،وقد استطاع اإلمام أن يو ّظف ذلﻚ

التشاكل فيا ﳜدم أدعيته يف موﺿوعات ﳐتلفة ،فقد استعمل القرآن الكريم لفظة

النفس واليد والنسيان والشكر والكيد واملكر استعاالﹰ ﳎازي ﹰا باعتبار وقوعها
منفردة ،ومشاكلة باعتبار وقوعها متصاحبة مع اللفﻆ املشاكل ،ونسبة هﺬه األلفاظ

إىل الﺬات اإلﳍية موﺿع من مواﺿع التأمل الدقيق يف القرآن الكريم ،فوجدت

الدراسة ّ
أن هﺬا االستعال يتكرر يف أدعية الصحيفة السجادية لغايات ﲣتلف

باختالف سياق الدعاء.
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كﺬلﻚ حلﻆ البحث أن الغالب يف املشاكلة عموم ﹰا املعنى األول يقع عﲆ التحقيق

عا رصده
والثاين يقع مشاكلة لﻸول ،أ ّما يف أدعية الصحيفة فاألمر ﳐتلف ّ
البالغيون ،فالغالب يف شواهدها يقع الدال األول ﳎاز ﹰا لغرض املشاكلة فيتحرك
املعنى من الثاين إىل األول.

٣١٣

اﳍوامﺶ:
-1ينظر :لسان العرب :مادة (شكل).
 -2املفردات يف غريب القرآن.275 :
 -3أرسار البالغة.5 :
 -4مفتاح العلوم.424 :
 -5اإليضاح ،493 /1 :وينظر :عروس األفراح يف ﴍح تلخيص املفتاح ،هباء الدين السبكي:
.237 /2
 -٦ﴍح عقود اجلان. 255 -254 :
 -7ينظر :أنوار الربيع. 28٦ /5 :
 -8الكشاف.315 /2 :
 -9ينظر :عروس األفراح.238 /2 :
 -10املصدر نفسه.
(*) ذكره القزويني يف اإليضاح  ،494 /1:وابن مالﻚ يف املصباح  ،19٦ :و السيوطي يف ﴍح
عقود اجلان .254 :
 -11عروس األفراح.237 /2 :
 -12ﴍح عقود اجلان.255 :
 -13ينظر :الطراز ،40/1 :وينظر الﱪهان الكاشف ،103:واإلشارات والتنبيهات يف علم
البالغة.244 :
 -14الطراز ،ج.40 :1
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 -15ينظر :خزانة األدب. 5/4:
 -1٦من وجوه تسني األساليب ،105 :وينظر :دراسات منهجية يف علم البديع .149 :
 -17اإلشارات والتنبيهات ،244 :وينظر اإليضاح ،494 /1 :وينظر :البديع يف ﺿوء أساليب
القرآن.75 :
 -18ينظر :جوهر الكنز ،2٦1 :إذ قال ابن األثر احللبي ((وحاصل األمر أن هﺬه األنواع كلها
مادة واحدة وشواهدها متقاربة ،وهي باب واحد)) ويقصد (الرتديد ،واملشاكلة ،ورد اإلعجاز
إىل الصدور ،والتع ّطف) ،و ترير التحبر  ،394-393 :و البالغة االصطالحية.404 :
 -19اإليضاح ،494 /1 :وينظر :أساس البالغة.8٦ : ،
(*) السبوطة :السهولة والبساطة ،واجلعودة :الصعوبة وااللتواء ،للمزيد ينظر :أساس
20
البالغة( ،2٦2 :مادة سبط).
 -21دراسات منهجية يف علم البديع( 149 :بترصف).
 -22ينظر :علم البديع بسيوين عبد الفتاح.19٦ :
 -23ينظر :املصدر نفسه.
 -24ينظر :دراسات منهجية يف علم البديع.149 :
 -25البديع يف ﺿوء أساليب القرآن. 78 :
 -2٦أساليب البديع يف ﳖﺞ البالغة.215 :
 -27ينظر :البديع تأصيل وجتديد.101 :
 -28البالغة العربية قراءة أخر  ،37٦ :وينظر بناء األسلوب يف شعر احلداثة (التكوين
البديعي).31٦ :
 -29ينظر :دراسات منهجية يف علم البديع .149 :

٣١٥

 -30املصدر نفسه.141 :
 -31ينظر :تكوين البالغة.33٦ :
 -32الصحيفة السجادية الكاملة.58 :
 -33ينظر :ﴍح عقود اجلان ،255 :وبناء األسلوب يف شعر احلداثة ( التكوين البديعي).317 :
 -34ينظر :البالغة العربية قراءة أخر ،37٦ :وبناء األسلوب يف شعر احلداثة (التكوين
البديعي).317 :
 -35رياض السالكني.32 /3 :
 -3٦ينظر :رياض العارفني.1٦٦ :
 -37أساليب البديع يف ﳖﺞ البالغة.215 :
 -38رياض السالكني.32 /3 :
 -39الصحيفة السجادية الكاملة.85 :
 -40ينظر :رياض العارفني.255 :
 -41البالغة العربية قراءة أخر.37٦ :
 -42ينظر :البديع تأصيل وجتديد.101 :
 -43رياض السالكني.392 /3 :
 -44رياض العارفني.255 :
 -45املصدر نفسه.
 -4٦الصحيفة السجادية الكاملة.93 :
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 -47ينظر :ﴍح الصحيفة السجادية ،ممد الشرازي ،1٦2 :ورياض العارفني.284 :
 -48الصحيفة السجادية الكاملة.32 -31 :
 -49ينظر :ﴍح الصحيفة السجادية ،ممد الشرازي.49 :
 -50البديع تأصيل وجتديد. 101 :
 -51البالغة العربية قراءة أخر.37٦ :
 -52ينظر :زهر الربيع يف شواهد البديع.142 :
 -53الصحيفة السجادية الكاملة.144 -143 :
 -54ينظر :نور األنوار ،273 :وﴍح الصحيفة السجادية ،ممد الشرازي ،257 :ورياض
العارفني.41٦ :
 -55ينظر :سحر النص قراءة يف بنية اإليقاع القرآين. 93 :
 -5٦املصدر نفسه (بترصف).
 -57ﳎمع البيان يف تفسر القرآن. 39/9 :
 -58رياض السالكني.238 /5 :
 -59ينظر :ﴍح الصحيفة السجادية ،ممد الشرازي ،25٦ :ورياض العارفني.4٦7 :
 -٦0رياض السالكني.242 /5 :
 -٦1ينظر :بحوث يف الصحيفة السجادية. 82 /5 :
 -٦2الصحيفة السجادية الكاملة.1٦9 -1٦8 :
 -٦3ﴍح الصحيفة السجادية ،ممد الشرازي ،307 :وينظر :يف ظالل الصحيفة السجادية:
.2٦3
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 -٦4ينظر :تكوين البالغة 333 :وما بعدها.
 -٦5أنوار الربيع يف أنواع البديع ،285 /5 :وينظر :دراسات منهجية يف علم البديع.14٦ :
 -٦٦الصحيفة السجادية الكاملة.32 :
 -٦7ينظر :رياض العارفني  ،87 :وﴍح الصحيفة السجادية (الداماد) ،110 :ونور األنوار:
.108
 -٦8ﴍح الصحيفة السجادية( ،الداماد).110 :
 -٦9ينظر :رياض السالكني.105 /1 :
 -70التحرير والتنوير. 375/25 :
ّ -71
الكشاف.490 /5:
 -72الصحيفة السجادية الكاملة.19٦ :
 -73ينظر :رياض السالكني.٦٦ /7 :
 -74ينظر :املصدر نفسه.
 -75ينظر :املصدر نفسه.
 -7٦الصحيفة السجادية الكاملة.3٦ :
 -77ينظر :رياض السالكني ،152 /2 :واملفردات يف غريب القرآن.4٦1 :
 -78ينظر :رياض السالكني ،152 /2 :ونور األنوار.114 :
 -79ينظر :رياض العارفني.99 :
 -80التحرير والتنوير.257 /3:
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قائمة املصادر واملراجع
أوالﹰ:
القرآن الكريم.
ثاني ﹰا :املصادر واملراجع

م.م .أسعد جساب مغامس

البديع تأصيل وجتديد ،د .منر السلطان ،ط،1
منشأة معارف االسكندرية ،مرص198٦ :م.
البديع يف ﺿوء أساليب القران ،د .عبد الفتاح
الشني،ط،1دار املعارف ،القاهرة1979م .
الﱪهان الكاشف عن إعجاز القرآن ،كال
الدين الزملكاين ،تقيق :خدﳚة احلديثي ،و

أساس البالغة ،ممود بن عمر الزﳐﴩي،،ط1
طبع بﺈﴍاف قسم التحقيق يف دار النفائس ،د .أمحد مطلوب ،ط ،1مطبعة العاين ،بغداد،
1974م .
دمشق-سوريا2009،م .
أرسار البالغة ،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين  ،البالغة االصطالحية ،د .عبد العزيز قلقيه،
تقيق :ه .رتر،ط ،1دار إحياء الرتاث ،بروت ط ،1دار الفكر العريب ،القاهرة 1989م .
لبنان 2009م .البالغة العربية قراءة أخر ،د .ممد عبد
اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة ،املطلب ،ط ،1مكتبة لبنان ناﴍون ،بروت-
ممد بن عيل اجلرجاين ،تقيق :عبد القادر لبنان 1997م .

حسني(،د.ط) ،مكتبة اآلداب ( ،)42ميدان
بناء األسلوب يف شعر احلداثة (التكوين
األوبرا1997 ،م .
البديعي) ،د .ممد عبد املطلب ،ط ،2دار
أنوار البديع يف أنواع البديع ،ابن معصوم املدين املعارف ،مرص1995 ،م .
الشرازي تقيق :شاكر هادي شاكر،ط،1
البيان والتبيني ،عمر بن بحر اجلاحﻆ ،تقيق:
مطبعة النعان النجف األﴍف19٦8 ،م .
عبد السالم ممد هارون ،ط ،1مكتب
اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويني ،اخلانجي ،القاهرة1998 ،م .
تقيق :د .عبد املنعم اخلفاجي(،د.ط) الدار
ترير التحبر ،ابن أيب األصبع املرصي ،تقيق:
االفريقية العربية ،بروت -لبنان1989م .
حفني ممد ﴍف ،ط ،1املجلس األعﲆ
بحوث يف الصحيفة السجادية ،الشيﺦ صالح للشﺆون اإلسالمية ،مرص.19٦3،
الطائي(،د.ط) مطبعة املعارف ،بغداد .199٦
التحرير والتنوير ،ممد بن عاشور ،ط ،1الدار

٣١٩

التونسية للنﴩ والتوزيع ،تونس1984 ،م.
تكوين البالغة قراءة جديدة ومنهﺞ مقرتح،
عيل الفرج(،د.ط) دار املصطفى إلحياء
الرتاث ،قم املقدسة – إيران(د.ت) .
جوهر الكنز تلخيص كنز الﱪاعة يف أدوات
ذوي الراعة ،ابن األثر احللبي تقيق :د.
ممد زغلول سالم(،د.ط) منشأة معارف
االسكندرية – مرص2009 ،م .
خزانة األدب وغاية األرب ،ابن حجة
احلموي ،تقيق :د .كوكب دياب ،ط ،1دار
صادر ،بروت – لبنان2001 ،م .

دراسات منهجية يف علم البديع ،د .الشحات
ممد أبو ستيﺖ ،ط ،1اإلسكندرية1994 ،م.
رياض السالكني ،أبن معصوم املدين الشرازي،
تقيق :الس ّيد مسن االميني احلسيني(،د.ط)
مﺆسسة النﴩ اإلسالمي ،قم املقدسة (د.ت).
رياض العارفني يف ﴍح صحيفة سيد
الساجدين ،ممد بن ممد دارايب ،تقيق ممد
حسني دركاهي ،ط ،2دار االسوة للطباعة
والنﴩ ،طهران2009 ،م .
زهر الربيع يف شواهد البديع ،نارص الدين بن
قرقاس ،تقيق :د .مهدي عرار ،ط ،1دار
الكتب العلمية ،بروت -لبنان2007 ،م .

٣٢٠

سحر النص قراءة يف بنية اإليقاع القرآين ،د.
عبد الواحد زيارة ، ،ط ،1دار الفيحاء للطباعة
والنﴩ والتوزيع ،بروت. 2013 ،
ﴍح الصحيفة السجادية الكاملة ،السيد
ممد باقر الداماد ،تقيق :السيد مهدي
قلوب)،
مكتبة(هبار
الرجائي،ط،2
أصفهان1422،ه.
ﴍح الصحيفة السجادية ،السيد ممد
احلسيني الشرازي  ،ط ،٦دار العلوم للتحقيق
والطباعة والنﴩ والتوزيع بروت – لبنان،
2008م .
ﴍح عقود اجلان يف املعاين والبيان ،جالل
الدين السيوطي تقيق :د .إبراهيم ممد
احلمدان و د .أمني لقان احل ّبار ،ط .1دار
الكتب العلمية ،بروت2011 ،م .
الصحيفة السجادية الكاملة ،لﻺمام عيل
بن احلسني »عليه السالم« ،تقيق :عيل
أنصاريان(،د.ط) دمشق1999،م .
الطراز ألرسار البالغة وعلوم حقائق
العلوي ،تقيق :د.عبد
اإلعجاز ،ﳛيى بن محزة
ّ
احلميد هنداوي،ط ،1بروت لبنان2002 ،م .
عروس األفراح يف ﴍح تلخيص املفتاح،
هباء الدين السبكي ،تقيق عبد احلميد
هنداوي(،د.ط) املكتبة العرصية ،بروت،
لبنان 2003م .

أ.د .مرتىض عباس فالح

م.م .أسعد جساب مغامس

علم البديع (دراسة تارﳜية وفنية ألصول
البالغة ومسائل البديع) ،د .بسيوين عبد
الفتّاح،ط ،3مﺆسسة املختار للنﴩ والتوزيع،
القاهرة2011 ،م .
يف ظالل الصحيفة السجادية ،ممد جواد
مغنية ،ط ،1منشورات الرﺿا  ،بروت-
لبنان2012 ،م .
ّ
الكشاف ،جار اﷲ الزﳐﴩي ،تقيق:
الشيﺦ أمحد عبد املوجود والشيﺦ عيل
ممد معوض(د.ط) ،مكتبة العبيكان،
الرياض 1998،م .
لسان العرب ،ابن منظور ،أعتنى بتصحيحه
أمني ممد عبد الوهاب ،وممد صادق
العبيدي ،ط ،3دار إحياء الرتاث ،بروت-
لبنان1999 ،م .

زرزور،ط ،2دار الكتب العلمية بروت-
لبنان1987،م .
املفردات يف غريب القرآن ،الراغب االصفهاين،
تقيق :هيثم طعيمي ،ط ،1دار إحياء الرتاث،
بروت -لبنان2008 ،م .
من وجوه تسني االساليب يف ﺿوء بديع
القران ،د .ممد شادي(د.ط) ،مطبعة السعادة،
مرص 1987 ،م .
الرسائل واألطاريح
أساليب البديع يف ﳖﺞ البالغة دراسة يف
الوظائف الداللية واجلالية ( ،أطروحة تقدم
هبا الباحث خالد كاظم محيدي لنيل شهادة
الدكتوراه) اىل جامعة كلية اآلداب جامعة
الكوفة2011 ،م .

ﳎمع البيان يف تفسر القرآن ،العالمة
الطﱪيس ،ط ،1دار املرتىض للنﴩ والتوزيع
بروت200٦ ،م .
املصباح يف املعاين والبيان والبديع ،بدر
الدين بن مالﻚ ،تقيق :د .حسني عبد
اجلليل يوسف(،د.ط) مكتبة اآلداب
ومطبعتها باجلايمز ،ميدان األوبرا ،املطبعة
النموذجية(د.ت).
مفتاح العلوم ،أليب يعقوب يوسف السكاكي،
ﺿبطه وكتب هوامشه وع ّلق عليه نعيم
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