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 )( ملالك األشرت )(  دراسة نصية يف عهد امري املؤمنني

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
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اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
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 )( ملالك األشرت )(  دراسة نصية يف عهد امري املؤمنني

اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

ــي  ــوازي الركيب ــر الت ــان أث ــث بي ــاء يف البح وج
واالســمي،  الفعــي  بنوعيهــا  الرشيــف  العهــد  يف 
االثبــات  بيــان  يف  الفعــي  التــوازي  تنــاول  فقــد 
ــوازي االســمي الــذي  ــاول الت والنفــي والنهــي، وتن
ــا  ــاء فيه ــا ج ــمية وم ــة االس ــاء اجلمل ــى بن ــتمل ع اش
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اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

مــن تــوازي وتقابــل يف اجلمــل ممــا أضفــى مجاليــة 
عــى النــص املــدروس مــن خــال تلــك املتوازيــات 

املتنوعــة واملتكــررة يف فقراتــه.

فجــزى اهلل الباحثــة خــر اجلــزاء فقــد بذلــت 
جهدهــا وعــى اهلل أجرهــا، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة



9

 )( ملالك األشرت )(  دراسة نصية يف عهد امري املؤمنني

                   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
ــام  ــاة والس ــد والص ــتحق احلم ــد هلل مس احلم
األطهــار  األبــرار  وآلــه  أمحــد،  الربيــة  خــر  عــى 

 ... وبعــد  األخيــار،  وصحبــه 

ملــا كان التــوازي ســمة إيقاعيــة لصيقــة بالشــعر، 
فقــد ســعى هــذا البحــث إىل تطبيــق مقولــة التــوازي 
ملالــك  عهــده  يف   )( املؤمنــن  أمــر  كام  عــى 
األشــر الحتســاب مــدى شــعرية هــذا النــص ؛ ألن 
هــذا النمــط مــن النصــوص – أعنــي النصــوص 
النثريــة ذات الباغــة العاليــة – ُتعــد منطقــة وســطى 
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اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

بــن لغــة الشــعر ولغــة النثــر االعتيــادي أو التأليفــي، 
ــار  ــرى اختب ــا ج ــعرية فيه ــتوى الش ــاب مس فاحتس

ــوازي فيهــا . ــة الت مقول

ــوازي الركيبــي بوصفــه تكــرارًا لنظــم  لكــن الت
ــة  ــكلية مفرغ ــة ش ــو إذن مقول ــباهها فه ــل وأش اجلم
مــن الداللــة، وهــذا مــا ال يقبلــه البحــث، بــل أثبــت 
خافــه: وهــو أنَّ التــوازي يــأيت قالبــًا شــكليًا جلمــل 
متاثلــة أو متقابلــة دالليــًا، جلــذب انتبــاه املتلقــي 
بينهــا  للتضــاد  أو  أكثــر  أو  بــن مجلتــن  للماثلــة 
فجــيء هبــذا الوعــاء الشــكي ليكــون إيقاعًا موســيقيًا 

ــى . ــًا للمعن داع

ــا تقــدم  ــن مل ــرة املصاديــق يف هــذا املت ونظــرًا لكث
ــًا ؛  ــة داللي ــل املتقابل ــد اجلم ــث برص ــيكتفي البح س
ليتســنى لنــا الكشــف الحقــًا عــن بنيــة املفارقــة وأثــر 
التــوازي الركيبــي يف املفارقــة اللغويــة يف هــذا النص 

املدهــش.
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 )( ملالك األشرت )(  دراسة نصية يف عهد امري املؤمنني

توطئة:
التــوازي صفــة لصيقــة بــاآلداب مجيعــًا أتفــق 
للشــعر  الفنيــة  الســات  مــن  ــه  أنَّ عــى  الباحثــون 
خاصــة،  قــال جاكبســون: » إنَّ املســألة األساســية 
للشــعر تكمــن يف التــوازي وقــد ال نخطــئ حــن 
نقــول: إنَّ بنيــة الشــعر هــي بنية التــوازي املســتمر«)1(. 
» فهــو ســمة إيقاعيــة قلــا خيلــو شــعر منهــا«)2( حتــى 
» صــار ينظــر إىل التــوازي باعتبــاره ]كــذا[ عالمــة 
عــى الشــعرية وغيابــه عالمــة عــى البعــد   النثــري«)3( 
ــوازي –  ــة الت ــار مقول لكــن البحــث يســعى إىل اختب
وهــي خاصيــة شــعرية بحســب مــا تقــدم - عــى نص 

)1(  قضايا الشعرية: 105 - 106
)2(  التوازي يف شعر يوسف الصائغ: 9

)3(  مجالية التوازي يف شعر نزار قباين: 32
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اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

ــة  ــام هــو إمكاني ــه يف هــذا املق ــا استشــفع ب ــري وم نث
تلمــس التــوازي يف الفنــون النثريــة ألنَّ الشــعرية 
ســمة للنصــوص اإلبداعيــة نثريــة وشــعرية وليســت 
مقصــورة عــى الشــعر فقــط،   بــل تطــرد عــى الفنــون 
النثريــة التــي جــاوزت اللغــة االعتياديــة إىل لغــة 
أدبيــة رفيعــة تشــتمل عــى الفنــون الباغيــة التــي 
ذكرهــا جاكبســون مــن تشــبيه واســتعارة ومقابلــة 
وســجع وغرهــا، فضــًا عــن أنَّ أول حماولــة لرصــد 
التــوازي أجريــت عــى نــٍص نثــري، وهــي املحاولــة 
التــي قــام هبــا )روبــرت لــوث 1753م( إذ حلــل 

ــوازي)1(. ــوء الت ــة يف ض ــات التوراتي اآلي

ثــم جــرى اســتثار مقولــة التــوازي يف الشــعر ال 
ــوزن  ــل ال ــت بفع ــكل الف ــه بش ــا في ــًا ؛ لتمظهره حق
والقافيــة التــي تضفي عليــه إيقاعــًا موســيقيًا متكررًا.

ملــا كان التــوازي هــو »تنميــة لنــواة معينــة بــإركام 

)1(  ينظر التشابه واالختاف: 111
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 )( ملالك األشرت )(  دراسة نصية يف عهد امري املؤمنني

ومعنويــة  صوتيــة  لعنــارص  اختيــاري  أو  قــري 
وتداوليــة ضانــًا النســجام الرســالة «)1( فهــذا يعنــي 
ــًا:  ــة مجيع ــتويات اللغ ــى مس ــتغل ع ــوازي يش أنَّ الت
ــذا  ــد ه ــا يؤك ــة وم ــوًا، ودالل ــًا، ونح ــًا، ورصف صوت
أنَّ البنيــة الشــعرية ذات طبيعــة تكراريــة منتظمــة 
األدوات  جاكبســون  وجيمــل  لغــوي  نســق  يف 
الشــعرية التكراريــة بقولــه: » منهــا اجلنــاس والقافيــة 
ــة  ــز والتقســيم واملقابل ــع والســجع والتطري والرصي
والتقطيــع والترصيــع وعــدد املقاطــع أو التفاعــل 
والنــرب والتنغيــم ويمكــن لبنيــة التــوازي هــذه أن 
تســتوعب الصــور الشــعرية بــا فيهــا التشــبيهات 

واســتعارات ورمــوز «)2(.

ومــا هيمنــا يف هــذا البحــث مــن صــور التــوازي 
ــه  هــو التــوازي الركيبــي، لكــن هــذا ال يعنــي أنَّ

)1(  حتليل اخلطاب الشعري: 25
)2(  قضايا الشعرية: 7- 8 
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اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

التــوازي  بــل  الــداليل  فحــواه  عــن  معــرى  تــواٍز 
وهــي  الداللــة  مــن  معــن  لنمــط  وعــاء  بوصفــه 
املفارقــة اللغويــة التــي تتأســس عــى التقابــل الــداليل 
بــن بعــض املفــردات ممــا يفــي إىل مفارقــة بــن 
الركيبــن اللذيــن ُســبكا يف وعــاٍء شــكي متناظــر 
اجلمــع  عــى  املفارقــة  وتقــوم  بالتــوازي  وســم 
املتلقــي  الدهشــة عنــد  لتحقيــق  املتناقضــات  بــن 
بكرهــا نســق توقعاتــه، بإقامــة عاقــات ذهنيــة 
بــن األلفــاظ)1(، لتســجل تناقضــًا بــن ظاهرتــن 
تثــر تعجــب متلقيهــا مــن دون احلاجــة إىل تفســر أو 

تعليــل)2(.

تبــدأ املفارقــة غالبــًا مــن اللغــة إذ يتحقــق التقابــل 

ــج: 7، ع  ــة فصول،م ــم: 123، جمل ــة إبراهي ــة، نبيل )1(  املفارق
. 3-4،1987م 

)2(  ينظــر ابــن ســينا امللــك ومشــكلة العقــم واالبتــكار يف 
االهــوان: 105 العزيــز  عبــد  الشــعر، 
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اللغــوي عــى املســتوى الســطحي للركيــب، بيــد أنَّ 
عنــرص الدهشــة يدفــع باملتلقــي إىل الغــوص يف أعاق 

دالالت الراكيــب كشــفًا عــن مــرام منتــج النــص.

التوازي الرتكييب:
ــه يمكــن لنــا رصــد أشــكال  تقــدم القــول: بأنَّ
ــا  ــن بينه ــًا وم ــة مجيع ــتويات اللغ ــى مس ــوازي ع الت
املســتوى النحــوي إذ يســتحيل فيهــا الركيــب أوعيــة 
فــه   متشــاهبة للمعــاين املختلفــة أو املرادفــة، وقــد عرَّ
د. صــاح فضــل بقولــه: هــو » مــن أشــكال النظــام 
ــكل  ــرات بش ــيم الفق ــل يف تقس ــذي يتمث ــوي ال النح
النحــوي  والتكويــن  والنغمــة  الطــول  يف  متاثــل 
ــة يف  ــع متقابل ــة يف مواق ــارص متاثل ــربز عن ــث ت بحي

اخلطــاب«)1(.

ــه » تكــرار  عــى حــن ذهــب د . عفيفــي إىل أنَّ

)1(  باغة اخلطاب وعلم النص: 198



16

اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

لنظــم اجلمــل وشــبه اجلمــل مــع اختــاف الوحــدات 
املعجميــة التــي تتألــف منهــا اجلمــل حيــث تبنــى 
بشــكٍل متــواٍز يف الشــعر أساســًا ويف النثــر وفــق هــذا 
املفهــوم«)1( . ويريــد د. عفيفــي بشــبه اجلمل يف كامه 
ــد بـ)شــبه  املتقــدم أجــزاء اجلمــل وأبعاضهــا وال يري

ــوي . ــدرس النح ــار يف ال ــح الق ــة(  املصطل اجلمل

وعليــه يكــون التــوازي الركيبــي هــو تكــرار 
اجلمــل)2(. ملبــاين 

1. املتوازيات الفعلية:
املتوازيات الفعلية يف سياق اإلثبات:

قــال ) :)َفــَولِّ ِمــْن ُجنُــوِدَك َأْنَصَحُهــْم يِف 
ــًا َو  ــَك َو َأْنَقاُهــْم َجْيب َماِم ــولِِه َو ِلِ ــَك هللَِِّ َو لَِرُس َنْفِس

)1(  نحو النص: 111
)2(  ينظر نحو آجرومية للنص الشعري: 159
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يُح  ــُئ َعــِن َاْلَغَضــِب َو َيْســَرِ َّــْن ُيْبطِ ــًا ِم ــْم ِحْل َأْفَضَلُه
ــاِء  ــَى َاأْلَْقِوَي ــو َع ــاِء َو َينُْب َعَف ــْرَأُف بِالضُّ ــْذِر َو َي إىَِل َاْلُع
.)1( ــُف ْع ــِه َالضَّ ــُد بِ ــُف َو الَ َيْقُع ــُرُه َاْلُعنْ َّــْن الَ ُيثِ َو ِم

أوىل هــذه املتوازيــات تــرد يف قولــه )( املتقــدم 
ونصهــا )يــرأف بالّضعفــاء و ينبــو عــى األقويــاء( 
تــأيت هــذه املفارقــة منســبكة يف التــوازي اآليت ]فعــل 

مضــارع+ حــرف جــر + اســم جمــرور[ 

الفاصلــة  بإيقــاع موســيقي ضمنتــه  مشــفوعة 
هــذا  يف  املفارقــة  وتتــوكأ   ، ضعفــاء(   / )أقويــاء 
التــوازي عــى املتقابــات اللغويــة )يــرأف ≠ ينبــو،و 

أقويــاء ≠  ضعفــاء( .

إنَّ هــذا التــوازي قــد جــاء يف ســياق األوصــاف 
التــي رسدهــا )( لقائــد اجلنــد حامــًا ملفارقــة 
ينبــو عــى األقويــاء(  بالّضعفــاء /  )يــرأف  الفتــة 

)1(  هنج الباغة: 398
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ــو عــى  ــه )(: )ينب ــد قول ــن أيب احلدي ــد فــر اب وق
نهــم مــن الظلــم  األقويــاء( »يتجــاىف عنهــم أي ال ُيمكِّ

ــاء«)1(. ــى الضعف ــدي ع والتع

يــراد  الفعــل )نبــا( هاهنــا  أنَّ معنــى  وال أرى 
ــو  ــى( فل ــر )ع ــرف اجل ــة ح ــد بدالل ــا وتباع ــه جف ب
ُأريــد بــه التجــايف والبعــد لتعــدى بـ)عــن( لكنَّــه أراد 
ــو  ــم ويعل ــتد عليه ــن يش ــه أراد َم ــو)2(، وكأن ــه العل ب

ــاء)3(. ــم الضعف ــن ظل ــم ع ــف أيدهي ليك

َلــنَّ  ــا َبْعــُد َفــاَل ُتَطوِّ ومنــه قولــه ) :) َو َأمَّ
ــِن  ــُوالَِة َع ــاَب َاْل ــإِنَّ اِْحتَِج ــَك َف ــْن َرِعيَّتِ ــَك َع اِْحتَِجاَب
ــُة ِعْلــٍم بِاأْلُُمــوِر َو  يــِق َو ِقلَّ ِعيَّــِة ُشــْعَبٌة ِمــَن َالضِّ َالرَّ
ــوا  ــا اِْحَتَجُب ــَم َم ــْم ِعْل ــُع َعنُْه ــْم َيْقَط ــاُب ِمنُْه َااِلْحتَِج
ِغــُر  َالصَّ َيْعُظــُم  َو  َاْلَكبِــُر  ِعنَْدُهــُم  َفَيْصُغــُر  ُدوَنــُه 

)1(  رشح هنج الباغة )ابن أيب احلديد(: 17 / 36
)2(  ينظر لسان العرب )نبا( 15 / 302

)3(  ينظر رشح هنج الباغة )حممد عبده(: 524
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ــقُّ  َســُن َو َيُْســُن َاْلَقبِيــُح َو ُيَشــاُب َاحْلَ َو َيْقُبــُح َاحْلَ
.)1(بِاْلَباطِــِل

)فيصغــر  أوهلــا:  باملتوازيــات  النــص  حيتشــد 
عندهــم الكبــر و يعظــم الصغــر( يعــرب اإلمــام يف 
ــد  ــل واح ــإنَّ فع ــل ف ــى جلي ــن معن ــوازي ع ــذا الت ه
الفعــل  أمــا  متضادتــان  نتيجتــان  عليــه  تتأســس 
ــة الــذي  املؤســس فهــو احتجــاب الــوالة عــن الرعي
يرتــب عليــه النتيجــة األوىل تصغــر العظيــم ثــم 
النتيجــة الثانيــة املغايــرة لــأوىل تعظيــم الصغــر، 
والنتيجتــان متناقضتــان عــى املســتوى الســطحي 
لكنهــا عــى املســتوى العميــق يتاثــان فكلتامهــا 
ــن  ــم ع ــر الناج ــوء التقدي ــل وس ــن اجله ــف ع تكش

االبتعــاد عــن النــاس )احلقيقــة( .

وال يبتعــد التــوازي الثــاين عــن ســابقه كثــرًا 
ونصــه: )يقبــح احلســن و حيســن القبيــح( الــذي 

)1(  هنج الباغة: 407
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يســتند إىل الفعــل املؤســس نفســه )احتجــاب الــوالة 
عــن الرعيــة( ممــا يــؤدي إىل تزييــف احلقائــق فيجمــل 
ــه مــا يريــدون جتميلــه ويقبحــون مــا  وزراؤه وحجاب
ــان ســطحيًا متاثــات  ــان متضادت ــدون والنتيجت يري

ــًا . جوهري

  *املتوازيات الفعلية يف سياق النفي:
ــِم  ِحي ــِن َالرَّ مْحَ ــِم َاهللَِّ َالرَّ ــه الســام: » بِْس ــال علي ق
ــَك  ــَن َمالِ ــُر َامْلُْؤِمنِ ــِيٌّ َأِم ــُد َاهللَِّ َع ــِه َعْب ــَر بِ ــا َأَم ــَذا َم َه
ــِه ِحــَن َوالَُّه ِمــْرَ  ــاِرِث َاأْلَْشــَرَ يِف َعْهــِدِه إَِلْي ــَن َاحْلَ ْب
َهــا َو اِْســتِْصاَلَح َأْهلَِهــا  ِجَباَيــَة َخَراِجَهــا َو ِجَهــاَد َعُدوِّ
ــِه َو  ــاِر َطاَعتِ ــَوى َاهللَِّ َو إِْيَث ــَرُه بَِتْق ــا أَم ــَاَرَة باَِلِدَه َو ِع
َأَمــَر بِــِه يِف كَِتابِــِه ِمــْن َفَرائِِضــِه َو ُســنَنِِه  َبــاِع َمــا  اِتِّ
َباِعَهــا َو الَ َيْشــَقى إاِلَّ َمــَع  َالَّتِــي الَ َيْســَعُد َأَحــٌد إاِلَّ بِاتِّ

ُجُحوِدَهــا  َو إَِضاَعتَِهــا«)1(. 

)1(  هنج الباغة:392 - 393
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إنَّ النــواة التــي يلتــف عليهــا النــص بــأرسه هــي 
 )( ــه )فرائــض اهلل وســننه( فكانــت موطــن عنايت
يف  وترســخ  متلقيــه  انتبــاه  جتــذب  أن  هلــا  فــأراد 

ــا: ــور  خلدمته ــة أم ــا مجل ــر هل ــهم فتخ نفوس

عليــه  تتأســس  الــذي  احلــدث  جعلهــا  أوالً 
الســطحي  املســتوى  عــى  متقابلتــان  نتيجتــان 
ــان عــى املســتوى العميــق: األوىل )ال يســعد  متحدت
مــع  إال  يشــقى  )ال  والثانيــة  بإتباعهــا(  إال  أحــد 
جحودهــا( فضمنــت بنيــة املفارقــة خياريــن متقابلــن 
ملرجــع واحــد )فرائــض اهلل وســننه( وقــد ارتكــزت 
هــذه املفارقــة عــى متقابــات لغويــة هــي: )يســعد ≠ 

يشــقى، إتباعهــا ≠ جحودهــا= إضاعتهــا( . 

وبالنظــر إىل الثنائيــة األوىل )يســعد ≠ يشــقى( 
ــه  ــل علي ــاظ فقاب ــذه األلف ــارشًا هل ــًا مب ــظ توظيف نلح
ــارشة  ــة مب ــقاوة)1( مقابل ــعادة والش ــن الس ــام ب الس

)1(  قــال ابــن منظــور: » الســعادة خــاف الشــقاوة » )ســعد(: 
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لتســلم إىل النتيجــة املرجــوة مــن دون تفكــر وطــول 
تدبــر، أمــا الثنائيــة األخــرى فقــد وضعــت )اتبــع( يف 
ــل اللفظــن )جحــد وضــاع( وواضــح الفــارق  مقاب
الــداليل بــن هــذه األفعال فــكل منها ينتمــي إىل حقل 
داليل مغايــر فالفعــل )اتبــع( يــدل عــى الســر يف إثــر 
الــيء وقفــاه وتطلَّبه)1(،بخــاف الفعــل )جحــد( 
الــذي يــدل عــى اإلنــكار مــع العلــم بفضله)2(،عــى 
ــد  ــال)3(، وق ــى اإلمه ــاع( ع ــل )ض ــدل الفع ــن ي ح
لتوصيــف  وضياعهــا(  )جحدهــا  بــن   )(مجــع
أحــوال الــوالة يف تــرك فرائــض اهلل إمــا باإلنــكار 

ــر . ــال والتقص ــد أو باإلمه املتعم

ــح  ــال يف موضــع آخــر » الشــقاء والشــقاوة بالفت 3 / 213، وق
ضــد الســعادة » لســان العــرب ) شــقي(: 14 / 438

)1(  ينظر لسان العرب )تبع(: 8 / 27
ــة: 57، و لســان العــرب )جحــد(:  )2(  ينظــر  الفــروق اللغوي

106 / 3
)3(  ينظر لسان العرب: )ضيع(: 8 / 231
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ثــم يف املحصلــة النهائية ســبكت هــذه املتقابات 
بــا تفــي إليه من مفارقــة يف قالب شــكي قوامه: ]ال 
النافيــة + فعــل مضــارع + فاعــل + إال االســتثنائية+ 
ــى  ــد ع ــر العائ ــرور + الضم ــم جم ــر + اس ــرف ج ح
الفرائــض[، كانــت فيــه )إال( بيضــة قبــان ال يتحقــق 
مــا قبلهــا إال بتحقــق مــا بعدهــا، فــا يســعد املــرء إال 

بإتبــاع الفرائــض وال يشــقى إال بتضييعهــا .

ومنهــا أيضــًا مــا جــاء يف قولــه ) :)َفــَولِّ 
لَِرُســولِِه  َو  هللَِِّ  َنْفِســَك  يِف  َأْنَصَحُهــْم  ُجنُــوِدَك  ِمــْن 
ـْن  َـّ َماِمــَك َو َأْنَقاُهــْم َجْيبــًا َو َأْفَضَلُهــْم ِحْلــًا ِم َو ِلِ
ــْرَأُف  ــْذِر َو َي يُح إىَِل َاْلُع ــَرِ ــِب َو َيْس ــِن َاْلَغَض ــُئ َع ُيْبطِ

)1(َاأْلَْقِوَيــاِء َينُْبــو َعــَى  َعَفــاِء َو  بِالضُّ

املتواليــة  الركيبيــة  باملتوازيــات  النــص زاخــر 
التــي وظفهــا اإلمــام يف ســياق حتديــد صفــات قائــد 
اجلنــد منهــا متوازيــات مرادفــة: )أنقاهــم جيبــًا و 

)1(  هنج الباغة:  398
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أفضلهــم حلــًا (، و )يبطــئ عــن الغضــب ويســريح 
إىل العــذر( ومنهــا مــا هــي متوازيــات ضديــة )يــرأف 
ــى  ــنأيت ع ــي س ــاء( الت ــى األقوي ــو ع ــاء و ينب بالّضعف
 :)( ــه ــا قول ــتوقفنا هاهن ــا يس ــًا و م ــا الحق حتليله
ــح  ــف (،واض ــه الّضع ــد ب ــف و ال يقع ــره العن )ال يث
ــذي حتققــه الســجعات  مــدى االنســجام الصــويت ال
) الضعفــاء، األقويــاء( و )العنــف، الضعــف( يظهــر 
التــوازي الركيبــي يف اجلملــة الفعليــة املنفيــة بـــ)ال( 
 :)( ــه ــة يف قول ــة املفارقــة اللغوي ــًا شــكليًا لبني قالب
ــد أن  ــف ( بع ــه الّضع ــد ب ــف و ال يقع ــره العن )ال يث
ضمــن هلــا اإليقــاع الصــويت املناســب ففــي قولــه 
ــع  ــق توق ــرًا ألف ــف( ك ــه الّضع ــد ب )(: )ال يقع
ــع األول  ــًا م ــًا مرادف ــع تركيب ــي يتوق ــي فاملتلق املتلق
وال ســيا وهــو متجانــس معــه تركيبيــًا وإيقاعيــًا  غــر 
ــه )( جــاء بركيــب مفــارق دالليــًا عــن ســابقه،  أنَّ
لكــن هــذا التقابــل بــن )عنيــف ≠ ضعيــف( ال ُيعــد 
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تقابــًا مبــارشًا ولــو أراد التقابــل املبــارش لقابــل بــن 
القــوة والضعــف، فالعنــف ضــد الرفــق وهــو اخلــرق 
باألمــر)1( أمــا القــوة فهــي نقيــض الضعــف)2(، وكأن 
هــذه الثنائيــة الضديــة تكشــف عــن الصفــة التــي 
يريــد اإلمــام توفرهــا يف قائــد اجلنــد وهــي )ال العنــف 
وال الضعــف( بــل هــي القــوة ؛ الن القــوي »هــو 
الــذي يقــدر عــى الــيء وعــى مــا هــو أكثــر منــه«)3( 

ــدل. ــة وع بحكم

*املتوازيات الفعلية يف سياق النهي: 
ــي  ــف – أعن ــن التألي ــرضب م ــذا ال ــيع يف ه يش
العهــود والوصايــا – اســتعال أســلويب األمــر والنهي 
فهــو يف فحــواه توجيــه مــن ويل األمــر إىل عالــه، 
ــر  ــك االش ــده )( ملل ــاء يف عه ــا ج ــل م ــن قبي وم

)1(  ينظر لسان العرب )عنف( 9 / 257
)2(  ينظر لسان العرب: )قوي( 15 / 207

)3(  الفروق اللغوية: 123
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قولــه  النهــي  ســياق  يف  الفعليــة  املتوازيــات  مــن 
ــٍة  ــنَّ بُِعُقوَب ــٍو َو الَ َتْبَجَح ــَى َعْف ــنَّ َع )(: » الَ َتنَْدَم
ــًة َو الَ  ــا َمنُْدوَح ــْدَت ِمنَْه ــاِدَرٍة َوَج ــنَّ إىَِل َب َع َو الَ ُتْسِ
ــاٌل يِف  ــَك إِْدَغ ــإِنَّ َذلِ ــاُع َف ــُر َفُأَط ــٌر آُم ــنَّ إِنِّ ُمَؤمَّ َتُقوَل

.)1(» ــَرِ ــَن َاْلِغ ٌب ِم ــرُّ ــِن َو َتَق ي ــٌة لِلدِّ ــِب َو َمنَْهَك َاْلَقْل

ــة تنســبك يف  ــات متوازي يف النــص ثــاث متوالي
ــب اآليت: القال

ــة + فعــل مضــارع + جــار وجمــرور [  ] ال الناهي
وهــي:

 ال تندمّن عى عفو 

 ال تبجحّن بعقوبة 

 ال ترعّن إىل بادرة 

تكمــن املفارقــة يف هــذه املتوازيــات يف املتقابات 

)1(  هنج الباغة: 394



27
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اللغويــة اآلتيــة: )عفــو ≠ عقوبــة = بادرة (

ــرك  ــب وت ــن الذن ــاوز ع ــو  التج ــو فه ــا العف أم
العقــاب)1( عــى حــن حييــل العقــاب عــى اجلــزاء)2( 
ــادرة فهــي احلــدة  وهــو مــا يبــدو مــن حــدة  أمــا الب
الرجــل عنــد غضبــه مــن قــول أو فعــل)3( وهبــذا 
واحــد  داليل  حقــل  يف  والعقوبــة  البــادرة  تكــون 
يف مقابــل )العفــو( وهبــذا تكــون هــذه املتوازيــات 
الــوايل  تنتــاب  قــد  حــاالت  ثــاث  عــن  تعــرب 
ــي تشــكل يف  ــو الت ــدم عــى العف واحلاكــم وهــي: الن
ــة  ــح بالعقوب ــع التبج ــادًا م ــطحي تض ــتواها الس مس
والتــرع يف احلــدة لكــن احلقيقــة يف جوهرهــا مجيعــًا 
تدعــو إىل احللــم والوســطية يف التعامــل مــع الرعيــة .

وال   :)( قولــه  يف  جــاء  مــا  أيضــًا  ومنــه 

)1(  لسان العرب )عفو( 15 / 74
)2(  ينظر نفسه: )عقب( 1 / 620

)3(  نفسه: )بدر( 4 / 48
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ــِة،  َتنُْقــْض ُســنًَّة صاحلــًة َعِمــَل هبــا ُصــدوُر هــذه األُّم
ــُة،  ــْت َعَليهــا الّرعّي ــُة، و َصَلَح ــا األُْلَف ــْت هِب و اْجَتَمَع
ِدَثــنَّ ُســنًّة َتــُرُّ بــي ٍء ِمــن مــايض تلــَك  و ال ُتْ
ــنَِن َفيكــوَن األجــُر ملــْن َســنَّها، و الــِوْزُر عليــَك بــا  السُّ

. )1(َنَقْضــَت ِمنَْهــا

تنقــض  )ال   :)( قولــه  يف  التــوازي  يظهــر 
ســنّة( و )ال حتدثــّن ســنّة( املركــب يف القالــب اآليت 
]ال الناهيــة+ فعــل مضــارع + فاعــل ضمــر مســتر 
+ مفعــول بــه [ ويف النــص مفارقــة بــن نقــض الســنة 
الصاحلــة واســتحداث ســنة ســيئة، تتأســس عــى 
التقابــل اللغــوي بــن الفعلــن )تنقــض ≠ حتــدث( .

ُف  ــَك َشَ ومنــه أيضــًا قولــه ) :) الَ َيْدُعَونَّ
اِْمــِرٍئ إىَِل َأْن ُتْعظِــَم ِمــْن َباَلئِــِه َمــا َكاَن َصِغــرًا َو 
ــا َكاَن  ــِه َم ــْن َباَلئِ ــَتْصِغَر ِم ــِرٍئ إىَِل َأْن َتْس ــُة اِْم الَ َضَع

)1(  نهج البالغة: 397



29
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.)1(َعظِيــًا

2- املتوازيات االمسية:

ْرِب  ومنهــا قولــه )(: » َو الَ َتنِْصَبــنَّ َنْفَســَك حِلَ
ــُه الَ َيــَد َلــَك بِنِْقَمتـِـِه َو الَ ِغنَــى بـِـَك َعــْن َعْفــِوِه  َاهللَِّ َفإِنَّ
تِــِه )2( . ونــص التــوازي فيــه )ال يــد لــك  َو َرمْحَ

بنقمتــه، وال غنــى بــك عــن عفــوه( 

يأيت التوازي عى الركيب اآليت:

ــة + اســمها + خربهــا )جــار وجمــرور   ]ال النافي
ــرور[ ــار وجم ــاب((+ ج )كاف اخلط

يشــتمل وعــاء التــوازي هــذا عــى مفارقــة بديعــة 
ــو(  ــة ≠ العف ــن )النقم ــل داليل ب ــى تقاب ــور ع تتمح
فضــًا عــن االســتعارة يف )ال يــد( التــي كنــى هبــا 
)( عــن القــوة والقــدرة، فيكشــف النــص عــن 

)1(  نهج البالغة: 400
)2(  نهج البالغة: 394



30

اثر التـوازي الرتكـييب يف بنية املفارقـة

حاجــة العبــد لربــه يف اثنــن: ال قــدرة لــه عــى رد 
نقمتــه ويف الوقــت نفســه ال غنــى لــه عــن عفــوه 

ورمحتــه.

ومنــه أيضــًا مــا جــاء يف قولــه )(: »َوْلَيُكــن 
هــا يف  ــوِر إَِليــَك َأْوَســُطها يف احَلــّق ِ َوَأَعمُّ أَحــّب ُ األُُم
ــِة  ــإِنَّ ُســْخَط َاْلَعامَّ ــِة َف ِعيَّ ــِرَض َالرَّ ــا لِ ُعَه الَعــدِل َو َأمْجَ
ــِة ُيْغَتَفــُر  اصَّ ــِة َو إِنَّ ُســْخَط َاْلَ اصَّ ُيِْحــُف بِــِرَض َاْلَ

 .)1(ــِة ــَع ِرَض َاْلَعامَّ َم

ــف  ــة جيح ــخط العاّم ــإّن س ــوازي: )ف ــص الت ون
ــة   ــا اخلاّص برض

إّن سخط اخلاّصة يغتفر مع رضا العاّمة(

ــة  ــا جدلي ــة جوهره ــى مفارق ــص ع ــتمل الن يش
)خاصــة احلاكــم وبطانتــه / عامــة النــاس( فرضــا 
والعكــس  الثانيــة  عــى  ســلبًا  ينعكــس  األوىل 

)1(  هنج الباغة: 395



31
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ــى  ــة ع ــا العام ــام رض ــح اإلم ــا يرج ــس، وهن بالعك
ــك  ــًا ذل ــك معل ــكًا لذل ــه مال ــة ويوج ــا اخلاص رض
ــَس  ــة إذ قــال )(: » َو َلْي بجملــة متواليــات متوازي
َخــاِء  ــِة َأْثَقــَل َعــَى َاْلــَواِل َمُئوَنــًة يِف َالرَّ ِعيَّ َأَحــٌد ِمــَن َالرَّ
َو َأَقــلَّ َمُعوَنــًة َلــُه يِف َاْلَبــاَلِء َو َأْكــَرَه لِْلِْنَصاِف َو َأْســَأَل 
ْعَطــاِء َو َأْبَطــَأ ُعــْذرًا  ــاِف َو َأَقــلَّ ُشــْكرًا ِعنْــَد َاْلِ حْلَ بِاْلِ
ْهــِر ِمــْن  ِت َالدَّ ــَد ُملِــاَّ ــِع َو َأْضَعــَف َصــْرًا ِعنْ ــَد َامْلَنْ ِعنْ
ــلِِمَن  ــاُع َامْلُْس ــِن َو مِجَ ي ــَاُد َالدِّ ــَا ِع ــِة َو إِنَّ اصَّ ــِل َاْلَ َأْه
ــِة َفْلَيُكــْن ِصْغــُوَك  ــُة ِمــَن َاأْلُمَّ ُة لِْلَْعــَداِء َاْلَعامَّ َو َاْلُعــدَّ

.  ــْم ــَك َمَعُه ــْم َو َمْيُل َلُ

ــوايل  ــى ال ــل ع ــة: أثق ــات اآلتي ــر إىل املتوازي انظ
ــاء  ــة يف الّرخ مؤون

أقّل معونة له يف الباء 

وقالبــه الركيبــي ]مبتــدأ )أفعــل تفضيــل(+ جــار 
وجمــرور + متييــز + خــرب )جــار وجمــرور( [
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ــة  ــن مفارق ــوازي م ــذا الت ــه ه ــوي علي ــا ينط وم
تعــري أهــل اخلاصــة وحاهلــم يف الرخــاء والبــاء 
عنهــا  شــفت  تصويــر،  خــر  اإلمــام  صورهــا 
 ≠ معونــة  أقــل،و   ≠ )أثقــل  اللغويــة:  املتقابــات 
ــبة  ــاة للمناس ــع مراع ــاء( م ــاء ≠ الب ــة،و الرخ مؤون

. املتقابــات  بــن  الصوتيــة 

وكذا التوازي الثاين:

                             أكره لإلنصاف  

                             أسأل باإلحلاف 

ينطــوي هــذا التــوازي أيضــًا عــى مفارقــة حلــال 
أهــل اخلاصــة  منســبكة يف الركيــب اآليت: 

)جــار  خــرب   + )مبتــدأ(  تفضيــل  ]أفعــل 
. ] ) ر و جمــر و

يردفه بتواٍز ثالث وهو:
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         أقّل شكرًا عند اإلعطاء 

         أبطأ عذرًا عند املنع 

         أضعف صربًا عند ملّات الّدهر .

كان الركيب اآليت وعاء هلا:

 ]أفعــل تفضيــل )مبتــدأ( + متييــز + ظــرف + 
مضــاف إليــه )خــرب([ .

ــت  ــة فضح ــى مفارق ــوازي ع ــذا الت ــتمل ه واش
ــاء ≠  ــن )اإلعط ــل ب ــف التقاب ــكام بتوظي ــة احل بطان
ــربًا  ــف ص ــر )أضع ــص األخ ــا الن ــود بن ــع( ويع املن
ــدم  ــا تق ــع م ــص م ــبك الن ــر( ليس ــّات الّده ــد مل عن
يف  لــه  معونــة  )أقــّل   :)( لقولــه  تكــرار  فهــو 
ــل  ــل التفضي ــة أفع ــدر صيغ ــن تص ــًا ع ــاء( فض الب
ــكال  ــن أش ــكل م ــا ش ــًا بوصفه ــات مجيع يف املتوازي

االتســاق النــي)1(.

)1(  ينظر اإلحالة دراسة نظرية: 83
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ومــن قبيــل املتوازيــات االســمية مــا جــاء يف 
ــَدَك  ــِيُء ِعنْ ــنَّ َامْلُْحِســُن َو َامْلُ ــه ) :)َوالَ َيُكوَن قول
ْحَســاِن  بَِمنِْزَلــٍة َســَواٍء َفــإِنَّ يِف َذلِــَك َتْزِهيــدًا أِلَْهــِل َاْلِ
َســاَءِة  َســاَءِة َعــَى َاْلِ ــِل َاْلِ ــًا أِلَْه ْحَســاِن َو َتْدِريب يِف َاْلِ

.)1(ــُه ــَزَم َنْفَس ــا َأْل ــْم َم ــِزْم ُكالًّ ِمنُْه َو َأْل

يشــف النــص عــن متوازيــان يبــدوان يف ظاهرمها 
ْحَســان  َاْلِ ْحَســاِن يِف  َاْلِ أِلَْهــِل  َتْزِهيــدًا  متقابــان: 

َســاَءِة ــَى َاْلِ َســاَءِة َع ــِل َاْلِ ــًا أِلَْه َتْدِريب

ملــا يشــتمان عليــه مــن متقابــات لغويــة مبارشة 
)أهــل اإلحســان ≠ أهــل اإلســاءة(،و )اإلحســان 
≠ اإلســاءة( فضــًا عــن التقابــل غــر املبــارش يف 
)تزهيــدًا≠ تدريبــًا( بإحالــة األول عــى القلــة وداللــة 
ــق  ــتوى العمي ــى املس ــا ع ــرة، لكنَّه ــى الكث ــاين ع الث
ــاواة  ــن مس ــي ع ــو النه ــه وه ــى نفس ــان يف املعن جيري
ــه يــودي إىل نتيجتــن: األوىل  املحســن باملــيء ألنَّ

)1(  هنج الباغة: 396 - 397
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تتعلــق باملحســن وزهــده باإلحســان، وثانيــة تتعلــق 
ــاءة. ــى اإلس ــوده ع ــيء وتع بامل
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اخلامتة:

احلمــد هلل ثانيــة، بعــد بحــث موضوعــة التــوازي 
الركيبــي يف عهــد أمــر املؤمنــن )( ملالــك األشــر 

تبــّن لنــا مجلــة أمــر يمكــن إمجاهلــا فيــا يــأيت:

النقديــة  الدراســات  عــّد  مــن  الرغــم  *عــى 
التــوازي ســمة لصيقــة بالشــعر لكنَّنــا نــرى أنَّ للنثــر 
نصيــب منهــا وال ســيا اخلطابــة والوصايــا والعهــود 

ــة. ــا اجللي ــة وباغته ــا العالي ــم بلغته ــي تتس الت

االتســاق  مظاهــر  مــن  مظهــر  التــوازي  *إنَّ 
الشــكلية؛ لــذا درســها كثــر مــن النصين يف املســتوى 
ــن  ــا م ــدم خلوه ــت ع ــث أثب ــر أنَّ البح ــويت غ الص
ــم  ــبًا لتقدي ــاء مناس ــوازي وع ــأيت الت ــل ي ــة، ب الدالل

الداللــة لتكــون أكثــر تأثــرًا يف متلقيهــا .

*معظــم املتوازيــات التــي وقــف عليهــا البحــث 
لنصــن  وعــاء  إمــا  كانــت  املــدروس  النــص  يف 
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متقابلــن دالليــًا أو نصــن متاثلــن دالليــًا، ممــا يعــزز 
ــوازي مــن  النتيجــة الســابقة بعــدم خلــو القالــب املت

ــة . الدالل

*تنصهــر املتقابــات الدالليــة يف بنيــة التــوازي 
ــر  ــة، تك ــة لغوي ــة مفارق ــة النهائي ــة يف املحصل حمقق

أفــق التوقــع وحتقــق االدهــاش .

ــا أن احلمــد هلل ربِّ العاملــن  *هــذا وآخــر دعوان
والصــاة والســام عــى خــر املرســلن وآلــه الطيبن 

الطاهريــن.
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املصادر

القرآن الكريم

ــكار  ــم واالبت ــكلة العق ــك ومش ــينا املل ــن س *اب
يف الشــعر، د.عبــد العزيــز االهــواين، مكتبــة االنجلــو 

ــرة / 1962م .  ــة، القاه املرصي

الدكتــور  النــص،  وعلــم  اخلطــاب  *باغــة 
. 1992م   ،)164( املعرفــة  عــامل  فضــل،  صــاح 

)إســراتيجية  الشــعري  اخلطــاب  *حتليــل 
التنويــر  دار  مفتــاح،  حممــد  الدكتــور  التنــاص(، 

. 1985م  بــروت،  ط1،  والنــرش،  للطباعــة 

*التشــابه واالختــاف، الدكتــور حممــد مفتــاح، 
البيضــاء،  ط1،الــدار  العــريب،  الثقــايف  املركــز 

1996م.

ــد، حتقيــق:  ــن أيب احلدي *رشح هنــج الباغــة، اب
ــداد،ط1،  ــريب، بغ ــاب الع ــم، دار الكت ــد إبراهي حمم
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2007م.

العســكري)  هــال  أليب  اللغويــة،  *الفــروق 
ت400هـــ( علــق عليــه ووضــع حواشــيه: حممــد 
باســل عيــون الســود،دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

ط3،2005م.

ــة  ــون، ترمج ــان جاكبس ــعرية، روم ــا الش *قضاي
حممــد الــويل ومبــارك حنــون، دار توبقــال للنــرش، 

الــدار البيضــاء، ط1، 1988م .

ــن  ــة مجــال الدي ــام العام *لســان العــرب، لإلم
حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــرصي)ت 

711هـــ(، دار صــادر، بــروت، د.ت

*هنــج الباغــة اجلامــع خلطــب ورســائل وحكــم 
ــه  أمــر املؤمنــن أيب احلســن عــي بــن أيب طالــب علي
حتقيقــه  عــى  عبــده،أرشف  حممــد  رشح  الســام 
وطبعــه عبــد العزيــز ســيد األهل،منشــورات مكتبــة 
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التحريــر، د. ت .

*هنــج الباغــة، وهو جممــوع ما اختــاره الرشيف 
أبــو احلســن حممــد الــريض بــن احلســن املوســوي مــن 
ــب  ــن أيب طال ــن أيب احلســن عــي ب كام أمــر املؤمن

عليــه الســام، حتقيــق الشــيخ فــارس حســون  .
البحوث والدوريات

يف  وأثــره  الصائــغ  يوســف  شــعر  يف  *التــوازي 
جملــة  رواشــدة،  ســامح  والداللــة،  اإليقــاع 
 ،)16( املجلــد  األردن،  الرمــوك،  أبحــاث 

1998م. لســنة   )2( العــدد 

*املفارقــة، نبيلــة إبراهيــم ، جملــة فصول،مــج: 7، ع 
3-4،1987م .

يف  دراســة  الشــعري،  للنــص  آجروميــة  *نحــو 
قصيــدة جاهلية،ســعد مصلــوح، جملــة فصــول، 

1991م . العــدد )1- 2(  املجلــد )10(، 
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الرسائل واالطاريح

*مجاليــة التــوازي يف شــعر نــزار قبــاين نحــو مقاربــة 
ســيميائية أســلوبية، رســالة دكتــوراه مقدمــة إىل 
جامعــة  يف  اإلنســانية  والعلــوم  اآلداب  كليــة 
احلــاج خلــرض، بتانــة، اجلزائر،للطالــب يوســف 

ــنة، 2013 – 2014. ــدة، لس بي
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