مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)

املقدمة

قبؿ الولوج ببحثنا الموسوـ (الصورة النثرية في رسائؿ الخمفاء الراشديف) ،لنا وقفة موجزة في الفرؽ

بيف الصورة الفنية والصورة الشعرية والصورة البيانية ،فالصورة الفنية ،تتعمؽ بالتجربة الشعورية –

نث ارً كانت أـ شعراً -ككؿ ،مف حيث الشكؿ في الصياغة واألسموب ،واستخداـ األلفاظ ،والموسيقى،
ومف حيث المضموف في صدؽ التجربة وعمقيا ومدى تأثيرىا في المتمقي.

أما الصورة البيانية :فتختص بالناحية البالغية الجمالية في استخداـ الصورة المثالية لممعنى،

والصورة الشعرية :فتتعمؽ بإبداع الشعراء في فف القصيدة الشعرية .وظؿ الباحثوف قديماً وحديثاً
يشعروف بجماؿ تعبير الشاعر أو األديب عما يقدمو بالسميقة ،ومعرفتو لمقواعد المغوية في لغتو ،لذا

نراىـ يضعوف ضوابط لجماؿ الصورة واألخيمة في البالغة البيانية ،ولمزخرؼ المفظي واستخدامات

شعرً مف خالؿ ىذه الضوابط ،ومقارنتيا
ا
األلفاظ مف باب المعاني ،وصار تقييـ األدب بفرعيو نث ارً أـ

بأعماؿ فحوؿ األدباء وأغراضيـ فييا .لذا تحتؿ الصورة مكانة ميمة في الدراسات األدبية والنقدية

والمغوية ،ألنيا جوىر األدب وبؤرتو الفنية والجمالية ،كما أف األدب فف تصوير ُيسخر الصورة لمتبميغ
والتوصيؿ مف جية والتأثير عمى المتمقي سمباً أـ إيجاباً مف جية أخرى ،لكف الشعرية ىو الفف

الوحيد الذي يستثمر الصورة البيانية في التعبير والتشكيؿ والبناء ،بؿ تشاركو في ذلؾ مجموعة مف
األجناس األدبية والفنية األخرى كالرسائؿ والقصة والخطب ،وتنوعت آلياتيا الفنية والجمالية،

وتعددت معاييرىا االنتاجية والجمالية والوصفية ،فأصبحت الصورة قاسماً مشتركاً بيف ىذه الفنوف

فعرفت الصورة دالالت متعددة عبر التطور التاريخي ،فأرسطو يعتبر الصورة استعارة قائمة عمى
التماثؿ والتشابو بيف الطرفيف المشبو والمشبو بو ،بؿ كاف يسمى التشبيو واالستعارة صورة (إف

التشبيو ىو استعارة ما)(ٔ) ،وفي الحقيقة عندما يقوؿ ىوميردس عف أشيؿ! أنو ينطمؽ كاألسد ،فيذا
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تشبيو ،ولكنو عندما يقوؿ :ينطمؽ األسد ،فيذه استعارة( ،ولما كاف كالىما يشتركاف في معنى

الشجاعة ،فقد أراد الشاعر عف طريؽ االستعارة أف يسمى أشبؿ اسداً)(ٕ).

لذا حيف يستخدـ األديب لغتو لإليحاء ال لمواقع يكوف قد أدى صوره البيانية تتمثؿ في االستعارة

والتشبيو والكناية ،وتكوف أما إبداعية ،أو نقمية ،وأما واقعية ،وأما بعيدة عف ميوى الخياؿ ،والصورة

البيانية تخمؽ في النص جماالً وجذباً أقوى مف الكالـ العادي ،ألف الصورة تعني الفكرة ،وتحرؾ

القارئ وتنقمو إلى أجواء أرفع مف الواقع ،لكف الموحات الذىنية ال يجوز أف تتعدى المعتدؿ ،واال
خرجت عف مفيوميا الجمالي ،وابتعدت عف إدراؾ المضموف ،وغالباً ما تكوف موجزة يصوغيا األديب

في قالب جديد ،تعتمد عمى التكثيؼ والغموض الفني واإليحاء عبر نظاـ داخمي تعرضو طبيعة عالقة

العناصر فيما بينيا .وقد اتجيت معظـ الدراسات األدبية المتقدمة في تحميميا لمصورة الفنية إلى

الشعر ،وأىممت النثر ،فال نكاد نعثر عمى دراسة تعنى بيذا الجانب ،الميـ إال ما يقوـ بو بعض النقاد

مف نقؿ لمصطمحات الصورة الشعرية والباسيا بافتعاؿ عمى النصوص النثرية ،والسيما فف الرسائؿ
ما قد يظنو بعضيـ بأنيا قريبة المآخذ في عموميا ،وال تتجو إلى بناء الصور المحمّ ِ
قة المبدعة كما

ىو الشأف في الشعر ،وىذه نصؼ الحقيقة ،والحقيقة الكاممة ىي أف الصورة النثرية في فف الرسائؿ

ال تنحؾ جماليا وال تبدي لؾ مفاتنيا إال بالتأمؿ واالمتزاج التاـ مع السياؽ العاـ لمنص ،في الزمف
والعاطفة ،مف خالؿ المؤثرات البيئية والزمنية لممبدع ،وفي كؿ الظروؼ المحيطة بالنص.

وراقني جماؿ (رسائؿ الخمفاء الراشديف) ،وما امتازت بو مف ثراء عظيـ في مفرداتيا ،واتقاف محكـ

فكؿ كممة فييا آخذة برقاب
في تراكيبيا ،وزخرؼ ّ
أخاذ في أشكاليا ،وجماؿ موسيقي في جرسياّ ،
الكممة األخرى في صفة أدبية متقنة.
ولعؿ السبب في ذلؾ يعود إلى طرافة ىذا الفف النثري وتنوعو ،فضالً عف صدورىا عف أناس ليـ
إسيامات كثيرة في تثبيت أركاف الدولة اإلسالمية ،وبناء حاضرىا ،وصياغة مستقبميا.
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تعرض لدراستيا مف ناحية الذوؽ الجمالي ،فما يزاؿ البحث
ومع أىمية ىذه الرسائؿ لـ أجد مف ّ
النثري يفتقر إلى الدراسة التحميمية لموقوؼ عمى أسرار الفنوف النثرية التي تؤدي داخؿ النص وظيفة
تستحؽ البحث عنيا مف ىنا تأتي أىمية ىذا البحث ،فيو يسعى إلى دراسة الصورة النثرية لما ليا

مف حضور كثيؼ الفت في الرسائؿ ،لما ليا مف أثر في تمبية دواعي التجربة الشخصية ،والتذوؽ
الجمالي ،والتأثير النفسي ،وليس مجرد حمية صورية أو تالعب باأللفاظ والعبارات.

والرسائؿ :فف أدبي مف فنوف النثر العربي ،ارتبطت فصاحتيا وازدىارىا بتطور الكتابة ،فيي ليست

فناً يؤدي مشافية كالخطابة والمحاورة والمفاخرة وغيرىا مف الفنوف األدبية األخرى ،بؿ ىي لوف مف

األلواف األدبية الرفيعة ،اعتمدت عمى الفطرة السميمة ،والموىبة الفذة والبديية واالرتجاؿ في التعبير،

والثقافة الواسعة ،والتجربة العميقة ،والخبرة الطويمة ،واحتاجت إلى الجميع بيف الموىبة والثقافة،

الشدة في التعبير بال ليف ،والترفّؽ مف
واجالة الفكر ،واعماؿ العقؿ ،وحضور الذىف ،وصفاء القمب ،و ّ
(ٖ)

غير ضعؼ

ولمكشؼ عف ىذه جماؿ الصورة النثرية في رسائؿ الخمفاء الراشديف ،سوؼ نعتمد

عمى المنيجية القائمة في تحميؿ الصورة النثرية -ٔ :مصادر التصوير الصوتي -ٕ.مصادر

التصوير الصوري.

ٔ _ مصادر التصوير الصوتي  :إف استقراءنا لرسائؿ الخمفاء الراشديف أفضى لنا إلى أف تمؾ
المنبيات الصوتية ىي األكثر تجسيداً لمقاصد الخمفاء وأغراضيـ ،واألكثر توافقاً مع الحالة النفسية

التي مثؿ الصوت بالنسبة ليا مرتك ازً أساسياً في إبراز التأثر فضالً عف التأثير عمى المتمقي بما
تمنحو ىذه اإليقاعات مف أثر داللي ونفسي تشحف النص بمعطيات التجربة الشعرية ،ومنيا :

أ _التكرار :يعد التكرار مف أبرز الخصائص الصوتية في النثر ،إذ ال يمكف الفصؿ بيف التكرار

والصوت فالفاصؿ بينيما يكاد يشبو إلى حد كبير الفصؿ بيف الشعر والعاطفة ،فالتكرار يساعد عمى

تجسيـ االىت اززات العاطفية وتحريؾ الخياؿ واثارة االنتباه لمتابعة سماع اإلنشاد.
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إف المقدرة الشعرية لممبدع ال تنحصر مف زاوية ما ،بؿ تتسع دائرتيا اإليقاعية التي تنساؽ عمى
َّ

وفؽ نظاـ صوتي معيف يشير إلى عدد مف الدالالت السطحية والعميقة في األدب ،فاإليقاع الداخمي
وفعالة ليا القدرة عمى خمؽ دالالت جديدة
ينطوي عمى ظواىر صوتية تحمؿ قيماً إيحائية مؤثرة ّ
تكشؼ عف فاعمية العممية التواصمية ومدى قدرتيا عمى كشؼ أحاسيس المبدع ومقاصده لمقارئ
عبر تنبع األصوات واأللفاظ والتراكيب التي يحتضنيا النص

(ٗ)

.

إف دراسة التشكيؿ الصوتي في رسائؿ الخمفاء الراشديف ،تفصح عف مقدرتيـ الفنية لمتعبير عف
عواطفيـ وانفعاالتيـ ،والسيما وأف لمتكرار عالقة بالعاطفة وطبيعتيا مف حيث القوة واليدوء ،كذلؾ

الحالة النفسية .ومف ىنا ال بد مف التركيز عمى النظـ الصوتية التي تشكمت مالمح فنية ذات سمات
داللية في سياؽ الرسائؿ ،ومف أبرز تمؾ النظـ الصوتية -ٔ :التكرار الصوتي-ٕ.التكرار المفظي.

ٖ -التكرار العبارات.
ً
أوال :التكرار الصوتي:

ليذه الظاىرة أثر في توىج النصوص بمالمح التجربة األدبية ،إذ أفادتو في توكيد المعنى الذي ألح

األديب عمى إظياره ،فضالً عف الترجيح الموسيقي ضمف النصوص،وسنقؼ عند ىذا النظاـ اإليقاعي

الذي نتممسو في أبعاد فنية مختمفة منيا مظاىر األصوات الساكنة الممتدة عمى ما تقدمو لمخمفاء

مف نفحات موسيقية منتظمة في إيقاع النص ،وىي تضيء نفس األديب ببطء الحركة المتساوقة مع

انفعاالتو الشعورية ،والمتناسقة مع المعنى النص في إيحاءات قوية وضعيفة لتتحد في بناء

موسيقي السياؽ النثري ،فقد استعمؿ الخميفة أبو بكر الصديؽ()الحروؼ الساكنة ،ومنيا حرؼ
اإللؼ في رسالتو إلى خالد بف الوليد يحثو فييا السير إلى العراؽِ :
(س ْر إلى العراؽ حتى تدخميا،
وابدأ بفرج اليند ،وتألؼ أىؿ فارس ،ومف كاف في ممكيـ مف األمـ)(٘)..
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تعامؿ أبو بكر الصديؽ مع صوت اإللؼ ،ليصبح جزءاً مف بنية الرسالة ،فيو يحمؿ الداللة

الشعورية التي منحت إحساس الخميفة بالضيؽ الخفي ،فاستعمؿ حرؼ األلؼ محاولة منو لمتفريج

عف نفسو وىو يوقع الوحدات المفظية (إلى العراؽ ،فارس ،كاف ،ابدأ ،األمـ) ،ومحذ ارً القائد خالد بف

الوليد مغبة كيد الفرس في معاداتيـ لمدولة اإلسالمية في العراؽ .إف البنية الصوتية لممقطوعة تقوـ

عمى تكرار صوت (الالـ) الذي تردد في ىذه الرسالة (ٕٓ) مرة ،وىو صوت يتميز بالشدة والرخاوة،

واف الوقوؼ عمى الجانب الداللي ليذا الحرؼ ضمف النص يكشؼ عف حالة انفعالية ونفسية خاصة

عاشيا الخميفة ،فوضعت أمامو صورة الميؿ عف جادة الصواب نصب عينيو ،فما انفؾ يكرر ىذا

الحرؼ ليكشؼ عف مقدار األسى والموعة وخيبة األمؿ التي أصابتو.ووظؼ الخميفة عمر بف الخطاب

( ) األصوات الشديدة (االنفجارية) ،ومنيا الباء والتاء ،في رسالتو إلى عاممو أبي موسى األشعري
يذكر فييا( :بسـ اهلل الرحمف الرحيـ :مف عبد اهلل عمر أمير المؤمنيف ،إلى عبد اهلل بف قيس (أبي

فإف القضاء فريضة محكمة متبعة ،فأفيـ إذا أدلي اليؾ،
أما َب ْع َدّ ،
موسى األشعري) ،سالـ عميؾّ ،
()ٙ
فإ ّنو ال ينفع تكمّـ بح ٍ
ؽ ال نفاذ لو)  .ورد صوت الباء أكثر مف ( ٙمرات) في الرسالة منساقاً في
خدمة البناء الموسيقي لمنص المطبوع بطابع انفصاؿ الخميفة المتموف ،وىو يبمغ ويحذر وييدد

ويتوعد ،فعند النطؽ بو تنطبؽ الشفتاف انطباقاً محكماً ،وبعد انفصاليما فجائياً ينفجر النفس

المحبوس محدثاً صوتاً انفجارياً مدوياً وىذه األمر يتفؽ مع طبيعة تجربة الخميفة اآلنية ،وىو إزاء
تحدي لعمؿ عاممو أبي موسى األشعري.

ووجدنا أف الخمفاء الراشديف استعمموا في رسائميـ األصوات الرخوة واالحتكاكية ،ويبدو أف عبث

الخم فاء في بيئة حضرية مثؿ مكة استدعت أف يكوف ليا أثرىا في ىذه الموسيقى ،وذوقيـ الفني
وىو انتقاء أصوات الحروؼ التي تناسب وذوقيـ الحضري ،وىو ذوؽ معظـ األدباء السابقيف

والمعاصريف ليـ.
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فما ورد في رسائميـ صوت (الحاء) في رسالة الخميفة عمر بف الخطاب( )إلى بعض عمالو( :خذ

الصدقة مف المسمميف طيرة ألعماليـ ،وزكاة ألمواليـ ،وحكماً مف أحكاـ اهلل ،العداء فييا حيؼ،

وظمـ لممسمميف ،والتقصير عنيا مداىنة في الحؽ وخيانة لألمانة فأدع الناس بأمواليـ إلى أرفؽ

المجامع وأقربيا إلى مصالحيـ ،وال تحبس الناس أوليـ آلخرىـ)(.)ٚ

()ٛ

نجد صوت حرؼ (الحاء) في سياؽ رسالتو ،ألنو يتميز باإليقاع الضمني

ذي الجرس الموسيقي

الذي يساعد عمى إثارة المتمقي ،فيو مف الحروؼ الميموسة ،فمف خصائصو عند التمفظ بو يسمع

منو نوع مف الحفيؼ في الحمؽ ،ويرتبط ببنية السياؽ العاـ بنغـ موسيقي ىادئ يعبر عف تجربة

الخميفة في ا ستنكار قبح العمؿ المخزي الذي تنأى عنو الفرائض والشرائع السماوية ،فعبر الخميفة

( )عف نصائحو في بنية الوحدات الموسيقية والتعبيرية ب(حكماً ،أحكاـ ،الحؽ ،حيؼ ،تحبس،
مصالحيـ) ،المتوائمة مع الوحدات اإليقاعية داخؿ بنية الرسالة في خمؽ تجربة أخالقية دينية.

إما رسالة الخميفة عثماف بف عفاف( )إلى العامة الرعية((:أما بعد! ،فإنكـ إنما بمغتـ ما بمغتـ

باالقتداء واإلتباع ،فال تمفتنكـ الدنيا عف أمركـ ،فإف أمر ىذه األمة بصغائر إلى االبتداع بعد اجتماع

ثالث فيكـ :تكامؿ النعـ ،وبموغ أوالدكـ مف السبايا ،وقراءة األعراب واألعاجـ القرآف))(.)ٜ

إف البنية الصوتية لممقطوعة تقوـ عمى تكرار صوت (الالـ) الذي تردد في ىذه الرسالة (ٕٓ) مرة،

وىو صوت يتميز بالشدة والرخاوة ،واف الوقوؼ عمى الجانب الداللي ليذا الحرؼ ضمف النص

يكشؼ عف حالة انفعالية ونفسية خاصة عاشيا الخميفة ،فوضعت أمامو صورة الميؿ عف جادة
الصواب نصب عينيو ،فما انفؾ يكرر ىذا الحرؼ ليكشؼ عف مقدار األسى والموعة وخيبة األمؿ

التي أصابتو ،وكأنو ينزلؽ مف قمة الحرؼ ليستقر في القاع ،فنجده في موضع الشدة حيف يخرج مف
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
فإف
العتاب إلى اليجاء ،قائالً( :فإنكـ بمغتـ ما بمغتـ باالقتداء واإلتباع فال تمفتنكـ الدنيا عف أمركـ ّ
أمر ىذه األمة بصائر غمى االبتداع بعد اجتماع) (ٓٔ) ،فيذا التكرار الصوتي خرج مف نفس قمقمة

متأرجحة بيف الواقع وما يجب أف يكوف عميو أمر األمة اإلسالمية(ٔٔ) ،وأننا نجد تكرار حرؼ الميـ

أكثر مف (ٕٓ مرة) ،وىي مف حروؼ الذالقة ،فمف خصائصيا قدرتيا عمى االنطالؽ مف دوف تعثر
في تمفظيا ،ولمرونتيا وسيولة النطؽ بيا ،مما أسيـ في تفاعميا مع الحالة النفسية لمخميفة ،وىو

يعزؼ عمى أنغاـ بنائو الموسيقي مف العتاب والنصرة ،لتشكؿ جزءاً مف الوحدة الموسيقية النثرية

التي استطاعت أف توقع السامع بتكرارىا .أما صوت (الميـ) في الرسالة لو قيمة موسيقية ضمف
الوحدة اإليقاعية الكامنة لداللة الرسالة في النصح واإلرشاد .واستعمؿ الخميفة الرابع عمي بف أبي

طالب( ) صوت الياء في رسالتو إلى عامة المسمميف عند استخالفو ،يذكر فييا ( :بسـ اهلل
الرحمف الرحيـ :مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى مف بمغو كتابي ىذا مف المؤمنيف والمسمميف،

أما بعد :فإف اهلل يحسف صنعو وتقديره وتدبيره
سالـ عميكـ ،فإني أحمد إليكـ اهلل الذي ال إلو إال ىوّ ،
أختار اإلسالـ ديناً لنفسو ومالئكتو ورسمو ،وبعث بو الرسؿ ( )إلى عباده وخص بو ىذه األمة،

السنة ليكما
وخصيـ بو مف الفضيمة أف بعث إلييـ محمداً (( )فعمّميـ الكتاب والحكمة والفرائض و ّ
(ٕٔ)
ال يجرروا)

إف موسيقى صوت الياء ،تتيح ألديب اثراء تجربتو باالنغاـ الموسيقية المتوافر ،وىو يموف اوتارىا
َّ

النغمي بيذا التبايف الصوتي بحسب أحواؿ النفس المقننة باطار فني مراعياً فيو النبرة ضمف الوحدة

المغوية في النص ،لوجود تشابو في الطبيعة الصوتية ودرجة الوضوح السمعي ،إذ أف صوت الياء

وتكراره لو فاعميتو الموسيقية ضمف تقنيات اإليقاع.
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
والتزـ الخميفة نحو عتابو لقومو في ظمميـ لرسوؿ اهلل ( )بتياونيـ لتعاليـ اهلل السماوية وسننو

في األخذ بيا والتمسؾ بديف اهلل اإلسالـ فعني الخميفة بموسيقى نصو ،وىو يؤسس ليا بجرس نغمي
متناسؽ في بنائيا ،ذي قيمة إيقاعية مكثفة (عمي ،أمير ،كتابي ،المؤمنيف ،المسمميف ،عميكـ،

فإ ّني ،إليكـ ،الذي ،يحسف ،تقديره ،تدبيره ،دينا ،عمييـ ،إلييـ ،ليكما) ،فكاف لمنغـ أثره في أذىاف

المسمميف ،ألنو يتناغـ مع أسماعيـ في ترديد الوحدة الصوتية لمنص.)ٖٔ( .
ً
ثانيا :التكرار اللفظي..

إف مف مظاىر جماؿ التناسؽ الصوتي ،التواؤـ في الوحدات الموسيقية التي تتكرر في النص األدبي،
َّ

ثـ تماـ السياؽ ضمف التكويف البنائي العاـ لمنص ،وأف تردد األلفاظ التي تتشكؿ وحدة بنائية لمنص

المتولد عف التكرار يمنح جرساً نغمياً تطرب غميو النفس عند سماعو ،وىذا التكرار لموحدة الصوتية
ال يتولد عف التكرار الموجود في الوزف والقافية فحسب ،وانما يتولد مف تكرار األلفاظ والعبارات التي
بتحيز األديب ليؤدي وظيفة إيقاعية خاصة في بقية أجزاء النص النثري ،فضالً عف الحالوة في

األسموب ،والسمو في المعاني ،والعذوبة في اإلنشاد ،فالتكرار ىو تناوب األلفاظ والتراكيب والمعاني

واعادتيا في سياؽ التعبير بحيث تشكؿ نغماً موسيقياً يتقصدَّه الناظـ ،وترجيع الوحدة الصوتية

المتمثمة بالتكرار سواء أكانت لفظاً ،أـ عبارة أـ معنى يسمط الضوء عمى نقطة حساسة في العبارة
ويكشؼ عف اىتماـ المتكمـ بيا ،وتفصح عف نفسيتو ،ويمفت سمع المتمقي لو وىذا يرتبط بالداللة،

وتكوف الغاية مف التكرار زيادة القيمة اإليقاعية لمفظ ،مف خالؿ تردده ،فيعطي نغماً مضافاً لمعبارات،

ومف ثـ لمنص النثري ،وىذا يرتبط باإليقاع الصوتي ،وبذلؾ يحقؽ التكرار وظيفتيف داللية وايقاعية.

ويمجأ الخمفاء الراشديف في رسائميـ إلى التكرار ،رغبة منيـ في إبراز الفكرة التي ىو في صدد
الحديث عنيا ،ومنيا التأكيد عمى حقيقة ميمة لبعض الناس فيحثوف عمييا ،أو اإلشادة بذكر
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
الممدوحيف ،أو التوعد والتيديد والتحريض بخصوميـ ،عمى أننا ال نغفؿ عف أف ظاىرة التكرار

بألوانيا المختمفة ظاىرة أدبية اعتمدىا الخمفاء الراشديف بوصفيا أسموباً.

إف قراءة فاحصة في رسائؿ الخمفاء الراشديف الذي بيف أيدينا؛ تكشؼ شيوع ظاىرة تكرار األلفاظ،

معنى معيناً يحاوؿ المبدع
أف ترديد المفظ يحمؿ
تشد السمع مف وقع الكممة في النفس اإلنسانية ،إذ ّ
ً
التركيز عميو في سياؽ النظـ؛ إليصاؿ قوة النغـ اإليقاعي إلى السامع فيحظى بانتباىيـ ويشد سمعو

لمعيا أكثر مف غيرىا .ويطالعنا الخميفة أبو بكر الصديؽ في رسالتو إلى أسامة
إلى ىذه المفظة التي ّ
رض رسوؿ اهلل ( ،)مرضو الذي توفي فيو قاؿ (أنقذوا جيش أسامة) فقبض رسوؿ
لما َم َ
بف زيد ّ
اهلل ( )فكتب أسامة إلى أبو بكر الصديؽ (( :)أنو قد حدث أعظـ الحدث ،وما أرى العرب إال

فإف رأيت أف نقيـ) ،فكتب إليو أبو بكر فقاؿ:
ستكفر ،وجوه ومعي أصحاب رسوؿ اهلل( )وحدىـَّ ،

إلي مف ذلؾ،
ألف تخطفني
(ما كنت الستفتح بشيء أوؿ مف ٍّ
الطير ُّ
أحب َّ
رد أمر رسوؿ اهلل ( )و ْ
ُ
(ٗٔ)
ولكف إف رأيت أسامة لوجية أف تأذف لعمر ،فأذف لو)  .استعاف أبو بكر الصديؽ ( )بترديد لفظ

(إذف)( ،وا ْف) ،وتصريفاتو ،فأسيـ ىذا التكرار المتتابع في النص إسياما في تصوير فداحة األمر
الذي شار عميو ابف أسامة ،كما كشؼ التكرار المفظي جانباً مف جوانب شعيرة الحزف عمى ما قاـ

ابف أسامة،بنغـ صوتي يستثير أذىاف السامع،وتؤجج نفسو حسرة ولوعة بصدؽ اإلحساس ذي
الداللة المكثفة في التعبير الذي أفاده التكرار مف ترجيع الوحدة المفظية(إذف) ومشتقاتيا ،وقد ع ّني

الخميفة بنتاج القيمة الصوتية والداللية لمفظ (إذف) ألف ىذا السبيؿ ،ىو األداة الحسية الوحيدة التي

يمتمكيا الخميفة ىنا لمفت األسماع إلى المضاميف التي يريد التركيز عمييا ،فالمخالفة الصوتية ىنا

بيف لفظ (إذف) التي ركز عمييا بالتكرار وغيرىا مف األلفاظ التي لـ تتكرر ىي التي تشد االنتباه غمى
المفظ أكثر مف غيره ،وىنا يقدـ التكرار لمخميفة زيادة عمى ما ذكره تقنية فنية لمداللة التي سيتـ

التركيز عمييا أيضاً مف خالؿ تصور فداحة أمر أسامة بف زيد بعد وفاة رسوؿ اهلل محمد(. )
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
ووجدنا إف تكرار األلفاظ ظاىرة شاخصة في رسالة الخميفة عمر بف الخطاب ()إلى بعض
عمالو(:فمف كاف لؾ مف المسمميف فكانوا أىؿ بيت يتعاقبوف ويتحامموف ،فاقسـ ليـ ما كاف مف

اإلبؿ يتعاقبوه حمميـ ،واف كاف مف الغنـ امنحيـ ،ومف كاف فذاً فال تنتقص كؿ خمسة منيـ مف

فريضة أو عشر شيئاً إلى خمس عشرة مف الغنـ)(٘ٔ).

ردد الخميفة لفظ (كاف) خمس مرات لبياف شرائع ديف اإلسالـ ومفاصؿ عدلو بيف الناس ،وسنف عدؿ

قضائو بيف المسمميف التي اقتضتيا طبيعة الفخر بعدؿ االسالـ وشرائعو ،فقد أضفى خصاالً رفيعة

ومحمودة لديف اإلسالـ ولعدؿ قضائو بيف المسمميف ،فكانت القيمة التعبيرية لمتكرار كفيمة باالستحواذ

عمى مسامع المتمقي في أحياء شرائع ديف اإلسالـ في الذاكرة وليرسخيا في أذىاف الناس ،والسيما
عمالو ،إف تكرار الخميفة لمفظ في أوائؿ النص وفي وسطو وفي آخره يكشؼ عف تقنية كاف الشاعر

يتقصدىا في تكراره ،وىذا يرتبط بالفف الصوتي ،فالمساف يسبؽ النطؽ بيذا المفظ بعد السكوت عند
انتياء الفقرات ،والخميفة كاف قاد ارً عمى ذكر لفظة (كاف) ،ويستكمؿ كالمو بالعطؼ ،ولكف أثر ىذه

الصياغة وكأنو يستعذب تكرار ىذا المفظ ويريد أف يدفع المتمقي لمشاركتو في ىذا األمر ،وبذلؾ كمو

منح التكرار قوة داللية ،ونغماً موسيقياً وحقؽ طموح الخميفة بالتأكيد عمى عاممو بالقياـ عمى سنف
اإلسالـ في الحكـ بالعدؿ بيف الناس ،اكتسبت قيمتيا التعبيرية مف تناوب المفظ(.)ٔٙ

وفي رسالتو الخميفة الفاروؽ ( )إلى أبي موسى األشعري ،يطالعنا بعض مف فف التكرار المفظي:

قضاء قضيتو باألمس
حرـ حالالً ،ال يمنحؾ
ً
(الصمح جائز بيف المسمميف إال صمحاً أح ّؿ حراماً أو ّ
َّ
َّ
الحؽ ال يبطمو شيء،
الحؽ قديـ ،وا َّف
فإف
أف تراجع الحؽََّّ ،
راجعت فيو نفسؾ وىديت فيو لرشدؾ ْ

الحؽ ٍ
َّ
خير مف التمادي في الباطؿ)(.)ٔٚ
ومراجعة

 422
الطدد (74 ) 74ذي الحجة 7744هـ ـــ  76أٌلول 7179م

مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
عبر الفاروؽ في ترجيح الوحدة المفظية (الحؽ) تعبي ارً عف أخالقيات حكمو في بالد المسمميف ،التي
ّ
مف سماتيا ،القوة في ضرب الباطؿ ،والحماية لرفع الظمـ عف المظموـ ،فالقيمة التعبيرية لمتكرار
سمطت الضوء في المعنى النفسي لمنشئو ،ومنحت كثافة داللية في تعظيـ شأف الحؽ في نفوس

المسمميف ،وليأنس ذىف أبي موسى األشعري بذكر شمائؿ وفضائؿ أحكاـ ديف اإلسالـ ،في العدؿ

واالنصاؼ وطمب الحؽ وزىؽ الباطؿ ،وينبغي أف يمحظ أف ما يذكره الخميفة عمر بف الخطاب معروفاً
عند المتمقي مف فضائؿ كرـ عدلو وحكمو ،بوصفو ذروة الشرؼ مف قريش ،ومف مكانتو في قربو

لرسوؿ اهلل محمد ( ، )فسعى إلى التفرد بما ينظـ ليس مف خالؿ المعاني التي يعرفيا غيره ،وانما

مف خالؿ الطريقة التي يعبر بيا عف ىذه المعاني ،فالتكرار يييئ لو ما يريده مف الوضوح الصوتي،

أو لنقؿ الصوتي يتناسب مع وضوح المضاميف الداللية التي يتحدث عنيا ،ومف ىنا كانت عناية

الخميفة لمتكرار.

ثالثا _التكرار الرتكيبي:

ينيض التكرار التركيبي بفكرة النص النثري ،وفييا يحتاج التأثر إلى فكرة واضحة ،فيمجأ إلى التمييد

بعبارة ثانية مكررة ،ليخمؽ تأثي ارً نفسياً تمقائياً لممستمع ،ويزيد مف القيمة الصوتية لمعبارة ،فيتيح

نغماً مضافاً لسياؽ التراكيب والنص في آف معاً.

ومف ذلؾ الت كرار تكرار الخميفة الفاروؽ الجممة الطمبية بأسموب صيغة األمر في رسالتو إلى بعض
عمالو(:خذ الصدقة مف المسمميف طيره ألعماليـ ،وزكاة ألمواليـ ،وحكماً مف أحكاـ اهلل ،العداء فييا

حيؼ ،وظمـ المسمميف ،والتقصير عنيا مداىنة في الحؽ وخيانة لألمانة ،فادع الناس بأمواليـ إلى

أرفؽ المجاميع ،وأقربيا إلى مصالحيـ ،وال تحبس الناس أوليـ آلخرىـ)(.)ٔٛ

وقع التكرار التركيبي (خذ الصدقة ،فادع الناس ،وال تحبس) ،ليقوى نغمة التحذير والتنبيو في عدـ

تياوف في فرائض اهلل (سبحانو وتعالى) في حكـ الناس ورعاية مصالحيـ.
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
إف تناسب صيغ األمر ،واستواء داللتيا أفادت زيادة في المعنى المطروؽ ،وأدت الوظيفة نفسيا،

فضالً عف أنو يبرز مقدرة الفاروؽ اإلبداعية في صناعة فف النثر ،بيد أنو تكرار المستوى التركيبي
اء صوتياً وداللياً في آف واحد ،ومف ىنا تظير أىمية التكرار التركيبي بوصفو
ىذا ،منح النص ثر ً
انجا ازً صوتياً لمنص ،معتمداً عمى إمكانية المبدع األسموبية في التعبير ،ومرىونة بضرورات
موضوعية وفنية.

وتظير أىمية ىذا التكرار في رسائؿ الخمفاء الراشديف التي وظفوا فييا الجمؿ األسمية أو الفعمية ،أو

أساليب الطمب وتراكيب اخرى مختمفة ،تتعمؽ بإرادة تعبير الخميفة ،نحو رسالة الخميفة عثماف بف

عفاف ( ) إلى عمالو( :أما بعد :فإف اهلل أمر األئمة أف يكونوا رعاة ،ولـ يتقدـ غمييـ إف يكونوا
وليوشكف أئمتكـ أف يصيروا جباة وال يكونوا رعاة،
جباة ،واف صدر ىذه األمة ُخمِقُوا ولـ يخمقوا جباة،
ّ
فإذا عادوا كذلؾ انقطع الحياء واألمانة والوفاء)(.)ٜٔ

ردد عثماف الخميفة الثالث التعبير التركيبي (إف تكونوا) ،و (خمقوا) المتكوف مف الجممة الفعمية،
المتبوعة بترديد فعمية أخرى ،في الخطاب النثري الموجو لمعماؿ القائميف عمى أمور الناس ،لتأكيد

المعنى في أذىانيـ ،وىو يطرؽ أذىانيـ بنغمة التحذير والتوجيو ،فأفادت الوحدة التركيبية لمتكرار

زياد في المعنى الذي أدى إلى زيادة في نغـ الصوتي المساير لنظـ النص.

كما ردد الخميفة التركيب (إف تكونوا) بكثافة داللية تفصح عف نغمة المأساة المؤلمة والخسارة الكبيرة

التي ستحؿ يوماً باألمة اإلسالمية إذا ما حاربوا الجيؿ والضالؿ والطمع والجشع في قموبيـ ،حتى ال

تقع األمة اإلسالمية في شدائد ال ييتدوف إلى الخروج منيا ،فالتكرار ىنا ضرب مؤثر يضفي ظاللو

نغماً صوتياً في نفوس عمالو ،إذا ما استحضر معناه في أذىانيـ ،وتعبي ارً انفعالياً وجد فيو الخميفة

متنفساً عما يجيش بخمده مف ثورة نفسية تجاه المعانديف لرسالتو ،بمعنى آخر أف ىذا الترجيح
التركيبي قد ساير التقطيع الفني ،ورسخ اإليقاع الصوتي لمسياؽ بنغـ مؤثر في أذف عمالو.
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الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
ويمنح تكرار االسـ قوة داللية في التعبير عف طمب االنصاؼ مف االكفاء عمى نحو ما أرسؿ الخميفة

عمي بف أبي طالب( )إلى أىؿ مصر( :مف عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف إلى القوـ الذيف غضبوا
اهلل حيف عصي في أرضو ،وذىب بحقو -أما بعد :فقد بعثت اليكـ يا أىؿ مصر عبداً مف عباد اهلل

وىو األشتر ال يناـ أياـ الخوؼ وال ينكؿ عف األعداء ساعات الردع ،أشد عمى الفجار مف حريؽ

النار ،وىو مالؾ بف الحارث األشتر)(ٕٓ).

د أب الخميفة الرابع في الترجيع التركيبي لمجممة األسمية وىو األشتر ،وىو مالؾ بف الحارث األشتر،
فترديد الخطاب بصيغة الجممة األسمية لو وقع مؤثر في نفس السامع ،ولكي يحقؽ الخميفة تواصالً
في الكالـ في سياؽ الرسالة أكد التكرار زيادة في المعنى وترسيخاً لنغـ اإليقاعي التركيبي السيما
جاء بصيغة التعريؼ ،وىو أسموب خبري ليقوى نغمة االفتخار بشخصية عاممو في مصر ،وعدـ

منافرتو ،بؿ لو القدرة عمى مشاركة الناس ليـ في أمورىـ العظيمة ،ورفضيـ لمظمـ ،وازالتو مف غير

عنؼ .إف تناوب الوحدة الصوتية (وىو) ضمف التركيب منحت الخطاب النثري رنة موسيقية موحية،
فموف الخميفة موسيقى الخطاب بجرس صوتي مساير لسياؽ
كثيفة الداللة في مسامع أىؿ مصرّ ،
النص النثري ،ومؤثر في آذاف السامع.
ب _الطباق ،التضاد:

يعد الطباؽ ِّ
فف اسموبي أشتير في األدب العربي ،وشاع عمى ألسنة العامة والخاصة قديماً وحديثاً

سمي المطابقة ،والتكافؤ والتضاد ،وىو في المغة الموافقة ،يقاؿ :طابقت
بتقسيماتو المتعددة ،فقد ُ
بيف الشيئيف :جعمت أحدىما عمى ٍ
خد واحد وأزقتيما (ٕٔ).
والطباؽ في االصطالح :الجمع بيف المتضاديف ،أي معنييف متقابميف في الجممة.
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ٍ
معاف
وبتداخؿ معنى الطباؽ معنى المقابمة فاألخير ىو طباؽ متعدد أي يؤتي بمعنييف متوافقيف أو

متوافقة ،ثـ يقابميما عمى الترتيب ،أي أف المقابمة ما ىي إال طباؽ متعدد ،فإذا جاوز الطباؽ ضديف

كاف مقابمو(ٕٕ).

وقد آثر البحث ىنا الجمع بيف المقابمة أو طباؽ أو تضاد ،أو غير ذلؾ تحت عنواف عاـ ىو

(الطباؽ) ،مستفيديف بذلؾ مف حازـ القرطاجني (ت ٗٗٙٛىػ) الذي قاؿ فيما قالو (قد تكمـ الناس

في ضروب المطابقات ،وبسطوا القوؿ فييا ،فال معنى لإلطالة ،إذ قصدنا أف نتخطى ظواىر ىذه
الصناعة وما ضرع الناس منو إلى ما وراء ذلؾ مما لـ يفرع منو (ٖٕ) ،واحسب أف وظيفة الطباؽ

في الرسائؿ الخمفاء ال ارشديف وىي وظيفة معنوية تقوـ عمى تصوير طبيعة الحياة تصوي ارً دقيقاً،
وابراز حياة الدولة والمجتمع في مختمؼ المياديف ،وفي مختمؼ الموضوعات ،فكؿ رسالة مف ىذه
الرسائؿ يتصور جانباً مف جوانب تمؾ الحياة ،يمكف استثماره في معرفة كميات ذلؾ العصر وجزئياتو

عمى حد سواء ،باعتباره نوع مف التوازف الضروري الستمرار الكوف والكائنات ،المادي منيا
تصور ليا :قضية
والمعنوي ،فمف أىـ القضايا الجوىرية التي طرحتيا الرسائؿ ،وسعت إلى إيجاد ّ
(أدف مف
الموت والحياة ،إذ أرسؿ الخميفة الصديؽ ( )إلى خالد بف الوليد وىو في دومة الجندؿ ُ

توىب لؾ الحياة)(ٕٗ).
الموت
ُ
فطابؽ ىنا بيف (الموت) و (الحياة) ،وىذه الثنائية ىي أصؿ الكوف؛ ألف الحياة قائمة في األصؿ
لي ال ينقطع وال ينتيي ،وىي قضية حياتية وجودية يتداوليا الناس ،والجمع
عمى الصراع بينيما أز ّ
الحسي
بينيما ىو جمع بسماتيا وايقاعيا ،وليا معاني في سياؽ الرسالة إيقاع جديد ىو إيقاع بيف
ّ
الحسي اإليحائي ،كؿ ذلؾ جعمت الرسالة ذات بنية إيقاعية وداللية متكاممة في الوقت
المتناغـ ،و
ّ
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الذي تغيب فيو القافية النعداـ ضرورتيا.وتأتي رسالة الفاروؽ لعاممو أبي موسى األشعري في رسالة

متصفح( :وأف الحؽ ال يبطمو شيء ،ومراجعة الحؽ خير مف التمادي في الباطؿ)(ٕ٘).
ِ
يكتؼ بجعؿ النص سامياً فنياً ،بؿ
لتتشكؿ ىيئتاف متصارعتاف (الحؽ -الباطؿ) وىذا الصراع لـ

تصور تصوي ارً مبطّناً الصراع القائـ في نفوس بعض الوالة أو
جعمتو نفعياً أكثر مف كونو فنياً ،فيو ّ
العماؿ ،وتغمّب الجانب غير المسؤوؿ في شخصيتيـ وميميـ إلى الراحة ،واقباليـ عمى الحياة
محددة،
واغفاليـ لواجبيـ تجاه قضايا الرعية ،وعميو فقد أرسى الطباؽ ىنا قواعد ثابتة ،وتوجييات
ّ
وأصوالً ينبغي األخذ بيا ،وزادت المعنى قوة ،وأضفت عمى السياؽ حسناً وبياء في اإليقاع والتنغيـ.

واستعمؿ الطباؽ في أيدي الخمفاء الراشديف ،ليكوف أداة لتعزيز المعنى ،وتعزيز تالحـ العبارات
وتناسبيا ،في ضوء بنية النص الوارد فييا وبذلؾ يمضي السياؽ عمى نسؽ متناسب متجانس،

وينمييا ويشد أزرىا ،وىذا ىو التناسب الذي لـ يجتميو
فالمعاني المتضادة ّ
يعزز بعضيا داللة بعض ُ
تطمب الطباؽ ،بؿ جاء عمى السجية عفو الخاطر يميؿ إليو الطبع وتتشوؽ إليو النفس.

وقضية أخرى نممسيا حاضرة بشدة في رسالة الخميفة عثماف بف عفاف( )إلى عمالو ىي العدؿ
والظمـ ،فالعدؿ الذي ىو أساس الممؾ ،والذي يرقى بالدولة والمجتمع إلى مراتب سامية وفييا

يقود الدولة والمجتمع إلى الدمار ،فقد
االزدىار والبناء ،والراحة واالطمئناف والشعور باألماف ،والظمـ ُ
كتب(( : )أَال وا َّف أعدؿ السيرة أف تنظروا عني أمور المسمميف وفيما عمييـ ،فتعطوىـ ماليـ

بالذمة فتعطوىـ الذي ليـ وتأخذوىـ بالذي عمييـ)(.)ٕٙ
وتأخذوىـ بما عمييـ ،ثـ ثنوا
ّ
أف عمى
بيف التوازف التعامؿ بيف الرعية ،وأثبت إثباتاً ال شؾ فيو ّ
فالطباؽ بيف (تعطوىـ -تأخذوىـ)ّ ،
الحاكـ أف ييتـ بجوىر األمور ،وأف يولييا اىتمامو ورعايتو ،ألنيا األولى ،وىي األقدر عمى الثبات
فيو،وعزز ىذا المعنى االستعانة بأسموب التكرار ليؤكد حضور
والحضور مف تشييد العمراف والتطاوؿ
ّ
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الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
شخصية الحاكـ العادؿ في أوضح تجمياتيا .وىذا يؤكد أ ّنو لو تتبعنا كؿ استعماؿ الطباؽ (تعطوىـ-
لتبيف لنا كيؼ يقوـ بوظيفتو في األداء ،وفي دراستو القضايا التي تيـ
تأخذوىـ) في ىذه الرسالة ّ
حية آنذاؾ في أذىاف الناس،
الرعية ،أل ّنو اعتمد فيما اعتمد عميو عمى الوقائع التي كانت ّ
الراعي و ّ

وحيف زواج المرسؿ بيف (تعطوىـ ،تأخذوىـ) المتباعديف واقعاً ،والمتقاربيف فنياً ،نتج لنا إيقاع جديد

مف توليد تشكيالت إيقاعية غير منظورة ( ،)ٕٚوقضية جوىرية أخرى كاف ليا حضورىا في رسائؿ

مؤوماف جوىرياف لشخصية المرء ،ومسيرتو في
الخمفاء الراشديف ىي قضية (الحؽ والباطؿ) فيذاف ّ
الحياة ،وحضوره الفاعؿ أو حضوره الطاغي ،وىنا ال يقؼ المرسؿ موقؼ المتأمؿ في األحواؿ التي

تمر والمخاطر التي تعصؼ بالمجتمع ،لتعزز حضور شخصية الخميفة الحاكـ وحسف إدارتو لشؤوف
ُّ

الدولة والرعية.واستعمؿ الطباؽ في أيدي الخمفاء الراشديف ،ليكوف أداة لتعزيز المعنى ،وتعزيز تالحـ
العبارات وتناسبيا ،في ضوء بنية النص الوارد فييا وبذلؾ يمضي السياؽ عمى نسؽ متناسب

وينمييا ويشد أزرىا ،وىذا ىو التناسب الذي
متجانس ،فالمعاني المتضادة ّ
يعزز بعضيا داللة بعض ُ
لـ يجتؿ تطمب الطباؽ ،بؿ جاء عمى السجية عفو الخاطر يميؿ إليو الطبع وتتشوؽ إليو النفس.

أرسؿ الخميفة الرابع عمي ( )رسالة إلى عامة المسمميف عند استخالفو كتب فييا (وقد بعثت

اليكـ قيس بف محمد بف عبادة أمي ارً ،فوازوه وكانفوه ،وأعنوه عمى الحؽ ،وقد أمرتو باإلحساف إلى

محسنكـ ،والشدة عمى مريبكـ ،والرفؽ بعوامكـ وخواصكـ ،وىو ممف أرضى ىديو ،وأرجو صالحو

ونصيحتو اسأؿ اهلل لنا ولكـ عمالً زاكياً ،وثواباً جزيالً ورحمة واسعة والسالـ عميكـ ورحمة اهلل

وبركاتو)( ،)ٕٛمقسماً الطباؽ بذلؾ الى فقرتيف متساويتيف ،مشاكمتي المقاطع ،متناسقتي الحضور،

فأتى بإزاء كؿ كممة بما يضادىا عمى الحقيقة ،حيث جاء بإزاء (االحساف ،الشدة) و (محسنكـ،
مريبكـ) ،وبذلؾ تشكمّت ىيئتاف متنافرتاف عممتا عمميف معاً ،األوؿ تقديـ المعنى الخاص بظاللو
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وايحاءاتو ثـ تقديـ معنى آخر بالتحامو مع األلفاظ األخرى التي تتكوف منيا الييئة األخرى ،واآلخر
تحقيؽ نوع مف التناغـ والتناسب في العبارتيف ىذا التناسب الذي رّكب تركيباً عفوياً طبيعياً ال جفاء

فيو ،وال تكمّؼ وال قسر ،فأصابنا بيزة مف األريحية التي ما كانت لتحدث لوال ذلؾ التناسب والتناغـ
واالنسجاـ بيف الييئتيف المتضادتيف.

ج_ السجع:

حظي السجع باىتماـ الباحثيف ،إذ يعد وسيمة مف الوسائؿ التي تساعد المتكمـ عمى استحواذ

سامعيو ،واستمالة قموبيـ ،لما يمقيو عمييـ مف الموسيقى واإليقاع المؤثر ،وألىمية اإليقاع الصوتي

المؤثر ،شاع السجع في نثرىـ لقدرتو عمى تحقيؽ ما يحققو الوزف والقافية في الشعر ،إذ أف العرب

كانت تمحؽ الكالـ المسجوع –وىو النثر -بالشعر وتعير عنيما معاً بالكالـ الموزوف وفي ذلؾ إشارة

إلى قيمة السجع لدييـ ،فضالً عف ّأية وسيمة جيدة لحفظ كالميـ مف الضياع والنسياف إذ تعيف
موسيقاه عمى سرعة الحفظ بما تحققو لمكالـ مف قدرتو عمى استمالة المستجع وحممو عمى االصغاء

والتدبر ،وليذا فإف كؿ ما يتعمؽ بالجانب الصوتي في الصورة الفنية كاف يحظى باىتماـ بالغ مف قبؿ

األدباء ،ولصمتو الوثيقة بشفاىية الخطاب اإلبداعي الفني ،أصبح التداخؿ مع البناء الصوتي واحداً

يسخروف عدة وسائؿ
مف األدوات الرئيسة في بناء النص النثري لدى أغمب األدباء ،حيث أخذوا
ّ
لتحقيؽ األداء الصوتي لنصوصيـ النثرية ،والسيما في تحوؿ الصوت إلى إيقاع عف طريؽ كسر
تعاقبو واقامة التكرارية كاف التعاقب مف ىنا توظيؼ النثر لمسجع تأث ارً ببنية القطعة الصوتية القائمة

عمى السجع ،فيو ظاىرة صوتية تميزت بيا الرسائؿ األدبية وىو الحاح عمى جية معينة في العبارة

يعني بيا األديب أكثر مف عنايتو بسواىا ،وكذلؾ يسمط الضوء عمى نقطة حساسة في العبارة
ويكشؼ عف اىتمامو بيا ،ولمسجع داللة نفسية ،حيث يفرغ األديب حاجاتو ومشاعره المكبوتة ليعيد

التوازف إلى حالتو الطبيعية.

فوجوده في النثر إذف ال يبحث الممؿ والنفور في النفس ،بؿ ىو طبيعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببناء

النص النثري ،حتى أصبحت السجع يأخذ شكؿ الالزمة وىي مظير مف مظاىر الموسيقى وتقنياتيا
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المعروفة(، )ٕٜوال يخفى ما لمسجع مف مزايا فنية عديدة سواء مف حيث تأثيره في المعنى أـ مف حيث

تأثيره في الموسيقى النثرية فضالً عف الداللة النفسية التي يستطيع أف يضيفيا عمى النص إلى
جانب أثره عف تقوية النغـ ،فاألديب حاوؿ قدر اإلمكاف تجاوز الحدود التقميدية لمنص ،متجياً نحو

السجع وسيمة ألغناىا والتجديد فييا ،فاإليقاع الصوتي الذي يخمفو السجع ،تظير القيمة الفكرية

والنفسية التي يعبر عنيا مف خالؿ العناية بالسجع ،إذ أف السجع نمط صوتي يتصؿ بالذات
المبدعة ،ويسيـ في تالحـ البناء وترابطو ويشكؿ نغمة صوتية قوية فيو يعيف عمى تشكيؿ عنصر

التأثير والتأثر ،وىو عنصر ىاـ يسيـ في تثبيت اإليقاع الداخمي في فضاء النص النثري.)ٖٓ( .

ونشير ىنا إلى بعض مواطف السجع في رسائؿ الخمفاء الراشديف مف ذلؾ رسالة عمر بف الخطاب

( ) إلى عاممو أبي موسى األشعري (:آسي بيف الناس في مجمسؾ ووجيؾ وعدلؾ ،حتى ال يطمع
شريؼ في حيفؾ ،وال يخاؼ ضعيؼ جورؾ ،ال يمنعؾ قضاء قضيتو باألمس راجعت فيو نفسؾ،

وىديت فيو لرشدؾ)(ٖٔ).وظؼ الفاروؽ ( )السجع في رسالتو بانتياء كؿ فقرة مف فقرات رسالتو
بحرؼ الكاؼ في (عدلؾ ،حيفؾ ،جورؾ ،نفسؾ ،رشدؾ) محاوالً مف خالؿ ىذا السجع أف يغني النغمة

الصوتية لرسالتو مف الداخؿ ،إذ لجأ إلى تكويف تجمعات صوتية متماثمة أو متجانسة وىذه التجمعات

إنما ىي تكرار لبعض األحرؼ التي تتوزع في كممات سياؽ النص أو مجيء حروؼ تتجانس أحرفاً
أخرى في كممات تجري وفؽ نسؽ السجع ،فما شكؿ ظاىره جمالية في رسالتو ىذه ،إذ وظفو بشكؿ
الفت ليقوـ بما يشبو التدفؽ الصوتي الخفي بيف ثنايا المفردات ،كما سعى إلى توظيؼ السجع في

كؿ مستويات بدأ مف (عدلؾ) ،وانتياء بػ (رشدؾ) ،ليسيـ في تالحـ البناء وترابطو ،ومف ثـ يأخذ

بعداً نفسياً ،لو عالقة بنفسية المخاطب ،ليحقؽ التوازف الدقيؽ الخفي بنسؽ جمالي ،ليقر بأىمية
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التأثير السمعي وفاعمية داللتو في اإليقاع الداللي لمرسالة ،وتأكيد لممعنى الذي يحاوؿ الخميفة

إيصالو ،فضالً عف اإليقاع النغمي لمنص الرسالة .وفي رسالة الخميفة عثماف بف عفاف ( )إلى

فإف اهلل أمر األئمة أف يكونوا رعاة ،ولـ يتقدـ الييـ أف
(أما بعد ّ
عمالو بعد توليو الخالفة(ّ :)
األمة ُخمقُوا رعاة ،ولـ يخمقوا جباة ،وليوشكف أئمتكـ أف يصيروا جباة وال
يكونوا جباة ،وا َّف صدر ىذه ّ

يكونوا رعاة)(ٕٖ) .نجد السجع في (رعاة ،حياة ،رعاة ،جباة ،رعاة) الذي طرز الجمؿ والمقاطع
النثرية ،ومزج بيف بساطة المغة وعمؽ المعنى عبر شخصيتيف رئيسيتيف ىما (رعاة ،جباة) ،إذ جاء

السجع لمتأكيد ،ولكشؼ المبس فضالً عف ما قاـ بو مف إيقاع صوتي داخؿ النص النثري ،فضالً عف

إيقاع الداللي الذي يؤديو السجع داخؿ النفي ،فأسموب النفي بػ (لـ) لو أىمية حيث لؼ اىتماـ
دؿ
السامع إلى زمنيف (ماض +مستقبؿ) في إيحاء داللي الذي أغنى اإليقاع الصوتي لمنص ،الذي ّ
عمى ترؾ كؿ ما يربؾ ويقمؽ ،ليأتي ىذا السجع لتقوية الصورة التي تصؼ ىذه األخطاء ،فمغة األديب

لغة عممية إيقاعات بسيطة وعذبة ذات مفردات يومية منتقاة وتجربة شخصية مصورة بصورة
تتالحؽ في أسموب حكائي فني(:مف عبد اهلل أمير المؤمنيف إلى مف بمغو كتابي ىذا مف المؤمنيف

أما بعد ( :فإف اهلل يحسف صنعو
والمسمميف ،سالـ عميكـ ،فإ ّني أحمد إليكـ اهلل الذي ال إلو إال ىوّ ،
وخص
وتقديره وتدبيره ،اختار اإلسالـ ديناً لنفسو ومالئكتو ورسمو ،وبعث بو الرسؿ ( )إلى عباده،
ّ
بو مف أنتجب مف خمقو)(ٖٖ).تتردد األلفاظ وتتولد منو معاني تخترؽ كؿ الحواس وتمج بعمؽ في

المتمقي ،والقوؿ بغير ىذا لف يفضي إال إلى تفريغ السجع مف معناه وتحويمو الى مجرد رمز أجوؼ

نص نثري يكمف في مستواه الصوتي الذي ال يمكف أف يحقؽ إال إذا
ال شيء فيو ،وجما ُؿ أي ّ
تموسقت عباراتو ،وعزفت لحناً صوتياً يسكف شفاؼ العبارات ،ويصؿ إلى القمب عبر ما يكوف قد قاـ

بو األديب مف توزيع لمنغـ الصوتي حتى وحدات صوتية وتشكيالت إيقاعية ،والدفقات الشعورية
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بجمالية الداللة الصوتية ،التي تقتضي مف المتمقي اف يقؼ في حضرتيا وكأنو داخؿ معبد عميو أف

يمتزـ فيو بالصمت حتى يتم ّكف مف تمقي مكنونات رسائميا .وكوف الخميفة( )استخدـ السجع
(تدبيره ،رسمو ،عباده ،خمقو) فيذا فيو داللة عمى تفوؽ المغة الصوتية ،السيما وأف لمصوت قدرة

التخيمي لمصوت كشكؿ جمالي ،وأثاره
مخيمة اإلنساف وأحاسيسو لموصوؿ إلى الوعي
ّ
عمى تحريؾ ّ
عمى المعنى داخؿ النسؽ العاـ لمفقرات الرسالة ،جعميا أكثر قدرة عمى التعبير عف معاني مختمفة
تدور حوؿ حركة وفعؿ الصوت داخؿ النص ،وداخؿ ذات المبدع والمتمقي في صورة صوتية ذات
قالب فني جمالي ،مما عكس قوة الصورة اإليقاعية والصوتية لرسالة في سمع متمقييا ،والسجع في

الرسالة لـ يات ألغراض صوتية فحسب ،بؿ ليعكس موقفاً نفسياً وانفعالياً معيناً أدى إلى تجديد

العالقات المغوية والدالالت النثرية ،والى نمو البناء لمصورة النثرية لمرسالة مع الحفاظ عمى العالقة
الداللية بيف فقرات السجعية .ىكذا استطاع الخميفة عمي ( ،)عبر تقنية السجع أف يحقؽ داخؿ

الرسالة مستوى فنياً يعتمد عمى الترديد لما يريد أف يؤكد عميو مف معاني بعيدة عف أي نوع مف
النمطية األسموبية ،ذلؾ ألف النص الحقيقي ىنا ليس ما نسجتو قريحة الخميفة ،وانما ما أستبصره

الخميفة في عمؽ الذاكرة الجماعية لإلنساف وفي عمؽ زمانيا الذي ىو صفوة وزبدة ما خزنو كؿ

اإلنساف في ذاكرتو الصوتية.

ثانيا مصادر التصوير الصوري :

الصورة في رسائؿ الخمفاء الراشديف يصور األدب والسيما النثر تجارب الوجود اإلنساني في جميع

مراحمو بموضوعات مختمفة ،وىو يوصي بالمحظة النفسية األشبو بنافذة تفتح أبوابيا آلفاؽ الخياؿ،

اصداء مف الحقيقة المزيحة بالخياؿ ،فتتسع دائرة الخياؿ لدى الشاعر ،لينقؿ لنا
فيصبح لمنثر
ً
مشاىد مرئية وسمعية ،ذات لغة ساحرة ومعبرة عف صدؽ مشاعره ،بما تتضمف مف تعبيرات تشبييية
واستعارية وكنائية ،ومف ىنا تتضح العالقة بيف بناء المغة النثرية والصورة الفنية.

فالصورة اإلبداعية وسيمة األديب إليقاظ النفس المميمة وتييج العاطفة بتجربة شعورية ذات أبعاد

فنية إبداعية يجمع األديب فييا حقائؽ الكوف المختمفة ،فيعيد بناءىا عمى وفؽ رؤيا نفسية تعبر
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الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
عف منطمقو الفكري والعاطفي ،بأنماط اسموبية وفنية تنبض بالحياة والحركة ومشحونة بالخياؿ

فتمنحيا قوة إيحائية مؤثرة تجعميا قابمة لتعدد التأويالت عند المتمقي ،والصورة البيانية ىي التي

ٍ
بمعاف
تبرز مدى تمكف األديب مف صناعتو الفنية بما يمتمكو مف قوة تصويرية وممكة لغوية  ،ليأتي

جمالية وانسانية فتمتزج المفاظ بالمعاني في صورة اشتركت فييا الحركة الذىنية مع الحالة الشعورية

بقالب فني ذات طاقة إيحائية ضمف بناء النص األدبي العاـ)(ٖٗ) ..ومف ىنا ال بد مف أف نتعامؿ مع

الصورة اإليحائية في بناء األ ثر األدبي عمى وفؽ التحاميا المغوي والموضوعي والفكري والشعوري
بكماؿ انسجاميا وتناسقيا وتماسكيا ألف بمجموعيا تمثؿ بنية واحدة ال يمكف فصميا ،ولبياف القيمة

التصويرية لألثر الفني يقصد إظيار براعة الخمفاء الراشديف ،وانطالقاً مف ىذا المفيوـ يمكف دراسة

الصورة الن ثرية في رسائؿ الخمفاء لممكاتيـ المغوية والبيانية وتجربتيـ الفنية الممزوجة بأفكارىـ
وخياليـ والمطرزة بأحاسيسيـ ومشاعرىـ (ٖ٘) .والصورة النثرية لغة مجازية ضمف بناء تشكيؿ لغة

النثر ،تحمؿ مضاميف متنوعة يخمؽ األديب فييا عمى أجنحة مف الخياؿ فيطمقيا مرة نامية في صور

حية أو عقمية بنوعييا الوىمي والوجداني ،وىي خاضعة لميارة منشئيا ،في قدرتو عمى رسـ
حسية ّ
صوره وبيا يتفجر إبداعو ،وتضيء موىبتو وممكاتو الشعرية بروعة التعبير في صناعة صوره.

ونظرة فاحصة في رسائؿ الخمفاء الراشديف ( ،)تكشؼ عف صدارة التشبيو والكناية عمى االستعارة
في مصادر التصوير الصوري  ،ويعود تقدـ الكناية عمى االستعارة إلى الخاصية الفنية التي يمتمكيا

الخمفاء الراشديف ( ،) في تنشيط الثروة الثقافية التراثية لموسيمة الكنائية ووضعيا في قالب

تجربتيـ الفنية ،وألنيا تتعمؽ بالحقائؽ المختمفة مف فكرة معينة ،أو موقؼ شعوري ،أو تجربة
إنسانية ،أو حالة نفسية ،عمى الرغـ مف أف االستعارة مف الفنوف البيانية الرفيعة المستوى ،والعميقة

في النفس ،كانت الكناية ايسر سبيالً ،واسيؿ مولجاً ،فاعتمدىا الخمفاء الراشديف في رسائميـ أكثر
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مف االستعارة ،وسنقؼ عمى الوسائؿ البيانية لكشؼ المعاني وابانتيا والخواطر الكامنة في النفس

ضمف تشكيؿ الصورة البيانية في رسائؿ الخمفاء الراشديف(.)
أ _التشبيه:

فف مف فنوف المجاز تأتي الصورة فيو إلبرازه وتوضيحو ،وجالء ىيأتو ،وىو عماد الصورة األدبية،

لكثرة توسؿ األديب صورة لو ،والتساع اساليب التعبير بو في مستويات الداللة في مشاركة أمر آلخر
في المعنى ،أو وجو تعقد بو مماثمة لوجود صفة مشتركة بيف طرفي التشبيو ،بأداة ممفوظة أو

محذوفة ،لغرض يقصده المبدع،والمشابية طرفي المشبو والمشبو بو تتفاوت بيف الوضوح والغموض

بحسب المعنى ،سواء أكانت وجو الشبو مفرد أو متعدد ،ويرمي الفناف إلى رسـ أبعاد الموازنة بيف
طرفي التشبيو لمكشؼ عف مواطف الجماؿ في لوحة تشكمت مف المعاني الجزئية بقالب فني ،وبشكؿ

متساوؽ ضمف بناء العمؿ األدبي ،ومنح النص اإلبداعي بعدا إجمالياً يظير فيو ميارة المبدع في

تصوير مشاعره بانتقاء كممات معبرة لتتسـ مشاركتو مع المتمقي سواء كاف مستمعاً أـ قارئاً(،)ٖٙ
ٍ
معاف جديدة تعطي األلفاظ
فيحصؿ الفيـ المتبادؿ بيف األثنيف ،فتوسع األداء المغوي إلى أحداث
الوضعية دالالت جديدة نستشفيا مف عالقات استعماؿ األلفاظ في سياقات فني(.)ٖٚ

ورفدت صور رسائؿ الخمفاء الراشديف التشبييية بالقديـ والجديد المنسجمة مع واقع الحياة المعاش
في مرحمتيف ،قبؿ اإلسالـ وبعده ،وأفادت مف معطيات ىاتيف المرحمتيف مف الزماف ،ألف الشاعر

عاشيما بأبعادىما الحضارية والروحية والمعنوية ،فكانت صوره متناغمة مع حركة الحياة الصادرة

عف فيميـ ليا ،فيي نتاج الواقع والثقافة واالحساس ،تتجمى في ىذا النتاج حقيقة الحاؿ الشعورية
والفنية الذي عانوه الخمفاء الراشديف في أثناء انجاز عمميـ اإلبداعي فشكمت أنماطاً أسموبية

مختمفة ،تختمؼ باختالؼ تجاربيـ األدبية ،وبتبايف أدوات الصورة التشبييية التعبيرية ،ولذلؾ وردت
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الصور التشبييية متنوعة فمنيا الصورة الحسية التقريرية وىي صور تحاكي عالـ المحسوسات
المدركة في الخارج ،بسيطة في تركيبيا ،تنأى عف الخياؿ ،النصرافيا عف األمور العقمية في

تقريرىا ،ومنيا الصورة التشبييية التي رسميا عمر الخميفة ( )في رسالتو إلى أبي موسى

األشعري( :إني لعبد اهلل ،واني لعمر ،واني ألمير المؤمنيف ،والحمد هلل رب العالميف)(.)ٖٛ

الصورة الحسية ىنا عمى الرغـ أنيا تجنح إلى الوضوح والمدركة إدراكاً حسياً التي تقتضييا طبيعة

الماديات في الوجود اإلنساني ،فتجموىا لممتمقي ىي مرىونة بالحالة النفسية لمخميفة وىو يصور

حسييف عمى نحو ما نجده في قولو (إني لعبد اهلل،
شعوره وأحاسيسو في عقد مشاركة بيف أمريف ّ
واني ألمير المؤمنيف) ،لبياف ىيأة المسمـ والخميفة في آف واحد ،فشاكؿ بيف شخصو وبيف داللة
العبد لربو ومطاع ألوامره ،فتشبيو نفسو بالعبد مرة وبأمير المؤمنيف مرة أخرى ،ومستثم ارً داللة
(أف) فانمازت الصورة التشبييية مف دوف
الجممة األسمية المثبتة والمؤكدة بحرؼ المشبو بالفعؿ بػ ْ

أداة ،وىو ما يسمى بالتشبيو المؤكد باإلتقاف ،والتي أفضت إلى الوضوح في التعبير عف مشاعر

مبدعيا اتجاه ربو اهلل ( )وااللتزاـ بأحكامو اتجاه الحفاظ عمى رعيتو واإلنصاؼ بينيـ.

وصورة الخميفة الفاروؽ( )التشبييية بأداة (شبو) في رسالتو إلى عاممو( :الفيـ الفيـ في صدرؾ

مما يبمغؾ في القرآف والسنة ،أعرؼ األمثاؿ واألشباه ثـ قس األمور عند ذلؾ ،فأعمد إلى أحبيا إلى

اهلل وأشبييا بالحؽ فيما ترى)( .)ٖٜعمى الرغـ مف تقريرية صورة الحؽ والعدؿ منح الخميفة الصورة

الحي وية مف خالؿ الموازنة بيف الحؽ واألمور الحياتية ،فتجمت الموافقة بينيما بانسجاميا ،والجامع
بينيما القوة والشدة والبأس والشموخ ،فالحؽ صوره لكؿ ىذه المعاني ،وعمى الرغـ مف أف رافد

فحو وطور ،فجعميا تشارؾ الرافد نفسو وتباينو في إطار الشكؿ ،وىو مستعيف
الصورة الدينية واحدّ ،
بقدرتو الفنية ورسائمو التقنية في صناعة صوره التشبييية.
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
ونجد األداة (الكاؼ) حاضرة في رسالة الفاروؽ ( )إلى سعد بف أبي وقاص قائد جيش اإلسالـ:
(فإني آمرؾ ومف معؾ مف األخبار بتقوى اهلل عمى كؿ حاؿ ،فإف تقوى اهلل أفضؿ العدة عمى العدد،

وأقوى المكيدة في الحرب ،وآمرؾ ومف معؾ أف تكونوا أشد احتراساً مف المعاصي منكـ مف عدوكـ،

فإف ذنوب الجيش أخوؼ عمييـ مف عدوىـ ،إنما ينصر المسمموف بمعصية عدوىـ هلل ،ولو ال ذلؾ

عدتنا كعدتيـ ،فإف استوينا في المعصية كاف ليـ
لـ تكف لنا بيـ قوة ،ألف عددنا ليس كعددىـ ،وال ّ
الفضؿ عمينا في القوة ،واال ننصر عمييـ بفضمنا ،لف نغمبيـ بقوتنا).

قابؿ الخميفة بيف صور جيش المسمميف ،بصورة جيش العدد ،وكشفت الصورة تشبييية بأداة
(الكاؼ) ،إذ رسـ المشيد التصويري العاـ في القتاؿ ،صورة بسيطة تولدت منيا صور خيالية ،فقد

شبو الفاروؽ ( )قوة جيش المسمميف وجيش عدده مبيناً الفوارؽ بيف طرفي التشبيو ،مؤكداً أف

ذلؾ الفارؽ( )بتكرار األداة (الكاؼ) مرتيف ،ومف ىذه الصور البسيطة في تركيبيا ،تولدت صورة
أف
أخرى ،وليذا التصوير حظ وافر مف الدقة التي أفادت الحقيقة في وصؼ المعركة المتخيمةّ ،
بيد ّ
ىذه الييأة المرسومة لـ توضح معالميا بصورة متخيمة أكثر لتشوؽ المتمقي إلييا فأنتزع الفاروؽ

مف ىذا المشيد صورة أخرى ليضارع فيو صورة اجتماع الطرفيف عمى ىيأة وتشكؿ صفوؼ بصورة

كمية في بياف الحركة واالضطراب بسرعة القنا ،وكثرة عدد القتمى وبشدة القتاؿ وقسوة أعداء األمة

اإلسالمية ساحة المعترؾ ،فالصورة التشبييية الكمية التي أبدع الخميفة( )في رسميا مستمدة
عناصرىا مف العالـ المادي بعالقات تعبيرية تقوي الصورة الواقعية فتنصير معيا ،وتقربيا مف الواقع

بجماؿ التعبير التصويري.

ونمتقط صورة تشبييية بميغة  ،استثمر فييا الخميفة الرابع عمي ( )األسموب التفضيمي ،في

رسالتو إلى أىؿ مصر (( :أما بعد فقد بعثت إليكـ يا أىؿ مصر عبداً مف عباد اهلل وىو األشتر ال
يناـ أياـ الخوؼ ،وال ينكؿ عف األعداء ساعات الروع ،أشد عمى الفجار مف حريؽ النار))(ٓٗ).
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
قابؿ الخميفة ( )بيف صورة حريؽ النار ،وشدتيا وضراوتيا ،وبيف شجاعة مالؾ بف األشتر،
فكشفت الصورة عف التعبير بأحاسيس الخميفة المتوغمة في أعماقو مف ىموـ وأحزاف متواكبة عميو،
فأخرجت صورة تشبييية مستمدة أبعاد طرفييا مف العالـ المادي ،لبياف حقيقة نفسية في المبالغة

في المعنى الحسي المرسوـ بطريقة فنية أنيقة متمونة بموف النار المضرمة لتصوير صورة تشبييية

مستمدة جذورىا مف الخياؿ ،طرفاً كؿ منيا يدرؾ بالحس ،ولو أثر في الواقع ،بيد أف تركيبو ليس لو
مثيؿ حقيقي واقعي ،وانما ىو مستوحى مف الخياؿ في صورة خيالية استمد مقوماتيا مما بصره مف
مناظر حقيقية(حريؽ النار) ،فكانت وسيمة لنقؿ تجربتو وىو في صدد تيديد انييار األمة اإلسالمية

عندما افتقد رسوؿ اهلل (.)
ب _الكناية:

الكناية أحد أساليب البالغة العربية ،ووسيمة مف وسائؿ البياف العربي ،وأداة مف أدوات تصوير

المعنى فنياً ،فضالً عف أنيا لوف مف ألواف مظاىر اإلبداع التعبيري ففي تجسيد المعنويات ونقميا إلى

المحسوسات وىذه طبيعة التصوير اإلبداعي التي تكشؼ عف جماؿ التعبير الذي يتمثؿ في طبيعة

الوسائؿ التي تشخص المجردات فتجعميا محسوسة ،والمراد بالكناية إثبات معنى مف المعاني ،فيومئ

بو إليو ويجعمو دليالً عميو في إثبات المعنى وتقريره ،وليذا جاءت الكناية أبمغ مف التصريح ،وىي
تمتاز بالدقة والغموض ،وجماؿ التعبير وعمؽ التأثير في نفس المتمقي الذي ال يدركيا إال بفحص

المعاني والتصرؼ عمى ماىيتيا في أثرىا اإليحائي الذي يقدمو المعنى في إطار فني حسف تنـ عف

ذوؽ صاحبيا فتأتي بتعابير متنوعة مف تعريض وتمويح واشارة ورمز وفؽ السياؽ الذي ترد فيو(ٔٗ).

واعتمد الخمفاء الراشديف( )الصورة الكنائية في رسائميـ لتأليؼ حقائؽ تحمؿ تجربتيـ األدبية
المستوعبة لنظاـ الحياة في مستوياتيا المختمفة والسيما النظاـ االجتماعي ،فحممت طابع إبداعيـ

الفني في موضوعات متباينة تدؿ معانييا عمى الوقوؼ عمى المحمود والمذموـ منيا في تعابير أبدع
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
في عرضيا ،وتفنف في أدائيا بحسب أنماط كنائية متنوعة فمف ذلؾ الصورة الكنائية لمقيمة

االجتماعية لظاىرة الشجاعة التي ليا وشجة قوية بالسيادة ومزؽ صاحبيا ،فأتحفنا أبو بكر الصديؽ

بكناية صفة خالد بف الوليد ،السيد الشجاع والقوي في قومو ،فقاؿ مادحاً لو في رسالتو إليو( :واني

قد وليتؾ عمى جيوش المسمميف ،وأمرتؾ بقتاؿ الروـ ،وقد جعمتؾ األمير عمي أبي عبيدة ومف

معو)(ٕٗ)ّ .لوح الخميفة( )عف شجاعة القائد خالد بف الوليد (وقد إني وليتؾ عمى جيوش
المسمميف) ،بيد أف ما ورد في عبارة (وقد جعمتؾ األمير) تبرز الكناية في (واني وليتؾ عمى جيوش
المسمميف) ،وأىـ ما انمازت بو ىذه الصورة إثبات المعنى وتقريره في تكراره بضمير المخاطب

(الكاؼ) ،والذي حقؽ لوناً مف االرتياح نفس القائد ،فتموف شجاعة خالد بالمعنى المادي والمعنوي
في ٍ
آف معاً .وفي مشاىد آخر يذكر الخميفة عمر بف الخطاب ( )بخطورة األمر ،بيد أنو ال يصرح
بالنسبة المراد ذكرىا عمى نحو ما نجده في رسالتو( )لعمرو بف العاص (إف أدركؾ كتابي قيؿ أف

تدخؿ فأرجع إلى موضعؾ ،..واف كنت دخمت مصر فأمض لوجيؾ ،واستعف باهلل)(ٖٗ).

لـ ينسب الخميفة الفاروؽ( )إلى صفة خطورة األمر وفداحتو لجيش المسمميف في مصر لمقاتمة

جيوش الروـ ،بصريح العبارة وانما كنى عف ذلؾ بػ (إف أدركؾ كتابي قبؿ أف تدخؿ فأرجع الى

موضعؾ) ،فحممت القيمة المعنوية لخطورة الموقؼ ،ومما يقوي نسبة الخطورة إلى عمرو بف العاص

صيغة الفعؿ (استعف باهلل) ،وىذا التوكيد في المعنى أثره في تشديده في ذىف السامع وترسيخو.

فموح
أصؿ الخميفة الصديؽ( )لزمف القيمة المعنوية لمواجية وتحدي توسع الدولة اإلسالميةّ ،
و ّ
إلى ذلؾ ،فقاؿ( )لخالد بف الوليدِ :
((سر إلى العراؽ حتى تدخميا ،وابدأ بفرج اليند ،وتألؼ أىؿ
فارس ،ومف كاف في ممكيـ مف األمـ))(ٗٗ).
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
ال ي ّكنى الصديؽ( )عف المواجية والتحدي ،وانما أكد ىذه القيمة بشدة ،بداللة العبارة ِ
(سر إلى
العراؽ حتى تدخميا) و (ابدأ بفرج اليند) ،فنمحظ المزج بيف فعؿ األمر ِ
(سر ،و ابدأ).
وبيف الفعؿ (تألؼ) ،ومف ىنا رسـ الصديؽ( )البعد الزمني لتأصيؿ ظاىرة التحدي والمواجية التي
ّ
ىي في موضع فخره في التعبير الكنائي ضمف بناء الرسالة.

وكاف لقيمة العدؿ واإلنصاؼ بيف الرعية نصيبيا في رسائؿ الخمفاء الراشديف في الصور الكنائية،
ومنيا الصورة التي تستتر فييا صفة العدؿ واإلنصاؼ المراد ذكرىا والمكممة لصورة الخميفة العادؿ،

(أف أعدؿ السيرة أف تنظروا عمييـ ،ثـ ث ّنوا
فأرسؿ الخميفة عثماف بف عفاف ( )إلى بعض عمالو َّ :
بالذمة فتعطوىـ الذي ليـ وتأخذوىـ بالذي عمييـ)(٘ٗ).

شممت الرسالة وصؼ األخالؽ الفاضمة بقولو(( :)واف أعدؿ السيرة) ،كناية عف تعاليـ اإلسالـ،

وىي مف مستمزمات العامؿ العادؿ ،وتأتي صفة المساواة واإلنصاؼ مقترنة بتطبيؽ تعاليـ اإلسالـ،
ومتضافرة معيا لتكويف شخصية مثالية عالية ،وأىـ ما انمازت داللة ىذه الصورة عف غيرىا مف

صور الفنية ،أف الخميفة عثماف بف عفاف جمع بيف صورتيف كنائيتيف بداللة مكثفة في أكثر مف

نصؼ الفقرة في قولو (( )أعدؿ السيرة).

ومف سمات العدالة المالزمة لمسيادة والقيادة في الرعية ،فقد أرسؿ الخميفة الفاروؽ( )إلى

عمالو( :خذ الصدقة مف أوسطيا وال تأخذ مف ٍ
السف التي عميو إال تمؾ السف
رجؿ إف لـ تجد في إبمو َّ
مف شروى إبمو أو قيمة ٍ
فتكب عنيا عف
مما تجب بو الصدقة
َّ
عدؿ ،وأنظر ذوات ّ
الدر والمخاض ّ
مصالح المسمميف فإنما ِثماؿ حاضرىـ ،وزاد مغربيـ أو معدييـ ،وذخيرة زمانيـ)(.)ٗٙ

ووصؼ الفاروؽ( )تطبيؽ التعاليـ اإلسالـ في الصدقات ،ولكي يؤكد الصورة ويقوييا ،أردفيا
الدر والمخاض) ،كناية عف الحامؿ والمرضع مف اإلبؿ ،ومف محاسف
بصفة كنائية لو( ،وأنظر ذوات ّ
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
التعبير الكنائي انو استثمر لتوكيد المعنى وترسيخو في ذىف عاممو ممف يمزـ الصدقة وممف ال يمزـ

لو الصدقة مف المواشي والغنـ واإلبؿ .ويجد الخميفة عمي بف أبي طالب ( )في الصورة الكنائية
اسموباً فنياً واضحاً لمتعبير عف شجاعة عاممو مالؾ بف الحارث األشتر الذي أرسمو الى أىؿ مصر،
ودفاعو عنو وحمايتو لو في فخره الذاتي إذ أرسؿ( )إلى مصر قائالً( :فقد بعثت إليكـ عبداً مف

عباد اهلل وىو األشتر ال يناـ أياـ الخوؼ وال ينكؿ عف األعداء في ساعات الروع)( .)ٗٚأوحت الصورة

الكر
التعبيرية بداللة (ال يناـ أياـ الخوؼ) ،المراد بو شجاعتو في مواجية العدد وجياً لوجو عمى ّ
واالقداـ والفروسية والمصاولة ،وىذا ال يتـ إال بقمب شجاع جسور .وعبر الخميفة( )في ىذا

األسموب الرائؽ الموحي عف زىوه في محاماة عاممو في معالجة فنية متساوقة مع أجزاء بناء

رسالتو .ومف موجبات الشجاعة القسط بالحؽ بيف االثنيف ،فوصؼ الخميفة الفاروؽ()القسط
بالحؽ وتحقيؽ العدالة بيف المسمميف فذكر في رسالتو إلى عمالو(( :)وأجعؿ لممدَّعي أمداً ينتيي

وجيت عميو ،فإف ذلؾ أجمى لمعمر ،وأبمغ في العذر ،فالمسمموف عدوؿ
إليوّ ،
فإف أحضر بنية واالّ ّ
)ٗٛ
بينيـ ،بعضيـ عمى بعض) .

إف
استعمؿ الخميفة الفاروؽ ( )التعبير الكنائي (أجمى لمعمى) كناية عف الظمـ واظيار الحقيقةَّ ،

جماؿ الصورة الكنائية تكمف في شدة مبالغتيا وبراعة أدائيا ،وقوة بالغتيا ،ألنيا تنأى عف التصريح

بمفظ التعبير المطيؼ ،المكشؼ الداللة ،الغني باإليحاء.

وقد يعطي األسموب الكنائي صورة فنية تدؿ عمى النصح واإلرشاد عمى نحو ما نجده في رسالة
(أما بعد ،فإنكـ إنما بمغتـ ما بمغتـ
الخميفة عثماف بف عفاف ( )لعامة الرعية ،حينما كتب إلييـّ :
باالقتداء ،واالتباع ،فال تمفتنكـ الدنيا عف أمركـ)(.)ٜٗ
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مجلظ كليظ الطلوم االسالميظ
الصورة النثريظ في رسائل الخلفاء الراشدين (رضي الله صنهم)
الصورة مفعمة في الداللة النفسية لتصويره مشيد (ال تمفتنكـ الدنيا عف أمركـ) كناية عف اتباع

الباطؿ والميؿ عف الحؽ ،والصورة توحي بسخرية الخميفة واستيزائو فضالً عف صورة النصح

واإلرشاد ،فحقؽ التناقض النفسي حقؽ لمصورة الكنائية متعة كشؼ المعنى المستتر لممتمقي ،فشارؾ

الخميفة ( )في متعتو بتجربتو الفنية.
ج_التصوير االستعاري:

ولالستعارة ليا تجسيـ األشياء وتشخيصيا وخمؽ صورة خيالية باستعارة شيء لشيء آخر ليس مف
جنسو ،لتقرب المعنى إلى ذىف السامع وتثير خيالو ،فيانس بيا واالستعارة فف مف فنوف البالغة

تنقؿ العبارة في مكاف غيرىا ومالكيا تقريب الشبو ومناسبة المستعار لو لممستعار منو ،وامتزاج

المفظ بالمعنى حتى يتحقؽ التؤاـ بينيما ،فاالستعارة مف بياني النص ،فتكتسب العبارة قوة وفاعمية

مف خالؿ السياؽ العاـ الذي ولدت فيو حيث تتآزر العالقات المغوية (ٓ٘).

ويقوـ النص االستعاري عمى التشبيو ،ولذلؾ َّ
عد التشبيو ىو األساسي ،واالستعارة فرع لو ،فأنت تريد
تشبيو الشيء بالشيء ،فتدع أف تفصح بالتشبيو وتظيره وتجيء إلى اسـ المشبو بو فتعيره المشبو

وتجريو عميو ،لذا نجد االستعارة قائمة عمى خرؽ المألوؼ مف النظاـ المغوي ،فتخرج المفاظ مف

داللتيا المعجمية إلى دالالت إيحائية تتسـ بالجماؿ البالغي والتصوير الفني(ٔ٘) ،ليا القدرة عمى
استيعاب االنفعاالت واألفكار ،فتحدث في نفوس سامعييا بشتى العواطؼ وبمختمؼ الخياالت الفكرية،

فتحرؾ وجداف أصحابيا بروعة جماؿ فنيا ،ألنيا تنقميـ مف واقع مرير إلى واقع خيالي جميؿ ببراعة
التصوير الذي يعتمد عمى قدرة الفناف في إظيار القيمة الجمالية ليا بخمؽ عالقات جديدة لمعبارات،

وبدالالت جديدة تتجاوز المدلوؿ المغوي ليا وبسحر عالـ الخياؿ فييا(ٕ٘).
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ونظرة فاحصة في رسائؿ الخمفاء الراشديف( ، )نجدىا ترتقي بالصورة التي رسميا ليمنحيا الحياة
والحركة المتجددة وىو يعبر عف المعنى الحسي المتخيؿ ،أو المعنى الذىني فيضحى المعنى الحسي

مشيداً منظو ارً ،والمعنى الفكري ىيأة وحركة ،والحالة النفسية لوحة فنية متخيمة ،تبعاً لتجربتيـ

األدبية ،ولخصوبة خياليـ ،وتمكنيـ مف ممكاتيـ المغوية التي توحي مدلوليا بطاقات إيحائية تشد

المتمقي لمصورة وتثير انفعالو وتجاوبو معيا.

ومف أنواع الصورة االستعارية الصورة الحسية التي يخاطب الخميفة عمر بف الخطاب ( )عمالو:
(خذ الصدقة مف المسمميف طيرة ألعماليـ ،وزكاة ألمواليـ ،وحكماً مف أحكاـ اهلل)(ٖ٘).

َّ
حث الفاروؽ( ) في ىذه الصورة االستعارية عمالو بأف ال يتورع عف بذؿ الحؽ الذي يناصره ،وال

ي عبأ بما يعارضو بيده وقولو ،والسيما في تطبيؽ أحكاـ الشريعة اإلسالمية منيا الصدقة ،فرسـ خيالو
صورة (خذ الصدقة) ،وفي ىذه الصورة سند فعؿ العطاء واألخذ (الصدقة) وىو فعؿ معنوي ،محقؽ

بذلؾ تحقيقاً حسياً ،وقد اجتاز المفظة (صدقة) ،الواقع المعنوي وارتقيا إلى طباع اإل نساف في الحركة
والييأة ،بصورة مؤثرة توصي بالحزـ وتمثميا الواضح لموقؼ الخميفة مف تطبيؽ العادؿ ألحكاـ

الشريعة اإلسالمية في الصدقات.

ونظير ىذا النوع مف الصور االستعارية ما ورد في سياؽ الفخر ،فقاؿ الخميفة عمي بف أبي طالب

( )ألىؿ مصر( :فقد بعثت إليكـ يا أىؿ مصر ،عبداً مف عباد اهلل وىو األشتر ال يناـ أياـ الخوؼ
وال ينكؿ عف األعداء ساعات الروع)(ٗ٘).

جسد الروع وىو
صور الخميفة فخره في مالؾ األشتر بقوتو وصالبتو في دفاعو عف أىؿ مصر ،فقد ّ
ّ
شيء معنوي بشيء ممموس محسوس وىو (ساعات) ،محقؽ تحقيقاً حسياً ،اتخذنا فييما داللة
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جامعة وىي الحماية والدفاع؛ فأتت الصورة االستعارية متفاعمة مع وصؼ الخميفة في فخره ألخالؽ

مالؾ بف األشتر القتالية.

وقد تشترؾ الصورة الحسية مع الصورة العقمية في آف معاً ،عمى نحو ما في رسالة الخميفة عمي

( )إلى أىؿ مصر( :فأسمعوا لو وأطيعوا أمره في ما طابؽ الحؽ)(٘٘).

إف صورة الحؽ إنما تماثؿ صورة التطابؽ ،وقد نقؿ الخميفة صورة التطابؽ بيف شيئيف مادييف إلى
َّ

فشبو المحسوس بشيء
صورة بيف شيء مادي وآخر معنوي ،وجعؿ ما ليس محسوساً بمحسوس ّ
آخر معنوي حتى غدا المعنوي جزءاً مف عوالـ الحس تشاىده العيف ببراعة خياؿ الخميفة التي زيف
الصورة العدالة اإلسالمية وقوى إيحائيا.

وتضارع ىذه الصورة صورة وصؼ الخميفة عمي ( )لمحؽ عمى سياؽ وصؼ العدالة في رسالتو
إلى عامة المسمميف عند استخالفو ((وقد بعثت إليكـ قيس بف مسعدة بف عبادة أميرا ،فوازروه

وكانفوه ،وأعينوه عمى الحؽ وقد أمرتو باإلحساف إليكـ إلى محسنكـ والشدة عمى مريبكـ والرفؽ بعد

أمكـ وخواصكـ))(.)٘ٙ

استعار الخميفة فعؿ اإلعانة ،وىو أمر محقؽ تحقيقاً حسياً مف مستمزمات اإلنساف إلى الحؽ ،وىو

أمر محقؽ تحقيقاً عقمياً ،والقرينة الجامعة ليما تدؿ المساعدة في تصوير بميغ يشد انتباه السامع

بتخيؿ الصورة فيجعمو يتغافؿ عما يتضمنو الكالـ مف تشبيو مستتر بقوة تأثيرىا.
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اخلامتة:

ومما تقدـ يتبيف اف الصورة النثرية في رسائؿ الخمفاء الراشديف ( )أف اقتضتيا الموىبة األدبية،
والفكر العميؽ والخياؿ الواسع ،والقدرة اإلبداعية عمى توليد المعاني وتوليفيا واتساعيا التي ليا

أثرىا البميغ في التصوير.

فالتشبيو وسيمة الخمفاء الراشديف ( )لتوضيح معالـ الصورة ،وتقريبيا إلى األذىاف وامتاع نفوس
السامعيف بارتقائيا غمى الخياؿ ،والكناية لغة التعبير غير المباشرة التي تمنح الصورة التيذيب

والمطافة والمياقة في تصوير األشياء،واالستعارة فرع عمى التشبيو بيد أنيا أشد وقعاً في النفس،

المشبو ،وتخيؿ صورة
إلثارتيا الخياؿ الجامح بما توحيو مف قوة التمثيؿ المتأتية مف المفظ في إغفاؿ
ّ
حسية ،وفي اإليقاع
جديدة ،وابتكار المعاني في القدرة عمى تجسيد األفكار والمشاعر بصورة مألوفة
ّ

تتكوف عممية بناء ىندسة النص النثري مف سجع وتكرار والطباؽ والسجع ،فأعطى المغة سمة بارزة

في البنية النثرية ،فأكسبيا طابعاً فنياً بار ازً ،ومنح الصورة النثرية عطاء فنياً غنياً باإليحاء والخياؿ
والسيما الصورة الفنية فتوسع مدلوليا في التعبير الموجز.

حميد مجيد ،وآخر دعوانا أف الحمد
غني عف العباد
ٌ
نسأؿ اهلل تعالى ( )قبوؿ صالح أعمالنا أنو ّ
هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى الحبيب المصطفى وعمى آلو المنتجبيف وأصحابو المياميف.
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- se in the caphs messages
Anthea Abase
purposes represented by messages, hija'a, pride, enthusiasm
and moaning in addition to the other purposes like complain,
describing and the apology. His praise was honest in loyalty to
a messages s for his Hija'a he employed it to h messages is
tribe and in his pride he was best to his people where he used
all the pu messages rposes which were used by his era poets.
As for chapter two it studied the artistic side where it was
divided into four inquiries (poem structure messages music,
poetic image and utterances and constituencies) and he wrote
on the famous Arabs meters (simple, integrated, long, rich, the
sloppy, the light, the partial integrated ).
As for his rhymes he was accurate in choosing them and they
were absolute. As for the internal music he depended on Albadee he took care of the poetic image. And the simile was the
great portion of his messages then came the metaphor and Alkinaya and the direct movable image.
As for his utterances they were easy, clear and of good
expressing. Where the poet used the utterances which suite his
messages poetic purposes. And he used the request style
(inquiry, command and calling).
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