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 ادلقدمة                            
       
ِي       الػػػػػ , كالى ييػػػػػؤىد م حى ػػػػػاءىقي اجدىػػػػػاد كفى , كىاًل ييٍحًصػػػػػ  نىٍدمى ْىػػػػػاًْليكفى ِي اج تىػػػػػ ٍمػػػػػدي ًَّ اجالػػػػػذىم الى يىٍبليػػػػػلي ًمٍدحى اجحى

, األمػيف, اجمبدػكث رحمػي جلدػاجميف علػى حبيبػِ اجماتػار جتىػليـا, كأتـ كأ ضؿ اجصبلة ,اجيمٍ تىً ديكفى 
   اجغر اجمياميف.آؿ بيتِ اج راـ على ك 

كمدينان ثٌران جلبحث  كصا زاارةنص   أما بدد   ف نصكص  تاب ن ج اجببلغي كمىتدر ِ تيدد       
شداعان دالجيان ,     تمتلؾ ىيركرة مدنكييماتلفي كاجدراىي مف  كانب مد زة  ال ينت  , كل , كا 

تلؾ اجنصكص  ت,  ْد  اءبدد اجْرآف اج ريـاألٌكؿ جلدربيي كاألمثؿ ج ا  كاإلبداع, اإلماـ اجااجدة
ا كبحىباف لذق اجْيمي اج ليلي اجت  تتحلى ب ا لذق اجنصكص, كدال اجباحث    مباني  رصيني

جكابات ))اجاكض    مكضكع ييبي ف ك  ا مف اجك كق اجمشر ي اجت  أنارت اجىبؿ جلدارىيف كلك
نظرا ج ثرة  كابات اإلماـ كتنكع ا    ؛ ((اإلماـ عمي في نيج البالغة كمستدركو دراسة تداكلية

اجن ج كمىتدر ِ كالىيما    اجمدة اجت  نيص ب ب ا اإلماـ الفيي جلمىلميف إذ  ثرت  ي ا 
اجك كؼ على  االضطرابات كاالت اذبات كاألحداث اجىياىيي اجمتْل بي   اف اجغرض مف اجدراىي لك

يلحظ    اجْي مي, كل  مدكني اج كابات اجصادرة عف اإلماـ,  ب اج ت مدكني مف مدكنات لذق
اجدراىات اجت  تاص اجمنالج اجلىانيي اجحديثي, كنظريات اجك ت اجحاضر إ باؿ اجباحثيف على 

جك كؼ على ا , أككص باجطريْي اجتْليدييتفىير اجنص اجنْد اجحديث, اجت  جـ ت تًؼ باجك كؼ على
جـ , كاىت ناق ما ث عف اجدالالت اج امني الؼ بدض الا إجى اجبحتددا, بؿ تاجدالالت األكجيي ج ا
ا. كتأىيىا على لذا ك ع ااتيارم على اجنظريي ؛ طلبان جلدالجي اجدميْي  ي يصٌرح بِ اجنص

ـٌ  اجتداكجيي, اجت  ت مع بيف أدكات اجلغي كأىاجيب ا اجماتلفي  ضبل عف اجببلغي    دراىي اجنص ث
 .تْديـ رؤيي مت املي    اجبحث كاجدراىي

دة    اجن ج كمىتدر ِ, اجت  تنٌكعت اجكار  م مكعي مف اج كابات اجدراىي   لذق تحٌددت ك د     
جحلْي مف  اجدراىي م ملين لذق  ددٌ كتي , يتىؽ مع اجمدان , اجت  ىيْت جبيان ا؛ تنٌكعان ملحكظان 

))سمطة الفعؿ  ىي اجن ج    ضكء اجمن ج اجتداكج ,  دراىيدرا متالتاجت  كاجبحكث, اجدراىات 
 دراجي صافيولباحث كلك بحث منشكر ج ,((الكالمي مف خالؿ رسائؿ اإلماـ عمي ابف أبي طالب

كلك بحث  ,((كظيفة الحجاج في نيج البالغة قراءة في األنماط كالدالالت)), كمف اج زاْر
مف  ليي اآلداب  امدي ذم  ار,  كحيدر برزاف العكيمي ,ىادم شندكخ حميد السعيدمجلباًحثىيف 

مف اجدراؽ, مؤيد آؿ صكينت  كلك بحث منشكر جؤلىتاذتقنيات الحجاج في نيج البالغة((, ك))
 ثيكل  رىاجي ما ىتير جلباح))أفعاؿ الكالـ لإلماـ عمي في نيج البالغة دراسة تداكلية((, ك



 
 

 8
1-  

2-  

 , داكؿباج    ن ج اجببلغي باالىتداني  داؿ اج بلمييت  ي ا األ, إذ درىمف اج زاْرأحالـ صكلح 
االستمزاـ الحكارم في خطب نيج البالغة , ك)) مْلدي عف اجتحليؿ اجتداكج  اجمد كد جلنصكصك

مف  امدي  عمي عباس فاضؿ الربيعي(( كل  رىاجي ما ىتير جلباحث الطكاؿ دراسة تداكلية
ت  ا تصر  ي ا اجباحث على دراىي االىتلزاـ اجحكارم  رببلء     ليي اجتربيي جلدلكـ اإلنىانيي اج

(( كل  األبعاد التداكلية في نيج البالغة   تلؾ اجاطب دراىي    ضكء اإلطار اجتداكج  ك))
مف اج امدي اجمىتنصريي  ليي اجتربيي اجت   يسرل خمؼ سمير السعيدمأطركحي د تكراق جلباحثي 

اـل   ذق اجدراى ات متفر ي بحىب ما لك مبلحظ  بدض ا يدرس أ داؿ تزامنت مع أطركحت  كمف ث
اج بلـ كبدض ا يتناكؿ اجح اج  ضبل عف ا تصارلا على  تاب اجن ج مف دكف ىكاق مف 

 اجمىتدر ات األارل.  

اجاطكط اجدامي,  ْد بدض ث ما ابل كت در اإلشارة إجى أف لذق اجدراىات جـ تلتًؽ باجبح     
, كاجذم أعانن  على ذجؾ أٌف  كابات ِ باجبحث كاجدراىيتناكج  أ رر ما ىبؽالال حاكجتي  الدا أ

؛ جذا ـ يدرى ا باحثه مف لذق اجك  يلاإلماـ    ن ج اجببلغي كمىتدر ِ جـ تيدرس دراىي تداكجيي,  
 ي اج كابات اجدلكيي اجكاردة    اجن ج كاج تب اجمىتدر ي عليِ.شرعت بدراى

 مدت ,  مف  تاب ن ج اجببلغي كما اىتدرؾ عليِ  كابات اإلماـع فت على اىتْراء ك د      
 مدكنين غنيين ك بيرةن جلبحث.

اـل ا تضت اطي اجدراىي      تمت بابلصي , ك تم يدو ب , ىيبْتعلى ثبلثي  صكؿ اتْىيم  كمف ث اي
 . برز ما تكصؿ إجيِ اجبحث مف نتاْجتضمنت أ

 على محكريف:  يى ـ اجتم يدك      

ك اف على ثبلثي محاكر درس اجمحكر األكؿ مف ـك  )مفيـك الجكاب( أما األكؿ  حمؿ عنكاف     
اج كاب    اجلغي كاالصطبلح كدرس اجمحكر اجثان  مف كـ اج كاب كما ييشتؽ منِ على حيف 

 درس اجثاجث مصطلح اج كابات كمىكغ تكظيفِ    اجبحث.

تحدث عف مف ـك  كلك على ثبلثي محاكر األكؿ ) مفيـك التداكلية(أما اجثان   كىـ بػ     
اجتداكجيي    اجلغي كاالصطبلح, كعرض اجثان  اجى اجحديث عف ألميي اجتداكجيي كك ؼ اجثاجث 

 على اجحديث عف در ات اجتداكجيي.

مف ـك  (اإلشاريات في جكابات اإلماـ عميدرس اجفصؿ األكؿ, اجذم كىـ بػ)     
ي اجثبلثي اجمتمثلي باإلشاريات اجشاصيي,  اإلشاريات كتْىيمات ا ثـ انتْؿ اجى دراىي محاكرق اجْريى
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كاإلشاريات اجزمانيي, كاإلشاريات اجم انيي, ك يفيي تكظيف ا     كابات اإلماـ, كما اجدالجي اجت  
  دالمىت ا بحىباف ظركؼ اجىياؽ اجت  ذ رت  ي ا.

جلحديث  (بػ)األفعاؿ الكالمية في جكابات اإلماـ عمي , اجذم عينكفى اجفصؿ اجثان عيْد ك      
عف األ داؿ اج بلميي مف حيث اجمف كـ كاجنشأة  ضبل عف اجمحكريف اجْريىيف جلفصؿ, اجمتمثليف 

اإلخباريات, كالتكجيييات, : )سيرؿباأل داؿ اج بلميي اجمباشرة بأ ىام ا اجامىي بحىب تصنيؼ 
اؼ كدراىتِ (, تحدثنا  ي ا عف  ؿ صنؼ مف لذق األصنكااللتزاميات, كالتعبيريات, كاإلعالنيات

( كما امتل ت مف  طابع إن ازم  ضبل كبياف اجصكرة اجت  كردت علي ا     كابات اإلماـ)
عف إحداث اجتأثير    اجمااطىب, على حيف تمثؿ اجمحكر اجثان     تناكؿ األ داؿ اج بلميي غير 

اجمْصكد,  اجمباشرة اجكاردة     كابات اإلماـ كما تحملِ مف  كة إن ازيي باجكصكؿ اجى اجمدنى
 اجذم يتـ اجكصكؿ اجيِ باجمدنى اجظالر اجمنطكؽ ثـٌ مدر ي اجْكة اإلن ازيي كاجتأثيريي جِ.

باج شؼ  ()الحجاج في جكابات اإلماـ عميكت فالؿ اجفصؿ اجثاجث, اجذم حمؿ عنكاف     
اتِ مع اجمااطىًبيف على ااتبلؼ صك  رلـ عف اجتْنيات كاألىاجيب اجت  أكردلا اإلماـ    محا ال

كتك  ات ـ كميكج ـ كمدتْدات ـ كتـ اجتطرؽ  يِ اجى مف كـ اجح اج    اجلغي كاالصطبلح ثـ 
تناكؿ آجيات اجح اج, اجت  تتمثؿ    محاكر ثبلثي: األدكات اجلغكيي, كاجتْنيات اجببلغيي, كاجىلـ 

 اجح ا  .

نكع اجدراىي اجت  جـ ب مدت علي ا تنٌكعان  بيران بحىاجت  اعتكاجمرا ع ك د تنٌكعت اجمصادر      
 , ـ اجلغكيي كاالصطبلحيياجمداؼ على حدكد ظالرة جغكيي بحٌد ذات ا  ْد اعتمدت على تْ

, ك د أ دت كمصادر اجلغي كاجببلغي بأنكاع ا, كمصادر اجلىانيات اجمداصرة كالىيما  تب اجتداكجيي
عددو مف  بلن عفدو مف اجمرا ع األ نبيي اجمتر مي, اجت  ال غنى جلبحث عن ا,  ضمف عد
 .ح كاجرىاْؿ اج امديي, كاجبحكثاألطاري

حسف عبد  اجد تكرش رم كامتنان  إجى  تٌْدـ بااجصكأايران أرل مف اجكا ب علٌ  أف أ     
ج  مدلما نصكحا   اف , اجىديدة لا بتك ي اتِااجت  أثر  أطركحت ؛ إلشرا ِ على المجيد الشاعر

اَّ عن   جِ اجصحي كاجدا يي, ك زاق أىأؿ اَّ , شد اجمٌْكـكاجمر , ندـ اجداجـ كمك  ا رشيدا, ك اف
 .اجمحىنيف  زاءكعف اجدربيي اير 

, ا ما اىتطاعت اجي ا ىبيبليؽ األلداؼ اجمر كة من اجدراىي جتحْلذق كاتامان أ كؿ جْد ىدٍت      
ف باف    ذجؾمن ا اجفاْدة  لٌلِ يدكد اجفضؿ  ت لت  ف   كف  د نلت  مف نفى  كأاجنْص من ا , كا 

ِي ال  :ق(ٕٗٓ)ت انياألصفي العمادؿ , ك د  اكحدق  اج ماؿ شرؼ اجمحاكجي  )) إن  رأيتي أٌن
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, كجك زًيد لذا ج اف    غدق: جك غيي ر لذا ج اف أحىفإال  اؿ …ي تبي أحده  تابان    يكمِ
, كلك دجيؿه اجدبركلذا مف أ مؿ  …, كجك تيًرؾ لذا ج اف أ مؿتحىف, كجك  يد ـ لذا ج اف أ ضؿييى

اجدماد األصف ان  أبك , اريدة اجْصر ك ريدة اجدصر,)على اىتيبلء اجنْص على  ملًي اجبشر((
 (. ٓ/ُ: لػ(ٕٗٓعبد اَّ محمد بف محمد )ت

 

 أف الحمد  رٌب العالميف كآخر دعكانا

 

 الباحث                                                                                                             

 ههند بديع ًاجي                                                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 01
1-  

2-  

 

 انتمهيد
 : مفهوم الجواب:أوالا 

 .طالحاا .الجواب لُغةا واص1
 اب وما ُيشتق منه.. الجو2
 .جوابات(الصطلح)مُ  . توظيف3

 ثانياا: مفهوم التداولية:
 .التداولية لغةا واصطالحاا.1
 .أهميتها.2
 . درجات التداولية.3
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 مفهوم الجوابأوالا: 

 .طالحاا .الجواب لغةا واص1
 . الجواب وما ُيشتق منه.2
 .جوابات(الصطلح)مُ  . توظيف3
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 أوالً: هفهىم اجلىاب
  .الجكاب لغة كاصطالحا.ُ

 : في المغةالجكاب 
(  ق(ّٓٗ)تابف فارسذ ر       كىبى )) اج يـ كاجكاك كاجباء أصؿ كاحد, كلك أٌف:    مادة ) ى

ٍرؽي اجش ء (( .اى ٌكابه ٍكبا,  أنا  اْبه ك ى ٍبتي األرضى  ى جِ أصؿ آار, كلك:  كأفال  ,(ُ)يْاؿ  ي
بىي. كاجم ابىيي اج ا مي بى اكى  ى ابِ  كابنا, ك د تى أ ى ػػػػِي  ػػػػػػػػػى اؿ  ىلىمػػػػػػػػػيْ ,بلـػػػػػػػػمرا ديي اج ))  ,(ِ)((كابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكى

 ,بكاًْ ؟ أم: ابره ثابت. كاج ميع: اج ى راب يب, كيْاؿ: لؿ عندؾ  ابييي  ً يي  ابى مف أ ى كلك ))
رض بديدة, أم: أرض اجى أابر, أم محمكجي مف  ييي كيْاؿ اج كاْب: اجغراْب مف األابار, ك اب

  .(ّ)((ت اجببلدابى  د  ى 
ابيكا(     كجِ تداجى:َِٕ كؿ اجفراء)ت ىػ(َّٕاألزىرم)ت نْؿك       ڃ  ﴿ ق( مبٌينا جفظي ) ى

 اتاذكق بيكتان  ارليف, كنحك  ,ار كا اجصار :كاابي  اؿ اجٌفراء:  ى ))  (ْ)﴾ ڃ  ڃ  ڃ  چ
 . (ٔ)((ب : اجذم يي ابي بِاجًمٍ كى ))ك ,(ٓ)((ذجؾ
يب كمثؿه )أىاء  ً يي  ابى )اج كاب: رديد اج بلـ, أ ى ) يْكؿ:  ىػ(ّٖٓالصاحب بف عباد)تأما      

  .(ٕ)((ابً كى أم اج ى  :يً كاج ابى  يً بى يٍ اج ً  في ىى حى نِ جى ا  ين( ك ابى ىمدان  أىاء  ابين( ك )إ ى 
اَّ  ابى  ى , كاىتى ِي دى طى ِ:  ى ابى كا تى  كبى اجثى  ابى ) ى )عف ) كب( :  ىػ(ّٖٓالزمخشرم )تؿ  اك      

اكب يدن :  ى ي كاجتى بى اكى  ى اجمي  ك)) ,(ٖ)(( اجٌظبلـ ابى  ى  ا, كى ابى اجفبلة كا تى  ابى  ى   از:م, كمف اجقي اءى عى دي 
 .(ٗ)ر((اكي حى اجتال 

                                                 
 .ُْٗ/ُ) جكب (: , محمد ىاركفعبد السالـ تح:  مقاييس المغة,( (3
  نفسو.( 1)

 .ُّٗ-ُِٗ/  ٔ :)جكب(, تح: ميدم المخزكمي, كابراىيـ السامرائي, الخميؿ بف أحمد الفراىيدمالعيف, ( (1
 . ٗالفجر : ( 4)
  .ُِٔ/  ّ :)جكب( ,محمد أبك الفضؿ ابراىيـتح:  تيذيب المغة, األزىرم,( 5)
 . ٕٔٓ/ٕ, )جكب(:  عبد الحميد ىنداكم, , تح:ه( المحكـ كالمحيط األعظـ, ابف سيد6)
 . َِِ/ ٕ: )جكب( ,الشيخ محمد حسف آؿ ياسيف :تحالمحيط في المغة, ( 7)
 .ُْٓ-ُّٓ/ُ, )جكب(:  تح: محمد باسؿ عيكف السكد, أساس البالغة, (8)
 . َُِ) جكب (:  ,ق(َٔٔ( مختار الصحاح, محمد بف ابي بكر الرازم)ت9)
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كبىيى كاجً يبيى, باجابى ي كاج ال ابى )) اإل اب كاإل ى :أف ىػ(ُٕٖآبادم)ت الفيركزكذ ر        ىر: ي كاجمى ي
: درعه تلبىِ اجمرأة))ك .(ُ)اج كاب (( ٍكبي أم  طدت ا, كا تبتي اجظالبلـى  :ازةفك بتي اجم, اج ى

ِي. كاج كاب: رديد اج بلـ. تْكؿ :   .(ِ)(ىاء  ابين أاىاء ىمدان  )كاجْميص, أم  طدت
ؿ , كلك اجذم يْاببي  يً    أىماء اَّ اجمى )) (: بى كى عف ) ى  )لساف العرب(ؿ صاحب اك       

تْكؿ: ...  يبي  ً يي   ابى أاجدعاء, كاجىؤاؿ باجدطاء كاجْبكؿ ىبحانِ كتداجى, كلك اىـ  اعؿ مف 
  .(ّ)((جِاب ى  ى تى , كاىٍ ِابى  ى تى . كاىٍ ِبى كى  ٍ تى ان ك ابين, كاىٍ ابى  ى ا  ك ي, ابى  ى ابِ إً  ى ِ عف ىؤاجِ, ك د أى ابى  ى أى 

غن   ي ا عف )ما أ دىلىِ( , كعف أٌف أ ابى مف األ داؿ اجت  اىتي  ىػ(َُٖسيبكيو )تكذ ر       
دى  ى  ,  يْكجكف: ما أ كى ِي كال لك أٍ كىبي ِي, كلك أ كد  ى ابى كى لك أٍ دىؿي ًمٍنؾى بى  منِ, كابنا, كال يْاؿ: ما أٍ كى

  .(ْ)ك ذجؾ يْكجكف: أٍ ًكٍد ب كابِ, كال ييْاؿ: أٍ ًكٍب بِ
كاباكباجنظر اجى ما  اء    اجمد مات اجدربيي ن د أف جفظي )      (  د تْلبت    مداف عدة لجى

يتماشى مع مف ـك كلذا كصكال اجى اجمدنى اجمتدارؼ عليِ اجيكـ كلك رٌد اج بلـ  ك طع اجش ء, 
اـل  اج كاب؛ ألف اج كاب  اْـ على اجرد ك طع اجش ء بل   اج كاب يْطع اجىبيؿ على اجىاْؿ كمف ث

اجى  ريد بِ اجكصكؿ ء ما؛  انِ يعف ش ىأؿ أذا كالىيما     بلمِ؛ج   يزيد   اؿماج ِج دعي
 حصؿي اجغرض مف اج بلـ ما إف كبحىب لذا ينتف  ,ضاجتِ أك ما يف ر  يِ كيدكر    ذلنِ

 على اج كاب.  اجمت لـ
 : أما في االصطالح     
لـ ي د اجباحث بيف طيات اج تب اجْديمي أك اجحديثي مف يدػر ؼ بػاج كاب تدريفػا اصػطبلحيا        

كج ػف ىػرعاف مػا  جِ  انبا ااصا مع أف اجدنكاف يبدك كجلكللي األكجى    متناكؿ اجيػد كا يا أك يفرد
 اجػػى أف مػػا ذ ػػر عػػف اج ػػكاب  ػػ  مضػػافٌ  يػػردٌ كاجىػػبب  ,االعتْػػاد لػػذاتتبلشػػى لػػذق اجحْيْػػي كيػػزكؿ 

شػػارات مْتضػػبي ال ي مد ػػا علػػـ  اج تػػب ىػػكاء أ انػػت جغكيػػي أـ غيرلػػا ال يدػػدك أف ي ػػكف جمحػػات كا 
 ىػػػ(ِّٕابػػف عبػػد ربػػو )تب كاحػػد كال تْػػدـ جنػػا تدريفػػا كا يػػا جمف ػػـك اج ػػكاب,   ػػذا مدػػيف أك  تػػا

إن ػػا  :( إذ يصػػؼ  يػػِ اج كابػػات بْكجػػِكتػػاب المجنبػػة فػػي األجكبػػة)بػػػمػػف أبػػكاب عْػػدق  ابابػػ  يىػػم
صػػاحبِ يد ػػؿ  فال  ان؛ أللِ مىػػْضػػيأغمضػػِ مػػذلبان, ك أأصػػدب اج ػػبلـ  لػػِ مر بػػا, كاعػػٌزق مطلبػػان, ك ))

                                                 

 . َٕ) جكب (: تح: يؤسست انرسانت, ( القامكس المحيط,3)
ىذا المثؿ أيضان : أساء  ل, كيرك ُّّ/ُمحمد محي الديف عبد الحميد:  تح: ميداني,الظ: مجمع األمثاؿ, ( 1)

 .َُِ/ِتاج العركس, محمد مرتضى الزبيدم, تح: عمي ىاللي, )جكب(:  , ظ:أساء سمعان فأساء ًإجابةى 
 .)جكب( َّْ/ِ: , لساف العربظ: ( 1)

, )جكب(: . كلساف العرب ٗٗ/ْ , ابك بشر سيبكيو, تح: عبد السالـ محمد ىاركف:سيبكيوكتاب  ظ:( 4)
ِ/َْْ.   
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, كيتضػح مػف (ُ)((بـر اجْاْؿ    ركييٌ أرة كاىتدماؿ اجْريحي؛ يركـ    بدي ي؛ نْض ما منا اة اجف 
كما يتطلبِ مػف بدي ػي كصػفاء  ريحػي  اجذم يحدث مشا  ي بيف اجمتحاكريف كجِ أنِ يْصد اج كاب 

    .مثلي على ذجؾكاجدجيؿ على أنِ  صد بِ اج كاب اجشفال  أنِ عمد بذ ر بدضا مف األ
ماجيِ على األ كبي اجت  أ(    األجكبة المسكتةىـ )ايطلؽ  ىػ(َّْزجاجي )تالكن د       

نع اجمااطب كتى تِ جما تحكيِ مف دجيؿ كح ي  ,(ِ)ينْطع ب ا اج بلـ كيكرد مثاجيف جذجؾ كل  تْي
دامغي ال ي كف مد ا  بلـ  بل ي كف  ؿ  كاب مى تا   ناؾ أ كبي ت كف اجح ي  ي ا ضديفي 

ي ف جـ ف اج كاب أل ؛يردؼ ىؤاجِ األكؿ بىؤاؿ آار اجمااطب تراق تلْالايحينما   كغير مْندي
 كضكع اجمىؤكؿ عنِ. اجم انب تصكران  امبلن عف  ِيدطيعندق  بل  تامان مْندا أك  كابان 

 ,( جدػؿ ألم ػا  تػاب األ كبػي اجمىػ تياألجكبػة المسػكتةحملػت عنػكاف ) أاػرلكلناؾ  تػب 
, كاأل كبػػي لعمػػي عبػػد عيػػداف الخزاعػػي كبػػي اجمىػػ تي, , كاالىػػػ(ِِّالبػػف أبػػى عػػكف الكاتػػب )ت

 كبػي اجمىػ تي حيث عمد  ي ا مؤجفكلا اجػى اجحػديث عػف األ اغيرلك  , لمحمد سعيد العانياجمى تي
يػراد اجنمػػاذج كاألمثلػي علي ػػا مػف دكف أف  بينػػكا ماليتػِ مػػف أ ػػؿ يي  مف ػػـك اج ػكاب أك يدر  ػػكا علػىكا 

 .ىيخ مف كمِر ت
نػػان لػػك ا( عنك الممػػعحػػد  صػػكؿ  تابػػِ)ع ألضػػ ػػد ك  ىػػػ(ّٖٕ)تطكسػػي الابػػف السػػراج ك ػػاف 

(,  ْػد أاػذ بػذ ر  ملػي مػف اجمىػاْؿ اجفْ يػي كبػيف كتاب المسائؿ كاختالؼ أقاكيميـ فػي األجكبػة)
مػف أ كبي اجصك يي  ي ا كلك بذجؾ جـ يدطنا مف ـك اج كاب بدايي مما ي دؿ مف ـك اج كاب عاْمػا 

 .(ّ)دكف تْييد اك إيضاح

 متػػاعاإل تابػػِ )اجػػى ذ ػػر ىػػمات اج ػػكاب  ػػ   ىػػػ(ُْْ)ت مأبػػك حيػػاف التكحيػػدب يػػذلك  
حىػػف اج ػػكاب مػػا  ػػاف حاضػػران مػػع إصػػابي اجمدنػػى, أنْػػبل عػػف بدضػػ ـ  ػػاْبل : إف )) (كالمؤانسػػة

ي ػػاز اجلفػػظ, كبلػػكغ اجح ػػي(( ثػػـ يدمػػد اجػػى شػػرح ذجػػؾ بْكجػػِ: ))أمػػا حضػػكر اج ػػكاب  لي ػػكف  ,(ْ)كا 
مػا بلػكغ اجح ػي  لي ػكف حىػمان أي ػاز اجلفػظ  لي ػكف صػا يان مػف اجحشػك, ك ما إأاجظفر عند اجحا ي, ك 

حىػػػنِ مػػػف غيػػػر أِ إذ ا تفػػػى بكصػػػؼ اج ػػػكاب ك يكلػػػك لنػػػا ال ياتلػػػؼ عػػػف ىػػػابْ .(ٓ)(جلمدارضػػػي(
اجػػػذم يْػػػـك أىاىػػػا علػػػى اجىػػػؤاؿ  ,(كالشػػػكامؿ اليكامػػػؿ ضػػػبل عػػػف أف  تابػػػِ ). يضػػػاح جماليتػػػِإ

عػف مىػاْؿ متنكعػي  ػ   ق(ُِْ)تمسػككيوؿ صػاحبِ بىػؤا التكحيػدمتك ِ  يػِ  اجذم ,كاج كاب

                                                 

 . ٖٗ/ْتح: د.مفيد محمد قميحة: العقد الفريد, (3)

 . ُُْ تح: عبد السالـ ىاركف:مالي الزجاجي, أ (1)

1
 .ِٖٖ-ِّٖعبد الحميـ محمكد كطو عبد الباقي سركر: : تح ظ: الممع, ((

 . ُّٔ / ّ: احمد أميف كاحمد الزيف تح:اإلمتاع كالمؤانسة,  (4)

 .ُّٔ / ّ:اإلمتاع كالمؤانسةظ:  (5)
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ي يبػِ  ومسػككياجت  بلل عددلا ماْين كامىان كىبديف مىأجي, ك اف  ,ماتلؼ اجدلكـ كاجمكضكعات
اج تػاب مف كمػا عػف اج ػكاب كجػـ يبحػث  جػـ يْػدـ علػى اجػرغـ مػف لػذاك  ,(ُ)عف  ميػع تلػؾ اجمىػاْؿ

    ذجؾ أصبل.
المفػػػردات فػػػي غريػػػب (  ػػػ   تابػػػِ)قَِٓصػػػفياني)تالراغػػػب االعلػػػى حػػػيف ييبلحػػػظ عنػػػد      

( شػػػػيب يشػػػػبِ اجتدريػػػػؼ االصػػػػطبلح  جل ػػػػكاب, كج نػػػػِ غلػػػػب عليػػػػِ اجطػػػػابع اجكصػػػػف  إذ القػػػػرآف
ػصال ك ػكاب اج ػبلـ )) اؿ: ػكبي  ىيىًصػؿي مػف  ىػـ اجْاْػؿ إجػى ىىػمع اجميىػتمع, كج ػف اي لػك مػا ييْطىػعي اج ى

بما يديكدي مف اج بلـ دكف اجميبتػدأ مػف اجاطػاب ((
الفيػركز كتابدػِ  اج ػكاب ي ػكفي انت ػاءن أم إف . (ِ)

أم: ال بػػد مػػف أف ي ػػكف لناجػػؾ  .(ّ)بْكجػػِ: ))اج ػػكاب ي ػػكف انت ػػاءن كاجىػػؤاؿ ي ػػكف ابتػػداءن(( آبػػادم
 .ىؤاؿ    يرد ِ اج كاب

  ثػر مػف ذ ػر اج ػكابأ (البرىػاف فػي عمػـك القػرآف ػ   تابػِ ) ىػػ(ْٕٔالزركشي )تكجدػؿ 
))األصػػؿ  ػػ  اج ػػكاب أف ي ػػكف مطابْػػان إف :  ػػاْبل  ػػد تحػػدالث عنػػِيـ. ك اجْػػرآف اج ػػر  مػػف جػػِ مثالػػؿك 

ي ػا علػى انػِ  ػاف بجلىؤاؿ, إذا  اف اجىؤاؿ متك  ان, ك د يددؿ  ػ  اج ػكاب عمػا يْتضػيِ اجىػؤاؿ تن
عػـ أ, ك ػد ي ػ ء اج ػكاب (ْ)ا   )األىػلكب اجح ػيـ( ال مف حؽ اجىؤاؿ أف ي كف  ذجؾ, كيىميِ اجىالػ

 .(ٓ)((غفلِ اجمت لـ, ك د ي  ء انْص جضركرة اجحاؿأجيِ    اجىؤاؿ ك ف اجىؤاؿ جلحا ي إم
جػػـ  أصػػحاب ا تبػػيف أفي( الجػػكاباج تػػب اجتػػ  كرد  ي ػػا مف ػػكـ ) كبػػاجدرض اجمػػك ز جدػػدد مػػف

يدمػػدكا اجػػى اإلشػػارة جمف ػػـك اج ػػكاب اصػػطبلحا كجػػـ يػػذ ركا جػػِ تدريفػػا يكضػػح ماليتػػِ ك ن ػػِ كربمػػا 
 بػدأكا  تابػات ـ بكصػؼ  اجمد مػ  جمف كمػِاجلغػكم  دنػىكا علػى اجمجػكال ي كف اجىبب    ذجػؾ أن ػـ عى 

 ق(َُْٗالكفػكم)ت كلذا ما ن دق عند اج كاب كاجتمثيؿ جِ مت اكزيف بذجؾ اجمدنى االصطبلح 
 ْد ذ ر اج كاب بْكجِ: )) اج كاب: لك مشتؽ مف ) اب اجفبلة( إذا  (,التعريفات)    تابِ أيضا 

 نِ يتْطع بِ  بلـ اجاصـ, كلك تارة ي كف بػ)ندـ( كتارة بػ)ال(؛ أل ؛ طد ا, كىم  اج كاب  كابان 
 . (ٔ)(كيىتدمؿ  يما يتحْؽ كي ـز ك كعِ(

اجػػػى اجمدنػػػى  الكفػػػكمكعػػػف طريػػػؽ لػػػذا اجتدريػػػؼ نبلحػػػظ بصػػػكرة كاضػػػحي انصػػػراؼ التمػػػاـ 
ف اشتمؿ تدريفِ على ش ء مف اجمف كـ االصبلح  بْكجِ: ) كتدكيلِ عليِاجمد م  اجلغكم   نِألكا 

                                                 

  .  مثال ِٖٔ-ِٕٔ, ِِ -ُِ:اليكامؿ كالشكامؿ ظ: (3)

 .  َُٕ, تح: ىيثـ طعيمي:( المفردات في غريب القرآف1)
 .  َُُ/ُ :تح: محمد عمي النٌجار ,( بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز1)
(4)  ,  . ّْٔتح: عبد الحميد ىنداكم:مفتاح العمـك

 . ِْ/ْ: محمد أبك الفضؿ ابراىيـتح: البرىاف في عمكـ القرآف,  (5)

  .ِّٓ تح: عدناف دركيش كمحمد المصرم: الكميات, (6)
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 كلػػذاف اجحر ػػاف يْتصػػراف ,اج ػػكاب بػػػ)ندـ( أك )ال( يْيػػد ضػػبل عػػف أنػػِ  ,(يتْطػػع بػػِ  ػػبلـ اجاصػػـ
 ِنػأل ؛اج كابػات االاػرلمػف  ىػكاقدكف مف اجتصديؽ  ْط اجمىمى باىتف اـ ىتف اـ االعلى  كاب 

تتنػػػكع األ كبػػػي كتاتلػػػؼ مػػػف حيػػػث االاتصػػػار ك )ال(, بػػػؿ أبػػػػ)ندـ(  جػػػيس  ػػػؿ ىػػػؤاؿ يي ػػػاب عنػػػِ
ف اجىػاْؿ جػيس اصػمان داْمػان  ْػد ي ػكف صػديْا أك  ريبػا أك كأ, ؿ كذجؾ بحىب نػكع اجىػؤاؿكاجتفصي

 .الدقا( )عابرا أك غير ذجؾ  ما ىيتضح     كابات اإلماـ عل 

 كما ييشتؽ منو.الجكاب .ِ

بأف اج كاب يدن  اجرد كاجْطع كلناؾ بدض األجفاظ اجت  تشتؽ مف  مف اج بلـ ىبؽ يما  لـعي      
( ك د نظر اجي ما  ملي مف االستجابة(, ك)اإلجابة(, كتحمؿ دالجي اجرد أيضا مثؿ )الجكابمفردة )

بيكا:  اكب  ,(ُ)اجلغكيف على أن ما بمدنى كاحد ِي, كاىت ابى جِ, كتى اكى  ْكج ـ: )) اىت كبىِ كاىت ابى
ا((   ضبل عف أف اإل ابي تدن  اج كاب  ما أشرت اجى ذجؾ.    (ِ)بدض ـ بدضن

حيف يك د    اج انب اجمْابؿ مف  اؿ باجتفريؽ بين ما مع  كؿ بدض ـ بصحي عل       
 ق(ِّٖكعمي بف عيسى الربعي)ت ,ىػ(َِٕالفراء )تنيًْؿ عف  ْد , م يْ ما بمدنى كاحد

ألٌف اىت اب يْاؿ جمف  ىًبؿ ما ديًع  إجيِ, كأ اب  ؛ف اىت اب أاٌص مف أ ابإ: ))أن ما  اال
إف اإل ابي تطلؽ على أيضا  كجِ: ))  الفراءكعف  ,(ّ)((بكؿ كباجردٌ أعـٌ,  يْاؿ جمف أ اب باجْ

اج كاب بحصكؿ اجمراد؛ ألف زيادة اجىيف تدؿ عليِ إذ لك جطلب  اج كاب كجك باجرد, كاالىت ابي:
أنِ  رؽ بيف  ق(ّْٖالرماني)ت. كعف (ْ)اج كاب, كاجمطلكب ما يكا ؽ اجمراد ال ما يااجفِ ((

ألنِ  د ي يب  ؛ب  يِ  بكؿ جما دع  إجيِ كجيس  ذجؾ أ اببأف اىت اأ اب كاىت اب 
 االاتبلؼ متأتو مف ااتبلؼ صيل اجمفردات؛ ألف اجزيادة كاجنْصاف    اجمبنى كلذا . (ٓ)باجمااجفي
 اجمبنى 

 . يؤدياف باجضركرة اجى تغيير    اجمدنى

                                                 

, , كأساس البالغةُِْ:, تح: يكسؼ عبد الرحمف المرعشميالسجستاني ( ظ: نزىة القمكب,3)
, كركح المعاني, َّْ/ِ) جكب(:  ,, , كلساف العربَُِ)جكب(: ,, كمختار الصحاحُْٓ/ُ:)جكب(

 . ُٕٔ/ْ, ُْٔ/ُابك الفضؿ اآللكسي: 
 ,. َٕ) جكب (:  ,( القامكس المحيط1)

 .َِِ/ْالتحرير كالتنكير, ابف عاشكر:  ((1

 . ُٕٔ/ْ( ركح المعاني: 4)
5
شيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض: البحر المحيط, أبك حياف األندلسي, تح: ال ( ظ:(

 .ُِّ/ْمعكض: 
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أف )) اىت اب: طلب أف يفدؿ اإل ابي؛ ألف  ىػ(ّٓٗأبك ىالؿ العسكرم ) تذ ر  د ك 
صؿ االىتفداؿ جطلب اجفدؿ, كصلح اىت اب بمدنى أ اب؛ ألف اجمدنى  يِ يؤكؿ إجى ش ء أ

  ك يفرؽ  ,(ُ)كأ اب أك ع اإل ابي بفدل ا(( ,كاحد كذجؾ أف اىت اب طلب اإل ابي بْصدق إجي ا
 بيف اإل ابي كاالىت ابي مع اإلشارة اجى إم انيي م يْ ما بمدنى كاحد.

أن ا )) ل  اإل ابي كحْيْت ا ل  اجتحرم جل كاب كاجت ي ؤ باالىت ابي  عف الراغب تحدثك 
جِ, ج ف عيب رى بِ عف اإل ابي جْلي انف ا  ا من ا ((
(ِ) . 

, كاحد اإل ابي كاالىت ابي بمدنى    مكاضع مف تفىيرق أف ىػ(ْٖٓالطبرسي )تكذ ر 
, (ّ) ىدىؿى اإل ابي(( , إذ مدنى: )) اىت اب طىلىبى اإل ابي, كأ ابكيرداف أيضا بمدنييف ماتلفيف

 أ اب تطلؽ على, كأف ))(ْ)   االىت ابي مدنى اإلذعاف كجيس ذجؾ    اإل ابي(( كأٌف ))
 .      (ٓ)((ااص باجمكا ؽ (اىت اب)باجمكا ؽ كاجمااجؼ ك( اإل ابي)

 (  يما يأت :االستجابة( ك)اإلجابةكب ذا يم ف أف ن مؿ اجفرؽ بيف )      
ما أ أ بتِ   بلفنادان   :تْكؿ ,اجمنادم كأاجرد على اجىاْؿ تدن   ي   اجلغ اإل ابي .أ 

 اىت بت  أمرا طلب  بلف من   :تْكؿ ,    تحْيؽ ما  د طلبتِ مف اجىاْؿ ياالىت اب
 ما ىأؿ.عطيتِ أ :مأ ,جطلبِ

( على زني )اىتفدؿ(, كل  مف األكزاف اجداجي على ستجاباالىت ابي مصدر اجفدؿ )ا .ب 
اـل ي كف اجم ألف األصؿ     ؛طلب أف يفدؿ اال ابيدنى مف االىت ابي لك اجطلب كمف ث
 أف ت كف اج مزة كاجىيف كاجتاء جزيادة اجتك يد. يم فك  االىتفداؿ لك طلب اجفدؿ

  حيف أف مدنى أ اب لك إعطاء اج كاب علؿ اجمطلكب ك إف مدنى اىت اب لك حص .ج 
   ماتصي باجْبكؿ أما االىت ابي   بندـ أك ال  ْد ت كف اإل ابي باجْبكؿ أك اجر ض

 . كتلبيي اجمراد
 .تكظيؼ مصطمح )الجكابات(. ّ
( يرٌد أجكبة( كتكظيفِ    لذق اجدراىي مف دكف مصطلح )جكاباتإف اىتدماؿ مصطلح )     

ف  اف  أفًعمة(  مع ت ىير  اء على كزف )أجكبةاجى أف ) ( كلذا اجكزف مف أكزاف  مع اجْلي كا 

                                                 

 .  ِِّ: , تح: محمد ابراىيـ سميـ( الفركؽ في المغة, أبك ىالؿ العسكرم3)
 .  َُٖ( المفردات في غريب القرآف:1)
  .َُٓ/ِ,ّٔٓ/ِ( مجمع البياف, الطبرسي:1)
  . ُٓ/ِ: نفسو( 4)

5
 .ِِٓ/ْ, تح: جالؿ األسيكطي:( تفسير ابف عرفو, ابك عبد ا بف عرفو(
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غير أف  (ُ)أشار اجى م  ء )أ دلي( ج مد  اجْلي كاج ثرة    شرح اجشا يي  د ق(,ٖٖٔالرضي)ت
ذا ما نظرنا    ن ج اجببلغي كمىتدر اتِ جك دنا أف أ كبي  اجغاجب كركد لذا اجكزف    اجْلي كا 

اـل   ن ا ال تتماشى مع  مع )اإلماـ عمي ( كردت    مكاطف  ثيرة,      ثيرة  دا كمف ث
( كعلى اجرغـ مف أنِ  مع مؤنث ىاجـ, جكاباتلح )(. مف لنا  اء تكظيؼ مصطأجكبةاجْلي )

)) أ رب إجى ك مع اجمؤنث اجىاجـ ك ذجؾ  مع اجمذ ر اجىاجـ يدداف مف  مكع اجْلي؛ ألن ما
غير أف ذجؾ  .(ِ)اجتثنيي, كل  أ ؿ اجددد,  ك ب أف ي كف اج مع اجمشابِ ج ا بمنزجت ا    اجْلالي ((

ترف مد ما    اجىياؽ  مع آار يدؿ على اجْلي  انت مْيد بْيد كلك أف  مد  اجتصحيح إذا ا 
دالجت ما على اجْلي؛ كأما إذا جـ يْترف مد ما  مع آار صح أف ت كف دالجت ما على اجْلي كاج ثرة 

, كمف لنا  انت لذق اجْريني دجيبل مؤيدا جما (ّ)كلذا ما تحددق  ريني اجىياؽ أك اجحاؿ أك غيرلما
 ( مف دكف ىكاق. جكاباتصطلح )ذلب اجيِ اجباحث مف اىتدماؿ م

( مفردلا  كاب, كلك مذ ر يم ف  مدِ على أكزاف جكابات)أف  البد مف اإلشارة اجىك       
ا ت ىير ك   مع اجمؤنث اجىاجـ  لما يرد  يِ  مع اجت ىير,  ما    ) بيكانات ( اجت   مدت أيضن
))اج مع باألجؼ كاجتاء  فال , كأ(ْ)ف, اجت  مفردلا )بىٍكف( كل  اجمىا ي اجفاصلي بيف شيْيف(على )بيكى 

كال ي اد ي  ء اج مع اجذم كاحدقي مذ ر لذا اجم  ء إال  نحك مىلمي كمىلمات أصلِ جلمؤنث
( مف بيف لذق األجفاظ جكابات, كال بأس    أف ي كف )(ٓ)((نحك حماـ حمامات أجفاظنا مددكدة

  اجمددكدة اجت  ت مع  مع ت ىير كمفردلا مذ ر.
دكف مصطلح مف ( الجكاباتيتضح ىبب  لي شيكع مصطلح ) على ما تْدـ بناءن ك       

أنِ جـ ترد جفظي كمف اجمبلحظ أيضا  رتبط باألكزاف اجصر ييألف األمر ربما ي ؛(ألجكبة)ا
نما كردت    االىتدماؿ اجلغكم  مف ذجؾ  كابات الجكابات) (    اجتدبير اجْرآن  ب ذق اجصيغي, كا 

(    الجكابات, ك د  ابؿ )ىػ(ٓٔنافع بف األزرؽ الخارجي )تت جىؤاال (+ىػٖٔابف عباس )ت
ا. السؤاالتاالىتدماؿ اجفصيح )  ( أيضن

   اف أكؿ مف اىتدملِ بدالجتِ اجمدرك ي مما  مف حيث االىتدماؿ (الجكاباتأما مصطلح )     
                                                 

ظ: شرح شافية ابف الحاجب, تح: محمد نكر الحسف, كمحمد الزفزاؼ, محمد محي الديف عبد الحميد: ( (3
ِ/ُِٗ. 
 .  ّٔٓ/ّ البرىاف في عمكـ القرآف:( 1)

 .ظ: نفسو( (1
 . ُُُ: مفتاح العمـكظ: ( 4)
 . َِٔ/ُ, تح: محمد مصطفى آيديف: اإلسكافي يبابك عبد ا الخط لخطيبا كغرة التأكيؿ, ( درة التنزيؿ5)
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مف  لناؾكمف اج دير باجذ ر لك أف , (ُ)(الصاحبيكذجؾ     تابِ ) ابف فارسكصؿ اجينا لك 
 تب ـ جـ تصؿ إجينا ك د  ج فنا ازم ابف فارس( ك د ىبْكا الجكاباتاىتدملكا مصطلح )اجذيف 

    ق(َُٓمقاتؿ بف سميماف)ت ِ أمثاؿ:ت     رى ق(ّٖٓابف النديـ)تأشار اجي ـ 
كأبك , (ّ)(جكابات القرآف)  تابِ    (قُٖٗابف عيينو)تك , (ِ)(الجكابات في القرآف تابِ)

    ق(ِْٓكابف الراكندم)ت, (ْ)(الجكابات    تابِ ) ق(ُِِ)تالنظَّاـيـ إسحاؽ بف ابراى
 .    (ٓ)(النكت كالجكابات عمى المنانية تابِ )

 ق(ِٕٔ)تابف قتيبة(    حديثِ عف مؤجفات  تأكيؿ مشكؿ القرآفذ ر محْؽ  تاب ) ك د      
                                           .  كلك مما جـ يصؿ اجينا أيضا,  (ٔ)(( الجكابات الحاضرةأف من ا ))

 علـ أف تماـا   تفىيرق إذ  اؿ : )) ك  ىػ (َْٔالرازم )ت (الجكابات) مصطلح كممف ذ ر      
ذم ػػػػػػػػػػػػػ   اجفصًؿ اج كالفيركز آبادم في )بصائر ذكم التمييز(. (ٕ)لذق اجىؤاالت كاج كابات ((

اـل آثر اجباحث اىتدماؿ (ٖ)باًت اجت  يشتمؿي علي ا اجْرآفْدقي    أصناًؼ اجاطاباًت كاج كاع , كمف ث
اىتدماؿ مصلح ) كابات(  ريا على اىتدماالت بدض اجدلماء اجْدماء    تىميِ مصنفات ـ أك 
   أثناْ ا  ضبل عف عدـ ك كد  رينِ تْيدق باجْلي  حىب زيادة على أف    اىتدماؿ ) كابات( 

       يِ جفت جلنظر أ ثر مف مصطلح أ كبي. 
(      ثيرة  دا كمتنكعي    اجن ج كاجمىتدر ات )اإلماـ عميأما  يما ياص  كابات      

( ىدة اجح ـ, أم: حيف بكيع باجابل ي ىني )اإلماـعليِ كال ىيما    اجمدة اجت  تىنـ ب ا 
(  رابي امس ىنكات ك د ش دت لذق اجمدة اجت   ضالا ق( حتى اىتمرت ابل تِ)ّٓ)

تى اىتش ادق  ثيرا مف االضطرابات كاجت اذبات اجىياىيي  ضبل عف حدكث عدد ( حاإلماـ)
 اإلماـ, كت اجب اجمْرالبكف مف أصحاب النيركاف, ككصفيف ,الجمؿمف اجك اْع مف مثؿ: كا دي 

ن ارلـ ألحْيالتِ) ( ب ا ناليؾ عف مداكيي كما  اف عليِ كانْبلب ـ ضدق طمدا من ـ باجابل ي, كا 
مف مراىبلت,   انت لذق اجمرحلي مليْي باج كابات اجت   اف يرد   ((اإلماـ يحدث بينِ كبيف

                                                 
 .ُٖٔلبسج:  حسف ظ: الصاحبي في فقو المغة, تح: احمد ((3
 .ِِٕظ: الصاحبي في فقو المغة:  ((1

 .ّٕ: نفسوظ:  ((1

 .َِٔ: تح: رضا محمد تجٌدد المازندرانيظ: الفيرست,  ((4

 . ُِٕ: نفسوظ:  ((5

 .  ِٗالسيد أحمد صقر:  , تح:ابف قتيبة ,( تأكيؿ مشكؿ القرآف6)
 .  ُْ/ُٓ )مفتاح الغيب(, :( التفسير الكبير7)
 .  َُٖ/ُ :تح: محمد عمي النٌجار, ( بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز8)
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طريؽ اجحؽ داعيا  ((اإلماـعلى أصحابِ تارة كعلى أعداِْ تارة أارل  ْد ىلؾ  اإلماـب ا 
اجى اجمىاكاة بيف أ راد اجم تمع ىاعيا اجى تاليص ـ مف اجدبكديي محا ظا على بيت اجماؿ مف أف 

ير مصلحي اجمىلميف   اف لذا اجطريؽ كعرا  دا ذاؽ بِ األمراليف؛ ألنِ ضرب ييدبث بِ    غ
 ثيرا ما يتدرالض جبلت اـ  ((بذجؾ  ثيرا مف مصاجح اجمنتفديف بفكضى اجىياىات اجىابْي   اف

كاالىتفزاز مف اجمتطف ليف اجذيف تم الف اجشيطاف مف عْكج ـ  انتزع ا  أصبحكا مىيالريف ببل عْؿ 
 ((اإلماـ اف يْطع عليِ اطبِ أحيانا ممف أن ر ابل تِ  ؿ ذجؾ كغيرق  دؿ  ضبل عمف 

يضطر اجى اجداكؿ مد ـ     داؿ رادالا أباطيل ـ كمظ را ج ـ اجحْيْي كمبينا ج ـ  ادالة اجصكاب 
يتدرالض جلىؤاؿ مف أصحابِ  ((كاجطريؽ اجْكيـ لذا مف  انب كمف  انب آار  ْد  اف

مف  ((اإلماـ د جلتالدبد  يتك ال كف جِ باجىؤاؿ جمدر ت ـ بما يحملِ كغيرلـ ممف يدالكف اجمى
  اف يي يب ـ  ميدا ناصحا مبينا مرشدا  ضبل عف األىْلي اجت   اف  علـ غزير, كمدر ي  مي.

, كالىيما ((يىندلا إجيِ أبك ب ر, كعمر بدد ع زلـ عف إي اد اج كاب ج ا  بؿ ابل تِ
ف ج ا مف اجي كد,  يْفكف عا زيف عف  كاب ا  بل ي دكف بيدالا مف األىْلي اجت   انكا يتدرالضك 

  ك باب مديني علـ اجرىكؿ اج ريـ صلكات اَّ كىبلمِ عليِ كجىنا  اجل كء اجى اإلماـ
ال , ك)(ِ)(يا مفٌرج الكرب, ك)(ُ)(الفتضحنا لكالؾ يا عميببديديف عف مْكالت ـ اجمدرك ي  ػ) 

, كما ىكالا كبحىب لذا  ثرت  كابات (ّ)(فيو عمٌي بف أبي طالبفي بمدو ال يككف  أبقانا ا
 كتنكالعت كااتلفت باجنظر اجى طبيدي اجمك ؼ اجذم يدترضِ كاجكا دي اجت  يصاد  ا. ((اإلماـ

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 . ْٕٓ/ْنيج البالغة:   ((3
 .ٔٗ/ُنيج السعادة:  ((1
 .ُّْ/ٗ: نفسو( (1
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 مفهوم التداوليةثانياا: 

 .التداولية لغة واصطالحا.1
 .أهميتها.2
 . درجات التداولية.3
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 ياً: هفهىم التداوليةثان
 .التداكلية لغة كاصطالحاُ
تدٌد اجتداكجيي  رعان مف  ركع اجدرس اجلىان  اجحديث, كتيدنى بدراىي اجتكاصؿ اجلىان  بيف       

, كاجتداكجيي شأن ا شأف اجدراىات (ُ)اجمت لـ كاجمتلْ , كاجرمكز اجت  يبث ا اجمت لـ    عمليي اجتااطب
ٌددت  ي ا اآلراء, كتنٌكعت تر مات ا إجى اجلغي اجدربيي؛ بحىب ات الات اجلىانيي اجحديثي, إذ تد

 اجباحثيف    لذا اجم اؿ. 
 التداكلية في المغة:  

أحديلما يدؿ  على تحك ؿ ش ءو مف أف: )) اجداؿ كاجكاك كاجبلـ أصبلف  مقاييس المغة اء         
ٍدؼو كاىًترااء ألؿ اجلغي: اٍندىاؿى اجْكـي, إذا ))  اؿ , ك (ِ)((م اف إجى م اف, كاآلار يدؿ  على ضى

ؿى اجْكـي اجٌش ءى بينى ـ: إذا صار مف بدض ـ إجى  جكا مف م اف إجى م اف. كمف لذا اجباب تداكى تحكال
يا بذجؾ مف  نالما ىيم  بدض, كاجدالكجي كاجد كجي جغتاف. كيْاؿ بؿ اجد كجي    اجماؿ كاجدالكجي    اجحرب, كاً 

جيكنِ,  يتحكالؿ مف لذا إجى ذاؾ, ياس اجباب؛ ألنٌ  , كاجتداكؿ (ّ)((كمف ذاؾ إجى لذا ِ أمره يتداكى
يداكج ا بيف اجناس  امشتؽٌّ مف داؿ يدكؿ دكالن أم: انتْؿ مف حاؿو إجى حاؿو , كداجت األياـ , ك

رآف , ك د كردت مفردة اجتداكؿ    اجْ(ْ)يداكرلا, )) كتداكجتِ األيدم أاذتِ لذق مرة كلذق مرة((
ى يَوْسَسْكُنْ قَرْحٌ فَقَدْ هَسَّ الْقَىْمَ قَرْحٌ هِّثْلُهُ وَتِلْكَ إ﴿اج ريـ بتصريفات عديدة , من ا  كجِ تداجى: 

, (ٓ)﴾نيَبَيْيَ النَّاسِ وَلِيَعْلَنَ اللّهُ الَّذِييَ آهَنُىاْ وَيَتَّخِذَ هِنكُنْ شُهَدَاء وَاللّهُ الَ يُحِبُّ الظَّالِوِ ًُدَاوِلُهَااأليَّامُ 
 .(ٔ)تداجى مف حاؿو إجى حاؿ ا( لنا  اءت بمدنى يصر  ا نداكلياك)

                                                 

 . ٗكم, د. نادية رمضاف النجار: االتجاه التداكلي كالكظيفي في الدرس المغ( ظ: 3)
 .ِِٓ/ُُمعجـ مقاييس المغة, )دكؿ(: ( (1
1
 .نفسو ((

 .ِِٓ/ُُ( ظ: لساف العرب, )دكؿ(: 4)
 . َُْ( سكرة آؿ عمراف: 5)
 .   ٖٔ/ّ( ظ: البحر المحيط: 6)
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يدكر    مداف محددة تتمثؿ    ( دكؿيتضح أٌف اجمدنى اجلغكم جل ذر ) كنظرا جما تْدـ     
مليي إلن از عك كد أ ثر مف طرؼ  األمر اجذم يْتض دؿ كاجدكراف كاالنتْاؿ, ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجتحكؿ كاجتب

 ثيرة مف مدان   كلك يحكم ,(تفاعؿعلى كزف )كرد  (تداكؿ)جفظ أٌف لك ذجؾ  ما يؤيد, ك اجتداكؿ
كأنت تريد  دؿ  كأٌما تفاعلت  بل ي كف إال)) : اجى لذا بْكجِ سيبكيو ك د أشاراجمشار ي,  بين ا

 .(ُ)((اثنيف  صاعدان 
 التداكلية في االصطالح:

اجتددد  لذاعلى اجرغـ مف  اصطبلحا كج ن ا (pragmatica)التداكلية تدددت تدريفات      
ن دلا تصب    مدنى ْريس لك) دراىي االىتدماؿ اجلغكم أك دراىي اجلغي    كاالاتبلؼ 
اجى  ثرة اجنظريات اجت  اشتملت علي ا  رد  اجتددد يي  لذا, كجدؿ (ِ)(أك ك ت اىتدماج ا االىتدماؿ

ارل     ))االت اق اجلغكم اج ديد اجذم يدنى بْضايا اجتداكجيي  ضبل عف تداال ا مع اجدلكـ األ
 ػػػـ ُّٖٗ( )Morris)مكريسلك تدريؼ   اأ دـ تدريؼ ج اف , ك (ّ)االىتدماؿ اجلغكم((

إذ  اؿ: ))إٌف اجتداكجيي  زء مف اجىيمياْيي اجت  تداجج اجدبل ي بيف اجدبلمات  ,ـ(ُّٕٗ
( ْ)كمىتدمل  لذق اجدبلمات((

اكج  أحد األبداد اجثبلثي جدراىي علـ اجدبلمات, ك د  دؿ اجبدد اجتد ,
جلغي أثناء اىتدماج ا ادراىي  :))اجدالج , كلناؾ مف عٌر  ا بأٌن اك  ,اجتر يب  يفاجدبلمات, بدد اجبدد

كاىتادام ا    ىياؽ اجتااطب, تْكـ على مراعاة  ؿ ما يحيط بدمليي اجتااطب, جلكصكؿ إجى 
حداث األثر اجمناىب, بحىب  صد صاحب ِ, كتبحث    اجشركط اجبلزمي جضماف اجمدنى كا 

, (ٓ)((ن اعي اجاطاب كمبلءمتِ جلمك ؼ اجٌتكاصل  اجذم يك د  يِ اجمتلفظ باجاطاب كاجىامع جِ
دراىي اىتدماؿ اجلغي    اجاطاب, شالدة : ))بأٌن ا ريكاناتيا كفرانسك  آف مارم ديير ما عٌر  ا ك 

دراىي اجلغي     )) :لك ِريؼ جلتداكجيي كأد ٌ كجدٌؿ أك ز تد, (ٔ)((   ذجؾ على مْدرت ا اجاطابيي
أٌف اجمدنى جيس  ألٌنِ يشير إجى ؛(communication( أك    اجتكاصؿ ) in useاالىتدماؿ )

كال يرتبط باجمت لـ كحدق, كال اجىامع كحدق,  صناعي اجمدنى  متأصبلن    اج لمات كحدلا, شيْان 

                                                 
. 69/  4كتاب سيبىيه :  ((3

 

معجـ المصطمحات األدبية , ك ُْ:  , محمكد أحمد نحمةآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصرظ: ( (1
 .ُٖمحمد مزيد :  التداكلية , د. بياء الديفتبسيط  , ك ٕٔالحديثة , د. محمد عناني : 

 .ٗ: ـََِٖ, ُ, عالجزائر( المرجعية المغكية في النظرية التداكلية: د. عبد الحميـ بف عيسى ,مجمة دراسات, 1)
 . ُٔٔالمدارس المسانية المعاصرة, د. نعماف بكقرة: كظ: , ٖ:ارمينكك  المقاربة التداكلية , فرانسكاز(4)

ْخبَر, انتذاونيت وانبالغت انعربيت , باديس نهىيًم ((5 ًَ .359و :  1033,  7ع , انجزائر  –بسكرة , يجهت ان
 

.8:انًماربت انتذاونيت , ((6
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ـ كاجىامع    ىياؽ محدد )مادم, كا تماع , ( اجلغي بيف اجمت لnegotiationتتمثؿ    تداكؿ)
 .(ُ)((إجى اجمدنى اج امف     بلـ ما كجغكم(, كصكالٌ 

ك د تماضت اجتداكجيي عف م مكعي مف اجنظريات كاجمنالج اجلغكيي اجااصي بتحليؿ      
 , اجاطاب, اجت  تشاب ت كذابت مع بدض ا؛ جتظ ر اجتداكجيي إجى اجك كد    اجْرف اجمنصـر

جى دراىي اجلغي    طبْات ا اجمْاميي اجماتلفي, كجيس دراىي اجبنيي اجلغكيي كحدلا, أم كترم  إ
,    مْاـ تكاصل  محدد؛ ب دؼ تحْيؽ  , كمك  ان جمااطبو بكصف ا  بلمان صادران مف مت لـو

أم إٌف اجتداكجيي تضـ أثر اجمتلْ , كاجمك ؼ, كلدؼ اجنص, كاجمْاـ,  أغراض تكاصليي محددة,
, كلذا األمر ييدد  كلرا (ِ)جمطركحي, كأش اؿ اجتكاصؿ, كاجىيا ات, ك يفيي اجتكاصؿكاجرىاجي ا

اجت  انبثْت  يما  ,(Roman Jackobson)ركماف جاكبسكف  جنظريي اجتكاصؿ اجت   اء ب ا
 بدد عف اجتداكجيي . 

م ننا اجْكؿ  االت اق اجتداكج  ييدنى بدراىي اجتكاصؿ بيف اجمت لـ كاجمتلْ , أك بمدنى آار ي      
بأنِ يدنى بدراىي اجرمكز اجت  يبث ا اجمت لـ    رىاجتِ, كاجدكامؿ اجمؤثرة    ااتيار رمكز مديني 
مف دكف أارل, كمراعاة اجمت لـ جحاؿ اجمااطب كىياؽ حاجِ؛ جتحْيؽ عمليي اجتكاصؿ بدد تحليؿ 

ءماف مع ىيا   اجمْاؿ تلؾ اجرمكز مف  بؿ اجمتلْ  بحىب ثْا تِ كمدر تِ اجااصتيف اجٌلتيف تتبل
       .(ّ)كاجمْاـ

 .أھًيت انتذاونيت1
ت مف ألميي اجتداكجيي    دراىي اجلغي    أثناء اجتلفظ ب ا    اجىيا ات كاجمْامات اجماتلفي      

)) اجتلفظ لك اجنشاط اجْريس اجذم يمنح اجلغي طابد ا اجتداكج  بكصفِ نْطي اجتحكؿ باجممارىي 
ك ينتْؿ باجلغي مف ك كد باجْكة    ذلف صاحب ا اجى ك كد باجفدؿ باجممارىي ,   (ْ)اجفدليي ج ا((

اجفدليي كتأىيىا على لذا يتحدد اجغرض مف اج بلـ  اجدرس اجتداكج  يىدى جدراىي اجمن ز اجلغكم    
إطار اجتكاصؿ كجيس بمدزؿ عنِ كمدر ي مدل تأثير اجىيا ات اال تماعيي    نظاـ اجاطاب يْكؿ 

:)) كاجف رة االىاىيي    اجتداكجيي ل  ـ(ُٖٓٗ -ـُُٖٖ()Van Dyckفاف دايؾ)مري   اجداجـ األ
أننا عندما ن كف    حاجي اجت لـ    بدض اجىيا ات  نحف نْكـ أيضا ب ن از بدض األ داؿ 

أيضا أف ألميي اجتداكجيي تتمثؿ  فاف دايؾ, كيرل (ٓ)اجم تمديي كأغراضنا كمْاصدنا مف لذق اال داؿ((

                                                 
. 34آفاق جذيذة في انبحث انهغىي انًعاصر :  ((3

 

(,ظ: التداكلية )النشأة كال (1)  .ّٗ: ـََِٖ, بغداد, ٓعمؤيد عبيد, مجمة األقالـ,  مفيـك
 . َّٗ: رمزم منير البعمبكي ظ: معجـ المصطمحات المغكية: (1)

 .ِٕاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية, عبد اليادم بف ظافر الشيرم:( (4
 .ِِٗالنص كالسياؽ: ( (5
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ي شركط ن اح اجدبارات, يْكؿ:)) إف أحد م اـ اجتداكجيي أف تتيح صياغي شركط تتمثؿ    دراى
ان اح إن از اجدبارة كبياف أم   ي يم ف ب ا أف ي كف مثؿ لذا اإلن از عنصرا    ات اق م رل 
اجفدؿ اجمتدااؿ اإلن از اجذم يصبح بدكرق مْبكال اك مر كضا عند  اعؿ آار كب ذا االعتبار   ف 

نيي تْكـ    صياغي مبادئ تتضمف ات الات م ارم  دؿ اج بلـ اجمتدااؿ االن از اجذم اجم مي اجثا
تْـك  فاف دايؾ.  اجتداكجيي بحىب مف ـك (ُ)ينبغ  أف يىتك      إن ازق اجدبارة حتى تصبح نا حي((

ِ بم مي دراىي اجشركط اجت  تضمف اجن اح كاجفاعليي اجمناىبيف ج ؿ اىتدماؿ جغكم ك ا ا جما يتطلب
  ؿ مك ؼ تكاصل .

 اجتداكجيي إذف ل  اجدلـ اجذم ي تـ بدراىي االىتدماؿ اجلغكم    إطارق اال تماع  اجتكاصل      
كصكال اجى اجتأثيرم أحيانا ككظاْؼ األ كاؿ كاجتدابير اجلغكيي    أثناء اجتكاصؿ, كلذا ما أشار اجيِ 

ي اجدلكـ اجلغكيي اجت  تاتص بتحليؿ بْكجِ: )) اجتداكجيي ل  اجفرع اجدلم  مف م مكع صالح فضؿ
عمليات اج بلـ بصفي ااصي ككظاْؼ األ كاؿ اجلغكيي كاصاْص ا ابلؿ ا راءات اجتكاصؿ بش ؿ 

 .(ِ)عاـ((
    تتيح جلمت لـ إن از اجدبارات اجلغكيي كضماف ن اح ا حيث تْكـ بمداج ي أىباب  شؿ      

اجدبارات اجلغكيي كاىتدماج ا كاالنفتاح على ما يحيط اجدراىات اجبنيكيي اجصر ي بمراعاة ىيا ات كركد 
ب ا كمراعاتِ كتت اكزق اجى  يفيي إن از األ داؿ باجْكؿ كبياف أف إن از اجفدؿ تتدااؿ  يِ   ات 
ماصكصي كمتدددة )ا تماعيي, كنفىيي, كثْا يي, كىياىيي( كت تـ اجتداكجيي بشركط مبلءمي اجفدؿ 

 .(ّ)ـ اجمن ز كىيا اتِ كمدل مطابْي  ؿ ذجؾ جبنيي اجاطاب اجدامياجلغكم كمناىبتِ جترا يب اج بل
كتتضح ألميت ا أيضا بىدي ا جبياف:  يؼ يم ف جلتكاصؿ اجضمن  غير اجحر   أف ي كف         

 ْد ))أى مت بنحك  بير    ممارىي تأكيؿ  ,(ْ)االىتدماؿ أ ضؿ مف اجتكاصؿ اجحر   اجمباشر؟
؛ (ٔ)  تدرس اجلغي بكصف ا ))ظالرة اطابيي كتكاصليي كا تماعيي مدان((,    (ٓ)منضبط إجى حدٍّ ما((

؛ ألٌنِ ال يم ف جلغي أف تدرس بمدزؿ عف اىتدماج ا, كتنحصر    علم  اجنحك كاجمدان  (ٔ)مدان((
 .(ٕ) ْط؛ بؿ إٌف االتصاؿ يمارس أثران  اعبلن إذا أردنا   ـ حْيْي اجلغي

                                                 
 .ِٔٓ: نفسو ((3
 .ٖبالغة الخطاب كعمـ النص:  ((1
 .ٗظ: التداكلية كالبالغة العربية:( (1
 .ُٕظ: التداكلية اليـك عمـ جديد في التكاصؿ, آف ركبكؿ, كجاؾ مكشالر: ( (4
 .ُٓـ: ََِٖ,  ٓع ,بغداد, فالح حسف , مجمة األقالـ ,التداكلية , محاكلة لضبط الدرس المساني تجريبيان  5))
 . ٖالمقاربة التداكلية: ( 6)
لركيمي, كسعد ميجاف ااران كمصطمحان نقديان معاصران(: )إضاءة ألكثر مف سبعيف تيألدبيظ: دليؿ الناقد ا (7)

 . ُٗٔالبازعي: 
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 درجات التداكلية: .ْ
 ـ, ُْٕٗجىني  (Hanssonىانسكف)كذجؾ بحىب برنامج ات ثبلث جلتحليؿ اجتداكج  در      

اجذم ير ع إجيِ اجفضؿ بما أى ـ بِ مف نظاـ كتطكير جلتداكجيي؛   ك أكؿ مف حاكؿ اجتكحيد 
اجنىْ  كاجربط بيف ماتلؼ األ زاء اجمتْدمي اجى اآلف بطريْي مىتْلي نىبيا بتْىيمِ اجتداكجيي على 

اجدر ات بدال عف األ زاء جيدجؿ على   رة اجدبكر اجمتنام  مف ثبلث در ات ك د ااتار مصطلح 
 ماطط آلار, كلذق اجدر ات ل :  

 تداكلية الدرجة األكلى: .ُ

تاتص بدراىي اجرمكز اإلشاريي اجت  تشير اجى عنصر اجذاتيي    اجاطاب كتدرس األ كاؿ      
رات اجغامضي نىْيا إذ تدد كاجصيل اجت  تت لى مر ديت ا كدالجت ا    ىياؽ اجحديث, كل  اجدبا
 إحاجت ا حىب درىت إذا لذق األ كاؿ مب مي إذا ما درىت    اارج اجىياؽ اجمْام  أما

اجىياؽ,  ذجؾ    تكظيف ا على دالالت تدطينا   ن ا  يِ, كردت اجذم    اجىياؽ, كمر ديت ا
جمتااطبيف, كتدتمد لذق اجتداكجيي على  ملي مف اجمدطيات  اجىياؽ اجك كدم اجمتمثؿ    ا

, كىيدرس اجباحث تداكجيي اجدر ي األكجى كيطبْ ا    اجفصؿ األكؿ اجمتمثؿ (ُ)كاجزماف, كاجم اف
 باإلشاريات.

 تداكلية الدرجة الثانية: .ِ

كل  تدرس اجطريْي اجت  تتصؿ  ي ا اجْضيي اجمدبر عن ا باج ملي اجمنطك ي جتبيف  يفيي      
اجمىتكل اجتلميح  ك   اجحاالت اجم مي ينبغ  أف تمتاز  انتْاؿ اجدالجي مف اجمىتكل اجصريح اجى

اجْضيي اجمدبر عن ا عف اجدالجي اجحر يي جل ملي كيندرج تحت لذق اجدر ي اال تضاء, كاجتضميف, 
كاجمدنى اجحر   كاجىيا  , ك كانيف اجاطاب, كأح اـ اجمحادثي, كما ينبثؽ عن ا مف ظكالر 

 اجمدلكمات م مؿ لك اجدر ي لذق    جمضمرة؛ كاجىياؽاطابيي  اال تراض اجمىبؽ, كاأل كاؿ ا
 .(ِ) اجمتااطبكف  ي ا يشترؾ كاجمدتْدات, اجت 

 تداكلية الدرجة الثالثة: .ّ

 ضمف اجصادرة أف األ كاؿ بِ مفادق أمر مىٌلـ مف تنطلؽ كل  نظريي أ داؿ اجلغي اجت      
 مدر ت ا ضمنيي تتـ ن مدا تحمؿ ا تماعيي, أبداد ذات أ داؿ إجى تتحكؿ محددة كضديات

                                                 
 .ْٔاألبعاد التداكلية في شركح التمخيص لمقزكيني: د. صابر الحباشة:, ك ّٖالمقاربة التداكلية: ظ: ( (3
 .ُٖٖبكقرة: المدارس المسانية المعاصرة, نعماف , ك ّٖالمقاربة التداكلية: ظ: ( (1
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, كىيدرس اجباحث تداكجيي اجدر ي اجثاجثي كيطبْ ا (ُ)اال تماعيي اج بلم  اجفدؿ بظركؼ باإلحاطي
    اجفصليف اجثان  كاجثاجث كلما: )األ داؿ اج بلميي كاجح اج(.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .ُٖٗالمدارس المسانية المعاصرة: , ك ّٖظ: المقاربة التداكلية:( (3



 
 

 21
1-  

2-  

 

 
اإلشاريات يف خىابات : األولانفصم 

 اإلماو عهي
  .مفهوم اإلشاريات

 .تعريف اإلحالة
 .أقسام اإلشاريات

 .: اإلشاريات الشخصيةأوالا 
 .: اإلشاريات الزمانيةثانياا 
 .: اإلشاريات المكانيةثالثاا 
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 اإلشارياخ
لـ األشياء اجت  نْكـ ب ا    أثناء اج بلـ أاإلشارة مصطلح تْن  يىتدمؿ جكصؼ إحدل       

, كتدتمد    (اتاإلشاري)جغكيي تىتدمؿ جلْياـ ب ذق اإلشارة مصطلح  كيطلؽ على أيي صيغي
 صكرة  بيرةِ كتىتدمؿ اجتدابير اجتأشيريي بنفىتفىيرلا على مت لـ كمىتمع يتشار اف    اجىياؽ 

 دا على اجحاضريف, كج ف اجغاْب  د  الفظ يىير اجي كف   ـ  إذ   اجتفاعؿ اجمنطكؽ ك  ا جك ِ 
 .(ُ)مِيحتاج اجى تر مي جف 

مصطلخ اإلشارة عند القدماء بمعاٍن عدة منها : اإليماء بجاردت مه الجوارح كردك د      
(ِ)

 ,

اإلي از كاجتلميح اجى مدافو غير مصرح عن ا باجلفظ  ي كف اجلفظ اجْليؿ مشارا بِ اجى مداف 
يىتدمؿ عند  , كاجدالجي كييْصد باجدالجي لنا دالجي اجلفظ على مدنى مف اجمدان  نحك ما(ّ) ثيرة

 .(ْ)( كغير ذجؾإف اآلية فييا إشارة الى كذااجمفىريف إذ ن دلـ يْكجكف:) 

بيرس أما عند اجمحدثيف   اف أكؿ مف كضع مصطلح اإلشاريات لك اجفيلىكؼ اجلىان       
(Peirce)(ٓ) على (ٔ)عف اإلشاريات    بحثِ )اجذاتيي    اجلغي( إميؿ بنفنيست,  ما تحدث ,
 (John Lyons)كجكف ليكنز , ((Stephen C.Levinsonف ليفنسكف ستيفحيف اتفؽ 

(, اجذم يدن  deiktikos( مأاكذ مف األصؿ اجيكنان  )Deixisعلى أف مصطلح اإلشاريات )
( Deixis)اإلشارة كاجتدييف(, ك د اىتدمؿ اجباحثكف اجدرب تر مات  ثيرة جلمصطلح اإلن ليزم )

                                                 
 .ِٕظ: التداكلية, جكرج يكؿ: ( (3

 .ٖٕ/ُ: , تح:  عبد السالـ ىاركفق(ِِٓ)تالجاحظ, ظ: البياف كالتبييف( (1
, ّْٖ: اىيـتح: عمي محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ ابر صناعتيف, أبك ىالؿ العسكرم, ظ: كتاب ال( (1

 . َِّ/ُ: محمد محي الديف عبد الحميد, تح: كالعمدة في محاسف الشعر كآدابو, ابف رشيؽ القيركاني
, َُٕ/ُكالبحر المحيط: , عمى سبيؿ المثاؿِٔ/ْالبصرم:  مدالنكت كالعيكف ابك الحسف الماكر ظ: ( (4

 .ُُٓ/ُكالتحرير كالتنكير: 
 .ُٔاصر: ظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المع( (5
 -قَُِْ, ٗاميؿ بنفنيست, ترجمة: حميد سمير, كعمر حمي, مجمة نكافذ, ع, ظ: الذاتية في المغة( (6

 .ْٔ:ـُٗٗٗ
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شارة, كمؤشر, كتدييف, كبرلان  ضمن , كمشير مْام , ك انت أغلب لذق  من ا: إشارم, كا 
 .(ُ)اجتر مات تدكر حكؿ كظيفي اإلشارة كاجتدييف اجمتدلْي باجمْاـ

إذ يْكؿ: إن ا  األزىر الزناد مف اجتدريفات اجت  أكردلا اجمحدثكف جئلشاريات ندرض تدريؼ      
حيث ك كد اجذات اجمت لمي اجت  تحيؿ مباشرة على اجمْاـ مف  اج لماتي مع  ؿ )) مف كـ جىان  

ين ز اجملفكظ كاجذم يرتبط بِ مدناق, مف ذجؾ: )اآلف(, )لنا(, )لناؾ(,  إذأك اجزمف أك اجم اف, 
)لذق( ... كلذق اجدناصر تلتْ     مف كـ اجتدييف أك تك يِ االنتباق إجى  )أنا(, )أنت(, )لذا(,

ل  اجذات اجمت لمي أك  مكضكع ا باإلشارة إجيِ, كل  تنظـ اجفضاء مف نْطي مر زيي,
 .(ِ)(()األنا(

 مصطلح اإلشارياتاجتداكج  ك  اجتحليؿ در ات مف األكجى اجدر ي كتيصنؼ اإلشاريات ضمف     
   اإلطار اجتداكج  يشير اجى ش ء محدد    اجاطاب يؤدم كظيفي تداكجيي على مىتكل تماىؾ 

إال باىتدماؿ اجمتلفظ ج ا     اجنص كانى امِ, كال تتضح مدجكالت لذق اجم كنات أك اجدناصر
 ىياؽ ااص. 

جْد اعتنى علماء اجتداكجيي باإلشاريات كأ دكا أف اجنص يتأجؼ مف عدد ما مف اجدناصر تْيـ      
 يما بين ا شب ي مف اجدبل ات اجدااليي, اجت  تدمؿ على إي اد نكع مف االنى اـ كاجتماىؾ    

 .(ّ)زمانيي, كاإلحاجيي    تحْيْ اتلؾ اجدناصر؛ كتى ـ اجركابط اجتر يبيي, كاج

 إال بِ, اجمتلفظ اجاطاب    عليِ تحيؿ اجذم باجمر ع, ارتباط اإلشاريات مف كعلى اجرغـ     
 كت مف اإلشاريات,  يِ ترد اجذم اجىياؽ, بتغير يتغير ألنِ بددـ اجثبات؛ اجمر ع يتصؼ لذا أف

 .اإلحاجي  يفيي اىتدماؿ تدرس أن ا     ألميت ا

كاإلشاريات مف اجمدارؼ االىتدماجيي, كجيىت مف اجكضديي ألن ا ت مع بيف االب اـ      
كاجتدريؼ   ذا  انت لذق اجدناصر اإلشاريي مفردة  انت مب مي أما إذا ر بت مع غيرلا    ىياؽ 

                                                 
 .ّٗ-ّٕظ: المشيرات المقامية في القرآف, منى الجابرم: ( (3
 .ُُٔنسيج النص)بحث في ما يككف بو الممفكظ نصا(, األزىر الزناد:  ( (1
, كالتداكلية امتداد ّٗقية في العالقة بيف البنية كالداللة, د. سعيد حسف بحيرم:ظ: دراسات لغكية تطبي( (1

المركز الجامعي,  ي الخامس, السيمياء كالنص األدبي,الممتقى الدكليائية, سحالية عبد الحكيـ, شرعي لمسيم
 .,ُّْ: الطارؼ
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,  صفي اجتدريؼ  ي ا مْترني باىتدماج ا    ىياؽ اجاطاب أما إذا (ُ)االىتدماؿ زاؿ اإلب اـ عن ا
 اار ي أب مت  لـ تدؿ على مديف حين ا.   انت

    كاجم ان  اجزمان  اجمااطب كاجىيا يف ظ كر مدل باىت بلء كل  مف   ي أارل تدنى     
 تحيؿ كما اجزماف كاجم اف, كظركؼ اجضماْر    اجمتمثلي اإلشاريي, اجدناصر بتتبع اجاطاب,

 اجاطاب؛ ىياؽ    إال مر د ا تحددي ال جغكيي, عبلمات    يِ,   كردت اجذم اجىياؽ,    عليِ
 ,(ِ)(المبيمات)اىـ علي ا اجنحكيكف أجؽ بحىباف لذاك  ,نفى ا    مدنى أم مف ااجيي ألن ا

 أردنا   ذا بىبب ا تْارلا اجى مدنى محدد إذ يتحكؿ مدنالا بتحكؿ اجاطاب مف شاص اجى آار
 كاجمتلْ  اجمت لـ لكيي مدر ي -األ ؿ على- ذجؾ منا اىتك ب اجكحدات, لذق مدجكؿ نف ـ أف

 بأف اجْكؿ إجى اجلىانييف بدض د ع ما كلذا ,(ّ)ماجلغك  جلحدث كاجم ان  اجزمان  يفكاإلطار 
 اجمت لـ كتشمؿ  يِ,  يلت اجذم اجىياؽ عكامؿ م مكعي مف يىتالص ما, جدبارة اجتداكج  اجمدنى

 اجمت لـ, يْصدلا اجت  كاجغايي كاألىلكب كاجمكضكع, كاجزماف كاجم اف كاجمىتمديف, كاجمااطب
ال يتحدد  إذان     , كاجمىتمديف اجمااطب    اجدبارة تحدث ا اجت  كاجىلك يي اجدمليي كاجنتاْج

ما  رأنا   ا,   ذانفىمر د ا إال    ىياؽ اجاطاب اجذم أنت  ا؛ ألن ا ااجيي مف اجمدنى    
 (,ـ ليسكا ىنا اآلفسكؼ يقكمكف بيذا العمؿ غدا؛ الني ملي مْتطدي مف ىيا  ا, نحك :) 

مؿ على عدد مف اجدناصر اإلشاريي, اجت  يدتمد    تفىيرلا على تشألن ا ت جك دنالا غامضي؛
كل : كاك اج ماعي, كضمير اج مع  ,اجىياؽ اجذم أنت  ا, كمدر ي اجمر ع اجذم تحيؿ عليِ

إذا   كما إالاآلف(, كال ي كف مدنالا مفك لنا, ك جلغاْبيف )لـ(, كظركؼ اجزماف كاجم اف )غدا, 
 .(ْ)كم انِ عر نا ما تشير إجيِ اجدناصر, كتحديد زمان ا كم ان ا  ياىا إجى زماف اجمت لـ

كمف لنا نْكؿ: إف  ؿ ملفكظ إشارم ال يم ف إدراؾ مدناق اجتداكج  إال إذا ربطناق باجىياؽ      
ميي اجىياؽ    اج شؼ اجمْام , اجذم  يؿ  يِ ىكاء أ اف ىيا ا ثْا يا أـ حضاريا أـ ا تماعيا ألل

 عف اجمدنى كظبلجِ.     

                                                 
 .َُٗٔ/ِظ: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية, محمد الشاكش: ( (3
 .ّٖ: المشيرات المقامية في المغة العربية, نرجس باديس: ظ( (1
 .ّٓظ: تحميؿ الخطاب, ج. ب. براكف ك ج. يكؿ:  ( (1
 .ُٔفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ظ: آ( (4
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ذا  اف اجىياؽ يمثؿ مف كما ْريىا ج ؿ دراىي ت تـ باج انب اإلببلغ  اجتكاصل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ف       كا 
 :(ُ) د  اـ بحصر صاـر جلدناصر اجم كني جِ, كل  (R. Winderlichفندرليش)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اجمت لمكف كاجمىتمدكف.اجمشار كف    اجتبليل ػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػ اجكىط اجذم يحصؿ  يِ اجحدث.م اف اجتفاعؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ػػػػػػػػػػػ اجصفات اجلغكيي, كشبِ اجلغكيي, كغير اجلغكيي.ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجْكؿ ػػػػػػػػػػػػ 
 .مْاصد اجمت لميف 
 .تر بات اجمت لـ كاجمىتمع 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مدار  ـ اجلغكيي, اجمدايير اال تماعيي, مىالمي اجمشار يف    اجمكضكع ػػػػػ

 كشاصيات ـ, كأدكارلـ.         
 كلما مدينيف؛ كم اف زماف ك   مديني, بىماتك  ذات, مف يحدث   حْيْتِ  اجتلفظ إفال      
, كاليينا, األنا) ل  إشاريات؛ ثبلث األ ؿ على اجكاحد اجاطاب    ت تمع إذ كزمانِ, اجتلفظ م اف
(, كبحىب لذا   ف اإلشاريات ل  األش اؿ اإلحاجيي, اجت  ترتبط بىياؽ اجمت لـ مع اجتفريؽ كاآلف

 ,(ِ)األىاس بيف اجتدبيرات اإلشاريي اجْريبي مف اجمت لـ مْابؿ اجتدبيرات اإلشاريي اجبديدة عنِ
 .(ّ)اإلشارم تشير إجيِ ,  تىتدمؿ    ضبط اجمْاـ , ت كف كظيفت ا تدييف اجمر ع اجذم

 ت  مىأجبِ  نحدد اجذم ,اجمر ز يش ؿ -األنا -اجمت لـ أفتأىيىا على ما تْدـ  يتضحك      
   ي, مف اجمااطب أك اجمت لـ بيف اجفاصلي اجمىا ي كل  اجاطاب, ألطراؼ (البعد) ك (اليقرب)

 أك ,اجكراء إجى ي كف  أف اجمر ز, مف إجيِ اجمشار مك ع كل  أارل,   ي مف إجيِ اجمشار كبيف
 اجدناصر لذق كظيفي حصرتنك  غيابِ, أك إجيِ اجمشار حضكر كل  اجيميف, أك ,اجفكؽ أك ,اجْداـ
,   ؿ  دؿ جغكم (ْ)اإلشارم اجمْاـ تضبطحىب لذا ب كل  إجيِ, تشير اجذم اجمر ع تدييف   

                                                 
 َْظ: مدخؿ الى المسانيات التداكلية, دالش الجياللي:( (3
 .ُٖظ: استراتيجيات الخطاب:( (1
 .ُُٔالنص: ظ: نسيج ( (1
 .ظ: نفسو( (4
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ذا  اف جلمت لـ غرض ينبغ  بِ حاجت ا كا  أف يي كىف  ي كف نا حا إذا علـ اجمااطىب  صد اجدبارة كا 
اطب لذق اجمدر ي  .(ُ)اجماى

شاريات م االن مشتر ان بيف اجدالجي كاجتداكجيي, كلناؾ مف يرالا أداؿ    اجتداكجيي اإل كتمثؿ     
متأتيي مف تكظيف ا كاىتدماج ا اإلحاجي    اج بلـ بيف  ألميت ا كجدؿٌ  (ِ)من ا    علـ اجدالجي
اكجيان, مْصكدان بِ تم يف اجمااطب مف اجتدرؼ على ما تد  دبلن  ))اإلحاجي  اجمتااطبيف؛ إذ تددٌ 
, كجكركد مصطلح اإلحاجي    مكاطف ىبْت مف اج بلـ  بلبد مف اجتدريج (ّ)((يحيؿ عليِ اجاطاب

يضاحِ كبياف أنكاعِ.  عليِ كا 

 

 

 اإلحالة: -
ثيف يديد مكضكع اإلحاجي    اجتدبير اجلغكم مف اجْضايا اجم مي اجت  حظيت بالتماـ اجباح     

 ىلطكا أنظارلـ علي ا حتى أضحى مف يطلع على ما  دمِ اجف ر اجلىان  اجحديث حكؿ مكضكع 
, كأكجتِ اجتداكجيي (ْ)اإلحاجي يرل أنِ  د ت اذبتِ أطركحات ماتلفي كمتنكعي بحىب اجرؤيي كاجمن ج

ـى ت كف التماما كاضحا يدجلنا على ذجؾ اجمد ـ اجمكىكع  جلتداكجيي إذ نراق يكرد تىاؤال مفادق : ب
بْكجِ: إف مف  (Milnerميمنر)اإلحاجي مىأجي تداكجيي؟ ك د أ اب عف لذا اجتىاؤؿ اجلىان  

اجكظاْؼ األىاىيي جلغي اجتدييف كاإلحاجي بؿ تدد اجلغي ألـ كىاْؿ اجتدييف كاإلحاجي؛ ك د ترد 
لي جغكيي اإلحاجي    اجلغي ب ارحي مف اج كارح عندما ي كف اجكاصؿ غير جفظ , ك د ترد بكىي

ىكاء أ انت تدضدلا إشارة حىيي عندما يتدلؽ األمر بأىماء اإلشارة أـ جـ ت ف مدضكدة  بل 
يم ف تحديد مر ع تدبير إحاج  ما إال إذا  اف مىتدمبل؛ ألف اإلحاجي ظالرة تتدلؽ باجلغي 

 .(ٓ)اجمىتدملي, كلذق اجصفي ت لكلا بدض اجتدابير اإلحاجيي مف  بيؿ اجتدابير اإلشاريي

                                                 
 .ِٔٔظ: النص كالسياؽ: ( (3
 .ُٕظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (1
 . َّاحمد المتككؿ :  .الكظيفة بيف الكمية كالنمطية , د( (1
 .ٗظ: المرجعية المغكية في النظرية التداكلية:( (4
 .َُٔ -ُٗٓؿ: ظ: القامكس المكسكعي لمتداكلية, جاؾ مكشمر, كآف ريبك( (5
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 ل  األىماء كاجمىميات بيف اجْاْمي أف: ))اجدبل ي (John Lyons) الينز جكف كيرل   
اجمت لـ  )) إف :بْكجِ طبيدت ا ياص  يما اجمىميات(( كيصرح إجى تحيؿ  األىماء إحاجي: عبل ي
  يامِ عند إحاجيي كظيفي اجتدبير يحم ؿ أنِ أم: مناىب( جتدبير ) باىتدماجِ يحيؿ اجذم لك

 شيْا بأف))اإلحاجي جيىت (Strawson)ستركسف يْدمِ اجذم اجمف ـك إحاجي((, كيدعمِ بدمليي
 .(ُ)مدينا(( تدبيرا باىتدماجِ ما شاص عليِ يحيؿ أف يم ف ش ء كج ن ا ما, تدبير بِ يْـك

اجدبل ي بيف اجدبارات مف   ي, كبيف األشياء كاجمكا ؼ    بأن ا: )) دم بكجراندكيدر  ا      
 .(ِ)((ر   اجذم تشير إجيِ اجدباراتاجداجـ اجاا

اجكحدة اجلغكيي على أٌف تر ع اجمتااطبيف ) اجمت لـ كاجمااطب (  اإلحاجي تتمثؿ    )) درة      
إجى ش ء مك كد    اجكا ع لك ما ىٌماق اجمحدثكف )مر دان( كىٌماق علماء اجمدنى    اجدراىات 

اج زء مف اجداجـ اجذم تحيؿ عليِ رج لنا ))كاجمْصكد باجاا, (ّ)((اجلغكيي اجْديمي )اار ان( 

چ  چ  چ  چ  ,  ف  اآليي اج ريمي:(ْ)((عبلمات كصف ااإلشارات أم اجكحدات اإلشاريي ب

ال يم ف أف ييدرؼ اجمراد من ا إال عف طريؽ تحديد  على سبيل المثال,(ٓ)چڇ   ڇ 
(, ىـ(, )فعمو(, ك)قاؿر    ) ملي اج لمات أك اجدناصر اإلحاجيي اجكاردة  ي ا, اجمتمثلي باجضماْ

( إذ جيس ثمي عبلمي صر يي أك نحكيي أك مد ميي    اجدنصر اجمحيؿ يم ف أف اسـ اإلشارةك)
تديف اجمااطب    تحديد اجمر ع اجمْصكد كال     كف اجمر ع  زءا مف اجنص اك  زءا مف 

جمْاـ أف يحدد مْاـ اجتااطب كعلى اجرغـ مف لذا يم ف جلمااطب باالت اؿ على اجىياؽ أك ا
 .  (ٔ)اجدناصر اجلغكيي, اجت  تحيؿ علي ا اجدناصر اجمحيلي

اـل       ف ثبت أحيانا اىتدماؿ  ))كمف ث ينبغ  أف ال نالط بيف مصطلح  اإلحاجي كاجمر ع حتى كا 
جىان ؛  اجلىانيات  -مكضكع اارج  إجى ؿ من ما جلدالجي بِ على اآلار يشير مصطلح اجمر ع 

                                                 
 .ّٔظ: تحميؿ الخطاب: ( (3
 .ُِٕالنص كالخطاب كاإلجراء, ركبرت دم بكجراند: ( (1
 .ٗٓٗ/ِظ: أصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية: ( (1
 .َٔٗ/ِأصكؿ تحميؿ الخطاب في النظرية النحكية العربية: ( (4
 .ّٔمف اآلية:  ,األنبياءسكرة ( (5
 .ٖٓد. محمد محمد يكنس عمي: , مغة كالمسانيات كتحميؿ الخطابظ: قضايا في ال( (6
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كذجؾ على ابلؼ اإلحاجي؛ اجت  تمثؿ  انبا مف التمامات  جمر ع ك حصِال ت تـ بمداج ي ا
,  اجمر ع لك اجش ء اجذم يحيؿ عليِ اجلفظ على حيف أف اإلحاجي ل  اجدمليي (ُ)((اجلىانيات

 اجف ريي اجت  تربط بيف اجلفظ كمر دِ.

 لغكم؛اج جلتكاصؿ اجىتي اجلغكيي اجكظاْؼ ضمف (Jakobsonجاكبسكف) ركماف كيصنف ا     
 تر ع اجذم اجغرض أك كاجش ء اجمرىؿ بيف اجدبل ات تحدد      ؿ تكاصؿ ))أىاس أن ا: كيرل
     تىميات عدة, علي ا نفى ا, كتطلؽ اجتكاصؿ    عمليي ألميي اجكظاْؼ أ ثر كل  إجيِ,

 تلدب ال حيف    اجمراىبلت, جلدديد مف اجْريس اجدمؿ كل  أك)تدريفيي( أك )مر ديي( )تديينيي(
اـل     ترتبط بدبل ات دااليي (ِ)ثانكم(( دكر ىكل   ذق اجمراىبلت    األارل اجكظاْؼ , كمف ث

 بيف أ زاء اجتر يب اجلغكم أكال, كبيف اجمااطب كاجمتلْ  كظركؼ اجاطاب. 

 أقساـ اإلشاريات: 

ر اجت  إفال اجباحثيف ىكاء أ انكا مف اجدرب أـ غيرلـ ااتلفكا    تْىيـ اإلشاريات كاجدناص     
تنتم  اجي ا ك د  اف ج ؿ من ـ أىبابِ كمىكغاتِ اجت  بنى علي ا رأيِ كعضد ب ا مذلبِ, اجذم 

(  د عملت على المشيرات المقامية في القرآف    تاب ا ) منى الجابرمارتآق ك د  انت اجباحثي 
إحصاء تلؾ اآلراء كك  ات اجنظر اجااصي باجباحثيف كعرض ا     دكجيف األكؿ ااتص 

اجباحثيف اجغربييف كتْىيمات ـ جئلشاريات, كاجثان  ا تصر علػػػػػػػػػػػػػى تْىيمات اجدرب جئلشاريات ب
 :(ّ)كلك على اجنحك اآلت 

 أشر كالى اريدس جيفنىكف جيكنز بنفنيىت اجدناصر اإلشاريي
 √ √ √ √ ضماْر اجمت لـ

 √ √ √ √ ضماْر اجمااطب

 ........ ........ √ ......... ضماْر اجغاْب
 √ √ √ √ أىماء اإلشارة

 √ √ √ √ اجظركؼ اجزمانيي

 √ √ √ √ اجظركؼ اجم انيي

                                                 
 .َٗالمصطمحات المفاتيح في المسانيات, مارم نكاؿ غارم بريكر: ( (3
 .ٕٔظ: النظرية األلسنية عند ركماف جاكبسكف, فاطمة الطباؿ بركة: ( (1
 . ْٔ-َْظ: المشيرات المقامية في القرآف الكريـ: ( (1
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 √ ......... √ ......... أداة اجتدريؼ

 .......... ......... .......... √ صيل األمر
 .......... ......... .......... √ اجدعاء
 .......... √ .......... √ اجنداء

 √ ......... √ √ عبارات اجتب يؿ

 ........... √ .......... .......... اجفاظ اجْرابي
اإلحاجي اجى أ زاء مف 

 اجاطاب

√ .......... ......... √ 

 ( تْىيمات اجباحثيف اجغربييف جئلشارياتُ دكؿ ر ـ )

شاىر :  من ـ عف اإلشاريات مصنفات ـ    تحدثكااجدرب اجذيف  كأما  يما ياص اجباحثيف     
استراتيجيات    )عبد اليادم الشيرم ك (,كالبراجماتية عمـ الداللة السيمانتيكية   )حسف ال

تقطيع النص  -دكر المقاـ في التحميؿ النحكم )  تابِ   عز الديف مجدكب (, كالخطاب
    كرضكاف ظاظا(, مقدمة في عممي الداللة كالتخاطب   ) كمحمد محمد يكنس, (نمكذجا

 ( المشيرات المقامية في المغة العربية   )نرجس باديس ك(, قد األدبيمدخؿ إلى مناىج الن)

      :(ُ)  اف تصنيف ـ جئلشاريات متمثبل باآلت  (أصكؿ تحميؿ الخطاب   ) كمحمد الشاكش

                                                 
 . ٕٔ, ٕٓ, كالمشيرات المقامية في المغة العربية:ٓٗ-ْٗقامية في القرآف الكريـ: ظ: المشيرات الم( (1

اجدناصر 
 اإلشاريي

عز اجديف 
 اجم دكب

رضكاف 
 ظاظا

شالر 
 اجحىف

عبد اج ادم 
 اجش رم

محمد 
 يكنس

نر س 
 باديس

منى 
 اج ابرم

 √ √ √ √ √ √ √ ماْر اجمت لـض

ضماْر 
 اجمااطب

√ √ √ √ √ √ √ 

 ........ ...... ..... √ ...... ....... ......... ضماْر اجغاْب

 √ ....... ..... √ √ √ √ أىماء اإلشارة
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 ( اجتْىيـ اجااص باجباحثيف اجدرب جئلشارياتِ دكؿ ر ـ)

عند أغلب اجدارىيف على أف اجضماْر,  كباجنظر    اج دكجيف ييلحظ أف لناؾ شبِ إ ماع     
 كأىماء اإلشارة, كاجظركؼ اجزمانيي كاجم انيي تداؿ ضمف اإلشاريات  ي كف اجتْىيـ  اآلت :

 اإلشاريات اجشاصيي اجت  تشتمؿ على اجضماْر, كأىماء اإلشارة. .ُ
 اإلشاريات اجزمانيي. .ِ
 اإلشاريات اجم انيي. .ّ
 تلفت آراء اجدارىيف  ي ا كتذبذبت ات الات ـ    أما  يما ياص اجدناصر األارل  ْد اا     

 :(ُ) بكج ا كعدلا ضمف اإلشاريات   ناؾ مف عدلا امىي أ ىاـ, ل 

 اإلشاريات اجشاصيي . .ُ
 اإلشاريات اجزمانيي . .ِ
 اإلشاريات اجم انيي . .ّ
 اإلشاريات اجاطابيي كتىمى ) اجنصيي ( . .ْ
 اإلشاريات اال تماعيي . .ٓ
اجباحث    لذا اجفصؿ اإلشاريات اجكاردة     كابات اإلماـ عل  كتأىيىا على لذا ىيدرس      

() .ِضكء اجتْىيـ اجثبلث ؛ التفاؽ أغلب اجدارىيف اجدرب كاجغربييف علي    

 أكال: اإلشاريات الشخصية: 

                                                 
 .ُٕظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:( (3

 √ √ √ √ √ √ √ اجظركؼ اجزمانيي

 √ ..... √ √ √ √ √ اجظركؼ اجم انيي

 ........ ...... ..... ........... √ ....... ......... أداة اجتدريؼ

 √ √ ..... .......... ...... ....... ......... اجنداء

 ........ ....... ..... √ ...... ....... ......... االىـ اجمكصكؿ
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كل  مف أكضح اجدناصر اإلشاريي اجداجي على شاص كتتمثؿ لذق اجدناصر بػضماْر      
( أكاجمت لـ كمدِ أناماْر اجشاصيي اجداجي على اجمت لـ كحدق مثؿ )اجحاضر, كاجمْصكد ب ا اجض

, (ُ)(, كاجضماْر اجداجي على اجمااطب مفردا أك مثنى أك  مدا, مذ را أك مؤنثانحفغيرق مثؿ )
كلذق اجضماْر تمثؿ عناصر إشاريي ألف مر د ا يدتمد اعتمادا تاما على اجىياؽ, اجذم يرد  يِ 

اؿ    اإلشاريات إذا  اف حرا أم ال يدرؼ مر دِ مف اجىياؽ اجلغكم, )) أما ضمير اجغاْب  يد
,  لك تلفظ اجمت لـ )عل ( باجاطاب (ِ)  ذا عرؼ مر دِ مف اجىياؽ اجلغكم ارج مف اإلشاريات((

(, أنا أقكؿ لـ يأت محمد(   ف  كجِ لذا يتضمف بددا إشاريا مفادق ) لـ يأت محمداآلت   اْبل: ) 
( كال ي كز ىك قاؿ لـ يأت محمدطىب لذا اجْكؿ اجى شاص آار   نِ يْكؿ: ) كعندما ينْؿ اجماا

أارج ضمير اجغاْب مف  إميؿ بنفنست(, على حيف أف قاؿ عمي لـ يأت محمدأف يْكؿ: )
 .(ّ)اإلشاريات كعدق جيس طر ا  ي ا

ثـ تصبح  كلذق اجدناصر اإلشاريي تدٌد ظكالر جىانيي تى ـ    إن از اجدمليي اجتكاصليي كمف     
عناصر نحكيي ال تشير اجى مدنى محدد إذا ما عزجت عف مر ديت ا اجتداكجيي    دااؿ اجاطاب 

ر اجذم ير ع يفىت ر اجابتك  تىتدمؿ إال الأك اار ِ غاجبا كبحىب  صد اجمت لـ كبحىب لذا   ن ا 
نى اجمضمر األصؿ    اجمفٌىر اجمديف جمد)) فٌ ألإب ام ا؛  اجمفٌىر يْكـ بتدييف نكع اجمضمر؛ 

أف ي كف مْاميان حضكريان, اعتمادان على ما تك رق ش ادة اجحاؿ    اجمت لـ كاجمااطب, كمْاجيان 
  .(ْ)(( اْمان على اجتْدـ    اجذ ر    ضماْر اجغاْب

إف اجتلفظ ب ذق اجدناصر يدط  جلدمليي اجتكاصليي بددان تداكجيان جما يك د بيف اجمتااطبيف مف      
ؿ على األبداد اال تماعيي, كاجثْا يي اجت  تمثؿ  كاىما مشتر ي بين ما كلذا ما ابرات ااصي تحي

يفىر  كؿ اجتداكجييف مف أف لذق اجمب مات ال تحيؿ على أشياء مكضكعيي    اجداجـ أك اجزماف 
 كاجم اف بْدر ما تحيؿ على اجاطاب نفىِ كت كف اارج لذا اإلطار  ارغي مف أم دالجي.    

                                                 
 .ُٗ-ُٖ: نفسوظ: ( (3
 .ُٖ: نفسو( (1
 ـ.ُٗٗٗ -قَُِْ, ٗ, عاميؿ بنفنيست, مجمة نكافذ ,ْٕظ: الذاتية في المغة:  ((1
 ُُِٔ/ِنظرية النحكية العربية: أصكؿ تحميؿ الخطاب في ال( (4
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أنِ    حاؿ اجتلفظ بػ)أنا( ك )أنت( ي كف  ؿ مت لـ  د  دكمينيؾ منغكنككضح كمف لنا ي     
 .(ُ)أعاد زماـ اجلغي جصاجحِ

بْدرة  اجذاتيي, عف اجتدبير إم اف تمنح اجلغي أفبنفنيست  إميؿ كيرل اجلىان  اجفرنى      
داْما  حتكمت بكصف ا  حىب, باإلحىاس ال تتحدد, اجذاتيي ذاتيا, كلذق نفىِ  رض على اجمت لـ
 اجشاص بكضديي تتحدد اجذاتيي, اجت  أىاس على تْؼ بؿ عن ا, اجتدبير تناىب جىانيي أش اال

 أنت( جِ: أ كؿ ج , صدل  يصبح ذات  عف اار ا شاصا مااطبت  عند تت لى اجلىانيي, اجت 
 ؼتؤج اجت  اجمديشي, اجت ارب م مكعي على تتداجى نفىيي كحدة ,  اجذاتيي)أنت) عن : كيْكؿ)

 اجضماْر اجك كق مف بك ِ تْترح اجلغي أف بنفنيست كيرل ,(ِ)محايثي اجكع  كتضمف بين ا,
 بنفىِ مدر ا (شخصوبػ) يدلْ ا اجاطاب, يمارس مت لـ ج ؿ  ارغي مناىبي بكصف ا أش اال

 اجاطاب  اجكضع   ف كل ذا (,أنت (بكصفِ نفىِ اجك ت    جِ بشريؾ (, كمدر اأنابكصفِ)
, كيشير اجى أف اجلغي كضدت    تصرؼ (ّ)اجذات تحدد اجت  اجمدطيات  ميع على يشتمؿ

مىتدملي ا     تم ف اجمت لـ مف اإلحاجي على نفىِ    أم ك ت تْتضيِ اجحا ي, كلذق األش اؿ 
, (ْ)اجفارغي  ما يىمي ا ت دؿ جنفى ا مضاميف حينما ينطؽ ب ا اجمت لـ ضمف اطاب مديف

 اجدمليي رأس على نفىِ يديف عندما  ليا, اجلىاف بامتبلؾ ت لـم ج ؿ تىمح بطريْي منٌظمي  اجلغي
 .(أنا اجتكاصليي بكصفِ)

    (أنت) ي كف ما شاص إجى أتك ِ عندما إال ي كف ال كاجتدبير عن ا باجذات اجكع  إف     
    (أنا) بدكرق يصبح مف اطاب    (أنت( )أناأصبح ) إذا اجتبادؿ يىتلـز شرط اطاب , ألنِ
 يىمى ما كلذا (,أنت(لك عن  آار اارج شاص ك كد اجمدنى أ ترض حىب لذااطابِ كب
 (؛ ألفأنتلك) آار  طب يْابلِ أف اجمفترض كمف ي دلِ  طبا, (أنابػ)  اجتلفظ اجضماْر, بتْاطب
 أـ ىامدا أ اف ىكاء اجاطاب    جِ شريؾ -األ ؿ على - كلك إال باجاطاب يتلفظ ال اجمت لـ
  ارغي جىانيي أش اؿ ألف اجضماْر ماتلفي؛ ذكات عف اجضمير نفىِ يرتدب إم انيي أم  اْرا,

                                                 
 ,)مجمة األقالـ الثقافية(.ِخؿ الى النظريات التداكلية, خميفة بكلفعة:دظ: م( (3
 .ْٔ: ظ: الذاتية في المغة( (1
 .َُُ: ظ: نفسو( (1
 . ٗٔظ: تحميؿ الخطاب المسرحي في ضكء النظرية التداكلية, عمر بمخير:( (4
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    أىاىا شرطا بكصف ا ذاتِ عف اجتدبير على اجْدرة جِ تمنح     مت لـ,  ؿ مع تتناىب
 .(ُ)تنارط  يِ اجذم اجتكاصل  اجمىار

 :  كل  (ِ)(المتحكالتبػ) (النظرية الشعرية)  تابِ    J.Cohen)ككيف) جكف كيىمي ا     
 .(ّ)اجىياؽ بحىب مدنالا اج لمات يتغير مف طبْي

 كااتبلؼ اجىياؽ, حىب  ي ا كاجتنكيع تكزيد ا بااتبلؼ اجضماْر كمف لنا ييدد اىتدماؿ     
 اجاطاب    اآلار كاجطرؼ اجمت لـ اجشاص بيف اجمىا ات تْليص أبلل    أثر  مر ديت ا, جِ

 .اجبدايي    عنِ اجاطاب ن ايي بين ما    اجدبل ي نكع  يتغير

 اجدرب , اجلغكم اجتراث    شاْع مصطلح لك اجضمير كال بد مف اإلشارة اجى أف مصطلح     
يدٌر ِ  اجمحدثيف كعند (ْ)غاْب(( أك مااطب أك على مت لـ يدؿ  امد ))اىـ اجْدماء عند كلك

, كاجغرض (ٓ)بدض ـ بأنِ: )) اىـ  امد يْـك مْاـ اىـ ظالر جلمت لـ أك اجمااطب أك اجغاْب((
مف اإلتياف بِ يتمثؿ    االاتصار   ك أ كل أنكاع اجمدارؼ كعلى اجرغـ مف لذا ال يدؿ على 
نما يدؿ على  مىمى  االىـ, كال على اجمكصكؼ باجحدث  اجصفي, كال حدث كزمف  اجفدؿ, كا 

 اجضماْر تالك , كال(ٔ)عمـك اجحاضر كاجغاْب مف دكف دالجي على اصكص اجغاْب أك اجحاضر
 أك اجحاضر كلك كظيف  مدنى اجضمير ))ألف دالجت ا    كغمكض إب اـ مف نفى ا    اجضماْر
 يم ف اجمر ع لذا اجمر ع, كبكاىطي بضميمي إال مد ميي دالجي يدؿ  بل إطبل  ما, على اجغاْب

 لذق جلكصكؿ إجى ضركرم مدا لما أك رتبي أك جفظا اجمر ع لذا كتْدـ مديف, على يدؿ أف
باجىياؽ  يتدلؽ كظيف  مدنالا كأف بنفى ا, تدؿ ال اجضماْر ف  كجِ, أف,  نالص م(ٕ)اجدالجي((

 اجاطاب.    اجضماْر عليِ تحيؿ اجذم اجْصد ي شؼ أف اجمتلْ  كعلى  يِ, ترد اجذم

                                                 
 .َُٕظ: عف الذاتية في المغة: ( (3
 .ُٖٕ: ة الشعر, المغة العميا(ظ: النظرية الشعرية)بناء لغ( (1
 .ُٕٗ: نفسوظ: ( (1
 .ُِٕالنحك الكافي, عباس حسف: ( (4
 .ُِِالمصطمحات األساسية في لسانيات النص كتحميؿ الخطاب, د. نعماف بكقرة: ( (5
 نفسو.ظ: ( (6
 .ُُُ: , تماـ حساف المغة العربية معناىا كمبناىا( (7
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(ُ)تارج عف اجدالجي اآلتيي ال األشااص ضماْر تحمل ا اجت  كاجمدان      
 : 

 اجنكع: )اجتذ ير كاجتأنيث(. .1
 كاجتثنيي, كاج مع(.اجددد: ) اإل راد,  .2
 اجكضع: )اجت لـ, كاجاطاب, كاجغيبي(. .3
 أما مف حيث كظيفت ا اجتااطبيي  تْىـ اجضماْر على  ىميف:     

 ضماْر اجحضكر: كتشمؿ ضمير اجمت لـ, كضمير اجمااطب ك د تضـ اىـ اإلشارة. .ُ
 ضماْر اجغيبي: كتضـ ضمير اجغاْب ك د تشتمؿ على االىـ اجمكصكؿ .ِ
تْدـ   ف ))اجحضكر  د ي كف حضكر ت لـ  أنا كنحف, ك د ي كف حضكر  كبحىباف ما     

اطاب,  أنت ك ركع ا, أك حضكر إشارة   ذا ك ركع ا كاجغيبي  د ت كف شاصيي  ما    لك 
, كيم ف تكضيح تْىيمات اجضماْر (ِ)ك ركعِ ك د ت كف مكصكجيي  ما    اجذم ك ركعِ((

 باجماطط اآلت : 

 

                                                 
 .ِِٔ: , تماـ حسافجتيادات لغكيةظ: ا( (3
 .َُٖالمغة العربية معناىا كمبناىا: ( (1
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 حاضر   ك اج بلـ, ك ت صاحب ما ك كد يفىرلما كاجمااطب اجمت لـ مضمير  أف كييبلحظ     
 .حضكر ضماْر     غيرق, ي لمِ حاضر أك يت لـ بنفىِ

   ك اجش ؿ اجفارغ اجذم يحيؿ على ش ء كا ع اارج اجتااطب  صاحبِ اجغاْب ضمير أما     
 اجمراد كيكضحيفىرق  ش ء مف اجضمير ج ذا  بلبد مشالد كال حاضر غير ألنِ مدركؼ؛ غير
 منِ اجمْصكد كي شؼ جيبيف مدناق  بلِ مذ كرا اجضمير على متْدما ي كف أف  يِ كاألصؿ منِ

 .(ُ)(الضمير مرجع) يىمى اجمفىالر اجش ء كلذا جِ مطابْا اجضمير  ي  ء

 ال اجتداكجيي, اجممارىي نظر ك  ي مف بدض ا أف إال األصكؿ, لذق مف تْرير كعلى اجرغـ     
 عف باجتدبير تف  ال األصؿ    دالجت ا أف اجمرىؿ ي د بؿ مديف, على مر ع الجت اد    تثبت

اراج اجنظاـ ب ذا يل أ إجى اجتبلعب كبحىباف لذا يريد, بحىب ما تماما  صدق,  اجدكاؿ لذق كا 
 مف اجضماْر مثؿ اجىياؽ اال تماع     اإلشاريي األدكات بدض  يحكؿ األصكؿ مدجكالت ا عف

 كلذق  صدق, مؤشرا على باند اى ا اجتداكجيي كظيفت ا إجى اجمر ع, على جلدالجي يياجدالج كظيفت ا
 ما كلذا اإل ادة, شركط مف شرطا - اجنحاة عند – مراعات ا تدد إذ اجاطاب ىياؽ مف تف ـ مداف
 جلمْاـ كمراعات ا اجمت لـ  صد على ك ؽ اجلغي باىتدماؿ األمر يتدلؽ عندما ج ف اجلغي نظاـ يطلبِ
   حاؿ حضكر مااطب  ياتلؼ األمر مدِ,   ف يتكاءـ جمْاؿ إنتا ِ كضركرة بِ يمر ماجذ
 يااطبكف  ن دلـ كاجمااطب, اجمت لـ بيف اال تماعيي اجمكا ؼ ااتبلؼ أيضا ذجؾ كمف .آار

 بصفات كيااطبكف اجغاْب .باالحتراـ  بلم ـ جشحف كذجؾ اج ماعي؛ باطاب اجمفرد اجمااطب
 .(ِ))جاللتو(يْاؿ أك ؾاجمل اجت ريـ  ػ بلجي

كتأىيىا على ما تْدـ ذ رق تيدد ضماْر اجحضكر إشاريات تداكجيي بطريؽ اعتمادلا على      
 مفىر يكضح ا كيزيؿ إب ام ا, 

 ()اإلماـ عميأما  يما ياص اجدراىي اجتداكجيي جئلشاريات اجشاصيي اجكاردة     كابات      

(؟؛ ألف اجتداكجيي    اإلماـ)اجى أيف يت ِ اطاب  ن دلا تفرض علينا أف نتىاءؿ مف أيف؟ ك 
حْيْت ا تحاكؿ اإل ابي عف  ملي مف اجتىاؤالت مف  بيؿ: مىف يت لـ؟ كمع مىف؟ كأل ؿ ماذا؟ اجى 

 . (ّ)غير ذجؾ

                                                 
 .ِٓٓ/ُالنحك الكافي: , ك ْٕالذاتية في المغة: ظ: ( (3
 .ِِٔظ: اجتيادات لغكية: ( (1
 .ُُظ: المقاربة التداكلية: ( (3
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, ـ لبيف ضماْر اجمت ((اإلماـك د تدددت اإلشاريات اجشاصيي كتنكعت     كابات      
طبيدي اجمك ؼ كما يتطلبِ مف اىتدماؿ كتكظيؼ جتلؾ  بحىبرة كاىـ االشا ,كاجغاْب ,كاجمااطب

شاريات  مْاـ اال تاار كاالعتداد ياتلؼ عف مْاـ اجنصح كاالرشاد كياتلؼ عف مْاـ اجت ديد اإل
 كلذا ما يتطلب منا اجك كؼ على  ملي مف األمكر: كاجكعيد

يتاذق    تداكج ا  . اجضماْر اجت  تشير اجى اجمت لـ كتددد ليْات ا كاألىلكب, اجذمُ
  اىتدماج ا)متصلي أكمنفصلي(, ك)مفردة أك  مدا(.

 . اجضماْر اجت  تشير اجى اجمااطب, اجذم يمثؿ طر ا    اجاطاب اجمرىؿ أك ي كف متلْيا جِ.ِ

 . اجضماْر اجت  تشير اجى اجغاْب كمنزجي ذجؾ اجغاْب كأثرلا    تغير اجاطاب.       ّ

 لـ ينىب اجى اجمتحدالث كتأىيىا على لذا يتمثؿ اجمااًطب    كاجمدركؼ أف ضمير اجمت     
بكصفِ مف يْكـ باج كاب كاجرد على اجطرؼ اجمْابؿ مبينا  ((باإلماـاجن ج كمىتدر ِ 

 أكمكضحا أك مفندا أك غير ذجؾ.

  

 

 

ماتلفي مف حيث اىتدماؿ اجضماْر  ذا أجكاف  ((ك د  اء اطابِ     
 تارة ن دق يكظؼ اجضمير اجمفرد   -انت أك منفصليمتصلي   -اجداجي على اجت لـ 

, كتارة أارل يىتدمؿ ضمير اجمت لميف (ِ)(الياء أك التاء, أك اجضمير اجمتصؿ )(ُ)(أنااجمنفصؿ)

                                                 
خ ىادم كاشؼ الشي, كمستدرؾ نيج البالغة, ُّْ/ّ, ُٗٔ/ُ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ظ( (3

 .َٔ/ْ, ُِٔ -َِٔ/ّ, كمصباح البالغة: ّٓٗ: الغطاء, تح: السيد ابك الحسف عمي المكسكم
, كنيج السعادة: َّٓ, كمستدرؾ نيج البالغة: ٕٗ, ٓٓ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1
ُ/ُٗٔ ,ِ/ُُِ ,ُّٓ ,ِّٓ/ ,َُٕ ,َِْ. 
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, أك غيرلا, بحىب ىياؽ اجمْاـ كاجمك ؼ كما (ِ)(نا, كتارة ثاجثي يكرد ضمير اج مع )(ُ)(نحف)
دف طريؽ لذق اآلجيات اجتداكجيي يتحْؽ اج دؼ اجذم يتطلبِ مف اىتدماؿ د يؽ يتبلءـ مدِ.  

يىدى إجيِ اجمت لـ    اطابِ على ك ؽ اجىني اجت  يرىم ا    ذلنِ.  مف اىتدماجِ جلضمير 
أىمىا كىاً      كابِ اجذم يذـ بِ بدض ألؿ اجدراؽ:)) (((  كجِأنا( كاجمنفصؿ )التاءاجمتصؿ)

لًكفٍ  ـي اٍخًتيىاران, كى ـي اي جً  مىا أىتىٍيتيكي , قىاتىمىكي ميٌّ يىٍكًذبي : عى ـٍ تىقيكليكفى لىقىٍد بىمىغىًني أىنَّكي ـٍ سىٍكقان, كى ٍئتي ًإلىٍيكي
ؿي مىٍف آمىفى ًبوً  مىى اً؟ فىأىنىا أىكَّ ؟ أىعى دَّقىوي كىالَّ كىاً,  فىعىمىى مىٍف أىٍكًذبي ؿي مىٍف صى مىى نىًبيًِّو؟ فىأىنىا أىكَّ ـٍ عى أى

ـٍ تىكيكنيكا ًمػػػػٍف أىٍىًميىاكلًكنَّيىا لى  لى ٍنيىا, كى ةه ًغٍبتيـٍ عى  .(ّ)((ٍيجى

تثا ل ـ بدض ألؿ اج ك ي بصيغي اجذـ كاجتْريع نتي ي ج ((اإلماـ ف  لذا اجنص يااطب      
بدد أف ك د نفىِ مضطرا جلمْاـ بين ـ ك د تمثؿ اطابِ باىتدماؿ اجدنصر عف   اد مداكيي 

( كمف اجد ي    أتيتكـ, كجئت إليكـ(     كجِ:)التاءاجمتصؿ )اإلشارم اجمتمثؿ باجضمير 
(؛ جيدؿ بِ على اجى كجي كاجيىر كأف األمر ال مشْي  يِ أتىاىتاداـ األ داؿ ن دق يكرد اجفدؿ)

 مع مع اإلتياف بيف  (( ضبل عف أنِ (ْ)بابلؼ اجم  ء, اجذم يدؿ على اجشدة كاجدىر
ناىا على  در اجمىؤكجيي بمحض إرادتؾ   نؾ ت كف (؛ ألنؾ عندما تاتار أت+كـاجضميريف )

 ((مطمْنا ج ـ كتشدر أنؾ  ريب من ـ كمف ثـ  بل ضركرة جلفصؿ بيف اجذكات على حيف ن دق
(؛ جيشير بِ اجى اجتباعد بينِ ت+ إلى+ كـمع  دؿ اجم  ء  د  صؿ بيف اجضميريف بحرؼ اج ر)
كادو كلـ    كادو آار   اف جلضماْر  دؿ  كبين ـ ك أنِ مفصكؿ عن ـ   ـ ال يمثلكنِ بؿ لك   

 تداكج  كاضح    تغيىر منزجي اجمااطىب.

بت ـ  ((اإلماـكلؤالء اجْكـ مع تْاعى ـ عف تأديي اج  اد كما طلب من ـ  انكا  د رمكا      
 ثيرا ما يابرلـ عف  )) (( ْد  اف ألن ـ ال يريدكف ذجؾشتى باطلي إذ كصفكق باج ذب 

ماِْ اجى أمكر أابرق ب ا اجرىكؿ ي ضبل عف إ, (ٓ)ر اجغيبيي كما ي كف  بؿ  كنِ((مك اجمبلحـ كاأل
                                                 

, كنيج السعادة: ِّّ/ْ, كمصباح البالغة: ُِٕ/ِ, َْٓ/ْظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3
ِ/ٔٔٔ ,ٗ/ُْٗ- ُٗٓ. 
 .ُِٕ -َُٕ/ٓ, ُٕٓ/ّ, كنيج السعادة: ُْٗ/ْ, ُْٗ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (2
 .َٗ -ٖٗ/ ُنيج البالغة, جمع الشريؼ الرضي, شرح: محمد عبده:( (1
 .َُٓ -ٕٗ, كلمسات بيانية, فاضؿ السامرائي: ُِني: ظ: المفردات في غريب القرآف, الراغب األصفيا( (4
: ئي, تصنيؼ: حسف زاده االممي منياج البراعة في شرح نيج البالغة, ميرزا حبيب ا الياشمي الخك ( (5
 . ُٕٔ/ِق(: ٕٗٔ, كظ: شرح نيج البالغة, كماؿ الديف البحراني)تُُٓ/ٓ
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مف اج ذب حتى بلغِ ذجؾ  اا  بلمِ ضربك  ما  اف من ـ إال أف عدال  ,(ُ)(صلَّى اهلل عليه وآله)اج ريـ
(    أناال محؿ جلشؾ مد ا مكظفا    ذجؾ اجضمير اجمنفصؿ ) ي رد علي ـ ردا  اطدا بأدجي دامغ

ؿي مىٍف آمىفى ًبوً )) جِ: ك  مىى اً؟ فىأىنىا أىكَّ ؟ أىعى ـي اي فىعىمىى مىٍف أىٍكًذبي ؿي مىٍف  قىاتىمىكي مىى نىًبيًِّو؟ فىأىنىا أىكَّ ـٍ عى أى
دَّقىوي  ((  ْد اىتف ـ من ـ على ىبيؿ اجتد ب كاإلن ار محت ا علي ـ بح ج كاضحي متمثلي صى

د  اء تْديـ اجضمير على اجح ي    اجنص جؤللميي ( كتصديِْ باجرىكؿ  ْ(ب يمانِ باَّ 
برازلا  كاالاتصاص؛ ألنِ    مْاـ اجتفاار كاالعتداد باجنفس كرد اجشب ات  بل بد مف تْديـ ذاتِ كا 

( كاجمكحديف جِ؟ أك  يؼ ي ذب مف كتثبيت ا جلمتلْ    يؼ ي ذب مف  اف أكؿ اجمؤمنيف باَّ )
كاجتابديف كاجناصريف جِ كاجىاْريف على  (ى اهلل عليه وآلهصل) اف أكؿ اجمصد يف باجرىكؿ اج ريـ

صلَّى اهلل )لذا مف اجمنا ْيف شبي ا بمك ؼ اجرىكؿ محمد ((ن  ِ؟ ك د  اف مك ؼ اإلماـ

 مف اج ا ريف اجمنا ْيف    زمانِ أيضا إذ كصفكق باجىحر كاج ذب     كجِ تداجى: (عليه وآله

چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ
(ِ)

.  

ك د كرد االىتف اـ    اجاطاب    غير مدناق األصل  على ىبيؿ االىتف اـ االىتن ارم؛      
ال يريد من ـ  كابا على ىؤاجِ بؿ لك    مْاـ تْريد ـ إذ ن دق متد با مف  ((ألف اإلماـ

 ( اجذم أدلأنا  ل ـ ك لي حيلت ـ مذ را إيالـ بمنزجتِ مف اَّ كرىكجِ بتكظيؼ ضمير اجمت لـ)
 غرضا تداكجيا ا تضاق اجمْاـ    اجبنيي اجاطابيي.

 بدد أف تك ِ إجيِ أحدلـ  (((    إحدل  كاباتِ  كجِالجمعكمف إيرادق جضمير اجمت لـ )     

 ما  اف مف  (ّ)چ  ڀ  ڀ   ڀ  پچ   باجىؤاؿ عف اجمراد بألؿ اجذ ر     كجِ تداجى:
ٍعًدفي  ,نىٍحفي أٍىؿى الذٍِّكًر, نىٍحفي أٍىؿي اٍلًعٍمـكا إنَّا لى إال أف أ ابِ  اْبل:))  ((اإلماـ كنىٍحفي مى

                                                 
 .ِّٖ/ٔلتسترم: ظ: بيج الصباغة في شرح نيج البالغة, محمد تقي ا( (3
 . ْص: سكرة ( (1
 .ٕاألنبياء مف اآلية:سكرة , ك ّْالنحؿ مف اآلية: سكرة ( (1
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لىقىٍد سىًمٍعتي رىسيكؿى  ,التَّأًكيًؿ كىالتٍَّنًزيؿً   ي  مً عى كى  مـً العً  ةي ينى دً ا مى أنى ) يقكؿ: (صلى اهلل عليه وآله)ا  كى

ـى اد العً ف أرى مى يا, فى ابي بى   .(ِ)(((ُ)(وً ابً ف بى مً  وً أتً ميى فى  م

إنَّا, جبياف تفىير اآليي باىتدماؿ ضماْر اجمت لـ بصيغي اج مع ) ((اء  كاب اإلماـ ْد       
ٍعًدفي التَّأًكيًؿ كىالتٍَّنًزيؿً (     كجِ: )كنحف ( كا إنَّا لىنىٍحفي أٍىؿى الذٍِّكًر, نىٍحفي أٍىؿي اٍلًعٍمـ كنىٍحفي مى

ر لنا لك اجْرآف اج ريـ بدالجي  كجِ ( كاجذ عليهن السالمجياص ب ذق اجمؤشرات اجشاصيي ألؿ اجبيت)

صلى اهلل ), كألؿ اجذ ر لـ ألؿ بيت اجنب (ّ)چڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ڳ چتداجى: 

, اجذيف  انكا ألؿ اَّ كااصتِ كحفظي  تابِ اجدزيز اجدامليف بِ  كال ك دبل إذ نزؿ بيف (عليه وآله
كمبدأق كمنت اق يدلمكف تفىيرق كتأكيلِ ظ راني ـ  حملكق    صدكرلـ ك لكب ـ   انكا أصلِ ك رعِ 

كجيس جبشر علي ـ  ضؿ     ()كمح مِ كمتشاب ِ كافاياق   اف علم ـ بِ علما جىدينٌيا مف اَّ 
 ذجؾ. 

اـل ييلحظ    اجبنيي اجاطابيي انى اما  بيرا بم  ء اجضماْر بصيغي اج مع اجت  تتبلءـ       كمف ث
 ( اجكارد  ي ا يدؿ على اج ماعي. ؿأىمع ىياؽ اآليي اجْرآنيي؛ ألف جفظ )

 ضبل عف ألؿ  ((ك د  اف مر ع اجضماْر    اجنص يدكد على اجمت لـ اجمتمثؿ باإلماـ     
( جيفيد مدنى اجتاصيص متشربا مدنى اجتك يد إذ إنَّا( ك د  اء ضمير اجمت لـ )عليهن السالماجبيت)

أربدي مؤ دات  اف أ كالا اجتك يد بلفظ اج بلجي ثـ ( رً الذِّكٍ  كا إنَّا لىنىٍحفي أٍىؿي ا تمدت     كجِ: )
(  ضبل عف نحف( كاجبلـ اجداالي على اجضمير )نا( اجداالي على ضمير اج مع)إفَّ اجتك يد بػ)

+ لػ+ نحف كالجممة اإلسميةاجتك يد اجحاصؿ باج ملي اإلىميي كاجضمير اجمنفصؿ )  (. كا+ إفَّ
مف اجتثبيت كاجتك يد  لـ ي تؼ اإلماـ ب  راد اجدنصر اإلشارم كأف إبراز اجضماْر  يِ ش ء  بير 

اجمؤ د )إنالا( بؿ أر دق باجضمير )نحف( اجمؤ د أيضا جييزيد اجتك يد تك يدا   اف  كجِ مفدما باألدجي 
كألؿ  (صلى اهلل عليه وآله)اإلشاريي اجتداكجيي كغيرلا اجت  تحصر علـ اجْرآف بأللِ كلـ اجرىكؿ اج ريـ

( كأ اد إظ ار اجضماْر كتْديم ا حْيْي ناصدي تتمثؿ     دؿ ألؿ عليهن السالمألط ار)بيتِ ا

                                                 
ق(, تح: مصطفى عبد القادر َْٓالمستدرؾ عمى الصحيحيف, أبك عبد ا الحاكـ النيسابكرم)تظ: ( (3

 ُّٕ/ّعطا: 
 .ِِٓ/ُُنيج السعادة, محمد باقر المحمكدم, تصحيح: عزيز آؿ طالب: ( (1
 ٗالحجر:سكرة ( (1
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اجبيت اجمر ع األمثؿ كاألىمى اجذم ال يدنكق ش ءه   ـ ينابيع اجدلكـ, كعلم ـ بمنزجي اجدذب 
اجفرات اجذم يردق اإلنىاف جيرتكم منِ كبِ كبمنزجي اجضياء اجذم ييْتبس مف نكرق جييىتضاء بِ كمف 

اـل أدت اإلشاريات اجكاردة    اج كاب اجغايي اجمر كة من ا        .(ُ)ث

بِّنىا كىالنَّاسي بىٍعدي  )) :(( كجِ ( أيضاالجمعتكظيفِ جضمير اجمت لـ )كمف       نىاًئعي رى فىًإنَّا صى
ـي ًعزِّنىا كىالى عىاًدم   ـٍ يىٍمنىٍعنىا قىًدي نىاًئعي لىنىا لى مىى قىٍكًمؾى  صى ـٍ بىأىنفيًسنىا, فىنىكىٍحنىا  طىٍكًلنىا عى مىٍطنىاكي أىٍف خى

ـي اٍلميكىذِّ  ًمٍنكي ًمنَّا النًَّبي  كى لىٍستيـٍ ىينىاؾى كىأىنَّى يىكيكفي ذًلؾى كىذىًلؾى كى ًمنَّا أىسىدي كىأىٍنكىٍحنا, ًفٍعؿى ااٍلٍكفىاًء كى , كى بي
ًمنَّا سىيِّدىا شىبىاًب أى  اً  ـٍ أىسىدي ااٍلٍحالىًؼ, كى ًمٍنكي نَّةً كى ٍيري ًنسىاًء  ٍىًؿ اٍلجى ًمنَّا خى ـٍ ًصٍبيىةي النَّاًر, كى ًمٍنكي كى

اًىًميَّتينى  اٍلعىالىًميفً  جى ـٍ فىًإٍسالىمينىا مىا قىٍد سيًمعى, كى مىٍيكي طىًب, ًفي كىًثير ًممَّا لىنىا كىعى مَّالىةي اٍلحى ـٍ حى ًمٍنكي ا الى ػػػػػػػػػػػكى
 .(ِ)((تيٍدفىعي 

مِ    لذق اجبنيي اجاطابيي إجى مداكيي كلك مف أحد  تبِ اجت  يرد  بل ((ك ِ اإلماـ     
كصكال اجى  (( ي ا عليِ بدد أف نصالب مداكيي نفىِ جلتفضيؿ بيف  بلف ك بلف  أ ابِ اإلماـ

كنىب  بدضا مف اجمْارني اجبىيطي بيف نىبِ ((لذق اجْطدي اال تااريي اجت  يدْد  ي ا اإلماـ
(    اجْكؿ    نابحىب لذا ييلحظ  ثرة كركد ضمير  مع اجمت لميف )مداكيي كما انحدر منِ ك 

(, كلك أمر طبيد ؛ إنَّا, ربنا, لنا, يمنعنا, عزنا, طكلنا, أنفسنا, نكحنا, منا, لنامكاضع  ثيرة)
ألف اجمفاضلي  امت على اج ماعي كجيس اجذاتيي غير أف لذق اج ماعي ااصي باجمت لـ مف دكف 

صلى )بنىبِ كمنزجتِ كمنزجي اجرىكؿ اج ريـ ((دِ ,  ْد ا تار اإلماـإدااؿ عنصر اجمتلْ  م

, تلؾ اجمنزجي اجت  ال تداني ا منزجي اجبتي ك اف مفاد  كجِ إف  ()كألؿ بيتِ مف اَّ (اهلل عليه وآله
 (( اف لناؾ  ضؿ  نحف أكجى كأحؽ بِ مف ىكانا كييلحظ أف اجمفاارة جـ تْتصر على نفىِ

ا ا ج ا    ذكات اج ماعي كمف ثاـل  ثرت ضماْر  مع اجمت لميف, ألف  حىب بؿ ن د مصد
نىاًئعي لىنىا(,  ف   كجِ: )عليهن السالم اف جىاف حاج ـ) )اإلماـ) بِّنىا كىالنَّاسي بىٍعدي صى نىاًئعي رى ( فىًإنَّا صى

ـ كمدناق  بلـ عظيـ عاؿ على اج بلبْكجِ: ))  ابف أبي الحديدتيلحظ د ي    اجتدبير إذ عبر عنِ 
عاؿ على اجمدان  كصنيدي اجملؾ مف يصطندِ اجملؾ كير ع  درق يْكؿ جيس ألحد مف اجبشر 
علينا ندمي بؿ اَّ تداجى لك اجذم أندـ علينا  ليس بيننا كبينِ كاىطي كاجناس بأىرلـ صناْدنا 

يد اَّ كأف  نحف اجكاىطي بين ـ كبيف اَّ تداجى كلذا مْاـ  ليؿ ظالرق ما ىمدت كباطنِ أن ـ عب

                                                 
 .َِِ/ٔخكئي(: الظ: منياج البراعة)( (3
 .ّٔٓ/ ّنيج البالغة:( (1
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فىًإنَّا  (     كجِ:)نا, ك د أى ـ اجدنصر اإلشارم اجمتمثؿ بضمير اج مع )(ُ)((اجناس عبيدلـ
نىاًئعي لىنىا بِّنىا كىالنَّاسي بىٍعدي صى نىاًئعي رى عف طريؽ اىتدماجِ على  ((إى اما ال تا إذ نبِ اإلماـ( صى

ينادل  ((لـ بيف ىاْر عبادق   كاجنفىِ كاصطف ىتداج اَّ اصطند ـ اَّأٌف  ميع ح ج )) 
( ؛ ألنِ )(ِ)((ال بٌد مف أف ي كف منصكبا مف عندق تبارؾ كتداجى اَّ بأعلى صكتِ بأٌف اليفي

أدرل بمصلحي اجدباد كأعلـ بمف ياتارق جي كف اليفتِ علي ـ  ضبل عف أف اإلماـ باىتدماجِ 
اطىب بحىب ثْا تِ كحذا تِ كحن تِ    ضمير اج مع منحِ أبدادا إشاريي متنكعي يف م ػػػػػػا اجما

 تلْ  مدنى اج بلـ كظبلجِ. 

( من زا بِ غرضا تداكجيا  دلى اجرغـ مف ناكيىتمر اإلماـ    تحشيد اجمؤشر اجشاص  )     
(   ف ذجؾ جـ يمند ـ مف عليهن السالمذجؾ اجشرؼ اجر يع كاجمنزجي كاجم اني اجت   انكا علي ا)

ـي ًعزِّنىا كىالى عىاًدم  : )((كا ب فؤ إذ يْكؿاالاتبلط كاالتصاؿ بمف جيى ـٍ يىٍمنىٍعنىا قىًدي مىى  لى طىٍكًلنىا عى
لىٍستيـٍ ىينىاؾى  ـٍ بىأىنفيًسنىا, فىنىكىٍحنىا كىأىٍنكىٍحنا, ًفٍعؿى ااٍلٍكفىاًء كى مىٍطنىاكي (, أم: جـ يمندنا ذجؾ قىٍكًمؾى أىٍف خى

نا  ما يفدؿ األ فاء كجىتـ مكتزك تـ  من ـنا تزك اجفضؿ كاجشرؼ كتلؾ اجم اني اجر يدي مف أف 
در ي  بيرة مف اجتكاضع  ((كنلحظ     كجِ .(ّ)  ف اج فؤ  د يتزكج كيزكج غير اج فؤ, أ فاءنا

( خمطناكـ(     كجِ:)نا + كـكاإلنىانيي اجت  يبدي ا اإلماـ عندما ي مع بيف اجضميريف )
بلصؽ كاجتْارب كاالندماج, أم:  أف نفكىنا (؛ جئلشارة اجى شدة اجتبأنفسناكعضدلا بْكجِ: )

أصبحت  اجاليط اجكاحد كاجش ء اجمتشابِ على اجرغـ مف أن ـ جىتـ ألبل جذجؾ ثـ بدد ذجؾ يأاذ 
بتفصيؿ نف  اجت ا ؤ بيف اجطر يف بدْد مناظرة بىيطي على صحي ما ذلب اجيِ  ((اإلماـ

مىتدمبل اجدنصر اإلشارم  ( عليه وآلهصلى اهلل)كجلبرلني على أن ـ ال ييْرنكف بآؿ رىكؿ اَّ 
اطب مف أ ؿ بياف نىبِكـ( جلمت لـ كاجدنصر اإلشارم اجضمير )نااجضمير )  ((( جلماى

كحْيْي نىب مداكيي,   اف  بلمِ بمثابي اإلي از كاجتفصيؿ  ْد ذ ر عدـ اج فاءة اجمتمثلي 
يؿ ثياـل يىتمر تغييب اجذات    باإلي از ثـ برلف على مذلبِ بدْد تلؾ اجمْابلي اجت  مثلت اجتفص

اج ماعي حتى يضحى األمر  اْما بيف  ر تيف ماتلفتيف     ؿ ش ء كصكال اجى اجفصؿ بيف 
ـٍ (     كجِ: )كـ(, كضمير اجمااطب)نااجضميريف: ضمير اجمت لـ) مىٍيكي (, كلك أمر ًممَّا لىنىا كىعى

اجشاىع بين ما كعدـ االجتْاء    منطْ  متىلىؿ م مؿ جما  بلِ,  بدد أف تطرؽ اجى ذ ر اجبكف 
                                                 

 .ُْٗ/ُٓشرح نيج البالغة, ابف ابي الحديد, تح: محمد أبك الفضؿ ابراىيـ:( (3
 .ٖٗ/ُٗخكئي(: المنياج البراعة في شرح نيج البالغة)( (1
 .ّْٕ/ِارج نيج البالغة: , كمعَْٕ/ّظ: في ظالؿ نيج البالغة, محمد جكاد مغنية: ( (1
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أم ش ء  اء اجفصؿ متناىْا على اجرغـ مف ذجؾ   ؿ تلؾ اإلشارات كاجدالالت  د أدت ا 
 اجضماْر بتكظيف ا بد ي كتداكج ا بدنايي بيف اج مع كاجفصؿ كما تشير إجيِ مف مر ع.   

بدد أف  رت  سابف عبا كجِ اجذم يردال بِ على  (ُ)جضمير اجمااطب ((كمف إيرادق     
بين ما  ملي مف اج تب اجت  دارت حكؿ أاذ اجماؿ مف بيت اجمىلميف مف دكف ك ِ حؽ إذ  اف 

 د أاذ مف بيت اجماؿ أ ثر مف حِْ مىتندا اجى م انتِ    اإلىبلـ كبدد أف أ ندِ  ابف عباس
ـٍ يىكيٍف ًليىفيكتىوي  أىمَّا بىٍعدي فىًإفَّ اىٍلمىٍرءى  ب ر اع ما أاذق ردال عليِ  اْبل: )) ((اإلماـ يىسير هي دىٍرؾي مىا لى

ـٍ يىكيٍف ًلييٍدًركىوي فى  يىسيكؤيهي فىٍكتي مىا لى ر ثً كٍ  تي الى ا فى يى نٍ مً  ؾى اتى ا فى مى ا فىالى تيٍكًثٍر ًبًو فىرىحان, كى يى نٍ الد   فٍ مً  اؾى ا أتى مى كى
زىعان كاجٍ  مىٍيًو جى ابف ( اجى مااطبي , يتك ِ اإلماـ)(ِ)((الـا بىٍعدى اىٍلمىٍكًت كالسَّ مى لً  ؾى مَّ ىى  ؿٍ عى عى

ا فىالى تيٍكًثٍر ًبًو فىرىحان, يى نٍ الد   فٍ مً  اؾى ا أتى مى فى باالنتْاؿ مف ضمير اجغاْب اجى اجمااطب بْكجِ: ) عباس
زىعان كاجٍ ثً كٍ  تي الى ا فى يى نٍ مً  ؾى اتى ا فى مى كى  مىٍيًو جى اف جئلشاريات (,  ْد  الـا بىٍعدى اىٍلمىٍكًت كالسَّ مى لً  ؾى مَّ ىى  ؿٍ عى ر عى

اجشاصيي اجمتمثلي بضماْر اجمااطب حضكر    اجنص اجدلكم إذ تنكعت بيف اجضمير اجظالر 
ال تكثر, ( كاجمىتتر اجمتمثؿ    اجن   كاألمر) أتاؾ, كفاتؾ, كىمؾ(    )الكاؼاجمتمثؿ بػ)

ى (  ظركؼ اجمْاـ أدت اجى كركد صيغت  اجن   كاألمر اجلتيف تحمبلف    طيات ما مدنكاجعؿ
ـى  ْد أعطت اجمؤشرات اجشاصيي بددا تداكجيا إذ  اء بدض ا ظالرا ج    اجنصح كاإلرشاد, كمف ث

كبمنزجي اجمفدكؿ بِ    اجمدنى  اجذات اجمر زيي اجت  يدكد إجي ا اجاطاب ي دؿ مف اجمااطىب
كجتدؿ على أنِ    حاجت  اجظفر باجش ء كاالنبىاط بِ أك اجحزف عليِ بفْدانِ ي كف اإلنىاف 

نما ذجؾ مف اجمدبر) (    حيف  اء بدض ا مغلكبا على أمرق كال يملؾ جنفىِ ضرا كال نفدا, كا 
اآلار مىتترا؛ النصباب االلتماـ على األمر أك اجش ء اجمن   عنِ مف دكف صاحب اجشأف 
نفىِ ك أف اجمراد مف ذجؾ اجمااطىب بصكرة ااصي كىاْر اجناس بصكرة عامي   ك تنبيِ كتحذير 

 ف مدا.ج ـ    آ

نزؿ  رببلء     بلمِ كذجؾ عندما  ((ما أكردق اإلماـ كمف اإلشاريات اجداجي على اجغاْب       
 كفى مي خي دٍ يى  ـه كٍ قى  ؾً نٍ مً  فَّ رى شي حٍ يى لى  ,ةي بى رٍ ا تي يى  ؾً ان لى اىى كى : )) ثـ  اؿ ,ر ع إجيِ مف تربت ا  شمال اك  كصلى  ي ا

 رى يٍ ا أمً يى  اؾى ا ذى مى كى  :ؿه جي رى  وي لى  اؿى قى فى  –ا نى ىي اا ىى نى ىي اىى  كؿي قي يى كى  هً دً يى بً  ري يٍ شً يى  كى ىي كى  – ابو سى حً  رً يٍ غى بً  ةى نى الجَّ 
 ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى كى  ـ,كي نٍ مً  ـٍ يي لى  ؿه يٍ كى كى  ـ,يي نٍ مً  ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى  ا,نى ىي اىى  ؿي زً نٍ يى  دو مَّ حى مي  آلؿً  ؿه قٍ ثً  :اؿى قى فى  يف؟نً ؤمً المي 

                                                 
, ُٕٔ, كمستدرؾ نيج البالغة: ِْٓ/ْ, َِّ, ُٖٔ/ِ, ٓ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3

 .   ُٕٓ, َُِ, ُُِ/ٓ, كنيج السعادة: ُِٕ
 .ُِّ/ٓنيج السعادة: ( (1
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 بو رٍ كى  اتى ذى  ءه الى بى رٍ كى  ـيً ائً مى دً  اؽي رى ا مي نى ىي اىى  ـ,يً الً حى رً  عي ضً كٍ ا مى نى ىي اىى  ـ,يً ابً كى رً  اخي نى ا مى نى ىي اىى  ـ,يً يٍ مى عى 
((ءو الى بى كى 

مشتمبل على  ملي مف اإلشاريات اجشاصيي اجداجي على  ((. إذ  اء  كاب اإلماـ(ُ)
(,    اف مر ع اجضمير ينزؿ, كمنيـ, كليـ, كعمييـ, كركابيـ, كرحاليـ, كدمائيـاجغاْب    )

اجذيف نزجكا كعياالتِ كأصحابِ,  ((ق اجدناصر اإلشاريي يدكد إجى اإلماـ اجحىيف   لذ
 حؿ ب ـ ما حؿال مف اجْتؿ كاجتركيع كاجحرؽ كاجىب     كا ديو الدلا اجتاريخ كحفظ ا   رببلء

(, اجت  ش دت انتصار اجدـ على تلؾ الطؼكيحفظ ا بيف د تيِ ما بْ  اجدلر, أىالى كل  كا دي )
عليهن فاىْي اجاار ي على إماـ زمان ا   اف اإلماـ اجحىيف كمف مدِ مف ألؿ اجبيت )اجطغمي اج

 (.دمَّ حى مي  آلؿً  ؿه قٍ ثً     كجِ: ) ((( لـ اجثْؿ اجنفيس اجذم أرادق اإلماـالسالم

, جتْلبِ    مكاطف ثبلثي: (((     كجِىـكييلحظ ملمح جطيؼ    اىتدماؿ اجضمير )     
(, أم: أن ـ تْدمكف ـكي نٍ مً  ـٍ يي لى  ؿه يٍ كى (,  مدنى )ـيً يٍ مى عى  ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى كى  ـ,يي نٍ مً  ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى كى  ـ,كي نٍ مً  ـٍ يي لى  ؿه يٍ كى )

(, أم: أن ـ بىبب  تل ـ ج ـ يدال ـ اَّ    ـيي نٍ مً  ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى كى على  تل ـ  تفدلكف ذجؾ, ك كجِ )
(, يدن  بِ أن ـ ـيً يٍ مى عى  ـٍ كي لى  ؿه يٍ كى كى أىفؿ درؾ      نـ  تبل كف اجكيؿ ثـ اجكيؿ, ك كجِ: )

ىتشالدكن ـ بأـ أعين ـ يْتلكف كال تىتطيدكف نصرت ـ كال تحر كف ىا نا كبحىب لذا ىي ػػػػػكف 

, كربما  اف     بلمِ إشارة اجى عظـ اجملحمي اجت  (ِ)تأنيب اجضمير شديدا ك ديِ على نفكى ـ
 ي. حدثت     رببلء كأن ـ ىييْتلكف مف أعداْ ـ مْتلي عظيم

( كما ان اىى كى مشحكنا بطابع األجـ كاجحر ي يدجنا على ذجؾ ابتداء  بلمِ بػ) ((جْد  اف  كابِ     
كيشالد اجمنظر  أنِ  ((تشير إجيِ مف اجحىرة كذجؾ حينما أاذ يذ ر نبأ مْتؿ ابنِ اجحىيف

د احتزبكا حاضر أمامِ  ضبل عف أنِ أراد     كجِ أف يبيف جلىاْؿ أف مف ىيْـك بذجؾ لـ من ـ  
ظلما كب تانا كتداكنكا على اإلثـ  جْتؿ ابف بنت نبي ـ  ؿ ذجؾ جتغيير مىار اجديف ك دلِ يتماشى 

 مع رغبات ـ اجدنيكيي اجرايصي.

 ف   رببلء ينزجكف كي كف  ي ا مناخ ر اب ـ كميراؽ دماْ ـ   اف ت رار اجضمير مع اجر اب      
كلك يشير اجى اجمكضع  ((عتصار  لب اإلماـكاجترحاؿ كاجدماء يصكر جنا حاجي األىؼ كا

                                                 
 .َُّ: مستدرؾ نيج البالغة( (3
 .ِْْمحمد ميدم شمس الديف: , كدراسات في نيج البالغة, َِْ/ِّظ: بحار األنكار: ( (1
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( مع اىـ ىايكرد اجتنبيِ باجػ) (((   كىاىنااجذم ىيْتؿ  يِ ابنِ كييلحظ ت رارق الىـ اإلشارة )
اإلشارة جيلفت نظر اجمتلْ  أك اجىاْؿ اجى ألميي اجمكضكع اجمتحدث عنِ كعظمتِ  يبْى متنب ا 

اـل اجذ م منح اج كاب بددا تداكجيا لك اىتدماؿ اجضماْر بدؿ متصبل    اجدمليي اجتااطبيي كمف ث
 اجتصريح ب ا.

ا أىمَّ  ما يذ رق بْكجِ:)) (ُ)( جلدالجي على اجغاْبالذماىـ اجمكصكؿ ) ((كمف اىتدماجِ     
 حى الى صٍ اإل فى يدً يٍ رً تي  ؾً نَّ أى  فى يٍ مً عي زٍ تى  َـّ ثي  ان,كعى ضي كٍ مً  ؾً نٍ عى  افى ان كى رى أىمٍ  فى يٍ بً مي طٍ تى  ؾً تً يٍ بى  فٍ مً  تً جٍ رى خى  ؾً نَّ إفى  ,عدي بى 
ى مى عى  ؾً مى مى حى كى  ءً الى مبى لً  ؾً ٌرضى م عى ذً الَّ  م ًإفَّ رً مٍ عى لى كى  ر؟اكً سى العى  دي كٍ قى كى  اءً سى منً ا لً مى  ي,نً يٍ رً بِّ خى فى  ,اسً النَّ  فى يٍ بى 

((ان بى نٍ ـي ذى ظى ألعٍ  ,ةً يى صً عٍ المى 
ردالا على بدض ـ بدد حادثي ارك ِ عليِ  ((,  ْد  اء اطابِ(ِ)

    (((, ك د اىتدمؿ اإلماـالجمؿ( مف اج  رة    كا دي )ّٔجمطاجبي بدـ عثماف ىني )كا
( مع صلتِ اىتدماال تداكجيا إذ أكردق جلدالجي على غاْب ال يدؿ عليِ الذم بلمِ اىـ اجمكصكؿ)

 اجىياؽ اج بلم    اف مر دِ يدكد اجى اارج اجنص؛ ألف اجمدن  بِ بدض اجصحابي. 

 دي كٍ قى كى  اءً سى منً ا لً مى مشحكنا باجٌلكـ كاجتأنيب باىتف اـ اىتن ارم بْكجِ: ) ((بِك د  اء  كا     
(   اف مرادق بِ أنِ ال ي كف اجفبلح     كـ ي دلكف مْاجيد أمكرلـ    يد امرأة كمف ثـ راكً سى العى 

( اجى اارج اجنص ك د دجت عليِ حيثيات اجىياؽ اجمْاج  الذم اف عكد اجدنصر اإلشارم )
 دةن مع اجىياؽ اجمْام .  متداض

ك ضبل عف تكظيؼ اىـ اجمكصكؿ كاىتدماجِ اىتدماال تداكجيا ي د اجباحث حضكرا الىـ      

(, ك د كيًظؼ جلدالجي على اجشاص اجحاضر كا تىب  يمي تداكجييىذااإلشارة )
مف ذجؾ  (ّ)

 دى نٍ عً كى  ضً كٍ الحى  دى نٍ عً كى  اطً رى الصِّ  دى نٍ عً كى  اتً مى المى  دى نٍ ي عً نً في رً عٍ تى لى  (ْ)(ثٍ ارً احى يى ) ؾى ري شِّ بى أي :)) (( كجِ
                                                 

, ُٗٗ/ْ, َْٗ/ُ, كنيج السعادة: ُّْ/ْ, ّّٖ/ّ, َِّ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3
 .ُُ/ّ, ُِٖ/ِ, ِٕٓ/ُكمصباح البالغة: 

 .ُِٕمستدرؾ نيج البالغة: ( (1
 .ِٗٗ/َُ, ِٖٓ/ُ, كنيج السعادة: ُّٗ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: مصباح البالغة: ( (1
عل   كمف أصحاب اإلماـ اجٌْراء الركاة, كاف مف اجتابديف اليمداني, مف كباراألعكر الحارث ىك أبك زىير ( (4

كلو قكؿ في  كعلـ اجحىاب السيما في الفرائضك في قكمو كخاصتو, كىك أحد العمماء   بف أب  طاجب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
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 ؿي كٍ أقي  ةن يحى حً صى  ةن مى سٍ ا قً يى مي اسً قى أي  ارً النَّ  ةي مى اسى قى مي  اؿى م قى الى كٍ امى يى  ةي مى اسى قى ا المي مى كى  :ثٍ ارً الحى  اؿى قى  ةً مى اسى قى المي 
زءا مف اطاب دار بيف ,   اف لذا اج بلـ  (ُ)((ويٍ ذً خي م فى ك  دي ا عى ذى ىى كى  يوي كً ري اتٍ فى  يِّ يٍ لً ا كى ذى ىى 

 (. ىذاكاجحارث اج مدان  كصكال اجى اطابِ لذا اجذم أكرد  يِ اىـ اإلشارة) ((اإلماـ

م ك  دي ا عى ذى ىى كى  يوي كً ري اتٍ فى  يِّ يٍ لً ا كى ذى ىى  ؿي كٍ أقي  ان حى احى صً  ةن مى سٍ ا قً يى مي اسً قى أي  ارً النَّ  ةي مى اسى قى مي  ف   كجِ: )     

( عليهن السالماج  اجى اجتمىؾ بكاليي اإلماـ عل  كألؿ اجبيت)( ترغيب كبشارة تدعك اجمك ويٍ ذً خي فى 

كاجىير على ن   ـ كاجتأى  ب ـ,   ـ اجدركة اجكثْى اجت  ال انفصاـ ج ا كلـ ىفيني اجن اة اجت  
بلزكم ا ي كف اجابلص؛ ألف  ضاْؿ ألؿ اجبيت كايرلـ ممتد    اجدنيا كاآلارة ال ينْطع أمدق 

 عف اَّ تبارؾ كتداجى.  اجبتي كجؾ نظران جمنزجت ـ

كمف  انب آار نلمس  صديي اجتحذير    تحديد اجشاص اجمدادم جتلؾ اجذريػػػػػػػي اجطالرة      
( تصكير ىذااجمط رة كبياف مآجِ, كييلحظ    اىتدماؿ اجدنصر اإلشارم اجمتمثؿ باىـ اإلشارة)

 ي اجى اجشفاعي كاجابلص جذجؾ اجمك ؼ اجرليب اجذم ىيمر بِ اإلنىاف, كي كف  يِ بأمس اجحا
مف نار ك كدلا اجناس كاجح ارة كيلحظ أيضا أف اىـ اإلشارة ير ع    اجنص اجى اجشاص 

 (. المعادم -المكالياجمديف اجمحدد اجذم يدكر حكجِ اجحديث )

على اجضمير    عكد  التحكؿكركد ما يىمى بأىلكب  ((    كاباتِ  د يحدث ك      
 يتداكجي اييأارل, كال ي كف ذجؾ إاٌل جغ تنكيع كاالنتْاؿ مف صيغي إجىاجاجتغيير ك طريؽ ب؛ ِمر د

بْاجفت ذلف اجمتلْ  أك اجمااطىب ك  تمثؿ   ت اجصادر عف  على تكاصؿ كتفاعؿ مع اجاطاب ِْا 
لنمط اجذم تىير أ ؽ اجتك ع كتغييرق ج ىرق ذلنِ كيىتدع  تر يزق ب؛ إذ ينشط اجمرىؿ أك اجمت لـ

ٌف مثؿ ذجؾ اجددكؿ يمٌثؿ أ ضؿ اىتاداـ جىيمياء كال شؾ    )) أ ,(ِ)ييعليِ اجدمليي اجتااطب
اجضمير  اجتداكؿ على اجمىتكل اجنص , كلك  ذجؾ عدكؿ ىيمياْ  مف نكع ااص؛ إذ يدتبر

                                                                                                                                            

يد محسف األميف, تح: حسف , )ظ: أعياف الشيعة, السابف مىدكد كعف اإلماـ عل  الفتيا, أخذ العمـ عف
 (.ّٕٔ/ْاألميف:

 .ِّٗ/ِمصباح البالغة, حسف الميرجياني الطباطبائي: ( (3
, ُّٓ/ِ, كنيج السعادة: ِْٗ/ْ, ّٓٓ, ّّٗ, َْٕ/ّظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1
ْ/َِٖ ,ٓ/ُٖ ,ٓ/ُِّ ,ٗ/ُْٖ . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
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فٌ   –إضا ي ذجؾ اجبدد االىتدماج  على اجمىتكل اجنص   حامبل جدالجي اإلي از كاالاتصار, كا 
يمٌثؿ ت ثيفان دالجيان يحا ظ على ك كد اجمتلْ     بناء  –جلنص  دكف اإلابلؿ باجبنيي اجتر يبيي

 .(ُ)((اجنص, كي برق على اجتدبر

إفَّ اى تىبارىؾى  : ))((اجذم نلحظِ     كجِ التحكؿ العددمكمف األمثلي على لذا اجتحكؿ,     
عىمىنا أبكابىوي كًصر  اطىوي, كسىبيمىوي كىالكىجوى الَّذم ييؤتى كتىعالى لىك شاءى لىعىرَّؼى الًعبادى نىفسىوي, كلًكف جى

راًط لىناًكبكفى  فػًمنوي, فىمىف عىدىؿى ع مىينا غىيرىنا فىًإنَّييـ عىًف الصِّ ؿى عى  .(ِ)((كىاليىًتنا أك فىضَّ

 بدد أف ىأجِ األاير عف  كجػػػػػػػِ  ابف الككاءعلى  (( اف لذا بدض  كابو ردال بِ اإلماـ     

فىمىف عىدىؿى عىف كىاليىًتنا , إذ نلمح     كجِ )(ّ)چڍڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ چتداجى: 

راًط لىناًكبكفى  مىينا غىيرىنا فىًإنَّييـ عىًف الصِّ ؿى عى ( انتْاجي مف اجدنصر اإلشارم اج امف    أك فىضَّ
(, كآيي ذجؾ إنيـ, كناكبكف(    )ىـ( اجى ضمير اج مع)عدؿ, كفضَّؿ(    )ىكاجضمير اجغاْب)

( مف بددق, عليهن السالمكمنزجي ألؿ اجبيت) ((   مْاـ اجمكضح جمنزجتِ اف  ((أف اإلماـ

البد  )( كصراطِ اجْكيـ  مف يطلب اجغايي اجت  تتمثؿ    اجكصكؿ اجى اَّ )  ـ أبكاب اَّ )
عىدىؿى عىف  فىمىفٍ ) (((     كجِمىفٍ جِ مف اجكىيلي, اجت  تتمثؿ    ألؿ بيت اجنبكة كن د أف )

  اىـ شرط يدؿ على اجدمـك كاجمراد منِ أم شاص م ما  انت م انتِ أك منزجتِ إذا ل( كىاليىًتنا
ما أضاع اجىبيؿ كتالؼ عف اجثْؿ اجطالر  اف مآجِ اجى غير اج دل  بل يىتثنى مف ذجؾ أحد 
كأىلكب اجشرط  ما لك اجمد كد يفيد اجتبلـز بيف اجشيْيف   ذا ثىبيت  دؿ اجشرط ثىبيت اج كاب ثـ 

راًط لىناًكبكفى اجضمير اجمفرد اجى اج مع,  ْاؿ: ) عف ((عدؿ ( إشارة منِ اجى فىًإنَّييـ عىًف الصِّ

,ك د اىتدمؿ (ْ)(, اجددكؿ عف اجش ءنكبتدظيـ األمر كتصكيرق بطريْي مايفي؛ ألف مف مدان  )
الالـ ( اجتك يديي ك ذجؾ )إفَّ    بياف تلؾ اجدا بي بدض اجمؤ دات اجت  تمثلت    ) ((اإلماـ

                                                 
 عطية, )بحث منشكر عمى شبكة األلككة(. الضمائر أسمكب القرآف المعجز. أحمد محمد عبد المنعـ ( (3
 .ُٓٗ/ٗنيج السعادة: ( (1
 .ْٔاألعراؼ مف اآلية:سكرة ( (1
 .ِٕٓ/ُْلساف العرب, )نكب(: ( (4
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(  اءت ناكب(   أف اجدذاب حاصؿ ج ـ ال محاجي  ضبل عف أف مفردة )لناكبكف(    )المزحمقة
(, اجت  تدؿ على اجحاؿ كاالىتْباؿ كلذا يتناىب مع ىياؽ اجحديث؛ ألن ـ  د فاعؿعلى زني )

أضاعكا اجصراطيف األكؿ اجمتمثؿ بألؿ اجبيت كمكاالت ـ كمشايدت ـ    اجدنيا   ك اجصراط 
 اجثان  اجمتمثؿ باجصراط األاركم, اجذم يمر عليِ  ؿ اجالؽ يـك اجْيامي.اجدنيكم ك 

  اف ج ذا اجددكؿ كاالنتْاؿ بيف اجدناصر اإلشاريي غرض تداكج  تمثؿ     ىر اجرتـ  ضبل      
 عف اجتنبيِ كاجتحذير مف االنحراؼ عف اجصراط اجمحمدم.    

سكيد بف على ) ((ع ما كرد     كابِكمف اجتحكؿ بيف اجضماْر مف اجمفرد اجى اج م     
بدد أف تْدـ ىكيد اجى اإلماـ بىؤاؿ عف ىبب زلدق كالىيما بدد أف أصبح اليفي  (ُ)(غفمة

 كى ىي كى  ةً فى الى الخً بً  يعى كٍ ا بي مى دى عٍ بى  فيٍ نً ؤمً المي  رً يٍ مً ى أى مى عى  تي مٍ خى دى  كقاؿ سكيد بف غفمة:جلمىلميف: )) 
 تي سٍ لى كى  اؿً المى  تي يٍ بى  ؾى دً يى يف بً نً مً ؤٍ المي  رى يٍ مً أى  ايى  تي مٍ قي فى  هي رى يٍ غى  تً يٍ ي البى فً  سى يٍ لى  رو يٍ غً صى  رو يٍ صً ى حى مى عى  سه الً جى 
 ارً دى  يٍ ػػػػػػػػػث فً أثَّ تى  يى الى  بى يٍ بً المَّ  ة إفَّ مى فٍ غى  فى اابٍ يى  :اؿى قى فى  تي يٍ البى  وً إليٍ  اجي تى حٍ ا يى مَّ ان مً ئى يٍ شى  ؾى تً يٍ ي بى ل فً أرى 
((فٍ كٍ ري ائً ا صى يى يٍ ًإلى  ؿو يٍ مً قى  فٍ ا عى نَّ ا  ك  ا,نى اعً تى مى  رى يٍ ا خى يى ا إليٍ نى مٍ قى نى  دٍ قى  فو مٍ أى  ري اٍ ا دى نى لى كى  ة,مى قٍ النَّ 

(ِ) . 

اجت  أعرض عن ا    ذا اجنص ي شؼ جنا مدل اجتكاضع كاجزلد كاالنصراؼ عف ملذات اجدنيا     
جابل ي  ؿ تلؾ  اجابل ي كاجمنصب كاجمنزجي اجت  أصبح علي ا بدد أف بيكيع با ((اإلماـ

مف  ((اجمظالر جـ تغير منِ شيْا كجـ تيضؼ جِ ما جيس عندق بؿ على اجنْيض مف ذجؾ   ك
أعاد ج ا ليبت ا بتفديؿ اجددؿ كاجحؽ كاجىير على ن ج اإلىبلـ اجىليـ اجْكيـ بدد أف  ْدت اجابل ي 

 .(صلى اهلل عليه وآله)مف ذجؾ اجش ء اج ثير كالىيما بدد ك اة رىكؿ اإلنىانيي

                                                 
ىك سكيد بف غفمة اإلماـ, القدكة, الككفي أسمـ في حياة النبي, كسمع كتابو إلييـ, كحٌدثى عف اإلماـ ( (3

سنة(, كقد  َُِؼ بزىده, كتكاضعو, كتقدـ بو العمر حتى بمغ ), كابي بكر, كعمر, كطائفة, كقد عر عمي
ق(, تح: بشار عكاد ْٖٕسير اعالـ النبالء, شمس الديف الذىبي)تق(, ) ظ: ُٖتكفي سنة )

 .(ِٕ-ٗٔ/ْمعركؼ:
 .ِٖٖمستدرؾ نيج البالغة: ( (1
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 يٍ ث فً أثَّ تى  يى الى  بى يٍ بً المَّ  إفَّ ( بْكجِ: )ىك كابِ مىتدمبل ضمير اجغاْب ) (( ْد بدأ اإلماـ     
( مشيرا اجى أف اإلنىاف اجكاع  صاحب اجدْؿ اجرا ح اجذم يتف ر كيتدبر    األمكر ال ةمى قٍ النَّ  ارً دى 

زيني كب ر ي كمظالر  اذبي   ك يأبِ إال بما يْربِ مف اَّ زيجفى  بل ي ترث جما    اجدنيا مف 
يىتدمؿ  ((على يْيف بأفال  ؿ ذجؾ البد مف أف يؤكؿ اجى زكاؿ كأنِ مفارؽ ج ميد ا, كن دق

ـى ةمى قٍ النَّ  ارً دى  يٍ ث فً أثَّ تى  يى الى اجنف      كجِ: ) (,   ك نف   اطع ال لكادة  يِ بمثابي ح ـ ثابت كمف ث
 اار ا عف ذجؾ اجح ـ.   فال مف رى ىفى اجى اجدنيا كاغتر ب ا  اف

اجمن ج اجذم يىل ِ اجلبيب انتْؿ مف اجضمير اجغاْب اجى ضمير  ((كبدد أف ىفال جنا     
ا نَّ ا  ك  ا,نى اعً تى مى  رى يٍ ا خى يى ا إليٍ نى مٍ قى نى  دٍ قى  فو مٍ أى  ري اٍ ا دى نى لى كى (     كجِ: )نااجمت لـ باىتدماؿ ضمير اج مع )

بما ظف اجمتلْ  بأف اإلماـ ىيىتمر على كتيرة كاحدة    تكظيفِ كر  (فٍ كٍ ري ائً ا صى يى يٍ ًإلى  ؿو يٍ مً قى  فٍ عى 
جئلشاريات اجشاصيي اجداجي على اجغاْب غير أنِ عدؿ اجى ضمير اجمت لـ ج ىر أ ؽ اجتك ع عند 

( كمف شايد ـ عليهن السالماجىامع كدعكتِ جلتنبِ اجى اجرىاجي اجمراد بث ا؛ جي ـز بأف ألؿ اجبيت)

ف لـ أكجكا األجباب اجذيف ي كف شغل ـ اجشاغؿ لك اجتدبر كاجتف ر بدار كبايد ـ كتابد ـ ب حىا
ا يى ا إليٍ نى مٍ قى نى  دٍ قى األمف كاجطمأنيني كتأىيىا على لذا ترالـ يْدمكف ج ا اير متاع ـ, ك كؿ اإلماـ) 

يشير اجى ااتيارلـ اير ما عندلـ كأحىنِ مف متاع جتلؾ اجدار   ك ال يْدـ أم ( انى اعً تى مى  رى يٍ خى 
نما ياتار أ ضؿ اجمتاع كأنْاق كبداكؿ )ش ( على اجفدؿ اجماض    ن ا إشارت قد ء  يفما اتفؽ كا 

اجى االىتدداد كاجت ٌ ز جذجؾ االنتْاؿ,  ف   بلمِ ييلحظ أىلكب اجنصح كاإلرشاد مف   ي  ضبل 
ت  عف نبرة اجتاكيؼ كاجتحذير مف اجغفلي   اف    لذا اج كاب  ملي مف اإلشارات كاجدالالت اج

دجنا علي ا اجىياؽ نتي ي اىتدماؿ اإلماـ اجدناصر اإلشاريي اىتدماال تداكجيا مف حيث اجتغيير  يما 
 بين ا ك دل ا تحمؿ أبدادا كدالالت  يثير.     

اطب اجى ضمير اجغيبي ضمير ااج عف ددكؿكمف اج       ( ( كجِجحاضر اجمتمثؿ    اجمياى
عندما  اف يتحدث عف حادثي  ((ير  بلمِ, بدد أف اعترض األا(ُ)بف قيسالألشعث 

                                                 
صمى ا عميو )بيكفد الى الن يكرب الكندم أحد بني الحارث بف معاكية األشعث بف قيس بف معد ىك( (3

بي بكر كعاد الى اليمف كارتد عف االسالـ بعد ( مف اليجرة تزكج اـ فركة بنت أَُة )كسمـ سن (كآلو
ككانت السبب  ,كالدفاع عنيا (التحكيـ) تمرير مؤامرة  لعب دكران كبيران فيكقد  (صمى ا عميو كآلو)النبي
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سىبيؾى )) اجتح يـ: كىاً لىقىٍد أىسىرىؾى الكيٍفري مىرَّةن كىاالٍسالـي أخرل فىمىا فىداؾى ًمٍف كىاًحدىة ًمٍنييمىا مىاليؾى كىالى حى
ًرمٌّ أىفٍ  , لىحى ٍتؼى ـي الحى سىاؽى ًإلىٍيًي , كى مىى قىٍكًمًو السٍَّيؼى فَّ اٍمرىأن دىؿَّ عى , كىالى يىٍأمىنىوي  كىاً  يىمقيتىوي ااٍلٍقرىبي

اجمااطب اجمتصؿ     اجدنصر اإلشارم اجمتمثؿ بضمير ((اإلماـذ كظؼ إ ,(ُ)((ااٍلٍبعىدي 

, (ِ) د ))أيىر    اج فر مرة ك   اإلىبلـ أارل((  اف  كجمحاكرة االشدث   ؛(كفداؾ ,سرؾأ)
ذم تملؾ كاجحىب كاجم اني اجت   نت علي ا   اكبِ اإلماـ بْكجِ اجىابؽ مذ را إياق بأف اجماؿ اج

,  ْد  نت طريدتِ مرتيف ك د اىتدمؿ اإلماـ    ذجؾ ضمير (ّ) ؿ ذجؾ جـ ين ؾ مف األىر
اجمااطب بكصؼ األشدث شااصا أمامِ  ك ِ اج بلـ اجيِ بصكرة مباشرة ثـ نلحظ اجتفاتي راْدي 

ك   لذا  ((جغاْب     كجِ    كابِ بانتْاجِ مف اإلشاريات اجداجي على اجحاضر اجى ا
األىلكب جفت جلنظر كتنبيِ جلىامع جي كف متكاصبل مع ما ييْاؿ ب كارحِ  ل ا؛ كاألشدث مدركؼ 

مىى قىٍكًمًو السٍَّيؼى بْكجِ: )( (إلماـبم رق كغدرق كا فَّ اٍمرىأن دىؿَّ عى ( يشير اجى ذجؾ اجحديث اجذم كىاً 
غٌر  يِ  كمِ كم ر ب ـ حٌتى أك ع ب ـ ااجد, ك اف مع ااجد بف اجكجيد باجيمامي  جؤلشدث اف )) 

,   ف اجذم يْدـ على لذا اجفدؿ (ْ)((كلك اىـ جلغادر عندلـ  كمِ بدد ذجؾ يىٌمكنِ عرؼ اجٌنار,
اـل   ف  ي كف  ديرا باج رق كاجمْت مف اجْريب كجيس مكضع ثْي كأماف عند اجبديد كمف ث

ن ((اإلماـ ما عمد اجى اجضمير اجغاْب جدلـ اجحاضريف جـ يااطبِ ب ذا اج بلـ مباشرة كا 
كاجىامديف بصنيدِ مع  كمِ مف   ي كجي كف لذا األمر ح ما عاما ال ياتص بشاص مديف 

اطابِ اجيِ مباشرة جظف اجىامع بأف اجمْصكد لك األشدث كال يشمؿ  (( لك ك ِ اإلماـ
اجى اجغاْب أعطى اجاطاب أحدا ىكاق كج ف جما  دؿ اإلماـ مر ع اجضمير    اجنص يدكد 

                                                                                                                                            

َـّ لنشكء الخكارج ك  رئيسال اف ابف أبي الحديد يقكؿ في حٌؽ  بحسباف ىذا ييمحظف, ك نشكب معركة النيركا مف ث
ظ: سير  ,)))ككٌؿ اضطراب فأصمو األشعث المؤمنيف كٌؿ فتنة أك فساد كاف في خالفة أمير)) :األشعث

ق(, تح: عمي َّٔ, كاسد الغابة في معرفة الصحابة, عز الديف ابف األثير)تّٖ -ّٕ/ِاعالـ النبالء: 
 (.ِٕٗ/ِ, كشرح نيج البالغة:ِْٗ/ُبد المكجكد :عادؿ أحمد عك محمد معكض, 

 .ْْ/ُنيج البالغة: ( (3
 .ُِٗ/ُشرح نيج البالغة: ( (1
 .َُٖ/ُ, كشرح نيج البالغة)المكسكم(: ِِٓ/ّظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 .ُُٖ/ُمنياج البراعة )الراكندم(:( (4
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ج بلمِ صفي اإلعماـ جيداؿ مف يغدر بْكمِ كيدرض ـ اجى اجكيؿ كاج بلؾ    اجْكؿ  ي كف بذجؾ 
شارات جـ ت ف جتي شؼ مف دكنِ.                    ح ما ثابتا   اف االجتفات  د أضفى دالالت كمدان  كا 

ف ػػػػم اشتملت عليِ كتضمنتِ بمابأنكاع ا كصكرلا اجماتلفي بأٌف اجضماْر يتضح مما ىبؽ      
كىاْؿ اجلغي اجمىتدملي جل شؼ عف ألـ إحدل مف  تيدددالالت على اجت لـ كاجاطاب كاجغيبي, 

اجذم ي كف عليِ ؛ إذ ت شؼ اجكضع اجنفى  ىتْبؿ ج ااجمك  جمنشب جلرىاجيابيف  ات اجْاْميدبل اج
 تصبلماجبْاء  على متلْ بيف صيغ ا ي بر اج تحكؿاجكأف  تااطب,اجأطراؼ اجاطاب    مْاـ 

كبحىب لذا تدٌد اجضماْر جلاطاب محدثا تأثيرا ما, كتر يزق انتبالِ  ع دىتباجدمليي اجتااطبيي  ي
 أبرز اإلشاريات اجشاصيي. بااتبل  ا

  :الزمانية ثانيا: اإلشاريات

 مر ز لك اجت لـ؛ ألف زماف اجت لـ زماف إجى باجْياس اجمْاـ يحددق زماف على تدؿ أجفاظ كل      
 زماف يدرؼ جـ   ذا اجزمانيي إذ ال بد مف مدر ي ك ت اجت لـ,(   deictic center) اإلشارة
اجْارئ  بل يدكد يدرؼ مر ع  أك اجىامع على ربما يلتبس األمر اجزمانيي اإلشارة مر ز أك اجت لـ

جىياؽ كما كيم ف اجْكؿ بأف اجْضيي لنا نىبيي بحىب ا (ُ)تلؾ اإلشاريات كاجى أم زماف تشير
  .يْتضيِ

, كغدا, كأمس, كاآلف, كقبؿ, كبعدكاإلشاريات اجزمانيي تتمثؿ بظركؼ اجزماف  ػ)      ( اليـك
بحرفي السيف أك  بتاريخ كذاأك  يـك األحد القادـكاجدبارات اجت  تدؿ على اجزمف  ػأف تْكؿ: 

 كما إجى ذجؾ مف ظركؼ اجزماف األارل. كسكؼ

 ترد اجت لـ اجذم بىياؽ كثيؽ ارتباط ج ا اجزماف, إجى اإلحاجي أف ِ لككمما ت در اإلشارة اجي     
على اجمتلْ  أف ي كف على   ف  يصحيح صكرةمف أ ؿ تحديد مر ديت ا, كتأكيؿ اجاطاب بك  يِ 

   اطاب   ما مدر ي بزماف اجت لـ أك جحظي اجتلفظ؛ جيتىنى جِ اتااذلا مر دا يحيؿ عليِ,
,  بل يىتطيع اجمرىؿ إجيِ اجتنبؤ باجك ت اجذم ىيدكد  يِ (ةسأعكد بعد ساعصاحب اجمت ر )

                                                 
 .َِظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (3
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 ْد ي كف اجتلفظ  د حدث  بؿ عشر اجمرىؿ, إاٌل بدد مدر ي زماف اجت لـ كاجىياؽ اجذم  يلت  يِ, 
 .(ُ) لحظي اجتلفظ ل  اجمر ع ,د اؽ أك نصؼ ىاعي أك ىاعي

 اجْياس    يدتمد اجذم ,اجزمان  اجمْياس عف صميمِ    ياتلؼ اجشدكرم كأف اجمْياس     
 شدكر    تن مش  د اجمكضكعيي اجزمانيي اجمدد ألف كاجىاعات؛ كاألىابيع, كاألياـ, األش ر, على

 جلحياة ك كد ال إذ اجم رل, ذجؾ كىرعي اجشدكر م رل طكيلي, بحىب كتبدك تتمدد أك اإلنىاف
 داْمي, نفىيي مشٌْي  بضي    يديش  اإلنىاف باجذات, كاجشدكر اجداْـ االنفداؿ دكف اإلنىانيي مف

 مف كاال تماع  اجنفى  ميراثيِ اجى كاىتنادا مف اجحاضر, اجمىتْبؿ, كمداناة مف تكٌ ع بيف   ك

 .(ِ)اجماض  

 اجذم اج كن  اجزماف على داجي ت كف  د اإلشاريي اجدناصر أف إجيِ جفت اجنظر ينبغ  كمما     
 اجزمف على داجي ت كف ك د كىاعات كأياـ, ,كأش ر كىنكات,  صكؿ, على ىلفا تْىيمِ يفترض
 اج كن  اجزمناف يتطابؽ أف يم ف إذ كمىتْبؿ, كحاضر, ماض, على ينْىـ اجذم اجنحكم

 جلدالجي (؛الحاضر) اجحاؿ صيغي  تىتدمؿ اج كن  اجزمف عف اجزمف اجنحكم ياتلؼ ك د كاجنحكم,
 اجمدر ي إال تحلِ ال جلْارئ بسج  يحدث االىتْباؿ, جلدالجي على اجماض  كصيغي اجماض , على
ك د تىتغرؽ اإلحاجي اجمدة اجزمانيي  ٌل ا, نحك: يكـ األربداء, ك د  اإلشارة, كمر ع اج بلـ بىياؽ

؛  اجضرب ال يىتغرؽ اجيكـ  ميدِ, بؿ     زء منِ, ك د تت حدد, نحك: ضرب زيد عمرا اجيـك
)) اجفدؿ اجماض  عادة يضع اجحدث    ,  ػ(ّ)إجى زماف أكىع تتىع  تت اكز اجزماف اجمحدد عر ان 

نْطي زمنيي ىابْي على زمف اجت لـ بينما اجفدؿ اجمضارع    اجدادة يضع اجحدث    نْطي زمنيي 
ـى , (ْ)جيىت ىابْي على زمف اجت لـ(( ال مفٌر إذان مف اجنظر إجى اجزمف    اجىياؽ نظرة )) ػ كمف ث

زمف اجنحكم ياتلؼ عف مدنى اجزمف اجصر   تاتلؼ عٌما ي كف جلزمف    اجصيغي؛ ألٌف مدنى اج
مف حيث أٌف اجزمف اجصر   كظيفي اجصيغي, كأف اجزمف اجنحكم كظيفي اجىياؽ تحددلا اجضماْـ 

 . (ٓ)((كاجْراْف

                                                 
 .ّٖاستراتيجيات الخطاب: ظ: ( (3
 .ُٔ: حد حجازمظ: االطالؿ في الشعر العربي دراسة جمالية, محمد عبد الكا( (1
 .ُِ-َِظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:( (1
 .ُٓٔ: شاىر الحسفعمـ الداللة السمانتيكية كالبراجماتية في المغة العربية, ( (4
 . ِِْالمغة العربية معناىا كمبناىا : ( (5
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أٌف ك كع اجصيل اجمتغايرة    مىتكل تر يب  كاحد يدن  تفريل صيغي ما كمف لنا ييرل))      
ِ مف ك كق دالجت ا اجحدثيي كمف لنا ي كف مف اجاطأ دكف غيرلا مف اجزمف حيث تشير إجى ك 

 تىب مف  راْف اجىياؽ إىناد اجزمف إجى مثؿ لذق اجصيل بكصف ا ) ش بل زمنيا ( ألٌف اجزمف يي 
 . (ُ)((اجلفظيي كاجمدنكيي

إفال اجتمييز بيف األزمني جـ ن دق عند اجمحدثيف  حىب بؿ تلحظ  ذكرق ممتدة عمْا عند      
تحدثكا عف ظالرتيف ج ما عبل ي بددـ اجتطابؽ بيف زمن  ك كد اجحدث كاجت لـ أك اجْدماء  ْد 

يدبركف عف اجماض  يشير اجى ذجؾ بْكجِ: ))  ىػ(ُٕٔابف ىشاـ )تاإلابار عف اجحدث,   ذا 
 ٍصدان إلحضارق    اجذلف حتى  أٌنِ ميشالد حاجي  كاآلت ,  ما يدبركف عف اجش ء اجحاضر

بأف ذجؾ مف طراْؽ اجدرب كىنن ا    اج بلـ بْكجِ:  ىػ(ُُٗ)تلسيكطي ا, كيذ ر (ِ)((اإلابار
تأت  بلفظ اجماض  كلك حاضر أك مىتْبؿ, أك بلفظ اجمىتْبؿ كلك  كمف ىنف اجدرب, أف))

, نح چٺ  ٺ  ٺچ , أم يأت  (ّ)چڈ  ڈ  ژچ : كػػػػػػػػػػػػػػػماضو
ٱ  ٻ  ٻ  چ, أم أنتـ (ْ)

چٻ
 .(ٔ), أم ما تلت(((ٓ)

( مف اإلشاريات األ ثر اىتدماال    اجلغي اجدربيي كأف ما يحدد اآلفظرؼ اجزماف )كيدد      
 دالجتِ لك اجمْاـ  دلى ىبيؿ اجمثاؿ  كجنا:

 أجب اآلف. -

 التعميـ اآلف أفضؿ مما كاف عميو قبؿ عشريف عاما. -

                                                 
  ُٕ: ؼ المطمبيمالؾ يكس .الزمف كالمغة , د( (3
 . ُٗٔ/  ٔمغني المبيب , ابف ىشاـ : ( (1
 .ُ: مف اآلية النحؿسكرة ( (1
 .َُُ: مف اآلية آؿ عمرافسكرة ( (4
 .َُِ: مف اآلية البقرةسكرة ( (5
 . ّّٓ/  ُ, السيكطي : المزىر( (6
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كجى أنِ ( كاضح    اج ملتيف إذ ييلحظ    األاآلف االاتبلؼ اجدالج     اىتدماؿ اجظرؼ )     
يشير اجى جحظي اجت لـ مباشرة على حيف دؿ    اجثانيي على لذق األياـ مْارني بما مضى    

 .(ُ)اجىابؽ

( E.Benvenisteبنفنيست) إميؿكالاتبلؼ اجزمف حىب اجىياؽ كمك ؼ اجت لـ كجحظتِ عمد      
 : (ِ)اجى تْىيـ اجزمف على ثبلثي أ ىاـ مدتمدا  يِ على عبل ي اجمت لـ باجزمف كل 

: كلك ما يحس بِ اإلنىاف كيدر ِ    حياتِ كياتلؼ انْضاؤق مف بيْي الزمف الطبيعي .ُ
 اجى أارل كيمتاز عف غيرق مف األزمني باالىتمراريي.

: كييراد منِ بأف اإلنىاف بكصفِ  زءا ال يت زأ مف اجبيْي اجت  ينتم  إجي ا التاريخي الزمف .ِ
حداث, يم نِ أف يؤرخ جحياتِ مف بدايت ا كأنِ  اْف ح , تتدا ب عليِ م مكعي مف األ

أم  –اجى ن ايت ا عف طريؽ اجذا رة جتأجيؼ ما ييىمى باجىيرة اجذاتيي.كلذا اجزمف 
 يدكد اجى تاريخ أك مدة تاريايي    حضارة أك بيْي مديني.  -اجتاريا 

 بنفنست: كلك اجمْصكد كاجمدكالؿ عليِ    لذق اجدراىي ك د أطلؽ عليِ زمف الحدث .ّ
( )زمف Todorovتكدكركؼ)لح )زمف اجحديث(, كىماق اجلغكم اجفرنى  مصط

اجتااطب(, كلك اجبحث عف تمثيليي اجزمف    ارتباطِ بلحظي اجحديث كيت لى زمف 
 اجحديث    اجحاضر اجذم يمثؿ مر ديتِ أما اجماض  كاجمىتْبؿ  متدلْاف بِ.  

 بمدنالا( (أكردلا إذ ((ماـاإل  كابات  اف جئلشاريات اجزمانيي حضكر  كم    ك د     
ما دؿال على أزمني تفكؽ زمنِ اجنحكم  باجم ازم كنْصد أارل تارة اجم ازم كبمدنالا تارة اجحْيْ 

 اجفدؿ  اىتدماؿ اجنحكم زمن ا عف ار ت اجت  األ داؿ مف  ثيرا ((اىتدماجِ  ضبل عف
 اجماض , على جلدالجي مضارعاج كاىتدماؿ كاالىتْباؿ, كاجحاضر, اجماض , على جلدالجي اجماض 
اـل يااجؼ اجزمف اجنحكم  ي ا اجزمف اج كن ؛ كاجحاؿ,  اجمْاـ اجى عاْد ذجؾ ك ؿ كاالىتْباؿ كمف ث

 .مف اىتدماؿ ااص يتناىب مدِ يتطلبِ كما

ـٍ بىٍرحان : )(ُ)م ازم( بمدناق اجيكمامكردا اجظرؼ) ((ِ كجكمف ذجؾ       ـٍ لىقىٍد لىًقيتي ًمٍنكي  أيؼٍّ لىكي

اءً  , فىالى أٍحراري ًصٍدؽ ًعٍندى النِّدىاًء, كىالى ًإٍخكىافي ًثقىة ًعٍندى النَّجى ـٍ يىٍكمان أينىاًجيكي ـٍ كى  ْد  ,(ِ)(يىٍكمان أينىاًديكي
                                                 

  ., )رسالة ماجستير(ِّالتداكلية, حكرية رزقي:  ظ: األحاديث القدسية مف منظكر المسانيات( (3
 . ُُٔ-ُُٓ: كتداكلية الخطابلسانيات التمفظ ( (1
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بدد  -يدعكف باألصحاب مما يؤىؼ عليِ أفاجذيف  -( لذا مك  ا اجى أصحابِ ( اف اطابِ
حصؿ اجم ر مف  كشي ا صبح اجنصرأف مداكيي ك ماإلماـ تم ف  كعندماأف رضاكا ألمر اجتح يـ 

نتي ي  ((اإلماـ علي ـ مداكيي بحادثي ر ع اجمصاحؼ اجت  اغتر ب ا مف     لبِ زيل إذ ردال 
    تكضح اجحاؿ اجمأىاكيي  ,(أؼٍّ مفردة ) ِاطاب اجمىتاء اجمتض ر بدالجي اىتدماججفدل ـ لذا 

لؤالء اجْكـ  ْد  اىى  ثيرا بين ـ كجْ  من ـ ك  ((اجحاؿ بيف اإلماـاجي ا  تريي اجت  كصلز اجم
  ـ ال ي تمدكف على حؽ اجبتي ك د كرد  ,اجتااذؿ كاإلعراض كاج فكة كاالنحياز اجى صؼ اجباطؿ

(    مكضديف م تىبا  يمي تداكجيي تت لى    يكماظرؼ اجزماف )اجدنصر اإلشارم اجمتمثؿ ب
ألف اجنداء أك اجن اء    حْيْي  ؛( ىاعيِْؼ مف )جال ؤى ألنِ ال يراد بِ اجيكـ اجمي  ؛دالجتِ اجااصي

نما ي كف    ك ت مديف محدد مدلكـ مف اجيكـ   اف اجظرؼ لنا  لِ األمر ال ي كف    اجيكـ  كا 
 ة اانميدؿ على ك ت مف األك ات  ي كف اجمدنى: أم جىتـ ألبل ال    ك ت اجنداء كال    ك ت اج

ـٍ ْكجِ: )    اف  ,(ْ)ألف    اجنداء إشارة اجى ر ع اجصكت ؛(ّ) ر باجْكؿأ  :أم ,(يىٍكمان أينىاًديكي
( لك ك ت ( ي كف اجك ت اجذم ينادي ـ  يِ ,(ٓ)داْما ما يدعكلـ اجى اج  اد كنصرة اجحؽ

 . اجدعكة اجى اجحرب كاجْتاؿ كاجتحشيد كاجحث على اج  اد كشحذ اج مـ

ـٍ ):( (أما  كجِ      يىٍكمان أينىاًجيكي   اجمنا اة اجت  ت كف (ٔ)اج بلـ اجاف  ير اجى اجن كل تش ,(كى

تِ ج( جددا( اإلماـ ,(ٕ)كاجن كل اجت  أرادلا اإلماـ لنا ل  اجمشاكرة كاجمىارالة ,بيف اجدبد كربِ
نصا ِ    اتااذ اجْرارات ال ن دق مىتبدا برأيِ  علمِ بحْيْي نفكس اجْكـ   ك  على اجرغـ مفكا 

                                                                                                                                            
, ُٓٗ, كمستدرؾ نيج البالغة: ُْٗ, ُّْ/ْ, ّْٓ/ّ, ِّْ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3

 .ِْٖ/ِ, كمصباح البالغة: ّّٖ/ِ, ِِٔ, ِّْ/ُكنيج السعادة: 
 .ُٕٕ/ِنيج البالغة: ( (1
 .ُٖٓ/ٖظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 .ٕٗ/ُْلساف العرب, )ندم(: ( (4
 .ِّٕ/ّّظ: بحار االنكار: ( (5
 .ْٔ/ٖلساف العرب, )نجك(: ( (6
 .ُٖٓ/ٖظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (7
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ن ا أف تد ع األذل كاجظلـ أاجت  مف ش ,اجمصلحي اجدامير اجت  تصب    ك يشاكرلـ ب ميع األم
 ي كف اجك ت اجمدن  باجيـك لنا لك عندما تىت د األحداث اجت  يحصؿ  ي ا عف اجمىلميف 
 ضبل عف دالجي اجظر يف لنا على طكؿ اجلمناداة األمريف  غير أن ـ     بلتحاكر كمشكرة 

ؿ اجمضارعي )أنا  , أنادم( كلك أمر يدؿ على كاجمنا اة كت رارلا مرارا بدالجي تكظيؼ األ دا
اـل يم ف حمؿ  صد  ثبات اجْكـ على اجباطؿ كتح ر عْكج ـ م ما حاكؿ اإلماـ مد ـ, كمف ث

 اإلماـ مف اجيكـ لنا  ؿ اجمدة اجت   ضالا اإلماـ مع أصحابِ مناديا كمنا يا.  

جابر  كجِ بدد أف صحب تكظيفا تداكجيا أيضا  (ُ)جظرؼ اجزماف )أمس( ((كمف تكظيفي    
اجى اج باني كىلـ على ألؿ اجْبكر  ىمع  ابر ض ي كل ي  ىأؿ اإلماـ  بف عبد ا األنصارم

 ـٍ يي ـ فى يً الً كى حٍ أى  فٍ ؿ عى أى سٍ تى  ا, إفٍ نى كٍ قى ارى ـك فى اليى ا كى نى عى ا مى كٍ اني كى  سً مٍ األى بً  ءً ؤالى ىى :)) عف ذجؾ  أ ابِ
ة, يى اقً البى  ـً كي تى رى خً آًل  ةً يى انً الفى  ـي اكي يى نٍ دي  فٍ ا مً كٍ طي ر اعٍ ابً ا جى يى  ... فكٍ دي اكى عى تى يى  الى  اءى دَّ كً أى كى  كفى ري اكى زى تى  يى الى  افه كى خٍ أي 
  دان غى , كى رً كٍ ي الد  ـ فً تي أنٍ  ـى كٍ ـ, اليى كي رً قٍ فى لً  ـٍ اكي نى ف غً مً , كى ـٍ كي مً قٍ سى ـ لً كي تى حَّ ف صً مً ـ, كى كي تً كٍ مى ـ لً كي اتً يى ف حى مً كى 

 . (ِ)((كربي ي القي ػػػػػػػػػػفً 

   أ ثر مف مكطف, كل   مي دا  اءت  (( ْد كردت اإلشاريات اجزمانيي     كابِ     
( يشير انى عى ا مى كٍ اني كى  سً مٍ األى بً  ءً ؤالى ىى :) ((على غير حْيْت ا اجزمنيي اجمتفؽ علي ا,  ف   كجِ

 ( اجى اجماض  اجمنْض , أم اجزمف اجذم  اف يديشِ لؤالء اجمتحدث عن ـ معاألمسبػ)
( يااجؼ األىماء مف حيث اجتدريؼ كاجتن ير   ك ينال ر عند تدريفِ أمساجمتحًدث كأف اجظرؼ )

( كبحىب لذا ارج    لذا اجْكؿ مف نطاؽ اجيكـ اجذم لك  بؿ يكمنا اجى نطاؽ اجزمف اجذم أؿبػ)
( مىاكيا جمدة حياة أمسيديشِ اإلنىاف منذ كجك ِ اجحياة حتى مماتِ كمف ثـ  اف اجظرؼ )

 نىاف    لذا اجىياؽ.  اإل

                                                 
: , كنيج السعادةُٓٗ, كمستدرؾ نيج البالغة: ُْٗ/ْ, ّْٓ/ّظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3
 .َُْ/ّ, ُُْ/ْ, كمصباح البالغة: َُٕ/ْ
 .ِّٗ/ّمصباح البالغة: ( (1
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( دؿ على اجماض , كاجحاضر اليـك(  ظرؼ اجزماف )انى كٍ قى ارى ـك فى اليى كى : )((كأما     كجِ     
  ك يشتمؿ على اجمدة اجت   ار كا ب ا اجحياة اجى ك ت اجت لـ, أم    اجزمف اجذم عشناق كنديشِ, 

ؤالء بيف االمس كاجيكـ إشارة منِ اجى كمف ثـ  صد اإلماـ ب كابِ لنا ااتزاؿ اجحياة اجت  عاش ا ل
  صر اجحياة ك ناْ ا اجحتم  ك ناء مف  ي ا كاجاطاطي اآلتيي تكضح جنا اىتدماؿ اجظر يف:

  

 

  

       

ثـ تيداد اجصكرة بصكغ أمثلي أارل عف طريؽ اجتغاير بيف اجظركؼ كا  ىاْ ا جباىا  ديدا      
, رً كٍ ي الد  ـ فً تي أنٍ  ـى كٍ اليى  :)((بْكجِ (ُ)يكـ ك)غدا(كدالجي  ديدة بذ ر اجدنصريف اإلشارييف اج

( غدا( اجحياة اجت  يْضي ا اإلنىاف    دار اجدنيا, ك)اليـك( إذ  انت دالجي )كربي ي القي فً  دان غى كى 
اجلحظي اجت  تفارؽ ركحِ اج ىد, كتمتد اجى  ياـ اجىاعي اجت  يصير اجي ا اجالؽ  ميدا. ك د 

ت ا اجمتنكعي  ملي مف اإليحاءات اجت  تحمؿ اجنفس اإلنىانيي على تضمنت لذق اجظركؼ بدالال
    كابِ لذا  د ك ِ اطابِ اجى  ابر ظالرا, اجذم ييمثىؿ  ((اجتف ر كاجتدبر مليا  اإلماـ

اجمتلْ  اجمباشر األكؿ. أما باطنِ   ك رىاجي اجى  ؿ ىامع كجبيب  اجمرىؿ لنا كاحد, على حيف 
(  ي كف اجمدنى أعطكاي اىتدماجِ ضمير اج مع    اجاطاب )أف اجمتلْ  متددد بدالج

ر ابً ا جى يى  :)((( كىكاؾ ممف آثر اجدنيا اجفانيي على اآلارة اجبا يي. كأف     كجِالسامعانت)
(. نصح كربي ي القي فً  دان غى , كى رً كٍ ي الد  ـ فً تي أنٍ  ـى كٍ اليى ...ةيى اقً البى  ـً كي تى رى خً آًل  ةً يى انً الفى  ـي اكي يى نٍ دي  فٍ ا مً كٍ طي اعٍ 

رشاد مف   ي إذ يحمؿ اجىامع على اجتنبِ مف اجغفلي    ال يفكتِ اجفكت كيشتمؿ    ااتمتِ  كا 
مف   ي أارل على مدنى اجتحذير كاجتاكيؼ.   ك  بلـ تاشع جِ اجْلكب كتْشدر جِ األبداف, جِ 

 اجمدنى.ك ع باجل األثر    نفس اجمؤمف ك د شار ت اجدناصر اإلشاريي اجزمنيي    تْديـ لذا 
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؛ اجذم كرد    مكاضع  ليلي مف  كاباتِ  كجِ م يبا (ُ)(اآلفجلظرؼ ) ((كمف اىتدماجِ     

, كىالى تىشىبَّييكا )) : (صلى اهلل عليه وآله) على مف ىأجِ عف  كؿ اجرىكؿ اج ريـ محمد كا الشٍَّيبى غىيِّري

قىًد اتَّسىعى ذًلؾى كىالدِّيفي قيؿٌّ  (وآلهصلى اهلل عليه  )ًإنَّمىا قىاؿى : )) ((فىقىاؿ, (ِ)((ًباٍليىييكد , فىأىٌما ااٍلفى كى

مىا اٍختىارى  ؤه كى رىبى ًبًجرىاًنًو, فىاٍمري ضى  .(ّ)((ًنطىاقيوي, كى

( تكظيفا تداكجيا م تىبا دالجي  ديدة تيزاد على دالجتِ اجمتمثلي اآلف ْد كيظ ؼ ظرؼ اجزماف )     
   اجىياؽ اجى اجزمف اجذم بدأ مع انتشار اجديف  باآلنيي أك جحظي اجت لـ إذ  انت إشارتِ

اإلىبلم  كاتىاع ر دتِ, كزيادتِ  كة كصبلبي, كتفك ِ باجددة كاجددد إذ  انت دعكة 
اجى تغيير اجشيب كتاضيبِ عندما  انت اجحا ي ملحي اجى ذجؾ إذ  (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ

اجمْاتلي  إذا ما رأكا اج فار ك افكاجْتاؿ,  باجغزك اف اجمىلمكف    صدر اإلىبلـ  لي  د شيغلكا 
 ,(ْ)ياا كن ـ ف ذجؾ يبدث    نفكى ـ اجْلؽ   عند اجمدر ي بانا مف اجمؤمنيف مىكدة اجشدكر شي 

, كبحىب لذا  اء األمر مف (ٓ)اجشيخ مظني اجضدؼ(( ))بابلؼ ظ كرلـ بمظ ر اجً بر؛ ألف 
اجن   عف اجتشبِ باجي كد؛ الن ـ جـ ي كنكا  بتغيير اجشيب بأىلكب (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ

( غير أف لذا اجن   ال يمثؿ ح ما عاما مطلْا مف كىالى تىشىبَّييكا ًباٍليىييكدجيدتنكا بصبل اجشيب بْكجِ)
اجزمف, كا ب اجدمؿ بِ بؿ ينت   ك كبِ مع انتفاء اجحا ي إجيِ. كتأىيىا على لذا  اء تفىير 

بدد أف اشتد عكد اجمىلميف , ؿ االاتيار  يِ عاْدا جلمرء نفىِجِ باإلباحي.  ْد  د ((اإلماـ
اـل   بل اىتحباب    كاجديف اإلىبلم  كجـ تدد لناجؾ حرب بين ـ كبيف اجمشر يف كمف ث

,   اف اجزمف اجذم حملِ اجظرؼ بيف د تيِ لك اجماض  بحىباف ك ت اجت لـ؛ ألف (ٔ)اجاضاب
تشار كاالتىاع   بؿ جحظي اجت لـ   ضبل عف أنِ  د اإلىبلـ  اف  د كصؿ مرحلي متْدمي مف االن
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دؿ على اجحاضر؛ ألف األمر حاصؿ ك ت اجت لـ ك ذا اجمىتْبؿ بكصؼ اجديف اإلىبلم  مىتمرا 
 باالنتشار  ضبل عف ازدياد اجمىلميف عاما بدد آار.

اـل جـ يْتصر اجدنصر اإلشارم اجزمن )      آلن  ( اجمذ كر    اجاطاب على ك تِ ااآلفكمف ث
نما اتىع جيشمؿ زمانا آار حددق ىياؽ اجمْاؿ.   كا 

جابر بف مف ذجؾ  كجِ     كابِ  (ُ)مطلْا مف زمنِ اجنحكم ((ك د يرد اجفدؿ     كاباتِ    
ا نى حٍ بى أصٍ )) ((,   اء رد قكيؼ أصبحت يا أمير المؤمنيف؟(بدد أف ىأجِ: ) عبد ا األنصارم

 أـٍ  ري شى نٍ ا يي يؿ مى مً ر أجى كي شٍ ا نى م مى رً دٍ  نى الى , فى يوً صً عٍ ا نى مى  ةً رى ثٍ كى  عى مى  يوً صً حٍ  ني ا الى ا مى نى بِّ ا رى  ـً عى نً  فٍ ا مى نى بً كى 
باىتدماجِ أىلكب اج مع عف طريؽ تكظيفِ ضمير  (( ْد ابتدأ  بلمِ, (ِ)((رتى سٍ ا يي مى  حي يٍ بً قى 

( كاصلي (ـ اَّ( كلك أىلكب ططاجما عبر بِ األْمي عف تْصيرلـ بحؽ رب ـ,  ندنااجمت لـ)
( يندـ على اجمؤمف كاج ا ر, كاج احد, كاجشا ر, كاجمىتحؽ كغير اجى مالك اتِ  ل ا كأف اَّ)

اـل جفت اإلماـ اجمىتحؽ. ذلف اجىامع ك دلِ منشدالا اجى  كجِ, كلك عدـ إحصاء ندـ  ((كمف ث
اـل  اإلماـ ف م ما حاكؿ ك  د    لنا ينبِ  ابرا على أف اإلنىا ((اَّ مع  ثرة عصيانِ كمف ث

أف يْدر أك يحص  ما أ اض اَّ عليِ مف ندـ   نِ ىكؼ ال يصؿ اجى نتي ي, إذ كظؼ 
   ذجؾ أىلكب اجنف ؛ جيشير اجى أف األمر مْطكع ال نْاش  يِ كعلى اجرغـ مف  ((اإلماـ

ابِ األ داؿ اجمضارعي     ك  ((ذجؾ ت د اإلنىاف    مدصيي مىتمرة مت ددة ك د أكرد اإلماـ
( دالال على نحصي, كنعصيجت كف أ ثر مناىبي مع اجرىاجي اجت  يريد بث ا. إذ ن د أف اجفدليف)

االىتمرار كاجت دد مع اتىاع أ ْي ما؛ جلدالجي على اجماض  أيضا.  ندـ اَّ ال تحصى, كنف  
اإلحصاء لنا يفيد اإلطبلؽ     ال تحصى    اجماض  كاجحاضر كاجمىتْبؿ كأف اجمدصيي 

دة مىتمرة مف اجالؽ,      انت كال تزاؿ كىتبْى إذ ال ين ك من ا إال اجميالصكف, اجذيف مت د
ـى  دمت لذق األ داؿ اجغرض اإلن ازم اجميراد من ا.  امتحف اَّ  لكب ـ جئليماف كمف ث
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, مااطبا مداكيي (( كجِ مطلْا مف  يدق اجزمن  أيضا,كمف اىتدماؿ اجفدؿ اجماض       
بْتؿ عثماف؛ ألغراض دنيكيي دنيْي ت مف    طمدِ باجابل ي  ((ـ اإلماـاجذم طاجما ات 

لىعىٍمًرم, يىا)): اْبل ((كىطكتِ علي ا  يرد عليِ اإلماـ ميعىاًكيىةي, لىًئٍف نىظىٍرتى ًبعىٍقًمؾى ديكفى ىىكىاؾى  كى
ـً عيٍثمافى ػً لىتىًجدىنِّي أىٍبرىأى النَّاًس م  .(ُ)((ٍف دى

 ييحد ث مداكيي  ((( متضمنا زمن  اجماض  كاجحاؿ   كنظر( اجفدؿ )( ْد أكرد اإلماـ     
   اجحاؿ غير أنِ اىتدمؿ اجفدؿ    زمف اجماض  جيْكؿ بأنؾ يا مداكيي جـ تنظر بدْلؾ كجـ 

ا األمر جيس  ديد اجد د بؿ منذ زمف بديد بدد أف  يتؿ عثماف كاجى ذتطلب اجحؽ    نظرؾ كل
كجـ تطلب ا صاد ا    اجىد  اجى ذجؾ ك أف على بصرؾ غشاكة  لـ تفتش عف اجحْيْي  ,اجيكـ

بأن  أنا مف  تؿ عثماف  لك ج   بْيت مىتمرا على غيؾ كات امؾ  اتبدت لكاؾ حيث يْكدؾ 
اجتداكج  االىتدماؿ   اف  د ت لى جنا عف طريؽ ؿ لذا اجمدنى  .محص  ليبل جت دن  منِ براءتي 

( تنظرجك  اؿ ) ((نِأل مناىبا جلمدنى اجذم يطلبِ؛ا فيتكظ ((كظفِ اإلماـ إذ( نظرجلفدؿ )
 اء  كتأىيىا على لذاجيس بديد اجد د  ((جتبادر اجى ذلف اجىامع بأف ات اـ مداكيي جئلماـ

مداكيي جـ يطلب  ألفال  ؛اجذم يدؿ على اجحدكث كاجت دد ,(تجدنيباجفدؿ اجمضارع ) ْىـ كاب اج
 ((اإلماـ   ْد ذ ر كمف  انب آارلى نفىِ اجحْيْي    اجزمف اجماض  ك كت اجفرصي ع

جيشير بِ اجى أف األمر متاح جؾ يا مداكيي جتدرؼ براءت  مما تت من  بِ متى   ؛اجفدؿ اجمضارع
(     بلمِ اجى تكظيؼ أىلكب (ما طلبت اجحْيْي ىكاء اآلف أك بدد حيف ك د ج أ اإلماـ

 .جْىـ جتثبيت اجمضمكف كتك يد اجحدث    زمف عاـا

كاألجفاظ اجداجي  (( كابات اإلماـشاريات اجزمانيي اجمىتدملي    اإل أف جنا كمما تْدـ يتبيف     
اطب_ ام  يِ ميد ا ااضدي جمْاصد اجمااًطب, كعل ي اعل مدر ي مْدرة ك أف ي كف ذا  _اجماى

 انت  ؿ اإلشارات اجزمانيي اجت  اىتدمل ا إذ  تأكيبل صحيحا يتم ف مف تأكيل ا   باجىياؽ ج
نما ,ال تدؿ على زمف مديف    كاباتِ  ((اإلماـ على زمف مب ـ أك مطلؽ مف دالجتِ  كا 

اـل ي كف كتغاير  يِ, ك د يحدث تناكب  ةاجىياؽ اجكارد اجفيصؿ    إدراؾ دالجت ا لك اجثابتي كمف ث
يدمؿ على شد انتباق  اجحاصؿ جمدنى اجمراد مف اجاطاب, كلذا اجتغييرا بحىببيف اجصيل 
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   عمليي  اعبل تحْيؽ غرض تداكج , يتمثؿ    ضماف بْاِْ طر ان مف أ ؿ ب اجمااطى 
 اجتكاصؿ.

  :المكانية ثالثا: اإلشاريات

مدر ي  على كتفىيرلا اىتدماج ا يدتمد أما ف على اجت  تدؿ اإلشاريي مف اجدناصر كل      
مثل ا ظركؼ كت اجمااطب, أك جلىامع مدركؼ آار م اف على أك اجت لـ, ك ت اجمت لـ م اف

 أك بددا أك  ربا إجيِ تشير اجت  اجدناصر    ااتيار أثر اجم اف جتحديد اجم اف عامي كي كف
 ,ىناك ,ذاؾك ,ىذا مثؿ:  لمات يفىركا أك يىتدملكا أف باجلغي اجناطْيف على كيىتحيؿ .(ُ)  ي

 تدتمد ))     اجم اف, إجى اإلشارة مر ز إجى باجْياس إجيِ تشير ما على إذا ك فكا إال كنحكلا
 أىماء كضكحا اجم انيي اإلشاريات كأ ثر .(ِ)اجمباشر اجذم  يلت  يِ(( اجمادم اجىياؽ على

 اجمت لـ, كلك اجم انيي مر ز اإلشارة مف بديد أك  ريب إجى جئلشارة كذاؾ لذا, نحك: اإلشارة,
 مف بديد  ريب أك إجى اإلشارة مدنى تحمؿ اجت  اجم اف ظركؼ مف كلما كلناؾ, لنا, ك ذجؾ

 إشاريي عناصر   ل ا (ّ)إجخ... كخمؼ كأماـ, كتحت, فكؽ, مثؿ: اجم اف ظركؼ اجمت لـ, كىاْر
كعٌدكلا صنفان كاحدان,  اجفبلىفيك د دم  ا , (ْ)كات الِ اجمت لـ مك ع بمدر ي إال مدنالا ال يتحدد
 يتاٌلى أف جلمت لـ يم ف كال  اإلشارة, كاجظركؼ اجم انيي   دلكلا صنفيف: أىماء لغكيكفأٌما اج
    إى ام ا مشركعيي اجم انيي اإلشاريات يدط  ما كلذا تلٌفظِ باجاطاب, عند اجم اف عف

 اج بلم , اجحدث    مر ديي نْاط إجى باالنتىاب اجمكا ع بتحديد تاتص    ))  اجاطاب,
 ْريىتاف تافطريْ لناؾ إف اجْاْلي اجحْيْي مف انطبل ا عاـ, بش ؿ اجم ان  اجتحديد ألميي كتْاس
ما أكجى,   ي مف اجكصؼ أك باجتىميي إما :لما األشياء إجى جئلشارة    ي مف أما ن ا بتحديد كا 
 .(ٓ)((أارل

                                                 
 .ُِظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (3
 .ِِ-ُِ: نفسو( (1
 .ِِ: نفسوظ: ( (1
 .ّْْ -ُّْداكلي, عبد الحكيـ سحالية:ظ: جكانب مف التحميؿ الت( (4
 .ْٖاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغكية تداكلية: ( (5



 
 

 61
1-  

2-  

 اجغر ي, لذق    أك اج امدي, لذق    (ىنا) يدن   د( ىنا أدرس أف أريد: )شاص  اؿ  لك     
 يْصد اجذم اجم اف در يبم إال تفىيرق يم ف ال إشارم عنصر( ىنا) ألف اجمديني؛ لذق    أك

 .(ُ)إجيِ اإلشارة اجمت لـ

 اىـ لك( ىنا) اجم اف  ظرؼ اجىياؽ,    كركدلا حىبب اإلشاريي اجدناصر دالجي كتتددد     
 :(ِ)  كجنا مثؿ  يِ, كرد اجذم, اجىياؽ بااتبلؼ ياتلؼ جلْريب, إشارة

 .المكاف ىذا مف أم بدأ الباحث عممو ىنا مف *

 .المنظكر ىذا مف أم ؛ليا جذكر فمسفية تداكليةلا أف نتبيف ىنا مف *

 باجكظيفي تْـك ألن ا اإلشاريي؛ اجدناصر    تداؿ اجتدريؼ( ؿا) أف اجباحثيف بدض كيرل     
 أك اجْرب على باجدالجي علي ا يزيد اإلشارة اىـ أف بين ما, كاجفارؽ اإلشارة, اىـ ب ا يْـك اجت 
 أىاىِ    اجتدريؼ أف لؤالء كيرل بدد, كال بْرب ىكميمك  غير     اجتدريؼ( ؿا) أما اجبدد,
 .(ّ)إشارم مف ـك

 ألميي يؤ د ما كلك اجاطاب, تداكجيي على مرت ز اجم ان  اجدنصر مر ع تحديد أفك      
: بْكجِ ك كدق م اف عف جيبلغِ صديِْ, ي اتؼ شاص  كؿ نحك األشياء, مكا ع جمدر ي تكظيفِ

 اجكرشي, بمك ع اجمتلْ  كمدر ي جغي, اجاطاب ا تماؿ مف جرغـادلى  ( يميني عمى الكرشة تقع)
كلك  اجمت لـ, ىير ات اق مدر ي اىتطاع إذا إال باجتحديد, اجمت لـ مك ع مدر ي يىتطيع ال أنِ إال

 ظالر اج بلـ كاضح م تمؿ ال غبار عليِ ,  (تقع الجامعة عمى بعد كيمك متر): أحدلـ مثؿ  كؿ
اجمىا ي كحدلا؛ ألٌف لذا بتحديد مك ع اج امدي تماما  م نِال ي امعغير أف اجى, مف   ي اجلغي

د س باجمْدار مف اجمىا ي يمتد إجى االت الات  ميد ا, ك د يبتدد ضدؼ اجمىا ي  يما جك ىار 
دكف اجك كع    اجلبس مف مدر ي مك ع اجاطاب بد ي عند اجتلفظ   ف  كتأىيىا على لذااالت اق, 

   :(ْ)لما تىتلـز شيْيف

 .التكمـ مكاف معرفة -
                                                 

 .ِِظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:( (3
 .ِٓظ: االحاديث القدسية مف منظكر المسانيات التداكلية: ( (1
 .ِّظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (1
 .ٖٓخطاب مقاربة لغكية تداكلية: ظ: استراتيجيات ال( (4
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 .المتكمـ اتجاهمعرفة  -

 جم اف إجىاجى اأٌف اجدناصر اإلشاريي اجم انيي,  د تنتْؿ مف اإلشارة  إجى كت در اإلشارة     
اإلشارة , كتىمى حينْذ  (emotional distance)المسافة العاطفيةبػاإلشارة جما يىمى 

إجى ذجؾ    مدرض حديث ـ  (ِ)ماء اجببلغيك د أشار عل ,(ُ)(empathic deixis)الكجدانية  
اطباإلشارة, كجدٌؿ اجمىكغ    ذجؾ طبيدي عبل ي اجمشير ) عف اجتناكب    اىتدماؿ أىماء (  المخى

أف ت كف  يدة,  إما جلاطاب؛  اجدبل ي بين ما امناىب تؤدم إجى انتْاِْ اىـ إشارة باجمشار اجيِ, إذ
ٌما نحك اجدلك كاجر دي كاجتدظيـ, أم عالقة بعد, كاجتحْير )  , نحك االزدراءرديْيت كف عبل ي أف  كا 

 يد س اجمشير لذق اجدبل ي, كيصكر ما يدتمؿ    نفىِ ب شارتِ )) (؛ كقرب نفسي كاجتماعي
اجيِ, ك أف اىـ اإلشارة يتحكؿ مف  ياس بدد  يزياْ , إجى  ياس بدد عبلْْ  بيف اجمشير 

مف ذجؾ  كجِ ك مناىبي جلكا ع اجتااطب , أك اجمْاـ  فتأىيىا على لذا ت ك , ك (ّ)((كاجمشار إجيِ
چپ  ڀ  ڀ   ڀچ:تداجى

,  اىـ اإلشارة )لذا( لنا يدؿ ّٔىكرة األنبياء مف اآليي: 

 چپ ڀ   ڀ پٱ ٻ  ٻ  ٻ   پچعلى ما يىمى: اجتحْير باجْرب, أما     كجِ تداجى:

 دظيـ باجبدد.(  د دؿال على ما يىمى: اجتذلؾ,  اىـ اإلشارة )ِ-ُسكرة البقرة: 

كباجنظر     كابات اإلماـ نلحظ أف اإلشاريات اجم انيي  اف ج ا حضكر كاضح ااتلؼ بيف      
اجدالجي اجحْيْيي اجفيزياْيي جلم اف كاجدالجي اجدبلْْيي اجنفىيي اجداطفيي اجت  يىتشدرلا اجمت لـ     

باجْرب أك اجبدد كيت ىد   رارة نفىِ ت اق مف يااطب بحىب طبيدي اجدبل ي بين ما اجت  تتمثؿ
 ذجؾ عف طريؽ تكظيؼ تلؾ اإلشاريات    اجىياؽ, كاجت  تْـك بتحديد تلؾ اجم اني.

   مدرض  (ْ), مكظفا اجدنصر اإلشارم اجم ان )كراء((( دلى ىبيؿ اجمثاؿ أذ ر  كجِ     

سكرة  چٺ  ٺ  ٺچ :تداجى كابِ على مف ىأجِ    أثناء اطبي اج مدي عف  كجِ 

                                                 
 . ِّ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر :ظ( (3
التمخيص في عمكـ ك , ُْٔ/  ّ: العمكميحيى بف حمزة , كالطراز ,ِٕٕالسكاكي :  :ظ : مفتاح العمـك( (1

 . ُٔالبالغة, جالؿ الديف القزكيني: 
 . ّٕٓالمشيرات المقامية في القرآف: ( (1
, كمصباح البالغة: ُٓٓ/ُ, كنيج السعادة: َْٓ/ْ, َِّ/ِسبيؿ المثاؿ: نيج البالغة:  ظ: عمى( (4
ِ/ُٖٔٔ. 
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 ((, كجماذا ال ييىت اب اجدعاء   اف مف  ملي األىباب اجت  ذ رلا اإلماـَٔاآلية:  غافر مف
, ـٍ كي نً يي أعٍ  بى صٍ نى  اسً النَّ  كبى يي عي  ـٍ تي مٍ عى جى  ـٍ كي نَّ إ: )) ((   عدـ  بكجِ كاىت ابتِ مف اَّ  كجِ

  . (ُ)((نوي مً  ـً كٍ المَّ بً  ؽ  حى أى  ـٍ تي أنٍ  فٍ مى  فى كٍ كمي مي تى  ـكي كرً يي ظي  اءى رى ـ كى كي بى ك يي عي كى 

(, اجذم يدؿ على  ؿ ما كراء    كابِ اجدنصر اإلشارم اجم ان  ) (( ْد اىتدمؿ اإلماـ     

 يدق باجش ء اجذم ي كف الؼ  ((, غير أف اإلماـ(ِ)اىتتر عنؾ ىكاء أ اف الفا أـ  داما
 يما ياص  (,  ا تصرت دالجتِ على اجالؼ مف دكف اجْداـ لذاـكي كرً يي ظي  اءى رى كى ظ رؾ بْكجِ: )
 اجمدنى اجلغكم.

أما  يما ياص دالجتِ  ْد ار ت عف اجمدنى اجمادم اجمحىكس, اجذم يتحدد بم اف مديف      
كا تىبت إشارات أارل تحررت  ي ا مف اجْيكد اجلغكيي إذ جيس اجمْصكد منِ تحديد اجم اف, اجذم 

يماءات تداكجيي  ثيرة ت  اكزت اجتحديد اجمادم ي كف الؼ ظ ر اإلنىاف بؿ أيشرب إشارات كا 
جلم اف  ْد  رت طبيدي اإلنىاف أف يرل    نفىِ اج ماؿ اجالْ  كاألابل   حتى يصدؽ ذجؾ 
 ي دلِ بمثابي نْطي انطبلؽ جلنظر    عيكب اآلاريف إذ ن د مف بيننا مف ي كف شغلِ اجشاغؿ 

ـ  نفىِ بذجؾ بؿ ي دلِ نصب عينِ بحىب  بلـ اإلماـ  بى صٍ نى كلك  كجِ: ) ((مرا بي اجناس  ىييً 
(   أنِ مف شدة التمامِ ككجدِ كاعتيادق على ذ ر اآلار بما ال يحب أف   دؿ ذجؾ أماـ ـٍ كي نً يي أعٍ 

عينيِ  بل يدكد يرل شيْا ىكاق متغا بل بفدلِ لذا عف اجحْيْي اجت  تشير اجى أف  اج ماؿ مك كؼ 
 ِ ذجؾ.( ج(  بل ك كد إلنىاف م تمؿ إال مف أراد اَّ)على اجبارم )

(, أم: تغا لكا عن ا على اجرغـ مف مدر ت ـ ب ا كشغلكا بما عند ـكي كرً يي ظي  اءى رى كى : )((ك كجِ     
(    اجْكؿ لك أن ـ  د ا تر تـ إثما كراءاجناس مف عيكب   انت اإلشارة    اىتدماؿ اجظرؼ)

آف اج ريـ  اؿ (؛ ألف ذ ر اإلنىاف بما ي رق كأاذ غيبتِ من   عنِ     اجْر عصيتـ بِ اَّ)

ڀ   ٺ  ٺ  ٺ     ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀچ  تداجى:

                                                 
 .ِِٖ/ّنيج السعادة: ( (3
 .ِْٔ/ُٓظ: لساف العرب, )كرأ(: ( (1



 
 

 62
1-  

2-  

ڦ   ڦ    ڦڤ  ڦ  ڤٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ   ٿ

  12: مه اآليت الذجراث چڄ   ڄ

كمف ثـ  اف اجمدنى اجتداكج  اجمىتلـز مف اجظر يف    اجىياؽ لك دالجت ما على م انيف      
 ىياؽ اجبنيي اجاطابيي. مدنكييف حددلما

فكؽ كمف اإلشاريات اجم انيي اجت  كردت بلفظ ا اجصريح  ذجؾ  كجِ مىتدمبل اجظر يف )     

ًإنَّؾى نىظىٍرتى تىٍحتىؾى     كابِ على اجحارث بف حكط, اجذم اعتزؿ اجْتاؿ يكـ اج مؿ: ))  (ُ)(كتحت
ـٍ تىٍنظيٍر فىٍكقىؾى فىًحٍرتى  لى ـٍ تىٍعًرؼً  كى ؽَّ فىتىٍعًرؼى مىٍف أى  ًإنَّؾى لى ـٍ تىٍعًرًؼ اٍلبىاًطؿى فىتىٍعًرؼى مىٍف ىمواٍلحى لى , كى

 .(ِ)((أىتىاهي 

(, (أمير اجمؤمنيف عل بمكا  ي اجابل ي اجشرعيي, اجمتمثلي  بدد أف  رر بدض اجصحابي      
 ((, اجذم تك ِ جئلماـ(ّ)ك اف مف بين ـ اجحارث بف حكطاجتبس األمر على بدض اجمىلميف, 

أظٌف أصحابى الجمؿ كانكا عمى  أتيرانيباالىتف اـ االىتن ارم عف أمر لؤالء اجاار يف بْكجِ: ))
 ,  ْد  اف من را جضبلجت ـ بىبب  ياىِ إيالـ باجحؽ مف دكف األاذ باجد س. (ْ)((ضاللة؟

( تكظيفا تداكجيا د يْا بحيث أعطيا مدنىن فكقؾ كتحتؾاجظر يف ) ((ك د كظؼ اإلماـ      
ب ما اجم اف بدينِ بؿ أراد أف يشير اجى  صكر  ((اكجيا متىع األ ؽ إذ جـ ي ف يبتغ تد

 اإلنىاف    طلب اجحؽ  مف ينظر تحتِ ال يرل إال اجش  اجْليؿ كأما مف ينظر  ك ِ كيمد بصرق 

   نِ ىيرل اج ثير. 

                                                 
, كمصباح البالغة: َُْ/ّ, كنيج السعادة: ْٕٓ/ْ, ّّٔ/ّظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (3
ّ/َُْ  . 
 ْْٕ/ْ: نيج البالغة( (1
 .َُٖ/ُظ: أحاديث في الديف كالثقافة كاالجتماع, حسف مكسى الصفار: ( (1
 .ْْٕ/ْنيج البالغة: ( (4
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اـل  دالجي اجظر يف    لذا اجمكضع تفيد اجنظرة اجْاصرة اجت  تأاذ       األمر مف ك  ي  كمف ث

كاحدة مف دكف أف ت كف  ي ا شمكجيي    اجتدامؿ مع اجمكا ؼ  ْد اىتصدب  تاج ـ متناىيا 
 ارك  ـ على إماـ زمان ـ اجمنصب مف اجرىكؿ بأمر مف اجىماء.

يىتكعب ا  ميد ا كزيادة إذ  ((كباجنظر    لذق اجتاري ات اجثبلثي ن د أف  كاب اإلماـ    
ال ييراد ب ما تحديد م اف  ((ؾ  يِ أف اجظر يف اجلذيف كردا     كابِإف األمر اجذم ال ش

نما ييىتشؼ مف كراْ ما أبداد أارل  ثيرة يم ف أف نحمل ا على  صر اجنظر    طلب  مديف كا 
كتدن  م اني اجاار يف أك على مدر ي اجمصدر  بؿ اجح ـ أم  ((اجحؽ أك علك منزجي اإلماـ

اص مف عدمِ ال بد مف أف ت كف جؾ ثكابت تْيس علي ا  بل إذا ما أردت أف تدرؼ صكاب ش
 ي كف  ياىؾ  دلِ م ما  انت منزجي ذجؾ اجشاص كم انتِ. 

كمف لذا اجمنطلؽ  اء تكظيؼ اجظر يف جلدعكة اجى طلب اجحْيْي حتى ي كف اإلنىاف على      
مف مدنالما اجمادم بيني مف أمرق  بل يْع    حيرة االاتيار ك ؿ ذجؾ  اف مؤداق تحرر اجظر يف 

طبلؽ اجدناف جدالجت ما اجبديدة اجمْصكدة.     اجحْيْ  كا 

 (( كجِ (ُ)( أيضا جئلشارة اجى صغر اجمنزجيىذاالىـ اإلشارة ) ((كمف تكظيفِ          
 جً ائً كى الحى  ندى عً  يوً و إلى ألَّ تى م يى ذً الَّ  كى ىي (: ))ا   مدرض  كابِ على مف ىػأجِ عف تفىير  لمي)

ا يى يٍ فً  ـو ظِّ عى تى مي ا كى يى نٍ الد   هً ذً ي ىى فً  سو رأِّ ميتى  ؿَّ أٌف كي  ؾى لً ذى كى  ... اءً جى الرَّ  اعً طى انقً  دى نٍ عً  كؽو مي خٍ مى  ؿ  كي  دً ائً دى كالشَّ 
فٍ  ا يى يٍ مى عى  ردً قٍ  يى الى  جى ائً كى حى  كفى اجي حتى يى سى  ـٍ يي إنَّ , فى وً يٍ إلى  وً كنى دي  فٍ مى  جي ائً كى ت حى رى ثي كى , كى وي انى يى غٍ طي ه كى اؤي نى غً  ـى ظي عى  كا 
 وً تً كرى ري ضى  دى نٍ ى ا عً ع إلى طً قى نٍ يى ا فى يى يٍ مى ر عى دً قٍ  يى الى  جى ائً كى حى  اجي حتى يى  ـي اظي عى تى ا المي ذى ىى  ؾى لً ذى كى ـ, كى اظً عى تى ا المي ذى ىى 
 .               (ِ)((وي ركى إلى شً  ادى عى  ٌموي ى ىى فى ا كى ٌتى إذى , حى وً تً اقى فى كى 

؛    إطار تداكج    اف  يِ ملمح جطيؼ يشير اجى أف (ىذااىـ اإلشارة ) ((ذ ر اإلماـ     
اإلنىاف بما يبلل مف شأف كر دي كم اني كطغياف كشرؾ كتداظـ    اجماؿ كاج اق كغير ذجؾ ت دق 
صغيرا ذجيبل مى ينا مىت ينا ضديفا أماـ ااجِْ ذجؾ اجرب اجدظيـ اجمتداؿ, اجذم ي كف اجالؽ 

ؽ اجحاؿ على مدر ي اجكظيفي اجتداكجيي اجت   دم ا اىـ بأمس اجحا ي اجيِ ما حيكا ك د أعاف ىيا
                                                 

 .ّْٖ/ْ ,ٕٗ/ُسبيؿ المثاؿ: نيج البالغة:  ظ: عمى( (3
 .َٖ/ّمصباح البالغة: ( (1
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باىتدماؿ اىـ اإلشارة  ْاؿ  ((اإلشارة     كاب اإلماـ  ْد  رف تداظـ اإلنىاف     كابِ
( إذ جـ يْؿ اجمتداظـ  ْط بؿ  مد ما مدا جيكح  ذجؾ اجى اجمتلْ  بأف لذق اجدظمي ـاظً عى تى ا المي ذى ىى )

ت مف  كة ىتظؿ محدكدة تفنى بفناء صاحب ا كأن ا ال تغن  جيىت حْيْيي؛ ألن ا م ما بلغ
 (.  (صاحب ا عف االىتداني باَّ

اجى بياف صغر  ((  اف اجغرض اجتداكج  مف تكظيؼ اىـ اإلشارة )لذا( لك  صد اإلماـ     
 (   اف اجْرب لنا  رب تْليؿ كتحْير.( كة اجمتداظـ كضدفِ أماـ اَّ

( جلدالجي على اجتحْير ك لي اجشأف كاجم اني    لذا اجمكضع ىذاة )ك ما  اء اىـ اإلشار      

بدد  ((إذ يْكؿ (ُ)ن دق يرد     كاب جِ    مكضع آار داال على اجدظمي كاجم اني اجر يدي
( مف اج  رة, اجت  ر ف إجي ا ّٖأف أن ر بدض مف اجاكارج حادثي اجتح يـ اجت  ك دت ىني )

(, الحكميف مف الطرفيفظنا من ـ بأف اجح ـ صدر عف اجر اؿ)اضطرارا كطدنكا ب ا  ((اإلماـ
كٍَّمنىا اىٍلقيٍرآفكجيس اجْرآف: ))  نَّمىا حى اؿى كىاً  ـً اىلرِّجى كِّ ـٍ نيحى طٌّ مىٍسطيكره بىٍيفى  ًإنَّا لى كىىىذىا اىٍلقيٍرآفي ًإنَّمىا ىيكى خى

نَّمىا يى  اؿي  وً ب تكمـاىلدَّفَّتىٍيًف الى يىٍنًطؽي كاً   .(ِ)((اىلرِّجى

 نفيا عف اجح ـ باجرأم إال إذا كا ؽ اج تاب.  ((إذ ن د     كجِ     

( ىذايشير اجى اجْرآف اج ريـ باىـ اإلشارة ) ((ك   لذا اج كاب أيضا ييلحظ أف اإلماـ      
( على  (  انت دالجتِ لنا على اجتدظيـ كاإل بار؛ ألف اجمشار اجيِ لك اج تاب اجذم أنزجِ اَّ

(    ىذاك د كرد تكصيؼ اجْرآف اج ريـ باىـ اإلشارة )  (صلى اهلل عليه وآله)كؿ األميفصدر اجرى

 ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   چ   بلـ اَّ تداجى    مكاطف من ا  كجِ:

                                                 
, ُِٓ/ّة: , كمصباح البالغِٖٓ/ُ, كنيج السعادة: ٖٖظ: عمى سبيؿ المثاؿ: مستدرؾ نيج البالغة: ( (3
ْ/ٓٗ. 
 .َِّ/ُمصباح البالغة: ( (1
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,  (ِ)چۇ  ۆ       ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  ك كجِ:, (ُ)چ  گگ  گ     گ

ثباتِ عف اجكىطاء نف  جلح ـ (( اف     كابِ,  (ّ)كغيرلما مف اآليات اجمبار ي األارل  كا 
ب كابِ ييابر  ((جلْرآف اج ريـ اجذم اشتمؿ على األح اـ اجشرعيي بما ا تضتِ اجىماء  اإلماـ

بأف اجْرآف اج ريـ لك األىاس كاجفيصؿ كاجمفزع كلك دىتكر اجمىلميف كأف ما ااجفِ يترؾ كال يدتد 
لذا  انت دالجي اجتدظيـ كاأللميي ل  اجت  تصبل اجمدنى بِ كما كا ِْ ييدمؿ بِ كتأىيىا على 

( الت ىا ِ مع ما يريد اإلماـ بيانِ مف  ضؿ كمني ج تاب اَّ اجمنزؿ ىذااجمأاكذ مف اىـ اإلشارة)
 .   لدايي اجبشريي

لىقىٍد  )):  كجِ مع مداكيي كارق   ح (ْ)(ىناؾ)اجدنصر اإلشارم اجم ان  ((تكظيفِ ِكمن      كى

ًممٍ  ـي عيٍثمافى فىاٍطميٍبوي ًمٍف ىينىاؾى ًإٍف كينتى طىالبان عى قىعى دى ٍيثي كى  .(ٓ)((تى حى

على تيرلات مداكيي اجمدتادة ك اف مدار اجحديث عف  (( ْد  اف لذا بدضا مف  كابِ     
إال أف يرد عليِ ب كاب  ((ب ذا اجفدؿ  ما  اف جئلماـ ((مْتؿ عثماف كات اـ مداكيي جئلماـ

أثناِْ األدجي اجدامغي اجت  تيد ز مداكيي  ت دلِ مكا  ا جلحْيْي  ا دا جلحيلي؛ ألف  يحمؿ   
غير أنِ ياادع نفىِ كاجناس مف أ ؿ تلميع  ((مداكيي يدلـ بت ذيبِ على أمير اجمؤمنيف

مطلع على تلؾ اجمآرب  لـ ي ف جيترؾ جِ ا تراء إال  ((صكرتِ ك ىب اجم اني بين ـ كاإلماـ
ـي عيٍثمافى : )) ((بيف  ذبِ    لذا اج كاب بْكجِكييفندق إذ  قىعى دى ٍيثي كى ًمٍمتى حى لىقىٍد عى ((  ْد أكرد كى
( مما لقد عممت( مؤ دا إياق باجبلـ  ضبل عف إ راف لذا اجحرؼ باجفدؿ اجماض  )قداجحرؼ)

غ من ا يىتشؼ أف مدر ي مداكيي بْتلي عثماف أمر  ديـ اجد د كأف لذق اجمدر ي يْينيي مؤ دة مفرك 
( بداكجِ على اجفدؿ قدبدالجي اجماض  كاجتك يد  ضبل عف دالجي اجتحْيؽ اجت  ا تىب ا اجحرؼ )

                                                 
 .ُِمف اآلية الحشر:سكرة ( (3
 .َّالفرقاف: سكرة ( (1
 ,.ٖٗ, ٖٖ, ُْ, ٗاإلسراء: كسكرة , ْٓالكيؼ: , كسكرة ّسكرة يكسؼ:ظ: ( (1
 .ٖٖ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّٔٓ/ّظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (4
 .ُّْ/ّنيج البالغة: ( (5
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بأنؾ  يْكؿ جِ: ((اجماض    اف    لذق اج ملي تك يدات كأدجي  ثيرة تظ ر  ذب مداكيي   أنِ
 مف  اتليِتدلـ أيف  تؿ عثماف كمف  اـ بْتلِ  اذلب اجى اجم اف اجذم  تؿ  يِ كاطلب اجثأر جِ 

  .اجثأرباذ األإف  نت  ادا    

(   نِ يحيؿ على مر ع اارج اجىياؽ؛ ألف اجم اف اجذم ك ع  يِ ىناؾأما دالجي اىـ اإلشارة )    
بؿ ا تفى  ((مْتؿ عثماف أك اجم اف اجذم يْطف  يِ  تلي عثماف غير مذ كر     بلمِ

 بديد كذجؾ جدلـ اجميااطب بِ.( اجت  تشير اجى اجىناؾباإلشارة اجيِ باىـ اإلشارة )

ك كجِ  د علمت حيث ك ع    تحديد لذا اجم اف أمريف بْكجِ: ))  ابف أبي الحديدك د ذ ر      
دـ عثماف  اطلبِ مف لناؾ يريد بِ إف  نت تطلب ثأرؾ مف عند مف أ لب كحاصر  اجذم  دؿ 

ف  نت تطلبِ ممف ذجؾ طلحي كاجزبير  اطلب ثأرؾ مف بن  تميـ كمف بن  أىد بف عبد اجد زل كا 
اذؿ  اطلبِ مف نفىؾ   نؾ اذجتِ ك نت  ادرا على أف تر دق كتمدق باجر اؿ  اذجتِ ك ددت عنِ 

 .(ُ)((بدد أف اىتن دؾ كاىتغاث بؾ

ير ع اىـ اإلشارة اجى مداكيي نفىِ  ابف ابي الحديدلذا مف  انب كمف  انب آار   ف      
اـل بِبكصفِ  د اذجِ باجك ت اجذم  اف ب م ان كأ دـ على عدة أعماؿ  ِ نصرتِ كتاليصِ مما أج

 كمف ثـ  اف مداكيي  اتبل غير مباشر.  انت ىببا ْريىا    مْتلِ

   لذا اج كاب  د اىتدمؿ اىتدماال تداكجيا ب حاجتِ اجى اارج اجنص ( ىناؾ اىـ اإلشارة )     
لْيف باجر كع اجى حادثي مْتؿ جددـ مدر ي ما يشير اجيِ مف م اف  ْد  انت مدر تِ كتحديدق متد

           كابِ.  ((عثماف كاالطبلع على حيثيات ا مف أ ؿ اجتكصؿ اجى اجم اف اجذم  صدق اإلماـ

اـل  اف جئلشاريات بفركع ا اجثبلث حضكر كاضح     كابات اإلماـ إذ تنكعت نظرا       كمف ث
اكج  يتناىب مدِ جيدبر عف جتنكع ىياؽ اجمْاـ اك اجمك ؼ اجذل اىتدعى تكظيؼ إشارم تد

األ  ار كاجطركحات كاجمدان  اجت  يريد بثال ا اجمت لـ)اإلماـ( كترىيا ا    ذلف اجىاْؿ أك 
اـل اجىد  اجى إن اح اجدمليي اجتااطبيي.    اطىب كمف ث  اجمياى

 

                                                 
 .ّٖ/ُٓشرح نيج البالغة:  ((3
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 األفعال انكالمية يفانثاني: انفصم 

 خىابات اإلماو عهي
 مفهوم الفعل الكالمي. .1
  ل الكالمي.أصناف الفع .2

 أوالا: الفعل الكالمي المباشر:
 اإلخباريات. .1
 التوجيهيات. .2
 االلتزاميات. .3
 التعبيريات. .4
 االعالنيات .5

 الفعل الكالمي غير المباشرة.ثانيا: 
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 عفاا  اللماهيةاأل

 اجباحثيفاجدارىيف ك  بالتماـ حظيت اجت كاحدة مف بيف اجنظريات, تدد نظريي أ داؿ اج بلـ      
, حتى (ُ)يالياجٌتداكج عماؿجؤل يه ياجمر ز  اجنكاة, كل  اجتداكج  اجدرس يدافم    ف اجمداصريفاجلىانيي

؛ ألفال (ِ)أف بدض اجباحثيف يرل أف اجتداكجيي    نشأت ا األكجى  انت مراد ي جؤل داؿ اج بلميي
))اجتداكجيي عند ألؿ االاتصاص محؿ اجتْاء بيف مىاحتيف: مىاحي اجمدارؼ اجنفىيي 

, كمف ثاـل عيٌدت نظريي األ داؿ (ّ)تماعيي, كمىاحي اجلغي بما ل  ملفكظات, كنصكص((كاال 
, أم:  يفيي (ْ)اج بلميي أبرز اجنظريات اجتداكجيي اجت  حاكجت بحث اجدبل ي بيف اجلغي كاجتكاصؿ

 دؿ اجلغي    اجاطاب نشاطان أل راد مندر يف تأديي  دؿ ما باجْكؿ, ك د عملت لذق اجنظريي على 
 .(ٓ)  ىيا ات مديني مح كميف بظركؼ إنتاج اجاطاب, كجيىت ببنيي اعتباطيي 

 كضديات ضمف اجصادرة األ كاؿ أفٌ  مفادلا مىلمي مف تنطلؽك د أاذت لذق اجنظريي ))      
 اجفيلىكؼ يد على اجنظريي لذق تأىىت ك د, (ٔ)((ا تماعيي أبداد ذات أ داؿ إجى تتحكؿ محددة

 لذا اجمتلْ , على كجلتأثير ما بفدؿ جلْياـ  بلمنا    اجلغي نىتدمؿ  د))  نحف أكستيف االن ليزم
 لار ارد  امدي    أجْالا اجت  عشر  اإلثن اجمحاضرات   أكستيف  كٌىدِ اجمف ـك

(Harvard)  ـ     تاب عنكانِ ُِٔٗـ كنشرت ىني ُٓٓٗىنيHow to do think 
with words  ـ إجى َُٕٗكاجذم تر ـ إجى اجلغي اجفرنىيي عاـQuand dire, c’est 

faire دراىي على اجمف ريف أماـ كاىدا م اال  تحت ثكريي بأ  ار  اء إذ نفدؿ نْكؿ عندما 
 اجلغي كظيفي أف))  أكستيف كرأل  ,(ٕ)((اج بلميي األ داؿ نظريي بذجؾ  تأىىت اجلغي, اىتدماالت
 األ كاؿ بتحكيؿ تت فؿ مؤىىي  ل إنما األ  ار, عف كاجتدبير اجمدلكمات إيصاؿ جيىت األىاىيي

                                                 
, لينده ي انمكذجااليمدان مقامات كالتطبيؽ يةالنظر  النص تايٌ لسان, ك ْد العمماء العرب: ظ: التداكلية عن( (3

 .ُُٗقياس: 
  .ُْظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (1
 . ِ: : د.إدريس مقبكؿ األفؽ التداكلي )نظرية المعنى كالسياؽ في الممارسة التراثية العربية(( (1
 .ُّظ: الخطاب القرآني )دراسة في البعد التداكلي(: مؤيد عبيد آؿ صكينت, )أطركحة دكتكراه(:( (4

  .ّٖ: , دكمينيؾ مانغكنكظ: المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب (5)
 .ُّفي ضكء النظرية التداكلية: المسرحي الخطاب تحميؿ( (6
 .ِْتداكلية, خديجة بكخشة)محاضرات منشكرة(: محاضرات في المسانيات ال( (7
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,  لـ ي دؿ اجنظر إجى (ُ)((ا تماعيي صبغي ذات أ داؿ إجى ىيا يي مدطيات ضمف تصدر اجت 
مْتصرا على اج كانب اجلغكيي كاجنحكيي كاجنفىيي  حىب, بؿ أداؿ  ذجؾ اج انب  اجلغي

ف  ؿ  كؿ لك عبارة عمؿ )) بأ أكستيفك د أ رال , (ِ)اال تماع ؛ جلتأثير كاجتأثر جتحْيؽ اجتكاصؿ
, كلك بحىب لذا اإل رار ييدد )) أكؿ مف  اؿ: إف اجلغي نشاط كعمؿ ين ز أم إف (ّ)أك  دؿ((

اجمت لـ ال يابر كيبلل  حىب بؿ إنِ يفدؿ أم يدمؿ, يْـك بنشاط مدعـ بنيالي ك صد يريد اجمت لـ 
 ْط بؿ ل  أيضا  دؿ  بلم  تحْيِْ مف  راء تلفظِ بْكؿ مف األ كاؿ,  اجلغي جيىت بنى كدالجي 

 .(ْ)ين زق اجمت لـ جيؤدم بِ أغراضا   ك عمؿ يطمح مف ابلجِ أف يحدث((
 ت دؼ اجلغي فجمف يذلب إجى اجْكؿ بػ))أ نْدق مف اجنظريي لذق تأىيس    أكستيف كانطمؽ     

 اجاطأ إطار عف يارج أف جِ يم ف ال مديف, ش ء كصؼ كأف اجكا ع, كصؼ إجى باجاصكص
 كتفنيد اجنظريي, تلؾ أكاصر تف يؾ إجى ترم   ي ا حاضر اجت  آراؤق كج ذا  انت اب,كاجصك 

ـٌ (ٓ)(( اذبي أك صاد ي ابريي ترا يب إنتاج    اجكحيدة اجلغي م مي تحصر اجت  مزاعم ا ؛ ث
 اج ذب, أك اجصدؽ بمديار علي ا اجح ـ يم ف الاجت   اج مؿ مف بدد ذجؾ بك كد طاْفي صرحيي 
نما ,ت  تىبْ ااج أك اجرالني ؿاجحا تصؼ كال   مؿنحك:  ,تغييرلا إجى الدة  تىدى أك تغيرلا كا 

 .كغيرلا كاألمر كاجتد ب, االىتف اـ,
: )) جْد  اف لدؼ أكىتيف    اجبدايي على األ ؿ أف يتحدل ما  اف يدتبر جكف ليكنزيْكؿ      

جلغي ل  إنتاج عبارات ابريي مغاجطي كصفيي كل  أف اجكظيفي اجكصفيي اجفلىفيي اجم مي اجكحيدة 
صاد ي أك  اذبي كعلى نحك أدؽ  اف أكىتيف يت  ـ على رأم عاجـ اجتحْؽ اجمرتبط باجفلىفي 
اجكضديي اجمنطْيي اجت  تفيد أف اج مؿ ت كف ذات مدنى  ْط إذا  انت تدبر عف  ضايا يم ف 

 . (ٔ)اجتحْؽ من ا أك تفنيدلا((
 اجتْريرييل  ))اجمنطك ات  اجمنطك ات مف نكعيف بيف أكستيف زام ْد  ذجؾ مف انطبل اك      

 باجكظيفي يْـك ال أنِ غير اجبنيي,    ظالريا تشاب ا األكؿ اجنكع مع يتشابِ آار كنكع اجكصفيي,

                                                 
 .ُٓٓ: التداكلية النظرية ضكء في المسرحي الخطاب تحميؿ( (3
  .ُٖ: شبكة األنترنت , رخركر أمحمد, بحث منشكر فيظ: التداكلية كمنزلتيا في النقد الحديث كالمعاصر( (1
 .ِِالمسانيات التداكلية: إلىمدخؿ ( (1
 .ُُٔخكلة طالب اإلبراىيمي:  مبادئ في المسانيات,( (4
  .ُّٗ: الجميؿ عبد القادر كالصرفية, عبد النحكية األدكات لمقاييس الكظيفي المعجـ( (5
 .ُُٗالمغة كالمعنى كالسياؽ, جكف ليكنز ( (6
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 .(ُ)((األداْيي باجمنطك ات اجنكع لذا (أكىتيف) كيىم …  اجنكع لذا ب ا يْـك اجت  
, كلك اجمنطك ات اجتْريريي يشتمؿ على األ داؿ اجت  كبحىب ما تْدـ ييلحظ أف اجْىـ األكؿ     

تابر عف كا ع اجداجـ اجاار  , اجت  تاضع أحداث ا كما تابر بِ جمديارم اجصدؽ أك اج ذب 
 يما ييلحظ اجْىـ اجثان  اجمتمثؿ باألداْيات مشتمبل على األ داؿ اجت  تديف اجمت لـ على أف  

ر, كاجترحيب, كاجنصح كغيرلا كال يْتصر على اج بلـ ب ا ين ز ب ا عمبل, نحك: اجتىميي, كاالعتذا
 حىب كج   تن ح لذق األ داؿ  بل بد مف أف تتكا ر  ملي مف اجشراْط مثؿ: تكا ر عناصر 
اإلرادة, كاجْصد, كاجْدرة, كحىف اجنيي كغيرلا مف مْتضيات اجمْاـ, اجت  تتناىب مع األعماؿ 

ماال نا حي أما إذا جـ تيراع  ي ا اجشركط اجمذ كرة   ن ا اج بلميي اجمن زة, األمر اجذم ي دل ا أع
, اجت  (ِ)تىتحيؿ إجى أعماؿ غير مك ْي كتأىيىا على لذا احتيج إجى ما يىمى باجمكاضدي

))   ف  ديكرك تتضمف شركطا تدمؿ على اجحكؿ دكف  شؿ اجفدؿ اإلن ازم كبحىب تدبير
 جْضاْ  حيث تترتب على اجمت لـ كاجمىتمع األ داؿ اإلن ازيي مؤىىي على مكاضدات مف اجنكع ا

 .  (ّ)حْكؽ ككا بات لما مطاجباف باالجتزاـ ب ا((
ؿ إجى أن ا تنْىـ على  ىميف:       ك د ماز أكىتيف بيف األ داؿ اإلن ازيي )األداْيي(  تكصال
(: كي كف ))  دل ا ظالرا )أمر دعاء حض ن  ( بصيغي (Explicitأداْيات صريحي  . أ

, نحك أعدؾ بأن  ىأ كف لناؾ,   ك مثاؿ صريح (ْ)كب إجى اجمت لـ((اجحاضر اجمنى
 اجدالجي على اجكعد كال يحتمؿ غيرق.

: كل  اجت  ي كف  دل ا غير ظالر, نحك: ىأ كف لناؾ  ْد (Primary)أداْيات أكجيي  . ب
ي كف لذا اجْكؿ كعدا ك د ال ي كف؛ ألف اجكعد عادة ي كف    ىياؽ يدتْد  يِ اجكاعد أف 

 طب يتطلع إجى لذا اجكعد كيتدلؽ بِ.اجماا

 أك مثؿ  كجنا: اال ت اد مفيد= )أ كؿ( اال ت اد مفيد= آمرؾ أف ت ت د. 

                                                 
 .ُّٕ: الحؽ عبد إسماعيؿ اكسفكرد, صالح مدرسة عند المغكم التحميؿ( (3
كمية اآلداب كالمغات, الجزائر, نصيرة غمارم, مجمة األدب كالمغة, لكالـ عند أكستيف, نظرية أفعاؿ اظ: ( (1
 . ِٖ: ـ.ََِٔ, ُٕع
 .ُٖ: نفسو( (1
 .ٔٗ :بكجادم يفةمخ ,مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القديـ التداكلية سانياتمال في( (4
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كبحىب لذا تدتمد االداْيات اجضمنيي اعتمادا تاما على اجمْاـ, اجذم ترد  يِ إذ بِ ت كف أداْيي 
 ؽ تْاؿ أك ال ت كف على حيف أفال األداْيات اجصريحي تدلف عف نفى ا     ؿ ىيا

 
 
 .(ُ) يِ
 :الكالمي الفعؿ مفيكـ: ُ

( بيف اجدارىيف كاجباحثيف كااتلفت تدريفات ـ, اجت  الفعؿ الكالمي ثر اىتدماؿ مصطلح )     
أصدركلا جِ؛ الاتبلؼ اجمر ديات اجمدر يي, اجت  ينطلْكف من ا كبحىب اجمتدارؼ عليِ   ف 

))  ؿ ملفكظ ين ض على  لك , أك(ِ)كيي(( دؿ اج بلـ لك ))اجتحدث بما يدن  تحْيؽ أ داؿ جغ
نظاـ ش ل  دالج  ان ازم تأثيرم , ك ضبل عف ذجؾ, يدد نشاطا ماديا نحكيا يتكىؿ أ داال  كجيي 

ActesLocutoires ) ( جتحْيؽ أغراض إن ازيي )Actesillocutoires اجطلب كاألمر  ,)
تاٌص ردكد  دؿ اجمتلْ , ( ( ActesPerlocutoiresكاجكعد كاجكعيد ... كغايات تأثيريي 

 اجر ض كاجْبكؿ, كمف ثـ   ك  دؿ يطمح إجى أف ي كف  دبلن تأثيريان, أم يطمح إجى أف ي كف ذا 
 بيف أكستيفك د ماز , (ّ)تأثير    اجمااطب, ا تماعيان أك مؤىىاتيان, كمف ثـ إن از ش ء ما((

 :(ْ)تدماؿ اجاطابيْع اجتمييز بين ا عف طريؽ اى اجلغكيي األ داؿ مف أنكاع ثبلثي
كيتمثؿ    م مكع األ داؿ اجثبلثي )اجصكت    Acte locutoire:/الكالميالقكلي الفعؿ .ُ

 إف ما يتحْؽ اجذمكاجتبليغ  كاجببلغ ( أم إف لذا اجفدؿ يدن  اجنشاط اجلغكم اجصرؼ 
 , كيشتمؿ  دؿ اجْكؿ باجضركرة على أ داؿ جغكيي  رعيي تتمثؿ   :ما بش اجمت لـ  تلفظي
 كلك اجتلفظ ب ملي مف األصكات اجت  تنتم  إجى جغي مديني.ؿ الصكتي: الفع . أ
 كلك اجذم يؤجؼ مفردات اىتنادا إجى  كاعد جغكيي مديني. الفعؿ التركيبي: . ب

                                                 
ة مع محاكلة تأصيمية في المسانيات التداكلي, كظ: ٕٔ-ٔٔظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (3

 .ٔٗفي الدرس العربي القديـ: 
منشكرات , دراسة األفعاؿ الكالمية في القرآف الكريـ مقاربة تداكلية , حكيمة بكقركمة, مجمة الخطاب( (1

 . ُُ: ـ.ََِٖ, جامعة مكلكد معمرم, تيزم كزك,مام ّعمختبر تحميؿ الخطاب, دار االمؿ لمطباعة كالنشر 
 . َْالعمماء العرب:  التداكلية عند( (1
 .ِّ-ُّ:التكاصؿ في جديد عمـ اليـك التداكلية ظ:( (4
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حاالت محددة الفعؿ الداللي: ػ.   .(ُ)كيتمثؿ    تكظيؼ لذق األ داؿ حىب مداف كا 
 أم ما؛ شيْا بْكجنا يتحْؽ اجذم كلك Acte illocutoire: /اإلنشائياإلنجازم الفعؿ .ِ

, كلك كاجنصح كاألمر, كاجتحذير,  اجكعد, االىتدماؿ    كظيفي مف اجْكج  اجفدؿ مايؤديِ
بحىب لذا يمثؿ اجدمؿ اجذم ينـ  عف اجحديث, كلذا اجفدؿ ذك  كة يمارى ا على 

ؼ اجمتااطبيف, كي كف جلْصد أثر    تنفيذق, كنْصد باجْكة اإلن ازيي )) ل   صد أك لد
أك نيي اجمتحدث مف إطبل ِ لذا اجتدبير كلك ما يدرؼ باىـ )اجْكة اجبلتدبيريي( 

illocutionary force ))أم محاكجي اجمتحدث إن از غرض تكاصل  مديف(ِ). 
 اإلن ازم اجفدؿنتج عف ي اجذم تأثير,اج لكك   Acte perlocutoire:التأثيرم الفعؿ .ّ

ىديا أـ   ريا كاجغايي منِ حملِ على اتااذ مك ؼ ))ىكاء أ اف اجتأثير تأثيرا  اجمتلْ  عند
أك تغيير رأم أك اجْياـ بدمؿ ما أما اجتأثير    اجمااطب  مف غير اجمم ف اجتنبؤ بِ ك د 
ي كف ع س ما يتك دِ اجمت لـ كال يم ف مدر ي مدل اجتأثير    اجىامع إال بدد صدكر 

, فدؿ اجلغكم    مىتكاق األداْ )ال تْؼ عند تشايص اج,  األ داؿ اج بلميي )(ّ) دلِ((
ثـ بتحْيِْ , تـ ... بتكجيد اجحدث كبلكغِ كظيفي إذ ت, كج ف تأاذق    مىل ِ اجداْرم

, كل  بذجؾ دراىي اجلغي    مظ رلا األداْ , مردكدق عندما يكجد رد اجفدؿ اجمنشكد
 ..  (ْ)((كأايران    مظ رلا اجتكاصل , ببلغ مظ رلا اإلك 

  اف  د أيْف  أف اجفدؿ اجلفظ  ال يندْد اج بلـ إال بِ كأف أكستيفشارة إجى أف كال بد مف اإل     

                                                 
 .ُْظ: التداكلية عند العمماء العرب: ( (3
 . ُٓاالتجاىات الحديثة في عمـ االساليب كتحميؿ الخطاب, د. عمي عزت: ( (1
لخاص, أشغاؿ المتمقي العدد اإلى سيرؿ, العيد جمكلي, مجمة األثر, نظرية الحدث الكالمي مف أكستف ( (1

 .ٔٓ: الدكلي الرابع في تحميؿ الخطاب, جامعة قاصدم مرباح, كرقمة.
 .َِـ:ُٖٔٗ, بغداد ,  ٕع, د.عبد السالـ المسدم , مجمة األقالـ :المسانيات كمراتب المغة( (4
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اـل  اف اجفدؿ اإلن ازم عندق ألم ا  ميدا كلك   اجفدؿ اجتأثيرم ال يبلـز األ داؿ  ميدا كمف ث

 .(ُ)مشركط عند أكىتيف بارتباطِ ارتباطا كثيْا بمْصد اجمت لـ

 يتدلؽ   نِ اجتأثيرم اجفدؿ أما باجمرىؿ, يتدلؽ اإلن ازم اجفدؿ)) أف إجى اإلشارة كت در     
 اجمرىؿ مف  دؿ رد حدكث عند إال  يِ اجتأثير داْرة ت تمؿ ال ك د إجيِ, يتك ِ ألنِ إجيِ؛ باجمرىؿ

 لذق جب أصبح حتى اإلن ازم, اجفدؿ إجى التمامِ يؿ  أكستيف , كبىبب لذا ك ِ(ِ)((إجيِ

 ال تْؿ ألميي اجفدؿ لذا مف . كعلى اجرغـ(ّ)ظريي االن ازيي((ا بػ)) اجنأحيان  ىميت اجنظريي,
 ىيظ ر اجذم ,األثر يتمثؿ    اجمت لـ  دؿ ن اح مديارألف  اإلن ازم؛ اجفدؿ فشأنا ع اجتأثيرم

  اجمتلْ    

 :الكالمي الفعؿ أصناؼ :ِ

 :(ْ) أصناؼ ل امىي ىعل اج بلميي األ داؿ بتصنيؼ أكستيف اـ اجفيلىكؼ االن ليزم      
 ىكاء ح ـ؛: كل  اجت  تدبر عف (Verdictivs)التشريعية القرارات أك األحكاـ أفعاؿ .ُ

, مف أـ األطراؼ, تاتارق ميحى الـ مف أـ  ضاْيي, ةألي مف اجح ـ ذجؾ أ اف  جيس ج نالِ حى ـو
 :نحك ظنيي, أك تْديريي ت كف  ْد نا ذة, أك ن اْيي األح اـ لذق ت كف أف اجضركرم مف

 .كيشاص كيْدر, كيثبت, كيحلؿ, كيصؼ, ديف,كي يدترؼ,
      رار: كل  اجت  تدبر عف اتااذ  ( Exercitives) التشريعية الممارسات أفعاؿ .ِ

 كيىيطر, كيطرد, كيدلف, كيحذر, كياتار, يأمر, :نحك, (ٓ)ماضدل أك شاص, أك ش ء صاجح 
 .كينصح

                                                 
: رنت()بحث منشكر عمى شبكة االنت ظ: التداكلية دراسة في المجاالت كالفركع, عمجية أيت بك جمعة( (3

َُٕ. 
 .ٕٓ: مقاربة لغكية تداكلية الخطاب استراتيجيات( (1
 .ْٔ:المعاصر المغكم البحث في جديدة آفاؽظ: ( (1
 .ُْٕ:أكستيف, بالكالـ األشياء ننجز كيؼ العامة, الكالـ أفعاؿ نظريةظ: ( (4
 .ٗٔ:المعاصر المغكم البحث في جديدة آفاؽظ: ( (5
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 نشاط أك بتصرؼ ت لـاجم اجتزاـ شير إجىت اجت  كل (Commissives): اإلباحة أفعاؿ .ّ
 .على كأ ىـ كأضمف, على, كأتدا د كأ ترح, كأ رر, كأتد د, أعد, :نحك مديف,

 كمكا ف ـ, اآلاريف, ىلكؾ  دؿ رد عف تدبر اجت  كل (: (Behabitivesالسمكؾ أفعاؿ .ْ
 .كاجر اء كاجتحيي, كاجمكاىاة, كاجتداطؼ, كاجش ر,  االعتذار, كمصاْرلـ

 ك  ي جتكضيح(: كل  اجت  تىتدمؿ (Expositivesالمكصكفة المعركضات أفعاؿ .ٓ
 كاالعتراض, كاجمطابْي, كاإلن ار,  اإلثبات, اجح ي كذ ر اجرأم بياف أك اجنظر,

 .(ُ)كاجتصكيب كاجمكا ْي, كاجتش يؾ, كاالىتف اـ,
 اجمتدلؽ اجفدؿ إفٌ جؤل داؿ اج بلميي بحىب ما يأت : ))  أكستيفكيم ف إي از تصنيؼ      

 عف إعبلف أك تد د اتااذ لك زام جاإل كاجفدؿ مديني, ىلطي ممارىيأك جنفكذ دتك ي بممارىي
  جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكح ىكغات م تكضيح لك اجتفىيرم كاجفدؿ مك ؼ, اتااذ لك اجىلك   كاجفدؿ  صد,

 .(ِ)ت((كمدلكما

ؿ اجكحيدة, اجت  يم ف أف حينما  دـ لذا اجتصنيؼ أنِ ال يش ؿ اجكىاْ ألكستيفك د اتضح      
يىتند اجي ا اجمت لـ    أثناء  بلمِ  ػ))لناؾ كىاْؿ جغكيي أارل تضاؼ إجى األ داؿ اإلنشاْيي 

كعطؼ اجنىؽ  Intonationكاجنغمي  Accentأك اجتطكيح  Mode اجح ـ )اج يفيي( 
Conjonction  يماءاتِ كحاؿ اجحديث أك اجْكؿ(( –كىلكؾ اجمت لـ اجداـ  .(ّ)حر اتِ كا 

جـ ي ف  ا يا جبناء نظريي شاملي جؤل داؿ اج بلميي حتى  أكستيفكبحىب لذا ييلحظ أف عمؿ      
أنِ لك نفىِ أيضا جـ يتردد    اجْكؿ بأنِ غير راض عف لذا اجتصنيؼ   اف ما  دمِ    لذا 

جثغرات إذ حاكؿ ىد ا سيرؿاجميداف ييدد بدايي جكضع نظريي أل داؿ اج بلـ تبنالا بىٍددي تلميذق 

                                                 
 .َٕ:ظ: نفسو( (3
 .ِِْ: الحؽ عبد إسماعيؿ حالصأكسفكرد,  مدرسة عند كمالمغ التحميؿ ((1
 .ِّالمسانيات التداكلية:  إلىمدخؿ ( (1
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كا  ىاب ا نض ا كضبطا من  يا كمف ثاـل صكغ ا    نظريي مح مي متدار ا    لذا اجدمؿ أغبلط 

 , ك اف أبرز ما  دمِ ىيرؿ:(ُ)أيىتاذق

  تدديلِ اجتْىيـ, اجذم كرثِ عف أىتاذق جؤلعماؿ اج بلميي جتنت   على يديِ على أربدي
م: إن از  دؿ اجتلفظ, أصناؼ بتْىيمِ عمؿ اجْكؿ على  ىميف: اجفدؿ اجنطْ , أ

 كاجمحتكل اجْضكم, أم: إن از  دؿ اجْضيي أك اج ملي.
 ))كجِ:)) أف اجفدؿ اإلن ازم لك اجكحدة اجصغرل جبلتصاؿ اجلغكم (ِ). 
  كجِ: )) أف جلْكة اإلن ازيي دجيبل يىمى دجيؿ اجْكة اإلن ازيي يبيف جنا نكع اجفدؿ اإلن ازم 

 .(ّ)ي((اجذم يؤديِ اجمت لـ بدْب نطِْ جل مل
 ذلابِ إجى أف اجدمؿ اج بلم  ال يحددق  صد اجمت لـ كحدق بؿ البد مف تآزر اجدر يف 

  
 .(ْ)اجلغكم كاال تماع  جما ج ما مف تأثير  بير      ـ اجمدنى اجمراد

  عمؿ على تطكير شركط اجمبلءمي, اجت  تضبط اجْكؿ, كل(ٓ): 
عف  ضيي, كأف تىند اجْضيي إجى : إذ ال بد مف أف يتكا ر  دؿ اجتلفظ المحتكل القضكم -

 اجمت لـ  دبل مىتْبليا.
: كلك أف يفترض اجمت لـ أف اجمىتمع يريد أف يْكـ باجفدؿ كأف يصدؽ  الشرط التمييدم -

ا تراض اجمت لـ إذ ي كف اجمىتمع راغبا  دبل    ذجؾ إال أنِ ال ي كف مف اجكاضح عند 

                                                 
 .ُٕآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ظ: ( (1
 .نفسو( (1
 نظرية االفعاؿ الكالمية في البالغة العربية: صالح الديف مالكم , )مجمة كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية ( (1

 .ِٕفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: , كظ: آَّعية(: كاالجتما
 .ّٕآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ظ: ( (4
 .ُِٔ.كالمساف كالميزاف: ِٔالمسانيات التداكلية:  إلىظ: مدخؿ ( (5
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ن ز    اجم رل اجمدتاد جؤلحداث أك اجمت لـ كاجمتلْ  أك اجمااطب أف اجفدؿ اجمطلكب ىي

 .(ُ)ال ين ز
))كيتحْؽ مف سيرؿ : أك ما ييىمى باجشرط اج كلرم بحىب ما يىميِ الشرط األساس -

ن ازق حْا((  . (ِ)ابلؿ محاكجي اجمت لـ اجتأثير    اجىامع جلْياـ باجفدؿ كا 
 بل  : كيتحْؽ لذق اجشرط عندما ي كف اجمت لـ مالصا    أداء اجفدؿشرط اإلخالص -

,  اجد د على ىبيؿ (ّ)يْكؿ غير ما يدتْد كال يزعـ أنِ  ادر على  دؿ ما ال يىتطيع
 اجمثاؿ ال ي كف صاد ا إال إذا  اف    نيي اجمت لـ أداؤق.

 يراع جـ ألنِ ؛  لـ يرتًض بتْىيـ أىتاذق تصنيفِ األ داؿ اج بلميي على امىي أصناؼ 
 إن از كأىلكب اإلن از, كك  ي اجفدؿ, غايي :ألم ا   تصنيفِ  اجمدايير مف م مكعي
 ثبلثي على يْـك ,أكستيف  جتْىيـ تدديبل ْترح, كبحىباف لذا ي(ْ)اكغيرل اإلن ازم اجفدؿ
,   دؿ اال داؿ اإلابلص كشرط اجمطابْي, كات اق اإلن ازم, جغرضا :ل  من  يي أىس

 :(ٓ)أصناؼ امىي اج بلميي تْع   
 .( Assertives اإلخباريات )التقريريات .ُ
 .Directives التكجيييات  .ِ
 .Commissivesااللتزميات  .ّ
 .Expressivesالتعبيريات  .ْ
 (.Declarationsاالعالنيات )التصريحيات  .ٓ
  تفريِْ بيف األ داؿ اإلن ازيي اجمباشرةDirect اجت  تطابؽ  كت ا اإلن ازيي مْصكد ,

ت ا اإلن ازيي , اجت  تااجؼ  ك Indirectاجمت لـ كاأل داؿ اإلن ازيي غير اجمباشرة 

                                                 
 .ٕٓظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (3
 .ِْٗالتداكلية امتداد شرعي لمسيميائية: ( (1
 .ظ: نفسو( (1
 .ٔٔ-ّٔ: التداكلية المقاربة( (4
 .ٖٕ: المعاصر المغكم البحث في جديدة آفاؽظ: ( (5
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 ملي  سيرؿ  كضعمْصكدق؛ ألفال اجاطاب ربما ي كف مباشرا أك تلميحا كبحىب لذا  ْد 
 كحاجتِ تك ي ِ,ك  اجْكؿ, غايي من ا اإلن ازم اجفدؿ ن احاجت  تديف على  ,مْاييسمف اج

 . (ِ)لغرايس اجمحادثي  كانيف إجى  ي ا كيىتند اجن اح, شركط كىمالا, (ُ)اجىي كجك يي
ك يما ياص اجباحثيف اجدرب اجمحدثيف  لـ ن دلـ  د ار كا    تْىيم ـ جؤل داؿ اج بلميي      

ما ابل اجتغيير    اجتىميات بىبب اجتر مي أما اجمضمكف كاجمحتكل   ك  سيرؿعلى ما أ رق 
: اجتْريريات, كاجطلبيات, كاجكعديات, كاإل صاحيات, إجى ديالم خالدكاحد إذ تر م ا 

إجى: اإلثبات, كاألمريات, كاالجتزاميات,  قدكر عمرافكتر م ا اجد تكر , (ّ)كاجتصريحات
إجى: اإلاباريات,  محمكد أحمد نحمة, كتر م ا اجد تكر (ْ)كاجتدبيريات, كاإلعبلنيات

إجى:  نبيؿ أيكب, كتر م ا اجد تكر (ٓ)كاجتك ي يات, كاالجتزاميات, كاجتدبيريات, كاإليْاعيات
عمي , كتر م ا اجد تكر (ٔ)االجتزاميات, كاجتدبيريات, كاإلعبلنياتاجتْريريات, كاجتك ي ات, ك 

, (ٕ)إجى: اإلاباريات, كاجتك ي يات, كاالجتزاميات, كاجتدبيريات)اجبكحيات(, كاإلعبلنيات الصراؼ
 .  (ٖ): اجتكضيحات, اجتك ي ات, االجتزاميات, اجمدبرات, اإلعبلنياتالدكتكرة بشرل البستانيكعند 

 .  (ٖ)اإلعبلنيات
على  ((على ذجؾ تْصيت دراىي األ داؿ اج بلميي اجكاردة     كابات اإلماـكتأىيىا      

 ج ا. سيرؿ ك ؽ تْىيـ
 (Direct Speech Act ):المباشر الكالمي الفعؿ أكال:

                                                 
 .ّٔفرانسكاز ارمينكك : ظ: المقاربة التداكلية, ( (3
 .ِٗظ: محاضرات في المسانيات التداكلية: ( (1
 .ُُٓ-َٔٓلد ميالد: ظ: اإلنشاء في العربية بيف التركيب كالداللة, دراسة نحكية تداكلية, د. خا( (1
 .ٔٔ-َٔالتداكلي كالحجاجي في الخطاب القرآني, د. قدكر عمراف,  بعدظ: ال( (4
 .ٖٗظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم:( (5
 .ِِْ-ُِْظ: النقد النصي كتحميؿ الخطاب, د. نبيؿ أيكب, ( (6
 . ّٔ-ُٔالصراؼ:  ظ: في البراجماتية األفعاؿ اإلنجازية في العربية المعاصرة, عمي محمكد( (7
 . ْٖظ: التداكلية في البحث المغكم كالنقدم, تحرير: بشرل البستاني:( (8
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 مباشرة دالجي مديف ملفكظ عليِ يدؿ اجذم اجاطاب  أك اج بلم  اجحدث كييْصد بِ))     
 اجحصكؿ طلب, أك  كجنا: )لؿ أنت زيده(, اجت  تدن  , نحك  كجنا: )اىتدد جلذلاب((ُ)كحر يي((

اـل ك  اجمااطب, لكيي باصكص مدر ي على  يتكا ر اجذم لك اجمباشر اج بلم  اجفدؿ  ف  مف ث
 .(ِ)((اجمىتمع يف مِ كما اجمت لـ, يْصدق اجذم كاجمدنى اج ملي, مدنى بيف تاـ تطابؽ على))
 .اإلخباريات.ُ

جت  تدمؿ على نْؿ اجك اْع كاألحداث    اجداجـ اجاار   كيداؿ كييْصد ب ا تلؾ األ داؿ ا     
   إطارلا ما يتـ تنا لِ مف أابار    اجداجـ  ضبل عف اجشؤكف اجدينيي كاال تماعيي كي مف 
ذا  اجغرض اإلن ازم ج ا    نْؿ اجكا ع نْبل أمينا صاد ا ك   تحِْْ يتحْؽ شرط اإلابلص كا 

, كتتىـ األابار    طبيدت ا باجصدؽ كاج ذب غير (ّ)نا حا حصؿ األاير أن زت األ داؿ إن ازا
ال  ((؛ ألف ما يابر بِ اإلماـ((غير أف لاتيف اجصفتيف ال تنطبْاف على  كابات اإلماـ

 يحتمؿ 
إال اجصدؽ ك د تضمنت اج كابات لذا اجصنؼ مف األ داؿ اج بلميي بدرض  ضيي كبيان ا أك 

ا كاجحديث عن ا كغير ذجؾ مما تضمنتِ  كابات بكصؼ اجذات اإلج يي أك بياف صفات اجدني
مف أابار كتْارير كأحداث ربما تناىالا بدض ـ بؿ أن ركلا عيانا  ذ الرلـ ب ا  ((اإلماـ
,  مف ذجؾ  كابِ عمرا عندما مرال على اجح ر األىكد  ْاؿ عنِ بحضرة (ْ)((اإلماـ
رأينا رىكؿ  كجكال أٌناال تنفع إٌنا جندلـ اٌنؾ ح ر ال تضٌر ك  يا ح ر كاَّ: ))((اإلماـ
ييٌْبلؾ ما  باللتؾ((  (صلى اهلل عليه وآله)اَّ

 ابفى يى  ؼى يٍ كى : )) ((,  رد عليِ اإلماـ بْكجِ(ٓ)
 ا يفي مً يى  كى ىي , كى اهي افى ف كى مى لً  دي يى شٍ يى اف, فى تى فى شى كى  افه سى لً  وي لى , كى ةً امى يى القً  ـى كٍ يى  ا وي نَّ ثى عى بٍ يى , لى كىا؟ فى ابً طَّ الخى 
,  ْد صحح اإلماـ االعتْاد اجمغلكط عند عمر, كربما ي كف عند (ٔ)((مقوا خى يى بً  ايعي بى , يي وً ضً رٍ ي أى فً 

                                                 
 .,)أطركحة دكتكراه(ُِٓ: شيتر رحيمة ,نمكذجاب االعر  أشعار جميرة, الشعرم النص تداكلية ( (3
 .ِٔ: التداكلية المسانيات إلى مدخؿ ( (1
 .َُِظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم: ( (1
, ْْْ/ْ, ّْٓ, ّّٖ/ّ, ُِّ, ِّْ, ُِْ/ِ, ُْٗ, ٕٖ/ُ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ظ( (4

, ُْٗ-ُْٕ, ُٓٗ, ِٖ/ُ, كنيج السعادة: ّٔٓ, ِِّ, ُُٖ, ٖٓ, ٕٕ, كمستدرؾ نيج البالغة: ْٕٓ
 .َُِ/ْ, ُُٗ/ّ, ُِٗ, ُِ/ِ, كمصباح البالغة: َِّ/ٖ, َٗ/ْ, ُٖٓ-ُٕٓ/ّ, ٔٗ/ِ, َّٓ

 .ُّْ/ٗالسعادة:  نيج( (5
 : نفسو.((6
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عند  ثير مف اجناس إذ  انكا ينظركف إجى اجح ر األىكد بكصفِ ح را ال يضر كال ينفع ك د 
مف دكف  يىتلمِ كيْبلِ كيدعك عندق  ىاركا على ن  ِ (صلى اهلل عليه وآله)ك دكا رىكؿ اَّ

إجى تصحيح لذق اجمف ـك بأىلكب كصف  اشتمؿ  ((مدر ت ـ باجمىكغ األمر اجذم دعا اإلماـ
على أ داؿ  بلميي إاباريي إذ أاذ يبيف مىك غ تْبيؿ اجح ر األىكد كاجتبرؾ بِ ؛ جما يمتل ِ لذا 

امي يكـ اجْي ()حتى أنِ جْدىيتِ كعظمتِ جيبدثِ اَّ  ()اجح ر مف اصكصيي عند اَّ 
 ؿ حاج يدعك   دندق ,ما تـ عندق مف ع د كميثاؽ, كيش د على  ؿ  ب ما  ينطؽبلىاف كشفتيف 

اَّ اجبيدي جرىكؿ  انحرا ات  ضبل عف ت ديدمف ذنكب ك   ترؼا مالاكيتدٌ د باجتال  ع
اجىير على ن  ِ كاالجتحاؽ ك  ()كاالجتزاـ بما  اء بِ مف عند اَّ (صلى اهلل عليه وآله)محمد
ش ادتِ ضارةن ب اجتاْبيف كمف ثـ يأت  دكر اجح ر األىكد يكـ اجْيامي باجش ادة على مف كا اق بر 

   ىبيؿ بياف  ((ك د كظؼ اإلماـ بأنِ ضاره أك نا عه  باإلنىاف كمف لنا يكصؼأك نا دي 
(,  ضبل عف اجبلـ اجمؤ دة ا دىيي اجح ر األىكد بدض اجمؤ دات, نحك اجْىـ باىـ اج بلجي)

( مف أ ؿ بياف  ضؿ اجح ر يبعثنكف اجتك يديي اجثْيلي اجداالتيف على اجفدؿ اجمضارع )كاج
   األرض, كلك  ناة االتصاؿ, اجت  يتكاصؿ ب ا اجدبد كربِ, كل   ()كم انتِ   ك يميف اَّ 

اـل يتحْؽ اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ اج بلميي.    اْمي ما بْ  اجدلر كمف ث

مشتملي على  ملي مف األ داؿ  ((ي اجت  تتمثؿ     كاب اإلماـ انت اجبنيي اجلغكي     
ألميي اجح ر األىكد كم انتِ  ((اج بلميي اإلاباريي  اف  دل ا اجْكج  مت ىدا    بياف اإلماـ

أما  كت ا اإلن ازيي  ت لت    اإلابار إذ ع ؼ اإلماـ على تصحيح االعتْاد اجااطب عند عمر 
األىكد شالدا على مف يْصدق كيكا يِ كيتدالد عندق؛ أما اجفدؿ  كمف على شا لتِ ب دؿ اجح ر

اجتأثيرم اجناتج عف لذق اال داؿ اإلاباريي  ْد اتضح     كاب عمر بدد أف ىمع  كؿ 
في بمدو ال يككف فيو عمٌي  ال أبقانا اكتكضيحِ جحْيْي اجح ر األىكد إذ  اؿ: )) ((اإلماـ

حْيْي اجمت ىدة    اجمىكغ كاجغايي مف تْبيؿ اجح ر كزيارتِ ,  مدر ي عمر باج(ُ)((بف أبي طالب
أثرت    نفىِ  ْد أبصر ب ا ضاجالتِ, األمر اجذم دعاق إجى إبداء ذجؾ اجتأثر ب كابِ على 

 .  ((اإلماـ
ًإنَّوي لىٍيسى بىٍيفى   كاب اإلماـ    اجن   عف ىماع اجغيبي إذ يْكؿ: )) اإلخباريات أيضاكمف      
ؽِّ  اًبعى  كىاٍلبىاًطًؿ ًإالَّ اٍلحى عف معنى قكلو ىذا, فجمع أصابعو ككضعيا بيف  ((ؿئً فسي  .أىٍربىعي أىصى

                                                 
 نفسو. ((3
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ـٌ قاؿ ؽ  أىٍف تىقيكؿى رىأىٍيتي  :أذنو كعينو ث , كىاٍلحى .  اء  كاب (ُ)((اٍلبىاًطؿي أىٍف تىقيكؿى سىًمٍعتي
ف    تنبيِ اإلماـ على بصيغي اإلابار   اف اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ اجْكجيي ي م ((اإلماـ

طبلؽ األح اـ عند االىتماع أل اكيؿ اجناس إذ ال بد مف طلب  أمر م ـ, لك اجتحْؽ  بؿ اج ـز كا 
اجحْيْي كاجتريث كاجتيْف مف اجمىمكع  بؿ اجبكح بِ, ك يؿ اجت ـ على اآلاريف عف طريؽ اجر كف 

أك عدكا جمف ينْؿ عنِ, كلنا اجى اجىماع  ْط؛  اجنا ؿ جلابر  د ي كف محبا, ك د ي كف مبغضا, 
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چ تداؿ اجداطفي كاأللكاء    لذا اجنْؿ, اجذم ي مدِ  كجِ تداجى: 

 ٔسكرة الحجرات: چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
ؽِّ كىاٍلبىاًطًؿ ًإالَّ )) ((كييلحظ     كؿ اإلماـ      اًبعى  لىٍيسى بىٍيفى اٍلحى  نايي عف  لي  (( أىٍربىعي أىصى

اجمىا ي اجفاصلي بيف اجحؽ كاجباطؿ  ْد تااؿ ما تفدلِ حْا كي كف باطبل إذ ال بد مف اجحيطي 
ْىدح بىمدي مف لك  كاجحذر    اجتدامؿ مع اجمكضكع ت نبا جلغيبي  ْد ت كف عامبل مىاعدا    اج

,  بل ي كز (ِ)مك يمدركؼ باجىتر اجمش كر باجصبلح كاالجتزاـ اجدين  كاجم اني اال تماعيي اجمر 
ٌما مثؿ رؤيتؾ مٌما اشتمؿ على اجشكالد أف تنْؿ شيْا إال بدد اجتيْف منِ )) إٌما برؤيتؾ كا 

( جلغيبي؛ جلدالجي على أف اجغيبي ال تكا ؽ أم الباطؿجفظ ) ((, ك د اىتدار اإلماـ(ّ)((اجْطديي
ف نا ل ا باطبل  ضبل ك ِ مف ك كق اجصكاب بؿ تك ع صاحب ا    مزاجؽ اجذنكب كاجمداص   ي ك 

عبر عف اجمىمكع بأنِ باطؿ على حيف أف اجتكثؽ مف األمكر  بؿ اجتداط   ((عف أف اإلماـ
 مد ا أك اجتصديؽ ب ا ل  اجحْيْي اجحْي. 

ؽ  أىٍف :) ((جْد  اءت أ داؿ اج بلـ اجْكجيي    اطابِ      , كىاٍلحى اٍلبىاًطؿي أىٍف تىقيكؿى سىًمٍعتي
تشير اجى اجفرؽ بيف اجحؽ كاجباطؿ, ك د حْْت    اجنص بددا إن ازيا تمثؿ     (تىقيكؿى رىأىٍيتي 

اإلابار   اف محتكالا اجْضكم يشير اجى اجتنبيِ كاجتحذير مف اجتدامؿ مع اجمىمكع مف األابار 
اجمنْكجي على حيف ت مف  كت ا اجتأثيريي    مدل اتداظ اجمتلْ  كمحاذرتِ مف إضرار اآلاريف 

 ذ  ـ بما ىتر عنِ اجالؽ.  باغتياب ـ ك 
باجنف ,  كجِ كذجؾ    مدرض  كابِ على بدض  ((, اجت  ابتدألا اإلماـاإلخبارياتكمف      

اجمؤمنيف علـ  جْد أىعطيت يا أميرأصحابِ عندما كصفِ بأنِ يدلـ اجغيب, إذ  اؿ جِ: )) 

                                                 
 .َُٗ/ِنيج البالغة:( (3
 .ِٕ/ٗظ: شرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (1
 .ّْٔ/ٔ :بيج الصباغة( (1
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لىٍيسى ىيكى ًبًعٍمـً : )) ((إال أف ضحؾ جْكجِ كرد عليِ  اْبل (( ما  اف منِ (ُ)((اجغيب
ا مىا عىدَّدىهي اي سيٍبحى ًة, كى ـي السَّاعى ـي اٍلغىٍيًب ًعٍم نَّمىا ًعٍم نَّمىا ىيكى تىعىم ـه ًمٍف ًذم ًعٍمـ, كىاً   :نىوي ًبقىٍكًلوً غىٍيب, كىاً 

اـً ًمٍف ذىكىر أىٍك اآل (ّْ)لقماف  چوئ  ائ  ەئ ەئ وئچ انىوي مىا ًفي ااٍلٍرحى ـي سيٍبحى ية, فىيىٍعمى
طىبان, أىٍك ًفي أي  مىٍف يىكيكفي ًفي النَّاًر حى شىقٌي أىٍك سىًعيد, كى سىًخيٍّ أىٍك بىًخيؿ, كى ًميؿ, كى قىًبيح أىٍك جى ٍنثىى, كى

مَّ اٍلًجنىاًف ًلمنًَّبيِّيفى ميرىاًفقان؛ فىيذىا عً  ـه عى مىا ًسكىل ذًلؾى فىًعٍم ده ًإالَّ اي, كى ـي اٍلغىٍيًب الًَّذم الى يىٍعمىميوي أىحى مىوي ٍم
دىعىا ًلي ًبأىٍف يىًعيىوي  (صلى اهلل عليه وآله)اي نىًبيَّوي  ًنيًو, كى كىاًنًحي فىعىمَّمى مىٍيًو جى َـّ عى تىٍضطى ٍدًرم, كى , (ِ)((صى

على ىبيؿ األىلكب اجابرم اجتْريرم بغيي تكضيح مىأجيو غاجبا ما  (( ْد  اء  كاب اإلماـ
مىأجي علـ اجغيب, اجذم ييكصؼ ب ا األْمي ك ع كيْع  ي ا اجتكلـ كاالجتباس, أال كل  

( على إيضاح ا     كابِ إذ  دؿ علـ اجغيب مك ك ا  ْد عرالج اإلماـ) ,(عليهن السالم)األط ار

ائ  ەئ  ەئ    وئ  چ,  يمدت     كجِ تداجى: (ّ)(, كلك ياتص بأمكر امىي(على اَّ

ی  ی  جئ  حئ     یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئوئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

ال   (),  ما ذ ر    اآليي اجمبار ي علمِ ماتص    اَّ (ْ)چجب      حب  خب مب  يئىئ  مئ
(     كابِ كأما غير ذجؾ  ْد عرالؼ اجبارم بِ نبيِ يشار ِ  يِ أحد كلك ما بيالنِ اإلماـ)

ضماْر ب على مدر يْد  انكا   ,(عليهن السالم), كلك علمِ أللؿ بيتِ(صلى اهلل عليه وآله)اج ريـ
كبحىب لذا  اف إطبلؽ اجْكؿ علي ـ بدلـ  ي كف  بؿ  كنِ ماب  ضبل عف مدر ت ـ اجدباد,بدض 

اجغيب اجمطلؽ  كال من را بي ف اجفىاد؛ ألف اجذم يدلـ اجغيب اجمطلؽ البد مف أف ي كف  د علمِ 
 دلمِ  ,(ٓ) ()بنفىِ ال بدلـ مىتفاد بكاىطي ثـي أف مدر ي اجغيب اجمطلؽ ال ياتص ب ا إال اَّ

 .(ٔ)محدكد عرضٌ  جِ بدء كن ايي  أما علـ غيرق, جِذاتٌ  مطلؽ ال حٌد 

                                                 
 .ُُٖ/ِنيج البالغة: ( (3
 نفسو.( (1
 .ُِٕ/ٖبف أبي الحديد(:ظ: شرح نيج البالغة)ا( (1
 .ّْلقماف: سكرة ( (4
 .ّٓٓ/ٓظ: بيج الصباغة: ( (5
 .ٖٓ/ٖق( :َُْٓتدرؾ سفينة البحار, عمي الشاىركدم)تظ: مس( (6
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صلى اهلل )( ميتلالى باجكىاطي عف اجرىكؿكتأىيىا على لذا ي كف مصدر علـ اإلماـ)     

()( عف اَّ , اجذم أاذق عف  بريؿ)(عليه وآله
صلى اهلل ),  ي كف مدنى تدليـ اجرىكؿ(ُ)

نَّمىا ىيكى تىعىم ـه ًمٍف ًذم ًعٍمـ: )(     كجِجِ) (عليه وآله اعدادق جنفىِ على طكؿ اجصحبي ( لك ))كىاً 
نكاع اجرياضات حتى أمارة جلنفس اجمطمْني مف كتدليمِ جِ  يفيي اجىلكؾ كأىباب تطكيع اجنفس األ

 .(ِ) ا((ابار باجغيبيي كاإل باألمكراىتددت نفىِ جبلنتْاش 
ريي     كابِ؛ إلثبات أف علـ اجغيب اإلج   اجمطلؽ مغاير  اءت األ داؿ اإلاباريي اجتْري     

جلدلـ اجم تىب اجمحدكد  ضبل عف ما كرد    اآليي اج ريمي, اجت  تزيد اجمدنى تك يدا كثبكتا كلذا 
 ما يتمثؿ باجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ اجْكجيي. 

شير جيس جِ مف ذجؾ كمف ثاـل ىدى اإلماـ اجى بياف حاجِ مف اجدلـ اإلج   اجمطلؽ,   ك ب     
لـ إياق. كلك بذجؾ يْدـ نفىِ بكصفِ مثاال ييحتذل    ىياؽ اجدلـ اجم تىب اجذم  اجدلـ إال ما عي

 يم ف صاحبِ مف اجن اة كاجظفر باآلارة. 
كبحىب لذا ت مف اجْكة اإلن ازيي اجمبثكثي مف لذق األ داؿ ل  اإلابار    تصحيح      

ِ على أف اجغيب ماتص باَّ كما ىكل ذجؾ علـ ي تىبِ اجمفاليـ    لذق اجمىأجي كاجتنبي
حْيْي إاباريي ربما غابت عف أذلاف  ثير من ـ  ب كابِ ( يٌْدـاإلماـ),  ()اجميالىصكف ب ذنِ

 كك ع  ي ا اجالط متمثلي    ااتصاص اجغيب    اَّ كحدق.
 .التكجيييات.ِ

لـ رغبي منِ    اجتأثير    اجمتلْ  أك كيْصد ب ا تلؾ األ داؿ اجطلبيي اجت  يرىل ا اجمت      
اجمىتمع كحملِ على  دؿ أمر ما, كلذق األ داؿ ت كف ذات دالجي طلبيي بااتبلؼ صيغ ا, أما 
 دل ا اجتأثيرم  ي مف    االىت ابي اجت  يبدي ا اجمااطب ب زاء ما يك ِ اجيِ مف أكامر أك غيرلا 

أما شرط اإلابلص  يتمثؿ    اإلرادة  كأف لذق األ داؿ ال تاضع جمديارم اجصدؽ كاج ذب,
, (ّ)كاجرغبي اجصاد ي عند اجمتلْ  كي كف ات اق اجمطابْي  ي ا مف اجداجـ اجاار   إجى اج لمات

, كاجتش يع, ؼ, كاألمر, كاجن  , كاجطلب, كاجر اء, كاالىتدطاـاالىتف اكتضـ اجتك ي يات: 

                                                 
 . ّْ/ُفي ظالؿ نيج:( (3
 .ِْٕ شرح المائة كممة لإلماـ عمي ابف أبي طالب, شرح: العالـ الرباني عمي بف ميثـ البحراني:( (1
 .ٕٗظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (1
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   أ داؿ اجىلكؾ, ك ثير مف  أكستيف كاجدعكة, كاألذف, كاجنصح,  ضبل عف اجتحدم, اجذم  دلِ
 .(ُ)أ داؿ اجْرارات عندق تداؿ    لذا اجصنؼ

 أما صيل األمر اجصريحي    :     
  دؿ االمر )ا دؿ(. .ُ
 اىـ األمر , مثؿ : أنتـ مأمكركف ب ذا .  .ِ
   دؿ اجمضارع اجمىبكؽ بػ)الـ(. .ّ
 اىـ  دؿ األمر, نحك : صِ بمدنى أى ت , كحذار بمدنى إحذر. .ْ
 كنحكلا. مف, كالبد كينبغ , ي ب,:  نحك , باجك كب ماصكصي أجفاظ .ٓ
 . صبران  نحك: األمر,  دؿ عف اجناْب اجمصدر .ٔ
 صيل اإلابار مف مرىؿ ذم ىلطي ج نال ا تدد عند بدض األصكجييف صيغا م ازيي. .ٕ
 اجصيل اجصر يي مثؿ اجفدؿ اجمبن  جلم  كؿ. .ٖ

 ضبل عف اج بلـ اجذم يحمؿ    , (ِ)شبِ اج ملي, نحك إجى اجبيت, أم: اذلب إجى اجبيت .ٗ
 طياتِ مدنى االمر.

كعلى اجرغـ مف تددد صيل األمر اجصريحي ج نالِ ال يم ف اجر كف إجي ا    تك يِ اجنص      
( من ا اجىياؽ كمنزجي اجمت لـ األمر حىب بؿ ال بد مف أف تتداضد مد ا عكامؿ جتحديد )

يي تداكجيي, إذ جيس اجكضع اجلغكم لك كاجمااطب,  ػ)) جيىت اجمىأجي جغكيي صر ي, بؿ جغك 
اجمديار األكحد, بؿ البد أف تدضدق مرتبي اجمرىؿ؛ ألٌن ا ل  اجت  تحٌكؿ دالجي اجصياغي مف 
األمر إجى غير ذجؾ . كب ذا يبدك أٌف اجتك يِ باىتدماؿ صيغي األمر جيس تابدا جلمكاضدي اجلغكيي 

ٌنما اجمدكؿ عليِ لك اتفا  ا مع ىلطي اج مرىؿ, بشرط أال تتدارض مع ىلطي أعلى مف  ْط , كا 
 .(ّ)ىلطتِ كل  ىلطي تداجيـ اجديف((

( مف ىكالا مف بماتلؼ صكرلا تيدد أ ثر حضكرا     كابات اإلماـ) التكجييياتك     
(  اف يديش    م تمع ذم ميكؿ كات الات ت ثر  يِ األ داؿ اج بلميي األارل؛ ألنِ)

ْرار اجظركؼ اجمحيطي بصكرة عامي كبحىب لذا ي كف مثؿ اجفكضى كاجفتف  ضبل عف عدـ اىت

                                                 
 ظ: نفسو.( (3
 .ّّْ-ّّْ: لغكية تداكليةمقاربة  استراتيجيات الخطابظ: ( (1
 .ِّْ: نفسو ((1
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ل ذا م تمع بِ حا ي إجى اإلرشاد كاجتك يِ كاجدعكة إجى اجصبلح, كلذا ما حضر    
( ب ثرة  ضبل عف أكامر اجدعكة إجى اج  اد كد ع اجددك إجى غير ذجؾ مف  كاباتِ)

 اجتك ي يات, اجت  حفؿ ب ا  بلمِ. 
, بدد أف طلب منِ أف يدظِ (ِ)(نكؼ الًبكاليٌ  كابِ جػ) (ُ)(اٍفعؿعلى )  مف كركد  دؿ األمر     
, ؼي كٍ ا نى : يى اؿى قى يف, فى نً ؤمً المي  يرى مً ا أى ي يى نً دٍ : زً متي قي فى , ا إليؾى  في حسً يي  فٍ , أحسً كؼي ا نى يى (: ))  ْاؿ)

ا ي يى نً دٍ : زً متي قي فى  رو يٍ خى ر بً ان تيٍذكى رى يٍ خى  ؿٍ , قي ؼي كٍ ا نى يى  :ف, فقاؿيٍ نً ؤمً المي  رى يٍ مً ا أى ي يى دنً : زً تي مٍ قي فى , ـٍ حى تيرٍ  ـٍ حى رٍ ا
ـي دى إيا نَّ إً فى  ةى بى ب الًغيٍ نً تى اجٍ  كؼي ا نى : يى اؿى قى يف, فى نً ؤمً المي  رى يٍ مً أى  د زً يى  ؾى مى حً رى  , ًصؿٍ كؼي ا نى يى  ... ارً ب النَّ الى كً  ا

تيبىاًرزى , كى اسً منى لً  ؿى لَّ ذى تى تى  فٍ أى  اؾى يى , إً كؼي نى  ايى  ..ؾ .ابً سى ي حً ٍؼ ا فً فِّ خى يي  مقىؾى سٍِّف خي حى , كى ؾى مرً ي عي ا فً 
ا يى نٍ الد   يرى خى  وً ؿ بً نى تى  كؿي قي ا أى ي مى نِّ عى  ظٍ فى , احٍ ؼي كٍ ا نى يى  .اهي قى مٍ تى  ـى كٍ ا يى  ؾى حى ضى فٍ يى ي فى اصً عى المى ا بً 

((ةً رى اآلخً كى 
صيغي األمر ,  ْد حكت اجبنيي اجاطابيي  ملي مف األ داؿ اجتك ي يي, اجت   اءت ب(ّ)

( نكؼ( كاجمااطب )اإلماـك د  اف اجمت لـ )أحسف, ارحـ, قيؿ, اجتنب, ًصؿ, حسِّف, احفىظ( )
يىدياف إجى أف ييلتـز ب ذق األكامر, اجت  ار ت إجى اجنصح كاجمكعظي كب ذا يتحْؽ شر 

( كطلبِ اجمكعظي دجيؿ على اىتددادق اجذلن  كاجنفى  اإلابلص  م  ء نكؼ إجى اإلماـ)
اطىب بتِ باالجتزاـ بما ىييْاؿ, كاإلماـ)كرغ ( جـ يْؿ شيْا إال, كلك ي دؼ إجى أف يىلتـز بِ اجمياى

ف ار ت إجى اجمكعظي جـ ت ف  ارغي مف دالجت ا اإلجزاميي إذ   األ داؿ اجتك ي يي األمريي كا 
ر تِ ( م انتِ    تك يِ اجمتلْ , اجذم  اف مف أصحابِ اجمحبيف جِ, كلك جمداىتثمر اإلماـ)
(؛ ألف    ذجؾ صبلح ( اجدينيي كاال تماعيي يلـز نفىِ باجطاعي ج بلمِ)بمنزجت  اإلماـ)

رشادق ب ا   اف اجنفس كت ذيب ا كتربيت ا  ْد ااتار اإلماـ) ( اجدرر مف اج بلـ جكعظِ كا 
(إجى اجتراحـ اجذم يينزؿ رحمي اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ اجْكجيي يتمثؿ    دعكة اإلماـ)

(, ك كؿ اجاير كاجتحل  بِ كاالبتداد عف اجغيبي, اجت  تأ ؿ اجذنكب  ما تأ ؿ اجنار ارم)اجب
 (صلى اهلل عليه وآله)اجحطب, كصلي اجرحـ, اجت  تمٌد باجدمر, كحىف اجالؽ اجت  بدث اجرىكؿ

                                                 
, كمستدرؾ نيج ّٖٗ/ّّ, َِٖ, ِِٖ/ِ, ُٕٕ, ُُٕ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

, َّ, ُٖ/ٓ, ّٕ, ٔٓ/ْ, َُّ/ِ, ُِٖ, ِٖ, ٔٓ/ُ, كنيج السعادة: ُُٗ, ُٕٔ, ٖٖ, ٕٕالبالغة: 
 .ُٕٔ, ُِٖ/ِ, ّٕ, ُٕ/ُ, كمصباح البالغة: َِّ/ٖ
الذيف استأنسكا  ,كىك مف الصادقيف ,عمماء التابعيفالمف  كاليٌ المشيكر بالبً  كؼ بف فضالة الحميرمنىك  ((1

 سنة إحدل كمائة تكفي ,حبابو الخمص كمف الركاة عنوأمف كاف ك  ()مير المؤمنيفأماـ اإل الـز بصدقيـ
 (.ّٕٕ/ُد البجاكم: حجر العسقالني, تح: عمي محمظ: اإلصابة في تمييز الصحابة, ابف ليجرة ) مف ا

 .َٖمستدرؾ نيج البالغة:( (1
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مف أ ؿ  ماج ا كتمام ا؛  األمـ تبْى ما بْيت أابل  ا كتفنى بفناْ ا كاجدعكة إجى عدـ اجتذٌجؿ 
 (.جلناس كاجت الر باجمداص  إجى غير ذجؾ مما  ادت بِ  ريحي اإلماـ)

( اإلرشادم كتأىيىا على لذا حْْت األ داؿ اجتك ي يي األمريي    اطاب اإلماـ)     
غرضا  إن ازيا تمثؿ    اجكعظ كاجتك يِ   انت اجرىاجي اجمىتشفي من ا ت مف    اجكعظ كاجدعكة 

تناؿ اير اجدنيا  ضبل عف اآلارة على حيف  اف اجفدؿ اجتأثيرم     إجى تربيي اجنفس مف أ ؿ أف
( عند ىماعِ لذق اال داؿ بيالنا عف طريؽ رد اجفدؿ اجذم أظ رق اجميااطىب إذ  اؿ جئلماـ)

ك    كجِ لذا إشارة إجى عمؽ اجتأثير اجنفى , (؛ زدني يا أمير المؤمنيفاجمكعظي تلك األارل: )
  بلمِ,     رارة نفس نكؼ.     ( باجذم أحدثِ اإلماـ)

(  كجِ    مدرض  كابِ على بدض عماجِ افعؿ( جصيغي االمر )كمف تكظيؼ اإلماـ)     
 ع  إجى كجيمي,  مضى إجي ـأنِ دي عنِ بلغِ أف  , بدد(ُ)(عثماف بف حنيؼعلى اجبصرة, كلك )

نىٍيؼ, فىقىٍد بى (  اْبل: )) كباِ اإلماـ) الن ًمٍف ًفٍتيىًة أىٍىًؿ اٍلبىٍصرىًة أىمَّا بىٍعدي, يىاٍبفى حي مىغىًني أىفَّ رىجي
ٍأديبىة, فىأىٍسرىٍعتى ًإلىٍييىا, تيٍستىطىابي لىؾى  مىا ظىنىٍنتي أىنَّؾى تيًجيبي  ااٍلٍلكىافي  دىعىاؾى إلى مى , كى تيٍنقىؿي ًإلىٍيؾى اٍلًجفىافي كى

ـٍ  اًئمييي ـٍ مىٍدعي  إلى طىعىاـً قىٍكـ, عى ًني يي , كىغى ميوي .كٌّ مىٍجفيكٌّ , فىمىا  اى ًمٍف ىذ فىاٍنظيٍر إلى مىا تىٍقضى ـً اٍلمىٍقضى
مىٍيؾى ًعٍمميوي فىاٍلًفٍظوي  كًىًو فىنىٍؿ ًمٍنوي  اٍشتىبىوى عى جي مىا أىٍيقىٍنتى ًبًطيًب كي , إذ تضمف اجاطاب م مكعي (ِ)((كى

ميوي .مف األكامر اجتك ي يي اجمىتشفي مف األ داؿ اجْكجيي) , فىمىا  اى ًمٍف ىذ فىاٍنظيٍر إلى مىا تىٍقضى ـً اٍلمىٍقضى
مىٍيؾى ًعٍمميوي فىاٍلًفٍظوي  كًىًو فىنىٍؿ ًمٍنوي  اٍشتىبىوى عى جي مىا أىٍيقىٍنتى ًبًطيًب كي ( ك د أر د لذق األكامر ك كالا ىلطي كى

(, اجمتمثلي بابل تِ  ْد  اف يريد مف كالتِ كعماجِ على األمصار كاجمدف أف ي كنكا اإلماـ)
ليا كمثاال يحتذل بِ  بل تأاذلـ األلكاء على  در  بير مف  اجمىؤكجيي كأف ي كنكا بمثابي  يمي عي

كاجميكؿ كاجمظالر    اجح ـ كأف يْدركا أنفى ـ باجضدفاء كاجفْراء  بل يتزينكا باجلباس كييلكنكا 
بلل مف حىاب اإلماـ جلكالة أنِ  اف  اجطداـ ك   رعيت ـ  ْراء ال ي دكف  كت يكم ـ حتى ))

 .(ّ)((على حضكر اجكالْـ اجت  ال ي مؿ ب ـ حضكرلا يحاىب ـ

                                                 
 النبي شيد معكاف قد  ,األنصار مف صحابي مف بني حنش بف عكؼ مف األكس عثماف بف حنيؼىك ( (3
ماـ ه اإل, ثـ كالالعراؽ خراج سكاد عمر بف الخطاب , ككالنهكميا بعد بدرالمشاىد  (صلى اهلل عليه وآله)

في معرفة ف )ظ: أسد الغابة معاكية بف أبي سفيا تكفي في خالفة ,مكقعة الجمؿ قبؿ البصرة (عمي)
  .(َٕٓ/ّالصحابة: 

 .ّْٖ/ّنيج البالغة: ( (1
 .ُٓ/ْ, كظ: في ظالؿ نيج البالغة: ُٗٔعبقرية اإلماـ عمي, عباس محمكد العقاد: ( (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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( مك فِ اجرا ض ج ذق اجدعكة أاذ يك ِ عثماف بأ داؿ إجزاميي إذ  اؿ: كبدد أف بيالف اإلماـ)    
ميوي .) مىٍيؾى ًعٍمميوي فىاٍلًفٍظوي  اى ًمٍف ىذ فىاٍنظيٍر إلى مىا تىٍقضى , فىمىا اٍشتىبىوى عى ـً مىا أىٍيقىٍنتى  اٍلمىٍقضى ًبًطيًب كى

كًىًو فىنىٍؿ ًمٍنوي  جي ( يأمر (,  ْد  اف اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ يظ ر    تك يِ اإلماـ   ك)كي
عثماف باجنظر إجى ما يأ ؿ مف اجطداـ كأف يىتكثؽ منِ كيتيْف  بؿ تناكجِ   ذا ما اشتبِ عليِ 

   تدتري ااجكالْـ اجت مف دعكاتكصريح تحذير بليل  لذاك   حبلجِ مف حرامِ  دليِ تر ِ 
صد مف كراْ ا مآرب شيطانييااجصي جك ِ اَّ )راد تي ال  اجت  اجشب ي, نما تْي , كبحىب (ُ)( كا 

اجحراـ أك  الثاني( كما ي كف جغير اَّ ) األكؿلذا ي كف غرضِ اجتنبي   صادرا مف منطلْيف: 
اؿ اج بلميي األمريي , ك د ي كف اجميىتشؼ مف لذق األ د(ِ)اجمشتبِ بِ كبرعايت ما ي كف  كاـ اجديف

أ ٌؿ مف  (     دؿ عثماف يتر ع عف لذق اجدعكات؛ ألفال اجم اني اجت  لك علي ارغبي اإلماـ)
كييرٌد مىكغ  تشدد  جي أك تىامحا    أمر دينِأأف يناؿ ما ال يحٌؿ جِ مف اجطداـ   بل باجمى

ف  اف ال ال لذا اجفدؿ على أفٌ  () نٌبِ إجى علٌك رتبتِ, ( على عثمافاإلماـ)  يليؽ بمثلِ كا 
كمما يدجؿ على لذا اجمدنى أف اإلماـ  د  ,(ّ)بأس عليِ جغيرق مٌمف جـ ينؿ مْامِ    اجدلـ كاجكرع

ألف اجْضـ يطلؽ على مدنييف أحدلما على أ ؿ اجش ء اجيابس )) عبر عف األ ؿ باجْضـ؛ 
جمرغكب عنِ ال كاجثان  على ما يؤ ؿ ببدض اجفـ ك بللما يدالف على أف ذجؾ اجمْضـ ا

,   اف اجغرض مف لذق اجكصؼ تْليؿ شأف األ ؿ كاإلشارة إجى أنِ ال يتددل ىد حا ي (ْ)(( يِ
 اإلنىاف  حىب. كب ذا تحْؽ اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ.

أدت األ داؿ اج بلميي اجتك ي يي    اجنص غرضا إن ازيا تمثؿ    اجتك يِ كلك اجدعكة إجى      
النصياع كراء كالْـ ذكم اجنفكذ اجمغرضيف اجىاعيف جتلبيي احتيا ات ـ تر ع صاحب اجىلطي عف ا

بكىاطي اجحا ـ, على حيف  اء غرض ا اجتأثيرم متمثبل    اجحذر كاجحيطي مف تناكؿ اجحراـ أك 
 اجمشتبِ  يِ كالىيما إذا  اف  ذا ىلطي    اجدكجي. 

ج كابات  ْد كظؼ     لـ ي ف حظِ حىنا    ا المصدر النائب عف فعؿ األمرأما      
, اجذم صدؽ بما ىمع (ُ)ىمَّاـ((, اجذم ذ رق بدد ك كع حادثي )مف ذجؾ  كابِ ) (ٓ)مكضديف

                                                 
 .َُٖ/ُظ: أدب الضيافة, جعفر البياتي:( (3
 .ُْٔ/ٔظ: بيج الصباغة: ( (1
 . ٖٔ/َِظ: منياج البراعة )الخكئي(: ( (1
(: لساف العرب, )قىضى ( (4  .َِٕ/ُٔ, كظ: شرح نيج البالغة ) ابف أبي الحديد(: َِٕ/ُُـى
 .ِٖٔ/ِظ: نيج السعادة: ( (5
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ىكىذىا تىٍصنىعي اٍلمىكىاًعظي ( أف يذ رلا كلك  كجِ: ))مف صفات جلمتْيف بدد أف طلب مف اإلماـ)
: (ّ)((اجمؤمنيف  ما باجؾ يا أمير)) : ,  ْاؿ جِ  اْؿ ممف حضر لذا اجمك ؼ(ِ)((البىاًلغىةي ًبأىٍىًميىا

زيهي, فىمىٍيالن, الى ( بْكجِ: )) رد عليِ اإلماـ) اكى سىبىبان الى يىتىجى ٍقتان الى يىٍعديكهي, كى ؿ كى ؾى ًإفَّ ًلكيؿِّ أىجى ٍيحى كى
مىى ًلسىاًنؾى  ْيْي ما يحدث , جْد  اف لذا اجْاْؿ ي  ؿ ح(ْ)((تعيٍد ًلًمٍثًميىا, فىًإنَّمىا نىفىثى الشٍَّيطىافي عى

( مف دكف مدر ي أك تبي ف بأف اجمكاعظ إذا  اف لذا صنيد ا بألل ا  لماذا  فىر  كؿ اإلماـ)
ثارة اجشب ي  أثرت ب مالاـ كجـ تؤثر  يؾ يا امير اجمؤمنيف؟, كلك اىتف اـ غرضِ االىتفزاز كا 

بتكظيؼ مفردة ( ب كاب ابتدأق باجتْريع اجمالكط باجرحمي كبحىباف لذا ردال عليِ اإلماـ)
ؾى ) ٍيحى )(ٓ)(, اجت  تدؿ على اجذـ مع إرادة اجرحميكى اـل أاذ يشير كيبيف ,  لـ يرضى ( منِ  كجِ ث

جمكتِ  امدٌين اكك ت امٌْدر  ياحتم جِ أ بلجِ ما  اف ي  لِ بتكظيؼ اجفدؿ اجْكج  اجتك ي  , كلك أف 
نما ير  تبٌدؿيأل لِ ال  امدٌين مىكغاال يتٌْدـ كال يتأٌار ك   كحدق  ()ٌد إجى مشيْي اَّكا 

( جلْاْؿ بأف يتك ؼ عف  كجِ كال يدكد إجيِ مرة أارل باىتدماؿ مف لنا  اء أمر اإلماـ)     
ألنِ اعترض    (؛ )) مىٍيالن اجفدؿ اجتك ي   االمرم اجمتمثؿ باجمصدر اجناْب عف  دؿ األمر )
دارؼ أف يمكت اجدارؼ عند غير مكضع االعتراض كألنِ ال يلـز مف مكت اجدام  عند كعظ اج

كعظ نفىِ ألف انفداؿ اجدام  ذم االىتدداد اجتاـ جلمكت عند ىماع اجمكاعظ اجباجغي أتـ مف 
نفىِ أك اجف ر     بلـ نفىِ ألف نفس اجدارؼ من اج اجبراعي  اىتدداد اجدارؼ عند ىماع  بلـ

 .(ٔ)(( كيي  دا كاآلجي اجت  يحفر ب ا اجطيف  د ال يحفر ب ا اجح ر
( جلمت لـ كأمرق كرد اجفدؿ اج بلم  اجتك ي   مؤديا غرضا إن ازيا ت لالى    تكبيخ اإلماـ)     

(, اجذم ييدد أ كل دالجي كأ ثر مىٍيالن بترؾ اجحديث    ما ال يدلـ ب يراد اجناْب عف  دؿ األمر )
 تأثيرا    اجنفس مف اىتدماؿ اجفدؿ صريحا. 

                                                                                                                                            
ىك ىماـ بف شريح بف يزيد بف مرة بف عمرك بف جابر بف يحيى بف األصيب بف كعب بف الحارث بف سعد ( (1

 المؤمنيف بف عمرك بف ذىؿ بف مراف بف صيفي بف سعد العشيرة . ككاف ىماـ ىذا مف شيعة أمير 
 (.ُّْ/َُ)شرح نيج البالغة البف ابي الحديد:كأكليائو ككاف ناسكا عابدا

 .ِّٖ/ِنيج البالغة:( (1
 .نفسو( (1
 .نفسو( (4
 .ِْٕالقامكس المحيط, )كيح(: ظ:  ((5
 .ُِٔ-ُُٔ/َُبي الحديد(:شرح نيج البالغة )البف أ( (6
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(, اجذم يرد بِ على مدعو ي على األمر  ذجؾ  كابِ)جلدالج اسـ الفعؿكمف اىتدماؿ      
مير أيا ( ي لس    رحبي مى د اج ك ي كاجناس م تمدكف إجيِ: ))  اذب  اؿ جِ عندما  اف)

( إال ,  ما  اف مف اإلماـ)(ُ)((عذب بالناربكؾ يي أنؾ بالمكاف الذم انزلؾ ا بو ك إالمؤمنيف 
 كٍ ا لى يَّ بً نى  ؽِّ الحى بً  ان دى مَّ حى مي  ثى عى بى  مٍ ذً الَّ كى  اؾى ا فى  ضَّ فى  وٍ مً أف أ ابِ ب كاب مارس, كذجؾ بْكجِ: ))

ى يً يٍ لى فً اعى ا تى  وي عى فى شى لى  ضً رٍ األى  جوً ى كى مى عى  بو ذنً مي  ؿِّ ي كي ي فً بً أ عى فى شى   ـي يٍ سً قى  وي ابنى كى  ارً النَّ بً  بي ذى عى ي يي بً ـ ألى
ىالاد كاجحا دكف كاجمنا ْكف يت(ِ)((ارً النَّ  ( مف حيف حينكف اجفرص؛ جيدترضكا اإلماـ),  اف اجحي

آلار حتى يار كا  اـ حْدلـ كغل ـ ك رل ـ, اجذم  انكا يحملكنِ عليِ,  ؿ ذجؾ حىدا مف عند 
أبي أنفى ـ كنيبل مف لذق اجشاصيي اجدظيمي, ك د  اف لذا اجْاْؿ مف بين ـ,  ْد ادعى  فر 

   اج ك ي     بلمِ اجذم ك  ِ (, كأنِ ييدذب    اجنار كابنِ اليفي جلمىلميف )طالب
(, كلك  دؿ  بلم  تك ي   مو(  أى تِ اإلماـ برٌد  اطع إذ صدرق ب يراد اىـ اجفدؿ )جئلماـ)

اطىب باجى كت كاج ؼ عف  كجِ ثـ دعا عليِ اإلماـ) ( بت ىر أىنانِ     مِ يأمر  يِ اجمياى
اـل بدد ذجؾ(ّ)(اؾى ا فى  ضَّ فى بْكجِ: ) ( باجح ي اجدامغي كاجدجيؿ  رعِ اإلماـ) , ألنِ  اؿ باطبل ث

ج ؿ مذنب على ك ِ  ()(, كلك أنِ جك اىتشفع عند اَّاجْاطع على إيماف أب  طاجب)
 األرض جْبؿ اَّ شفاعتِ؛ جما جِ مف منزجي  بيرة ىكاء أ انت  بؿ اإلىبلـ أـ بددق. 

ا كى نحك  كجِ: ))(    غير مكضع )أبي طالب( ت مي اج فر عف ك د نفى اإلماـ)     
ا كٍ اني ا كى مى : فى وي لى  ؿى يٍ , قً ط  ان قى مى نى اؼ صى نى بد مى  عى الى كى  ـه اشً  ىى الى ب كى مً طَّ المي  دبٍ م عى دِّ  جى الى ي كى بً أى  دى بى ا عى مى 
((وً بً  فى يٍ كً سِّ مى تى مي  ()يـاىً إبرى  يفً ى دً مى عى  إلى البيتً  كفى م  صى كا يي اني : كى اؿى كف؟ قى دي بي عٍ يى 

(ْ) . 
اـل       ( مف أ ؿ إى ات ذجؾ اجْاْؿ أىلكب األمر اجمتمثؿ باىـ اجفدؿ  ْد أكرد اإلماـ) كمف ث

( اجذم يىتدمؿ غاجبا بدد اجلغط  ْصد بِ اإلماـ بياف حاؿ اجلغط اجذم  اف عليِ ذجؾ ًمواجْكج )
اجذم ي ذم بغير علـ محدثا بذجؾ غرضا إن ازيا, لك اجدعكة إجى عدـ اج ذب كاال تراء كرم  

 باطيؿ مف دكف ك ِ حؽ أك مدر ي.اجناس باأل
, (ُ)(الخريت بف راشدأيضا؛ جلدالجي على األمر     كابِ جػ) اسـ الفعؿ( ككظؼ اإلماـ)     
( مع  ماعي مت ما إياق بضدفِ    اجحؽ كر كنِ إجى اجْـك , بدد أف  دـ إجى اإلماـ)(ُ)(راشد

                                                 
 .ْٗٔ/ٗنيج السعادة: ( (3
 .ْٗٔ/ٗنيج السعادة: ( (1
 .ْٖٗ/ُٖتاج العركس, محمد مرتضى الزبيدم, تح: عبد الكريـ العزباكم, )فضض(:ظ:  ((1
 . ْٖ/ٖمسند اإلماـ عمي, السيد حسف القبانجي, تح: طاىر السالمي: ( (4
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إياق إجى اجتحاكر كاجمدارىي اجْكـ اجذيف ظلمكا أنفى ـ بىبب  بكجِ اجتح يـ,  ردال عليِ اإلماـ داعيا 
ا يى بً  ـي مى عٍ أا نى أ ؽِّ ف الحى مً  ان رى كٍ مي أي  ؾى حي اتً فى أي , كى فً نى ي الس  فً  ؾى ري اظً نى أي , كى ابى تى الكً  ؾى سي ارً دى أي  َـّ مي ىى     كجِ: ))

 ده ائً ي عى نِّ إ: فى اؿى قى  ؿه اىً جى  اآلفى  وي نٍ عى  تى نٍ أا مى  ري صً بٍ تى سٍ تى , كى ره كً نٍ مي  اآلفى  وي لى  تى نٍ أا مى  ؼي رً عٍ تى  ؾى مى عى مى , فى ؾى نٍ مً 
ي نً تى حٍ صى نٍ تى اسٍ ي كى نً تى دٍ شى رٍ تى ف اسٍ ئً ا لى كى , كى ؿي يٍ الجى  ؾى نَّ فَّ خً تى سٍ  يى الى , كى افي طى يٍ الشَّ  ؾى نَّ يى كً يٍ تى سٍ  يى : الى اؿى قى  ؾى يٍ لى إ
اريت دعاق ( لذا اجمك ؼ مف اج,  بدد أف رأل اإلماـ)(ِ)((ادً شى الرَّ  ؿى يٍ بً سى  ؾى نَّ يى ىدً ي ألى نَّ مً  متى بً قى كى 

(, اجذم اىتْاق مف  ضبل عف علمِ) (صلى اهلل عليه وآله)كىني رىكجِ ()إجى  تاب اَّ

حتى تتبيف اجحْاْؽ كيظ ر اجمحؽ مف اجمريف على  لبِ اجمتبع جدمؿ  (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ
جلفدؿ  ( كاجت  تمثؿ اجمحتكل اجْضكماجشيطاف ك د  انت اجرىاجي اجمىتكحاة مف دعكة اإلماـ)

اجْكج  ل  أف على اإلنىاف عند ك كع اجحكادث كاجملمات أف يل أ إجى تح يـ عْلِ كأف يلتـز 
اجت دْي كاجتريث  ضبل عف اج نكح إجى اجنْاش كاجحكار بغيي مدر ي اجمبلبىات اجت  أحاطت 

 كل اجحادثي, كدعت شاصا ما أف يأاذ مك فا مدينا أك يْـك بفدؿ ما ال أف تأاذق اجداطفي أك اج
أك اجتىرع    إصدار األح اـ عف   ؿ  ربما ت كف تلؾ األح اـ كاجْرارات ظاجمي جل ثير؛ ألن ا 
جـ تصدر عف تريث كمنا شي كمدارىي كح مي, كلذا جب اجغرض اجتأثيرم اجمراد مف اجفدؿ 

 اج بلم . 

رىي , تمثؿ    اجدعكة إجى اجميدااسـ الفعؿعلى حيف أف اجغرض اإلن ازم اجذم  دمِ      
صدارلا إذ  صد بِ اإلماـ اجنصح كاإلرشاد عف  كاجح اج كاإل ناع كعلى أىاى ا تترتب األح اـ كا 

 طريؽ حثِ على اإلىراع اجى اجحؽ كترؾ اجباطؿ.

, كينبغي...(ك يما ياص األجفاظ اجداجي على األمر, نحك:)        ْد  اف  فرض, ككتب, كأىمىرى
ا مى  ؿى كَّ أى  أفَّ كى (     كجِ: )) ينبغي( اجلفظ: )يفِ)مف ذجؾ تكظ (ّ)جبدض ا ذ ر    اج كابات

                                                                                                                                            
ىك الخريت بف راشد الناجي كاف مع عمي في صفيف كلما كقعت الحككمة نقض عيده مفارقا إياه كمخالفا ( (3
س كيدعكىـ لمخالؼ فأرسؿ إليو عمي جيشا فقتمكه عندما أدرككه بسيؼ البحر ذ يفسد النابالد فارس ثـ أخ إلى

ككاف قد منعيـ عف أداء الصدقات كالجزية, ) ظ:  ,جتمع معو كثير مف العرب كالنصارلبفارس بعد أف ا
, ْٗٓ-ْٖٓاالستيعاب في معرفة األصحاب, ابك عمر يكسؼ بف عبد البر, تح: عمي محمد البجاكم:

 (ِٕ/ُامش نيج البالغة: كى
 .ّٔٗ/ِنيج السعادة: ( (1
 .ِٗٗ/ِظ: نيج البالغة: ( (1
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 كهي يعي طً يى كى  كهي عي ابً تى يي ـ كى يي لى  ةي رى يى ت الخً انى كى  ـ إفٍ ىي رى مٍ أى  عي مى جٍ ا يى امى مى إً  كااري تى خٍ يى  أفٍ  كهي مي عى فٍ يى  فٍ أى  فى يً ممً سٍ ممي ي لً غً بى نٍ يى 
لى رى كى  () إلى ا ةي رى يى ت الخً انى كى  فٍ كا ً   كؿي سي رى ار كى يى تً االخٍ كى  ؾى لً ي ذى فً  رى ظى النَّ  ـٍ اىي فى كى  دٍ ا قى  فَّ إً فى  وً كلً سي ا 

جْد  اف لذا اجْكؿ مف  (ُ)((وً اعً بى كاتِّ  وً تً اعى طى ـ بً ىي رى مى أى ا كى امى مى ـ إً يي لى  يى ضً رى  دٍ قى  (صلى اهلل عليه وآله)ا 
عثماف كما بدض  بلـ ردال بِ اإلماـ على رىكؿ مداكيي كما تالؿ لذا اجرد مف حديث حكؿ مْتؿ 

على اجمىلميف عملِ بدد مكت اليفت ـ ىكاء  تؿ مظلكما أـ ظاجما حتى كصؿ إجى  كجِ, اجذم 
( مشيرا بِ على اجمىلميف بدد يغً بى نٍ يى كظؼ  يِ اجفدؿ اج بلم  اإلجزام  اجذم يدؿ على اجك كب)

ين ـ إذا  اف مكت اليفت ـ أف يتك  كا مباشرة إجى ااتيار اليفي ج ـ باال تماع كاجتشاكر  يما ب
ااتيارق يتـ باجمشاكرة  يما بين ـ كيدكد إجي ـ  بؿ أف يْبلكا على  دؿ أم ش ء أك يشغلكا أنفى ـ 
بأمكر أارل  طلب اجْصاص إلمام ـ اجمْتكؿ إذا ما  اف  د  تؿ أك ىكل ذجؾ مف األمكر اجت  

ديي كاجحفاظ تصر  ـ عف تنصيب إماـ  ديد ج   يحا ظكا على ىير أمكر اجمىلميف بصكرة طبي
على مصاجح اجناس بااتيار إماـ عادؿ ))عاجـ كرع عارؼ باجْضاء كاجىني ي مع أمرلـ كيْض  

كي ب   يْ ـ كيْيـ ح ت ـ ك مدت ـ كي ب   كيأاذ جلمظلكـ مف اجظاجـ كيحفظ أطرا  ـبين ـ 
,  بل بد مف أف ت كف لذق اجاطكة ل  األكجى بدد مكت اجاليفي  ضبل عف أف (ِ)((صد ات ـ

 اضيي بلزـك ك كد  اْد جلناس يتحمؿ أعباء اجح كمي, كيتصدل أليمكر اجزعامي,  اجضركرة ))
دارة اجم تمع, حىب اجطرؽ اجصحيحي , كلذا ما ييمثؿ اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اجْكج  (ّ)((كا 

 اجمدنى. 

تاركا ( نظرلـ إجى أف ااتيار اإلماـ إذا  اف عاْدا جلمىلميف  ل ـ أف ياثـ جفت اإلماـ)     
ذا  انت اجايرة َّ ,  اَّ كرىكجِ (صلى اهلل عليه وآله)كرىكجِ ()إماما عادال كيتبدكق كيطيدكق كا 

اـل ي كف كا ب اجطاعي  أعلـ بتنصيب اإلماـ, اجذم ي كف ألبل جتمثيؿ اجمىلميف ك يادت ـ كمف ث
إذا زعمت أف ااتيار ( جمداكيي برىكجِ  ْد أابرق بأنؾ كاالتباع, كلذا اجمدنى  د أبلغِ اإلماـ)

ذا  اف األمر عاْد إجى اَّ كرىكجِ  ْد  اإلماـ را ع جلمىليف باجشكرل  ْد ااتاركن  اليفي ج ـ كا 
بىان  الفيي  لماذا عنادؾ بدد.  نصال

                                                 
 .ِٖ -ِٕ/ّمصباح البالغة: ( (3
 .ِٕ/ّمصباح البالغة:  ((1
 .ٔٓٔ/ُمفاىيـ القرآف, جعفر السبحاني: ( (1
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( اجمشتمؿ على دالجي اجطلب غرضا إن ازيا يتمثؿ    دعكة يغً بى نٍ يى أعطى اجفدؿ اجْكج  )     
اجمىلميف إماما ج ـ بدد ك اة إمام ـ كأف ينضككا تحت جكاِْ  ( إجى ضركرة ااتياراإلماـ)

 كت كف جِ اجطاعي    األمر كاجن  . 
   مدرض  كجِ اجذم يشيرا  يِ إجى  )أمرتيـ(( اجفدؿ اجْكج  كمف ذجؾ أيضا تكظيفِ)     

ا مى لى اياني اجْـك كتااذج ـ    نصرة اجحؽ بدد أف ىاركا    صؼ اجباطؿ تار يف طريؽ اجحؽ: )) 
 دى نٍ كا عً حي بً صٍ يي  فٍ ـ أى يي تي رٍ مى أى ي فى نً كٍ عي ايى بى فى  ارً صى نٍ األى كى  فى يٍ رً اجً يى المي  فٍ مً  الن جي رى  فى كٍ عي بى رٍ ي أى انى تى أى  رو كٍ ك بى بي أى  عى يً كٍ بي 
: ةو عى بى رٍ أى  رى يٍ ـ غى يي نٍ مً  ينً حى بى  صى الى كى  دي حى ـ أى يي نٍ ى مً افى ا كى مى فى  حي الى السِّ  ـي يً يٍ مً ـ عى يي كسى ؤي ري  فى يٍ ٌمقً حى مي  يابً بى 
بىٍيرادي دى قٍ المً ر, كى كذى بي أى , كى افه ممى سى    اف لذا اجْكؿ  كابا عف ىؤاؿ األشدث بف  يس عف   (ُ)((, كىالز 

( ـيي تي رٍ مى أى األربدي اجذيف بايدكا عليا كثبتكا حينما نْض اجْـك    اجيـك اجتاج  إذ أدل اجفدؿ اج بلم  )
جمحتكل اجْضكم جلفدؿ اإلن ازم ي مف    دعكة غرضا إن ازيا تمثؿ    اجدعكة كاجتك يِ   اف ا

( ج ؤالء اج ماعي اجذيف اجتحْكا بِ بدد أف بكيع اجاليفي األكؿ أف يصبحكا عند بابِ    اإلماـ)
( على اجيكـ اجتاج  محلْيف رؤكى ـ متىلحيف بأىلحت ـ بغيي تصحيح اجمىار بدد أف بايدكق)

ر, كذى بي أى , كى افه ممى سى لى مك فِ ىكل أربدي, كلـ: )اجىمع كاجطاعي, ك   اجيـك اجتاج  جـ يثبت ع
بىٍيرادي دى قٍ المً كى  (؛ ك   لذا إشارة إجى أف األثر اجذم يحدثِ اجفدؿ اج بلم     نفس اجمااطب , كىالز 

( ىكل ياتلؼ مف شاص آلار إذ جـ يصمد مف األربديف شاصا كجـ يلتـز بأمر اإلماـ)
 اف جِ ك ع    نفكى ـ  نفالذكا ما طيلب من ـ على حيف أف لؤالء األربدي, اجذيف تأثركا ب بلمِ  

(  ما إف ار كا منِ نىكا بؿ تناىكا ما أمرلـ بِ مفضليف اجبا يف جـ يأاذكا ب بلـ اإلماـ)
اـل تفاكت اجغرض اجتأثيرم جفدؿ اج بلـ اجطلب ) (, اجذم كظفِ ـيي تي رٍ مى أى ايانتِ كنْض بيدتِ كمف ث

 (     كابِ.اإلماـ)
, اجت  تؤثر    اجمااطب  ت دلِ يْكـ بدمؿ ما أك اجتال  عف أساليب الطمب األخرلمف ك      

 ي كف أىلكب اجن  : , (ِ) ػ))إذا ن يت اجمااطب  أنت تز يِ إجى أمر(( النييلك  دؿ أمر ما 
( اجناليي اج ازمي, ال, كيتأجالؼ مف )(ّ))) طلب اج ٌؼ عف اجفدؿ على ك ِ االىتدبلء كاإلجزاـ((

دؿ اجمضارع, كاجن   يحذك حذك األمر  يتفؽ مدِ    دالجي االىتدبلء؛ ألف أصؿ اىتدماؿ كاجف
ف جـ يتحْؽ أ اد  اجن   إنما ي كف على االىتدبلء   ف تحْؽ جِ ذجؾ اجغرض   نِ يفيد اجك كب كا 

                                                 
 .ُّ/ّمصباح البالغة: ( (3
 .ِٖٗ/ُكتاب سيبكيو: ( (1
 . ّْْ/  ّاحمد مطمكب :  .دمعجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا , ( (1
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,  ضبل عف تدلؽ  ؿ من ما باآلاريف؛ إذ ال يم ف جئلنىاف أف ي كف آمران جنفىِ, (ُ)طلب اجترؾ
ناليان ج ا, زيادة على أنِ مف اجضركرة أف ي كف  اعل ما مريدا ج ما كلما ياتلفاف    أن ما أك 

ياتصاف بصيل ااصي, كأٌف األمر داٌؿ على اجطلب, كاجن   داٌؿ على اجمنع ,  ضبل عف أٌنِ 
, كاجن      (ِ)األمر البد  يِ مف إرادة مأمكرة, بابلؼ اجن   اجذم البد  يِ مف  رالي من يي

جزاـ ال تضرب -اضربْيْتِ نف  جؤلمر, نحك:) ح (, كيْـك على شرطيف, لما: االىتدبلء, كا 
اجمااطىب بِ,   ذا ما ااتؿ ااتٌؿ أحد اجشرطيف كلك يارج عف أصلِ إجى أغراض تكاصليي 

, كي مف غرضِ اإلن ازم ك ت (ّ)يحتم ا اجىياؽ,  اجت ديد, كاجدعاء, كاالجتماس كما ىكالا
بحىباف ما  اف يتمتع بِ  (ْ)(  ملي مف اجنكال  كابات اإلماـ) اجنطؽ بِ ك د حكت

( مف م اني كىلطي تتيح جِ إصدار اجنكال   ْد  اف إذا بلغتِ اياني مف أحد عماجِ أك اإلماـ)
 الى , كى طً سٍ قً البً  افى زى يٍ المً كى  ؿى يٍ كا الكى في أكٍ فى  ؾى بِّ رى  فٍ مً  ةه ظى عً كٍ مى  ـي كي تٍ اءى جى  دٍ قى :)) كالتِ على األمصار  تب إجيِ 

ا مى , كى يفى نً ؤمً ـ مي تي نٍ كي  فٍ ـ إً كي لى  ره يٍ ا خى  ةي يَّ قً يف, بى دً سً فٍ مي  ضً رٍ ي األى كا فً ثى عٍ  تى الى ـ كى ىي اءى يى شٍ أى  اسى كا النَّ سي خي بٍ تى 
 وي مى مً سى تٍ يى  فٍ مى  ؾى يٍ لى إً  ثي عى بٍ ى نى تَّ ا حى نى الً مى عٍ أى  فٍ مً  ؾى يٍ دى ي يى ا فً مى بً  ظٍ فً تى احٍ فى  يى ابً تى كً  اؾى تى ا أى ذى . إً ظه يٍ فً حى ـ بً كي يٍ مى ا عى نى أى 
,  ْد كرد اجاطاب اجدلكم مشتمبل على أ داؿ  كجيي تك ي يي تدؿ على اجن      (ٓ)((ؾى نٍ مً 

(, إذ يفدً سً فٍ مي  ضً رٍ ي األى كا فً ثى عٍ  تى الى كى (, )ـىي اءى يى شٍ أى  اسى كا النَّ سي خي بٍ  تى الى كى (: )مكضديف مف  تابِ)
جْرآف اج ريـ؛ جترصيف  بلمِ كتْكيتِ مف   ي, كجي كف ( لذق اجنكال  مف ااىتْى اإلماـ)

تأثيرق أبلل    اجمااطب مف   ي أارل إذ ا تمع  يِ  انباف يتمثبلف    اجن   كاجكعظ؛   اف 
اجمحتكل اجْضكم اجمر ك مف  كابِ ي مف    ن   كالتِ عف ظلـ اجرعيي كباس حْك  ـ  ضبل 

( بكصفِ اليفي جلمىلميف مىتثمرا    ذجؾ مْامِ) عف أالال يدثكا    األرض بغيي إ شاء اجفىاد
نصاؼ اجرعيالي   ْد  اف شغلِ اجشاغؿ أف تبنى ابل تِ    األمصار  ل ا على أىس اجدداجي كا 

( إجي ـ  ضبل عف اجبناء كاالزدلار كاجتْدـ  يتحْؽ بذجؾ شرط اإلابلص كتأديي حْكؽ اَّ)
 مف األ داؿ اجتك ي يي. 

                                                 
3) ) :  . َِّظ: مفتاح العمـك
 . ّْْ/  ّمعجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا: ظ: ( (1
 . ْٓٔقيس إسماعيؿ األكسي :  .ظ : أساليب الطمب عند النحكييف كالبالغييف , د( (1
, ِّْة: , كمستدرؾ نيج البالغْٕٓ/ْ, ّْٔ/ّ, ِِٗ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (4
 .ُُٗ/ّ, ُٖٔ, ُْْ/ِ, مصباح البالغة: ُٖ/ٓ, ُٕٓ/ّ, ُُٖ, ْٗ/ِ, َُّ/ُ, ٖٓ/ُ
 .ُْْ/ْنيج السعادة:( (5
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 د كعظ     تابِ كن ى عف  ()( ج ـ بأف اَّ    تذ ير اإلماـ) أما اجكعظ  يت لى     
اجباس كاجظلـ كأنِ يذ رلـ بذجؾ    لذا اجمْاـ كيديد ذ رق علي ـ ك د  اف لذا اجمدنى مأاكذا مف 

ڑ  ک   ک  ک  ک  گ    ڑڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژچ كجِ تداجى: 

چگ  گ  گ
, إذ ُّٖالشعراء:  , كسكرةٖٓ, كسكرة األعراؼ مف اآلية: ٖٓسكرة ىكد:  

( اجن   اجكارد    اجنص اجْرآن ؛ جيكظفِ    نصح اجكالة؛ جي كف تأثير  بلمِ أك ع    ا تبس)
نفكى ـ بكصؼ اجْرآف اج ريـ أبلل كأبيف كأك د نص يم ف أف يؤثر    اجمىلـ إذ منِ تؤاذ اجدبرة 

ي     كابِ, على حيف كاجمكعظي كبحىب لذا يت لى اجبدد اجتأثيرم جؤل داؿ اج بلميي اجطلبي
تمثلت اجْكة اإلن ازيي جتلؾ األ داؿ    اجتك يِ كل  دعكة اجكالة إجى اجدداجي كاجن   عف اجظلـ 

 د ااطب بصيغي اج مع  ()كاجفىاد كييلحظ    لذا اج كاب ملمحا م ما يتمثؿ    أف اإلماـ
ك كع    اجمحظكر   ك مف دكف اجمفرد مع أف اج بلـ مك ِ جكاحد؛ جينبِ اجكالة  ل ـ  يحذركا اج

 باب اجتذ ير ج ـ.  
سىؿ تىفىق يان كىالى تىٍسأىٍؿ )) :ًجىاْؿ ىأىجِ عف مدضلي( أيضا  كجِ) النييكمف اىتدماؿ      

اًىًؿ  ـى اٍلميتىعىسِّؼى شىًبيوه ًباٍلجى فَّ اٍلعىاًل , كىاً  ـى شىًبيوه ًباٍلعىاًلـً اًىؿى اٍلميتىعىمِّ , (ُ)((اٍلميتىعىنِّتً تىعىن تان, فىًإفَّ اٍلجى
( ( أف اجىاْؿ  د ىأجِ ممتحنا ال مىتف ما كمتدلما   اء  كابِ)ييلحظ مف  كاب اإلماـ)

مناىبا جذجؾ اجىاْؿ جيلفت نظرنا إجى مىأجي م مي     ؿ زماف كم اف, كل  اجغايي مف اجىؤاؿ إذ 
كاجتفِْ بتكظيؼ اجفدؿ ( على اجىاْؿ كيأمرق بأف يىأؿ مف أ ؿ اجتدلـ كاجتف ـ كاجتبيف ي يب)

 بل بد مف أف ت كف غايي اجىاْؿ طلب اجمدر ي عف أشياء ( كىالى تىٍسأىٍؿ تىعىن تااجْكج  اجتك ي   )
ي  ل ا أك ال علـ جِ ب ا أك أش ؿ عليِ   م ا باالعتماد على نفىِ  ي كف جِ أف يتك ِ ب ا إجى 

(:اجمشْي كاجتد يز التعنتبػ) ( عف اجىؤاؿ تدنتا كييْصد, ثـ ين اق)(ِ)مف لك أعلـ ب ا
, بأف ت كف اجغايي كاج دؼ, اجذم يرم  إجيِ اجىاْؿ إيْاع اجمىؤكؿ    اجاطأ كاجزجي (ّ)كاجزجي

بىؤاجِ عف أمكر ال  (ْ)كاجىد  إجى حملِ على اجمشْي كاجد ز  ضبل عف اجم ادجي كاجمغاجبي
, ك د (ٓ)اجىاْؿ لنا تدن تا يحتاج إجيِ أك يصدب على اجمىؤكؿ اجكصكؿ إجى  كاب ا  ي كف ىؤاؿ

                                                 
 .ّْٖ/ْنيج البالغة: ( (3
 . ّٖٓ/ٔ, ك: بيج الصباغة:َْٖ/ُِظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (1
, تح: أحمد عبد الغفكر ق(ّّٗالصحاح تاج المغة كصحاح العربية, اسماعيؿ بف حماد الجكىرم)تظ: ( (1

 , ِٗٓ-ِٖٓ/ُعطار, )عنت( 
 .َْٕ/ْفي ظالؿ نيج البالغة: , ك ّٖٓ/ٔظ: بيج الصباغة: ( (4
 .َْٖ/ُِظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (5
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تِ    اج كاب كال تضع جِ نأف ال ت ثر عليِ باجىؤاؿ كال تد (    حؽ اجداجـ ))ركم عنِ)
غامضات اجمىاْؿ, كال تلٌح عليِ إذا  ىؿ, كال تأاذ بثكبِ إذا ن ض, كال تفش جِ ىٌرا كال تغتابٌف 

ف زٌؿ  بلت مدذرتِ, كعليؾ أف تكٌ رق  عندق أحدا, كال تنْلٌف إجيِ حديثا, كال تطلبٌف عثرتِ, كا 
ذا  انت جِ حا ي  اىبؽ أصحابؾ إجى ما داـ حا ظا أمر اَّ كتدٌظمِ َّ , كال ت لس أمامِ, كا 

( يبيف جنا منزجي اجداجـ كألميتِ ك بلجي  درق كاجطريْي اجت  يتـ ب ا اجتدامؿ ,   ك)(ُ)((ادمتِ
ـٌ يتضح جنا بأنِ يك د ))  رؽ يف مف يىأؿ جيدلـ كيدمؿ, كبيف مف يىأؿ  بير ب مدِ  ي ا ث

جيتداظـ باجصلؼ كاجك احي ذاؾ ينشد طريؽ اج دل كاجن اة, كلذا ينحرؼ عنِ إجى اجتيِ 
( مثبل بصكرتيف؛ جتدضيد دالجي اجن   مىتثمرا  ي ما , ثـ يضرب جنا اإلماـ)(ِ)((كاجظلمات

    اجداجـ  الثانيةمتدلـ, أما , كل : اج الؿ اجالصكرة األكلىغرضا بيانيا متمثبل باجتشبيِ 
ـى اجمتدىؼ, كاألكؿ ) اًىؿى اٍلميتىعىمِّ شيب ِ باجداجـ؛ ألنِ ي كف دؤكبا    طلب اجدلـ كاجمدر ي على  (اٍلجى

ـى اٍلميتىعىسِّؼى  ىبيؿ اجف ـ كاجتبي ف كاجتدلـ على حيف أف اجثان  ي كف شبي ا باج الؿ  ي كف ( )اٍلعىاًل
الال أٌف اجمىب ذا اجتشبيِ ))    يْكؿ ال ؤكؿ عنِ ال بٌد كأف ي يب على اجىؤاؿ بما يدر ِ كاضحا كا 

مكر ال يربط باجىؤاؿ أك ال يدلـ أ صد تى يت اجىاْؿ بتْرير  مأدرم  لك تدٌىؼ    اج كاب أ
 .(ّ)((صحتِ  ي كف شبي ا باجىاْؿ اجمتدٌنت

لك اجن     اف  مف اجفدؿ اج بلم  اجطلب  () اجغرض اإلن ازم, اجذم حِْْ اإلماـ     
اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اجْكج  لك ن   اجىاْؿ عف اجىؤاؿ جغير اجدلـ كاجتدلـ, كأف اجىؤاؿ ال بد 

 مف أف يصدر مف اج الؿ إجى اجداجـ. 
اإلغراء كمف اجطلبيات اجت  تداؿ    م اؿ األ داؿ اج بلميي األمريي ما ييىمى بأىلكب       

ِ اجمااطب كتك ي ِ؛ جيْكـ ب ن از عمؿ ما أك اجدنايي ألف اجغرض من ما لك تنبي كالتحذير
 كااللتماـ بِ أك تحذيرق مف أمر جتر ِ كاجتال  عنِ.

كتأىيىا على لذا عير ؼ اجتحذير: بأنِ )) تنبيِ اجمااطب على أمر ي ب االحتراز      
ن     ٌنِ , ك د أشار ىيبكيِ إجى أف اجتحذير صكرة مف صكر اجن   بْكجِ: )) كأٌما اج(ْ)منِ((

ٌنما ن يتِ أف يْرب اج دار اجماكؼ اجماْؿ,  اجتحذير,  ْكجؾ: األىد األىد, كاج دار اج دار... كا 

                                                 
 . ِِّ/ُٗشرح نيج البالغة )ابف أبي الحديد(: ( (3
 .َْٕ/ْفي ظالؿ نيج البالغة: ( (1
 .َْٖ/ُِمنياج البراعة)الخكئي(:( (1
 .ََّ/ّشرح ابف عقيؿ:  ((4
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مف ذجؾ  كجِ    بدض  (ِ)(, كجلتحذير حضكر     كابات اإلماـ)(ُ)أك يْرب األىد((
اجرىاْؿ: حكاراتِ غير اجمباشرة اجت   انت تدكر بينِ كبيف مداكيي, كاجت  تتمثؿ بتبادؿ اج تب ك 

ذِّريؾى أىٍف تىكيكفى ميتىماًديان ًفي ًغرَّةً )) , إذ ااطبِ (ّ)((ٍمًنيًَّة, ميٍختىًمؼ اٍلعىالىًنيىًة كالسًَّريرىةً األي  كىأيحى
(     كابِ لذا بأىلكب اجتحذير اجتاكيف  مكظفا  يِ اجفدؿ اج بلم  اجتك ي   اإلماـ)

ذِّريؾى ) ر تلبالس ب ا مداكيي كأصبحت  زءا مف شاصيتِ  ْد ملفتا نظرق كمنب ا إياق على أمك (, أيحى
: لك اجدكاـ على  دؿ اجش ء كبلكغ اجمدل التمادمحذرق مف اجتمادم    األمؿ كاتباع اج كل, ك

 اآلماؿىتمٌر    غفلي يأف  مف  ي كف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اجْكج  لك تاكيؼ مداكيي (ْ) يِ
عن ا   ن ا ىتكدم بِ إجى نتاْج ال تحمد عْبالا  ت كف  اجت  إف جـ ينتِاجباطلي كاأللكاء اجمرديي 

( كما ي تمِ جِ    نفىِ مف  رق , كعلى اجرغـ مف مك ؼ مداكيي ت اق اإلماـ)(ٓ)كايمي عليِ
( ال يزاؿ يحذرق كيىدى إلصبلح اعك ا ِ كتْكيمِ على اجرغـ كعداء د ينيف ن د أف اإلماـ)

ِ ال يردعِ عن ا أم رادع, كج ف يْيـ عليِ نال أدنياق, ك مداكيي كلب حياتِ ج فال أيدلـ ))مف أنِ 
( يحذرق كين اق عف اجنفاؽ بأف تاتلؼ ىريرتِ عف , ك ضبل عف ذجؾ   نِ)(ٔ)((اجح ي

أٌف اجمنا ؽ أضٌر باجٌديف مف اج ا ر   ٌف مف  عبلنيتِ  يظ ر اإليماف كييبطف اج فر كمف اجمدلكـ ))
يظ ر اإليماف كيصير  ماجْ ْر  يرٌد اجناس عف صراط اَّ تٌْى منِ كاجمنا ؽ اف مدلـك اجحاؿ يي 

( مف , كبحىب لذا حذرق اإلماـ)(ٕ)((إجى اج فر ك اف جمداكيي    ذجؾ اجنصيب األك ر
( أحذرؾاىتمرار اجغفلي اجت  لك علي ا ب يراد أىلكب اجتحذير األمرم اجمتمثؿ باجفدؿ اجْكج  )

  . محْْا بِ اجغرض اإلن ازم مف اجفدؿ اج بلم
ـز على ( ناليا عف اج  اني كاجدمؿ بدلـ اجن كـ بددما عأيضا  كجِ) التحذيركمف      

 يا أمير اجمؤمنيف, إف ىرت    لذا اجك ت اشيت أالال )): بدض ـ  ْاؿ جِ ,اجمىير إجى اجاكارج

                                                 
 .ِّٓ/ُكتاب سيبكيو: ( (3
 .َُِ/ّ, َٗ/ِ, كمصباح البالغة: ُِٔ/ٗظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج السعادة: ( (1
 .ُّْ/ّنيج البالغة: ( (1
 .ٔٓ/ُّلساف العرب, )عنت(: ظ: ( (4
 .ّْ/ُٖظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (5
 .َْٓ/ّفي ظالؿ نيج البالغة: ( (6
 .ّْ/ُٖلبراعة)الخكئي(: منياج ا( (7
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ب مف صٌد ؾ على لذا اجْكؿ  ذال (  ردال عليِ اإلماـ) (ُ)((تظفر بمرادؾ مف طريؽ علـ اجن كـ

  ېئائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  :جىاتد  اؿ اَّاج ريـ, باجْرآف 

سكرة  چەئ خب مب جب   يئی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی

, ًإالَّ مىا إ(  كابِ مت  ا جلحاضريف بْكجِ: )), ثـ أتـ اإلماـ)ّْلقماف:  كـً ـى الن جي تىعىم  ـٍ كى يَّاكي
ـي كىاٍلكىاًىًف, كىاٍلكىاًىفي كىالسَّاًحًر, ك بىٍحر, فىًإنَّيىا تىٍدعيك إلى اٍلكىيىانىًة,  ييٍيتىدىل ًبًو في بىرٍّ أىكٍ  المينىجَّ

مىى اٍسـً اً  كا عى , إذ كرد اجتحذير    اجاطاب اجدلكم (ِ)((كىالسَّاًحري كىاٍلكىاًفًر كىاٍلكىاًفري في النَّاًر ًسيري
(, اجذم يحمؿ دالجي إيِّاكـج  اجمتمثؿ باىـ اجفدؿ)متضمنا مدنى اجن   كاجردع بتكظيؼ اجفدؿ اجْك 

( إذ  اء اجتنبيِ كاجتحذير    اجنص منصبا على اجمن ميف اجذيف يتاذكف مف اجن ـك احذركا)
كىيلي جلغيب  يأمركف اجناس كين كلـ بحىب اىتْراْ ـ لذا ك د  اء اجن   كاجتحذير مف لذا 

ًإالَّ مىا ييٍيتىدىل ًبًو (    تحذيرق أمرا بْكجِ: )ماـ)اجفدؿ؛ ألف ااتمتِ إجى اجنار, ك د اىتثنى اإل
  ذا  اف اجغرض مف تدلـ اجن ـك أل ؿ مدر ي اجطريؽ كااللتداء إجيِ أك مدر ي ( في بىرٍّ أىٍك بىٍحر

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چأك ات اجصبلة كاجصياـ كما شا ل ما, أم مف  بيؿ  كجِ تداجى: 

,   فال مثؿ ٕٔسكرة االنعاـ:  چڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڇچ     چ  چ چ  ڇ  ڇ
لذا ال بأس عليِ,  ضبل عف أف اجتن يـ طلب جلغيب, كلذا األمر  د يش ؿ على  ثير,  بل 

كاإلابار عف اجغيب,  ي كف لذا اجفدؿ  ()يدكدكف يميزكف بيف علـ اجغيب اجمك كؼ على اَّ
, زيادة على أف (ّ)عنِىببا    ضبلؿ  ثير مف اجالؽ كبحىب لذا  اء تحريـ اجتن يـ كاجن   

اجتن يـ يؤدم إجى اج  اني, كاج الف لك اجذم يزعـ أف جِ تابدا مف اج ف يأت  إجيِ باألابار أك أنِ 
يدرؼ األمكر بمْدمات األىباب يىتدؿ ب ا على مكا د ا مف  بلـ مف يىأجِ أك حاجِ أك  دلِ 

ركؽ كم اف اجضاجي يٌدع  مدر ي اجش ء اجمى(, اجذم العرَّاؼكلذا ما ياصكنِ باىـ )
, كربما يرٌد تشبيِ اجمن ـ باج الف إجى أف عمؿ اجمن ـ مرا بي اجن كـ كتتبع حر ات ا ثـ (ْ)كنحكلما

 . (ٓ)ثـ اإلابار عن ا ر ما باجغيب, كلذا اجر ـ كاجزعـ لك اج  اني بنفى ا
                                                 

 .ٕٗ/ُنيج البالغة:  ((3
 .ٕٗ/ُ: نفسو( (1
 .َِِ/ِ, كشرح نيج البالغة)البحراني(: ُِٔ/ٓٓظ: بحار االنكار: ( (1
 .ُٗٔ/ٕظ: بيج الصباغة: ( (4
 .ُِّظ: المقتطؼ مف بحار االنكار:  ((5
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    مؤديا غرضا إن ازيا يتمثؿ ((كمف ثاـل  اء األىلكب اجتحذيرم اجذم كظفِ اإلماـ .   
اجتحذير إذ  اف محتكاق اجْضكم ي مف    اجتحذير كاجتاكيؼ باجنار بىبب مزاكجي لذق األعماؿ 

مىى : )((كلذا ما أشار إجيِ بْكجِ ()كامت ان ا, كأف ي كف االعتماد كاجتك ؿ على اَّ كا عى ًسيري
باجمغيبات كحدة,  ؿال (,  ت كف االىتداني بِ كاجلكذ بحمايتِ,   ك مْدر األ دار, كاجداجـ اٍسـً اً 

كن يِ إذ يحمؿ اجنفس اإلنىانيي على  ((ثناؤق, كمف لنا يأت  اجغرض اجتأثيرم جتحذير اإلماـ
 اجتحرر مف  يكد اج الليي كاجرضكخ إجى اجدْؿ كاجل كء إجى اَّ تداجى     ؿ االمكر.

 ؼ عف اجتحذير ج فال , كلك ال ياتل(ُ)((أمر اجمااطب بلزـك ما يحمد بِ  ك: )) اإلغراءأما      
اجتحذير يْكـ على اجتاكيؼ كاجن   عف  دؿ اجش ء كاإلغراء يدعك إجى ترغيب اجمااطب  

كتشكيِْ الجتزاـ اجش ء كاجتمىؾ بِ كبحىب لذا يم ف أف ييصنؼ اإلغراء ضمف األ داؿ اج بلميي 
ألداء أمر  اجت  تتضمف دالجي األمر إذ ي كف غرضِ اإلن ازم متمثبل بدعكة اجمتلْ  كتك ي ِ

محدد أك إن ازق على حيف ت مف  كتِ اجتأثيريي    مدل األثر اجذم يحدثِ اجمت لـ    نفس 
((اجىامع كمدل  كة ذجؾ اجتأثير كمف أمثلتِ     كابات اإلماـ

 كجِ مرشدا كمك  ا  (ِ)
فٍ , كى فَّ اىي كى سً ا مى  ؾى تٍ فى كى  فَّ يي بً  تى مٍ مً عى كى  فَّ يي تى ظٍ فى حى  ث إفٍ الى ثى كناصحا جدمر بف اجاطاب: ))   ـٍ لى  فَّ يي تى كٍ رى تى  ا 

, دً يٍ عً البى كى  بً يٍ رً ى القى مى عى  دً كٍ دي الحي  ةي امى قى : إً اؿى قى  ؟فً سى الحى  ابى ا أى يى  فَّ ا ىي مى : كى اؿى , قى فَّ اىي كى سي  ءه يٍ شى  ؾى عٍ فى نٍ يى 
((دً كى سٍ األٍ كى  رً مى حٍ األى  فى يٍ بى  ؿً دٍ العى بً  ـي سى القى , كى طً خٍ السَّ كى  اضى ي الرِّ فً  ا ابً تى كً بً  ـي كٍ الحي كى 

اشتمؿ  ,(ّ)
على دعكة ترغيبيي جدمر ااصي كجمف يتصدل جلىلطي كاجح ـ عامي مىتثمرا  ي ا  (( كابِ

أ داال  بلميي تك ي يي غرض ا اجْضكم تمثؿ    أف اجحا ـ إذا ما أراد أف يبن  ابل تِ على 
 بل بد مف اجتزامِ  أىاس رصيف  اْـ على اجددؿ كاجمىاكاة أماـ اجشريدي    اجم تمع اإلىبلم 

    كجِ كل  بمثابي شركط تمثؿ اجاطكط اجدامي, كاألر اف  ((بأمكر ثبلثي ذ رلا اإلماـ
 األىاىيي ج ؿ ىلطي, كضمن ا تندرج األشياء األارل, اجت  تاص اجحا ـ كاجمح كـ. 

ف    ت م ((مف لنا  اف اجغرض اإلن ازم جؤل داؿ اج بلميي اجطلبيي, اجت  ذ رلا اإلماـ     
بصكرة ترغيبيي أمر اجمااطب باجتزاـ لذق اجشراْط اجثبلث؛ جتىتْيـ جِ اجىلطي, كلذا األمر  اء 

                                                 
, كمعاني ُِٓبد السالـ ىاركف : , كظ: األساليب اإلنشائية في النحك العربي, عَُّ/ّشرح ابف عقيؿ: ( (3

 .ََُ/ِ: , فاضؿ السامرائيالنحك
 .ّّٖ/ٕ, ّٓٓ/ٓظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج السعادة: ( (1
 .ٓٗٔ/ٗنيج السعادة: ( (1



 
 

 018
1-  

2-  

ـى كيظ ؼ أىلكب اإلغراء جتحْيؽ لذق اجغايي على حيف جتحْؽ تأثيران    نفس اجمتلْ ,  ؛كمحببي ث
أاذت مك د ا تمثؿ اجفدؿ اجتأثيرم     كاب عمر بدد أف تلْى تلؾ اإلرشادات اجتك ي يي, اجت  

 .(ُ)((لعمرم لقد أكجزت كأبمغتمف نفىِ  ْاؿ    ركايي أارل جلنص:))

, اجذم ييراد بِ: أسمكب النداءكمما يندرج ضمف اجطلبيات؛ جلدالجي على اجتك يِ كاجتنبيِ      
 إ باؿ طلب, أك لك (ِ)))اجتصكيت باجمنادل جيْبؿ, أك لك طلب إ باؿ اجمدعك إجى اجداع ((

 ذب اجمتلْ  كجفت  , كاجغايي منِ ت مف   (ّ)يِعل ىيلْى جما كتنبي ِ اجداع , على اجمدعك
كيرد اجنداء     ,(ْ)جرد  دؿ اجمت لـ ك يِ ي كف اجمتلْ  متحفزا, مديف دؿ  قن از إ مف أ ؿانتبالِ 

اج بلـ ألغراض متنكعي من ا: إ امي عبل ي مع اآلار مف أ ؿ اجدعكة أك اجحكار, ألغراض تف ـ 
حينما يصد ر  بلمِ  اجمت لـ , (ٓ)اؽ, ك يِ حث على االلتماـ باجمكضكع أك باجمنادلمف اجىي

ثارتِ كجفت انتبالِ أل ؿ إن از ش ء ما,  باجنداء   نِ يىدى مف ذجؾ إجى تنبيِ اجمتلْ  كا 
كج ٌف أ ثرلا كركدا     ,أدكاتكبحىباف لذا يداؿ ضمف األ داؿ اج بلميي اجطلبيي, كجِ 

جما بلغِ أنِ اشترل دارا بثمانيف دينارا,  لشريح القاضي ((مف ذجؾ  كابِ (ٔ)(يا)اج كابات: 
تَّى    اف مما  اجِ: )) , حى , كىالى يىٍسأىليؾى عىٍف بىيِّنىًتؾى , أىمىا ًإنَّوي سىيىٍأًتيؾى مىٍف الى يىٍنظيري ًفي ًكتىاًبؾى ٍيحي يىا شيرى

ؾى ًمٍنيىا شىاًخصان  ييٍسًممىؾى إلى قىٍبرً  ييٍخًرجى اًلصان كى ٍيحي الى تىكيكفي اٍبتىٍعتى ىًذًه الدَّارى ًمٍف  .ؾى خى فىاٍنظيٍر يىا شيرى
دىارى ااٍلًخرىةً  ًسٍرتى دىارى الد ٍنيىا كى الىًلؾى فىًإذىا أىٍنتى قٍد خى ٍيًر حى , أىٍك نىقىٍدتى الَّثمىفى ًمٍف غى ٍيًر مىاًلؾى ,  ْد (ٕ)((غى

لى  ؿ مف يأتمنِ على عمؿ, ك انت شديدا على عماجِ ك ضاتِ, كع)) (( ْد  اف اإلماـ
                                                 

تيذيب األحكاـ في شرح المقنعة لمشيخ المفيد, أبك جعفر الطكسي, تح: محمد جعفر شمس الديف:  ظ:( (3
ق(: َُُْتحصيؿ مسائؿ الشريعة, محمد بف الحسف الحر العاممي)ت لىإتفصيؿ كسائؿ الشيعة ك ,  ُٖٓ/ٔ

 .ِّٕ/ِمفاىيـ القرآف: , ك ّْٗ/ ِٕبحار االنكار:ك  ,ُِّ/ِٕ
 . ِّٔ/  ّمعجـ المصطمحات البالغية كتطكرىا: ( (1
 .ّٖٓتقاف في عمكـ القرآف, جالؿ الديف السيكطي, تح: مصطفى شيخ مصطفى: ظ: اإل ( (1
 .َّٔ:مقاربة لغكية تداكلية الخطاب ظ: استراتيجيات( (4
اإلماـ مجمة معيد , )ظافر بف غرماف العمرم ., دفي الخطاب القرآني كأغراضيامجازات النداء كحقيقتو ظ: ( (5

 .ُُٔ(:الشاطبي لمدراسات القرآنية
 .ُٔٗ/ُ, كنيج السعادة: ِِٖ, ُِٔ/ِ, ُٖٔ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (6
 .ّّٔ/ّغة: نيج البال( (7
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مكظفا  شريحا, إذ ااطب (ُ)((مكاعظِ اجبل حي تل ب  لكب ـ كأركاح ـ اشيي اجاياني أك اجتْصير
    بلمِ  دبل  بلميا تك ي يا مىتثمرا    ذجؾ أىلكب اجنداء    مكضديف مف  كابِ؛ بغيي أف 

 ىدى     غفلي مف أمرق شريح يىترع  انتبالِ كيثيرق جلتنبِ على ما يريد  كجِ  أف ي كف
ألٌف اجغا ؿ    أعماجِ  اجناْـ  نٌب ِ عليِ اجٌىبلـ مف )) إجى أف يك ظِ ب يراد اجنداء؛ ((اإلماـ

نكـ اجغفلي  ْاؿ: انتبِ يا شريح ىيأتيؾ ملؾ اجمكت أك اجمكت ال يتأٌمؿ     تابؾ كال يىتابرؾ 
ما بلل ثراؤؾ    اجدنيا  بل بد مف أف يأتيؾ تنبيِ عف اجغفلي بأنِ م  ((,  نداؤق(ِ)((عف حٌ تؾ

مف يار ؾ من ا شااصا ال يىأجؾ عف ش ء كال يْبؿ جؾ مىكغا كال يأاذ عنؾ بديبل حتى 
, أىمىا ًإنَّوي : ) ((, كذجؾ     كجِ(ّ)ينت   بؾ إجى  برؾ ااجصا م ردا مف  ؿ ش ء ٍيحي يىا شيرى

, كى  بذجؾ اآلت  ملؾ  ((كيْصد اإلماـ...( الى يىٍسأىليؾى عىٍف بىيِّنىًتؾى سىيىٍأًتيؾى مىٍف الى يىٍنظيري ًفي ًكتىاًبؾى
ٍيحي  دؿ األمر ثـ أرد ِ باجنداء ) ((, ك د اىتدمؿ اإلماـ(ْ)اجمكت  (((   كفىاٍنظيٍر يىا شيرى

يأمرق باجنظر أكال ثـ يناديِ بغيي أف ت كف اإلثارة أ بر كي كف األثر أك ع    اجمااطب  يلتفت 
ل ا إجى اجمت لـ ثـ ي تـ ب ؿ  لمي ىتْاؿ  ي كف إدرا ِ أ بر ج ا, كمف   ي أارل  اف ب كارحِ  

اجْصد مف اجنداء تْريب اجمااطب, ك دلِ    حاؿ مف اجتماس كاجتْارب اجمباشر مع اجمت لـ, 
, ك أف    (( اجنداء لنا  صد بِ تْريب اجمااطب مف اجمت لـ كبياف منزجتِ عند اإلماـ

إذا  اف مآؿ  ٌؿ أحد أف يارج مف اجٌدنيا شااصا  ))شريحارة ثانيي ييريد أف يابر تكظيؼ اجنداء م
كيىٌلـ إجى  برق ااجصا  تأٌمؿ كتدٌبر    عدـ  كنؾ شاريا ج ا مف غير ماج  ا بأف ت كف اجٌدار 

كتأٌمؿ    أداْؾ ثمن ا مف غير حبلجؾ بأف ا تىبِ مف حراـ بأاذ رشكة أك نحكلا,  ... مغصكبي
حٌؽ  اَّف  اضيا كاجْضاة    مدرض االرتشاء كأ ؿ اجماؿ باجباطؿ, إاٌل مف اتٌْى ألنِ  ا
,   ذا  نت  د ك دت    أحد لذيف األمريف, كلك اجغصب أك اجشراء مف غير حر ماجؾ (ٓ)((تْاتِ

دىارى ااٍلًخرىةً ماجؾ   نؾ ىتاىر اجداريف مدا إذ  اؿ: ) ًسٍرتى دىارى الد ٍنيىا كى ( كمف جطيؼ فىًإذىا أىٍنتى قٍد خى
إف  انت ))  (    اطابِ, ك اف ج ا ملمح د يؽ, كلكإذ الفجائيةأف يىتدمؿ ) ((تدبير اإلماـ

                                                 
 . ّٖٓ/ّفي ظالؿ نيج البالغة: ( (3
 .َُٕ/ُٕمنياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 : البالغة)المكسكم(نيج  , كشرحُْٖ/ُْ: , محمد تقي النقكممفتاح السعادة في شرح نيج البالغة ظ:( (3
: ْ/ُِٖ- ُِٗ. 

 .ِٖٗ/ُُظ: بيج الصباغة: ( (4
 .َُٖ/ُٕمنياج البراعة)الخكئي(: ( (5
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,   اف اإلماـ (ُ)((اجٌدار اجمبيدي مغصكبي أك ثمن ا مف اجحراـ  أنت مفا أ جلاىراف    اجٌداريف
)) يرق بملؾ بذجؾ ىاعيا اجى تحْيؽ غرض تأثيرم عميؽ     رارة نفس اجمااطب نتي ي تذ 

اجمكت كدار اجكحشي اجت  لك صاْر إجي ا ثـ اىراف اجداريف  ي كف لذا اجتنبيِ اجتحذيرم مف شأنِ 
أف يحمؿ اجمااطب كاجمتلْ  كاجىامع إجى اجتف ر كاجتدبر مليا  بؿ أف يْترؼ شيْا   ذا كمف ثـ 

 ي كف محْْا جشرط اإلابلص مف اجبنيي اجاطابيي.

محْؽ مف أىلكب اجنداء   ك اجتك يِ كاجتنبيِ   اف اجمحتكل اجْضكم أما اجغرض اإلن ازم اج     
جلفدؿ اجتك ي   يت لى    اجتحذير كاجتنبيِ على االمتناع عف مزاكجي األمكر اجمشبكلي كاجمحرمي, 
اجت  تْكـ على ظلـ اجناس كتضييع حْك  ـ؛ جما ت لب لذق االعماؿ مف ىكء عا بي جصاحب ا 

 كاآلارة. ياىر مد ا اجحياة اجدنيا
كجدق اإلماـ  نظر إجى ر ؿ يغتاب ر بل عند بلمِ عندما  لمنداء ((كمف تكظيفِ     

 وً ائً عى كً  يٍ ا فً مى  ثً بى خٍ إلى أى  رى ظى نى  وي نَّ إً ا فى ذى ىى  ؿً ثٍ مً  فٍ عى  ؾى عى مٍ سى  هٍ زِّ نى  يَّ نى ا بي يى ,  ْاؿ جِ: ))((الحسف
إجى  ((الحسفعكة تك ي يي كعظيي البنِ د ((إذ مثالؿ اطابِ, (ِ)((ؾى ائً عى ي كً فً  وي رىغى فٍ أى فى 

تنزيِ نفىِ عف اىتماع اجغيبي مصد را اجبنيي اجاطابيي باجفدؿ اجْكج  اجطلب  اجمتمثؿ باجنداء, 
( يظ ر  انب اجتحنف األبكم؛ يَّ نى ا بي يى (  ف   كجِ )يا بني نزه سمعؾ عف مثؿ ىذا: )(( ْاؿ

ف  يلْ  بىمدِ ك ؿ  كارحِ إجى األب إذا ما ألف مثؿ لذا األىلكب مف شأنِ أف يؤثر    االب
ثـ  ((    كابِ على اىتدعاء ىمع اإلماـ اجحىف ((ناداق بِ كبحىباف لذا عمؿ اإلماـ

أمرق باجتنزق كاالبتداد عف ىماع اجغيبي مف نا ل ا محْْا بذجؾ اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اج بلم ؛ 
دناءتِ أىلكبا بيانيا تمثؿ    اجتشبيِ إذ مف أ ؿ بياف  باحي لذا اجفدؿ ك  ((ك د كظؼ اإلماـ

شبِ  اْؿ اجغيبي أك نا ل ا باجذم يحمؿ كعاء يحكم داالِ اجطيب كاجابيث, كأف ىامد ا  اجذم 
يحمؿ كعاء  ارغا كاجمغتاب بْكجِ اجغيبي ياتار ما    كعاِْ مف اجابث جيى بِ    كعاء ىامد ا 

اجمذمكمي كاجمن   عن ا    اجْرآف اج ريـ؛ ألنِ  ك   ذجؾ دالجي على  بح اجغيبي,     مف اجدادات
ال يتكجد عن ا غير اجحْد كاجبغضاء كاجدداكة كاج راليي بيف اجناس بابلؼ ما دعا إجيِ اجديف 

 اإلىبلم  مف اجت اتؼ كاجتحاب كتكحيد اجصؼ.

                                                 
 .نفسو( (3
 .ُٗٗ/َُنيج السعادة: ( (1
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 كأما  يما ياص اجغرض اإلن ازم جلنداء    اجنص  ْد تمثؿ    اجتنبيِ كاىتدعاء اجىمع     
كاالجتفات إجى ما ىىييْاؿ على حيف أف اجفدؿ اجتأثيرم ييدد متحْْا    اجميتلْ  نظرا ألنِ مف ألؿ 

 ( اآلاذيف باجنصيحي كاجدامليف ب ا.عليهن السماماجبيت)

 ..االلتزامياتّ
كل  مف األ داؿ اج بلميي اجت  يلتـز  ي ا اجمت لـ ب ن از عمؿ ما طكعا جلمااطب         

كي كف شرط اإلابلص لك ف    ذجؾ مالصا     بلمِ عازما على اجك اء بِ اجمىتْبؿ كي ك 
جكرج ك د أطلؽ علي ا  اجْصد, كاجمحتكل اجْضكم  ي ا لك ك اء اجمت لـ ب ن از اجفدؿ مىتْببلن 

, كيداؿ ضمف (ُ))) اجملزمات كل  تدبر عما ينكيِ اجمت لـ مف كعكد كت ديدات كتكعدات(( يكؿ
عد, كاجكعيد, كاجمدالدة, كاجضماف, كاالنذار, كاجت ديد, كاجدْد, كاجرلف لذق األ داؿ: اجك إطار 

كنحكلا كي كف ات اق اجمطابْي    لذق األ داؿ مف اجمت لـ إجى اجداجـ كل  بحىب لذا تشترؾ مع 
اجطلبيات كج ن ما يفتر اف    اجمر ع؛ ألف اجمر ع    اجتك ي يات لك اجمااطب على حيف أف 

يات لك اجمت لـ  ضبل عف أف اجمت لـ    االجتزاميات ال يىدى إجى اجتأثير    اجمر ع    اإلجتزام
نما يلـز نفىِ ب ن از ش ء ما على حيف أف اجمت لـ    اجطلبيات يحاكؿ اجتأثير      اجمااطب كا 

 .(ِ)اجمااطب؛ جين ز عمبل ما
جكعيد؛ ج كن ما يدكداف كمف أبرز األ داؿ اج بلميي االجتزاميي كركدا كاىتدماال لما اجكعد كا     

على اجمرىؿ جلاطاب,   ك اجكحيد اجذم يْكل على إن ازلما, كأف اجفرؽ بين ما أف اجكعيد عادة 
ما يرد جلدالجي على اجشر على حيف أف اجكعد يرد مع اجاير كاجشر ج نِ إذا أطلؽ دؿ على اجاير 

 .(ّ)ااصي
((اإلماـك د  ثرت األ داؿ اج بلميي االجتزاميي     كابات      

إذ  اف  ثيرا ما يلـز  (ْ)
بدمؿ أمر ما    اجمىتْبؿ  ضبل عف  ثرة تكعد اآلاريف,  ْد غلب    عصرق  ثرة  ((نفىِ

                                                 
 .ُٗ-َٗالتداكلية:( (3
, كالتداكلية: ِّْالمغكم عند مدرسة أكسفكرد:  التحميؿ, ك ُِٖالعقؿ كالمغة كالمجتمع, جكف سيرؿ: ظ: ( (1

 .َُْ, َُٕ,ِٖ, كآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: َٗ
 حمدافق(, تح: عبد الحميد صالح َُُّت)المناكمعبد الرؤكؼ بف , ميمات التعاريؼ عمى: التكقيؼ ظ( (1
:ّّٗ . 

, كنيج ُٓٗ, ُٕٔ, كمستدرؾ نيج البالغة: َّْ/ِ, ّٗ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (4
 . ِْٖ/ِ, كمصباح البالغة: ُّْ/ٗ, ّٓٓ/ٓ, ٔٓ/ْ, ّٔٗ, ْٗ, ْْ/ِ, ُِٖ/ُالسعادة: 
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يتكعدلـ  ((اجاار يف على اجديف أك اجمغطى على  لب ـ ممف تبدكا زارؼ اجدنيا,   اف اإلماـ
مؤمنيف بحىف اجمآؿ,  أىلكب بما ىيصيركف إجيِ مف اجدذاب زيادة على ذجؾ  ْد  اف يىًدد اج

ك د  اف يىدى إجى غايي ت مف    اجتأثير غير اجمباشر     ((اإلجزاـ  ل      كاباتِ
جما ىمع    أثناء اطبتِ    مى د  (( كجِاجمتلْ , كمف لذا اإلجزاـ اجكارد    اج كابات 

 ـٍ كي لى  فَّ إا مى أ ,ؿه اطً ا بى يى بً  سي مى متى يي  ؽٍّ حى  ةي مى مً كى  ,ري بى كٍ ا أى )) فقاؿ: (,ال حكـ إال اج ك ي  كؿ اجاكارج )
ا ء مى يٍ ـ الفى كي عى نى مٍ  نى الى كى  ,وي مي ا اسٍ يى يٍ كا فً ري كي ذٍ ف تى ا أى  دى اجً سى ـ مى كي عي نى مٍ  نى الى  ا,كنى مي تي بٍ حً ا صى ا مى ثى الى ا ثى نى دى نٍ عً 

 ((,  بدد أف تكارد اجى مىامع اإلماـ(ُ)((اكنى ؤي دى بٍ ى تى تَّ ـ حى كي مي اتً قى  ني الى كى  ا,نى يٍ دً يٍ ي أى ـ فً يكي دً يٍ ت أى امى دى 
(, اجت  عيرؼ ب ا اجاكارج أشار إجى أن ا  لمي حؽ جدالجي ظالرلا على ال حكـ إال مْكجي )

, ثـ أكرد  كابا ضـ بيف  نباتِ ً ىما مف األ داؿ اجْكجيي اجت  (ِ)ذجؾ, كج ن ـ أرادكا ب ا باطبل
 ْد كعدلـ ب ا بأنِ مع ضبلج ـ كغٌي ـ     كردت على ىبيؿ اإلجزاـ, كل  تاتص باجاكارج

أيضا بددـ مند ـ  ((تضييع اجحؽ جـ يمند ـ مف داكؿ اجمىا د كذ ر اَّ  ي ا؛ ثـ أابرلـ
اجف ء كلك اجاراج اجذم يغنمِ اجمىلمكف مف اج ا ريف مف دكف  تاؿ إذ لذق األمكاؿ حؽ ج ميع 

ب ذق ـ يبدألـ اجْتاؿ حتى يبدأكا لـ بِ, ك))بأنِ ج ((اجمىلميف ال ييىتثنى من ـ أحد, ثـ أابرلـ

, ك د  انت تلؾ (ّ)((األابلؽ اجنبيلي تدامؿ اإلماـ مع اجمار يف, كرغـ ذجؾ  ْد مضكا على غٌي ـ
اجكعكد اجثبلثي اجت  اشتملت علي ا اجبنيي اجاطابيي تمثؿ اجمحتكل اجْضكم جؤل داؿ اج بلميي 

 اإلجزاميي.  

كأجـز ب ا نفىِ, ك د أحدثت  ((ن ازيي    اجكعكد اجت  أطلْ اك د تحْْت األ داؿ اإل     
جـ ت ف  غرضا إن ازيا تاللتِ دعكة مبطني إجى تنبِ اجاكارج على تدامؿ لذا اجاليفي اإلنىاف اجذم

كتحريؾ اجرغبي اجداعيي إجى اجر كع عف  تار ِ عف حاؿ اجتكازف جـتثيرق تلؾ اجشدارات, ك 
 اراط    حزبِ. مااجفت ـ كمدادات ـ جِ كاالن

                                                 
 .ِْٓمستدرؾ نيج البالغة: ( (3
 .ُّٗ/ُٕشرح نيج البالغة: ظ: مفتاح السعادة في ( (1
 .ُِْاإلماـ عمي سيرة كتاريخ, مركز الرسالة: ( (1
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    ((اجمذ كرة    اج كابات كاجت  كردت على ىبيؿ اجكعد  كجِ االلتزاميةكمف األ داؿ      
فىًإفَّ اىلنَّاسى  بدد أف ضرب مكعدا جلتح يـ اجيِ مف  ملتِ: )) أبا مكسى األشعرم تاب أ اب  يِ 

ـٍ فىمى  ظًِّي ـٍ عىٍف كىًثيرو ًمٍف حى نِّي نىزىٍلتي ًمٍف ىىذىا قىٍد تىغىيَّرى كىًثيره ًمٍنيي نىطىقيكا ًباٍليىكىل كىاً  اليكا مىعى اىلد ٍنيىا كى
اؼي  ـٍ قىٍرحان أىخى ـٍ كىأىنىا أيدىاًكم ًمٍنيي ـٍ أىٍنفيسييي بىٍتيي ـه أىٍعجى ٍنزالن ميٍعًجبان ًاٍجتىمىعى ًبًو أىٍقكىا مىقان  كيكفى  أىٍف يى اىأٍلىٍمًر مى عى

ؿه  لىٍيسى رىجي ـٍ  _كى مَّد أىحٍ  _فىاٍعمى ًة أيمًَّة ميحى مىاعى مىى جى كىأيٍلفىًتيىا ًمنِّي,  ( صلى اهلل عليه وآله  وسلن)رىصى عى
سىأىًفي ًبالًَّذم كىأٍيتي  ـى اٍلمىآًب, كى كىرى ٍسفى الثَّكىاًب, كى اًلًح  أىٍبتىًغي ًبذًلؾى حي ٍف تىغىيٍَّرتى عىٍف صى مىى نىٍفًسي, كىاً  عى

مىٍيوً  ٍقتىًني عى  اف  ألنِ أحكاؿ اجناس؛ تغيرمف  تابِ باجش كل  ((بتدأ اإلماـ, إذ ا(ُ)((مىا فىارى
 ؿ كاحد من ـ مىتبد برأم  ْد أضحى مْيما بيف  كـ )) (ِ)شديدا  يِ ااتبل  ـ عليِ كاضطراب ـ

ف ح مت علي ـ برأم أراق أنا  يااجؼ  يِ رأم صاحبِ  بل تنتظـ ج ـ  لمي كال يىتكثؽ ج ـ أمر كا 
إجى انحرا  ـ عف ىٌني  ((,   ك يشير(ّ)(( بل رأم جِ ااجفكق كعصكق كمف ال يطاع

اجراميي إجى ت ذيب اجنفكس كتح يـ اجدْيدة باجمبدأ كاجمداد اجباعث   (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ
أمر را ع إجى لك ك  ,اركم كاجمدنكم ثير مف حٌظ ـ اآلعلي ـ كف اجدنيا  فات ؤ على اجزلد    ش

((كاليتِ اجذم أى ـ    انحرا  ـ عف عندلـ,ضدؼ اجدْيدة االىبلمٌيي 
(ْ) .  

كثبكت ا   (صلى اهلل عليه وآله)بأنِ أحرص اجناس على أمي اجرىكؿ ((ثـ كضح جِ اإلماـ     
 على اجملي. 

 دبل  كجيا اجتزاميا كعد باجثبكت عليِ كعدـ اجحياد عنِ م ما  ((كبدد لذا ذ ر اإلماـ     
سىأىًفي ًبالًَّذم كىأٍيتي ِ: )ااتلؼ كزاغ اآلاركف مف حكجِ بْكج اًلًح  كى ٍف تىغىيٍَّرتى عىٍف صى مىى نىٍفًسي, كىاً  عى

مىٍيوً  ٍقتىًني عى أاذ  مشتمبل على دالالت من ا (( ي كف  كجِ ,(ٓ)كعدبمدنى اج: فالكأم( مىا فىارى
ف  اف م رلا على  ((اجد د على اجنفس    اجْبكؿ بح ـ اجح ميف إذ ح ما بح ـ اجْرآف كا 

أب  مكىى جلْياـ بتلؾ اجم مي كج نِ على اجرغـ مف لذا يتد د باجك اء مف دكف تغييرق أك  تدييف

                                                 
 .ِْٗ/ّنيج البالغة: ( (3
 ..ّٕٔ/َِظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 .ٕٓ/ُٖشرح نيج البالغة) ابف ابي الحديد(: ( (1
 .ّّٔ/َِظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (4
 . ََُٕية, )كأم(: المعجـ الكسيط, مجمع المغة العربظ: ( (5
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ف تغير أبك مكىى عف صاجح ما  ارؽ اإلماـ عليِ ك أنِ يحٌذرق مف م ر عمرك بف  تبديلِ كا 
على أب  مكىى بأف يح ـ ب تاب  ((اجداص بكصفِ طرؼ اجتح يـ اآلار, إذ يشير اإلماـ

 بل يحيد عن ما كال يأاذق مركاف إجى أمكر تار ِ عف  (صلى اهلل عليه وآله)رىكؿكىني اج ()اَّ
, كتكايت صبلح اجمىلميف يا أبا مكىى  أنا أكؿ اجمْريف ()أالصت َّ   ذا ما لذيف اجدمكديف
ف عملت بابلؼ ذجؾ   ف اجشْ  ما ااجؼ اجحؽ جدملؾ كاجشا ريف  . (ُ)كا 

ام     اجنص مؤديا غرضا إن ازيا يظ ر    اجكعد كاالجتزاـ,  ْد  اف اجفدؿ اج بلم  االجتز      
جزاـ نفىِ باجىير على ن ج اجحؽ كعدـ  إذ  اف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ يتمثؿ    كعد اإلماـ كا 

ألب  مكىى أنمكذ ا على ذجؾ إذ  نح إجى اجتح يـ  ((اجحياد عنِ م ما  لفِ ذجؾ ك    كابِ
رغـ مف يْينِ بم ر مداكيي  لـ ير ع عف اجتح يـ بدد مضطرا حفاظا على كحدة اجصؼ على اج

أف ر ضِ  ملي مف أصحابِ كار كا عليِ  ْد بْ  ثابتا على ن  ِ ملتزما بن  ِ حتى آار 
 اجمطاؼ.    

كىأىمَّا : ))((  ثيرة, نحك  كجِ الكعد كالتيديدأما األ داؿ اج بلميي االجتزاميي اجمشتملي على      
ـٍ ًإلىٍيؾى كىالى مىا سىأىٍلتى ًمٍف دى  ـٍ أىرىهي يىسىعيًني دىٍفعييي , فىًإنِّي نىظىٍرتي ًفي ىذىا ااٍلٍمًر, فىمى ٍفًع قىتىمىًة عيٍثمافى ًإلىٍيؾى

ـٍ تىٍنًزعٍ  لىعىٍمًرم لىًئٍف لى , كى ٍيًرؾى ًشقىاًقؾى  إلى غى , الى ييكىمِّفيكنىؾى  عىٍف غىيِّؾى كى ـٍ عىٍف قىًميؿ يىطميبيكنىؾى لىتىٍعًرفىنَّيي
بىؿ  ـٍ ًفي بىٌر كىالى بىٍحر, كىالى جى صرارق على تىليـ  تلي (ِ)((سىٍيؿكىالى طىمىبىيي ,  بىبب إجحاح مداكيي كا 

إجى تحذيرق  ((بأىلكب يتاللِ اجكعيد كاجت ديد إذ ج أ اإلماـ ((عثماف ردال عليِ اإلماـ
على تصر يا مداكيي اج مالير اجت   يؼ أىلكب اجشرط   اف اجمدنى مف اطابِ لك أفبتكظ

 ؾرتدع عف غيت, إف جـ  ت دؿ داْرة اجىكء تدكر عليؾبنفى ا,  ؾاجْصاص من ا ىتأتي
 .(ّ)ؾكضبلج
ـٍ تىٍنًزعٍ ك د اىتدمؿ اإلماـ    إيصاؿ لذا اجمدنى اجفدؿ اجْكج  اإلجتزام )      يِّ  لىًئٍف لى ؾى عىٍف غى

ًشقىاًقؾى  ـٍ عىٍف قىًميؿ يىطميبيكنىؾى  كى ( مؤديا بِ غرضا إن ازيا ي مف    اجكعيد كاجت ديد كبحىباف لىتىٍعًرفىنَّيي
صرارق  لذا ي كف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ لك تكعد اإلماـ جمداكيي  يما جك اىتمر على عنادق كا 

 على غٌيِ. 

                                                 
 .َِٓ/ْظ: في ظالؿ نيج البالغة:( (3
 .َّْ/ّنيج البالغة: ( (1
 .َِْ/ّفي ظالؿ نيج البالغة:ظ: ( (1
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اجداكؿ    اجىلـ كيدالدق بحمؿ     مكضع آار يطاجب مداكيي ((كييلحظ اإلماـ     
قىٍد أىٍكثىٍرتى ًفي قىتىمىًة اجمذنبيف على  تاب اَّ كىنتِ مىتدمبل اجفدؿ اج بلم  االجتزام  إذ يْكؿ: ))  كى

مىى ًكتىاًب اى  ـٍ عى يَّاىي اًكـً اىٍلقىٍكـى ًإلىيَّ أىٍحًمٍمؾى كىاً  ؿى ًفيًو اىلنَّاسي ثيَـّ حى ٍؿ ًفيمىا دىخى  عيٍثمىافى فىاٍدخي
,  ْد اشتمؿ اجاطاب على  دؿ  بلم  اجتزام  تمثؿ    اجمدالدة كاجكعد  ْد (ُ)((لىاتىعى 

مف مداكيي أف يداؿ    اجطاعي كيتدالد مدِ ثـ تتـ محا مي اجمذنبيف كج ننا ندلـ  ((طلب
لذا يلزمِ بكا بات  على اجرغـ مفعلى اجمىلميف, ك  ((مداكيي ال يدترؼ بكاليي اإلماـبأف 
 .(ِ)  مف رد اجمظاجـ كاألاذ على أيدم اجظاجميفاجكاج

مىى ًكتىاًب اى كجِ: ) ((كمف د يؽ  بلـ اإلماـ ـٍ عى يَّاىي اًكـً اىٍلقىٍكـى ًإلىيَّ أىٍحًمٍمؾى كىاً  (, إذ لىاتىعى  ثيَـّ حى
يالـ على  تاب اَّ ((جـ يْؿ جِ نما  اؿ أحملؾ كا   ()أداؿ    اجطاعي كأىٌلـ جؾ اجْتلي كا 
 ربما ي كنكف مذنبيف  اتليف بحىب ما يرل مداكيي أك ي كنكا  (صلى اهلل عليه وآله)نبيِكىني 

أصحاب حؽ  يبْر ـ اج تاب كاجىني إذ جيس باجضركرة أف مف يراق مداكيي مذنبا ي كف  ذجؾ كج ف 
 .()اجحا ـ كاجفاصؿ    اجمىأجي لك  تاب اَّ

جكعد إذ كعد اإلماـ مداكيي  يما جك داؿ      اف اجغرض اإلن ازم جبلجتزاميات يظ ر    ا     
طاعتِ ىيحملِ ك تلي عثماف على  تاب اَّ جيتبيف اجمذنب مف غيرق ك   لذا يت ىد اجمحتكل 

مىى ًكتىاًب اىاجْضكم جلفدؿ اجْكج  اإلجتزام ) ـٍ عى يَّاىي اـل تحْؽ شرط لىاتىعى  أىٍحًمٍمؾى كىاً  ( كمف ث
 اإلابلص مف اجاطاب.

 ت: . التعبيرياْ
كل  مف األ داؿ اج بلميي اجت  يدبر ب ا اجمت لـ عما ياتلج    نفىِ مف مشاعر كأحاىيس      

ت اق مكا ؼ مديني, كي مف غرض ا اإلن ازم     اجتدبير عف تلؾ اجمكا ؼ اجنفىيي اجت  يظ رلا 
 اجمت لـ تدبيرا يتكا ر  ي ـ شرط اإلابلص, كال تنحصر لذق األ داؿ    اجمت لـ  حىب بؿ
تت اكزق إجى اجمشار يف    اجفدؿ,  تؤثر  ي ا نفىيا كشدكريا, )) كيم ف أف تتاذ ش ؿ  مؿ تدبر 

,  كلذق األ داؿ اج بلميي (ّ)عف ىركر, أك أجـ, أك  رح, أك حزف, أك عمؿ محبكب, أك ممْكت((
ِ جيس ج ا ات اق مطابْي؛ ألف اجمت لـ عندما يدبر عما    نفىِ   ك ال يىدى اجى  دؿ  لمات

                                                 
أحممكـ عمى كتاب ا, كسنة نبيو محمد صمى ا عميو , كفي نيج السعادة: ))َِْ/ّنيج البالغة:( (3

 ((: كآلو
 .َّْ/ّظ: في ظالؿ نيج البالغة: ( (1
 .َٗ:جكرج يكؿ, كليةالتدا( (1
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نما يىدى جتكا ر شرط  تطابؽ اجداجـ اجاار   كال اجداجـ اجاار   يطابؽ تلؾ اج لمات, كا 
اإلابلص كاجصدؽ    اجتدبير عف اجْضيي   ذا تحْؽ شرط اإلابلص أن ز اجفدؿ بن اح, 
كتداؿ ضمف لذق األ داؿ: أ داؿ اجش ر, كاجت نْي, كاجمكاىاة, كاجندـ, كاجحىرة, كاجتمن , كاجحب, 

 د أطلؽ على لذا  أكستف, كاجتدزيي, كاجترحيب, كما شا ل ا, ك اف ركاجغضب, كاالعتذا كاج رق,
 .(ُ)اجنكع مف األ داؿ اج بلميي مصطلح)أ داؿ اجىلكؾ(

إذ كظف ا  (ِ)كعند تْص  اج كابات ن دلا حا لي ب ذا اجنمط مف األ داؿ اج بلميي      
فىيي كاجشدكريي اجت  مرال ب ا أك صاد تِ؛     بلمِ جلتدبير عف ماتلؼ اجحاالت اجن ((اإلماـ

جتصكير اجكا ع اجذم  اف يديشِ ت اق ماتلؼ اجمكا ؼ اجت  كا   ا كاجحاالت اجت  تدرض جِ مف 
سىمىبيكًني سيٍمطىافى    حؽ  ريش:))  ((ذجؾ  كجِ كىاًزم فىقىٍد قىطىعيكا رىًحًمي كى ٍيشان عىنِّي اىٍلجى زىٍت قيرى فىجى
ب تاب ألايِ عْيؿ كلك يشتمؿ على  (( ْد  اف لذا  زء مف  كاب أرىلِ ,(ّ)((ًاٍبًف أيمِّي

ٍيشان : )(( دؿ  بلم  تدبيرم يتمثؿ    اجش كل مف  ريش ك يِ يدعك علي ـ بْكجِ زىٍت قيرى فىجى
كىاًزم تدعك عليِ ك جمف يى ء إجيؾ لذا ي رم م رل اجمثؿ؛ ألنؾ تْكؿ  ((ك كجِ (عىنِّي اىٍلجى

 زاق اَّ بما صنع ك ازاق اَّ بما صنع كمصدر األكؿ  زاء كاجثان   :ْاؿيي   زتؾ عن  اج كازم))
م ازاة كأصؿ اج لمي أف اج كازم  مع  ازيي  اج كارم  مع  اريي   أنِ يْكؿ  زت  ريشا عن  
بما صندت ج   ؿ اصلي مف ن بي أك شدة أك مصيبي أك  اْحي أم  دؿ اَّ لذق اجدكال   ل ا 

اـل بِ مف حزف عميؽ كأجـ  (( ْد  اف دعاؤق (ْ)((ب  زاء  ريش بما صندت  يدبر عف ما أج
أصفْكا  ل ـ يدا كاحدة على شْا ِ كحربِ  ما  انت حاج ـ    ابتداء ))كحىرة؛ جفدؿ  ريش إذ 
 جـ تاـر حاجِ مف حاجِ أبدا إال أف ذاؾ عصمِ اَّ  (صلى اهلل عليه وآله)اإلىبلـ مع رىكؿ اَّ 

 . (ٓ)((طبيديا كلذا اغتاجِ إنىاف  ْتلِ مف اجْتؿ  مات مكتا

                                                 
, ِّٓ, كالتحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد: ٕٔ, كالمقاربة التداكلية: ُِٗظ: العقؿ كالمغة كالمجتمع: ( (3

 .َُٖ, َُْ, ك ّٖكآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: 
يج , كنُٖٖ, َُّ, كمستدرؾ نيج البالغة: َْٓ/ْ, ُٖٕ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (2

 .ََّ/ُ, كمصباح البالغة: َّٖ/ٓ, ُُِ, ََِ, ْٕ/ِالسعادة: 
 . ّٕٕ/ّنيج البالغة:( (1
 .ُُٓ/ُٔشرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(:( (4
 .ُُٓ/ُٔشرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(:( (5
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ك د أدل اجفدؿ اج بلم  غرضا إن ازيا تدبيريا على حيف  اف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ      
( مف حْد كبغض كمداداة جما (( ي مف    بث اجش كل عمالا   اىاق(اجتدبيرم     بلمِ

اـل بنفىِ مف حزف نتي ي جصناْع  ريش بِ.  أج
ًإٍف كىانىًت (: )) (اج بلميي اجتدبيريي اجت  تتمثؿ    اجش كل أيضا  كجِكمف األ داؿ      

ٍيؼى  ٍيؼى رىًعيًَّتي اىلرَّعىايىا قىٍبًمي لىتىٍشكيك حى ىٍشكيك حى نًَّني اىٍليىٍكـى ألى ـي اىٍلقىادىةي أىًك  ريعىاًتيىا كىاً  كىأىنًَّني اىٍلمىقيكدي كىىي
ـي  كعي كىىي زىعىةي  اىٍلمىٍكزي ( لذا يش ك  كمِ؛ نظرا جىكء حاج ـ؛ كما ك دلـ ( ف   بلمِ, (ُ)((اىٍلكى

))إشارة إجى بلكغ اجغايي ,  ْد تضمف  بلمِ مف االاتبلؼ كاجتمٌرد كعدـ إطاعتِ    أكامرقعليِ 
كلك  ,(ِ)   اجتأجـ اجحاصؿ جِ مف شدة االلتماـ بأمرلـ مع تْصيرلـ كعدـ طاعت ـ ألكامرق((

(  يفيي انْبلب اجمكازيف؛ ألف ( تدبيريا إذ بيف بِ كاب تْريد  حمؿ بيف طياتِ  دبل
( لذا (اجمتدارؼ عليِ    تدا ب اجىلطات أف اجرعيي عادة ما تش ك ظلـ اجحا ـ ك د أ د

ٍيؼى (     كجِ:) الالـاجمدنى بتكظيؼ حرؼ ) ايىا قىٍبًمي لىتىٍشكيك حى (, على حيف ريعىاًتيىا ًإٍف كىانىًت اىلرَّعى
ا بحىباف ما كصؿ إجيِ مف حاؿ اجيأس مف صبلح رعيتِ أاذ يش ك من ـ (     كابِ لذ(أنِ

( حاجِ بين ـ    عدـ تنفيذلـ جؤلكامر كعدـ (   صكرة  لما تحدث    م تمع ما إذ يبيف
( اجمْكد, اجذم يتبع (األاذ ب ا أك حمل ا على محمؿ اج د ك أن ـ أصبحكا لـ اجْادة, كلك

لطاف, كلك اجمح كـ كاجميدا ع عنِ؛ ألف جفظ اجكازع لك اجحا ـ أك أكامرلـ أك  أن ـ لـ اجحا ـ كاجى
, كبحىب لذا أدل اجفدؿ اجْكج     اجبنيي اجاطابيي غرضا إن ازيا تدبيريا (ّ)اجدا ع أك اجمانع

(    اجمْاـ األكؿ  ضبل عف ظلـ (تمثؿ    اجش كل   ك يش ك مف اجرعيي بىبب ظلم ـ جِ
 لك ما يمثؿ اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اج بلم . ( ب ـ ك (أنفى ـ بىبب ابتبلِْ

( مف أ داؿ تدبيريي بدد أف حاكر ألؿ اج ك ي    (ك   اجصدد نفىِ ما يكظفِ اإلماـ     
ـ كٍ ء القي الى ؤي ي ىى انً رى يى ظى  فى يٍ بى  اةى يى الحى  تي مٍ ئً ي سى نِّ إً  ـى يي المَّ (: )) (اذالن ـ جِ حتى انت ى اجى  كجِ

, (ْ)((مدً عٍ كا بى حي مى فٍ يي  فٍ لى كى  يٍ نِّ كا مً حي يٍ رً تى سٍ يى ـ كى يي نٍ مً  حى يٍ رً تى سٍ أى تَّ ي حى بً احً ي صى ح لً تً أى ؿ, فى مى األى  تي مٍ رَّ بى تى كى 
(,  مْدار االىتياء, اجذم ( ف  لذا اجنص, اجمشتمؿ على  دؿ  كج  تدبيرم  يظ ر جنا اإلماـ

ـ كترددلـ كتي  ـ     اف يشدر بِ كاجذم  اىاق طكاؿ مدة اإل امي بيف لؤالء اجْكـ نتي ي ضدف 

                                                 
 .ْْٕ/ْنيج البالغة: ( (3
 .ّٖ/ِ: نيج البالغة)البحراني( شرح( (1
 . ٕٓٔ/ِق(, تح: عبد العظيـ الشناكم, )كزع(:َٕٕمد بف محمد الفيكمي)تح المنير, أحاالمصبظ: ( (1
 . ْٓٓ/ِنيج السعادة: ( (4
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رالع إجى اَّ باجدعاء جيد ؿ عليِ  ()اجدمى كتضييد ـ اجحؽ حتى كصؿ بِ اجحاؿ أف يضال
باجش ادة حتى يىتريح من ـ كج   يىتريحكا منِ.كبحىباف لذا ت كف اجْكة اإلن ازيي    

حاؿ ( متمثلي    اجتدبير عف اجيأس   اف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ اجْكج  ي مف    ( كابِ
االىتياء كاجىأـ ك ْداف األمؿ بىماع ـ منِ كاتباع ـ جِ ما داـ بين ـ كاجت  أبدالا اإلماـ    

 (.      ( كابِ
صلى اهلل )عندما ىيْؿ عف حبِ جرىكؿ اَّ (( كجِمشاعر الحب كمف اجتدبير عف      

ى مى عى  ابً رى الشَّ  دً رٍ بى  فٍ مً ا, كى نى ائً نى بٍ أى ا, كى نى اتً يى ايمَّ ا, كى نى ئً اآبى ا, كى نى الً كى مٍ أى  فٍ ا مً نى يٍ لى إ ب  حى ا أى كى كىافى : )) (عليه وآله

((أمى الظَّ 
عما ياتلج     ((,  ْد اشتملت اجبنيي اجاطابيي على  دؿ  بلم  عبر بِ اإلماـ(ُ)

مؤديا    ذجؾ  (صلى اهلل عليه وآله)نفىِ مف مشاعر اجحب اج بير, اجذم  اف ي تنزق جلرىكؿ

تيؤثىري  (صلى اهلل عليه وآله)( إذ  انت محبي اجرىكؿأحبفدؿ اجْكج  اجتدبيرم )غرضا إن ازيا باج
أىلكب بليل, ت لى با تباىِ صكرة اجظمآف, اجذم ي د ماء  ((على محبي األمكاؿ, ك    كجِ

تت اكز  (صلى اهلل عليه وآله)باردا   ـ ىي كف ذجؾ محببا جْلبِ كمطفْا جدطشِ   ف محبي اجرىكؿ
    بلمِ صادؽ مف دكف اجحا ي إجى اجْىـ ج نِ أكرد اجْىـ جيحْؽ  ((كاإلماـذجؾ كتغلبِ, 

 بددا تأثيريا أ بر    اجمتلْ . 
كمف مبلحظ أف اإلماـ تحدث بصفي اج مع بتكظيفِ اجضمير )نا( جيدبر عف حب مف  اف      

رحمي اجت  شمؿ ب ا يحيط باجنب   حبِ جـ ي ف بدا ع اجْرابي كاجرحـ بؿ  اف بدا ع اجالؽ اجر يع كاج
 اجنب   ؿ مف حكجِ. 

 اإلعالنيات: -ٓ
كل  نمط آار مف أنماط األ داؿ اج بلميي اجت  تنماز عف غيرلا مف األ داؿ اج بلميي       

األارل بأن ا تحدث تغييرا    اجكضع اجْاْـ  يْع اجفدؿ عند اجنطؽ بِ   ذا أديت  دؿ إعبلف 
ي كف ات اق اجمطابْي  ي ا مف اجداجـ اجاار   إجى اج لمات, اجحرب أداءن نا حان,  اجحرب مدلني, ك 

أ داؿ اجبيع كاجشراء, كاج بي, كاجكصيي, كمف اج لمات إجى اجداجـ اجاار   كتشتمؿ األ داؿ على: 
كاجدعكل, كاإلن ار كاإل رار, اإل ازة, كاإلبراء مف اجديف, كاجك ؼ, كاجتنازؿ عف اجحؽ, كاجزكاج 

, ك د كضع اجفْ اء شركطا صارمي جصحي لذا اجنكع مف (ِ)ا شا ل اكاجطبلؽ, كاجك اجي, كم
من ا: أف ي كف اج بلـ كاضح  أكستيف, كسيرؿاأل داؿ ال ت اد تاتلؼ عف اجشركط اجت  كضد ا 

                                                 
 .ُٓ/َُنيج السعادة:( (3
 .ِّٔ, كالتحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد :  َِِ-ُِٗظ: العقؿ كالمغة كالمجتمع : ( (1



 
 

 011
1-  

2-  

اجدالجي على اجمراد إذ يف ـ مف إيْاع اجفدؿ   مان ال جبس  يِ كأف ي كف متبدا أعراؼ ألؿ اجلغي, 
. كمف (ُ)مبل, كأف يدلـ اجمت لـ كاجمتلْ  ما صدر عن ما كيكا ؽ عليِكأف ي كف إيْاع اجفدؿ  ا

اج دير باجذ ر أف لذق األ داؿ أ داؿ  بلميي مباشرة, كل   ليلي    االىتدماؿ االعتيادم؛ ألن ا 
تْتصر    اجغاجب على األ داؿ اجمؤىىاتيي اجتشريديي:  اجتك يؿ, كاجتفكيض, كاجكصيي, 

 ن ا إف اىتدملت    لذق اجمكاضع غير مباشرة   ن ا تؤدم إجى اجلبس كاجتكريث, كبحىباف لذا  
 .(ِ)كضياع اجحْكؽ

 ((مف ذجؾ كصيتِ (ّ)((كيرد لذا اجنمط مف األ داؿ اج بلميي     كابات اإلماـ     
((ان دى يٍ رً  بى الى ان كى رى اشَّ  عى الى ان كى فى يٍ رً  عى الى ان كى بى يٍ قً فَّ نى نى كٍ كي  تى ي, الى تً يَّ صً كى  ؿٍ بى , اقٍ ؼي كٍ ا نى يى  : ))لنكؼ

,  ْد اشتمؿ (ْ)
 ((( ك د أدل اإلماـيتً يَّ صً كى  ؿٍ بى اقٍ اج كاب اجدلكم على  دؿ  كج  إعبلن  ت لى    اجكصيي)

باجتك يِ اجمتمثؿ باجن     اف اجمحتكل اجْضكم جِ يظ ر    دعكة ( اقبؿ كصيتيلذا اجفدؿ )
اجت  تى ء جلمرء كتك دِ    اجظلـ مف نك ا جْبكؿ اجكصيي بن يِ ف بدض اجكظاْؼ  ((اإلماـ

حيث يشدر ب ا أك ال يشدر   ذق اجكظاْؼ ل  اجنْيب اجذم ييْصد بِ شالد اجْكـ اجمْدـ علي ـ, 
, كاجذم  د يظلـ اجناس بىبب (ٓ)عن ا أىم ييفىت شي  ,اجذم يىتىدىرالؼ أىٍابىارىلـ كيينىْ بي عف أىحكاج ـ
ـٌ يطلب مف  ()ا اجحا ـ غير مطبؽ ألح اـ شرع اَّانصياعِ ألكامر اجحا ـ إذ  د ي كف لذ ث

أيضا  ((نْيب اجْكـ نْؿ األابار  ي كف عليِ اجتنفيذ  ْط, كمف اجكظاؼ اجت  أشار إجي ا اإلماـ
اجدريؼ اجذم يينصب    اجْبيلي كي كف نا بل جلمدلكمات, اجت  تاص أبناء لذق اجْبيلي إجى اجحا ـ 

ير اجمحمكدة اجت   د ت دؿ اجمرء يشترؾ    اجظلـ كيلحؽ , كل  مف اجكظاْؼ غ(ٔ)أك غيرق
نك ا عن ا ل  اجدشالار,  ((باآلاريف ىكءا ك ذجؾ مف اجكظاْؼ اجمذمكمي, اجت  ن ى اإلماـ

, (ٕ)كلك اجذم يأاذ اجدشر على اجىلع    اج الليي, كل  بمنزجي اجرشكة    عصرنا اجحاضر
                                                 

 ٗٗ-ٖٗظ: آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر: ( (3
 .ّٖ :نفسوظ: ( (1
, ِٕٓ, كمستدرؾ نيج البالغة: ْٕٔ, ّْٓ/ْ, ّٖٓ, َّْ/ّظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1
 . ِِٓ/ِ, كمصباح البالغة: ِٕٗ/ُُ, َٗ/ٖ, ّٗ/ِ
 .َٖمستدرؾ نيج البالغة: ( (4
 .ُٕٗ/ٓ)نقب(: العيف, ( (5
 .ُْٓ/ٗ:, )عرؼ(لساف العرب ظ:( (6
 .ُِٖ/ٗ: نفسو, )عشر( ظ:( (7
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عند نطِْ باجكصيي  د حْؽ بيددا  (( اف اإلماـ,  (ُ)كاجبريد اجذم ينْؿ اجرىاْؿ كاألابار
إن ازيا جلفدؿ اج بلم  تمثؿ باإلعبلف كأف لذا اإلعبلف بياف عف أف لذق اجكظاْؼ مف دناءة 
اجنفس ك بكج ا بأاس حظ ا مف االعتبار على حيف يتمثؿ اجغرض اجتأثيرم    اىت ابي نكؼ 

اجنصح كب ذا يْع شرط اجتم يدم جمدر ي كاألاذ ب ا   ك مف طلب مف اإلماـ  ((جكصيي اإلماـ
  اجمت لـ بْدرة اجمااطب على إن از اجمطلكب منِ بترؾ اجمن   عنِ.

 ؾى سى فٍ نى  ثي دِّ حى  تي الى ر بل بدد أف طلب منِ ذجؾ  كجِ: )) ((يكص  ب ا اإلماـ كصيةكمف      
((رو مٍ عي  ؿً كٍ طي  بً الى كى  رو قٍ فى بً 

تك ي   باحتكاء اجنص على  دؿ ,  ْد  انت اجكصيي مؤداة باألىلكب اج(ِ)
ذجؾ اجر ؿ بأالال يحدث نفىِ باجفْر؛  (( بلم  إعبلن  ي مف محتكاق اجْضكم    ن ى اإلماـ

كجيس جئلنىاف إال ما ىدى  ضبل عف أف اجفْر ي دؿ اجمرء  ()ألف اجرزؽ م تكب مف اَّ
عف طكؿ  ((اإلماـ صاغرا ذجيبل ت اق اآلاريف؛ ألفال مف اىتغنى ا تْر إجيِ اجناس ثـ ن ى

األمؿ بمحادثي اجنفس بطكؿ اجدمر؛ ألف ذجؾ ينى  اآلارة, كيك ع    اجذنب, كيزيد    محبي 
اجدنيا كبحىب لذا أدل اجفدؿ اجْكج  اإلعبلن  اجغرض اإلن ازم اجمر ك منِ  ضبل عف اجغرض 

اـل يتحْؽ اجشرط األىاى  ى, كمف ث مف اجاطاب كلك  اجتأثيرم, اجذم يحدثِ     رارة نفس اجميكصى
 محاكجي اجمت لـ اجتأثير    اجمااطب إلن از اجفدؿ اجمطلكب منِ.  

 كجِ مدلنا اجحرب  ((, اجت  ش دت حضكرا     كاباتِاإلعالنيةكمف األ داؿ اج بلميي     
على مف ااجفِ مف اجصحابي     كابِ جمف مف اش  عليِ اجْتؿ بدد أف ر ب راحلتِ  رٌد 

 وً بً  اءى ا جى مى بً  رى فٍ ك الكي أى  ـً كٍ القي  اؿى تى  قً الَّ إً  تي دٍ جى ا كى ا مى كى ي, فى نِّ عى  ؾى يٍ إلى ) بْكجِ: ) ((اإلماـ
بدد أف  ((,  لما أعلف بدض اجصحابي اجحرب على اإلماـ(ّ)(( (صلى اهلل عليه وآله)ده مَّ حى مي 

ؤالء بلغِ ذجؾ  ت  ز جلْاْ ـ, كأعلف اجحرب, كال ىيما بدد اجدلـ بأف ل ((نْضكا ع دق 
اجاار يف  انكا يددكف مف اجصحابي ج فال اإلماـ  اف أماـ أمريف ال ثاجث ج ا إما مْاتلي اجفْي 

؛ ألن ـ (صلى اهلل عليه وآله)اجباغيي اجاار ي على اليفت ا أيا  انت, أك اج فر بما  اء بِ اجرىكؿ
 ((رايصي كاإلماـ ظلما؛ ىديا جمغانـ دنيكيي ((أرادكا أف يغيركا ك  ي اجديف كيْتلكا اإلماـ

جكمي الْـ    أف يْاتؿ اجظلـ كاجظاجميف حتى  ()جـ ي ف جيرضى باجظلـ اجبتي كال تأاذق    اَّ

                                                 
 .ّٕٔ/ُ:فسو )برد(نظ: ( (3
 .َُّ/ٖنيج السعادة: ( (1
 .ِٖٖ/ُ: نفسو( (1
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ايار اجمكا  ي جضرب لؤالء  ((جك  اف ذجؾ صادرا مف أ رب اجناس إجيِ كبحىباف لذا  ضؿ
 اجدتاة مدلنا اجحرب مْىما على ذجؾ. 

 وً بً  اءى ا جى مى بً  رى فٍ ك الكي أى  ـً كٍ القي  اؿى تى  قً الَّ إً  تي دٍ جى ا كى مى كج )مف لنا  اء  كابِ حامبل جفدؿ       
( مؤديا  يِ غرضا إن ازيا ي مف    اإلعبلف  ْد  اف محتكاق اجْضكم (صلى اهلل عليه وآله)ده مَّ حى مي 

الى اج فر برىاجي اجىماء اجمحمديي.  ((يتمثؿ    إعبلف اإلماـ  مكا  ي اجباطؿ كا 
بن  أميي, اجذم يدلف  يِ اجبراءة مما حؿال بدثماف بدد أف  (( كابِ اإلعالنيةكمف األ داؿ      

يا عل  أ ىدت علينا أمرنا حكًصر    دارق مف ألؿ مصر ك رركا  تلِ إذ  اجت بنك أميي: )) 
ا ذى ي ىى فً  يٍ لً  ةى اقى  نى الى  وي نَّ أى  فى كٍ مي مى عٍ تى ـ لى كي نَّ إً  اءي يى فى ا سي يى علي ـ  اْبل: ))  ((,  رد(ُ)((كدىىت كأجبت

ي؟ تً مى يٍ ا حً مى ل فى رى خٍ أي  دى عٍ بى  ةن رى مى  هي رى مٍ أى  تي حٍ مى صٍ أى  َـّ ثي  افى مى ثٍ عي  فٍ عى  رى صٍ ؿ مً ىى أى  تي دٍ دى ي رى نِّ ا ً ؿ, كى مى  جى الى كى 
()ثه دى حى  وى بً  ثى دى حى  فٍ إً  وً مً ف دى مً كى  فى كٍ لي كٍ قي ا يى مَّ مً  ئي رً ي بى نِّ إً  َـّ يي لمَّ ا: كؿي قي يى  كى ىي كى  ؼى رى صى انٍ كى 

ذ , إ(ِ)
 ((    كابِ لذا باجىف اء؛ جىفِ رأي ـ كما يْكجكف مف باطؿ إذ  دلكا اإلماـ ((ااطب ـ

حاكؿ مرارا أف يصرؼ اجشر عنِ كتد د جلمؤل  ((ىببا  يما كصؿ إجيِ عثماف على حيف أنِ
صلى اهلل )كىني نبيِ ()نيابي عنِ بدد أف تدالد مع عثماف أف يدمؿ    اجناس ب تاب اَّ

 ئي رً ي بى نِّ إً  َـّ يي لمَّ ا, ك د عبر اإلماـ عف تلؾ اجكا دي بتضميف  كابِ  دبل  كجيا إعبلنيا لك )(عليه وآله
مف  كج ـ اج ذب كمف  ()( مدلنا  يِ براءتِ أماـ اَّثه دى حى  وى بً  ثى دى حى  فٍ إً  وً مً ف دى مً كى  فى كٍ لي كٍ قي ا يى مَّ مً 

 حتكل اجْضكم جذجؾ اجفدؿ.دىـً عثماف إذا ما أجمت بِ مصيبي أك  يتؿ, كلك ما يمثؿ اجم
ألف اجفدؿ اج بلم  اإلعبلن  ي كف من زا  (؛(ك د ك دت اجبراءة بم رد ذ رلا مف اإلماـ     

ف جـ تثبت نتي تِ  بم رد إصدارق يضف  عليِ     حاؿ اجنطؽ بِ,   ك ))يتحْؽ كا 
 .(ّ)اجمشركعيي((

اـل تمثؿ اجغرض اإلن ازم جلفدؿ اج بلم  ب عبلف اجب      راءة علنا أماـ اجناس مما ا ترتِ كمف ث
 بنك أميي  ضبل عف اجبراءة مف دـ عثماف    حاؿ  تلِ.

 (Indirect Speech act):المباشر غير الكالمي الفعؿثانيا: 
 تأكيؿ إجى يحتاج  م ازم, مدنى إجى اجحْيْ  اجمدنى  يِ ينتْؿ اجذمذجؾ اجفدؿ  كلك     

 عف ضمن اج اجتدبير إجى  كجِ عف طريؽ اجمت لـ غ بتي,  ْد اإلن ازم  صدق أك نيتِ إلظ ار

                                                 
 .ُٔٗ/ُ:نفسو( (3
 .نفسو( (1
 .ُِ: , دراجي صافية, )بحث منشكر(طالب أبي ابف عمى اإلماـ رسائؿ خالؿ مف الكالمي الفعؿ سمطة( (1
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 ,كاجىاريي ,اجتلميحيات    اجشأف لك  ما ؛اجذم أطلِْ اجحر   اجمدنى غير آار ش ء
لذق األحداث غير اجمباشرة بأن ا:  سيرؿ, ك د كصؼ (ُ)اجمدنى تددد كحاالت ,كاالىتدارة

,  ضبل عف (ِ)ي حدث آار(())حاالت ينفذ مف ابلج ا حدث تحْيْ  بش ؿ غير مباشر بكاىط
أف لذق األ كاؿ غير اجمباشرة ال تتكا ر على تطابؽ بيف مدنى اج ملي كاجْكؿ,  بل تدؿ صيغي 
نما تدؿ على مدنى آار مغاير جمدنالا اجظالر, كلذا األمر يدكد إجى  اج ملي على مدنالا كا 

ف ابلؿ اجلغي بطريْي عر يي ))  داجيي يتفاعؿ  ي ا اجمشتر كف م صد اجمت لـ كاجمْاـ, اجذم ييدد 
ف عددناق  ,(ّ)مديني جلكصكؿ إجى ناتج مديف((  لـ يدد اإلابار)) اجْصد اجكحيد عف اجمرىؿ كا 

كاحدا مف مْاصدق  ليس اجْصد اجْريس إذ ياتبب كراءق  صد آار ااتار اجمرىؿ االىتراتي يي 
ؿ اجمرىؿ صيغي اجاطاب اجتلميحيي جلدالجي عليِ كلك إما اجر ض أك اجت  ـ؛ كجذجؾ جـ يىتدم

 ظالرق اجذم(, الممح تناكلني أف يمكنؾ ىؿأف تْكؿ: ) ذجؾ مثاؿ على  ظ ركأ, (ْ)اجمباشر((
, أك مف مثؿ  كجنا: (ٓ)اجطلب إجى تشير إنما االىتف اـ, إجى اجبتي تشير ال دالجتِ كج ف اىتف اـ,

س, كبحىب لذا كاالجتما اجر اء ل  اجضمنيي دالجتِ ج ف أمر, ظالرق اجذم(, الميـ ارزقنا)
))ينْؿ اجمتحدث إجى اجمىتمع أ ثر مما تحملِ اج لمات اعتمادا على اجالفيي اجمدر يي اجمشتر ي 
بين ما ىكاء ا انت جغكيي أك غير جغكيي إضا ي إجى  درة اجمىتمع على االىتنتاج كاجتدْؿ 

 ا أ ثر مف غرض إن ازم كمف لنا نلحظ أف اج ملي    اجدربيي  د تحمؿ بيف طيات, (ٔ)كاجتف ير((
 يم ف جلمااطىب مدر ت ا باجنظر    مبلبىات اجنص, كاجظركؼ اجت   يؿ  ي ا.

ك د الحظ بدض اجباحثيف أننا نتكاصؿ باأل داؿ اإلن ازيي غير اجمباشرة أ ثر مف تكاصلنا      
مباشرة  ليلي باأل داؿ اإلن ازيي اجمباشرة؛  ضبل عف أف األ داؿ اإلن ازيي, اجت  ال تىتدمؿ إال 

 دا, كل  تْتصر    اجغاجب على ما يىمى باأل داؿ اجمؤىىاتيي أك اجتشريديي  اجتك يؿ, 
كاجتفكيض, كاجكصيي, كاجتكريث, كاإل ارة كنحكلا؛ ألف األ داؿ اج بلميي غير اجمباشرة إف 

                                                 
 .ٗٔ:غكفماف إلى أكستيف مف التداكلية, ك ُِِالعقؿ كالمغة كالمجتمع:  ظ:( (3
غماتية )المعنى في السياؽ(, جيفرم ليش كجيني تكماس, )بحث منشكر عمى شبكة االنترنت(: البرا( (1

ِّٕ. 
 .ْٗ: جكرج يكؿ, التداكلية( (1
 .ّٖٔ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (4
 .ُْٔ: التداكلية النظرية ضكء في المسرحي الخطاب تحميؿظ: ( (5
 .ِٓساليب كتحميؿ الخطاب: االتجاىات الحديثة في عمـ األ( (6
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ض , على أف مف اجمم ف كضع بد(ُ)اىتدملت   ن ا تؤدم    اجنتي ي إجى اجلبس كضياع اجحْكؽ
اجضكابط جلتمييز بيف لذيف اجنكعيف مف األ داؿ اجمباشرة كغير اجمباشرة بتحديد ثبلثي  ركؽ 

  كلريي:
إف اجْكة اإلن ازيي جؤل داؿ اجمباشرة تظؿ مبلزمي ج ا    ماتلؼ اجمْامات على حيف أف  .ُ

 يِ.األ داؿ اإلن ازيي غير اجمباشرة مك كجي إجى اجمْاـ إذ ال تظ ر  كت ا اإلن ازيي إال  

إف اجْكة اإلن ازيي جؤل داؿ غير اجمباشرة يم ف أف تلغى   ذا  اؿ جؾ صاحبؾ: أتذلب   .ِ
مد  إجى اجم تبي؟  ْد تلغى اجْكة اإلن ازيي غير اجمباشرة, كل  اجطلب جيْتصر اجفدؿ 

 على  كتِ اإلن ازيي اجمباشرة, كل  االىتف اـ.

عبر عمليات ذلنيي اىتدالجيي  إف اجْكة اإلن ازيي غير اجمباشرة ال يتكصؿ اجي ا إال .ّ
متفاكتي اجبىاطي كاجتدْيد أما اجْكة اإلن ازيي اجمباشرة  تؤاذ مباشرة مف تر يب اجدبارة 

 . (ِ)نفىِ, مف لنا جـ تدف اجنظريات اجش ليي إال باجْكة اإلن ازيي اجمباشرة أك اجحر يي

اجفدؿ اج بلم     لذق اجحاؿ   ذا ما حصؿ تطابؽ بيف اج بلـ كدالجي اجمْكؿ اجحر يي ي كف      
مباشرا أك أكجيا على حيف أنِ إذا جـ يحدث تطابؽ بيف اجمذ كريف ي كف اجفدؿ اج بلم  غير 
مباشر أك ضمنيا, كمف ثـ   ف تحديد طبيدي اجفدؿ اج بلم  مف حيث اجمباشرة كعدم ا يرٌد إجى 

لنا على  دؿ  بلم  مباشر اجدبل ي بيف اجبنيي كاجكظيفي,   ذا ك دت عبل ي مباشرة بين ما حص
 . (ّ)ك لما ك دت عبل ي غير مباشرة بين ما حصلنا على  دؿ  بلم  غير مباشر

(  ي ا باجمزاك ي بيف اجمدان  (اما  يما ياص اج كابات اجدلكيي  ْد امتاز أىلكب اإلماـ     
اجناس  اجصريحي, كاجضمنيي غير اجمباشرة, ك د كردت اجمدان  اجضمنيي ب ثرة؛ ألف ))اطاب

باألىاجيب غير اجمباشرة لك األ دل؛ ألٌنِ أك ع    نفكى ـ, كأ ثر إرضاءن جغركرلـ, أك أك ؽ 
,  ي كف جلمدنى غير اجمباشر غرض إن ازم, كك ع    اجنفس أ كل مف (ْ)جظركؼ أحكاج ـ((

                                                 
 .ّٖآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر:ظ: ( (3
, كآفاؽ جديدة في البحث المغكم ِِظ:آفاؽ جديدة في نظرية النحك الكظيفي, أحمد المتككؿ:  ((1

 .ّٖالمعاصر:
 .ِٗظ: التداكلية: ( (1
 .ْٔالبالغة العربية, أساسيا عمكميا كفنيا: ( (4
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ـ اجمدنى اجمباشر؛ كاجىبب    ذجؾ يرٌد إجى اجمتلْ , اجذم ي كف أ ثر تنب ا كاجتفاتا إجى  بل
اجمااًطب كما يْصدق    ذجؾ اجاطاب كاجمدان  اجت  تاتبب الفِ باجفدؿ جينتْؿ مف اجمدنى 

 اجصريح اجظالرم, اجذم يذ رق اجمت لـ إجى اجمْاصد اجت  يريد. 
إجى مداف أارل ييفصح عن ا اجىياؽ, نحك ارك ِ  اإلثباتي كمف ذجؾ اركج اجفدؿ اج بلم      

(, كذجؾ بدد أف (ن از  صد تك ي   يمثلِ األمر     كجِإجى اجدالجي على  دؿ تك ي   إل
ااىتىفرق اجناس إلصبلح عثماف كنصحِ: )) ميوي  مى مىا غىابى فىأىجى ؿى ًفيًو, كى ًدينىًة فىالى أىجى كىافى ًباٍلمى

كؿي أىٍمًرؾى ًإلىٍيوً  صي  بدد أف غضب اجمصريكف مف ىياىي عثماف, كار كا عليِ مطاجبيف , (ُ)((كي
(. إذ (كر ع اجحيؼ كاجظلـ عن ـ,  اف ىفيرلـ جدثماف    تلؾ اجحادثي لك اإلماـب نصا  ـ, 

طلب عثماف منِ بدد أف داؿ عليِ أف يضرب جلناس أ بل ج   يصلح مف ىياىتِ مظ را عدـ 
( مكظفا األىلكب (, كبحىباف لذا ردال عليِ اإلماـ(ِ) درتِ    تغيير ما ي رلكا    يكـ كاحد

أنِ ال أ ؿ    رد  ما  رق ألؿ اجمديني مف ىياىتِ كأما مف غابكا عنِ  أ ل ـ اإلثبات  اجابرم ب
 .(ّ)كصكؿ أكامرق اإلصبلحيي إجي ـ

( أنِ كرد على ىبيؿ اإلابار غير أنِ ارج إجى غرض آار (ك ييلحظ     كاب اإلماـ    
كاارج إجي ـ, تمثؿ    اجتك يِ اجمتضمف مدنى اجن   إذ ي كف اجمدنى اجضمن : ال تؤ ؿ األمر 

,  دلى اجرغـ مف اجم اني اجت   اف يحظى ب ا (ْ)اصلح اجمك ؼ؛ ألنِ ال مدنى جتأ يؿ ذجؾ
نما ىاؽ اجحديث على ليأة اإلابار؛ (اإلماـ ( جـ يتك ِ جدثماف باألمر بصكرة مباشرة كا 

    جيطرؽ بذجؾ  انب اجليف كالىيما أف اجمك ؼ  اف متشن ا زيادة على أف اإلابار اجذم ي كف
)) أبلل مف صريح األمر كاجن  ؛ ألٌنِ  أٌنِ ىكرع إجى االمتثاؿ كاالنت اء   ك يابر مدنى األمر 

  انت اجْكة اإلن ازيي غير اجمباشرة جلفدؿ اج بلم  ت مف    أىلكب اجطلب, كاجدعكة  ,(ٓ)بِ((
ف اجغرض اجتأثيرم إجى اجْياـ ب ن از األمر؛ جي كف اج بلـ أ ثر تأثيرا كك دا    اجميااطب, ك د  ا

 (    اجاركج إجى اجناس, كرد ظبلمت ـ.(ي مف    مكا ْي عثماف على طلب اإلماـ

                                                 
 .ُِِ/ِنيج البالغة: ( (3
 .ّْ/َُظ: منياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 .ّٕ/ّظ: شرح نيج البالغة)المكسكم(: ( (1
 .ِْٔ/ٗظ: شرح نيج البالغة)ابف أبي الحديد(: ( (4
ق(, تح: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد, كالشيخ عمي محمد ّٖٓ, جار ا الزمخشرم)تالكشاؼ( (5

 .َِٗ/ُ: معكض
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 ؿى دى اعتى  فٍ مى  (    مدرض  كابِ على مف طلب منِ اجنصح: ))(كمف ذجؾ أيضا  كجِ     
ف ان مً رَّ شى  هي دي غى  افى ف كى مى كى  ا,يى اقً رى فً  دى نٍ عً  وي تى رى سٍ ت حى دَّ اشتى  وي مَّ ا ىى نيى ت الد  انى ف كى مى كى  ,كفه بي غٍ مى  كى يي فى  اهي مى كٍ يى 
ًكمى عى مى  اؿً بى يي  ـٍ ف لى مى كى  ,ـه كٍ ري حٍ مى  كى يي فى  وً مً كٍ يى  ف مى كى  ,ؾه الً ىى  كى يي فى  اهي يى نٍ دي  وي ت لى مى مى ا سى إذى  وً تً رى ف آخً مً  وي نٍ ا زي
((لكى اليى  وً يٍ مى عى  بى مى غى  وً سً فٍ ف نى مً  قصى د النَّ اىى عى تى يى  ـٍ لى 

 كابِ على ىبيؿ  ((,  ْد ىاؽ اإلماـ(ُ)
اجفدؿ اج بلم  اإلثبات , اجذم يتاللِ اجنصح كاإلرشاد إذ  اف اجمدنى اجمىتلـز جلاطاب ي مف    

األىلكب اجدعكة إجى اجحذر مف باب اجتلطؼ باجاطاب مع اجمتلْ  ك   اجحاؿ لذق ي كف 
رغبي    حدكثِ اجتك ي   اجمتمثؿ باجن   أبلل كآ د؛ ))ألٌنِ يبرز اجمن   عنِ    مدرض اجكا ع 

 .(ِ)كحرصان على تحْيِْ كحثان على االنتباق كىرعي اإل ابي((
كتأىيىا على لذا ي كف اجمدنى اجظالر جؤل داؿ اج بلميي    اجنص لك اإلثبات. أما اجمدنى      

 اجمىتلـز  يتمثؿ    اجتك يِ كلك اجتحذير, كاجن   مف اجغفلي.
اجمتمثؿ باجدعاء  التكجيوإجى دالجي  اإلثباتالجي كمف اركج اجفدؿ اج بلم  اجْكج  مف د     
( اجذم يكبخ بِ أصحابِ بدد أف دعالـ إجى رد  اجظاجميف  لـ يحر كا ىا نا,  مف  بلـ ( كجِ
( ك د  مع اجناس كحض ـ على اج  اد  ْاؿ  كـ من ـ: )يا أمير اجمؤمنيف إف ىرت ىرنا (جِ

ـٍ  (: ))(مدؾ(  ْاؿ  ْد  اء لذا اجاطاب , (ّ)((ًلريٍشد كىالى ىيًديتيـٍ لىقىٍصد تيـٍ الى سيدِّدٍ  مىا بىاليكي
(  بلمِ على ىبيؿ اإلابار غير أنِ (مشتمبل على  دؿ  بلم  غير مباشر إذ أكرد اإلماـ

(, ك د ًلريٍشد كىالى ىيًديتيـٍ لىقىٍصد الى سيدٍِّدتيـٍ ارج إجى دالجي أارل ظ رت    دالجي اجدعاء بْكجِ: )
عاء؛ نظرا جما  ىبت أيدي ـ, كجما أ لبكا على أنفى ـ مف اجايبي, كاجاذالف  ْد  اء لذا اجد

 مبددـ االىتْامي كاجٌىداد جما  يِ اجٌصبلح كاجٌرشاد كعدـ االلتداء جلْصد أ )) ( علي ـ(دعا
  اف اجغرض اإلن ازم غير , (ْ)((األمر اجمدتدؿ اجذم ال يميؿ إجى أحد طر   اال راط كاجتفريط

 جلفدؿ اج بلم  يتمثؿ    تكبيا ـ, كتْريد ـ, كاجتْليؿ مف شأن ـ.  اجمباشر
كمف صكر اركج اجفدؿ اج بلم  اجتك ي   عف دالجتِ اجحْيْ  إجى دالجي اجتدبير       
يا أمير اجمؤمنيف أم  تني أعظـ مف لذق ) تاؿ )) (, اجذم يرد  بِ على مف  اؿ جِ:( كابِ

                                                 
 .ِّٕمستدرؾ نيج البالغة: ( (3
 .ُّٔ/ِعمـ المعاني: دراسة بالغية كنقدية في مسائؿ عمـ المعاني: ( (1
 .ُٖٔ/ ُنيج البالغة: ( (1
 .ّٗ/ٖمنياج البراعة)الخكئي(: ( (4
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 ؾى حى يٍ كى ( :)) ( ْاؿ ,(ُ)((بدض ا إجى بدض باجىيؼ(؟ إف اجبدريي جيمش  بدض اجصحابي
,  اف لذا اجاطاب متزامنا مع كا دي اج مؿ إذ  اف (ِ)؟((اىى دي ائً قى ا كى ىى ري يٍ مً ا أى نى أى كى  ةن نى تٍ فً  بي رٍ الحى  كفي كي تى أى 

( جبدض اجصحابي  ْد أ بركا (لناؾ  ثير ممف جـ ي ف جيىتىيل األمر اجمتمثؿ بمْاتلي اإلماـ
كعدكق  تني إذ جـ ت ف ج ـ بصيرة ااجصي يميزكف ب ا, بؿ أاذكا األمر على ظالرق  لذا األمر,

بأف اجمىلميف يْاتؿ بدض ـ بدضا مف دكف أف يدر كا اجحؽ  يتبدكا أللِ؛ كبحىباف لذا  اء 
(     كابِ (( على مف عدال تلؾ اجكا دي بأن ا  تني عظيمي, ك د كظؼ اإلماـ( كاب اإلماـ

غير أنِ عدؿ  يِ  (ةن نى تٍ فً  بي رٍ الحى  كفي كي تى أى جتك ي   اجذم كرد على ليأة االىتف اـ)اجفدؿ اج بلم  ا
اجتدبير اجذم يظ ر باجتكبيخ, كاجتْريع, كاإلن ار  ضبل  إجى  كة إن ازيي غير مباشرة تمثلت   

نما يدبر عف إن ارق كتد بِ مف  كجِ لذا (عف اجتد ب  اإلماـ ( ال يريد  كابا مف اجمااطب كا 
 فال اجحرب ال يم ف أف ت كف  تني, ك اْدلا عل  ابف أب  طاجب, اجْرآف اجناطؽ, كاجحؽ اجمبيف.أل

كمف ذجؾ أيضا يارج االىتف اـ اجذم كييراد بِ: ))االىتابار كلك طلب ابر ما جيس عندؾ,      
كجـ  كلك بمدنى االىتف اـ؛ أم طلب اجف ـ؛ كمن ـ مف  ٌرؽ بين ما بأٌف االىتابار ما ىبؽ أكالن 

 انتْاال اجطلب أىاجيب أ ثر, كاجذم ييدد (ّ)يف ـ حؽ اجف ـ؛   ذا ىأجت عنِ ثانيان  اف اىتف اما((
 بدالالت د كصؿ  السيكطي , حتى أف(ْ)اجت  كضع ج ا جدالجتِ مغايرة تحكيليي دالالت إجى

, يارج اجى (ٓ) بلِ اجدلماء ذ رق ما بذجؾ  امدا دالجي, كثبلثيف يفتاثن إجى اجتحكيليي االىتف اـ
م نكني  د زنت  أمر  بامرأة ( جدمر حينما  اءكا إجيِ(أغراض أارل  اجن   مف ذجؾ  كجِ

ى تَّ حى  فً كٍ ني جٍ ف المى عى ـ, كى مً تى حٍ ى يى تَّ حى  يِّ بً ف الصَّ : عى ةو ثى الى ف ثى عى  عي فى رٍ يي  ـى مى القى  فَّ أى  تى مٍ مً ا عى مى أى  : ))بر م ا
 ْد اشتمؿ اجاطاب على  دؿ  بلم  طلب  تمثؿ , (ٔ)((ظٍ قً يٍ تى سٍ ى يى تَّ ـ حى ائً النَّ  فً عى , كى ؽٍ يٍ فً يى 

( ك د حْؽ غرضا إن ازيا يفيد اجن   كبذجؾ ي كف اجمحتكل تى مٍ مً ا عى مى أى (: )(باالىتف اـ     كجِ
اجْضكم لك اجدعكة إجى االنت اء عما عيـز على  دلِ, أال كلك ر ـ اجزانيي كمما أعطى االىتف اـ 

( جـ ي ف ينتظر ردا مف عمر على اىتف امِ إذ جـ (اجىياؽ؛ إذ إف اإلماـلنا دالجي اجن   لك 

                                                 
 .ّٓٓ/ُنيج السعادة: ( (3
 نفسو.( (1
 . ِّٔ/  ِ: في عمكـ القرآف البرىاف( (1
 .ُُُ:قاسـ أحمد الشريؼ, حساـ النبكم بالخطا تحميؿ إلى مدخؿ الداللة, كمحددات الطمب تحكيالتظ: ( (4
 .ُُٕ: ظ: نفسو( (5
 .ّّْ/ٗنيج السعادة: ( (6
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نما اجغايي ل  دعكتِ إجى  يطلب مف  بلمِ اجغرض اجتدليم  اإليضاح  كتدليـ اجحي ـ اجفْ   جِ كا 
(     كابِ, كاجمرأة اجت  ً  ء ب ا تداؿ    (عدـ إ امي اجحد على: ثبلث ذ رلـ اإلماـ

اـل  اف عدـ تطبيؽ اجح ـ يشير إجى تحْؽ اجغرض اجتأثيرم مف اجح ـ كير ع عن ا اجْ لـ كمف ث
 اجفدؿ اج بلم  اجطلب .  

( (أيضا  كجِ الفعؿ التعبيرممف دالجي اجطلب اجى  الفعؿ الكالمي التكجيييكمف اركج      
مىتىى كيٍنتيـٍ يىا ميعىاًكيىةي سىاسىةى مف  تاب جِ اجى مداكيي أيضا: )) كيالىةى أىٍمًر ااٍلمًَّة؟ الرًَّعيًَّة, كى ًبغىٍيًر  كى

( بدالجي (, إذ ذ ر اإلماـ األ داؿ اج بلميي    اطابِ (ُ)((قىدىـو سىاًبؽو كىالى شىرىؼو بىاًسؽو 
اجتك يِ اجمتمثؿ باالىتف اـ غير أنِ طلب دالجي أارل  تـ اجددكؿ عف اجتك يِ إجى اجتدبير كلك 

( على مداكيي أف ي كف مىؤكال (ف    أن ار اإلماـاإلن ار   اف اجمحتكل اجْضكم جلفدؿ ي م
على اجرعيي ككج  أمر اجمىلميف إذ جيس جِ ىابْي شرؼ أك مك ؼ إي اب  أك نصرة جلديف أك 

 ىكل ذجؾ يؤللِ جلابل ي كاجح ـ.
على ىبيؿ اجتْريع كاجتدنيؼ كاجدتاب ))مف لذا اجمنطلؽ  اء االىتف اـ    اجاطاب اجدلكم      
أف يل  ؾ جذي كف   ىلؿ  نتـ ىاىي اجرعيي ككالة أمر االٌمي بغير  دـ ىابؽ يدن  أنٌ  ن ار أمكاإل
, كب ذا األىلكب اجتك ي   االىتف ام  غير (ِ)((مكر االٌمي بغير  دـ ىابؽ كال شرؼ ىابؽأأحد 

 اجمباشر تتحْؽ اجْكة اإلن ازيي غير اجمباشرة جلفدؿ اج بلم .   
( جمف طلب منِ (إجى دالجي ثانيي أيضا  كابِ التكجييي كمف انتْاؿ اجفدؿ اج بلم      

 ـى دً ا نى يى يٍ فً  ـى قى ف سى مى كى  فى مً ا أى ييى فو  حَّ صى  فٍ مى  ؟ارو دى  فٍ مً  ؾى لى  ؼي صً ا أى مى كى (: )) (كصؼ اجدنيا,  ْاؿ جِ
, إذ كرد (ّ)((نارا اليى امً رى ي حى فً كى  ابي سى ا حً يى لً الى ي حى فً  فى تً ا في يى يٍ ى فً نى غٍ ف استى مى كى  فى زى ا حى يى يٍ فً  رى قى ف افتى مى كى 

(؛ جيؤدم مدنى ثانكيان غير ارو دى  فٍ مً  ؾى لى  ؼي صً ا أى مى كى  ()(اجفدؿ اجتك ي   االىتف ام     اطابِ
مدناق اجحْيْ , أال كلك اجتحْير كاجتْليؿ مف شأف اجدنيا كتصغيرق ,  ْد رمى اإلماـ مف 

ملذات ا, كبحىباف لذا ن دق  د ( إجى تنبيِ اجناس كتحذيرلـ مف اجدنيا كاجىد  كراء  كجِ)
ضمف اجطلب مدنى آار أراد بِ دالجي اجتدبير عف  لي شأف اجدنيا كاىت ا,  ف  أكج ا عناء, ك   

( مف  كجِ  كابان آارلا  ناء, ك   حبلج ا حىاب, ك   حرام ا عْاب,  لـ ي ف ينتظر اإلماـ)
ٌنما  صد تحذيرلـ مف اجدنيا كلذا اجمدنى يي  لتمس مف اجاطاب  ضبل عف اجمْاـ, مف اجمتلْيف, كا 

                                                 
 .ُّْ/ّنيج البالغة: ( (3
 .ّْ-ِْ/ُٖمنياج البراعة)الخكئي(: ( (1
 .ِٖٗ/ّمصباح السعادة: ( (1
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اجذم  يؿ  يِ كتأىيىا على لذا يتمثؿ اجْصد اجمراد إن ازق  ضبل على اجغرض اإلن ازم غير 
 اجمباشر مف اجفدؿ اج بلم . 

كيرد     كاباتِ أيضا انتْاؿ اجمدنى مف اجفدؿ اإلثبات  اج امف    اجابر اجظالر إجى اجفدؿ      
بكصف ا  يزءا مف األ داؿ اج بلميي غير اجمباشرة؛ ألف اجمدنى  كنايةبالاجتدبيرم اجذم يتمثؿ 

اجحر    ي ا يؤدم إجى مداف أارل تحتاج إجى إعماؿ اجذلف جمدر ت ا كاجكصكؿ إجي ا مع عدـ 
ؿى اٍلقىٍكـي ًإٍطفىاءى ني : ))((االىتغناء عف اجمدنى اجحر  , مف ذجؾ ما كرد     كؿ اإلماـ اكى كًر حى

سىدَّ فىكَّارًهً اً ًمٍف مً     اطابِ لذا    صدد  ((, إذ  اف اإلماـ(ُ)((ًمٍف يىٍنبيكًعوً  ٍصباًحًو, كى
؛ إذ حاكؿ (ِ)اجحديث عف تماجؤ  ريش عليِ كمنابذة بدض اجصحابي جِ  ضبل عف مداكيي كشيدتِ

 ـ لؤالء اجثلي اجضاجي تغيير ك  ي اجرىاجي اجىماكيي عف م رالا اجمكضكع جِ,   نحكا إجى ميكج
عف ذجؾ  ((كغراْزلـ كألكاْ ـ ظنا من ـ بأف عمل ـ لذا ىييالدلـ    اجدنيا, ك د عبالر اإلماـ

ڎ   ڎ  ڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ      ڌ  ڌچبأىلكب  ناْ  مىتكحى مف  كجِ تد جى:

ًإٍطفىاءى ( اجفدؿ اج بلم  اإلابارم اجذم مىثؿ اجمدنى اجظالر: )( ْد ذ ر اإلماـ , (ّ)چک
سىدَّ فىكَّارًهً  كًر اً ني  ك كارق اجكاليي كاجابل ي كبمصباحِ ك صد بِ (, ًمٍف يىٍنبيكًعوً  ًمٍف ًمٍصباًحًو, كى

كاجمصدر كاجكريث اجشرع  جحمؿ اجرىاجي اجىماكيي بدد اجرىكؿ  جذجؾ اجٌنكر ياجحامل ينفىِ اجٌشريف
 (.(كلك ما يمثؿ اجمدنى اجثانكم مف  كابِ ,(صلى اهلل عليه وآله)األ ـر
كبحىباف لذا  انت اجْكة اإلن ازيي جلفدؿ اج بلم  غير اجمباشر لك اجتدبير إذ  اف اجمدنى      

, ()( ضدف ـ ك لي حيلت ـ    محاربي اَّ(اجمىتلـز جلفدؿ ي مف    بياف اإلماـ
 ( .(ك   عداْ ـ جئلماـ ,(صلى اهلل عليه وآله)كرىكجِ
      

 

 

 

 

                                                 
 .ُِٕ/ِنيج البالغة:( (3
 .ُِٔ/ّْبحار االنكار: ظ: ( (1
 .ٖالصؼ: سكرة ( (1
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بات يف خىا احلِدَاجانثانث: انفصم 

 اإلماو عهي
  أوال: مفهوم الِحَجاج.
 ثانيا: تقنيات الحجاج.

 األدوات اللغوية. .1
 التقنيات البالغية. .2
 السلم الحجاجي. .3
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 اججَاحلِ

  ف  اجمىتدملي, اجلغي دراىيعلى  يصب  ؿ التمامِ اجذم اجدلـ ل  اجتداكجييجما  انت      
د مف نتاْج اجتحكؿ كاجتطكر اجذم طاؿ اجدراىات   ك ييد اجْريىي؛ مباحث ا أحد دديي  اجح اج

إذ بدأ اجح اج حديثا بكصفِ ببلغي  اجلىانيي, كتماض  يما بدد عف نشأة اجدراىات اجتداكجيي,
 ديدة, ثـ حاكؿ بدض اجدارىيف تاليصِ مما علؽ  يِ مف ببلغي اج دؿ األرىط    انت 

ـ تحليؿ اجاطابات أك علـ اجمْاصد, اجتداكجيي ل  اجمنحى اجلغكم األ رب اجى ذجؾ بكصف ا عل
 داؿ اجح اج  ي ا بكصفِ تْنيي اطابيي يتكىؿ ب ا اجمت لـ أك اجمرىؿ اجى بلكغ مْاصدق عند 
اـل تحكؿ االلتماـ مف اجكصؼ إجى بحث كىاْؿ االىتدماؿ, بددما تنٌبِ عدد مف  متلْيِ كمف ث

كظيفي اجح ا يي اجباحثيف إجى كظيفي أارل جلغي عدا اجتبليل كاجتكاصؿ, ل  اج
(Argumentative )   إجى  بلمنا عف طريؽ نىدى  نحف اجيكميي, حياتنا    نت لـ ماحين ننا 

 اجتىليـ بما يدرض عليِ مف أ  ار كح ججنحملِ على  كمدتْداتِ, اجمتلْ  أ  ار    اجتأثير
 جاف جفرنى ا إجيِ أشار ما كلذا ,ِب اجْياـ أك مديف, ش ء  بكؿ على كحثِ إ ناعِ, على دمؿنك 

 اجمااطب حمؿ إجى نىدى  نحف نت لـ حينما بأننا صرح حينما (J . M . Adam) أداـ ميشاؿ
جىك  ,مف   ي مديف بمكضكع اجمتدلْي اجتمثيبلت أك آراءنا, يتْاىـ أف على  اآلاريف حمؿ ا 
 .(ُ)مف   ي أارل آراْنا مف مم ف عدد بأ بر اال تداء على (المستمعيف)

 : جالحجا مفيكـ : أكال
 :لغة
. ( : أف))العيف اء    مد ـ )      ٍ تِي ٍ تِي  ىحى ى ِي اجظالفىر عند اجايصكمي. كاجًفدؿ حا ى يي: كىٍ  اجحي ال

جه  ي: حي ى ٍ تي عليِ ب ذا. ك مع اجحي ال  .(ِ)((كاحتى ى
لىٍبتِي باجحي : ))العرب لساف ك        ٍ تِي أىم غى ين حتى حى ى ِ ًح ا ان كميحا ال ٍ تِي أيحا   ًج اجت  حا ى  ى

ًتِ ... أىٍدجىٍيتي ب ا ٌ ان غلبِ على حي ال ِ حى ِ يىحي   يى كحى ال ين كًح ا ان نازعِ اجحي ال ِ ميحا ال  ... كحا ال
يي اجدجيؿ كاجبرلاف , كاجمحا ي أف يطلب  ؿ كاحد أف يرد اآلار عف ح تِ كمح تِ, (ّ)((كاجحي ال

ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻۀںہ ہ ہ چ   اؿ تداجى:

                                                 
 .ُُِالمسرحي في ضكء النظرية التداكلية, عمر بمخير: ظ: تحميؿ الخطاب ( (3
1) ) :)  .َُ/ّالعيف, )حجَّ
 .ْٓ-ّٓ/ّلساف العرب, )حجج(: ( (1
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 ل  مدنى اجح ي كاشتْا  ا بْكجِ: ))اجح ي ق(ّٓٗأبك ىالؿ العسكرم)تف , كبيٌ (ِ)(((ُ)چہ
 مف مأاكذة كل  االصؿ إجى اجفرع ردٌ  مف مىتْيـ ىنف على  يِ كاجمض  اجنظر    االىتْامي
 اجح ي كتأثير ش ء,    اجدالجي مف كجيس اجمىتدؿ  دلِ لك كلذا اجمىتْيـ اجطريؽ كل  اجح ي
نما تناجبرلاف   تأثير  اجنفس    صؿ اجح ي مف اجبرلاف الف اجح ي مشتْي مف مدنى في ا كا 

كينبغ  أف  اشتْاؽاالىتْامي    اجْصد حج يحج إذا اىتْاـ     صدق, كاجبرلاف ال يدرؼ جِ 
 .(ّ)((ي كف جغي مفردة

 كاألدٌجي, كاجبراليف اجح ج كاجغلبي عف طريؽ تكظيؼ اجنزاع لك اجح اج ي كف كبحىب لذا     
ًدؿه : ))ابف منظكركؿ كنلحظ        دال أك بمنزجتِ, اجح اج , أنِ يدد(ْ)((ر ؿ ًمٍح اجه أىم  ى

, على حيف (ٓ)باجح ي ))كاجلالدد    اجاصكمي كاجْدرة علي ا(( كاجذم يدن     نظرق مْابلي اجح ي
اـل يم ف  (ٔ)لناؾ مف يرل بأف اج دؿ أكىع مف اجح اج  منِ ما لك حؽ كمنِ ما لك باطؿ كمف ث

 اىتدماؿ على كاجمْدرة اجاصكمي مف انطبل  ما   ي جل دؿ مف مرادؼ اجح اج بأفال  اجْكؿ
 .عليِ اجاصـ كاجتفكؽ غلبي أ ؿ مف اجح ج,
كعف طريؽ تْص  اجمدنى اجمد م  جلح اج ن د أنِ يدكر    دالالت متنكعي تتمثؿ   :      

 اجبراليف.( بكىاْل ا اجمتمثلي باألدجي ك الغمبةك  الجدؿك  التخاصـك  التنازع)
 اصطالحا:

 تْكد أف اج ماعي أك اجفرد ب ا يحاكؿ اجت  اجاطكاتأما حدالق    االصطبلح   ك تلؾ ))     
ملمكىي(  حىيي أك م ردة ذلنيي) تمثيبلت على باالعتماد كذجؾ مديف, مك ؼ تبن  إجى اجمىتمع

Representation ازمي  ضايا على أك  Assertions – ح ياتArguments- إجى ت دؼ 
 .(ٕ)((مشركعيتِ أك رأم صبلحيي على اجبرلني
 جلح اج أنِ أ ثر إظ ارا جل انػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  الدكتكر طو عبد الرحمفعلى حيف ييلحظ    تدريؼ  .   

                                                 
 .ٔٔمف اآلية: ,فاآؿ عمر سكرة ( (3
 .ُُّظ: المفردات في غريب القرآف:( (1
 .َٕالفركؽ المغكية, تح: محمد ابراىيـ سميـ: ( (1
 .ْٓ/ّلساف العرب: )حجج(: ( (4
 .ْٓ/ّ)حجج(: فسو, ن( (5
 .ٖظ: الحجاج في القرآف, عبد ا صكلة: ( (6
 .ٖٕأزابيط:عسك مداخالت لسانية مناىج كنماذج, بنعيسى ( (7
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))  داجيي تداكجيي  دجيي,   ك تداكج ؛ ألٌف طابدِ اجف رم مْام   :اجتداكج  إذ يصفِ بأٌنِ
تبار مْتضيات اجحاؿ مف مدارؼ مشتر ي, كمطاجب إاباريي, يأاذ بديف االع كا تماع , إذ

كتك  ات ظر يي كي دؼ إجى االشتراؾ  ماعيا    إنشاء مدر ي عمليي, إنشاء مك  ان بْدر 
اجحا ي, كلك أيضا  دج ؛ ألٌف لد ِ إ ناع   اْـ بلكغِ على اجتزاـ صكر اىتدالجيي أكىع كاغنى 

عندق يت لى     ؿ منطكؽ يك ِ إجى اآلار أل ؿ  ,   ك(ُ)مف اجبنيات اجبرلانيي اجضيْي((
 .(ِ)إ  امِ دعكل مْصكدة ي كف جِ اجحؽ    االعتراض علي ا أك  بكج ا

,   ناؾ (ّ)اج دؿ  ف باىـ اجببلغي ضمف درجكأي  اجْدـ, منذ عنايي كضعم اجح اج  اف ك د     
كمع , (ْ)لىف (())ح اج اطاب )جىان ( كح اج اطاب )ببلغ ( كآار  ضاْ  أك ىياى  أك  

كمع تنكع اجح ج كتدددلا   ف اجغايي مف اجح اج تبْى كاحدة تتمثؿ    محاكجي اجمااًطب اجتأثير 
اـل اجتأثير    ىلك ِ كتأىيىا على لذا عر ِ  ثير مف اجباحثيف     اجمتلْ  كا  ناعِ بف رة ما كمف ث

 ضبل عف  ,(ٓ) ناع((بأنِ: ))اطابي تىت دؼ اىتماجي عْؿ اجمتلْ  كاجتأثير على ىلك ِ أم اإل
ذجؾ نلحظ أٌف جطبيدي اجنص كنكعيتِ األثر األىاس    تثبيت اجح اج مف عدمِ, إذ جيس  ؿ 
نص نثرم ىكاء أ اف إبداعيا أـ غيرق يتضمف إ ناعا أك تأثيرا, يدٌد نصان ح ا يان, بدجيؿ ما ن دق 

 فاؿ على ىبيؿ اجمثاؿ .   بدض اجح ايات اجارا يي أك اجْصص اجاياجيي اجت  يدتاد علي ا األط
 ك د ظ رت جلح اج ثبلثي مفاليـ:     
 مف ـك ي دؿ اجح اج مراد ا جل دؿ, كلذا ما ن دق عند اجْدامى كبدض اجمحدثيف اجدرب. -

 مف ـك ي دلِ بيف اج دؿ كاجاطابي, كلذا ما ن دق عند اجيكناف,    مؤجفات أرىطك . -

 نفىِ, مىتْبلن عف صناعت  اج دؿ مف كـ يرل اجح اج مبحثا  لىفيا كجغكيا  اْمان ب -

                                                 
 . ٓٔفي أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكالـ , طو عبد الرحمف : ( (3
 . ِِٔظ: المساف كالميزاف : ( (1
 قسـ , األدبك  المغة مجمة) كالمساءالت األسس المناظرة مفيـك , المعاصر العربي الخطاب في التداكليةظ:( (1

 .ِِٔ(: الجزائر جامعة , المغات ك اآلداب ,كمية كآدابيا العربية المغة قسـ
المجمس الكطني  م, حبيب أعراب, مجمة عالـ الفكر,الحجاج كاالستدالؿ الحجاجي عناصر استقصاء نظر ( (4

 .ٖٗ: َّ, المجمدُع ,ََُِلمثقافة كالفنكف كاآلداب, الككيت, سبتمبر 
 .ٕالبالغة كاالتصاؿ, جميؿ عبد المجيد: ( (5
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 .(ُ)كاجاطابي, كلذا اجمف كـ أدٌؽ كأعمؽ مف اجىابْيف, كيتمثؿ    مؤجفات اجغربييف اجحديثي
 اال تناع على اجمتلْ  تحمؿ اجت  اجتْنيات م مكع أك اإل ناع,  ف لك أرسطك عند اجح اجك      
 .(ِ)اإلذعاف أك

 اجمداصرة, اجح اج نظريي عليِ  امت ذماج األىاس ح ر بمثابي أرسطك راءآ  انت لنا مف     
 مؤىس اجببلغي اج ديدة اجباحث اجتشي   ااتارق اجذم اجفرع  اجدنكاف كلك اج ديدة, اجببلغي أك

    (L.O.Tytécaتيتيكا )مع زميلته البلجيكيت اآلخرى  (CH.perelman) بيرلماف شاييـ
 لك اجح اج مكضكع)) :ك يِ يرياف أف ـُٖٓٗىني  اجصادر ,(الحجاج في ؼه مصنَّ )  تاب ما
 مف علي ا يدرض بما اجتىليـ إجى باألذلاف تؤدم أف شأن ا مف اجت  اجاطاب, تْنيات درس

 .(ّ)((اجتىليـ ذجؾ در ي    تزيد أف أك أطركحات,
 اجغايي مف اجح اج جدل اجمؤجفيف ل  اجتأثير    اجمتلْ  اجذم يحملِ على اجدمؿ أك اجت يْي      
 عف طريؽ صكغِ جنظريتِ    اجبرلاف  اف يرم  اجى))دراىي بيرلمافي جذجؾ  ضبل عف أف اجنفىي
 على اجتأييد لذا تدزيز ج ـ, أك تْدـ اجت  جلفركض األشااص بتأييد تىمح اجاطاب ,اجت  تْنيات
ال  اجت  اجح اج جنظريي إنشاِْ    ااصي ألميي اجح اج عناصر أكجى , إذ(ْ) ثا تِ(( تنكع
 كاجمْاـ باجمااطب تتدلؽ اجت  اجاار يي باجظركؼ التماما تكج  اجلغكيي بؿ ىاجيبباأل ت تف 

 األشااص     اعلي بصكرة اجاطاب عبر اجتأثير ىبؿ عندق جبحث اجبرلاف نظريي ااصي؛ ألف
 اجمدطيات بدض على اعتمادا اجكا ع جْراءة مديف عف تصكر عبارة:عندق اجح اج كي كف

 اجذم باجىامع اجمدنى ك كد , كيربط(ٓ)لذا اجاطاب ين ب اجذم اـكاجمْ اجمحا ج    اجااصي,
إٌف بيرجماف كتيتي ا أصبل كنظرا ج  دي ما اجكا ريف    لذا اجم اؿ  يؿ: ))  ح ا ا جما  اف جكالق

 .(ٔ) د عمدا إجى إحياء اجببلغي اجْديمي, كج ف    ثكب  ديد لك اجح اج((

                                                 
 . ٗ – ٖ: الحجاج في القرآف , عبد ا صكلة : ظ( (3
 .ُٖ, سامية الدريدم:كأساليبو بنيتو , العربي الشعر في الحجاجظ: ( (1
, حمادم صمكد: ( (1  .ِٗٗأىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك الى اليـك
 . ِٕالحجاج في القرآف:( (4
بحث في بالغة النقد المعاصر, محمد سالـ  المعاصرة البالغة في كتطكره بيرلماف عند الحجاج ظ: مفيـك( (5

 .ُٔ:محمد األميف
 .ٕٖبالغة اإلقناع في المناظرة, عبد المطيؼ عادؿ: ( (6
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اـل   ف ميؤجالؼ       ك م كرق اجاطيب بيف اجتفاعؿ صميـ    اجح اج يينزؿيكاه كتيت بيرلماف كمف ث
 ثانيي, على اجرغـ مف   ي مف اجاطاب كصناعي   ي, مف جل دؿ أمرا مفار ا   ما ي دبلنِ

اجمتلْ ,     اجذلن  األثر إجى يْكد اجذم اجف رم اج دؿ اجتمش  مف يأاذ   ك.ب ما اتصاجِ
ذعانِ  تك يِ اجاطابي مف كيأاذ كمكا ؼ, آراء  يِ مف ء ا كما اجاطاب جفحكل نظريا إذعانا كا 
 اجاطاب كصناعي اج دؿ عف اجح اج كبااتبلؼ عليِ كاجحض جِ كاإلعداد اجدمؿ أك اجىلكؾ
 .(ُ) ديدة ببلغي يشٌ ؿ اجدمل , كاجىلك   اجنظرم اجتأثيريف بيف ك مدِ
ذا      ت كف جاطاب,ا    كتْنيات أىاجيب م مكعي ِكصفب اجح اج عرؼ  د بيرلماف  اف كا 
وجىٌ كهىد اَسكىيبر (, O. Ducrotديكرك )  ف  (ِ)رياضيي أك ش ليي, أك منطْيي, شبِ

(J.C. Anscombre  )  عف اتحدث ْديدكد اجي ما اجفضؿ    كضع األىس اجلغكيي جلح اج 
اجح اج مد ما صار يداجج    إطار جىان   ألف؛ بيرلماف دعن ما لك عليِع ماتلؼ ح اج

, إذ ي دبلق )) امنا    اجلغي ذات ا ال  يما (ّ)(التداكلية المدمجةصطلح عليِ بػ)محض كلك ما يي 
, (ْ)يم ف أف ينطكم عليِ اجاطاب مف بنى شبِ منطْيي  ما ل  اجحاؿ عند بيرجماف كتيتي اق((

ـ )) نظريي ُّٕٗ,  ْد أىىا ىني (ٓ) مٌثلت أعماج ما تيارا تداكجيا  ارب اجح اج مف زاكيي ماتلفي
ي ت تـ باجكىاْؿ اجلغكيي, كب م انات اجلغات اجطبيديي اجت  يتك ر علي ا اجمت لـ ... ثـ نظريي جىاني

 –)إننا نت لـ عامي بْصد اجتأثير(,  اجح اج عندق  :أن ا تنطلؽ مف اجف رة اجشاْدي اجت  مؤدالا
 -( الحجاج في المغة)  انسككمبربحىب ما يدٌؿ عليِ عنكاف  تابِ اجذم أجٌفِ باالشتراؾ مع 

ي مف    بنيي اجلغي نفى ا, ال    ما يم ف أف يترتب عليِ اجاطاب مف بنى شبِ منطْيي أك 
    اجمدم ي اجتداكجيي كلذا يدن  أف ,(ٔ)بيرلماف كتيتيكاهش ليي أك رياضيي,  ما ل  اجحاؿ عند 

نما اجلغي إطار اارج اجتداكجيي اج كانب عف باجبحث تدنى ال اجدالجي  بنيي دااؿ عن ا تبحث كا 

                                                 
 .ِِ-ُِظ: الحجاج في الشعر العربي:( (3
 .ِِ: ظ: نفسو( (1
 مف التقاليد الغربية في الحجاج نظريات أىـ كتاب الحجاج في المغة, شكرم المبخكت, ضمفة نظريظ: ( (1

 .ّّٓ: صمكد حمادم إشراؼ اليـك إلى أرسطك
 .ّّالحجاج في القرآف: ( (4
 . ٓٗظ : بالغة اإلقناع في المناظرة : ( (5
 . ّّظ : الحجاج في القرآف : ( (6
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اـل  (ُ)نفى ا اجلغي  أعماال تحْؽ اجلغي أف لك اجمدم ي, اجتداكجيي مف اجمبدْ  ))  اجمك ؼ كمف ث
 عف صكرة اجْكؿ مدنى ي كف أف يىتلـز كلذا    اج كف األشياء جحاجي كصفا كجيىت جغكيي,
بيف مدنييف جلح اج: اجمدنى االعتيادم,  ديكرك, ك د ماز (ِ)((اج كف عف ال اجْكؿ عمليي
نى اجفن . أما اجمدنى اجدادم  يريد بِ اجصكرة اجت  ييداد ب ا عرض اجح ج كتْديم ا, كلك كاجمد

ي دؼ مف ذجؾ اجى اجتأثير    اجمتلْيف جي كف اجاطاب نا حا  داال, كلذا أكؿ مدايير اجىمي 
اجح ا يي ج نِ غير  اؼ, إذ ي ب مراعاة طبيدي اجمىت دؼ  ي كف اجاطاب مناىبا جِ, ك ذجؾ 

اجتْنيات اجح ا يي ك درات ا اجمىتدملي    اإل ناع,  ضبل عف اىتثمار اجناحيي اجنفىيي     داجيي 
اجمتلْ  إلحداث اجتأثير اجمطلكب أما اجمدنى اجفن   يشير إجى صنؼ ااص مف اجدبل ات 
اجمتضمني    اجاطاب كاجمدر ي    اجلىاف, كتنماز لذق اجدبل ات بأنال ا ىلميي متدر ي 

(Scalaireأك ,) ابلي جلْياس باجدر ات (ّ). 
جلح اج ييدد ضيْا؛ ألنِ  اْـ على رىكـ رياضيي  بيرلماف كتيتيكاهكبلحاظ ذجؾ   ٌف مف ـك      

 مف كم ما جلح اج ييدد كاىدا؛ ألن ما ي دبلف  ؿ  كؿ م ما  انسككمبر كديكرككمنطْيي, أٌما 
ـى  اجح اج    نظرلما  اْف      .(ْ) كلر اجلغي اف غرضِ  كال ح ا يا؛ كمف ث

 ح ا يي,  كة مف اجْكؿ يتضمنِ ما بياف لك اجلغي    اجح اج مكضكعمف لنا يتبيف أفال ))     
  كجِ يك ِ  ي ا يت لـ اجت  اجلحظي    اجمت لـ ي دؿ مدناق, عف ينفصؿ ال أىاىيا م كنا تمثؿ 
 .(ٓ)((ما ح ا يي ك  ي 

اـل        تدكرعدق كأىىِ اجااصي بِ كاصبحت جِ  كا مىتْبل مكضكعا اجح اج ضحىأ كمف ث
 مدا,   آف  كاإل حاـ اإل ناع منِ اج دؼ اجلغي,     كلرم بدد ألنِ ؛ثاألبحااجدراىات ك  حكجِ
 اجح اج يدرؼفي قوله: )) (M. Meyerر )مايي ميشاؿبِ اجفيلىكؼ اجبل ي    صرح ما كلذا
 اطاب  ؿ فأل اجلغي,     كلريان  ددان ب اجح ا  ٌ  اجبدد ددكيي  ) إ حاميا ( إ ناعيا   دا ب كنِ عادة

                                                 
 .ُيعمرانف نعيمة: , ككمبركأنس ديكرك عند المغكم الحجاج ظ:( (3
 .ُّٓ: نظرية الحجاج في المغة( (1
 .ُِالتداكلية كالحجاج مداخؿ كنصكص , صابر الحباشة : : ظ( (1
 .َٖظ: حكارات األدياف في القرآف الكريـ, رغد عبد أبك جاسـ: ( (4
 .ُِٗيف الطمبة: , محمد سالـ محمد األمالمعاصر النقد بالغة في بحث المعاصرة, البالغة في الحجاج( (5
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 إ ناع ل  اجلغكم اجح اج ب ا أم إٌف ألـ ىمي يمتاز, (ُ)((إجيِ يتك ِ مف إ ناع إجى يىدى
 .كاىتماجتِ جلتفاعؿ مع ما ييدرض عليِ مف أ كاؿ كمدتْداتِ أ  ارق    كاجتأثير ,مااطىباج

 نظرم مدخؿ اإلقناعي, الخطاب ةبالغ في اجح اج     تابِ) محمد العمرميضع اجد تكر ك      
 أرسطك عند (اإل ناع) نظريي تطبيؽ( اجذم عمد  يِ اجى العربية الخطابة لدراسة كتطبيقي 

 :(ِ)ثبلث صكر يضدِ ضمف
 :نحك األمكر, مداج ي    ت ف  اجت  االحتماالت على اجْاْـ اجمضمر اجْياس كلك  :القياس .ُ

 .كاجمىتْص  كاجتضاد, اجتدارض,
 كيراد مْدمت ما,    حاجيف بيف اجمشاب ي على تْـك ح ي أك ببلغ , اىتْراء لك :المثؿ .ِ

 .مماثلت ا ن ايي إجى باجنظر ياىا  لمااإحد ن ايي اىتنتاج
 اجْكانيف حيزلا    كيداؿ اجصناعيي, غير أك اج الزة اجح ج( أرسطك)  عند كيىمى :الشاىد .ّ

    اجشالد كيتمثؿ .اجْضاْيي باجاطابي إ ماال كتاتص اجح ماء, كأ كاؿ كاالعترا ات, كاجش كد,
 .كاجح ـ كاألمثاؿ, اجشدر, كأبيات كاألحاديث, اجْرآنيي, اآليات تضميف    اجدربيي اجاطابي
كاجحٌ ي  د ت كف ظالرة أك مضمرة بحىب اجىياؽ اجكاردة  يِ, ك ذجؾ اجنتي ي كاجرابط      

 ت  : اجح ا   بين ما, كجبياف ذجؾ يم ف اجتمثيؿ باآل
 أنا جائع ,إذف أنا بحاجة إلى الطعاـ . – ُ
 أنا جائع , أنا بحاجة إلى الطعاـ . - ِ
 أنا جائع . - ّ
 أنا بحاجة إلى الطعاـ . - ْ

كعند اجنظر    لذق األ كاؿ, ييلحظ أٌف األكؿ من ا  د صر ح  يِ باجح ي كاجنتي ي كاجرابط      
ٌرح باجح ي كاجنتي ي, كأضمر اجرابط اجح ا  , ك   اجح ا   بين ما, أٌما اجْكؿ اجثان   ْد ص

اجْكؿ اجثاجث صٌرح باجح ي, كأضمر اجرابط اجح ا   كاجنتي ي؛ ج ٌن ا تىتنتج مف اجىياؽ, أٌما 
 اجْكؿ اجرابع  ييلحظ أنِ على نْيض األكؿ, إذ صٌرح باجنتي ي كأضمر اجح ي كاجرابط اجح ا   .      

 ات, أذ ر من ا :كتتىـ اجح ج اجلغكيي بىم     .
أٌن ا ىيا يي: بمدنى أف اجىياؽ لك مف يمنح اجدناصر اجصفي اجح ا يي ,  ْد ي كف اجدنصر  – ُ

 اجداؿ ح ي أك نتي ي أك غير ذجؾ بحىب اجىياؽ .

                                                 
 .ٗٗالحجاج كاالستدالؿ الحجاجي:( (3
 .َٗ-ُٕفي بالغة الخطاب اإلقناعي, محمد العمرم: ظ: ( (1
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أٌن ا نىبيي:  ل ؿ ح ي  كة ح ا يي مديني,  اجح ج  د ت كف  كيي أك ضديفي , أك  كيي – ِ 
 ,  يرٌد اآلار بح ي أ كل من ا  تدحض ا . كأ كل ؛  ْد تْد ـ ح ي  كيي

 أٌن ا  ابلي جئلبطاؿ:  اجح اج اجلغكم نىب  كمرف كىيا   ,أما اجبرلاف اجمنطْ    ك حتم  – ّ
 .(ُ)كاجدبل ي اجت  تربط بيف اجح ي كاجنتي ي تدعى ) اجدبل ي اجح ا يي (

ثؿ من  ا كاضحا    يم (( ييلحظ أف اإلماـ عل  أما  يما ياص اج كابات اجدلكيي     
عصرق, إذ جـ ت ف غايتِ مف   ضايا مع عف طريؽ تداطيِ اجفاعؿ اجح اج كظيفي ممارىي

 اج ريـ  اجْرآف طريْي ك ؽ على جلحْيْي ناطْا كمظ را  اف  حىب, بؿ اصكمِ اجح اج إ حاـ
 تراق اآلار, كتارة مع حكارق ياص ,  يماسكرة النحؿ, مف اآلية: چ﮲ے  ے  ۓ  ۓچ

نكازع  كتحريؾ بتك ي ِ() بديدا,  يْـك ضبلال كضؿ مدتْدق    تكلـ مف علىمدترضا 
    باجح اج ت دق يْـك كأارل.اجك كد لذا    صندِ كعظيـ اج كف لذا بمبدع جئل رار  طرتِ
األمي, عف طريؽ     اجفتني ييىدى مف كراِْ اجى اجذم اجتأكيؿ كىكء اجف ـ    اجغلط بياف مدرض

 .(ِ)ما ذيلب إجيِ  ىاد بغيي إيضاح كاجبرلني االىتدالؿ
 ماتلؼ دالج  مْصد ذم أىلكب على اجح اج اجذم تضمنتِ اج كابات ))  اْما ذجؾ ك ؿ     
 بأىاجيب ا اجلغكيي اجاصاْص اىتدماؿ    اجتبايف على تْـك جغكيي كآار, ي تنز بطا ي نمط بيف

 كعػػػػػػػػػدكؿ ككصؿ ك صؿ كتن ير كتأاير, كتدريؼ تْديـ أك كذ ر حذؼ اجماتلفي مف
؛ ألف اجلغي (ّ)أارل(( تارة اجمتلْ  حاؿ كمراعاة تارة اجاطاب ااتبلؼ ذجؾ بىبب كت رار كغير

 اجذم اجم نكف ذجؾ كاجدْؿ اجنفس م نكف عف اج اشؼ بمثابي ((بماتلؼ طراْْ ا كأىاجيب ا ت كف
 .(ْ)ي(( دلي أحداث صكرة    حْيْ  كا ع إجى كاجظركؼ اجمكا ؼ يتر ـ باىتدعاء

تتىـ بطابع كاحد  اإلماـ جىاف على اجكاردة اجح ا يي  ضبل عف ذجؾ جـ ت ف اجنصكص     
 ما يىتدعيِ كيفرضِ اجمْاـ كذجؾ بح ـ آار, إجى مظ ر مف بؿ إفال اجغاجب  ي ا اجتنكع كاجتغاير

 .(ٓ)اجح اج مف اجمىلؾ جذجؾ اجمتطلبي اجمكضكعيي كىيا اتِ

                                                 
 .َِ-ُٗالمغة كالحجاج: ظ: ( (3
ظ: كظيفة الحجاج في نيج البالغة )قراءة في االنماط كالدالالت(, د. ىادم شندكخ حميد السعيدم, كد. ( (1

 . َِّمجمة كمية اآلداب جامعة ذم قار(: حيدر برزاف سكراف العكيمي, )
 .َِّكظيفة الحجاج في نيج البالغة: ( (1
 .ِّٕعمـ المغة االجتماعي, كماؿ بشر: ( (4
 .ِِّظ: كظيفة الحجاج في نيج البالغة: ( (5
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 ثانيا: تقنيات الحجاج:
 ك  ي ادمي)) بغيي اطابِ    تكظيف ا إجى اجمااطب يدمد اجت  تْنياتاج مف م مكعي ل      

 جما كاجتبن  جمرادق, كاإلذعاف أكال, مك فِ بصحي اجتىليـ على اجمتلْ  حمؿ طريؽ على نظرق,
 .(ُ)((ثانيا نظر ك  ات مف يطرحِ
تدمؿ على  اجت  كظاْف ا ج ا  كاجب ل  إنما بدين ا, اجح ج ل  جيىت األدكات لذق أف غير     
  ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاج ىلكباأل    ح  ِ تْديـ على اجمرىؿ تديف أك كاجنتاْج, اجح ج بيف اجدبل ات ـيتنظ

 .(ِ)يتماشى مع اجىياؽ
 كتْىـ تْنيات اجح اج على:     
  ا يي,ح صبغي تحمؿ جغكيي, أدكات تكظيؼ إجى اطابِ    اجمااطب يدمد: .األدكات المغكيةُ
مف شأن ا أف تادـ اجغرض اجذم يرم  إجيِ     بلمِ, األمر اجذم  كاجنتي ي اجتدعيـ بيف تربط 

 :    األدكات لذق كتتمثؿ ,يدط  اجاطاب ألميي ك كة تى ـ    تدعيـ اجدمليي اجح ا يي
  ناءكب اجح ا  , اطابِ جتر يب اجمرىؿ يكظف ا اجت  اجلغكيي األدكات مف كل : أ. ألفاظ التعميؿ

 كمف لذق األجفاظ: ,(ّ) يِ ح  ِ
  المفعكؿ ألجمو )المفعكؿ لو(: -

 مصدر, أك لك)) (ْ)((اجمصدر, اجمف ـ علي, اجمشارؾ جداملِ:    اجك ت, كاجفاعؿ))كلك      
, كاجمفدكؿ أل لِ أك اجمفدكؿ جِ (ٓ)ك تِ ك اعلِ((    جداملِ كمشارؾ  بلِ, ما علي مف ـ  لب 

    تابِ باىـ ) باب ما ينتصب مف اجمصادر ألٌنِ عذر جك كع   يبكيوسمصطلح نحكم, أكردق 
األمر ( إذ يصفِ بْكجِ: ))  انتصب ألٌنِ مك كع جِ, كألٌنِ تفىير جما  بلِ جـ  اف؟ كجيس بصفي 

 , كت مف ح ا يي اجمفدكؿ جِ    أنِ ييىتدمؿ جبياف علي ما  بلِ. (ٔ)جما  بلِ كال منِ ((

                                                 
 .ٔٗفي تداكلية الخطاب األدبي)المبادئ كاإلجراء(, نكارم سعكدم أبك زيد:( (3
 .ْٕٕ: قاربة لغكية تداكليةم ظ: استراتيجيات الخطاب( (1
 .ْٖٕ: مقاربة لغكية تداكلية ظ: استراتيجيات الخطاب( (1
 .ُٖٔ/ِ: , تح: محمد محي الديف عبد الحميد, ابف عقيؿشرح ابف عقيؿ ((4
 .ْٓٔنحك المغة العربية, د. محمد أسعد النادرم:( (5
 . ّٕٔ/  ُالكتاب: ( (6
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, مف ذجؾ  كجِ اجذم ي يب (ُ)((بدض اجحضكر     كابات اإلماـ لولممفعكؿ ك د  اف      
ؿي لىٍكالى األبِ على لمالاـ بدد أف طلب منِ األاير أف يصؼ جِ اجمتْيف ك د أجحال على ذجؾ: ))  جى

ـٍ طىٍرفىةى عىٍيف, شىٍكقان  ـٍ ًفي أىٍجسىاًدًى يي ـٍ تىٍستىًقرَّ أىٍركىاحي ـي لى مىٍيًي ٍكفان ًمفى  الًَّذم كىتىبى اي عى خى ًإلىى الثَّكىاًب, كى
جلمتْيف أف كصؿ اجى لذا اج بلـ اجذم ي ٌز اجنفس كيحمل ا  ((  اف مف كصفِ ,(ِ)((اٍلًعقىابً 

على اجتف ر كاجتدبر مليا  ْد كصؼ اجمتْيف كصفا د يْا صكر  ي ا شك  ـ كتل ف ـ كرغبت ـ    
علي ـ إذ إفال ج ؿ إنىاف مكعد (  (َّغير أن ـ مك كجكف باأل ؿ اجذم  تبِ ا ((جْاء اجبارم

كمشيْتِ احتىابا  ()كأ ؿ م تكب    عاجـ اجغيب ال يالفِ كال يتد لِ بؿ  ؿ ذجؾ ب ذف اَّ
سكرة األعراؼ:  چہ   ھ  ہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ڻں  ں  ڻچ جْكجِ تداجى: 

ّْ . 
 ثلي برغبي اجمتْيف  ػػػػػػػػػػػػ  ( جبياف اجح ي اجمتمشكقا, كخكفاك د كرد تكظيؼ اجمفدكؿ أل لِ )     

( ككعيدق كبىبب اك  ـ مف ت اثر (االنتْاؿ مف دار اجدنيا اجى اآلارة مف أ ؿ اجظفر بكعد اَّ
اجذنكب كتفا م ا اجناتج عف طكؿ اجدمر كامتدادق  ْد  اءت اجح ج متأارة عف اجنتي ي كيم ف 

 تكضيح ذجؾ باجاطاطي اآلتيي:
 

     
 
 
 

( كاجفدؿ اجمضارع على نحك ما أفمف اجمصدر اجمؤكؿ اجمؤجؼ مف ) المفعكؿ لورد ك د ي     
 أفٍ  بً جى ف العى مً كى اجت  أرىل ا اجى مداكيي داحضا ب ا  ذبِ كزيفِ: ))  (( اء    إحدل  تبِ

ى مى عى ة كى مبى كجؿ طي   عز يى ي ىً تً الَّ  ؽى ائً ثى الكى  ثى نكي تى كى  افى ىى رٍ ؼ البي الً خى تي كى  افى سى ة اإلحٍ يى اكٍ عى ا مي يى  ؼى صً تى 
((لكى ي اليى فً  مى رٍ الجَّ كى  ـً الى األعٍ  سً مٍ طى كى  اـً كى األحٍ  ييعً ضٍ تً كً  ـً الى اإلسٍ  ذً بٍ نى  عى ة مى جى حي  هً ادً بى عً 

,  ْد حا ج (ّ)

                                                 
, كنيج ٖٓ, كمستدرؾ نيج البالغة: ُِٖ/ِ, ُُٕ, ْٓ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ, نيج البالغة: ( (3

 .َُّ, ُٗٓ/ُ, كمصباح البالغة: ُِ/ٗ, ََِ/ِالسعادة: 
 .ُِٖ/ِنيج البالغة:( (1
 .ْٖ/ْمصباح البالغة: ( (1

 الذجت
ُعيى بان رغبتهى

 وخىفهى يٍ انعماب

 

 انربط

 انًفعىل ألجهه

 )شىلا, خىفا(

 انُتيجت

نى تستمر أرواحهى 

في ابذاَهى طرفت 

 عيٍ
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(؛ جيبيف  ىاد ؼى صً تى  أفٍ مداكيي    اىتدماؿ اجمفدكؿ جِ اجمىبكؾ مف أف كاجفدؿ ) ((اإلماـ
كيضمر اج فر كيْكؿ بابلؼ  -ب تانا كزكرا  -ظ ر اإليماف ىريرتِ كااتبل  ا عما يظ ر   ك ي

ما يفدؿ إذ إفال ما يذ رق مف اإلحىاف كاجاير كاجدمؿ اجصاجح ال يت ىد    أ داجِ مف تضييع 
اـل  ْد ج أ اإلماـ اجى تكظيؼ  ((األح اـ كنْض اجمكاثيؽ كاتباع اج كل كغير ذجؾ كمف ث

اـل   ذق اجمفدكؿ جِ إلظ ار اجح ي عليِ كجبياف ح ْيْتِ جلمؤل    ي كف ج ـ تصكر عف ابثِ كمف ث
اجمظالر اجت  عيرؼ ب ا, كاجت  تأاذ بيدق بديدا عف طريؽ اجحؽ  ا يي جلتدجيؿ على  فرق كيم ف 

 اجتمثيؿ جذجؾ  يما يأت : 

 

  

 

 

 :الالـ -

ا يت ا    كل  إحدل األدكات اجلغكيي اجت  يتـ اىتدماج ا    اجمحا  ي, إذ تتمحكر ح      
, كلذق (ُ)أن ا تأت  جتدليؿ اجفدؿ, ىكاء أ انت الـ اجتدليؿ, أـ الـ    اجناصبي, أـ اجبلـ اج ارة

, مف ذجؾ  بلمِ محا  ا طاْفي مف أصحابِ؛ (ِ)((اجبلـ كاردة    مكاطف مف  كابات اإلماـ
اج ريـ بدد أف  ك يؿ إف عددلـ عشركف أجفا حينما طلبكا منِ أف ي يب مداكيي ك يشِ اجى اجْرآف

ال  تلكق   اف مف  كابِصفيفر دكق م را كاديدي    كا دي )  ؿى كٍ ا أى نى أى  ـٍ كي حى يٍ كى أنِ  اؿ: )) ((( كا 
لى إى عى دٍ أي  فٍ ي أى نً يٍ ي دً ي فً نً عى سى  يى الى ي كى لً  ؿي حً يى  سى يٍ لى , كى وً إليٍ  ابى جى ف أى ؿ مى كى أى ا, كى  ابً تى ى كً لى إا عى ف دى مى 
ـ, ىي رى مى ا أى مى يٍ كا ا فً صى عى  دٍ ـ قى يي إنَّ , فى رآفً القي  كـً حي كا بً ني يٍ دً يى ـ لً يي مي اتً قى ا أي مى ي إنَّ نِّ إ, وي مى بى قٍ  أى الى ا فى  ابً تى كً 

                                                 
 . ْٕٗ, عبد اليادم الشيرم :  مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطابظ: ( (3
, ُِْ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّّٔ/ّ, ُِٖ ,َِٖ, َِّ/ِسبيؿ المثاؿ, نيج البالغة:  ظ: عمى( (1

 .ُٗ/ِ ,َِّ/ُكمصباح البالغة:, ْٔٓ/ُُ, ِْْ/َُ, كنيج السعادة: ِّْ

 انُتيجت
يخانفت اإلسالو 

 وتعانيًه

 

 انربط
 أٌ تصف

 انحجت
وصف اإلحساٌ 

ويخانفت انبرھاٌ 

 وَكث انىثائك
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( جيبيف ليدينكااجبلـ اجتدليليي     كجِ: ) ((, إذ اىتدمؿ اإلماـ(ُ)((وي ابى تى كا كً ذي بى نى كى  هي دى يٍ كا عى ضي قى نى كى 
   م ر كدلاء يظ رق مداكيي إذ أكضح ج ـ ألصحابِ حْيْي لـ غا لكف عن ا تت لى 

بأف اجغايي مف  تاؿ اجْـك أصبل  انت    ىبيؿ اعترا  ـ باجْرآف اج ريـ كاألاذ بِ  ((اإلماـ
   أكامرق كنكاليِ  ()كاتباع أح امِ كمف أ ؿ إصبلح ـ كتْكيـ اعك ا  ـ بدد أف عصكا اَّ

مف ير ض  ((عف ذجؾ  أنِ جيس اإلماـ كنْضكا مكاثيِْ كغيبكا  تابِ كعتكا    األرض  ضبل
اجر كف كاالحت اـ اجى اجْرآف اج ريـ إذا ما ديع  إجيِ غير أنِ جدلمِ بمداكيي كمدر تِ بما يحملِ 

كإلصحابِ ر ض اجتح يـ كالىيما بدد أف  ارب اجنصر أك  اد يظفر بِ  ((مف حْد د يف جِ
( جيحتج علي ـ ب ذب اجْـك كنفا  ـ كجيظ ر الالـجكال إصرار أصحابِ على اجتح يـ كمف ثـ  اء بػ)

 ج ـ بأف اجحؽ جيس ما يدعك إجيِ لؤالء اجْكـ كيم ف اجتمثيؿ جذجؾ باآلت : 

 

 

      

الن ًفي )): (( كجِاجتدليليي أيضا  الالـتكظيؼ مف ك       ـٍ أىجى بىٍينىيي عىٍمتى بىٍينىؾى كى ـى جى : ًل ـٍ كىأىمَّا قىٍكليكي
؟ فىًإنَّ  لىعىؿَّ اى أىٍف ييٍصًمحى ًفي ىًذًه اٍلييٍدنىًة التٍَّحًكيـً ـي, كى يىتىثىبَّتى اٍلعىاًل , كى اًىؿي مىا فىعىٍمتي ذًلؾى ًليىتىبىيَّفى اٍلجى

  .(ِ)((أىٍمرى ىًذًه ااٍلمَّةً 

ِ علي تانْلباجت  ج أ إجي ا على مضض مف أمرق ( مف حادثي اجتح يـ ( بدد عكدة اإلماـ     
ىأجكق مىتف ميف عف ىبب  بكجِ اجتح يـ بينِ كبيف ممف  اف     يشِ إذ بِ أصحا ثلي أارل مف

أداة اجرب بيف باىتدماؿ  علي ـ  اف مف  كابِ أف احتج باجابل ي ِ مداكيي على اجرغـ مف أحْيت
( (( بأنًِليىتىبىيَّفى الـ اجتدليؿ اجداالي على اجفدؿ اجمضارع     كجِ )اجح ج )جدؿ(  ضبل عف 

ينماز اج الؿ مف اجداجـ كيبيف صاحب اجحؽ مف اجباطؿ  ْد أف  مف أ ؿلى ذجؾ إنما كا ؽ ع
احصر  بكؿ األ ؿ باجبياف كاإلصبلح باىتدماؿ أداة اجحصر ) جـ ي ف طاجبا  ((ألنِ ؛(ًإنَّمى

                                                 
 .ِْٗ/ِنيج السعادة: ( (3
 .ُٕٕ/ِنيج البالغة: ( (1

 انُتيجت

 يماتهت انمىو
 

 انربط

 انالو
 

 الحجة
 معاوية فساد إصالح

 وقومه
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زدق  إيمانا بْدر التمامِ بظ كر اجحؽ كبياف زيؼ مداكيي ت جـجلابل ي اجت  إف حصؿ علي ا 
ألنِ  اف ير ك بأف ييصلح حاؿ لذق األمي  ؛اجتح يـ اجى( (ج أاجمؤل  ْد كبطبلف دعكتِ أماـ 

غفلت ا كتر ع عف  اجىِ اجى رشدلا كتتنبٌ بدد ذجؾ دل ا تدكد  لاجمفتكني اجباغيي اجىاجبي جلحؽ 
اإلصبلحيي على  ((؛ كج ف مف دكف  دكل كمف ثـ  انت اجح ي تتمثؿ    رغبي اإلماـغي ا

( اجت  الالـجْبكؿ باجتح يـ مضطرا جذجؾ ك د تـ اجح اج بأداة اجربط )حيف  انت اجنتي ي ل  ا
ربطت بيف اجح ي كاجنتي ي  ضبل عف أف اإلماـ ج أ اجى تْديـ ح تِ بطريْي كعظيي ك دانيي ج ا 

ف اإلصبلح    آثارلا     جِ ألكاؤلـ . تذعف نفكى ـ, أك تطيِْ ماال  ي ا  اف اجمىتْبل , كا 

   كي: -

تدليؿ يداؿ على اجفدؿ اجمضارع  ينصبِ كتيدد  مف األدكات اجمىتدملي     كل  حرؼ     
اجح اج حيث ت مف ح يت ا    أف ما بددلا ي كف ىببا جما  بل ا ك د  اف حضكرلا على مىتكل 

, مف ذجؾ  بلمِ    اجحادثي اجت  (ُ)إذ كردت    أربدي مكاضع ((ضيؽ     كابات اإلماـ

إذ ش ا جِ  ((, اجذم  اف مف أصحاب اإلماـ(ِ)(ف زياد الحارثيالعالء بك دت بينِ كبيف )
مااطبا إياق  ((حاؿ أايِ اجذم جبس اجاشف كاعتزؿ اجدنيا كانْطع عن ا  داؿ عليِ اإلماـ

لىدىؾى أىتىرىلبْكجِ: )) كى ذىىى  أىمىا رىًحٍمتى أىٍىمىؾى كى ؿَّ لىؾى الطَّيِّبىاًت, كىىيكى يىٍكرىهي أىٍف تىٍأخي في اى أىحى ا أىٍنتى أىٍىكى
مىى اً ًمٍف ذًلؾى  قاؿ:  المؤمنيف, ىذا أنت في خشكنة ممبسؾ كجيشكبة مأكمؾ قاؿ: يا أمير عى

ـٍ  كا أىٍنفيسىيي مى أىًئمًَّة اٍلعىٍدًؿ أىٍف ييقىدِّري , ًإفَّ اى تىعىالىى فىرىضى عى , ًإنِّي لىٍستي كىأىٍنتى ؾى ٍيحى عىفىًة النَّاًس,  كى ًبضى
رىاجي  ليي كدرىا  ((,  ف  لذق اجْطدي اجحكاريي يْدـ اإلماـ(ّ)((ًباٍلفىًقيًر فىٍقريهي  بىيَّغى كىٍيالى يىتى 

كاضحا    اجتكاضع كاإلحىاس باآلار كمدايشي اجطبْات  ا ي جمف يتصدل جلىلطي كاجح ـ 
على عاصـ  انت غايتِ اجنصح كاإلرشاد كاجتبييف بأف اجدبادة ال تدن   (( حيف داؿ اإلماـ

                                                 
 .ِٖٗ/ِنيج السعادة: ك , ُِْ, كمستدرؾ نيج البالغة, ُٗ/ِظ: مصباح البالغة: ( (3
كمف  الحديث النبكم كمف ركاةشريح البصرم كاف مف العباد الصالحيف مف أىؿ البصرة  العالء بف زياد بف( (1

كثير الخكؼ كالكرع, ككاف يعتزؿ في بيتو كال يخالط الناس, ككاف كثير البكاء, لـ يزؿ يبكي  .التابعيف كبار
 (.ِٖ/ْسير أعالـ النبالء: ظ: ق) ٖٕتكفي في البصرة سنة  حتى عمي, كلو مناقب كثيرة

 .ِٗٗ/ِلبالغة: نيج ا( (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86
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( كاتباع تداء اجاشف كاالنْطاع عف اجدنيا كمف  ي ا بؿ ل  اجتدايش كاجتمتع بما أحؿ اَّ )ار 
بأفال ملبىؾ كطدامؾ  ((أح امِ ك كانينِ كاجىير علي ا بتكازف غير أف عاصما ردال على االماـ

ح ي مؤيالدا باج ((يا أمير اجمؤمنيف لك نفىِ ملبس اجفْراء كطدام ـ مف لنا  اء  كاب اإلماـ
(البد مف أف (  ْد أشار اجى أفال األْمي اجماتاركف مف اَّ )كياجت  تتمثؿ    اىتدماؿ اجحرؼ)

تتكا ر  ي ـ ىمات ااصي تؤلل ـ جحمؿ اجرىاجي اجمناطي ب ـ إذ البد جئلماـ اجدادؿ مف أف يتأىى 
ات اج ادحي باجفْراء    ي كف مثاال يحتذل بِ,  يبدث    نفكس اجفْراء كاجمىتضدفيف مف اجطبْ

األنس كيحمل ـ على اجصبر جما ابتيلكا بِ مف شظؼ اجديش كينزع مف مايلت ـ األ  ار غير 
  ن ـ إذا رأكا إمام ـ بتلؾ اج يْي كبذجؾ اجمطدـ اجمحمكدة اجت  تؤدم ب ـ اجى لبلؾ أنفى ـ )) 

  اجتالبىي ل ألف مف مدان؛ (ُ)(( اف أدعى ج ـ إجى ىلكاف جذات اجدنيا كاجصبر عف ش كات اجنفكس
طاعي اَّ ) (,اليالؾلك ) (. كمف ثـ  انت اجح ي لنا  اْمي على اجشدكر باجمىؤكجيي كا 

 كيم ف اجتمثيؿ جما ىبؽ باآلت :

  

   ب. تحصيؿ الحاصؿ:

 مف اجدارىيف مف يدد بدض اجاطابات حشكا كتحصيؿ حاصؿ ال  اْدة كال غايي منشكدة      
ألف  ؿ  زء مف اجاطاب جِ غرضِ اجااص كغايتِ اجت   من ا غير أف اجحْيْي بابلؼ ذجؾ؛

 اجت  اجاطابيي, اجصكرك  اجح ا يي, اجتنكعات بدض    اجضرب لذا مثؿتكييرم  اجى تحْيْ ا 

                                                 
 .ِْ/ُُشرح نيج البالغة)ابف أبي الحديد(: ( (3
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 اجضرب لذا تمثؿ اجت  اجح ا يي اجتنكعات كمف اجاطاب,    ح اجاجتأثير كاج بكظيفيتْكـ 

جميدالرؼا كحدة مف اجرغـ على ريؼاجتدا تدددب كيت ىد باجتمثيؿ, درؼيي  ما اجاطاب 
(ُ). 

اجحْيْ : اجْكؿ اجداؿ ,   ثبلثي أ ىاـ: حْيْ , كرىم , كجفظ على  ْىـيي كاجتدريؼ أك اجحد      
يطرد  إذاجرىم : اجلفظ اجشارح جلش ء بتدديد أكصا ِ اجذاتيي كاجبلزمي, , ك على ماليي اجش ء

اجزبد, يىتحيؿ إجى اجحمكضي, كيحفظ    اجامر: ماْع يْذؼ ب    حد  اجْاْؿ  كيند س,  ْكؿ
ت مع مف عكارضِ كجكازمِ ما يىاكم ب ملتِ اجامر, بحيث ال يارج منِ امر, كال يداؿ  اجدالف

, ك   اجليث: (اجامر: )   اجدْار  ْكجؾ ,شرح اجلفظ بلفظ أش ر منِ كاجلفظ :  يِ غير امر

 ف أف يتمثؿ اجح اج بأمٍّ حد مف لذق , كيم(ِ)مف األكؿ بيفكيشترط: أف ي كف اجثان  أ(, األىد)
اجحدكد؛ ألٌن ا تمثؿ)) تداريؼ ماتلفي أك طبْات متفاكتي جذات كاحدة, كج ٌف ااتيار أٌم من ا 

 .(ّ)ياضع جما يريد اجمرىؿ أف يْنع بِ اجمرىؿ إجيِ,  ما ياضع جنظرتِ إجى األشياء ((

 نريد حينما نحتا ِ ألننا لح اج؛ج مدابل اجغاجب   بحىب ما تْدـ ييمٌثؿ ))   اجتدريؼ     
, تحديد  إ ناع أ ؿ مف اجمتااطبيف بيف مشتر ي  كاعد على تْـك أرضيي لناؾ ت كف حتى مف ـك
 .(ْ)((أحىف

   مكاطف شتى كالىيما     ((كلذا اجضرب مف اجح اج كارد     كابات اإلماـ     
ألىْلي اجت  تاتص بْضيي ( أك كصؼ اجدنيا أك    اإل ابي عف بدض ااجحديث عف اجااجؽ)
    ؿ ذجؾ اجى اجتبييف كاإليضاح ب يراد اجتدريفات اجمتنكعي اجداجي  ((مديني إذ يدمد اإلماـ

ابرن  عف اَّ تداجى, أرأيتِى حيف ردالا على مف ىأجِ  ((, كمف ذجؾ  كجِ(ٓ)على اجمدرالؼ نفىِ

                                                 
 .َْٗ -ْٖٗ: مقاربة لغكية تداكلية ظ: استراتيجيات الخطاب( (3
 :ق(, تح: د. شعباف محمد اسماعيؿَِٔ)تبف قدامةعبد ا بف أحمد ركضة الناظر كجنة المناظر, ظ: ( (1
 .َْٗ: داكليةمقاربة لغكية ت , كاستراتيجيات الخطابٔٔ – ٖٓ/ُ
 . َْٗ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (1
 .ّٔ :شيتر رحيمة ,نمكذجاب االعر  أشعار جميرة , الشعرم النص تداكلية( (4
, ِِّ, ْٕ, كمستدرؾ نيج البالغة: ْْٗ, ّْٓ/ْ, ُِٖ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (5

 .  ُُّ/ٗ, ِٔٓ-ُٔٓ/ُكنيج السعادة: 
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,   يؼ رأيتِ حيف رأيتِ : ْاؿ جِ عبد مف جـ أرقأ( جـ أؾي باجذم (عبدتِ؟  ْاؿ أمير اجمؤمنيف
, افً مى ؽ اإليٍ ائً قى حى بً  بي كٍ مي القي  وي تٍ أى ف رى كً لى , كى ارً األبصى  ةً دى اىى شى مي ييكف بً العي  هي رى ـ تى لى  ؾى حى يٍ كى : )) (( ْاؿ
إذ  اء  كاب , (ُ)((اسي كى الحى  وي كي دري  تى الى , كى اسً النى بً  اسي قى  يي , الى اتً مى الى العى بً  كته عي نٍ , مى تً الى الى الدً بً  كؼه ري عٍ مى 

م تنزا    نفىِ  ملي مف األدجي اجح ا يي اجت  أ ادت اجتدريؼ مع كحدة اجميدرؼ,  ((اإلماـ
ظ ار اجشفْي على اجمت لـ كيحبػ) ((إذ صدالرلا اإلماـ  ()كلك اَّ ( اجت  تشير اجى اجتك ع كا 

 ـز اجذم يفيد , ثـ أعْب  كابِ باج(ِ) ضبل عف أن ا بمدنى اجكيؿ بحىب ما ذلب بدض اجدلماء

ال  ( (نف  اجش ء    اجحاضر كاجمىتْبؿ كلنا  اء اج ـز مطلْا شامبل جؤلزمني  ل ا  اَّ
( جيحا ج اجىاْؿ؛ ألنِ لكفييبصر باجديف تداجى عف ذجؾ علكا  بيرا ثـ اىتدرؾ اإلماـ بدد ذجؾ بػ)

    دلِ  ((ماـ د أابر ابتداء برؤيي اجااجؽ اجذم يدبدق حتى ال ت كف جلىاْؿ ح ي على اإل
عا زا عف اج كاب إذ  د ي كف غرض اجىاْؿ لك إظ ار ع ز اإلماـ كا  حامِ كاجنيؿ منِ جي كف 
ذجؾ مؤااذة عليِ ك د ي كف ىؤاجِ مف أ ؿ طلب اجحْيْي كاجكصكؿ اجى اجمدر ي اجحْي كتأىيىا 

 كابِ, اجت  بدد نف  اجرؤيي اجحىيي على اجرؤيي اجت  أشار إجي ا     ((على لذا  اء بدجيلِ
ت مف    اجْلب؛ ألنِ مكضع اإليماف كاجيْيف كاجدلـ  ))تتمثؿ باجْلب  أابر بأف رؤيي اجااجؽ

جددـ ك كع جبس    إدرا  ا,  إدراؾ اجْلكب  كؽ إدراؾ اجديكف, كاالطمْناف  ضبل عف أف ))
 .   (ّ)((بابلؼ إدراؾ اجديكف  يْع اجلبس  ي ا  ثيرا

حدكدا أارل ل  بمثابي اجح ج اجت  تْكم اجرؤيي اجْلبيي كذجؾ  ((ثـ بدد ذجؾ ذ ر اإلماـ     
(( كبحىب اسي كى الحى  وي كي دري  تى الى , كى اسً النى بً  اسي قى  يي , الى اتً مى الى العى بً  كته عي نٍ , مى تً الى الى الدً بً  كؼه ري عٍ مى بْكجِ: ))

يي لذا يْطع على اجىاْؿ  ؿ اجش كؾ كاالعتْادات اجااطْي اجت  ت كؿ    ااطرق حكؿ اجرؤ 
اجدينيي كيؤىس جِ  اعدة مدر يي  ديدة تْكـ على اإليماف كاجيْيف كاإل ناع اجمرتبط باجدْؿ 

 رالـ اإلنىاف باجدْؿ )) ك دؿ اجدْؿ اإلنىان     اجْلب اجنكران  مرآة جلدارؼ  () اَّ

                                                 
 .ِِّمستدرؾ نيج البالغة:  ((3
 . ُِْ/ُٓلساف العرب, )كيح(: ظ: ( (1
 .ِٕٖ/ُبيج الصباغة: ( (1
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اـل  ْد كظؼ اإلماـ (ُ)اجفاضؿ(( لذق اجتدريفات اجت  ال تنطبؽ إال على اجذات  ((كمف ث
ىيي   انت مشحكني بْكة تأثيريي تحمؿ اجنفس على اجتأثر كاإليماف كيم ف اجتمثيؿ جِ باجش ؿ اجْد

 اآلت :

 

(: (ْاؿ   ,(ِ)((ما تْكؿ    اجدنيا؟))ؼ د ىأجِ أحدلـ عف اجدنيا بْكجِ:  ((ك اف     
ي , فً فى زي ا حى ييى فً  رى قى تى ف افٍ مى كى  رى قى تى ا افٍ يى يٍ ى فً نى غٍ تى ف اسٍ ت, مى كٍ ا المى ىى ري آخً كى  ٌـّ ا غى يى لي كٌ أى  ارً ي دى فً  ؿي كٍ قى ا أى مى فى ))
 .(ّ)((ارا النَّ يى امً رى ي حى فً كى  ابه سى ا حً يى لً الى حى 

   م ملِ يحمؿ بيف طياتِ دعكة صريحي اجى انتزاع حب اجدنيا مف  (( ْد  اء  كابِ     
دار األارل كال اجْلب كاجدْؿ كاالىتغناء عن ا بما لك باؽو ال يزكؿ؛ ألف اجاير  ؿ اجاير    اج

 كن ا دار متْلبي متلكني  ؿ يكـ    جاجزلد  ي ا؛ كدعكة اجى ا  تنفير مناير    اجدنيا ك   لذا 
كجترىيخ لذق اجف رة    ذلف اجىاْؿ ك دلِ يتدايش مد ا  صكرة  ديدة غير مىتْرة على حاؿ

ا يى لي كٌ أى جح اج بْكجِ:)) ملي مف اجحدكد اجت  عرالؼ ب ا اجدنيا  اىت ؿ ا ((كيدتْد ب ا ذ ر اإلماـ
                                                 

 .ِِّ/ِاالعماؿ الكاممة لرفاعة رافع الطيطاكم, دراسة كتحقيؽ: محمد عمارة:( (3
 .ْٓ/َُنيج السعاة:  ((1
 نفسو.( (1
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((  اإلنىاف منذ كالدتِ حتى آار جحظاتِ    اجدنيا تراق يْاى  من ا  بل يثبت تكٍ ا المى ىى ري آخً كى  ٌـّ غى 
ِي بدد  ؿ ذجؾ اجمكت  على حاؿ متْلبا بيف اج ـ كاجغـ كاج رب كاجحزف كما ىكالا ثـ ت كف ن ايت

ف مى )) ((د اجكصفيف بآاريف, إذ  اؿاجذم ال يغادر أحدا إال ك انت جِ عكدة  يِ ثـ عضال 
((.  اإلنىاف بما ي مع مف ماؿ كيددد يبْى مفتْرا    فى زي ا حى ييى فً  رى قى تى ف افٍ مى كى  رى قى تى ا افٍ يى يٍ ى فً نى غٍ تى اسٍ 

حْيْتِ, إذ اجغنى جيس غنى اجماؿ؛ ألف ميزاف اَّ تداجى جيس اجماؿ مف ذلب ك ضي كما شا ل ما 
نما ي مف    اجتْكل كاجدمؿ حيف يبل يِ بْلب ىليـ  ()اجصاجح كبما يبل   اإلنىاف بِ اَّ كا 

إذ لنا يت ىد اجغنى   ,(ُ)چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ     ڃچ بحىب  كجِ تداجى:

كاجثراء ك   اج انب اجمْابؿ ت د اجحزف كاج رب كاألجـ يىكد اجمفتْر بىبب  ْرق كشظؼ اجديش 
 جِ مف أ ر على  ؿ ذجؾ كما يظلـ اَّ أحدا. ()اجذم يأىرق متناىيا ما أعد اَّ

كمف لنا  انت اجح ج اجكاردة    اج كاب تتمثؿ    كصؼ حاؿ اجدنيا كتْلب ا مف حاؿ اجى      
حاؿ أما اجنتي ي اجمىتكحاة مف  كابِ     اجدعكة اجحذير كاجتنبِ مف اجغفلي اجت  ي كف علي ا 

 صد اجتنبيِ كاجتكعيي  ((رات كأبداد كظف ا اإلماـاإلنىاف   انت اجح ج م تنزة    نفى ا إشا
كمف ثـ اجتأثير جتذعف اجدْكؿ اجلبيبي اجى  كجِ  ي كف اج بلـ مؤديا غايتِ اجْصديي اجمناطي بِ 

 كيم ف اجتمثيؿ ج ذا اج كاب بما يأت :   
    

                                                 
 .ٖٗ-ٖٖسكرة الشعراء: ( (3
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ألدكات اجلغكيي    كمما تْدـ يم ننا أف نىتشؼ اجكظيفي اجتداكجيي اجمتكجدة مف اىتدماؿ لذق ا     
ميداف اجح اج إذ ت لت تلؾ اجكظيفي باىتثمار ما تحملِ تلؾ األدكات مف طا ي ح ا يي؛ لد  ا 
اـل تغير اعتْاداتِ كأ  ارق  تحْيؽ اجتأثير    اجمتلْ  كا  ناعِ بما ييلْى عليِ أك بما يىمع, كمف ث

 ىكاء أ اف ذجؾ اجتغيير مف اجناحيي اجمحمكدة أـ غير اجمحمكدة.

 . التقنيات البالغية:ِ
كييراد ب ا تلؾ األىاجيب اجمىتدملي    اج بلـ, اجت  ضم ا اجدرب تحت جكاء اجببلغي ك        

اجحديث عن ا يتبيف جنا اإلندماج اجحاصؿ جلح اج    اجببلغي ك    ثير مف اجاطابات 
نما لك  ملي مف اآلج يات اجت  يتـ اجح ا يي؛ ألف اجح اج جيس علما يكازم اجببلغي  حىب, كا 

ا تراض ا مف اجببلغي كمف غيرلا, كمف ثـٌ يصٌب لذا االتحاد كاجتدااؿ بيف اجدلميف    مصلحي 
اجح اج؛ ألف تلؾ األىاجيب اجببلغيي تدمؿ على تْكيي طرحِ بصكرة تؤدم إجى إ بلء اجمدنى 

اـل  بل غنى جلح اج عف اجببلغي اجبتي.(ُ)ك دلِ أك ع    اجنفس  , كمف ث

 ك داف تحريؾ على  ادرة  ماجيي مف جلْكؿ تك رق  يما))  اجببلغيي اجكىاْؿ ف ألمييكت م     
 بيف تربط ح ا يي كعبل ات متنكعي, ح ج إجى اج ماجيي تلؾ انضا ت   ذا  يِ, كاجتأثير اجمتلْ ,
 اجمتلْ  حمؿ أم اجاطاب؛ مف غايتِ تحْيؽ جلمت لـ أم ف أ ىامِ, بيف كتصؿ اج بلـ, أ زاء
 دف  (ِ)((جِ يريدلا اجت  اجك  ي ىلك ِ تك يِ ثـ كمف مديف, رأم أك ما, بف رة ناعاال ت على

طريْ ا يل أ اجمت لـ اجى اىتدماؿ  ملي مف اجصكر اجت  يرم  من ا اجى اىتماجي عْؿ اجمتلْ  
ك لبِ كمف ثـ ين ح    اجتأثير  يِ ك دلِ يؤمف باجف رة أك اجمدنى اك اجْضيي اجت  يريد إيصاج ا 

 .اجيِ

كربما يحدث أف يتـ عزؿ األىاجيب اجببلغيي ))عف ىيا  ا اجببلغ ؛ جتؤدم كظيفي ال  ماجيي      
إنشاْيي ) ما لك مطلكب    ىياؽ اجببلغي( بؿ تؤدم كظيفي إ ناعيِ اىتدالجيي ) ما لك مطلكب 
    اجح اج (, مف لنا يتبيف أٌف مدظـ األىاجيب اجببلغيي تتك ر على ااصيي اجتحكؿ ألداء

                                                 
 . َٓالتداكلية كالحجاج : ظ:( (3
 .َُِ:  العربي الشعر في اجالحج( (1
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, كمف لذق اآلجيات اجببلغيي (ُ)أغراض تكاصليي كإلن از مْاصد ح ا يي كإل ادة أبداد تداكجيي((
 اجت  يىتند إجي ا اجح اج جتحْيؽ ألدا ِ:

 أ.تقسيـ الكؿ الى أجزائو:

 أ زاْ ا, كتدداد تْىيم ا, إجى يدكد ثـ األمر أكؿ     بٌلن  ح تِ اجمت لـ يذ ر أف ييْصد بِك      

, كتىمى لذق (ِ)دعكاق على دجيؿ بمثابي ي كف من ا  زء   ؿ اجح ا يي,  كت ا على جيحا ظ
بأن ا )) ش ؿ مف أش اؿ  (CH.perelmanبيرلماف )اجح ي باجبرلاف ذم اجحديف كيدر  ا 

اجح ج يتناكؿ  رضيتيف جيىتنتج انِ ىكاء ك ع االاتيار على األكجى أك اجثانيي نصؿ اجى اجف رة 
ما نفى ا أك اجمك ؼ ذاتِ  كذجؾ ألحد األىباب اجتاجيي:   ما ألن ما تْكداف اجى اجنتي ي ذات ا كا 

تْكداف اجى نتي تيف ج ما نفس اجْيمي اك ألن ما يْكداف اجحاجتيف اجى عدـ االتفاؽ مع  اعدة نتْيد 
 .(ّ)ب ا((

مف ذجؾ اطابِ اجكارد  (ْ)((كلذا اجلكف مف اجح اج ن د جِ حضكرا     كابات اإلماـ     
حديثِ عف أحكاؿ اجدامي كما يفىدلا إذ يْكؿ ردا على مف ىأجِ عف ىبب  ىاد اجدامي:    
نَّ ةً اصَّ الخى  ادً سى فى  فٍ مً  يى ا ىً مى إنَّ )) ى مى عى  ءي الَّ دً ـ األى ىي كى  اءي مى مى : العي سو مٍ ى خى مى عى  فى كٍ مى سى قٍ يي ة لى اصَّ ا الخى مى , كا 

ـي كَّ الحي ا, كى  فً يٍ ر دً اي صى نٍ ـ أى ىي كى  اةي زى الغي ا, كى  اءي نى مى ـ أي ىي كى  اري جَّ الت  ى ا, كى إلى  ؽي يٍ رً ـ الطَّ ىي كى  ادي ىى الز  ا, كى   ا
ا بى اغً رى  دي اىً الزَّ  افى ا كى ذى ا ً ؟ كى ؿ  دى تى سٍ يي  فٍ مى بً ا فى اعى مَّ جى  اؿً ممى لً ا كى اعى مَّ طى  ـي الً العى  افى ا كى ذى إً ا. فى  ؽً مٍ خى  اةي عى ـ ري ىي كى 
ؽ؟ ثى كٍ تى سٍ يي  فٍ مى بً ا فى عى نً امى  اةً كى زى لمٍ ا كً نى ائً خى  ري اجً التَّ  افى ا كى ذى ا ً ل؟ كى دى تى قٍ ف يي مى بً ا فى بى الً طى  اسً م النَّ دً يٍ ي أى ا فً مى لً كى 
ي فً ا كى مى الً ظى  ـي اكً الحى  افى ا كى ذى ا ً يف؟ كى مً مً سٍ ف المي عى  ب  ذى ف يي مى بً ا فى رى اظً نى  بً سٍ مكى لً ا كى يى ائً رى م مي ازً الغى  افى ا كى ذى ا ً كى 
, فى كٍ اعي مَّ الطَّ  اءي مى مى  العي الَّ إً  اسً النَّ  ؼى مى تٍ ا أى ا مى كى ؟ فى ـً الً ى الظى مى عى  كـي ظمي المى  ري صى نٍ يي  فمى بً ا فى رى ائً جى  اـً حكى األى 

                                                 
 .َٓالتداكلية كالحجاج : ( (3
 .ْْٗ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطابظ: ( (1
 .َِٗالحجاج في الشعر العربي: ( (1
, كمصباح ُّْ/ُ, كنيج السعادة: ِّٓظ: عمى سبيؿ المثاؿ: مستدرؾ نيج البالغة:  ((4

 .ُّٓ -ُّّ/ُالبالغة:
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ـي كَّ الحي , كى كفى اؤي رى المي  اةي زى الغي , كى كفى ني ائً الخى  اري جى الت  , كى كفى بي اغً الرَّ  ادي ىَّ الز  كى  كا مي مى ظى  فى يٍ ذً الَّ  ـي مى عٍ يى سى , كى كفى ري ائً الجى  ا
 .(ُ)((كفبي مً قى نٍ يى  بو مى قى نٍ مي  مَّ أى 

اجْريىي     كابِ ل  أف مف يدمؿ على إ ىاد اجدامي لـ اجااصي؛  (( ْد  انت ح تِ     
ألن ـ يؤدكف عمبل م ما كمؤثرا    أحكاؿ اجدامي كىلك  ـ كجك ىاركا على اجن ج اجذم يرض  اَّ 

() ج انت أحكاؿ اجدامي على أحىف حاؿ كأ ضلِ  بدد أف بيف)) ح ي األىاس انتْؿ اج
جلحديث عف اجح ج اجصغرل اجت  تمثؿ بيانا عف اجح ي اجْريىي  ْد بينيت  ميدا    بناء شرط  

  اء  يِ  كابِ اىتف اما,  زاد ذجؾ مف  كة اجح ي.

اـل  اف نكع لذق اجح ج متىاندة بدض ا مع بدض  ْادت اجى اجنتي ي اجت  الص إجي ا       كمف ث
 ادي ىى الز  ى ا, كى مى عى  ءي الَّ دً ـ األى ىي كى  اءي مى مى العي ـ اجااصي على امىي أ ىاـ لـ: )اإلماـ     كجِ حيث  ى

ـي كَّ الحي ا, كى  فً يٍ ر دً اي صى نٍ ـ أى ىي كى  اةي زى الغي ا, كى  اءي نى مى ـ أي ىي كى  اري جَّ الت  ى ا, كى إلى  ؽي يٍ رً ـ الطَّ ىي كى   اةي عى ـ ري ىي كى  ا
أىلكب االىتف اـ االىتن ارم, اجذم ارج اجى غرض اجح ج باىتدماؿ  ((( ثـ بيفا ؽً مٍ خى 

آار يم ف أف نحملِ على اجنف  اجذم كضح بِ اجمكضع اجذم ي كف  يِ  ؿ مف لؤالء اجامىي 
مىالميف    تدن  اجدامي إذ ال يم ف االىتدالؿ باجداجـ اجطماع, كال اال تداء باجزالد اجذم يرغب 

ااْف اجذم يمندِ طمدِ عف تأديي حْكؽ اجناس اجت     اجدنيا ال عن ا, كال اجكثكؽ باجتا ر اج
عليِ, كال اجغازم اجمراْ  اجذم يبتغ  مف غزاق أغراضا دنيكيي ال تنفؾ أف   () رض ا اَّ

تزكؿ, كال االىتنصار باجحا ـ اج اْر اجذم يح ـ بميكجِ كرغباتِ مف دكف اجحؽ كبدد أف عرض 
تك يدلا ذا را اجنتاْج اجت  أ ضت إجي ا اجح ج  لذق اجح ج مىتف ما  ي ا انتْؿ اجى ((اإلماـ

 اري جى الت  , كى كفى بي اغً الرَّ  ادي ىَّ الز  , كى فى كٍ اعي مَّ الطَّ  اءي مى مى  العي الَّ إً  اسً النَّ  ؼى مى تٍ ا أى ا مى كى فى اجىابْي بْكجِ:)) 

ـي كَّ الحي , كى كفى اؤي رى المي  اةي زى الغي , كى كفى ني ائً الخى  بتصديرلا باجْىـ جئلشارة اجى ,   اء تك يدلا (ِ)((كفى ري ائً الجى  ا
ٌدر باجْىـ  ((ألميي اجمكضكع كحىاىيتِ؛ ألف  بلـ اإلماـ ح ي مف غير اجْىـ   يؼ إذ صي

ىكاء  ل ا أك بدضا من ا إذا  ((  نِ ىيحمؿ دالجي األلميي اجباجغي ألف األصناؼ اجت  ذ رلا 
كاجظلـ كاجتفاكت اجطبْ   ما ىلطت على رؤكس اجناس   ن ا ىتؤدم اجى انتشار اجفكضى كاجفىاد

                                                 
 . ٕٗٓ-ٔٗٓ/ٗنيج السعادة:( (3
 .ٕٗٓ-ٔٗٓ/ٗنيج السعادة:( (2
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اـل   انت ح  ِ , اجت  أدجى ب ا م مي  دا تىتدع  اجنظر كاجتمدف  ي ا,     مطلْي ((كمف ث
, ((إذ تْع     ؿ زماف كم اف تتكا ر  يِ تلؾ اجطبْات اجااصي اجت  أشار إجي ا     كابِ

ي؛ ألف ك كع أيي كاحدة ك د مثلت تلؾ اجح ج اجثانكيي أ زاء تفرعت عف اجح ي اج ليي كل  اجااص
من ا أك  ل ا تؤدم باجنتي ي اجى  ىاد أحكاؿ اجناس   ذق اجح ج تمثؿ    م مل ا اجح ي اج ليي 

 ك د بينيت اجح ج  ميدا    بناء شرط   اء  يِ  كابِ اىتف اما,  زاد ذجؾ مف  كة اجح ي.

اـل  اف نكع لذق اجح ج متىاندة بدض ا مع بدض  ْادت اجى اج      نتي ي اجت  الص اجي ا كمف ث
 اإلماـ     كجِ كيم ف اجتمثيؿ جذجؾ باجش ؿ اآلت :    

    
 

 ب. التشبيو:     

, أك ما ))يْع بيف شيْيف بين ما (ُ)))مدنى    ارآل أمر مشار ياجدالجي على  ((كلك     
ر مف اشتراؾ    مداف تدم ما  أحىف اجتشبيِ ما ك ع بيف اجشيْيف اشترا  ما    اجصفات أ ث

كاجتشبيِ  ف ببلغ  يكظؼ    اجح اج  (ِ)انفرادلما  ي ا حتى يدن  ب ما اجى حاؿ االتحاد((

                                                 
 .ُِٕ: ق(ّٕٗ)تالقزكيني الديف جالؿاإليضاح في عمكـ البالغة, ( (3
 .ُِْنقد الشعر, قدامة ابف جعفر, تح: محمد عبد المنعـ خفاجي :( (1
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جْريني اجمشاب ي إذ يل أ اجمحا ج اجى االىتداني ب ذا األىلكب جي كف بمثابي دجيؿ على  كجِ كمف 
 ثـ ت كف ح تِ أ كل كأثبت جك كد شالد علي ا يتمثؿ باجمشبِ بِ .

مف ذجؾ  كابِ    إحدل  تبِ اجت   (ُ)((حضكر بي ف     كابات اإلماـ كج ذا األىلكب     
, كىاالٍسًتماًع : )) ((يااطب ب ا مداكيي رادالا عليِ بْكجِ كىاًبؾى مىى التَّرىد ًد ًفي جى أىمَّا بىٍعدي, فىًإنِّي عى

, لىميكىىِّفه  طِّىءه ًفرىاسىتي ًإلىى ًكتىاًبؾى ميخى نَّؾى ًإٍذ  رىٍأًيي, كى اًكليًني ااٍلميكرى كىاً  تيرىاًجعيًني الس طيكرى  تيحى  كى
الىميوي  يًِّر اٍلقىاًئـً يىٍبيىظيوي  كىاٍلميٍستىٍثًقًؿ النَّاًئـً تىٍكًذبيوي أىحى ـٍ  كىاٍلميتىحى مىقىاميوي, الى يىٍدًرم أىلىوي مىا يىأىًتي أى

مىٍيوً  كمىتضدفا جرأيِ   ذا بِ  كابِ الْما جنفىِ  ((,  ف  لذا اجنص اجدلكم يىت ؿ اإلماـ(ِ)((عى
نما كأ يبؾ  كت يبن  كت تب تب ا دلتؾ نظيرا     أفأجكـ نفى , كأىتضدؼ رأي  يْكؿ: )) كا 

مداكيي  ((بىبب  دلِ   اف لذا اجلكـ, (ّ)(( اف ينبغ  أف ي كف  كاب مثلؾ اجى كت ج كانؾ
مف باب أكجى اجى كت أنِ  ((بمثابي نظير جِ يبادجِ اجرىاْؿ كاج تب كيرد عليِ إذ يرل اإلماـ

 ضبل عف أنِ     (ْ)((ألٌف غرضِ إٌنما  اف اجتلبيس كاجمشاغبي)) عف  كابِ كعدـ اجرد عليِ؛
مف  بيؿ مْتؿ  ((األصؿ جيس ألبل جلحكار بىبب ت مِ اجباطلي اجت   اف يرم  ب ا اإلماـ

 (( ف اإلماـ, كغير ذجؾ مف األكلاـ اجت  جـ ي(ٓ)عثماف ك ذجؾ طلبِ اجشاـ كاإل رار بح مِ
آاذا ب ا أك مْرا جِ  ي ا, كبحىب لذا ينتْؿ اإلماـ بدد تلؾ اجمْدمي اجت  يىتشؼ من ا اجض ر 

اجى ذ ر اجح ي اجت  ت دؿ منِ متض را مف مراىلي مداكيي  ((كاالىتياء اجت   اف علي ما
تىٍثًقًؿ النَّاًئـً كىاٍلميسٍ : )((كغير راضو عن ا ك د تمثلت ح تِ    اىتدماؿ أىلكب اجتشبيِ بْكجِ

الىميوي  يًِّر اٍلقىاًئـً يىٍبيىظيوي  تىٍكًذبيوي أىحى مىٍيوً أمىقىاميوي, الى يىٍدًرم أىلىوي مىا يى  كىاٍلميتىحى ـٍ عى ( ك د أراد مف ذجؾ أف ًتي أى

                                                 
, كنيج ّٕٗ, ُٓٗ, ُِٖ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّْٖ, َْٖ/ْ, ٕٗ, ُّ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: ( (3

 .ُٕٔ/ِ, كمصباح البالغة: ّْٔ/ِ, ُْٗ, ُْٗ/ُ السعادة:
 .ِْٕ/ّنيج البالغة: ( (1
, كظ: شرح نيج البالغة, السيد عباس عمي المكسكم: ّٔ/ُٖشرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (1
ٓ/ُٖٔ. 
 .ِٕٓ/ْبيج الصباغة: ( (4
 ُْٗ/ْفي ظالؿ نيج البالغة: ظ: ( (5
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إنؾ    مناظرت  كمْاكمت  باألمكر اجت  تحاكج ا كاج تب اجت   يكصؿ رىاجي جمداكيي مفادلا ))
ـ يرل أحبلما  اذبي أك  مف  اـ مْاما بيف يدم ىلطاف أك بيف  كـ عْبلء جيدتذر ت تب ا  اجناْ

عف أمر أك جياطب بأمر    نفىِ  د ب ظِ مْامِ ذجؾ أم أثْلِ   ك ال يدرم لؿ ينطؽ ب بلـ 
,  طلبؾ إج  اجشاـ كا  رارم بح مؾ لك (ُ)((كاجحصر  ٌ لك جِ أـ عليِ  يتحير كيتبلد كيدر ِ اجد

أكلامؾ اجت  ال ترالا إال    منامؾ يصكرلا جؾ اياجؾ اجبديد اجذم تدالد مع     اجحْيْي مف
نؾ بتصديْؾ لذق األكلاـ  األعمى اجتاِْ اجذم ال يدرؼ  اجشيطاف بأن ا حْيْي كل   ذب كزيؼ كا 

. كمف ثـ  ْد ىيْت لذق اجح ج (ِ)ما يريدق كال يرل ما يرم  إجيِ كمف ثـ   نؾ ضاؿ ميضؿ
 كمنزجي ما يطلب كيم ف اجتمثيؿ ج ذق اجح ج بحىب ما يأت : جتكليف أمر مداكيي

 اتفؽ ممابْكجِ: ك))  الجرجاني(, ك د تحدث عنِ تمثيؿكمف اجتشبيِ ما يصطلح عليِ باجػ)     
 مدرضِ,    بااتصار ل  برزت أك اجمدان , أعْاب     اء إذا اجتمثيؿ أف عليِ, اجدْبلء
نًْلت   كأ اـ أب ى  اف مدحا  اف   ف ...  يأبال   ىالا ,صكرتِ إجى األصليي صكرلا عف كي

ف ...   .(ّ)((أب ر كبيانِ أ  ر, كىلطانِ أنكر, برلانِ  اف ح ا ا  اف كا 

: ))عْد اجصٌلي بيف صكرتيف؛ جيتم ف اجمرىؿ مف االحت اج كبياف كييراد باجتمثيؿ     
ي تدلك  يمت ا على مف ـك ))لك طريْي ح ا ي :اجى تدريفِ بْكجِ بيرلماف, ك د ذلب (ْ)ح  ِ((

                                                 
 .ّٔ/ُٖ(: شرح نيج البالغة )ابف ابي الحديد( (3
 .نفسو ظ:( (1
 .ُُٓق(, تح: محمكد محمد شاكر: ُْٕسرار البالغة, عبد القاىر الجرجاني)تأ( (1
 .ْٕٗ: مقاربة لغكية تداكليةاستراتيجيات الخطاب ( (4
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نما يرتبط بتشابِ اجدبل ي بيف  اجمشاب ي اجمىت لؾ, حيث ال يرتبط اجتمثيؿ بدبل ي اجمشاب ي داْما, كا 
أشياء ما  اف أف ت كف مترابطي ... )   ك  ريب مف اجح اج اجمْارن  ( دكف أف ت كف جِ عبل ي 

ِ ينطلؽ مف اجت ربي ب دؼ إ  اـ باجمنطؽ اجصكرم, حيث ال يطرح مدادجي صكريي ااجصي, كج نٌ 
اجف رة, أك اجدمؿ على أف ت كف اجف رة مْبكجي, كذجؾ بنْل ا مف م اؿ إجى م اؿ مغاير,  ريان 

بحىب ما لك كاضح     كجِ إفال اجتمثيؿ يدلك بْيمتِ  بيرلماف , إذ يرل(ُ)على مبدأ االىتدارة((
   صفي كاحدة أك صفات عدة, على حيف على اجتشبيِ؛ كألف اجتشبيِ يْكـ على عبل ي اجمشاب ي 

اـل  اف حريان بِ أف ي كف  نما يربط بيف أشياء ال رابط بين ا كمف ث أف اجتمثيؿ ال يىتدع  ذجؾ, كا 
أعلى شأنان مف اجتشبيِ كلذا ما دعاق اجى أف يمثؿ أداة ح ا يي بامتياز,   ك يدمؿ على إبراز 

ف  انت م االت ا كمكضكعات ا  ماتلفي. تشابِ اجدبل ات, كا 

كلناؾ نكع آار مف اجح اج يدعى اجح اج اجتمثيل  كلك أف يتـ مْابلي حادثي بأارل كييدد      
لذا اجح اج كىيلي م مي تشارؾ مشار ي  اعلي    اجتأثير    اجمتلْ , كالىيما إيراد اجْصي أك 

ش كرة جيشبِ ب ا اجمثؿ اجتاريا  كاتااذق كىيلي تشبي يي إذ يذ ر اجمحا ج اجكا دي اجتاريايي اجم
دث  يِ جي كف أ ثر إ ناعا, كاجمثؿ  ))اىتْراء ببلغ  كاجمثؿ ح ي تْكـ على  اجمكضكع اجمتىحى
اجمشاب ي بيف حاجتيف    مْدمت ا, كيراد اىتنتاج ن ايي إحدي ما باجنظر إجى ن ايي مماثلت ا ... 

ناع كتأثير إذا أاذناق كاجكا ع أٌف اجمثؿ يدد دعامي  برل مف دعاْـ اجاطابي جما يحِْْ مف إ 
, ك د  اف جِ حضكر    بدض اجمكاطف مف (ِ)بمدناق اجكاىع اجذم يشمؿ اجتشبيِ كاالىتدارة((

ن  ىمدتؾ إمف ذجؾ  كابِ على األشدث بف  يس بدد أف ىأجِ بْكجِ: )) (( كابات اإلماـ
  اف  كاب  ,(ّ)((تْكؿ: ما زجت مظلكمان,  ما مندؾ مف طلب ظيبلىمتؾ كاجضرب دكن ا بىيفؾ؟

ًشٍيتي أىٍف كسى مي  يوً خً ألً  اؿى كفى إذ قى اري ىى  عى نى ا مى ؾ مى لً ف ذى ي مً نً عى نى ث, مى عى شٍ ا أى يى :))((اإلماـ ى: إنِّي خى
ـٍ تىٍرقيٍب قىٍكلً  لى , كى  : إفٍ وً بِّ رى  اتً يقى مً ى لً ضى مى  يفى ى حً كسى مي  وي لى  اؿى قى  دٍ قى ي, كى تىقيكؿى فىرٍَّقتى بىٍيفى بىًني إٍسرىائيؿى

 اؿى ؾ قى لً ذى كى دىؾ, كى ف دىمىؾ, ككيؼَّ يى قً احٍ ان فى انى كى عٍ د أى جً ـ تى لى  إفٍ ـ, فى ىي ذٍ ابي نى م فى يرً كا غى عي بى ٌمكا كاتَّ ي ضى كمً قى  تى يٍ أى رى 
((هي رى مٍ أى  ؼى الً خى  أي الى فى  (صلى اهلل عليه وآله)كؿ ا سي ي رى خً ي أى لً 

 (( ْد  اف  كاب اإلماـ (ْ)
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ثؿ بْصي لاركف كمكىى إذ  ابؿ اإلماـ بيف عدـ جؤلشدث مدضكدا باجمثؿ اجتاريا  اجمتم
مع أايِ لاركف تلؾ اجحادثي اجتاريايي اجمدرك ي  ((اجمطاجبي بحِْ كمْاتلي اجْكـ ك صي مكىى

ألايِ ((جلىاْؿ  ضبل عف مف ىكاق اجت  ذ رلا اجْرآف اج ريـ, كاجت  تدكر    انتداب مكىى
ربِ كغاب أربديف يكما  لما ر ع ك د  كمِ لاركف جي كف اليفتِ     كمِ عندما مضى جميْات 

 د اتاذكا اجد ؿ مف بددق كاتبدكا دعكة اجىامرم ك   اجمْابؿ جـ يْدـ لاركف على  دؿ ش ء كجـ 
يحرؾ ىا نا   اف ما منع لاركف مف اجداكؿ    مدترؾ األمر, اجذم ينطكم على دعكة اجْـك 

كمنابذت ـ  ((, اجذم دعا إجيِ مكىى ()اجى االمتناع عما أ بلكا عليِ كاجدكدة اجى ديف اَّ
مف اجمطاجبي بحِْ كاجذب دكنِ بىيفِ ملتزما بْكؿ رىكؿ  ((ك تاج ـ لك نفىِ ما منع اإلماـ

حيث ج أ اجى اجىلـ كحْف دماء اجمىلميف إذ  اف بمْدكرق أاذ األمر   (صلى اهلل عليه وآله)اَّ
بىبب  لي اجناصر عبلكة على أف ذجؾ ىيكدم  من ـ باجْكة كاجْتاؿ غير أنِ جـ ياتر لذا اجمىلؾ

 ((باجنتي ي اجى ااتبلؼ اجْكـ كتفر  ـ  ضبل عف اجدماء اجت  ىتىيؿ كبحىب لذا ر ف اإلماـ
عف حؽ شاص , بْدر ما  انت  ااجمىأجي جـ ت ف نزاع حؽ شاص  أك د اعإجى اجمىاجمي, ألف 

ف يغٌض عن ـ أـ رأل االصلح جلرىاجي لك ماكاجرىاجي, كاإل جئلىبلـما لك األصلح  يمىأجي مكازني 
جـز اجصمكد كاجْدكد آنذاؾ مع محاكجي بدض ـ الىتدراج االماـ جذجؾ غير انِ كال يداؿ اجحرب, 

مِّمىفَّ ما سممت أمكر المسمميف((  ك اجْاْؿ: )) عف اجْتاؿ مف أ ؿ حفظ بيضي االىبلـ أليسى
(ُ) ,

تماع ـ تحت جكاء ال إجِ إال اَّ  بل ضير    إذ ما دامت أمكر اجمىلميف تىير على اير مف ا 
 ذلاب اجابل ي اجى لذا أك ذاؾ.

 د كظؼ اجتمثيؿ جبلحت اج على األشدث ك طع اجفتف اجت   ((كمف لنا ن د أف اإلماـ     
   ح ا ِ لذا بيف أىلكبيف: األىلكب اجدين  اجمتمثؿ بذ ر اجكا دي  ((يثيرلا إذ  مع

اجْرآف اجدظيـ, كاألىلكب اجفن  اجمتمثؿ ب ذا اجفف اجببلغ ,  ؿ ذجؾ   اجتاريايي, اجت  كردت    
بغيي اجتأثير    اجمت لـ كرٌد شب تِ عبلكة على اجكصكؿ إجى اإل ناع مما يحْؽ اجغرض اجمر ك 

 مف اجاطاب

كعدـ إعبلف اجحرب على مف  ((   حيف ت مف اجنتي ي    اجىلـ اجذم أظ رق اإلماـ     
 بكصيي اجرىكؿ اج ريـ .     حد حِْ متمى ان 

 جػ.االستعارة:
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أ ثر األىاجيب اجببلغيي حضكرا    اجتدبير اجلغكم؛ ألنؾ  ت د أف ))اجدمليات  االىتدارة تدد     
تدلك ))اىتدماؿ أجفاظ اجحْيْي, كذجؾ؛ ألنِ ال      ,(ُ)اجتمثيليي تبرز ب ثرة    اجمحادثي اجداديي((

ْتِ بأٌن ا أبلل مف اجحْيْي ح ا يا, كلذا ما يرٌ ح تصنيف ا ضمف يفٌضؿ اجمرىؿ اىتدماج ا, إال جث
اـل     (ِ)أدكات اجىلـ اجح ا   أيضان ((  أكضح    ح تِ صكغ    جلمرىؿ تىت يب, كمف ث

 حىب بؿ يتددل ذجؾ اجى االىتدماؿ  اجحْيْي أجفاظ اىتدماؿ لىع ااتيارق يْؼ  بل صكرة,
االىتدارة أثبت كأك د مف  كتِ    االىتدماؿ اجلغكم اجم ازم جؤلجفاظ؛ ألف  كة اجح اج    

اجحْيْ   ضبل عف أف االىتدارة ج ا  كة    تكصيؿ اجمدنى كاجْدرة على ااتزاؿ مداف كىيا ات 
أنال ا تيدطيؾ اج ثير مف اجمدان  باجيىير : ))الجرجاني ثيرة     ليؿ مف اجدبارات ك   لذا يْكؿ 

ر, كتىٍ ًن ى مف اجغيٍصف اجكاحد أنكاعان مف  مف اجلفظ, حتى تيارجى مف اجصدى ي اجكاحدة ًعٌدةن مف اجد رى
كأنِ يدر  ا بْكجِ: ))إٌف االىتدارة    اج ملي أف ي كف جلالفظ أصؿه    اجكضع اجلغكم   ,(ّ)((اجثالمر

مدركؼه تدؿ  اجشكالد على أٌنِ اٍاتيصال بِ حيف كيضع, ثـ يىتدملِ اجشاعر أك غير اجشاعر    
,  ي كف لناؾ  اجداًريالي((غير ذ  على حيف يذلب (ْ)جؾ األصؿ, كينْلِ إجيِ نْبلن غيرى الزـو

 بِ كتريد اجتشبيِ طر   أحد تذ ر أف ل  االىتدارة)) :بْكجِ اجى حدلا  ق(ْْٕ)تالسكاكي
 ما جلمشبِ ب ثباتؾ ذجؾ على داال بِ, اجمشبِ  نس    اجمشبِ داكؿ مدعيا اآلار, اجطرؼ
 .(ٓ)((بِ اجمشبِ ياص

أما عف كظيفي االىتدارة    اإلطار اجح ا     ن ا تداؿ ضمف اجكىاْؿ اجلغكيي اجت       
. كيل أ إجي ا اجمت لـ بغيي تك يِ (ٔ)))ت دؼ إجى إحداث تغيير    اجمك ؼ اجف رم أك اجداطف ((

ىتدارة اطابِ اجك  ي اجت  يريدلا كبْصد تحْيؽ ألدا ِ اجح ا يي مف اجرىاجي اجت  يبث ا,  اال
اجح ا يي ل  أ ثر األدكات ارتباطا بمْاصد اجمت لميف كىيا ات ـ اجتاطابيي كاجتكاصليي كاالىتدارة 
مف لذق اجك  ي يصطلح علي ا بػ)االىتدارة اجلغكيي أك اجمفيدة( كت مف لذق اجفاْدة     درة اجمت لـ 

                                                 
 .َّالتحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو, حمك النقارم: ( (3
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اجك ِ عف ذ اء صاحبِ على اإل ناع كاجتأثير    اجشاص اجمىتْبؿ جلرىاجي ))كلك ينـ مف لذا 
كيش  بمدر تِ اجد يْي بنفىيي اجمتلْ  ك درتِ كآ ا ِ؛ جذجؾ تراق يدلف أمران, كيذ ر آار, ياتزؿ 
  رة كيى ب    تحليؿ أارل, يىأؿ كي يب, بؿ  د يأت  باجف رة اجكاحدة على أنحاء 

 .(ُ)ماتلفي((

ـ    اطابِ بغيي اجتْريب بيف كمف ثـ تمثؿ االىتدارة عمبل ذلنيا تداكجيا يكظفِ اجمت ل     
األشياء جت كف بيالني عند اجمت لـ كمف ثـ يشر ِ    اجاطاب كيىتميلِ اجى اجتصديؽ بف رتِ اجت  

 عمؿ على إارا  ا بكىاطي اجلغي كصكال اجى إ ناعِ. 

 اجحْيْي مف أدعى ؛ ألن ا ))(ِ)كاالىتدارة ت ررت    مكاضع  ثيرة مف  كابات اإلماـ      
, اجذم ي يب بِ ((, مف ذجؾ  كجِ(ّ)((بْيم ا االجتزاـك  ب ا اال تناع إجى اجمىتمع لمي جتحريؾ

 صفيفعلى مف ندتِ باجاكؼ مف م اب ي اجمكت أك اجشؾ     تاؿ ألؿ اجشاـ كذجؾ    كا دي 
أياما ال يرىؿ إجى  ((م ث اجمشار ي  يِ ثـ لؿ اجشاـألاجماء كىمح ك يشِ ملؾ  بدد أف

اجمؤمنيف الفنا نىاءنا  يا أمير))ْاؿ جِ ألؿ اجدراؽ:   ,يأتيِ مف عندق أحد مداكيي أحدا كال
جنا    اجْتاؿ   ف اجناس يظنكف أنؾ  كذرارينا باج ك ي ك ْنا إجى أطراؼ اجشاـ جنتاذلا كطنا  أذف
,  ما  اف منِ (ْ)((مف  تاؿ ألؿ اجشاـ ت رق اجحرب  راليي اجمكت كمن ـ مف يظف أنؾ    شؾ

ٍمتي ًإلىى بْكجِ: )) ((ب ـإال أف أ ا : أىكيؿَّ ذًلؾى كىرىاًىيىةى اٍلمىٍكًت؟ فىكىاً مىا أيبىاًلي دىخى ـٍ أمَّا قىٍكليكي
رىجى المىٍكتي ًإلىيَّ  ٍكًت أىٍك خى ٍربى يىٍكمان ًإالَّ كىأىنىا  .المى ! فىكىاً مىا دىفىٍعتي اٍلحى : شىٌكان في أىٍىًؿ الشَّاـً ـٍ كىأىمَّا قىٍكليكي

ٍكًئيأىطٍ  تىٍعشيكى ًإلى ضى ؽى ًبي طىاًئفىةه فىتىٍيتىًدمى ًبي, كى مىى  مىعي أىٍف تىٍمحى ب  ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أىٍقتيمىيىا عى فييكى أىحى
ٍف كىانىٍت تىبيكءي ًبآثىاًميىا الًليىا, كىاً  ,  ْد  انت اجشب ات اجت  أثيرت مف اجْـك تتمثؿ    (ٓ)((ضى

ف اجمكت ك راليتِ جِ, كاجثانيي ل  ش ِ     تاؿ ألؿ م ((: األكجى ل  اكؼ اإلماـكجيتيف

                                                 
كمية اآلداب كالمغات, جامعة بسكرة,  مجمة المخبر, , عباس حشانيمصطمح الحجاج بكاعثو كتقنياتو( (3

 . ِٕٓ:  ـَُِّ, ٗالجزائر, ع
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( االستعارةلاتيف اجشب تيف بح ج  اطدي اىتداف    إثبات ا بأىلكب ) ((اجشاـ ك د  نالد اإلماـ
رىجى المىٍكتي ًإلىيَّ : ))((إذ ردال اجشب ي األكجى بْكجِ ٍكًت أىٍك خى ٍمتي ًإلىى المى ((,  ْد فىكىاً مىا أيبىاًلي دىخى

ؿي عليِ أكييارج  صد تْريب اجمدنى اجى اجمتلْ  كترىياِ شى  بالِ اجمكت باج اْف اجح , اجذم ييداى
( أك غير ذجؾ جما  اف جِ ك ع    اجنفس مثؿ األثر : )ال أخشى المكت   ذلنِ  لك  اؿ ت كزا

 , اجذم تاللتِ االىتدارة إذ حذؼ اجمشبِ بِ كذ ر شيْا مف جكازمِ, كل ((اجذم يتر ِ  كجِ
أف يبيف جلمدع  أك اجمتالً ـ  ((( على ىبيؿ االىتدارة اجم نيي,  ْد أرادخرجاجحر ي     كجِ: )

 مثؿ لذا  ْد دجالت على ذجؾ   ىيرتِ ما يشدر ب كجـ يرد بأنِ جـ ياشى اجمكت يكما كجـ يفر منِ
 أ داجِ  بؿ أ كاجِ 

اجشؾ     تاؿ ألؿ اجشاـ  ْد بت مي  ((أما اجشب ي اجثانيي اجت  تمثلت    رم  اإلماـ     
ٍربى يىٍكمان ًإالَّ أيضا متاذا    ذجؾ األىلكب االىتدارم بْكجِ: ))  (( نالدلا فىكىاً مىا دىفىٍعتي اٍلحى

ٍكًئي تىٍعشيكى ًإلى ضى ؽى ًبي طىاًئفىةه فىتىٍيتىًدمى ًبي, كى مىيىا فييكى أىحىب  ًإلىيَّ ًمٍف أىٍف أىٍقتي  كىأىنىا أىٍطمىعي أىٍف تىٍمحى
ٍف كىانىٍت تىبيكءي ًبآثىاًميىا الًليىا, كىاً  مىى ضى لذا اىتدارتاف ح ا يتاف األكجى  ((((,  ف   كابِعى

ٍربى يىٍكمان ت لالت     كجِ: ) ٍكًئي(, كاجثانيي     كجِ: )مىا دىفىٍعتي اٍلحى تىٍعشيكى ًإلى ضى (, إذ احتج علي ـ كى
 ال  اف مف كراء ذجؾ غايات كألداؼ غاْبي عن ـ,بأنِ جـ يتكافى عف  تاؿ أك يد ع حربا يكما إ

متى  نت  ارلا جلحرب  ط إف مف اجد ب حب  ج ا غبلما كيفدا  :))((  أن  بِ يْكؿ

 .(ُ)((ك راليت  ج ا شياا بدد نفاد اجدمر ك رب اجك ت

ِ اجحرب باجش ء اجمادٌم اجملمكس, اجذم يم ف أف يتحرؾ كييد ع  حذؼ اجمشبال   ْد كرد تشبيِ     
 بِ كذ ر الزمي جِ أال كل  اجحر ي, كذجؾ على ىبيؿ االىتدارة اجم نيي.

ٍكًئي: ))((ك    كجِ        د ي تدم كيتدْؿمف اإلماـ ِ شبال أيضا إذ اىتدارة (( تىٍعشيكى ًإلى ضى
على ىبيؿ االىتدارة  يدشك جيبل إجى اجنار اجذميلحؽ بِ بكيدكد اجى رشدق مف ألؿ اجشاـ  

 ( مف دكف ىكاق جما جِ مف إشارة غايي    اجد يتىٍعشيكى اجفدؿ) ((اىتدمؿ ك د اجتصريحيي,
مف يدشك   حاج ـ    ذجؾ  حاؿبصاْر ألؿ اجشاـ ضديفي مف االلتداء ب داق  تت لى    أف

 ْد أغلْكا عيكف  لكب ـ عف اجحْيْي كر نكا اجى ألكاْ ـ ببصر ضديؼ إجى اجنار    اجليؿ 
جئلشارة إجى ( تىٍعشيكى ) (( اؿل مف لدايي أحدلـ  كبحىب لذا كرغبات ـ   انت ضبلجت ـ أ ك 
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تِ على ضبلج  تؿ اجضاؿٌ  مف ((يِأحب إجضدؼ بصيرت ـ غير أنِ على اجرغـ مف لذا   ك 

ف  اف إثمِ يدكد على نفىِ مف دكف ىكالا , ك   ذجؾ تت ىد جنا  مي اإلنىانيي كاجرحمي, (ُ)كا 
 .((اجت   اف علي ا إمامنا أمير اجمؤمنيف

اـل  انت اجنتي ي اجحاصلي عف اجح ج اجمذ كرة ت مف صبر اإلماـ كاجىد  اجحثيث اجى       كمف ث
حْف اجدماء ما اىتطاع اجى ذجؾ ىبيبل رغبي منِ    انصبلح حاؿ اجْكـ كالتداْ ـ اجى طريؽ 

 اجنكر مف دكف اجل كء اجى  كة اجىبلح.

 د.الكناية:

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإج اجمذ كر مف جينتْؿ يلزمِ, ما ذ ر إجى اجش ء بذ ر اجتصريح ترؾ)) كل      

   تْكـ على اإلشارة إجى مكضكع باىـ مكضكع آار يىتمد منِ ذاتِ أك ك كدق ,  (ِ)((اجمتركؾ

 حر   الرمٌ ظ مدنى مدنييف؛ ج بلمِ   ف اج نايي حيف يىتدمؿ ,  اجمت لـ(ّ)أك طريْي ك كدق
 اجمت لـ, بمدنى يىمى ما كلك افٌ , جلدبارة, كمدنى علي ا اجمتكاضع اجحر يي اجدالجي مف مىتفاد
 اجدبارة. على ألميتِ كيفرض اجمْاـ اجلغكيي, اجدبارة إيراد مف اجمت لـ  صد عف يدبر كاجذم

على إضفاْ ا على تيدد اج نايي مف األىاجيب اجببلغيي اجت  تى ـ    تدميؽ اجف رة زيادة      
 اجتلميح  اجبدد اىتيداب على اجْدرة اج ناْ  اجمدنى  ماال كركنْا يؤثر    اجنفس إذ جلتدبير

 كتكظيؼ إجيِ, اجمرىؿ عند اجتأكيؿ باب ك تح عمبل ذلنيا, اجمت لـ مف تىتلـز جلاطاب؛ ألن ا
 بيف كشاع زماف,اج    مضى بما االىتدالؿ أم اىتدالؿ ع ى , على يْـك اجذم اجثْا   اجبدد
     .     .على ك ِْ اجتدامؿ اجناس

كمف لنا   ف ح ا يي اج نايي ت مف    مدل اجتأثير اجذم تتر ِ أجفاظ ا    نفس اجىامع أك      
اجمااطب كاىتماجتِ اجى اجمكضكع اجذم ييلْى عليِ كاجنتاْج اجمترتبي على ذجؾ اجتأثير, ك د كظؼ 

                                                 
 .ُْ-ُّ/ْظ: شرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (3
1) ) :  ُِٓمفتاح العمـك
 .ٔبالغة الحجاج كتقنيات التأثير, ربيعة العربي:ظ: ( (1
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, نحك حديثِ عف اجمحب كاجمبغض آلؿ (ُ)جم ـ     كاباتِلذا اجرا د اإل ناع  ا((اإلماـ

 تي يٍ سى مٍ أى : )) ((( ردا على مف ىأجِ  يؼ أمىيت يا أمير اجمؤمنيف؟  ْاؿعليهن السالماجبيت )

ى سى مٍ أى ا, كى ىى ري ظً تى نٍ ا يى  فٍ مً  ةو مى حٍ رى ا بً نى بِّ حي ا بً طى بً تى غٍ ا مي نى ب  حً ى مي سى مٍ أى ا فى نى ضً غً بٍ مي لً  ان ضى غً بٍ مي ا كى نى بِّ حً مي لً  ان بَّ حً مي 
((ـنَّ يى جى  ارً ي نى فً  وً بً  ارى يى د أنٍ ا قى فى الشَّ  ؾى لً ذى  فَّ أى كى فى  ارو ىى  ؼً ري ا جي فى ى شى مى عى  وي انى يى نٍ بي  سي سِّ ؤى ا يي نى ك  دي عى 

,  ف  (ِ)

ڎ  ڈ  ڈ    چ لذا صكرة  ناْيي اىتدارلا مف اجْرآف اج ريـ إذ  اؿ تداجى  (( كجِ

گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

, اىتدمؿ     كابِ أىلكبا ببلغيا تمثؿ باج نايي إذ  نى عف َُٗسكرة التكبة, مف اآلية:  چڱ

اج اجؾ باجذم يشيد بناءق على أىاس ضديؼ كأراد مف ذجؾ اإل ناع مف   ي كحمؿ اجمتلْ  على 
ان بلء اجمدنى جديِ  ف  ذجؾ دعكة اجتف ر باجصكرة اجملْاة إجيِ مف   ي أارل بغيي اجتكضيح جِ ك 

اجى إعماؿ اجذلف مف أ ؿ   ـ اجمدنى أك اجدبل ي اجت  تربط بيف اج اجؾ اجذم يبن  بنيانِ على 
(, أم اجذم ارو ىى  ؼً ري ا جي فى ى شى مى عى  وي انى يى نٍ بي  سي سِّ ؤى يي  :) ((شفا  رؼ لار؛ ألف اجمراد بْكؿ اإلماـ

رىؼى اجماء ما تحت ا كأف ذجؾ اج رؼ أضحى يْيـ بناءق على طرؼ اجن ر أك طرؼ اجبْر  اجت   ى

اـل  اجذم يْيـ بناءق على أىاس ضديؼ مت اجؾ ت كف (ّ)مت دما أك مشر ا على االن داـ , كمف ث
بيف لذق اجصكرة كصكرة اجمدادم  ((نتي ي ذجؾ اجبناء اجىْكط ال محاجي ك د ماثؿ اإلماـ

داء ج ـ كيبغض ـ كيحارب ـ باجْكؿ كاجفدؿ   ف (  مف ينصب اجدعليهن السالماجمبغض آلؿ اجبيت )

مآجِ كعا بتِ ت كف كاضحي كضكح اجشمس أال كل  اجىْكط كاج ل ي كمف ثـ  انت اجمحا  ي 
أك ع    اجنفس بحىباف اجتمثيؿ علي ا كعْد اجمْارني بيف اجصكرة اج ناْيي  ((اجت  ذ رلا اإلماـ

 كاجمدنى األصل  اجمىتتر.

                                                 
, كمستدرؾ نيج ُْْ/ّ, ُِٖ, ِّْ, ُِّ/ِ, ُِٕ, ّٗ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج السعادة: ( (3

, ّٕ/ُ, كمصباح البالغة: ُٕٔ/ٗ, َّ/ٓ, ّْٔ, ُّٓ/ِ, ِْْ/ُ, كنيج السعادة: ُُٗ, ْٕالبالغة: 
َّْ ,ِ/ِّٓ. 

 .ٖٓ/ٗنيج السعادة: ( (1
 ِْٓ/ُِظ: بحار االنكار: ( (1
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 ق.البديع:

 اجبديد , اجمىتكل إجى تنتم  أش اؿ بأن ا تصنؼ جغكيي, أش اال اطابِ    اجمت لـ ؿيىتدم     
 تطبيِْ رعايي بدد اج بلـ, تحىيف ك كق بِ يدرؼ علـبأنِ: )) ق(ّٕٗالقزكيني)ت  ِعرال  ك د
 .(ُ)((اجدالجي ككضكح اجحاؿ مْتضى على

 الك  جفظِ,ك  مدناق,   ت  مف ـاج بل اتب ماجي ي تـ اجبديع علـ أفب ضحيت كتأىيىا على لذا     
 زار ي ىبيؿ على ال ح ا يا دكرا))  جِ فال إ بؿ اجش ليي, اجكظيفي حدكد لذق لىع ِالتماميْؼ 

, كجدلـ اجبديع أىاجيب كصكر شتى (ِ)((األبدد مبلغِ باألثر كاجبلكغ اإل ناع ب دؼ كج ف اجاطاب,
  اف ج زء من ا حضكر     كابات اإلماـ, كمف ذجؾ:

 :السجع 
يدٌرؼ اجى ع بأٌنِ تكاطؤ اجفكاصؿ    اجنثر كاجشدر على حرؼ كاحد, كاألصؿ  يِ االعتداؿ      

, اجذم ااطب (( كؿ اإلماـ (ْ), كمف األمثلي اجكاردة عليِ    اج كابات(ّ)    مْاطع اج بلـ
ًديدىة أىٍحمى بدد حادثي اج   اجمش كرة: ))  عقيالبِ أااق  ًقيؿي أىتىًئف  ًمٍف حى اىىا ًإٍنسىانييىا ًلمىًعًبًو, يىا عى

ًبًو أىتىًئف  ًمفى االىذىل كىالى أىًئف  ًمٍف لىظىن  بَّاريىىا ًلغىضى رىىىا جى ر ًني ًإلىى نىار سىجى تىجي  د  عقيؿ, إذ  اف (ٓ)((كى
كطلب منِ شيْا مف اجبير  بدد أف أصابِ اجفْر كأضحى صبيانِ     ((أتى اجى أمير اجمؤمنيف

جـ ي ف بحىب ما تمنى عْيؿ بؿ  ابلِ باجر ض اجْاطع حتى  ((غير أف اإلماـحاؿ ييرثى ج ا 
كصؿ اجى أف يحم  جِ حديدة كي كيِ ب ا عف أف يدطيِ أ ثر مف اىتحْا ِ مف اجبير  ضج عْيؿ 

, اجذم كظؼ  يِ أىلكب اجى ع جيضف  عليِ شيْا مف اجنغـ ((مف أجم ا ثـ  اء  كاب اإلماـ
م تمثؿ    حرؼ اجركم, اجذم تنت   بِ اج لمات  ضبل عف  كة اجح ٌيي كاإليْاع كاجتناىؽ, اجذ

اـل ي كف جتلؾ اج لمات اجمؤجفي جل مؿ ك ع    نفس اجىامع. كن د أف اجى ع     كابِ  كمف ث
                                                 

 .ّْٖ,: البالغة عمكـ في اإليضاح( (3
 .ْٖٗ: مقاربة لغكية تداكلية الخطاب استراتيجيات( (1
ق(, تح: أحمد الحكفي كبدكم ّٕٔ, ضياء الديف ابف األثير)تر في أدب الكاتب كالشاعرظ: المثؿ السائ( (1

 .ُٔٗ-ُّٗ:طبانة
, كنيج ْٕ, كمستدرؾ نيج البالغة: َْٓ/ْ, ُُٕ, ّٕ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (4

 . ِّٗ/ّ, كمصباح البالغة: ُِٔ, ِّ/ٗ, َُٕ/ّ, َُّ/ُالسعادة: 
 . َِّ/ِنيج البالغة: ( (5
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إنىاف ألٌنِ يريد أف يْابؿ لذق : ))((اشتمؿ على نكع مف اجتناظر بيف اج لمات إذ جـ يْؿ
ػػػػػػػ  أىٍحمىاىىا  اف اجتْابؿ  د حصؿ    لذق اج مؿ بيف اج لمات) ,(ُ)((اجٌلفظي بْكجِ  ٌبارلا

رىىىا (,   انت لذق األجفاظ اجمى كعي أ ثر ًلمًعًبو ػػػػػػػ لغضبو(, ك)إنسانيا ػػػػػػ جبارىا(, ك)سىجى
انى اما كتناىْا منِ جك غيالر    أكاارلا ك ضبل عف اجتْابؿ اجى د  بيف اج لمات  ْد  اء 

رىىىا ػػػػػػ أىٍحمىاىىا ًإٍنسىانييىا ًلمىًعًبًو,ن ايي أكاار اج لمات    اج مؿ كنلحظ ذجؾ    ) اجتماثؿ    سىجى
ًبوً  بَّاريىىا ًلغىضى ( يزاد على لذا اجتْابؿ    اجى ع  اء أىتىًئف  ًمفى االىذىل كىالى أىًئف  ًمٍف لىظىن (, ك ذجؾ )جى

مي ا اإلنىاف    اجدنيا جلْياـ بأغراضِ غير اجكصؼ د يْا كمايفا    آف مدا إذ اجنار اجت  يح
, إذ (ِ)جل ا ريف تلؾ اجنار اجت  ال تْاس بنار اجدنيا كال تْارب ا ()تلؾ اجنار اجت  أعداللا اَّ

إذا  نت ))  يابر عْيبل بأنؾ ((بأكصاؼ م كجي    اجْرآف اج ريـ  اإلماـ  ()كصف ا اَّ
ف ا كحْارت ا   يؼ ال أٌْف مف نار اآلارة اٌجت  ك كدلا تٌْف مف أذل نار اجٌدنيا كأجم ا على ضد

 .(ّ)((اجٌناس كاجح ارة على شٌدت ا ك ٌكت ا

(    اج ملتيف األكجيتيف, اجذم  يِ مد ىامف اىتدماؿ اجمْطع) ((ك د انتْؿ اإلماـ      
ػػػػػ  أذلجلصكت, األمر اجذم ي دلِ يشتمؿ على اجتنبيِ كجفت اجنظر اجى األجؼ اجمْصكرة    )

( إذ تحكؿ اجى إيْاع كركم آار بحىباف طبيدي اجمك ؼ كما يطلبِ مف اىتدماؿ مف   ي  لظى
كرغبي    اجتنكيع مف   ي أارل حتى ال يبْى اجمتلْ  متصبل بنمط كاحد  يى ك أك ييصرؼ 
ذلنِ   اء اجتلكيف بغيي بْاء اجميااطىب متكاصبل مع اجنص  ضبل عف ااتبلؼ اجمْاـ إذ    

يف األكجيتيف  اف عكد اجضمير على اجنار    حيف  اف مدار اجحديث    اج ملتيف اج ملت
 اجتاجيتيف على األذل كاالجـ اجذم تحدثِ اجنار نفى ا.

اـل  اف اجح اج, اجذم يىتكحى مف  كاب اإلماـ      مؤدل بأ ثر اج لمات تأثيرا  ((كمف ث
ج بلـ تناىْا نغمٌيا مؤثرا أى ـ    كا  ناعا كح يي باىتثمار أىلكب اجى ع اجذم أضفى على ا

 تْكيي اجح ج كترصين ا   اف تأثيرلا مف ك  تيف: عْليي كك دانيي    آف مدا.    

اـل  انت اجح ي اجمىتكحاة مف  كاب اإلماـ      ل  دعكة عْيؿ اجى اجتر ع عف  دؿ  ((كمف ث
إعطاء اإلماـ جدْيؿ  األشياء اجت  ت رق اجى نار   نـ على حيف ت مف نتي ي اجح اج    عدـ

                                                 
 .ِٓٔ/ُْمنياج البراعة )الخكئي(: ( (3
 .ِٓ/ْظ: شرح نيج البالغة)المكسكم(: ( (1
 .ِٓٔ/ُْاعة )الخكئي(: منياج البر ( (1



 
 

 053
1-  

2-  

أ ثر مما يىتحؽ على اجرغـ مف اجْرابي اجت  بين ما ذجؾ اجكتر اجحىاس اجذم عكؿ عليِ عْيؿ 
  ثيرا.

 :الطباؽ 
كييدرؼ بأنِ: اج مع بيف اجش ء كضدق    اج بلـ, مع مراعاة اجتْابؿ     

, كلك مف (ُ)
ذجؾ ح ي مىتحصلي مف اجمحىنات اجبديديي اجذم يضف  على اج بلـ ركنْا ك ماال كيدد  

ـى   ك تْنيي إ ناعيي كمثلِ     كابات اإلماـ أ رط     كجِ جر ؿ  (ِ)((اجمتضادات كمف ث
ا ديكفى  ))أىنىا :مدحِ بلىانِ كأ رط    اٌت امِ بنفىِ ا كفىٍكؽى  تىقيكؿي  مى (( ًفي مى ,  ف  (ّ)نىٍفًسؾى

بغيي اجكصكؿ اجى منا ع أك إشارة اجى ترؾ مدح اآلار كاجتمٌلؽ جِ بما جيس  يِ  (( كابِ
غايات ت مف    اجنفس كأف ي كف ما يظ رق اإلنىاف مماثبل جما يضمرق    نفىِ جآلاريف  بل 

 يضع شريفا كال ير ع دنيْا.

منا ْا إذ مدحِ بصفات باجل  ي ا بصكرة  بيرة ك د  ((جْد  اف ذجؾ اجميثن  على اإلماـ     
اـل ت ٌلى     كابِ   اف ياف      لبِ كنفىِ غير اجذم ذ رق جىانِ جمآرب  اف يتكاالا كمف ث

ظ ار اجتكاضع اجذم عيرؼ بِ كاألكؿأمراف:  لذا اجميثن  ابار : يظ ر     إالثاني: إباء اجمدح كا 
لالِ ينيب قإرشادكاجرغبي    عٌما    نفىِ مف اجنفاؽ  يتبع اجصدؽ  يْلب جلشيطاف إجى اجحٌؽ ك  عى

 .   (ْ)ظ ر اجم ف

   رٌد أباطيؿ ذجؾ اجمٌداح تكظيؼ أىلكب اجطباؽ بيف اجظر يف  ((ى اإلماـك د تكاٌ      
( ك د أكضح جنا لذا اجتْابؿ بيف اجظر يف أف اجتصكر اجذم  اف عليِ لذا اجمنا ؽ دكف ػػػػػ فكؽ)

   اجكا ع إذ تمثؿ تصكرق    ات اليف:  ((لك غير تلؾ اجصكرة اجحْيْي, اجت  علي ا اإلماـ
 ((كر اج امف    اجنفس, اجذم  يِ باس جلحْيْي اجمكضكعيي اجمتمثلي باإلماـل  اجتص األكؿ

 يك ِ اجحاجيف  لتا لك ما يظ رق اجلىاف  ذبا كزيفا غرضِ اجتمٌلؽ ال أ ثر, ك   كاالتجاه اآلخر

                                                 
 .ّّٕك ,َّٕظ: كتاب الصناعتيف:( (3
, ُٕٔ, ٖٓ, كمستدرؾ نيج البالغة: ِّْ/ِ, ٕٗ, ِٔ, ْٓ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

, مصباح البالغة: ّٖٓ/َُ, ٓٗٔ/ٗ, ُّ-َّ/ٓ, َُٖ/ّ, ُْٗ/ُ, كنيج السعادة: ّٓٗ, ُِْ
ّ/َِٔ-ُِٔ ,ِ/ُِٕ. 
 .ْْْ/ْنيج البالغة: ( (1
 .ُْٓ/ُِمنياج البراعة)الخكئي(: ظ: ( (4
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 غير مكضكعيي نظرة اإلنىاف, اجذم ينظر إجى األشياء ييدٌرم اجذم اجنْد اإلماـ بكىاطي  كابِ لذا
  ثيرا ما , اجت ((كالىيما شاصيي اإلماـ عل  اجكا ع, عليِ    ل  بحىب ما حْيْت ا جمدر ي
متيف مف  على أىاس عْل  تْـك ال ألن ا اجدْيدة؛  ىاد إجى تؤدم ذاتيي نظرة اجناظركف إجي ا نظر

تضدِ بمنزجي تفكؽ منزجي اجبشر  بأكصاؼ يشكب ا اجغلك كاجمباجغي, ((ذجؾ كصؼ اإلماـ
كلذا  فر. كأف ما يمليِ اجدْؿ على   ا, حتى يصكرق بدض ـ كيىمِ بصفات األجكليي,كتدتل  علي

 اإلنىاف ل  اجنظرة اجمكضكعيي, اجت  تضع األشياء    مكاضد ا مف دكف زيادة أك نْصاف. 

 ػ  منٌمْا باجح ي اجدامغي اجمْرعي جلمااطىب, كاجت  تتمثؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ((ك د كرد  كاب اإلماـ     

اـل جـ يدد يحرم  كابا  تد يز اجمااطىب مف تكصيؼ اإلماـ م ما   د نفىِ    ذجؾ كمف ث
 الن بلء أباطيلِ ك ذبِ كان شاؼ زيفِ ك د أعطى أىلكب اجطباؽ اجح ي  كة كرصاني كتثبيتا.

على حيف تمثلت اجنتي ي    اإلشارة اجمبطني اجت  حمل ا اج كاب كاجت  تشير اجى عدـ      
 جنفس    مدح األشااص تملْا مما يكدم ب ا اجى اجغلك كاجاركج عف اجمكضكعيي.إ  اد ا

           :االقتباس كالتضميف 
اال تباس: لك أف يضٌمف اج بلـ نظما أك نثرا شيْا مف اجْرآف اج ريـ أك اجحديث اجنبكم      

 اآلجيات مف دٌ عي  بحىب لذاك  ,(ُ)اجشريؼ تزيينا جنظامِ,كتفايما جشأنِ, ال على أٌنِ منِ
ااطىب؛ اجمي     إ ناعا أ ثر جي كف ؛ بلمِترصيف   أ ؿ مف اجمت لـ, إجي ا يدمد اجت  اجح ا يي,

 .ألف ح يي اجْرآف اج ريـ أك اجحديث اجشريؼ يمثبلف اجْدح اجمدلى اجت , ال تداني ما ح ي

 اؽً يثى المً كى  دً يٍ العى ا كى ضى الرِّ  عدى بى أى ـ كي حى يٍ كى )) : كجِ (ِ)باجْرآف اج ريـ (( مف احت اج اإلماـ     

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ: كؿي قي ا يى  يسى لى كى ؟ أى عي جى رٍ أى 

,  ْد  اف (ّ)((ُٗسكرة النحؿ:  چڱ      ں  ں   ڻ  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
على اجاكارج اجذيف أ بركق على اجْبكؿ باجتح يـ ك يرغ من ا أظ ر  ((لذا اجنص  كابا منِ

                                                 
 :, تحقيؽ كدراسةىػ(َٔٔ)ت في دراية اإلعجاز, فخر الديف بف عمرك بف الحسيف الرازم  اإليجازنياية ظ ( (3

 .ِٖٖ:د. بكرم شيخ أميف
, ُٓٗ, ُْٗ, ٖٓ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّْٖ/ْ, ُِٕ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

 .َِٔ, ََِ/ّ, كمصباح السعادة: ُٗٓ/ْ, َِٔ/ِ, ِْٓ/ُنيج السعادة: , ك ّٕٕ
 .َِٕ-َِٔ/ِنيج السعادة: ( (1
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اجترا ع عن ا كر ض ا بدد  ((جْبكج ـ ب ا األمر اجذم دعالـ أف يطلبكا مف اإلماـ اجاكارج ندما
ال ح ـ إال اَّ, ال نرضى بأف نح ـ ))    ؿ ناحيي:  أف ك دت اجد كد كاجمكاثيؽ كأاذكا ينادكف

,  د أمضى اَّ ح مِ    مداكيي كأصحابِ أف يْتلكا أك يدالكا مدنا    ()اجر اؿ    ديف اَّ
ا علي ـ, ك د  انت منا اطيْي كزجي حيف رضينا باجح ميف, ك د تبنا اجى ربنا كر دنا عف ح من

ال  نحف منؾ براء أذنا صاغيي بؿ  ((, غير أن ـ جـ ي دكا منِ(ُ)((ذجؾ,  ار ع  ما ر دنا كا 
كاجت ن , كتأىيىا على لذا  اإلعراض ذجؾ    كمآرب ـ  صدلـ جزيل اج اشؼ اىتداف باجح اج

(,  ضبل عف اإلىتياء كتأىيىا على لذا ـكي حى يٍ كى بدبارة ) ((ـ باجر ض اجتاـ إذ  ابل ـال ى طلب 
 على يْكـ بكظيفي اجتبصرة جما أش ؿ   مِ كتدااؿ (( اف اجرد اجذم ))أ صح بِ اإلماـ

 باال تباس اإل ناعيي مصددا نبرتِ االىتدالؿ إجى اإلن ار مف اإلماـ  يِ انتْؿ اجىاْؿ, بمىلؾ
, كلذق اجتْنيي اجح ا يي (ِ)((    اجمااطب أثر أ بر اجنص, إلحراز كا ع مع اجمنى ـ اجْرآن 

اجمتمثلي باال تباس اجْرآن  تزيد  بلـ اإلماـ تم نا ينفدؿ بِ اج م كر  يضاعؼ اعتْادق )) كلذق 
اجكظيفي ضركرة مف ضركرات اجح اج اجفاعؿ ألف اجح اج    أصؿ مف كمِ داْر على لذق 

 ضبل عف أف اجاكارج  د ر ضكا  ؿ ش ء إال اجْرآف اج ريـ  ْد  دلكا اجح ـ   (ّ)اجكظيفي((
لذا اج انب  احتج علي ـ بما يؤمنكف بِ كيأاذكف  ((( ك د اىتثمر اإلماـمك ك ا على اَّ)

بأح امِ بغيي أف ي كف اىتدالجِ ذا تأثير باجل  ي ـ   اءت اجح ي مف ىنخ ما يؤمنكف بِ. عل ـ 
دجيؿ رصيف كمتيف كال  ((دلـ كجما ك دكا أف اجدجيؿ اجذم حا   ـ بِ اإلماـيتكبكا اجى رش

 كما  اف منِ إال اف تبرأ من ـ.   ((م اف مدِ جلرد أاذت ـ اجدزة باإلثـ  تبرؤكا مف اإلماـ

مف  بلـ  (( أضرب جِ مثاال  يما كظفِ اإلماـ (ْ)كأما اال تباس مف اجحديث اجشريؼ     
زياد بف عبيد بف ابي كذجؾ    أحد  تبِ اجت  أرىل ا اجى  ( عليه وآلهصلى اهلل)جرىكؿ اَّ

سعد بف  د أرىؿ إجيِ ) ((, اجذم يمثؿ أحد كالتِ على اجبصرة إذ  اف اإلماـسفياف

                                                 
 .َِٔ/ِ: نيج السعادة( (3
 .ِّٓ: نفسو( (1
 .ُٕٓالحجاج كالحقيقة كآفاؽ التأكيؿ, د. عمي الشبعاف: ( (1
 .ِِٓ/ُُ, ُُٓ/ٓ, ٔٗ/ِ, ُّْ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج السعادة: ( (4
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ابتداء يحثِ على حمؿ ماؿ اجبصرة اجى اج ك ي ك انت بيف زياد كىدد منازعي  شتمِ  (ُ)(الحارث
إال أف  ((بذجؾ,  ما  اف مف اإلماـ ((دد كأابر اإلماـزياد كجـ يىت ب جطلبِ  داد ى
ان رى ب  جى تى  وي تى يٍ بى جى كى  وي دتى دَّ ىى ان, كى ظيممى  وي تى مٍ تى شى  أٌنؾى  رى كى ان ذى دى عٍ سى  إفَّ , فى دي عٍ ا بى أمَّ بدث جِ ب تاب يْكؿ  يِ: ))

ف مى , فى ا اءي دى رً  ري بى الكً ): (هلل عليه وآلهصلى ا)ا كؿي سي رى  اؿى د قى قى كى  رً ب  كى ى التَّ إلى  اؾى عى ا دى مى ان, فى رى ب  كى تى كى 
 ـً كٍ ي اليى فً  اـً عى ي الطَّ فً  ةً فى مً تى خٍ المي  افً لكى األى  فى مً  ري تيكثِّ  ؾى نَّ ي أى نً رى بى خٍ د أى قى كى  (,وي مى صى قى  هي اءى دى رً  ا عى ازى نى 

ان, بى سً تى حٍ مي  ؾى دى نٍ ا عً مى  ضً عٍ بى بً  تى قٍ دَّ صى تى ان, كى امى يَّ أى   تى مٍ ك صً لى  ؾى يٍ مى ا عى مى , فى ـً كٍ يى  ؿَّ كي  في ىً دَّ تي , كى دً احً الكى 
 وً بً  ري أثً تى سٍ ؟! تى يـً عً ي النَّ فً  غه رِّ مى تى مي  تى نٍ أى كى  عي مً طٍ تي فى أى  يفى حً الً الصَّ  ارً عى شً  ؾى لً ذى  إفَّ ان, فى ارى فى ان قى ارى رى مى  ؾى امى عى طى  متى كى أى كى 
 يفى قً دِّ صى تى المي  رى جٍ أى  ؾى ب لى سى ييحٍ  , أفٍ يـً تً اليى كى  ةً مى مى رٍ األى كى  يرً قً الفى كى  يؼً عً الضَّ كى  يفً كً سٍ المً كى  ارً ى الجى مى عى 
, تى مٍ مى ظى  ؾى سي فٍ نى فى  ؾى لً ذى  ؿي عى فٍ تى  تى نٍ كي  فٍ إً , فى يفى ئً اطً ؿ الخى مى عى  ؿى مى عٍ تى , كى ارً رى بٍ األى  ـً الى كى بً  ـي مَّ كى تى تى  ؾى ي أنَّ نً رى بى خٍ أى كى 
 ـً كٍ يى لً  ؿى ضٍ الفى  ؾى بِّ ى رى لى ـ إً دِّ قى , كى ؾى رً مٍ ي أى د فً صً اقتى , كى ؾى مي مى عى  ؾى لى  حي مً صٍ يي  ؾى بِّ ى رى لى ب إً تي , فى تى طٍ بى حٍ أى  ؾى مي مى عى كى 
كا ني ىً دَّ  تى الى ان كى كا غبَّ ني اٌدىً ): كؿي قي يى  (صلى اهلل عليه وآله)ا كؿى سي رى  تي عٍ مً ي سى إنِّ ان, فى ف غبَّ ىً ادَّ , كى ؾى تً اجى حى 

بتكظيؼ اجحديث اجنبكم  مشتمبل على ح ج تتمثؿ (( ْد أتى  كاب اإلماـ, (ِ)( ((ان يى فٍ رً 
:  ْد بيف  يِ صفي اجمت بر كعا بتِ؛ ألف صفي األكؿاجشريؼ, كذجؾ    مكضديف مف  بلمِ أما 

اجت بر مك ك ي على اجااجؽ   ك اج بار اجمت بر  حىب, كال ي كز أف يتصؼ ب ا مالكؽ؛ ألف 
تت لى    ضدفِ  اإلنىاف م ما بلل بِ اجزلك كاجتداج  باجنفس   نِ يبْى ااضدا جحْيْي حْي

ذا ما أراد أف يتددل حدكد اَّ)  ()كدناءتِ كحا تِ َّ ( كينىب نفىِ جصفي ايص ب ا كا 
   حديثِ  (صلى اهلل عليه وآله) أنِ ىكؼ ال ي د جِ اصيما ىكل اَّ ك د بيف اجرىكؿ ()اَّ

ؿ اجفدؿ  صـ مف دكف اج ىر ( إذ اىتدموي مى صى قى  هي اءى دى رً  ا عى ازى ف نى مى فى لكؿ اجصكرة كشدت ا بْكجِ: )
 أك ىكاق؛ جيكضح شدة ذجؾ اجفدؿ كيبيف اطكرتِ؛ الف اجْصـ جيس  ىرا  حىب. بؿ لك  ىر مف 

 .(ّ)انفصاؿ

 كابِ  بدد أف حاكر عبيدا حكؿ اجتندـ     ((:  ن دق  د اتـ بِ اإلماـالثانيكأما      
يتامى كاألرامؿ كغيرلـ مف اجطبْات اجمأ ؿ كاجملبس كر اليي اجديش مف دكف اجشدكر باجفْراء كاج

                                                 
صلى اهلل ) كقد صحب النبي سعد بف الحارث بف الصمة أنصارم خزرجي كاف مكلى لإلماـ عمي ىك( (3

 (.  ُِِ/ٕكقتؿ فييا)ظ: أعياف الشيعة:  ( كشيد صفيف مع عميعليه وآله
 .ُِٓ-ُُٓ/ٓنيج السعادة: ( (1
 .ُٕٗ/ُُ: لساف العرب, )قصـ(: ظ( (1
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اجمىتضدفي اجفْيرة   ضبل عف األ كاؿ اجمنمْي اج ميلي كاأل داؿ اجدنيْي اجت  ال تتماشى مع تلؾ 
جي كف ح ي كدجيبل يدينِ    ادمي مذلبِ  ْد  ؛(صلى اهلل عليه وآله)األ كاؿ أكرد حديث اجرىكؿ

ِ    متالات اجغفلي  ضبل عف جفت اجنظر اجى أراد تنبيِ اجمااطىب    اجمْاـ األكؿ على انغماى
ؿ اجمىؤكجيف, كل  أف ي كف اجمىؤكؿ أك اجحا ـ مكضكعيا  مىأجي غايي    األلميي يغفل ا  ي
منصفا    تمتدِ باجملذات اجماتلفي كعلى ك ؽ حا تِ كأاٌل يىتغؿ منصبِ  يىرؼ  ي ا إىرا ا 

ج ـ عليِ.         ()ِ حْك  ـ كما أك ب اَّ مباجغا  يِ ي كف بِ ظاجما ج ثير مف اجطبْات آ بل  ي
  دؿ  ػػػػػػػػػػػػػ   كابِ إحداث (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ  بلـ مف تكظيؼ ((جْد أراد اإلماـ    .

ينْؿ  أف ((اإلماـ حاكؿ إذ مااطر, مف بِ جتكعيتِ بما يحدؽ اجمااطب؛    مؤثر  بلـ
اج تاب  يْرأ كلك مااطب محدد, نحك محددة  صديي جيدال إجى اجدامي دالجتِ مف اجشريؼ اجحديث

 اجالؿ مكاطف يشٌاص أف ب تابِ ((مباشر ىدى اإلماـ غير نحك كعلى اجميرىؿ إجيِ,
 اجالؿ لذا على اجت  تترتب اجنتاْج اجشريؼ بفدؿ اجحديث ثـ بٌيف جِ كاجتْصير جلمااطب,

ي ؿ أك عن ا غفؿ  د ي كف اجت  كأ كاجِ أ داجِ اجىامع يرا ع ي دؿ بأىلكب يفدؿ ما لك  أنِ إجيِ اي
نفىِ  ؿ  كيرا ع باجنصيحي يأاذ   اف    اجحديثيف دعكة جزياد بأف اإلي اب نحك على بابل  ا

 ذجؾ  اف مؤداق اجح اج باجحديث اجنبكم اجشريؼ.

اجغرض أك اإل ادة اجت   حيث مف اال تباس عف اجتضميف ياتلؼ  بلكاما التضميف:      
ى اج بلـ ىكاء أ انت تلؾ اإل ادة  ماجيي أـ ح ا يي أـ ىكالما إال أف لناؾ  ملي مف يضفي ا عل

كاجمثؿ  اجشدر((اإلماـ كظؼ , ك د(ُ)اجببلغييف  د  صركا اجتضميف على األدب شدرا كنثرا
    كاباتِ محا ظا على صيغ ما األصليي مف دكف تغيير مىتدمبل إيالا جتْكيي ح تِ كرد 

اط على مداكيي مكظفا  يِ اجشدر, إذ يْكؿ:  ((, كمف ذجؾ  كابِ(ِ)ب كا  حامِأباطيؿ اجمياى
, فىًإٍف يىكيٍف ذًلؾى كىذًلؾى فىمىٍيسى اٍلًجنىايىةي )) ـٍ بىغىٍيتي مىى كيمًِّي , كىعى سىٍدتي مىفىاًء حى زىعىٍمتى أىنِّي ًلكيؿِّ اٍلخي  كى

, فىيىكيكفى اٍلعيٍذري ًإلىٍيؾى  مىٍيؾى   عى

                                                 
 المعاني عمـ في كالتبياف , ِٓ/ِ :فني محمد شرؼالقرآف, تح: ح كبديع ,ّٔ :الصناعتيف كتاب :ظ( (3

 ُْ: الياللي مطر عطية ىادم. تح: د ,)قّْٕ)ت الطيبي محمد بف حسيف الديف شرؼ :كالبياف,  كالبديع
, ََِ/ِ, كنيج السعادة: ُْٗ, ّٕٕ/ّ, ُِٕ/ِ, ّٗ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1
 . ِّٗ/ّ, ََّ/ُ, كمصباح البالغة: ٖٕ/ْ
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ًتٍمؾى شىكىاةه  ٍنؾى عىاريىىاظى  كى اًىره عى
(ُ) 

 , كلك:ألبي ذؤيب اليذليلذا أكرد ع زا مف بيت يدكد  (( ف   كابِ     

ًتمؾى  أيًحبييا          أٌني الكاشكف كعيَّرىا ٍنؾى  ظىاًىره  شىكىاةه  كى عىاريىىا عى
(ِ) 

شطر جـ يكرد اجبيت  امبل    احت ا ِ, جما يتطلبِ اجمك ؼ إذ  اف اج ((كج فال اإلماـ     
اجثان  منِ مكا ْا جمك ؼ اجحاؿ أك اجمْاـ, كلك ))مثؿ ييضرب جمف ين ر امرا جيس منِ    ش ء 

بت مي اجحىد جلالفاء كاجبغ  علي ـ ك د  ((. ك اف مداكيي  د رمى اإلماـ(ّ)كال يلزمِ د دِ((
ؼ اىتدمؿ اجحر  ((ب كاب يمثؿ اجد ي     مت ا كعلكلا   اف مف ذجؾ أنِ ((أ حمِ اإلماـ

( على ىبيؿ اجمثاؿ؛ ألف األكؿ يداؿ على اج مؿ اجظنيي غير متك دي اجحدكث إذا( مف دكف )إف)
اجى  ذب مداكيي    مرماق كأف اجحىد كاجبغ  جـ يْدا أصبل ك د  ((ك   ذجؾ إشارة مف اإلماـ

 اجى اجتدجيؿ  انبا آار, كلك أنِ جك تـ اال تراض  دال صدؽ مداكيي    ما ذلب إجيِ ((أىند
  ك جيس طر ا    األمر  لـ تْع عليِ  نايي  يتـ االعتذار جِ  مف باب أكجى أف ينت   عف اجذـ 

 كاجديب كاجاكض    أمكر ال نا ي جِ  ي ا كال  مؿ.

مف االىتش اد باجشدر     كابِ أف يدحض ادعاء مداكيي  ((كمف ثاـل  ْد أراد اإلماـ     
يْع على مداكيي كجـ ت ف جِ صلي بِ مف   ي ثانيي  كييى تِ مف   ي كيبيف بأف لذا األمر جـ

غير كا د , كاجحؽ أنِ ال  أمر كلك بحبِ ج ا, عيالركلا ذؤيب,  ْد أب  حاجِ    ذجؾ حاؿ صاحبي
أصبل عبلكة على أف اإلتياف باجشدر مبلبىا جلاطاب يمنحِ در ي عاجيي مف اجفدؿ  يحب ا

, كمف ثاـل   ف اجشدر يمثؿ )) ر نا كدعامي تدايف (ْ)اجح ا   زيادة على اجتأثير    اياؿ اجمتلْ 
 ما كتحدث  دبل إذ ال ي اد مْاـ مف مْامات االحت اج ي كف تصكيبا جرأم أك نفيا جتصكر أك 

       .  (ٓ)تدميما جرؤيي إال كيطلب  ي ا اجشدر  اعدة تدعيـ أك مبدأ يْكـ((

                                                 
 .ّٕٓ/ّنيج البالغة: ( (3
  .ُِ/ُ:, تح: محمد محمكد الشنقيطيديكاف اليذلييف( (1
 .ُٕ/ّّبحار االنكار: ( (1
 .ُٓظ: تقنيات الحجاج في نيج البالغة, د. مؤيد آؿ صكينت ) بحث منشكر(: ( (4
 .ُٗٔ: كآفاؽ التأكيؿ الحجاج كالحقيقة( (5
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 كة كرصاني  ضبل عف تكشيح نصِ  كمف تكظيفِ جلمثؿ بكصفِ أداة ح ا يي تزيد اج بلـ     
 (( كجِ (ُ)نفىِ اجبيان  اجحْؿ    اجذم يصب اجدتيؽ, اجدالج  كمازكنِ األكجى اجلغكيي بثْا تِ

رِّؾى  -ٍمًر إفَّ النَّاسى ًمٍف ىذىا األبدد أف بيكيع باجابل ي  طلبكا منِ اجثأر جدثماف: )) مىى  -إذىا حي عى
كٍ  تَّى أيميكر: ًفٍرقىةه تىرىل مىا تىرى كا حى ًفٍرقىةه الى تىرىل ال ىذىا كىالى ىذىا, فىاٍصًبري , كى ٍكفى ًفرٍقةه تىرىل مىا الى تىرى , كى فى

ةن  قيكؽي ميٍسمىحى ذى اٍلحي تيٍؤخى تىقىعى اٍلقيميكبي مىكىاًقعىيىا, كى , كى ـٍ , يىٍيدىأى النَّاسي كا مىاذىا يىٍأًتيكي فىاٍىدىأيكا عىنِّي, كىاٍنظيري
ٍعًضعي ًبًو أىٍمًرم, كىالى  تيكًرثي كىٍىنان  تىٍفعىميكا فىٍعمىةن تيضى تيٍسًقطي مينَّةن, كى ًذلَّةن  قيكَّةن, كى سىأيٍمًسؾي األ كى ٍمرى مىا كى

ـٍ أىًجٍد بيٌدان  ذىا لى , كىا  اليفي  ((,  بم رد أف تمت مبايدي اإلماـ(ِ)((فىآًخري الدَّكاًء اٍلكىي   اٍستىٍمسىؾى
بأف يأاذ بثأر عثماف مف اجذيف  ((ف مطاجبي اإلماـجلمىلميف لبت طاْفي مف بيف اجمبايدي

ضدق  ْتلكق مف دكف اجتأن  أك اجنظر    اإلم انات اجمتاحي, اجت  مف شأن ا أف  ا تمدكا كتأىجالبيكا
على درايي تامي ب ؿ  ((تضد ـ    منزجي مف اجْكة كاجىيطرة جلْياـ بأمر   ذا ك د  اف اإلماـ

كانْىام ـ    أمر عثماف, ك د أكضح  ؿ ذجؾ     ما يحيط بِ مف حيث ضدؼ أصحابِ
جمف طلب منِ اجْتاؿ  ضبل عف ذجؾ  ْد بيف بأنِ ىييم ؿ لؤالء اجنا ثيف جلبيدي  (( كابِ

نذارلـ رغبي منِ    ردلـعف محاربكيمىؾ   -ت ـ ما أم ف كيدمد اجى مراىلت ـ كتاكيف ـ كا 
تد ؿ    اتااذ اجْرار  د يؤدم نتاْج ال عبلكة على أف اج, اجى اجطاعي  -باجترغيب أك اجترليب

   ذجؾ إال اجحرب  ىت كف اجغايي  د بٌدا يذا جـ   تحمد عْبالا إذ ال بد مف اجتريث كتح يـ اجدْؿ 
 دؿ اجحرب ل  اجايار األاير مف دكف أف  ((,  نلحظ أنِ(ّ)اجت  ينت   بفدل ا أمر اجدصاة

مف ىيرتِ  ((ا ثيف  ْد عيرؼ عف اإلماـ   اجتدامؿ مع لؤالء اجن ((ي كف مف أكجكياتِ
نِ ما ااض حربا, كال ش ر ىيفا على أحد إال بدد اجيأس مف اجىلـ اجمشر ي ج ؿ مف تبدِ: )) أ

مف أ ؿ إ ناع اجْكـ كحمل ـ  ((, ك د أكرد اإلماـ(ْ)((كاجصلح, ك اف يىلؾ اجيِ  ؿ ىبيؿ
, كلك مثؿ (ٓ)(آًخري الدَّكاًء اٍلكىي  ؿ )على اجتحٌل  باجصبر كاجتزامِ مع ضبط اجنفس اجمثؿ اجْاْ

جتْابؿ صكرة  ((ييطلؽ كييراد بِ األمر اجذم يصلح باجشدة, ك د كظفت لذق اجصكرة مف اإلماـ

                                                 
  .ِٗٓ)بحث منشكر(: ككر كاظـ العكادم,عمي, مش اإلماـ بدائع في الحركي المعنى :ظ ((3
 . ِِٗ-ِِٖ/ِنيج البالغة:( (1
, األمثاؿ في نيج البالغة, محمد ٖٖ/َُ, كمنياج البراعة)الخكئي(: َٓٓ/ُّظ: بحار األنكار: ( (1

 .ُٗالغركم:
 .َِٗ/ُفي ظالؿ نيج البالغة:( (4
 . ٕٗ/ُيـ, كعبد المجيد قطاش:جميرة األمثاؿ, أبك ىالؿ العسكرم, تح: محمد ابك الفضؿ ابراى( (5
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كاالنضكاء تحت جكاِْ ك د كظؼ  ((اجحرب إذا امتنع اجنا ثكف مف ترؾ اجدداء كمبايدي اإلماـ
اـل يحمؿ اجْكـ على اج نكح اجى بكصفِ ح ي ييْصد ب ا اإل ناع ((اجمثؿ     كابِ , كمف ث

 اجصبر كاجمىاجمي حتى حيف.  

 التقسيـ: 
كييراد بِ ذ ر متددد ثـ إضا ي إجى  ٌؿ كاحد مف أ زاِْ ما لك جِ على اجتدييف     

كلك  ,(ُ)
ب دلِ متصبل مع  (ِ)صنؼ مف أصناؼ اجبديع اجت  تدمؿ على تشكيؽ اجمتلْ  كتنشيط ذا رتِ

ا ىييذ ر مف تفرعات متصلي باألصؿ اجميتحدث عنِ بركابط عْليي منطْيي.       اجًاطاب متشك ا جم
حيث أدل     ((كنلحظ كركد لذا اجنكع مف اجبديع    غير مكضع مف  كابات اإلماـ    .

 ((, مف ذجؾ ردال اإلماـ(ّ)مك دِ كظاْؼ دالجيي ك ماجيي  ضبل عف كظيفي اإل ناع كاجتأثير
 ميًنيتي  اٍلكيكفىًة, أىٍىؿى  يىاذجيف؛ جتبييف حْيْت ـ كما جْ  من ـ إذ يْكؿ: ))على ألؿ اج ك ي اجمتاا

ـٍ  ٌـّ  :ًبثىالثو كاٍثنىتىٍيفً  ًمٍنكيػػػػػػػػ ك صي , ذىكي ـه  أىٍسمىاعو ك كبيٍك , ذىكي ك كعيٍميه  كىالـو , ذىكي ارو  ًصٍدؽو  أىٍحرىاري  ال أىٍبصى
ـٍ  ميًنيتي  اجىامع بم رد ما يتكارد على ىمدِ) ,(ْ)))بىالءً الٍ  ًعٍندى  ًثقىةو  كال ًإٍخكىافي  المِّقىاًء, ًعٍندى   ًمٍنكي

 بدد ذجؾ, كيدمؿ على مبلحْي ((( ىي كف مت يْا كمتطلدا جما ىيْكجِ اإلماـًبثىالثو كاٍثنىتىٍيفً 
( جينتْؿ بدد ذجؾ مف اجااص اجمب ـ اجى اجداـ اجمفصؿ ّ,ِاجتدداد) عنِ ي شؼ ما جمدر ي اج بلـ

ٌـّ أنِ  رؽ بيف اجثبلث) ((إلماـكنلحظ     كاب ا ك صي , ذىكي ـه  أىٍسمىاعو ك كبيٍك , ذىكي  كعيٍميه  كىالـو
ك ارو  ذىكي ( كجـ ي مع بين ما اٍلبىالءً  ًعٍندى  ًثقىةو  كال ًإٍخكىافي  المِّقىاًء, ًعٍندى  ًصٍدؽو  أىٍحرىاري  ال ( كاالثنتيف) أىٍبصى

ل  , ((اجثبلث اجت  ذ رلا يْكؿ بامس على ىبيؿ اجمثاؿ كلذا أمر منطْ  طبيد  ألف 
؛  امتبلؾ اجْدرة على اجىمع كاجنطؽ (ٓ) انت غير محمكدةاالثنتيف على حيف أف  محمكدة صفات

كاجنطؽ كاج بلـ جيس عيبا    أصلِ بؿ اجديب    تكظيؼ تلؾ اجحكاس مف حيث صرؼ اجىمع  
عف صكت اجحؽ كاجى كت عف اجباطؿ كغض اجطرؼ عف رؤيي اجحْيْي اجصاد ي إذ 

                                                 
3) ):  .َّْعمـ المعاني البديع كالبياف: , التبياف فيَِٕ, اإليضاح في عمكـ البالغة:ِْٓظ: مفتاح العمـك
عادة التمقي بيف األدبي النص :ظ ((1   .ُٕٔاإلنتاج, ميمكد حبيبي:  كا 
, ّٕٓ, ِْٓ, ُِْغة: , كمستدرؾ نيج البالّْٕ -ّْٔ/ْظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

 .ِِْ-ُِْ, ُٖٔ -ُٕٔ/ِ, كمصباح البالغة: ِِٖ/ّ, َّٓ, ِْٔ/ُ, كنيج السعادة: َّٖ
 .ُُْ/ُنيج البالغة: ( (4
 .ٕٔ/ٕشرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (5
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أاذلـ باجتداجيـ كاجمكاعظ,   ـ بمنزجي مف ال يىتفيد  نتي ي عدـباجصفات اجمتضادة  ((كصف ـ
على حيف أف اجفرار مف مياديف اجْتاؿ عند اجلْاء  فرار اجدبيد كاياني اجمكاثيؽ األاكيي بحكاٌىِ 

إٌف اجثبلث مف لذا مف   ي كمف   ي أارل نلحظ )) , كعدـ اجتداكف عند اجببليا لك اجديب نفىِ
كمف ثـ  اف اجتفريؽ  ,(ُ)((اد كاالثنتيف مف آار, ك   مثلِ مْتضى اجببلغي أف يفٌرؽ بين ماك 

 ببلغ   ماج .      اآلخرعْل  منطْ , ك األكؿطريْيف:  بين ما مف

 د كظؼ أىلكب اجتْىيـ     كابِ جفدؿ تداكج   صدم  ((أف اإلماـ نلحظ مف لنا     
عراض ا علي ـ حتى ال يتبادر اجى  يظ ر    تْريع ألؿ اج ك ي كتكبيا ـ باج شؼ عف حْيْت ـ كا 

على يْيف بِ  ((أذلان ـ بأف ما يضمركق    أنفى ـ كما يظ ركق علنا مغفكؿ عنِ بؿ اإلماـ
كبحىب لذا  اف  كابِ أك رد ق ح ي علي ـ  شفت حْاْْ ـ كما  د ي كنكف متغا ليف عنِ أك 

بمثابي اجحا ز كاجمنبِ على اجغشاكة اجمنطليي على  متناىيف إياق   انت اجكظيفي اجح ا يي لنا
األبصار بدد أف ت اكز أىلكب اإل ناع اجى أىلكب اجتْريع؛ جي شؼ ج ـ عف تااذج ـ كانكع ـ 
   اجذب عف أنفى ـ كنصرة دين ـ, كل  صكرة حيي نرالا تت ىد     ؿ زماف كم اف طاجما 

 من ج أك مبدأ كاحد.  انت أحكاؿ اجناس كميكج ـ متغيرة كغير ثابتي على

    :العكس  
 أٌنِ يدؿ  يِ  ,كلك أف ييد س اج بلـ,  ي دؿ    اج زء األاير منِ ما  دؿ    اج زء األكؿ

عبلكة  ت راريي طبيدي ذك اجد س أف لذا اجتدريؼ مف , كييىتشؼ (ِ)كاآلار باألكؿ ,األكؿ باآلار
 طبيدتِ بفدؿ اجتداكج  اجبديع ضمف ك كدق يفرض أف تم ف مف اجتْابليي, ج نِ على طبيدتِ

 عف اج شؼ على ك درتِ اجمتلْ  كذ اِْ, اجااصي, اجت  تدمؿ على مااطبي  طني اجبناْيي
 تْدميي, حر ي  كن ا عف ي شؼ اجدالجي اجش ل  جاط  ػ))اجنظر اجنص اجت  يتضمن ا اجدالجي,
 مدظـ على صدؽي عندلا اجك كؼ يحىف دالجيي إجى منطْي كصكالن  تنمك اجلغي أف مدنى على

 تك ؼ عمليي إٌن ا جنْؿ أك مندطفات ك كد يؤ د اجد س بنيي اجتأمؿ    كج ف اجلغكيي, اجنكاتج
 اجذم (كالتأخير التقديـ(على يدتمد مزدك ان  اط ا جت دؿ ىيرلا اط  ي ا اجصياغي تددؿ مؤ تي

 يد ع  اإلماـ, ىإج يتحرؾ اجذلف ألف اجت رار؛ داْرة يدالِ ما كلك اجمتماثلي, تتبادجِ اجدكاؿ
 تتكا ؽ كاجترا ع اجتْدـ كبيف أيضان, اجصياغي  تبلحِْ اجكراء, إجى يرتد ثـ متابدتِ إجى اجصياغي

                                                 
 .َِٔ/َُبيج الصباغة:( (3

(2)
 .225اإليضاح في علوم البالغة: ،333بديع القرآن:  ،173ظ: كتاب الصناعتين: 
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, ك ؿ لذا يتطلب مف اجمتلْ  اجمزيد مف اجتداكف (ُ)()اجدميْي اجبنى كتتااجؼ اجىطحيي, اجبنى
بلـ مد كىا إذ جـ ي ف كاجنشاط اجذلن  جلكصكؿ اجى اجغرض اجذم  صدق اجمت لـ    ت رارق جل 

نما ت مف الفِ أغراض كدالالت ييترؾ   م ا كبلكغ ا جلمتلْ  بحىب ذ اِْ  اجت رار عبثا كا 
 ك طنتِ.

إذ اتاذق ح ي يرد  ((ك د  اف ألىلكب اجد س كركد    مكضع كاحد مف  كابات اإلماـ     
,  لكحٍ أنت مً : , كذجؾ  كابِ جمف  اؿ جِ(ِ)ب ا على بدض ـ اتاذت طر ان.  ربه مطلكبه

((ينً يٍ فً كٍ تى  ةي مى غٍ بى ال؛ فى رَّ فى  فٍ ى مى مى عى  ر  كً  أى الى كى  رَّ ف كى مَّ عى  ري فً  أى ا الى نى أى )): ((ْاؿ 
 ْد أظ ر اجمت لـ . (ّ)

نتي ي امتطاِْ اجبغلي    ميداف اجْتاؿ مف دكف اجفرس ك د  اف  ((على اإلماـ كحرصا اك ا
بكصفِ صكت اجحؽ اجناطؽ كاالمتداد اجطبيد   مطلكبا مف اج ميع جيناجكا منِ ((اإلماـ

اـل  ْد تصكر اجمت لـ  جلرىاجي اجمحمديي اجت    د اجظاجمكف أنفى ـ مف أ ؿ إيْا  ا كدثرلا كمف ث
   مكا ؼ  ((أفال اجبغلي جيس جدي ا اجْدرة اج بيرة على اج رم, األمر اجذم  د ي دؿ اإلماـ

ب ح ا   ال ييد ع إذ مثالؿ  كابِ اجحْيْي اجىاطدي اجت  غايي    اجاطكرة ج فال اإلماـ أ ابِ ب كا
جيس بحا ي اجى اىتبداؿ مر كبِ  ((عر  ا اجدرب  ضبل عف إبطاج ا إذ أابر ذجؾ اجمت لـ بأنِ

باجفرس؛ ألف اجفرس ربما يل أ إجيِ أك يمتطيِ مف  د يضطر اجى اج رب كاجتْ ْر مف اجمكا  ي 
جـ يدرؼ عنِ طكؿ مىيرتِ    اج  اد كاجْتاؿ  ((اـعندما يشتد اجكطيس على حيف أف اإلم

أـ بدد ك اتِ أنِ  د  رال مف اجمدر ي أك أ بؿ  (صلى اهلل عليه وآله)ىكاء أ اف    حياة رىكؿ اَّ
يكا ِ ما عرؼ عن ـ بفرىاف  ريش ك  ا جك ِ مف دكف أف يدرؼ  ((على  ارو من ا إذ  اف

اـل  جلمت لـ بصكرة ااصي كاجىامع بصكرة  (( ْد أظ ر اجغدر طريْا    مىيرتِ اجبطكجيي كمف ث
عامي تلؾ اجحْيْي اجناصدي جش اعتِ ك ركىيتِ كا  دامِ    ىكح اجْتاؿ ب ظ ار ضمير 

دق بنف  اجصفتيف اجلتيف  انت إحدالما بابلؼ األارل  (((    أكؿ  كابِأنااجمت لـ) ثـ عضال
نما اجفار جلفارس اجذم رٌ فى  فٍ ى مى مى عى  ر  كً  أى الى كى  رَّ ف كى مَّ عى  ري فً  أى الى ) (,   لـ ت ف اجدبرة    اجميمتىطى, كا 

ـٌ  انت اجح ي اجمؤدالاة     كابِ مشتملي على أىلكب اجد س اجذم ضمنِ     يدتليِ كمف ث
 بلمِ,   اف اير دجيؿ على طمأني اجمت لـ  ضبل عف إى ات األ كاق, اجت   د تشؾ بش اعي 

 .   ((أمير اجمؤمنيف عل  بف اب  طاجب

                                                 
 .ّٖٕالبالغة العربية قراءة أخرل, د. محمد عبد المطمب: ( (3
 .ِِٗ/َُ, ٕٗٓ/ٗ, ُِّ/ٓظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج السعادة: ( (1
 .َِٓ-ِْٗ/َُنيج السعادة:( (1
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 .السمـ الحجاجي:ّ

 بين ا  يما اجبلحمي اجدبل ي ت كف ح ج, مف تتش ؿ أف يلـز ح ا يي,  ْي  ؿ أف يفيدكلك      
 حْؿ أم إفاجى اجْكؿ: )) ديكرك, كيذلب (ُ)اجح ا يي ك كت ا ك  ت ا باعتبار ترتيبيي عبل ي

درالؼ اجىلـ اجح ا   , كيي (ِ)((ح ا يا ىلما نىميِ( جح ج) ترتيبيي عبل ي على ينطكم ح ا  
 باجشرطيف ييكمك    ترتيبيي, بدبل ي مزكدةاأل كاؿ  مف  ارغي غير م مكعي عف عبارةبأنِ: ))

 :تييفاآل

 اجْكؿ عف تلـز بحيث تحتِ, يْع ما عنِ يلـز اجىلـ مف ما مرتبي    يْع  كؿ  ؿ . أ
 .دكنِ اجت  األ كاؿ  ميع األعلى اجطرؼ    اجمك كد

 (ّ)((عليِ أ كل دجيبل مرتبي يدلكق ما  اف مديف, مدجكؿ على دجيبل اجىلـ     اف  كؿ  ؿ . ب
حصؿ زيد عمى الشيادة االبتدائية, كحصؿ زيد عمى  لك أردنا أف نطٌبؽ اج مؿ اجثبلث: )     

(, كأردنا أف نطبؽ لذق اج مؿ على اجىلـ شيادة الثانكية, كحصؿ زيد عمى شيادة البكالكريكس
 اجنتي ي اجى  فاءة زيد اجدلميي على ك ؽ اجماطط اآلت :اجح ا     ن ا ىتصؿ بنا    

 ف: كفاءة زيد العممية

 البكالكريكس                                                 

 الثانكية                                                 

 االبتدائية                                                

 .(ْ)  ذق اجمراتب اجثبلث مثلت ح  ا تصب    ادمي اجنتي ي اجت  ل  اج فاءة اجدلميي     

 :   تمثلت  كانيف ثبلثي اجح ا   كجلىلـ

 نْيضِ   ف اجىلـ, مف مديني مراتب    اجْكؿ صدؽ إذا)) أنِ كمْتضاق خفض:ال قانكف . أ
                                                 

 .َِ, أبك بكر العزاكم: كالحجاج المغةظ: ( (3
 .َُُبالغة االقناع في المناظرة: ( (1
 .ِٕٕ: العقمي التككثر أك كالميزاف المساف ((1
 .َُٓظ: في أصكؿ الحكار: ( (4
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 اذ اجمثاجيف:. كجتكضيح لذا اجْانكف نأ(ُ)((تحت ا تْع اجت  اجمراتب    يصدؽ 

 باردا ليس الجك -
 الحفؿ إلى األصدقاء مف كثير يحضر لـ -

 األصد اء أف أك( األكؿ اجمثاؿ) كشديد  ارس اجبرد أف ترل اجت  اجتأكيبلت نىتبدد  نحف     
 :باآلت  األكؿ اجْكؿ كىيؤكؿ(. اجثان  اجمثاؿ) اجحفؿ إجى حضركا  ل ـ

 أك حار دافئ فيك ,باردا الجك يكف لـ إذا                     

 باآلت :كىيؤكؿ اجْكؿ اجثان  

 لـ يحضر إال القميؿ منيـ إلى الحفؿ

 لذا نْيض   ف مديف, مدجكؿ على دجيبل اجْكؿ  اف إذاكييْصد بِ )) قانكف تبديؿ السمـ: . ب

 .  لك  لنا على ىبيؿ اجمثاؿ:(ِ)((مدجكجِ نْيض على دجيؿ اجْكؿ  . ت
 محمد حضر فأدل االمتحاف -

 فمـ يؤًد االمتحافمحمد لـ يحضر  -
  ْبكجنا اجح اج اجكارد    اج ملي األكجى يك ب  بكجنا اجح اج    اج ملي اجثانيي.     

 مديف, مدجكؿ على اجتدجيؿ    اآلار مف أ كل اجْكجيف أحد  اف إذا: كييراد بِ )) قانكف القمبج. 
 .(ّ)((اجمدجكؿ نْيض على اجتدجيؿ    األكؿ نْيض مف أ كل اجثان  نْيض   ف

 :تييفكجنكضح لذا باجمثاجيف اآل 

 ماجستير, كالبكالكريكسحصؿ زيد عمى ال -
 بكالكريكس, بؿ لـ يحصؿ عمى الالماجستيرلـ يحصؿ زيد عمى  -

                                                 
 .ِِ: المغة كالحجاجنفسو, كظ: ( (3
 .َُٔ: في أصكؿ الحكار ((1
 نفسو.( (1
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 على ب اجكريكسأ كل دجيؿ على م انتِ اجدلميي مف حصكجِ على اج ما ىتير حصكؿ زيد على اج
حصكؿ على جللى عدـ  فاءتِ لك اجح ي األ كل ع ب اجكريكسحيف أف عدـ حصكجِ على اج

 . ما ىتيرش ادة اج

 أ.أدكات السمـ الحجاجي.

: كتشتمؿ على اجركابط اجح ا يي كاجدكامؿ اجح ا يي كاجىمات اجدالجيي عبلكة األدكات المغكية -
 على در ات اجتك يد.

اجربط بيف  ضيتيف كترتيب  (( األدكات اجلغكيي اجت  تدمؿ على كل : الركابط النحكية. ُ
اجركابط: )ج ف, بؿ, حتى, إذف,  , كمف لذق(ُ) ات ا بكصؼ لذق اجْضايا ح  ا    اجاطاب((در 

ألف, بما أف, اجكاك, اجفاء, ثـ, ...(, كتيدد لذق اجركابط ))أحد اجمؤشرات اجح ا يي اجت  تىند 
 ي,مدنى مف اجمدان  إجى اجمْكالت اجت  يتلفظ ب ا اجمت لـ, كب ا يك ِ دٌ ي اجح اج بدايي كن اي

, كل  ال تدؿ على مدنى    نفى ا بؿ ت تىب دالجت ا كىمت ا اجح ا يي (ِ)ا تتاحان كااتتامان(( 
  مف اجىياؽ اجذم ترد  يِ.

  لكف: -

 جلمح ـك اجذم اجح ـ يااجؼ بددلا, عليِ جلمح ـك ح ـ إثباتييفيد  اىتدراؾ؛ حرؼ كلك     
 نْيضا ي كف أف اج بلـ لذا    كي ب در,مْ أك ملفكظ ب بلـ تىبؽ أفمف  إذ ال بد  بل ا, عليِ
ك   ميداف اجح اج تدٌد أداة ح ا يي تربط بيف  كجيف متفاكتيف    اجْكة , (ّ)جِ ضدا أك بددق, جما

 ف  اىتدماجِ ييزاؿ اجكلـ  ت كف )) أنؾ جما أابرت عف األكؿ بابر افت أف يتكلـ مف اجثان  
د أف ي كف ابر اجثان  مااجفا جابر األكؿ مثؿ ذجؾ  تدار ت بابرق عف ىلب أك إي اب كال ب

اـل   ف ))اجدجيؿ اجذم يأت  بدد ج ف ي كف أ كل مف اجدجيؿ , (ْ)جتحْيؽ مدنى االىتدراؾ(( كمف ث

                                                 
 َٖٓ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (3
, َْ, المجمد:ِع , مجمة عالـ الفكر,رضكاف الرقبي.االستدالؿ الحجاجي التداكلي كآليات اشتغالو , د( (1
 .َُّ: ـَُُِلككيت, ا

 .َٕٓ: العربية المغة نحكظ:  ((1
 .َٖ/ٖ: شرح المفصؿ, ابف يعيش( (4
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اجذم يرد  بلِ كت كف جِ اجغلبي بحيث يتم ف مف تك يِ اجْكؿ بم ملِ  ت كف اجنتي ي اجت  يْصد 
 .(ُ)متِ((اجي ا لذا اجدجيؿ كيادم ا ل  نتي ي اجْكؿ بر 

على  ملي مف اجنصكص, اجت  كظؼ  ي ا حرؼ  ((ك د اشتملت  كابات اإلماـ     
ٍيري أىٍف )): عندما ىيْؿ عف اجاير  ْاؿ ((, مف ذجؾ  كاب اإلماـ(ِ)(لكفاالىتدراؾ ) لىٍيسى اٍلخى

, كىأىٍف يىعٍ  ٍيرى أىٍف يىٍكثيرى ًعٍمميؾى لًكفَّ اٍلخى , كى لىديؾى كى , كىأىٍف تيبىاًىيى النَّاسى ًبًعبىادىًة يىٍكثيرى مىاليؾى كى ـى ًحٍمميؾى ظي
ٍف أىسىٍأتى اٍستىٍغفىٍرتى اى  ًمٍدتى اى, كىاً  , فىًإٍف أىٍحسىٍنتى حى بِّؾى بما ذ ر مف بياف  ((,  اإلماـ(ّ)((رى

ككصؼ جلاير أراد أف يصحح بدض اجمفاليـ اجماطكءة عند اج ثير مف اجناس؛ ألف اجىاْد عند 
ة أف اجاير إنما ي مف     ثرة األمكاؿ كاألكالد كتداظم ما  ضبل عف ما ىكالما مف لذق اج ثر 

اجمظالر اجت  يتفاار ب ا بدضنا على بدض ضان يف بأف ذجؾ لك اجاير نفىِ على حيف أف 
اـل  ظن ـ لذا بديد عف اجاير اجحْيْ  اجذم أرادق اإلىبلـ جلبشريي عامي كجلمىلميف ااصي كمف ث

جينب ِ على  نِ اجاير, اجذم يتفاار بِ اإلنىاف  ْد نفى أف ي كف اجاير  ((اـ اء  كاب اإلم
نما  دلِ ي مف    ات الات ثبلثي: ) العمـ, كالحمـ, كالعبادة مك ك ا على  ثرة اجماؿ كاجكجد كا 

((, كلذق االت الات اجثبلثي مثلت جنا ىلمان ح ا ٌيان متصاعدان مف حيث اجْكة؛ الخالصة )
اجدلـ كاجتدلـ اج اد ك ثرتِ يصؿ اإلنىاف اجى منزجي  ريمي شريفي ت دؿ منِ شاصان كاعيان ألف    

مف ران ممالا يؤدم بِ اجى أف ي كف ح يمان    اجتدامؿ مع اجمكا ؼ اجماتلفي  تأت  منزجي اجحلـ 
نزجتاف نتي ي جمدر تِ كاطبلعِ كعلمِ اجمتزايد؛ كمف ثـ تأت  منزجي اجدبادة اجت  تنضكم تحت ا اجم

 اجىابْتاف كيم ف اجتمثيؿ ج ا باآلت :

 حقيقة الخير ف:                                    

 الخير في دكف الميراءاة كالمبالغة بعبادة ا                                           

 الخير في عظـ الحمـ                                            

 الخير في كثرة العمـ                                            
                                                 

, ٕعزاكم, مجمة دراسات أدبية سيميائية, عالحجاج كالشعر, نحك تحميؿ حجاجي لنص شعرم, أبك بكر ال( (3
 .َُٓ: ـُِٗٗفاس المغرب, 

, كنيج ُُٔ/ْ, ٖٓ/ّ, َِٓ ,ُٗ/ِ, َّٔ, ُّٖ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ, مصباح البالغة: ( (1
 .َِّ, ُٖٖ, ُُٖ, كمستدرؾ نيج البالغة: ُِْ/ِ, ُِٕ, ٓٓ/ُالبالغة: 

 .ْْٓ/ْنيج البالغة: ( (1
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 لكف                                               

 ليس الخير في كثرة الماؿ كالكلد                                         

 بؿ: -

اإلضراب عف األكؿ كل  إحدل أدكات اجربط, اجت  تدمؿ على اجربط بيف  كجيف كمدنالا ))      
, كي كف لذا اإلضراب نفيا أك إثباتا كلذا ما ييدىي نيِ اجىياؽ اجكاردة  يِ, كل  (ُ)كاإلثبات جلثان ((

(    أن ا تْدـ ح  ا أ كل مف اجح ج اجت  بؿ, كت مف ح ا يي )(ِ)تداؿ على اجمفردات كاج مؿ
 .(ّ)اجثانيي تأت   بل ا  ضبل عف أن ا تبيف ضدؼ اجح ج األكجى مْابؿ اجح ج

, مف ذجؾ  كجِ م يبا (ْ)(((     ملي مف اجمكاضع مف  كابات اإلماـبؿك د كردت )     
بر ضِ اجتح يـ كترؾ أمر اإلماـ كأنِ  اف ال يرل إال  تاؿ اجْكـ إذ  مالؾ األشترعلى مف اتال ـ 

ى مى عى  فوي رً عٍ  أى الى كى  ؾى ئً كلى أي  فٍ مً ىك  سى يٍ مى فى  يوً مً ا عى نى ا أى مى كى  مرً مٍ أى  وً كً رٍ ف تى ـ مً تي رٍ كى ذى  مذً ا الَّ مَّ أى كى : ))((يْكؿ
 ,(ٓ)((وً أيً رى  ؿى ثٍ م مً كِّ دي ي عى ل فً رى يى  ان داحً كى  وي مى ثٍ ـ مً يكي فى  تى يٍ ؿ لى ف, بى ينى اثٍ  وي مى ثٍ ـ مً كي يٍ فً  تى يً لى ؾ, كى لً ذى 

األشتر يرد تلؾ األباطيؿ كاالت امات اجت   اج ا اجْكـ ا تراء على ماجؾ  ب كابِ لذا (( اإلماـ
 فوي رً عٍ  أى الى كى  ؾى ئً كلى أي  فٍ مً  سى يٍ مى فى ىفالي رأي ـ ك ذب ادعاْ ـ ب جزام ـ اجح ي إذ  اؿ: ) (( ْد أظ ر

اركج ماجؾ عف رأيِ جما ع دق منِ مف اجتْكل  (((,  ْد نفىفينى اثٍ  وي مى ثٍ ـ مً كي يٍ فً  تى يً لى ؾ, كى لً ى ذى مى عى 
ـ كنصرة اجديف  مف  انت لذق اصاجِ ي كف كاجكرع كاجش اعي كاإل داـ    ىبيؿ حمؿ رايي اإلىبل

بدد ذجؾ بأف لذا اجذم ا تريتـ عليِ ال يك د  ((أ بر مف أف يارج على رأم إمامِ ثـ بيف ج ـ
ي أىلكب اجتمن  بتكظيؼ اجحرؼ) ((مثلِ  ي ـ حتى اثنيف ك د اىتدمؿ ( ليت   لذق اجمحا ال

صكؿ  ي كف اجمدنى لك: )محاؿ أف أ د كاجتمن  بحىب ما ندلـ يىتدمؿ مع األمكر مىتحيلي اجح

                                                 
 .َُٓ/ُق(, تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة: ِٖٓالمقتضب, المبرد)ت( (3
 .ِِّ/ّظ: معاني النحك: ( (1
 منصكر حمدم ,اإلبراىيمي لبشيرا أعماؿ في اإلقناعية كبنياتو الحجاجي الخطاب خصائص ظ: ((1

 ُِٓ)رسالة ماجستير(:جكدم
, كمستدرؾ نيج ُِٖ/ِ, ّٗٗ/ُ, كنيج السعادة: ُِّ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ, نيج البالغة: ( (4

  .ْٕالبالغة, 
 .ََّ/ُ, كظ: مصباح البالغة: ُُِ/ِنيج السعادة: ( (5
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 ان داحً كى  وي مى ثٍ ـ مً يكي فى  تى يٍ ؿ لى بى : )((( كما بددق بْكجِبؿ ي ـ اثنيف  ماجؾ( ثـ أكرد حرؼ اإلضراب)
(, كلذا اإلضراب جيس على ىبيؿ االضراب اإلبطاج  اجذم يفيد اإلتياف وً أيً رى  ؿى ثٍ م مً كِّ دي ي عى ل فً رى يى 

, بؿ على ىبيؿ االضراب االنتْاج  اجذم يدن  االنتْاؿ (ُ)بْي ج اب ملي تبطؿ مدنى اج ملي اجىا
بانتْاجِ اجى  ((,  اإلماـ(ِ)مف غرض اجى غرض آار مع عدـ إرادة ابطاؿ اج بلـ األكؿ

اجح ي اجثانيي جـ يبطؿ اجح ي األكجى بؿ أ دلا بدالجي أ كل  ي كف اجمدنى: أنِ محاؿ أف يك د 
كاحد كلذا يشير اجى تْريد ـ كتصغير شأن ـ جما  انكا عليِ مف بين ـ مثؿ ماجؾ اثنيف كال حتى 

 اجضبلؿ كاجدم  كيم ننا اجتمثيؿ جتلؾ اجح ج باآلت :  

 

 

 

 

 ف: تنزيو مالؾ األشتر عف الخيانة

 ال يكجد مثمو حتى كاحد يرل كرأيو في العدك                                                

 بؿ                                                

 ليس في القـك المتًَّيميف مثمو اثنيف                                                

 لـ يكف مالؾ منشقا كلـ يعرؼ عنو ذلؾ                                                

 حتى: -

ترتيب عناصر اجْكؿ كتيدد لذق األداة  كل  مف أدكات اجىلـ اجح ا   كت مف كظيفت ا        
مف االدكات اجنحكيي اجت   ثر اجحديث حكج ا نتي ي تنكع كظاْف ا كدالجت ا     تأت   ارة جبلىـ 
أك اجمصدر كناصبي جلفدؿ اجمضارع كعاطفي تشرؾ بيف األكؿ كاجثان     اجلفظ كاجمدنى إذا  انت 

                                                 
 .ِِّ/ّظ: معاني النحك:( (3
 ظ: نفسو.( (1



 
 

 071
1-  

2-  

كصغارلـ عبلكة على م يْ ا ابتداْيي غير  (, أم:جاء القـك حتى صغارىـبمدنى اجكاك, نحك )
 .(ُ)عاملي

عف اجر ؿ يذنب حيف ىيْؿ  ((,  بلمِ(ِ)كمف األمثلي اجكاردة علي ا    اج كابات     
 افي يطى الشَّ  كفى كي ى يى تَّ حى  ان دى بى أى  ري فً غٍ تى سٍ يى  : ))(( ْاؿ ,ثـ يذنب كيىتغفر ثـ يذنب كيىتغفر كيىتغفر 

دعكة اجى عدـ االىتىبلـ كاجر كف اجى اجيأس كارت اب اجذنب  (( كابِ ف  , (ّ)((يري سً الحى  كى ىي 
بؿ إف باب اجرحمي كاجمغفرة مفتكح على مصراعيِ مع  ثرة ا تراؼ اجذنكب كت رارلا كال بد مف 

كاىدي تشمؿ  ميع اجدباد  بل يْكؿ أحد أن  أذنبت  ()اجدكاـ على االىتغفار؛ ألف رحمي اَّ 
جف يغفر ج  أبدا  يصيبِ اإلحباط كاجيأس مف اجمغفرة بدجيؿ  كاب  ىكؼ () ثيرا كأف اَّ

(, أم يستغفر أبداإذ ذ ر ح تِ األكجى اجت  تتمثؿ بدكاـ االىتغفار بْكجِ: ) ((اإلماـ
لذق اجح ي كأ دلا كثبت ا بح ي أ كل ذ رلا بدد  ((باىتمرار اجدلر ثـ عضد اإلماـ

جلتدجيؿ على اج ثرة كاجمباجغي    (؛ اف ىك الحسيرحتى يككف الشيط: ) ((( بْكجِحتىاألداة)
كي كف ذجؾ اجى اجحد اجذم ي دؿ  يِ اجشيطاف ضديفا  ()االىتغفار كاجر كع عف اجذنب اجى اَّ

ذجيبل. كنحف ندلـ أف اجشيطاف ال ي ٌؿ كال يمٌؿ    غكايي اإلنىاف  دأبِ أف يزٌجِ كيأاذ بيدق اجى 
(؛ جلمباجغي ب ثرة االىتغفار كجزكم ا كعدـ اجيأس الحسيرفِ بػ)كص ((م اكم اجظبلـ ج فال اإلماـ

    بلمِ ىلما ح ا يا  ((مف غفراف اجذنكب كمف ثـ مثلت اجح ج اجت  أشار اجي ا اإلماـ
 (, ييلحظ اجماطط اآلت :حتىمتصاعدا  اف اجرابط بين ما األداة )

 ف: ال يأس مع االستغفار                                

 يككف الشيطاف حسيرا                                                   

 حتى                                                 

 االستغفار أبدا                                             

 .العكامؿ الحجاجية: ِ

                                                 
 .ِْٔ/ِالمعاني في القرآف الكريـ, محمد حسف الشريفي:  ظ: معجـ حركؼ( (3
, ُُٔ/ْ, ّ-ِ/ّ, كمصباح البالغة: ِْٖ/ْ, ِّٖ/ِ, ُُٕ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ, نيج البالغة: ( (1

 .ِِ/َُ, ُِٖ/ٗ, كنيج السعادة: ُْٗ, ُٖٖ, ُِٕمستدرؾ نيج البالغة: 
 .َِّ/َُنيج السعادة: ( (1
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ؿ االم انات اجح ا يي جِكل  األجفاظ اجت  إف ك دت    ملفكظ ما   ن ا تح      كمف لذق , (ُ)ك 
, مف (ِ)   مكاضع متنكعي ((اجدكامؿ أدكات اجْصر, اجت   اف ج ا ظ كر     كابات اإلماـ
أىمَّا بىٍعدي, فىًإنَّا كينَّا نىٍحفي : ))((ذجؾ  كابِ جمداكيي    مدرض مْابلتِ بيف اجطر يف إذ يْكؿ

مىى مىا ذىكىٍرتى ًمفى االٍ  , كىاٍليىٍكـى أىنَّا كىأىٍنتيـٍ عى كىفىٍرتيـٍ ـٍ أىٍمًس أىنَّا آمىنَّا كى بىٍينىكي ؽى بٍينىنىا كى ًة, فىفىرَّ مىاعى ٍلفىًة كىاٍلجى
ـٍ ًإالَّ كىٍرىان  ـى ميٍسًمميكي مىا أىٍسمى , كى فيًتٍنتيـٍ اطابا إثباتيا  ((إذ نلحظ     بلـ اإلماـ, (ّ)((اٍستىقىٍمنىا كى

( إذ  صر اجكىاْؿ اجح ا يي    ما ... إال  أدكات اجْصر )يشتمؿ على عامؿ ح ا   متمثؿ  
نتي ي تداظـ أمر اجمىلميف  لـ ي ف إىبلم ـ عف كع   (ْ)أف مف أىلـ مف بن  أميي  اف مرغما

ـ مف نفكذلـ  كعْيدة حْي صاد ي؛ ألف اإلىبلـ  اف  د ضرب  ثيرا مف مصاجح ـ اجدنيكيي كح ال
كتأىيىا على لذا جـ ي ف محبذا جدي ـ  ْابلكق باجر ض   لـ ي ف جيتماشى مع رغبات ـ كميكج ـ

كج ف عندما ك دكا أنفى ـ مضطريف ألف يدالكا    اإلىبلـ بدد أف جـ يبؽى جدي ـ ايار ىكل 
اجمكت ج أكا اجى جكاِْ م رليف م بريف على ذجؾ كمف ثـ  ْد ىدى اإلماـ مف لذق اجمحا  ي 

 كما اإلىبلـ بِ ما اء على كأتباعِ مداكيي عند ْداجح    اجمكغلي اجى )) شؼ اجبكاعث اجنفىيي
 على اإلماـ ير ز ن د اإلنىانيي, جذا جلمبادئ كتمكيِ  يد مف يضمرق  اف تداجيـ, كما أ رق مف
, إذ اىتثمر (ٓ)اجدْل  كاجنْل  اجصارايف(( باجدجيؿ كمرت زاتِ أصكجِ كنىؼ اجمبدأ لذا ر ض
)) كيي كيْابلِ باجحْيْي اجمؤجمي اجت  تبيف حْيْي أىلكب اجْصر    اجنص جييحا ج بِ مدا

 اجْبيلي اجت  ينتم  اجي ا.

على  يشِ عندما أ دمكا على ىب  اجاكارج كأاذ أمكاج ـ  مند ـ  ((كمف ذجؾ أيضا ردق     
 (ٔ)مف ذجؾ  ىأجكا  اْليف: )) يؼ يحؿ جنا  تاج ـ كال يحؿ جنا ىبي ـ كأمكاج ـ؟(( ((اإلماـ
ك أى  وً ا بً كٍ مي اتى ا قى  مى الَّ ـ إً يً الً كى مٍ أى  فٍ مً  ـي نى غٍ  يى الى كى  ,يه بٍ سى  فى يٍ دً حِّ كى ى المي مى عى  سى يٍ لى  )) بْكجِ:(( أ اب ـ

                                                 
 .ّٔطاب القرآني المكجو الى بني إسرائيؿ, د. قدكر عمراف: ظ: البعد التداكلي في الخ( (3
, كمستدرؾ نيج البالغة: ّْٖ/ْ, ُُٖ, ُٖٕ/ِ, ُِٕ, ٕٗ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

 .ّٓ/ْ, كمصباح البالغة: ُْٖ/ٔ, ُّٓ/ِ, كنيج السعادة:ِّّ, ُِٖ, ٖٓ
 . ُْٗ/ّنيج البالغة: ( (1
 .ِٗ/ّّظ: بحار االنكار:( (4
 .ِّٕكظيفة الحجاج في نيج البالغة: ( (5
 .ِٕٓمستدرؾ نيج البالغة:( (6
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أىلكب اجْصر  ((,  ْد اىتدمؿ اإلماـ(ُ)((كفى ري ؤمى ا تي كا مى مي الزى كى  ,كفى في رً عٍ  تى ا الى كا مى عي دى فى  ,وً يٍ مى عى 
م ـ اجااطْي حتى يميزكا اجاطأ مف ( جمحا  ي  يشِ كتصحيح مفاليال...إالاجمتمثؿ بػ)

اجصكاب؛ ألنِ جيس     ؿ حرب يحؿ اجىب  كاغتناـ األمكاؿ بؿ ج ؿ مْاـ مْاؿ كجما  اف  تاؿ 
مع اجاكارج اجذيف  انكا أصحابا باألمس كعْيدت ـ كاحدة ك تاب ـ كاحد كنبي ـ كاحد  ((اإلماـ

اجنظر عف األمكر األارل اجت   د ع  يشِ عف ىبي ـ؛ ألف اجاكارج    اجن ايي مكحدكف بصرؼ
 ْد أراد اإلماـ أف يكضح مىأجي غايي    األلميي, كل   ((حملت ـ على اجاركج على اإلماـ

أنِ ال ىب  على اجمكحد م ما ا ترؼ مف ذنب بؿ األكجى  تاجِ كاىتحبلؿ  ؿ ما يكظفِ    ذجؾ 
كيـ  لـ ي ف لمِ مف  تاؿ اجْتاؿ مف ماؿ كعدة كغيرلما  ضبل عف أف اإلماـ  اف صاحب مبدأ  

اجاكارج إال جيردلـ اجى اجطريؽ اجكاضحي  ي دكا ضاجت ـ   اف  تاجِ ج ـ مف أ ؿ اإلصبلح 
 كاجبناء ال مف أ ؿ اج دـ.

اـل  ْد حا   ـ      كردال رأي ـ بتكظيؼ أىلكب اجْصر, اجذم أدل غرضا إ ناعيا  ((كمف ث
ي مع بين ـ ك اف  د غاب عف أذلان ـ جبرلي مف  تأثيريا  ي ـ مذ را إيالـ برابط اجتكحيد اجذم

 اجزمف.

 ,    مدرض  كابِ على بدض اجي كد (ِ)(((  ن دق     بلمِإنماأما أىلكب اجْصر بػ)     

بْكجِ:  ((,  أ ابِ اإلماـ(ّ)ِ((ما دى ىٍنتـي نىًبيال يـ حٌتى ااتلفتـ  يبدد أف ادعى باطبل بْكجِ: ))
,  ْد حاكؿ اجي كدم    لذا اجمْاـ أف يثير اجشب ات حكؿ اإلىبلـ (ْ)((ٍنوي الى ًفيوً ًإنَّمىا اٍختىمىٍفنىا عى ))

حاؿ ك اتِ؛  نلحظ  (صلى اهلل عليه وآله)اإلىبلـ كاجمىلميف بات ام ـ باالاتبلؼ    اجرىكؿ اج ريـ
 د  ابلِ ب كاب ماتصر ااتصارا مك زا غير ماؿ مشتمبل على د ي متناليي  ((اإلماـ
(  حصؿ اجتبديؿ    حرؼ اجمدنى  ْط ج فال لذا اجتغيير اجبىيط  د حمؿ وعنو ال فيبْكجِ:)

نِ إذ بيالف اإلماـ  ف اجديف كتحص  شارات  ثيرة عظيمي تيرص  جذجؾ اجي كدم أف  ((دالالت كا 
أك    أصؿ اجنبكة كاجرىاجي كما  اء بِ مف  (صلى اهلل عليه وآله)االاتبلؼ جـ ي ف    اجرىكؿ

                                                 
 نفسو.( (3
, ُِٖ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّٕٕ/ّ, ِّٖ, ُِّ/ِ, ُِٕ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

 . ُّّ/ِ, َِّ/ُ, كمصباح البالغة: ِّٖ/ٗ, ِِٓ/ِكنيج السعادة: 
 .ِْٖ/ْنيج البالغة: ( (1
 .ّْٖ-ِْٖ/ْ: سونف( (4
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نما  اف   ق(ٔٓٔابف أبي الحديد)ت   أمكر مثلت اجفرع عف ذجؾ األصؿ, ك د أشار اجتكحيد كا 
ما أحىف  كجِ ااتلفنا عنِ ال  يِ كذجؾ ألف االاتبلؼ جـ ي ف    اجتكحيد اجى لذا بْكجِ: ))

كاجنبكة بؿ     ركع اار ي عف ذجؾ نحك اإلمامي كاجميراث كاجابلؼ    اجز اة لؿ ل  كا بي أـ 
ؼ أاذت اجابل ي مأاذلا مف ذجؾ االاتبلؼ عندما ادعالا  ريش كاألنصار , ك د رأينا  ي(ُ)((ال

د ث  يىمدِ اجحاضر أما مف غاب  من ـ مف  (صلى اهلل عليه وآله) ضبل عف أف اجرىكؿ  اف ييحى

, كمن ـ مف جـ يصلِ  يْكؿ لذا بلغن  كيْكؿ ذجؾ جـ (صلى اهلل عليه وآله)يصلِ حديث اجرىكؿ

ف االاتبلؼ    اجنْؿ كمف ثـ  اف  ؿ ذجؾ االاتبلؼ بيف اجمىلميف ,  يحصؿ ش ء م(ِ)يبلغن 
؛ مى تا اجي كدم كمفحما جِ ((ال يمس حْيْي اجتكحيد أك اجنبكة كبحىب لذا  اء  كاب اإلماـ

(, اجت  عملت على تصحيح مدتْد إنمابح ي  اف مؤدالالا تكظيؼ أىلكب اجْصر اجمتمثؿ بػ)
كك دِ    نفس اجي كدم حملِ لذا اجبرلاف على أف ييٍىًلـ  ((اجي كدم كجشدة تأثير  كاب اإلماـ
 .(ّ)بحىب ما تشير بدض اجركايات

 .السمات الداللية:ّ

كاجت  ياتلؼ ترتيب ا , كييْصد ب ا تلؾ اجىمات اجت  تمتاز ب ا اجح ج اجت  يرىل ا اجمت لـ      
 ,برأم اجىلـ أعلى إجى  ترتْ  د اجكاحدة اجح ي   ف   اجىلـ اجح ا   بحىب اجْكة كاجضدؼ 

, كذجؾ متك ؼ على طبيدي اجىمات اجدالجيي اجت  (ْ)رأم آار حىبب اجىلـ أدنى إجى تدنك  دك 

مف  (ٓ) ((يىتند إجي ا اجمت لـ مف أ ؿ بناء ح  ِ, ك د  اف ج ا ظ كر     كابات اإلماـ
 ضؿ أ عف((كبدض ـ عندما ىيْؿ ((ذجؾ تلؾ اجمْطكعي اجحكاريي, اجت   رت بيف اإلماـ

 ـٍ لى  فٍ إً : فى ؿى يٍ , قً ره يٍ شً ستى مي  خي أى : فى اؿى ؟ قى فٍ كي يى  ـٍ لى  فٍ إً : فى يؿى , قً ؿو قٍ عى  ةي زى يٍ رً غى )): ْاؿ عط  االنىاف ؟ أما 

                                                 
 .ِِٓ/ُٗشرح نيج البالغة)أبف ابي الحديد(: ( (3
 .َْٔ/ْفي ظالؿ نيج البالغة: ظ: ( (1
 .ْٖٓ/ْبيج الصباغة: ظ: ( (1
 .ُِٓ: مقاربة لغكية تداكلية ظ: استراتيجيات الخطاب( (4
, ِٖ/ُ: , كنيج السعادةُٓٗ, كمستدرؾ نيج البالغة: ْٓ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (5
ٖ/َِّ ,ٗ/ِٕٓ. 
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 ْد ظ ر    , (ُ)((ؿه اجً عى  كته مي : فى اؿى ؟ قى فٍ كي يى  ـٍ لى  فٍ إً : فى ؿى يٍ , قً سً الً جى ي المى فً  ته مٍ صى : فى اؿى ؟ قى فٍ كي يى 
كر, اجت  مف اجمفترض أف ت كف    اإلنىاف أك بدض من ا, كل : غريزة اطابِ  ملي مف األم

جئلنىاف م رما إياق مف بيف مالك اتِ,   ك  ()اجدْؿ ذجؾ اج كلر اجثميف, اجذم منحِ اَّ
اجكىيلي األمثؿ اجت  يبلل ب ا در ات اجدبل اجىاميي أك ينحدر بِ أىفؿ ىا ليف أما إذا  ْد اإلنىاف 

اجدْؿ    أ داجِ كأعماجِ, اجت  يْدـ علي ا  تأت  منزجي األخ اجمىتشير اجذم  اجمْدرة على تح يـ
ييفزع إجيِ    اجمشكرة كاجرأم  ي د بِ ضاجتِ كييم  نِ مف اتااذ اجْرار اجصاْب  ي كف عكنا جِ    
ذجؾ؛ كأما إذا جـ ت ف لذق كال تلؾ  اجتزاـ اجصمت    اجم اجس, كعدـ اجتطفؿ, كاجحديث    أمكر 

   غنى عن ا, اجت  ت دؿ صاحب ا    مك ؼ محرج ال يحىد عليِ  ي كف مدعاة جلمذمي,  لك
 كأما إذا  ْد اإلنىاف  ؿ تلؾ اجاصاؿ   ف اجمكت اجدا ؿ ي كف أكجى بِ.

نلحظ مف اجنص أف اجح ج  يِ  د رت بت ترتيبا تنازجيا مف األعلى اجى األدنى جتمثؿ لذق      
ة تتمثؿ    أ ضؿ األمكر اجت  أيعطيت جئلنىاف كيم ف تمثيؿ لذق اجح ج أدجي تادـ نتي ي كاحد
 اجح ج    اجماطط اآلت :

 

 

 

 

 ف: أفضؿ ما أعطي اإلنساف                            

 غريزة عقؿ                                            

 أخ مستشير                                            

 صمت في المجالس                                            

 مكت عاجؿ                                            

                                                 
 .ََُ/َُنيج السعادة:( (3

 



 
 

 074
1-  

2-  

 . درجات التككيد: ْ

اجى ااتيار اج لمات اجت  تدينِ على   رت اجدادة عند اإلنىاف عندما يت لـ  أنِ يدمد     
بيدت ا مف حيث اجتك يد كعدمِ كبحىب إيصاؿ   رتِ كبحىب اجحا ي, كلذق اج لمات تاتلؼ ط

طبيدي اجمتلْ   أحيانا يكرد اجميااطب  بلمِ مك زا كأارل ييطنب كتارة يرىلِ ااجيا مف اجتك يد 
كتارة ثانيي يذ رق مؤ دا بتك يد كاحد أك ا ثر مف أ ؿ إ ناع اجمااطب كتأىيىا على لذا تدد 

 در اتِ بترتيب اجتك يد, اىتدماؿ)) در ات اجتك يد مف أدكات اجىلـ اجح ا       تيىتدمؿ
, كلذق اجدر ات ل : (ُ)((اجتك يد مف در ات ثبلث    اجابرم اجاطاب إنتاج عند كذجؾ جغكيا,

اطب مف اجح ـ, كاجابر اجطلب , اجذم  اجابر االبتداْ , اجذم يالك مف اجمؤ دات جالك ذلف اجمياى
اطب باجْضيي اجمطركحي,  كاجابر اإلن ارم, اجذم يشتمؿ على يحكم تك يدا كاحدا جشؾ اجمياى

 مؤ ديف  أ ثر كإلن ار اجميااطب كيم ف تمثيل ا باآلت :

 زيده قائـ   خبر ابتدائي. -

 قائـ   خبر طمبي.ل زيدان قائـ أك زيده  إفَّ  -

 .(ِ)قائـ    خبر إنكارمل زيدان  إفَّ  -

حىب م اني اجمااطب ك د كيظؼ ب ((كجلتك يد بااتبلؼ در اتِ كركد     كابات اإلماـ     
مع  ماعي مف  ((, مف ذجؾ  بلمِ(ّ) ضبل عف اجمْاـ كما يىتدعيِ مف در ات تك يديي

  ترٌ لكا جِزعماء اجفبلحيف    األنبار عندما مرال ب ـ    أثناء مىيرق اجى اجشاـ  جْتاؿ مداكيي 
نىٍعتيميكهي؟ : )) ((,  ْاؿ ج ـبيف يديِ كاشتٌدكا ـي ًبًو أيمىرىاءىنىافق مىا ىذىا الًَّذم صى ميؽه ًمنَّا نيعىظِّ  الكا: خي

ـٍ لىتىشيق كفى  نَّكي ! كىاً  ـٍ , فقاؿ: كىاً مىا يىٍنتىًفعي ًبيذىا أيمىرىاؤيكي ـٍ ـٍ ًفي ديٍنيىاكي مىى أىٍنفيًسٍك تىٍشقىٍكفى  ًبًو عى ًبًو ًفي  كى
, ـٍ ًتكي مىا أٍخسرى  آًخرى , كىأىٍربى  كى رىاءىىىا اٍلًعقىابي ,  بم رد (ْ)((مىعىيىا ااٍلمىافي ًمفى النَّارً  حى الدَّعىةى اٍلمىشىقَّةى كى

لذا اجفدؿ مف ترٌ ل ـ عف مرا ب ـ كىعىٍدكىليـ ت الِ أن ر علي ـ ذجؾ  ((أف الحظ من ـ اإلماـ

                                                 
 .ِّٓ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (3
1) ) :  .ِٗٓ -ِٖٓظ: مفتاح العمـك
, ُِٕ, كمستدرؾ نيج البالغة: ّْٖ/ْ, ّْٓ, ّّٖ/ّ, ُٖ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (1

 .ُْٓ/ْ, ُّْ/ُلبالغة: , كمصباح اُّّ, َّٖ/ٓ, ُِٖ/ُكنيج السعادة: 
 . ّْٖ/ْنيج البالغة:( (4
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نىٍعتيميكهي : )(( ىأج ـ متد با بْكجِ (, كبدد أف أابركق بأنِ عادة جدي ـ يْدمكف مىا ىذىا الًَّذم صى
إجى بياف ىكء لذا اجدمؿ كدناءتِ؛ ألنِ يكرد اجمشْي على  ((أمراْ ـ عمدعلى  دل ا مع 

إشارات كدالالت  مي تدعك اإلنىاف اجى اجتحرر  ((اجنفس    اجدنيا كاآلارة   اف     بلمِ
مف لذق اجْيكد اجت  أك ب ا على نفىِ كاالبتداد عف ذؿ اجدبكديي كاجتدظيـ كاجتْديس جؤلشااص 

 يد     كابِ بغيي بياف  باحي عمل ـ جي كف ر ضِ كذمالِ مؤ دا,  ْاؿ:  ْد كظؼ أىلكب اجتك 
ـٍ لىتىشيق كفى ) نَّكي مىى أىٍنفيًسٍكـٍ  كىاً  + الـ التككيدتك يديف )  (( ْد ضمالنِ( ًبًو عى (  ضبل عف أنِ  د إفَّ

ـٍ : )((ىبؽ لذيف اجتك يديف باجْىـ     كجِ  ي كف  بلمِ تأىيىا ( كىاً مىا يىٍنتىًفعي ًبيذىا أيمىرىاؤيكي
على لذا أ ثر تأثيرا كا  ناعا باجنظر اجى أنِ جـ يصدر عف إنىاف اعتيادم بؿ صدر عف إماـ 
كاليفي جِ م انتِ كمنزجتِ عند أكجْؾ اجدلا يف  ي كف ك دِ أ بر كالىيما أنِ يريد بِ مصلحت ـ 

اـل  اف اجتك يد مف كأف اىتمرارلـ على ما أ بلكا عليِ  يِ مضرة جلطر يف جلميدىظ ـ كا جميدىظالـ كمف ث
أ ؿ اجْياـ بكظاْؼ ح ا يي تتمثؿ باإلرشاد كاجتك يِ كر ض اجدادات اج الليي, اجت   انت ىاْدة 

 عند اجدرب كيم ف تمثيؿ ذجؾ اجىلـ باآلت :

 ف: إقناعيـ بضرر تعظيـ األمراء                              

ـٍ لىتىشيق كفى                                         نَّكي مىى أىٍنفيًسٍكـٍ  كىاً  + ؿ(/ ًبًو عى  مؤكداف اثناف) إفَّ

ـٍ                                          كاحد )كاَّ( مؤكد/ كىاً مىا يىٍنتىًفعي ًبيذىا أيمىرىاؤيكي

ندِ مف تأديي , كم(ُ)جدثماف بدد أف غكاق )مركاف بف اجح ـ( ((كمف اجتك يد أيضا  بلمِ     
ي  فً الى كى  وً نً يٍ ي دً فً  أمو م رى ذً بً  افي كى رٍ ا مى ا مى كى حْكؽ اجناس, األمر اجذم  دل ـ يتأجبكف عليِ: ))

ـي أى , كً وً سً فٍ نى  ىرىاهي ي نِّ ا إً  ي ((ؾى تً بى اتى عى مي ا لً ذى ي ىى امً قى مى  دى عٍ بى  ده ائً ا عى نى ا أى مى , كى ؾى ري دً صٍ  يي الى  َـّ ثي  ؾى دي رً كٍ يي سى  ألى
(ِ)    ,  

اـل أراد اإلماـ    . جدلمِ بِ أف ينٌبِ عثماف  ((جْد  اف مركاف على ابث كدلاء  بيريف كمف ث
مف غفلتِ كي دلِ ييحٌ ـ عْلِ  بؿ  كات األكاف إذ  اف  د حذالرق مف مركاف, اجذم جيس جِ رأم 

                                                 
كمؤسس الدكلة األمكية  األمكية رابع خمفاء الدكلة بف الحكـ بف أبي العاص األمكم القرشي ركافىك م( (3

 كاله معاكية عمى المدينة ثـ عزلو معاكية بف أبي سفياف كفي عيد أثناء خالفتو,في  الثانية, كاف كاتبا لعثماف
ق)ظ: كتاب الطبقات الكبير, ْٔسنة ق كتيكفي ْ( كلد سنة عليهن السالمكقد كاف مف المعاديف ألىؿ البيت)

 (.ّٗ/ٕق(, تح: عمي محمد عمر: َِّمحمد بف سعد الزىرم)ت
 .ُْٗ/ُنيج السعادة: ( (1

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_(%D8%A3%D8%B3%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
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اـل اىتدمؿ اإلم(ُ)((جيس جِ عند اجناس  در كال ليبي كال محٌبييدتد بِ بؿ )) مع  ((اـ, كمف ث
(, ك   أف كالـ كا, أيـ الذا اجتنبيِ كاجتحذير  ملي مف اجمؤ دات اجت , ت لت    اجْىـ )

(, ك د  اف ج ثرة لذق اجمؤ دات غايي تتمثؿ    اإلشارة إجى اطكرة اجمك ؼ إني ألراهاجتك يد )
عنكة دكف أدنى  اجذم  اف عليِ عثماف كالىيما أف األمر يتدلؽ باجناس كظلم ـ كانت اب حْك  ـ

 ثيرا كبحىبانِ حشد تلؾ اجمؤ دات جييشًدر  ((ك ِ حؽ كأف مثؿ لذا األمر جيؤجـ اإلماـ
عثماف بحىاىيي األمر علِ يلتفت إجيِ كيدلـ ما أكصلِ إجيِ اجفاىدكف اجحمْى أمثاؿ مركاف  يفتؾ 

ىكار اجابل ي؛ ألف مف  يكدق كال ي كف تابدا جِ كأف يمتنع عف مشكرتِ كاألاذ برأيِ كيبددق عف أ
مركاف  اف يدس اجىـ باجدىؿ  يما يبديِ مف مشكرة جدثماف ك اف ىببا     تلِ كلذا اجمك ؼ 

جدثماف  ْد أابرق بأف حاجِ مع لذا اجمنا ؽ  حاؿ اجذم ييؤاذ بيدق جيكرد اجماء  ((صكرق اإلماـ
اجح ا   باجاطاطي ثـ يدكد كلك ضمآف    تصكير بديد  تشكبِ اجد ي كيم ف تمثيؿ لذا اجىلـ 

 اآلتيي:

 ف: إقناع عثماف بخبث مركاف                               

ىرىاهي ي نِّ إً                                            مؤكداف اثناف/ ؾى ري دً صٍ  يي الى  َـّ ثي  ؾى دي رً كٍ يي سى  ألى

     / مؤكد كاحدوً نً يٍ ي دً فً  أمو م رى ذً بً  افي كى رٍ ا مى ا مى كى                                          

 ب. تقنيات السمـ الحجاجية:  

اجلغكيي اجت   األدكاتاجركابط ك  بدض اىتثمار على كاحد ىلـ    اجح ج ترتيب يْتصر ال     
لناؾ آجيات كأدكات أارل تيىتدمؿ    ترتيب ح ج اجىلـ؛ جتغيير  بؿ ىبْت اإلشارة إجي ا,

 لذق اآلجيات: تصكرات اجمتلْ  كا  ناعِ كمف

 : .التعدية بأفعؿ التفضيؿُ

 كييْصد ب ا: )) ترتيب األشياء    ىٌلـ بدْد اجدبل ي بين ا , باجرغـ مف عدـ ك كد لذق      

 , مف ذجؾ اىتدماؿ )أ دؿ اجتفضيؿ(    ىياؽ اإلثباتات.(ِ)اجدبل ي  بؿ اجتلفظ باجاطاب((

                                                 
 .ِٕٓ/ٗ: نفسو( (3
 .ِٔٓ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (1
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أك أ ثر  شيْيف أف على دؿ, بشركط ي)ؿأ د) كزف على مشتؽأك اىـ  صفيكأ دؿ اجتفضيؿ      
ك د عبر عنِ  (ُ) يِ اآلار على أحدلما كزاد ,أك    صفي حْيْي أك تْديرا مدنى    اشتر ا
 .(ِ)بػ)) أ دؿ منؾ(( سيبكيو

 اجدبل ي إي اد مف اجمرىؿ تم ف صيغا يتضمف أنِكت مف ح ا يي )أ دؿ اجتفضيؿ(    ))      
  بدكف مدينا, ترتيبا األشياء ترتيب مف يم نِ أنِ  ما بطبد ا, عبل ي أم بين ا جيس أطراؼ بيف

 .(ّ)((اجتدديي ح اج     (بيرجماف) يصنفِ كجذجؾ تترتب, أف ج ا  اف ما اىتدماجِ

كاجمفاضلي كردت    غير مكضع مف اج كابات بغيي تر يح أحد اجمفضكجيف على اآلار      

اطب ك دلِ دجيبل ييحتج بِ على اجمياى
عندما ىيْؿ عف أي ما أ ضؿ  ((جؾ  كاب اإلماـمف ذ (ْ)

يىا ًمٍف ًجيىًتيىا كى اىٍلعىٍدؿي : ))((اجددؿ أك اج كد؟  ْاؿ كدي ييٍخًرجي عي اىأٍليميكرى مىكىاًضعىيىا كىاىٍلجي اىٍلعىٍدؿي يىضى
ا ميييمىا كىأىٍشرىفيييمى اصٌّ فىاٍلعىٍدؿي أىٍفضى كدي عىاًرضه خى ٌـّ كىاىٍلجي ا إذ نلحظ    اجاطاب , (ٓ)((سىاًئسه عى

ظف ألكؿ كللي أف ك د يي  اضؿ بيف اجددؿ كاج كد مر حا  في اجددؿ كمْدما إيالا ))  ((أنِ
ىي كف بأف اج كد أ ضؿ مف اجددؿ, ألف اجددؿ لك إعطاء اجناس حْك  ـ,  (( كاب االماـ

دؿ على ( ي يب بد س لذا, مٌْدما اجد(أما اج كد   ك االعطاء بأ ثر مف اجحؽ كج ف االماـ
: أف اجددؿ يضع األمكر    نصاب ا, اجت  ينبغ  ج ا   ك األكؿ, كذجؾ مف منطلْيف (ٔ)((اج كد

ضد االنحراؼ كاإل حاؼ  بل ي كف مدِ إ راط أك تفريط؛ ألف أم ش ء كضدتِ    م انِ, اجذم 
ذ ما انحر ت بِ عف مكضدِ  ْد ظلمت كأ حفت على حيف أف  ينبغ  جِ  ْد عدجت كأنصفت كا 

حىاف بمثابي اجرحمي ك د يداؿ  يِ اجتفريط اج ك  د يارج األمكر عف مكاضد ا   ك  ضؿ كا 

                                                 
 .ُّٔ, كنحك المغة العربية: ِٕٔ/ْظ: معاني النحك: ( (3
 .َِِ/ّكتاب سيبكيو: ( (1
 .ِٖٓ: مقاربة لغكية تداكلية استراتيجيات الخطاب( (1
, ُِٖ, ُُٖ, كمستدرؾ نيج البالغة: َْٓ/ْ, ُِّ/ِ, ُِّ/ِة: ظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغ( (4

 .َِٔ/ّ, كمصباح البالغة: ُٕٓ/ٓ, َٗ, ُْ/ْ, ُّٓ/ِ, كنيج السعادة: ُِٖ, ِّٕ
 .َُٓ/ْنيج البالغة: ( (5
 ِٗٓ/ِتصنيؼ نيج البالغة:( (6



 
 

 078
1-  

2-  

يىا ًمٍف ًجيىًتيىا: )((كاإلىراؼ كاجتبذير,  ْكجِ كدي ييٍخًرجي ت اكز اج  يِ لك ي كف اجاركج (كىاىٍلجي
ددؿ : أف اجكالثاني بذخ كاجتبذير,اجى   ي اج أكباألشياء عف مكاضد ا اجى   ي اجبر كاإلحىاف, 

ىاْس عاـ, أم مصلح مطلكب كضركرم    األمكر اجدينيي كاجدنيكيي إذ بِ نظاـ اجداجـ ك كاـ 
اـل   ك )) أىاس كنظاـ جلحياة بشتى   ات ا,  اجْكة ببل عدؿ ل  اىتبداد, كاجحريي اجك كد كمف ث

على حيف أف اج كد عارض ااص  ,(ُ)((ببل عداجي  كضى, كاجدلـ ببل إنصاؼ ضبلؿ ك ىاد
عمكـ نفدِ  دمكـ نفع اجددؿ كأف اجحياة مف اجمم ف أف تىتْيـ مف دكف  كد بابلؼ  ليس 

 . (ِ)اجددؿ

جلددؿ  اْما على أىس منطْيي عْليي ك د بيف أر حيي اجددؿ  ((  اف تْديـ اإلماـ     
   تر يحِ لذا إشارة كاضحي اجى أف  (((  ْد  افأفضؿ, كأشرؼباىتثمار أ دؿ اجتفضيؿ )

, مف   ي أارل كأعطى غيرق ما يىتحِْكجـ يتنازؿ عنِ مف   ي بحِْ  ا ما اجتـز ؿ إنىاف إذ
ي د  ؿ شاص م انِ    اجم تمع, كيصبح اجم تمع  امبل  ىحىب اىتددادق كعملِ, ب ٌؿ 

 لناؾ أدنى, كعند ذجؾ ال تدكد تىكد  يِ اجدداجي اال تماعيي كتاتف  منِ اجفكارؽ اجطبْيي متكازنا
تىتدعيِ اجحا ي عندما عمؿ غير طبيد  جلم تمع,  ألف اج كد    حْيْتِ ؛ج كدجلفضؿ كاحا ي 

يدـ     اجم تمع اجظلـ كاجتفر ي كاجحرماف  يدكد اجناس ك تذاؾ بحا ي اجى اج كد كاجدطاء كمف ثـ 
كتر يحِ جلمبادئ اال تماعيي اجدامي اجمتمثلي بمصلحي اج ماعي اجمت ليي  (( اف تْديـ اإلماـ
جمبادئ اجفرديي اجدارضي, اجت  ال يم ف أف تمثؿ  انكنا عاما    اجم تمع, كتت لى باجددؿ على ا

 , كيم ف تمثيؿ ذجؾ بما يأت :(ّ)   اج كد

 فضؿ العدؿ كشرفو عمى الجكد ف:                        

 مف الجكد                                        

 أفضؿ كأشرؼ                                       

 العدؿ                                        

                                                 
 . ْٗٔ/ْفي ظالؿ نيج البالغة:( (3
 .ّٓٓ/ٔبيج الصباغة: ك , ٖٓ/ِظ: شرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (1
 .ِٗٓ/ِظ: تصنيؼ نيج البالغة: ( (1
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 .صيغ المبالغة:ِ

 اجىلـ بناء    رىؿاجمي  ديف ب ايىت اجت  اجصر يي اآلجياتاألدكات أك  تيدد صيل اجمباجغي مف      
 ,(ُ)اطابِ    ب ا يدبر أف يريد اجت  ,اجح ي در ي عف اجتدبير مف تم نِ ألن ا اجح ا  ؛

 تفيدق ال ما األصل , اجثبلث   دل ا مدنى    اجصريحي كاجمباجغي اج ثرة تفيد))  كن ا مف اانطبل 
 ك دكؿ, اؿ, دال  ل : ))ى   ياىيي امىي أكزان ا أش رك  ,(ِ)( (( اعؿ ( صيغي صريحي إ ادة
 .(ّ)((ًدؿ ى ك ك ًديؿ, داؿ,كًمفٍ 

ف ذجؾ  كجِ جمتثا ل  م (ْ)((ك د  اف حضكر لذق اجصيل بي نا     كابات اإلماـ     
اًئي الشَّيىادىةى اجنػػػػػػػػػػػػاس ممف  دد عف م اب ي اجددك مف ألؿ اجشاـ كصدى غاراتِ: )))  كىاً لىٍكالى رىجى

َـّ  لىٍك قىٍد حي ٍصتي  ًلي ًلقىاؤيهي لىقىرٍَّبتي ًركىاًبي  ًعٍندى ًلقىاًئي اٍلعىديكَّ كى ـٍ مى  ثيَـّ شىخى ـٍ فىالى أىٍطميبيكي ٍنكي ا اٍختىمىؼى عى
شىمىاؿه  نيكبه كى نىاءى  جى . ًإنَّوي الى غى كَّاًغيفى يَّاًديفى رى , حى يَّاًبيفى ـٍ مىعى ًقمًَّة اٍجتىماًع  طىعَّاًنيفى عى ًفي كىٍثرىًة عىدىًدكي

ـٍ  أنِ جـ ي ف ير ك بأف ينت    كمِ على لذق اجحاجي بدد أف دبال  ((, ييلمح     كابِ(ٓ)((قيميكًبكي
مف ىكء صنيد ـ ك بح  داج ـ ك ثرة دعكت ـ إجى اجحؽ كاج دل كد ع  ((اجيأس    نفىِ

جكال ما  اف ير كق مف اجش ادة  ((, حتى أنِ(ٔ)اجضرر كاجحيؼ كاجددكاف كج ف دكنما  دكل
ا بًْ  بيف ظ راني ـ اجبتي؛ ألف  كمِ بدال مف أف يطيدكا اليفت ـ كأميرلـ  كجْاء اَّ على ذجؾ جىمى

 ـ كيتبدكق جما يدعكلـ إجيِ راحكا يشغلكف أنفى ـ بأشياء مذمكمي    اإلىبلـ كيطبْكا ما ييراد من
تتمثؿ باجطدف    أعراض اجناس كاغتياب ـ كذ رلـ ما ال ييحبكف   ظ ار عيكب ـ كما شا ؿ ذجؾ 
لذا  يما ياص حيات ـ اال تماعيي, أما  يما ياص اجحرب كاجْتاؿ  ت دلـ يحيدكف عف اجحؽ 

, كيركغكف عن ا  ما يركغ اجثدلب    م رلـ كاديدت ـ ك نكح ـ اجى اجطرؽ (ٕ)لربا اجى اجباطؿ
                                                 

 .ِٗٓ: مقاربة لغكية تداكلية الخطاب تظ: استراتيجيا( (3
 .نفسو( (1
 .ُُْ: ةنحك المغة العربي, كظ: ُُُ/ّشرح ابف عقيؿ: ( (1
, كنيج ْٕ, كمستدرؾ نيج البالغة:ْْٖ/ْ, ُٗٔ, ُٖ/ُظ: عمى سبيؿ المثاؿ: نيج البالغة: ( (4
 .ْٕ/ْ, كمصباح البالغة: ٕٗٓ/ٗ, ُٔٓ, ُٓٗ/ُسعادة: ال

 .ُٗٔ/ُنيج البالغة: ( (5
 . ْٗ/ٖمنياج البراعة )الخكئي(: ظ: ( (6
 .َِّ/ِظ: شرح نيج البالغة)المكسكم(:  ((7
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بأىلكب اجمباجغي    ذ ر  ((اجملتكيي  ؿ ذجؾ  رارا مف اجحؽ كاجمكت ك د احتج علي ـ اإلماـ
كَّاًغيفى تلؾ اجصفات, اجت  ت ذالرت  ي ـ بْكجِ: ) يَّاًديفى رى , حى يَّاًبيفى ة (؛ جلدالجي على  ثر طىعَّاًنيفى عى

إ دام ـ على تلؾ اجصفات حتى أن ـ اعتادكلا    حيات ـ  أصبحت  زءا ال يت زأ مف ت كين ـ 
 ْد  اف على اجرغـ مف  ثرة عددلـ غير متفْيف على رأم أك مبدأ  ْد تفر ت  لكب ـ كااتلفت 
ميكج ـ إذ جـ ي كنكا جي تمدكا تحت جكاء كاحد كمف ثـ  أنِ ال ايرة كال  اْدة    لذق اج ثرة 

كجك  اف ))ر بلف متفْيف  لبا أ ثر غناء مف أجؼ  (ُ)اجم تمدي األبداف اجمتفر ي اجْلكب
تلؾ اجح ج مىتدينا بأىلكب اجمباجغي؛ جت كف تلؾ اجصيل أدجي تادـ  ((,  ذ ر(ِ)ماتلفيف((

ظ ار اجيأس مف انصبلح  ((اجنتي ي اجت  ييريد بيان ا, كل  ت مف    تْريد ـ كاجتن يؿ ب ـ كا 
 ـ كيم ف تكضيح لذا اجح اج بما يأت :        أحكاج 

 كتخاذليـ في الجياد كنصرة الحؽ ف: سكء أحكاؿ قكمو             

 حيَّاديف ركَّاغيف عف الحرب                                         

 طعَّانيف عيَّابيف مع الناس                                         

 

 طاب:ػ.فحكل الخّ

 األعلى على ينص أفكمف بيف آجيات اجىلـ اجح ا   ما ييدعى بفحكل اجاطاب, كلك: ))     
 يتضمف كلذا اجنص, ح ـ لذا  ح ـ األعلى على كينبِ األدنى على ينص أك األدنى, على كينبِ
 كذجؾ ضمنيا, اجح ي ترتيب ي كف  د  ما ضمنا, عدالا ما كنف  اجىلـ,    اجدليا باجدر ي اجتلفظ

, كمما كرد مف ذجؾ     كابات (ّ)((جلىياؽ كمناىبت ا كاجىابْي, اجمازكني اجمدر ي بتكظيؼ
ى مى د عى يى شٍ ف أى ا أى مى أى , بْكجِ: )) (ُ)(خطباء الحركرية بلمِ, اجذم ردال بِ على ) (ْ)((اإلماـ

                                                 
 .ِٕٖ/ٕظ: شرح نيج البالغة)ابف ابي الحديد(: ( (3
 . َْٗ/َُبيج الصباغة: ( (1
 َّٓ: ية تداكليةمقاربة لغك  استراتيجيات الخطاب( (1
 .ُٗٓ, /ُِٖ/ُ, كنيج السعادة: ُِٖ, ُٓٗ, كمستدرؾ نيج البالغة: ُِّ/ِظ: عمى سبيؿ المثاؿ: ( (4
/ُٓٗ. 
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ـ اكي دى ا ىى نى ؿ بً , بى يتي دى أىتى  نذي مي  متي مى ك ضى مت, أى مى سٍ منذ أى  تي بٍ أرتى  كفى كي أى  فٍ اذ ا أى عى مى , فى ةً لى الى الضَّ ي بً فسً نى 
 ابً تى كً بً  فً يمى كى الحى  تي مٍ كَّ ا حى مى نَّ ا ً , كى ةً الى يى ف الجى ـ مً كي مى صى عى , كى فرً ف الكي ـ مً كي ذى قى نٍ تى سٍ أ, كى ةً لى الى ف الضَّ ا مً 
فٍ مى يي مى كٍ حي  فٍ مً  رً مٍ األى ى بً لى كٍ أى  تي نٍ ا كي  ابً تى كً ا بً مى كى حى  فَّ إً ة, فى رقى فى المي  يرً غٌ  ةً عى امً الجٌ  ةً نَّ الس  ا كى   ا, كا 

((ـه كٍ حي  ـٍ كي يٍ مى عى كى  يَّ مى ا عى مى يي ف لى كي ـ يى لى  ؾى لً ذى  يرً غً ا بً مى كى حى 
, إذ  اف اطباء اجحركريي  د رمكا (ِ)

بت مي اجشؾ كاجضبلجي بىبب تح يمِ جددكق مداكيي كما  رل    تلؾ اجحادثي بدد  ((اإلماـ
بأن ـ اىت ابكا جِ عندما دعالـ اجى اجْرآف اج ريـ ك اتلكا  ((ر ع اجمصاحؼ  ْد أابركا اإلماـ

   لاتيف اجكا دتيف ثـ ات مكق  ((مدِ    صفيف, كاج مؿ ك د  يتؿ من ـ طاْفي مطيدي جئلماـ
اـل  ْد ضؿ كال بد جِ مف أف يتكب أك يش د على  باجشؾ    ديف اَّ كاضكعِ جلتح يـ كمف ث

 نفىِ باجضبلجي.

 اء  كابِ محت ا علي ـ مبينا ج ـ ابلؼ  ((األ اذيب اجت   اجكلا جئلماـ كبحىباف تلؾ     
زعم ـ كما ظنكق    نفكى ـ بذ ر اجح ج تدري يا  ْد نصال على اجح ي األدنى اجمتمثلي بْكجِ: 

شؾ عف نفىِ اج(((,  ْد نفىيتي دى أىتى  نذي مي  متي مى ك ضى مت, أى مى سٍ منذ أى  تي بٍ أرتى  كفى كي أى  فٍ اذ ا أى عى مى فى )
   ديف اَّ منذ إىبلمِ  ضبل عف اجضبلجي منذ التداِْ اجى ديف اجحؽ  مثؿ لذق اجشب ات ال 

طريْا, كال تْكل على اجصمكد أماـ اجتمحيص كاجنظر ثـ بدد ذجؾ  ((تدرؼ إجى اإلماـ
ف ـ مً كي ذى قى نٍ تى سٍ ا, كى ةً لى الى ف الضَّ ـ ا مً اكي دى ا ىى نى ؿ بً بى اجح ي األعلى    اجىلـ بْكجِ:)  ((ذ ر
أف يلفت نظرلـ إجى ما غفلكق كغاب عف أذلان ـ,  (((,  ْد أرادةً الى يى ف الجى ـ مً كي مى صى عى , كى فرً الكي 

حتى آار األْمي  (صلى اهلل عليه وآله)( انطبل ا مف اجرىكؿ اج ريـعليهن السالمكلك أف ألؿ اجبيت)
 () ح كاج دايي اجى اَّاألط ار  انت غايت ـ األىمى كرىاجت ـ اجمثلى ل  اجدعكة اجى اجصبل

كاإلىبلـ,   ـ أنكار يْتدل ب ـ كييل أ إجى ضياْ ـ  بل ييدْؿ أف تصدر اجضبلجي عمف لك ىبيؿ 
؛    انت أباطيل ـ مفندة ال يْبل ا اجمنطؽ كال دجيؿ عْل  علي ا كيم ف اجتمثيؿ ج ذا ()اجى اَّ

 اجىلـ بما يأت :

 

                                                                                                                                            
سمكا الحركرية نسبة إلى بمدة  عمي بف أبي طالب فرقة اوسالمية ظيرت كاشتد أمرىا في عيد الحركرية( (3
 يمثمكف أكؿ الخكارج كمف فيـ عشر ألفنا, ياثناإلماـ ككانت عدتيـ لقتاؿ  ليياخرجكا إ إذ الككفة كراء فيري حى 

, )ظ: المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار, تقي الديف ف مف ارتكب كبيرة فيك مشرؾأمعتقداتيـ 
 (.َّٓ/ِق(:ْٖٓالمقريزم)ت

 .ِٔٓ/ِنيج السعادة: ( (1

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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 الريب كالضاللة عنوف: نفي                            

 كعصمكـ مف الجيالة                                          

 كاستنقذكـ مف الكفر                                          

 بنا ىداكـ ا مف الضاللة                                           

 ما ضممت منذ اىتديت                                          

 ما ارتبت منذ أسممت                                          

    كاباتِ كردكدق  اف  د عمد إجى اىتدماؿ أغلب  ((نىتنتج مما ىبؽ أٌف اإلماـ     
لذق اجتْنيات  ((اجتْنيات اجح ا يي     بلمِ كتكظيف ا تكظيفا شبِ منطْ , إذ منحت جِ

تْديـ ح  ِ كبناْ ا جلبلكغ ب ا إجى اجنتاْج اجمنشكدة  ْد اىتيدملت األدكات  مىاحي  بيرة   
اجلغكيي بأ ىام ا  ل ا, كاعتيمدت اآلجيات اجببلغيي جما ج ا مف دكر  بير ي مف    اجتأثير    
اجميااطب كاجمتلْ , عبلكة على تكظيؼ اآلجيات شبِ اجمنطْيي, اجت  تتمثؿ باجىٌلـ اجح ا  , إذ 

اجى اجكىاْؿ اجح ا يي  ل ا؛ جئل ابي على اجىاْليف كمحاكرة األصحاب  ضبل عف  ((عمد
جـ يترؾ ىبيبل ح ا يا إال كىل ِ بغيي إ ناع اجمتلْ   ((مْارعي اجظلمي كاجمدانديف, حتى أنِ

كاجتأثير  يِ, متكايا    ذجؾ  لِ ثْا ات اجمتلْيف اجماتلفي إذ حا ج  بل من ـ بما يتماشى مع 
 تماعيي كميكجِ مف أ ؿ تحْيؽ اجغرض مف اجاطاب, كلك لدايي اجناس إجى اجحؽ طبيدتِ اال

كتكعيت ـ مف غفلت ـ كردلـ عف ظلم ـ كا تراْ ـ كدحض أباطيل ـ كا تراءات ـ إجى غير ذجؾ مف 
 اج نكح اجى االىتدالؿ كاجمحا  ي. ((اجمكا ؼ, اجت  تطلبت منِ
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 اخلامتة واننتائح

 
, بدػػػػػػػد لػػػػػػػذق ّْ, األعػػػػػػػراؼ:  چىئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ          

بمػا تضػمنتِ مػف ببلغػي ينت ػ  اجبحػث اجرحلي اجدلميي اجممتدي كاجشيْي    ميداف اج كابػات اجدلكيػي 
 :بصاحبِ اجى ألـ اجنتاْج اجت  تكصؿ إجي ا, كل 

مثلت اطابا ببلغيا على مىتكل  بير مف اجبياف كاجفصاحي  ()إف  كابات اإلماـ .ُ
كاجتصكير اجفن  اإلبداع  ك يؼ ال ي كف  ذجؾ كل  صادرة عف أمير اجببلغي كاجفصاحي 

اجت ديد كاجكعيد كاجنصح كاإلرشاد كاجتنبيِ كاجتْكيـ كرد كاجبياف ك ارى ا ك د تنكعت بيف 
اجشب ات كغير ذجؾ بحىباف طبيدي اجمكا ؼ كاألحداث اجماتلفي, اجت  تطلبت  كابات 
تدبر عن ا كتتماشى مد ا  ضبل عف أجفاظ ا, اجت   اءت مدبرة عف تلؾ االحداث كما 

 انت تلؾ اج كابات كىيلي تمتاز بِ مف  كة كرصاني كتأثير كتم ف    نفس اجمااطب  
مف كىاْؿ اجدعكة اجى طريؽ اجحؽ كترؾ  ؿ ما مف شأنِ أف يكدم باإلنىاف اجى اج ل ي؛ 

 جما تضمنتِ مف كىاْؿ متنكعي جلكصكؿ اجى اجغرض اجمر ك.
كاجتفاعؿ مع إف اجتنكيع    اىتدماؿ اجضماْر    اج كابات ىاعد    إن اح اجاطاب  .ِ

أطراؼ اجاطاب   اف تنكع ا م ما    إن از اجدمليي اجتكاصليي؛ ألف اجتلفظ ب ا يدط  
اجدمليي اجتكاصليي بددا تداكجيا؛ جما يك د بيف اجمتااطبيف مف ابرات ااصي تحيؿ اجى 
األبداد اجمشتر ي بين ـ  دلى اجرغـ مف غمكض ا تحمؿ  يمي تداكجيي ا تىبت ا بحىباف 

 اجمْاـ, اجذم  يلت  يِ. اجىياؽ أك
    كاباتِ ضمير  ()   اإلشاريات اجشاصيي اجمدبرة عف ذات اجمت لـ يكرد اإلماـ .ّ

دكف ىكاق يكظؼ  ()اجمفرد  ضبل عف اج مع  دندما ي كف اجاطاب ماتصا بِ
(؛ جبلعتداد باجنفس أك غير ذجؾ  كعندما ي كف اجاطاب أنا, كالتاءاجضمير اجمفرد )

كألؿ بيتِ أك أصحابِ يكرد  (صلى اهلل عليه وآله)اجرىكؿ اج ريـمع  ()ماتصا بِ
(؛ جما تحملِ لذق اجضماْر مف  يمي تداكجيي ت مف    إنَّا, كنحفاجضمير اج مع )

 ذاتِ    ذات اج ماعي. ()اجمشار ي  يذيب اإلماـ
منح االجتفات أك اجددكؿ    اجدكد على مر ع اجضمير اجاطاب اجدلكم غرضا تداكجيا  .ْ

ما باجتغاير بيف صيل اجاطاب األمر, اجذم يى ـ    إبْاء اجمااطب على تكاصؿ مع م 
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اج بلـ اجملْى؛ ألف مف شأف االجتفات أف ي ىر اجنمطيي, اجت  يىير علي ا اجاطاب 
اطىب  ي كف جِ دكر  بير    اجتأثير كاإل ناع.   كينشط اجماى

لـ كاجاطاب كاجغيبي كاإلشارة مثلت اجضماْر بأنكاع ا كبما حملتِ مف دالالت على اجت  .ٓ
كىيلي مف كىاْؿ اجلغي اجمىتدملي؛ جل شؼ عف اجدبل ي اجْاْمي بيف اجمرىؿ جلاطاب 
كاجمىتْبؿ جِ ببياف اجكضع اجنفى  ألطراؼ اجاطاب    اجمْاـ اجتااطب , ك اف االنتْاؿ 
ِ بيف صيغ ا؛ إل بار اجمتلْ  على اجبْاء متصبل باجدمليي اجتااطبيي؛ كشد انتبال

 جلاطاب  فيبل ب حداث تأثير ما  يِ, كبحىب لذا تدٌد أبرز اإلشاريات اجشاصيي .
, ك د  يتحت دالجت ا ()جْد  اف جئلشاريات اجزمانيي حضكر  بير     كابات اإلماـ .ٔ

   اجغاجب جتشمؿ أزمني أارل تيزاد على زمن ا األصل  كمف ثاـل ال ي كف تطابْا بيف 
  تأىيىا تحْؽ غرضا تداكجيا يتمثؿ    اجىد  اجى  دؿ اجزمنيف اج كن  كاجنحكم, كل

اجمتلْ  طر ا    عمليي اجتااطب  ضبل عف كركد  ملي مف األ داؿ, اجت  تحررت عف 
 .()زمن ا اجنحكم اجمكضكع ج ا, كلذا ما أرشد إجيِ اجىياؽ اجمْام      كاباتِ

حكظ بيف دالجتي ا تنكع مل () اف جئلشاريات اجم انيي اجكاردة     كابات اإلماـ .ٕ
اجحْيْيي كاجم ازيي إذ ار ت بدض تلؾ اإلشاريات عف مدنالا اجحْيْ  اجداؿ على 
اجم اف اجمحدكد اجى مدافو م ازيي يحددلا ىياؽ اجمك ؼ جلاطاب كاجظركؼ اجماتلفي, 

(, ىذابدض أىماء اإلشارة, نحك: ) ()اجت   يؿ  ي ا زيادة على تكظيؼ اإلماـ
( جئلشارة اجى اجم اف ناليؾ باأل داؿ اجكاردة الذمجي, نحك: )كبدض األىماء اجمكصك 

 (.أقبؿ, كأدبرجتحديد اجم اف ك  تِ  ربا كبددا, نحك: )
على مف كـ اإل ناع  حىب بؿ  ()جـ يْتصر اجغرض اجح ا       كابات اإلماـ .ٖ

ت اكزق اجى مفاليـ أارل تمثلت    اجتنبيِ كاجتك يِ كاجنصح كاإلرشاد ك اف  ؿ ذجؾ 
ميؤدالل بأىاجيب كعبارات كأجفاظ اىتدالجيي يتالل ا عامؿ اجتأثير كاجتم ف مف نفس 

ج كتشكيِْ جمدر ي ما ييضمر مف اجح ج.  اجمحا ى
    كاباتِ ىاْرا على كتيرة كاحدة مف  ()جـ ي ف األىلكب اجح ا   عند اإلماـ .ٗ

اجمكضكع بؿ تنكع بيف اجح ا ات اإلنىان  كاال تماع  كاجدْاْدم كاجىياى  حيث 
كاجتشريد  كما ىكالا؛ الاتبلؼ اجمحا ى يف كطبيدي ميكج ـ مف محب أك مبغض أك 
مداند أك عدك أك غير مىلـ   اف  ؿ من ـ يحتاج اجى أىلكب ح ا   يتبلءـ مدِ 

 ياتلؼ عف اآلار.
اجى تصحيح مىار  ملي مف األمكر اجت  تت لى       ح ا ِ ىاعيا  () اف اإلماـ .َُ

اجتف ير اجااطب باجذات اإلج يي أك اجت ذيب األابل   جلىلكؾ اإلنىان  أك رد األ اذيب 
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بطاج ا أك إحْاؽ اجحؽ اجمىلكب اجمتمثؿ باجابل ي اجت   كاجترلات, اجت  أيثيرت حكجِ كا 
جتكبيخ جلم زكزيف مف اجناس اجى دا ع عن ا بأىلكب  اجترغيب كاجترليب أك    اجتْريع كا

   ح ا ِ م تنزة  ()غير ذجؾ مف األمكر اج ثيرة األارة   انت اجلغي, اجت  كظف ا
    نفى ا حملت أدجي كبراليف  انت  اجنكر اجىاطع    إشرا ِ.

 د كظؼ أغلب تْنيات اجح اج اجمتمثلي     ()   اج كابات اجدلكيي  اف اإلماـ .ُُ
يات اجببلغيي, كاآلجيات شبِ اجمنطْيي, اجت  تت لى    اجىلـ األدكات اجلغكيي كاآلج

ذجؾ تْديـ ح  ِ كبناْ ا بْكة  ()اجح ا  , اجت  تتنامى  يِ اجح ج صدكدا  أتاح جِ
اجح ي باجح ي مف أ ؿ تحْيؽ اجغرض مف اجاطاب, كلك اجتأثير  ()كتم ف  ْد ال ى

 إ حامِ بتلؾ اجح ج.   اجمتلْ  إل ناعِ     بكؿ ما يلْى عليِ كمف ثاـل 
اجح ا   حضكر بي ف كالىيما اجبياف  () اف جؤلىلكب اجببلغ     اطاب اإلماـ .ُِ

 اجتشبيِ, كاالىتدارة, كاج نايي, كاجبديع اجمتمثؿ    اجى ع, كاج ناس, كاجت رار, كاجطباؽ, 
مف را  ؿ طا ات ا  ()كغيرلا؛ جما ج ذق اجفنكف مف  كة تأثيريي اىتثمرلا اإلماـ

مدكال على اج انب اجح ا   اإل ناع   ي ا؛ ألف  ()جيات ا إذ كظف ا اإلماـك ما
اجغرض من ا لك اجتأثير كاإل ناع    اجمااطىب؛ جيحرؾ  ؿ طا اتِ كيدعكق اجى إعماؿ 
اجذلف كاجمىالمي    تأكيؿ اجاطاب حتى ي كف عامبل مىاعدا    اجْبكؿ كاجتىليـ 

 جلح ج.   
اجشريؼ عامليف مف اجدكامؿ اجْريىي, اجت  أى مت      اف اجْرآف اج ريـ كاجحديث  .ُّ

كتثبيتِ كتْكيتِ إذ اىتداف ب ما؛ جي دؿ مف  ()ترصيف اجاطاب اجح ا   جدل اإلماـ
ح  ِ حْاْؽ كثكابت ال تدع جلمتلْ   ىحي جردلا أك اجتش يؾ  ي ا  ضبل عف 

ا  ؛ جيتحلى جش ء مف األشدار, كاألمثاؿ اجدربيي    أثناء اطابِ اجح  ()تكظيفِ
بطابع اجتأثير كاجتم ف مف نفس اجمااطىب بتغيير مدتْداتِ كأ  ارق كمكا في, اجت   رل 

 علي ا.
كبحىباف  ()   األ داؿ اج بلميي نلحظ غلبي اجفدؿ اج بلم  اجتك ي       كاباتِ .ُْ

    اجم تمع إذ  اف اليفي ك اْدا ك ْي ا كعاجما ()اجم اني, اجت   اف يتحلى ب ا اإلماـ
اجااصي, اجت  حظ  ب ا بيف أصحابِ اجمْربيف  ؿ ذجؾ حتـ  () ضبل عف منزجتِ

عليِ إصدار األكامر كتك يِ اجمتلْيف كدعكت ـ اجى اجْياـ بأمكر مديني كاالجتزاـ ب ا 
  ثرت بك كدلا األ داؿ اج بلميي اجتك ي يي, اجت  تكزعت بيف األمر, كاجن  , كاجنداء 

   ذجؾ آمرا  ()لت بيف طيات ا مدنى األمر   اف اإلماـزيادة على األجفاظ اجت  حم
 كمك  ا كمنب ا كمرشدا كناصحا. 
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 شفت جنا األ داؿ اج بلميي اجتدبيريي عف  مي األجـ كاجحر ي كاالىتياء كغير ذجؾ مف  .ُٓ
 اف يْاىي ا نتي ي  ()اجحاالت اجنفىيي كاالنفداجيي, اجماتلفي, اجت  اعتلت اإلماـ

كم أىماع, كعم  ذكم أبصار جـ ي كنكا جيكا ْكنِ على رأم اجبتِ بؿ ابتبلِْ بْـك صـ ذ
 اف ديدن ـ اجمااجفي, كاجتْاعس, كاجانكع  ضبل عف اضطراب األحداث كااتبل  ا 

عف ذجؾ  لِ بأ داؿ اتىمت بطابع اجصدؽ كاإلابلص محْْي اجغرض  () دبر
 اإلن ازم مف اج بلـ زيادة على اجغرض اجتأثيرم.         

ى ؿ األىلكب غير اجمباشر, اجمتمثؿ    اجاركج على مْتضى اجظالر حضكرا  كيا     .ُٔ
اج كابات اجدلكيي إذ ك دنا  ي ا اركج  ملي  بيرة مف األ داؿ اج بلميي على مداني ا 
اجظالرة اجى دالالت أارل ت مف الؼ اجمدنى اجحْيْ   دلت ا أ داال  بلميي غير 

لذا األىلكب أف ي كف تأثيرق أم ف    اجمتلْ  إذ ال مف  ()مباشرة؛ ك د أراد اإلماـ
نما بتْنيات ااتفت الؼ اجاطاب اجمباشر  يدعكق أك يأمرق أك ين اق بطريْي مباشرة كا 
ت دؿ مف اجمااطىب متنب ا أ ثر جما ييْاؿ كمتكاصبل مدِ كمحْْا  يِ؛ جيصؿ اجى اجمدنى 

 مااطبي اآلار كاجتر ؽ بِ.اجمْصكد   اف لذا األىلكب مبنيا على مبدأ اجتأدب    
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 المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .القرآف الكريـ*
اجدار اجمتكىطي  ,ُ, طاألبداد اجتداكجيي    شركح اجتلايص جلْزكين , د. صابر اجحباشي .ُ

 ـ.ََُِجلنشر, تكنس, 

, مؤىىي  ُ, طراالت اق اجتداكج  كاجكظيف     اجدرس اجلغكم: أ.د ناديي رمضاف اجن ا .ِ
 ـ .َُِّ ,, اإلى ندرييحكرس جلنشر كاجتكزيع 

, شر ي أبك ُ, طاالت الات اجحديثي    علـ االىاجيب كتحليؿ اجاطاب, د. عل  عزت .ّ
 ـ.ُٔٗٗاج كؿ جلنشر, اجْالرة, 

ق(, اعتنى بِ كعلؽ عليِ: ُُٗ)تاالتْاف    علكـ اجْرآف,  بلؿ اجديف اجىيكط  .ْ
 -قُِْٗجبناف,  -, مؤىىي اجرىاجي ناشركف, بيركتُ, طمصطفى شيخ مصطفى

 ـ.  ََِٖ

 ـ.ََِٕ, عاجـ اج تب, اجْالرة, ُ, طا ت ادات جغكيي, د. تماـ حىاف .ٓ

, مؤىىي اجببلغ ُ, طأحاديث    اجديف كاجثْا ي كاال تماع, حىف مكىى اجصفار .ٔ
 قُِِْجلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركت جبناف, 
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, منشكرات اجشريؼ ُ, ط ق(َِٔ-ت )االحت اج, ابك منصكر أحمد بف عل  اجطبرى  .ٕ
 ق.َُّٖشريدت, اجرض , 

أدب اجضيا ي,  دفر اجبيات , مؤىىي اجنشر اإلىبلم  اجتابدي ج ماعي اجمدرىيف     ـ  .ٖ
 ق.ُُْٖ, ردمؾ, ُ, طاجمشر ي

ق(, تح: َُٖٗاالربديف    إماـ األْمي اجطالريف, محمد طالر اجْم  اجشيرازم)ت .ٗ
 ق.ُُْٖ, مطبدي األمير,  ـ اجمْدىي, ُ, طم دم اجر اْ اجىيد 

, ُ, طق(, تح: محمد باىؿ عيكف اجىكدّٖٓغي,  ار اَّ اجزماشرم)تأىاس اجببل .َُ
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗجبناف,  -منشكرات محمد عل  بيضكف, دار اج تب اجدلميي, بيركت

, م تبي اجاان  , اجْالرة, ٓ, طأىاجيب اإلنشاء    اجنحك اجدرب , عبد اجىبلـ لاركف .ُُ
 ـ. ََُِ-قُُِْ

, بيت اجح مي  يس إىماعيؿ األكى  .كاجببلغييف , دأىاجيب اجطلب عند اجنحكييف  .ُِ
 ـ.ُٖٖٗ ,جلنشر كاجتر مي كاجتكزيع, بغداد

, دار ُ, طاىتراتي يات اجاطاب مْاربي جغكيي تداكجيي, عبد اج ادم بف ظا ر اجش رم .ُّ
 ـ.ََِْاج تاب اج ديد, 

, تح: عل  ق(ّْٔ)تاالىتيداب    مدر ي األصحاب, ابك عمر يكىؼ بف عبد اجبر .ُْ
 ـ.ُِٗٗق, ُُِْ, دار اج يؿ, بيركت, ُ, طمحمد اجب اكم

ق(, تح: عل  محمد َّٔىد اجغابي    مدر ي اجصحابي, عز اجديف ابف األثير)تأ .ُٓ
,  دـ جِ: محمد عبد اجمندـ اجبرم, كعادؿ أحمد عبد مدكض, عادؿ أحمد عبد اجمك كد

 جبناف. -اجمك كد, ك مدي طالر اجن ار, دار اج تب اجدلميي, بيركت

, ق(,  رأق كعلؽ عليِ: محمكد محمد شا رُْٕأىرار اجببلغي, عبد اجْالر اج ر ان )ت .ُٔ
 ـ.ُُٗٗ, دار اجمدن ,  دة, ُط
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, تح: عل  ق(ِٖٓ)تابك اجح ر اجدىْبلن احمد بف عل  اإلصابي    تمييز اجصحابي,  .ُٕ
 ق.ُُِْ, دار اج يؿ, بيركت, ُ, طمحمد اجب اكم

, تأىيس نحك اجنص, محمد اجشاكش -اجنحكيي اجدربييأصكؿ تحليؿ اجاطاب    اجنظريي  .ُٖ
 ـ.ََُِ, اجمؤىىي اجدربيي جلتكيع, تكنس, ُط

, دار اجك اء ُ, طاالطبلؿ    اجشدر اجدرب  دراىي  ماجيي, محمد عبد اجكاحد ح ازم .ُٗ
 .ـََِِباعي كاجنشر, االى ندريي, طجل

محمد عمارة,  , دراىي كتحْيؽق(ُّٕٖ)تاالعماؿ اج املي جر اعي را ع اجط طاكم .َِ
 ـ.ََُِ, م تبي األىرة, ِّٔىلىلي اجتراث 

, دار اجتدارؼ جلمطبكعات, أعياف اجشيدي, اجىيد محىف األميف, تح: حىف األميف .ُِ
 ـ.ُّٖٗ -قَُّْبيركت, 

آ اؽ  ديدة    اجبحث اجلغكم اجمداصر, د.محمكد احمد نحلي, دار اجمدر ي اج امديي,  .ِِ
 ـ.ََِِمصر, 

أحمد اجمتك ؿ,  ليي اآلداب كاجدلكـ اإلنىانيي, د. نحك اجكظيف , آ اؽ  ديدة    نظريي اج .ِّ
 .اجرباط

, إدريس مْبكؿ : د.األ ؽ اجتداكج  )نظريي اجمدنى كاجىياؽ    اجممارىي اجتراثيي اجدربيي( .ِْ
 .ـَُُِ ,, عاجـ اج تب اجحديث, أربدُط

كشرح:  ق(, تحْيؽَّْأماج  اجز ا  , أبك اجْاىـ عبد اجرحمف بف اىحاؽ اجز ا  )ت .ِٓ
 ـ.ُٖٕٗ -قََُْٕجبناف,  -, دار اج يؿ, بيركتِ, طعبد اجىبلـ لاركف

 .ِّ, ىلىلي اجمدارؼ اإلىبلميي, اإلماـ عل  ىيرة كتاريخ, مر ز اجرىاجي .ِٔ

, صححِ كضبطِ كشرح غريبِ: احمد ق(ُْْ)تاإلمتاع كاجمؤانىي, أبك حياف اجتكحيدم .ِٕ
 مي كاجنشر, مصر_اجْالرة, مطبدي ج ني اجتأجيؼ كاجتر ِ, طأميف كاحمد اجزيف
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 ق.َُُْ, انتشارات  يركز آبادم,  ـ, ُ, طمثاؿ    ن ج اجببلغي, محمد اجغركماأل .ِٖ

اإلنشاء    اجدربيي بيف اجتر يب كاجدالجي, دراىي نحكيي تداكجيي, د. ااجد ميبلد,  امدي  .ِٗ
 .َُُِمنكبي, اجمؤىىي اجدربيي جلتكزيع, تكنس, 

دار اج تب اجدلميي,  ق(,ّٕٗاجديف اجْزكين )تاإليضاح    علكـ اجببلغي,  بلؿ  .َّ
   جبناف. -بيركت

, ق(َُُُ)تم لى , محمد با ر اجاج امع جدرر أابار األْمي األط ار بحار األنكار .ُّ
 ـ.ُّٖٗ -قَُّْجبناف,  -, دار إحياء اجتراث اجدرب , بيركتّط

, شرؼق(, تْديـ كتحْيؽ: حفن  محمد ْٓٔبديع اجْرآف, ابف أب  األصبع اجمصرم)ت .ِّ
 ـ.ُٕٓٗ -قُّٕٕ, ن ضي مصر جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, ُط

: لػ( تحْٕٗعبد اَّ اجزر ش  )ت اجبرلاف    علكـ اجْرآف : االماـ بدر اجديف محمد بف .ّّ
  اجحلب  , عيىى اجبابج تب اجدربيي, دار احياء اُط ,محمد أبك اجفضؿ ابراليـ

 ـ .ُٕٓٗ -ػلُّٕٔ ,كشر اؤق

 ,ق(ُٕٖ)تم د اجديف اجفيركز آبادم, طاْؼ اج تاب اجدزيزبصاْر ذكم اجتمييز    ج .ّْ
 .ـُّٔٗ -لػ ُّّٖ ,اجْالرة ,مطابع شر ي اإلعبلنات اجشر يي ,تح: محمد عل  اجنٌ ار

,    اجاطاب اجْرآن  اجمك ِ اجى بن  إىراْيؿ, د.  دكر عمراف كاجح ا   اجبدد اجتداكج  .ّٓ
 ـ.َُِِاألردف,  -, عاجـ اج تب اجحديث جلنشر كاجتكزيع, أربدُط

 -, منشكرات ضفاؼ, بيركتُ, طببلغي اإل ناع    اجمناظرة, د. عبد اجلطيؼ عادؿ .ّٔ
 ـ.َُِّ -قُّْْجبناف, 

ببلغي اجح اج كتْنيات اجتأثير, ربيدي اجدرب , مر ز اجدراىات كاجبحكث اجدلمانيي     .ّٕ
 .َُِّاجداجـ اجدرب , 

ن  جلثْا ي كاجفنكف كاآلداب, ببلغي اجاطاب كعلـ اجنص, د. صبلح  ضؿ, اجم لس اجكط .ّٖ
 ـ. ُِٗٗاج كيت, 
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 -بيركت, ناشركف جبناف م تبي, ُط, اجمطلب عبد محمد, أارل  راءة اجدربيي اجببلغي .ّٗ
 .ـُٕٗٗ, جبناف

, دار اجْلـ, ُ, ط, عبد اجرحمف حبن ي اجميدان  اكنعلكم ا ك نك اجببلغي اجدربيي, أىى ا  .َْ
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٔدمشؽ, 

 ـ.َََِ ميؿ عبد اجم يد, دار غريب جلباعي كاجنشر, اجْالرة, اجببلغي كاالتصاؿ,  .ُْ

ق(, حِْْ ك دـ ٕٕٓ)تاألنبارمبف اجبلغي    اجفرؽ بيف اجمذ ر كاجمؤنث, أبك اجبر ات  .ِْ
 ـ. َُٕٗ, مطبدي دار اج تب, : رمضاف عبد اجتكابجِ كعلؽ عليِ

, دار ِط ,بناء األىلكب    شدر اجحداثي اجت كيف اجبديد , د. محمد عبد اجمطلب .ّْ
 ـ. ُٓٗٗاجمدارؼ, اجْالرة, 

, دار أمير  بير جلنشر, ُ, طب ج اجصباغي    شرح ن ج اجببلغي, محمد تْ  اجتىترم .ْْ
 ق.ُٕٗٗ -قُُْٖط راف, 

ق(, تحْيؽ كشرح: عبد ِِٓاجبياف كاجتبييف, أبك عثماف عمرك بف بحر اج احظ)ت .ْٓ
 -قُُْٖ, اجْالرة, , م تبي اجاان   جلطباعي كاجنشر كاجتكزيعٕ, طاجىبلـ لاركف

 ـ.ُٖٗٗ

, را دِ: , تح: عبد اج ريـ اجدزباكمق(َُِٓ)تتاج اجدركس, محمد مرتضى اجزبيدم .ْٔ
 ـ.ُٕٗٗ -قُّٗٗعبد اجىتار أحمد  راج, مطبدي ح كمي اج كيت, 

, م تبي ّ, طق(, تح: اجىيد أحمد صْرِٕٔتأكيؿ مش ؿ اجْرآف, ابف  تيبي اجدينكرم)ت .ْٕ
 ـ.ُّٕٗ -قُّّٗدار اجتراث, اجْالرة, 

, تبىيط اجتداكجيي مف ا داؿ اجلغي اجى ببلغي اجاطاب اجىياى , د.ب اء اجديف محمد مزيد .ْٖ
 ـ.ََُِ, شمس جلنشر كاجتكزيع, اجْالرة, ُط
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اجطيب   محمد بف حىيف اجديف شرؼ كاجبياف, كاجبديع اجمدان  علـ    اجتبياف .ْٗ
اجدربيي,  اجن ضي م تبي ,ُ, طاج بلج  مطر عطيي لادم. د تحْيؽ ,(قّْٕت)

  ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕبيركت, 

, اجمر ز اجثْا   اجدرب , اجدار ِ, طت ديد اجمن ج    تْكيـ اجتراث, د.طِ عبد اجرحمف .َٓ
 .بيركتاجبيضاء, 

,  ليي اآلداب كاجدلكـ اإلنىانيي, ُ, طاجتحا ج طبيدتِ كم االتِ ككظاْفِ, حمك اجنْارم .ُٓ
 ـ.ََِٔ -قُِْٕاجرباط, مطبدي اجن اح اج ديدة, اجدار اجبيضاء, 

ق(, اجدار اجتكنىيي جلنشر, تكنس, ُّّٗاجتحرير كاجتنكير, محمد اجطالر ابف عاشكر)ت .ِٓ
 ـ.ُْٖٖ

تحليؿ اجاطاب, ج.ب. براكف كج. يكؿ, تر مي كتدليؽ: د. محمد جطف  اجزجيطن ,  .ّٓ
 ـ.ُٕٗٗ -قُُْٖكمنير اجتري  , اجنشر اجدلم  كاجمطابع,  امدي اجملؾ ىدكد, 

 منشكرات, ُ, طعمر بلاير اجتداكجيي, اجنظريي ضكء    اجمىرح  اجاطاب تحليؿ .ْٓ
 ـ.ََِّ, اج زاْر, االاتبلؼ

دار اجتنكير , ُ, طاجحؽ عبد إىماعيؿ أ ىفكرد, صاجح مدرىي عند اجلغكم اجتحليؿ .ٓٓ
 ـ.ُّٗٗ, تنكير جبناف -جلطباعي كاجنشر بيركت

 أحمد اجشريؼ, حىاـ اجنبكم اجاطاب تحليؿ إجى مداؿ اجدالجي, كمحددات اجطلب تحكيبلت .ٔٓ

 ـ.ََِٕ, مصر اجْالرة, اجدربيي, اآل اؽ دار  ,ُط , اىـ

, اجدار اجدربيي جلدلـك ناشركف, ُ, طاجتداكجيي,  كرج يكؿ, تر مي: د.  ص  اجدتاب  .ٕٓ
 ـََُِ -قُُّْبيركت, 

(: اجدرب اجتداكجيي عند اجدرب )دراىي تداكجيي جظالرة األ داؿ اج بلميي    اجتراث اجلىان   .ٖٓ
 .ـََِٓ ,, بيركت, دار اجطليدي  ُ, طمىدكد صحراكم
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, ىلىلي دراىات ُ, طبشرل اجبىتان  :اجتداكجيي    اجبحث اجلغكم كاجنْدم, تحرير .ٗٓ
مح مي    اجلغي كاألدب كاجنْد, مؤىىي اجشباب جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع كاجتر مي, 

 ـ.َُِِجندف, 

, دار ُ, طببلنشيِ, تر مي: صابر اجحباشي اجتداكجيي مف أكىتف اجى غك ماف,  يليب .َٔ
 ـ.ََِٕاجبلذ يي,  -اجحكار جلنشر كاجتكزيع, ىكريي 

صفحات جلدراىات كاجنشر, , اجتداكجيي كاجح اج مدااؿ كنصكص , صابر اجحباشي .ُٔ
 ـ.ََِٖىكريا,  -دمشؽ

اجتداكجيي اجيكـ علـ  ديد    اجتكاصؿ, آف ركبكؿ ك اؾ مكشبلر, تر مي: ىيؼ اجديف  .ِٔ
, دار اجطليدي جلطباعي ُ, طدغفكس ك د. محمد اجشيبان , مرا دي: د. جطيؼ زيتكن 

 ـ. ََِّجبناف,  -كاجنشر, بيركت

, مر ز اجنشر م تب اإلعبلـ االىبلم , ِ, طتصنيؼ ن ج اجببلغي, جبيب بيضكف .ّٔ
 ق.َُْٖ

, ُ, طق(, تح:  بلؿ األىيكط َّٖتفىير ابف عر ِ, ابك عبد اَّ محمد بف عر ي)ت .ْٔ
 ـ.ََِٖجبناف,  -اج تب اجدلميي, بيركت دار

ق(, دراىي كتحْيؽ كتدليؽ: اجشيخ ْٕٓاجمحيط, ابك حياف األندجى )ت تفىير اجبحر .ٓٔ
 -, دار اج تب اجدلميي, بيركتُ, طعادؿ أحمد عبد اجمك كد كاجشيخ عل  محمد مدكض

 ـ.ُّٗٗ -قُُّْجبناف, 

دار اجف ر جلطباعي كاجنشر ق(, َْٔاجتفىير اج بير)مفتاح اجغيب(, اجفار اجرازم)ت .ٔٔ
 ـ.ُُٖٗ -قَُُْ, ُجبناف, ط -كاجتكزيع, بيركت

كىاْؿ اجشيدي اجى تحصيؿ مىاْؿ اجشريدي, محمد بف اجحىف اجحر تفصيؿ  .ٕٔ
, تحْيؽ كنشر: مؤىىي آؿ اجبيت )علي ـ اجىبلـ( إلحياء اجتراث, ق(َُُْاجدامل )ت

 ق. ُِّٕ ـ اجمشر ي, 
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ديف اجْزكين , ضبطِ كشرحِ: عبد اجرحمف اجتلايص    علـك اجببلغي,  بلؿ اج .ٖٔ
 ـ.َُْٗ, ُاجبر ك  , دار اجف ر اجدرب , ط

ضبطِ , ق(َْٔ)تت ذيب األح اـ    شرح اجمْندي جلشيخ اجمفيد, أبك  دفر اجطكى  .ٗٔ
, دار اجتدارؼ : محمد  دفر شمس اجديفكصححِ كارج أحاديثِ كعلؽ عليِ

 ـ.ُِٗٗ -قُُِْجبناف,  -جلمطبكعات, بيركت

لػ( اج زء اجحادم عشر , َّٕنصكر محمد بف احمد االزلرم )تم: أبك اجلغيت ذيب  .َٕ
كاج زء اجرابع عشر, تح:  تح: محمد أبك اجفضؿ ابراليـ , مرا دي: عل  محمد اجب اكم,

اجدار اجمصريي  مطابع ى ؿ اجدرب,يدْكب عبد اجنب , مرا دي: محمد عل  اجن ار, 
 .يجلتأجيؼ كاجتر م

,  اإلنىانييكاجدلكـ  اآلداب ليي  – امدي ابف زلر , اجرحمف طِاجتكاصؿ كاجح اج, عبد  .ُٕ
 .ـُْٗٗ – ُّٗٗاجمغرب ,  –, اجرباط مطبدي اجمدارؼ اج ديدة 

ق(, تح: عبد اجحميد َُُّ)تاجمناكمعبد اجرؤكؼ بف , م مات اجتداريؼ علىاجتك يؼ  .ِٕ
 ـ.َُٗٗ -قَُُْ, عاجـ اج تب, اجْالرة, ُ, طصاجح حمداف

محمد ق(, حِْْ كعلؽ عليِ ككضع   ارىِ: ّٓٗرم)تأبك لبلؿ اجدى  م رة األمثاؿ,  .ّٕ
 ـ. ُٖٖٗ -قَُْٖ, دار اج يؿ, بيركت, ِ, طابك اجفضؿ ابراليـ كعبد اجم يد  طاش

, مؤىىي ِ, ط كالر اجببلغي, أحمد اج اشم , إشراؼ: صد   محمد  ميؿ .ْٕ
 ق.ُّّٖجلطباعي كاجنشر, ط راف,  اجصادؽ

, محمد ىاجـ محمد اجمداصر اجنْد ببلغي    بحث اجمداصرة, اجببلغي    اجح اج .ٕٓ
 ـ.ََِٖجيبيا,  -, دار اج تاب اج ديد اجمتحدة, بنغازمُ, طاألميف اجطلبي

, عاجـ اج تب اجحديث, ِ, ط, ىاميي اجدريدمكأىاجيبِ بنيتِ , اجدرب  اجشدر    اجح اج .ٕٔ
 ـ.َُُِ -قُِّْاألردف,  -أربد

 ـ.ََِٕجبناف,  -, دار اجفاراب , بيركتِ, طصكجياجح اج    اجْرآف, عبد اَّ  .ٕٕ
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ابك ب ر  اج ديدة, اجببلغي    كتطبيْيي نظريي دراىات كم االتِ, مف كمِ اجح اج .ٖٕ
األردف,  إربد, اجحديث, اج تب عاجـ ,ُ, طعلكم إىماعيل  حا ظ :كتْديـ إعداد اجدزاكم,
 ـ.ََُِ

كاالىتراتي يات(, د. عل  عبد اجدزيز آ اؽ اجتأكيؿ)بحث    األش اؿ ك اجح اج كاجحْيْي  .ٕٗ
 ـ.ََُِ, دار اج تاب اج ديد اجمتحدة, ُ, طاجشبداف, تْديـ: حمادم صمكد

ف ان  أبك عبد اَّ محمد بف اجدماد األص, اريدة اجْصر ك ريدة اجدصر .َٖ
عات اجم مع اجدلم  مطبك , : محمد ب  ي األثرم , ك ليؿ ىديدحلػ( , تٕٗٓ)تمحمد

 .ـُْٔٗ, اجدرا   

, منشكرات اج امدي اجتكنىيي, اصاْص األىلكب    اجشك يات, محمد اج ادم اجطرابلى  .ُٖ
 ـ.ُُٖٗتكنس, 

اجاطاب اجتداكج  كاجح ا      اجاطاب اجْرآن , د.  دكر عمراف, عاجـ اج تب اجحديث  .ِٖ
 ـ.َُِِ, ُط جلنشر كاجتكزيع,

,  بي اجحضاراتصكينت , م تد.مؤيد آؿ  :اجاطاب اجْرآن  )دراىي    اجبدد اجتداكج ( .ّٖ
 . ـََُِ بيركت,  ُط

, اجدار اإلىبلميي جلطباعي ّ, طدراىات    ن ج اجببلغي, محمد م دم شمس اجديف .ْٖ
 ـ.ُُٖٗق َُِْكاجنشر كاجتكزيع, 

, م تبي ُ, طدراىات جغكيي تطبيْيي    اجدبل ي بيف اجبنيي كاجدالجي, د.ىديد حىف بحيرم .ٖٓ
 ـ.ََِٓ -قُِْٔاآلداب, اجْالرة, 

ق(, دراىي كتحْيؽ َِْدرة اجتنزيؿ كغرة اجتأكيؿ, أبك عبد اَّ اجاطيب االى ا  )ت .ٖٔ

 .ـََُِ -قُِِْ,  امدي أـ اجْرل, ُ, طكتدليؽ: محمد مصطفى آيديف

مي اف اران كمصطلحان نْديان مداصران(: )إضاءة أل ثر مف ىبديف تي  دجيؿ اجنا د األدب .ٕٖ
 ـََِٕاجثْا   اجدرب  , بيركت , , اجمر ز  ٓ, ط, كىدد اجبازع   جركيل ا
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ترتيب كتدليؽ: محمد محمكد اجشنْيط , اجدار اجْكميي جلطباعي كاجنشر, ديكاف اج ذجييف,  .ٖٖ
 ـ.ُٓٗٗ -قُّٖٓ, اجْالرة

ركح اجمدان     تفىير اجْرآف اجدظيـ كاجىبع اجمثان , أبك اجفضؿ ش اب اجديف   .ٖٗ
 جبناف. -ق(, دار إحياء اجتراث اجدرب , بيركتَُِٕاآلجكى )ت

ق(,  دـ جِ ككضح َِٔركضي اجناظر ك ني اجمناظر, عبد اَّ بف احمد بف  دامي)ت .َٗ
, مؤىىي اجرياف جلطباعي كاجنشر ُ, طغكامضِ كارج شكالدق: د. شدباف محمد اىماعيؿ

 ـ.ُٖٗٗق ُُْٗجبناف,  -كاجتكزيع, بيركت

 –ماجؾ يكىؼ اجمطلب , اج يْي اجمصريي اجدامي جل تاب , اجْالرة  .اجزمف كاجلغي , د .ُٗ
 .ـ ُٖٔٗمصر , 

: ق(, حِْْ كضبط نصِ كعلؽ عليِْٖٕبلء, شمس اجديف اجذلب )تىير اعبلـ اجنب .ِٗ
 -قَُْٓ, مؤىىي اجرىاجي جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركت, ّ, طبشار عكاد مدركؼ

 ـ.ُٖٓٗ

, ُ, ط يرار دكجك داؿ, تر مي: عبد اجرحمف بكعل اجىيمياْيات أك نظريي اجدبلمات,  .ّٗ
 ـ.ََِْىكريي,  -دار اجحكار جلنشر كاجتكزيع, اجبلذ يي

ْيؽ : محمد , تحلػ ( ٕٗٔ) ب اء اجديف عبد اَّ بف عْيؿ اجدْيل  شرح ابف عْيؿ,  .ْٗ
 . لػ ُِْٕايراف ,  –, دار اجميزاف ,  ـ  ُ, ط مح  اجديف عبد اجحميد

, تدليؽ: اجميرزا أبك ق(َُُٖ –)ت د صاجح اجمازندران شرح أصكؿ اج ا  , محم .ٓٗ
 , منشكرات اجم تبي اإلىبلميي, ط راف.ُ, طاجحىف اجشدران 

ق(, تح: محمد عبد ِٕٔشرح تى يؿ اجفكاْد كت ميؿ اجمْاصد,  ماؿ اجديف ابف ماجؾ)ت .ٔٗ
, دار اج تب ُ, طاجْادر عطا, كطارؽ  تح  اجىيد, منشكرات محمد عل  بيضكف

 ـ.ََُِ -قُِِْجبناف,  -بيركتاجدلميي, 
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تح: محمد نكر اجحىف,  ق(,ٖٔٔرض  اجديف االىترابادم )ت شرح شا يي ابف اجحا ب, .ٕٗ
 زاؼ, محمد مح  اجديف عبد اجحميد, دار اج تب اجدلميي, بيركت جبناف, كمحمد اجز 

 ـ.ُِٖٗ -قَُِْ

ميثـ  شرح اجماْي  لمي جئلماـ عل  ابف أب  طاجب, شرح: اجداجـ اجربان  عل  بف .ٖٗ
 ـ.ََُِ -قُُّْ, ُ, مؤىىي اجدركة اجكثْى, طاجبحران 

ق(, تح: مشياي األزلر, طبع ّْٔشرح اجمفصؿ, مك ؽ اجديف بف يديش اجنحكم)ت .ٗٗ
 كنشر إدارة اجطباعي اجمنيريي, مصر.

, دار ِ, ط, تح: محمد أبك اجفضؿ ابراليـق(ٔٓٔ)تشرح ن ج اجببلغي, ابف اب  اجحديد .ََُ
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٔاج يؿ, بيركت, 

, دار اجرىكؿ األ ـر جلطباعي كاجنشر ُ, طشرح ن ج اجببلغي, اجىيد عباس عل  اجمكىكم .َُُ
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٖجبناف,  -كاجتكزيع, بيركت

شرح ن ج اجببلغي, اجشرح اج بير,  ماؿ اجديف ميثـ بف عل  بف ميثـ  .َُِ
 . ـُٗٗٗ -لػَُِْ , جبناف -دار اجثْليف, بيركت, ُ, ط ق(ٕٗٔ)تاجبحران 

 احمد: حكاشيِ ككضع عيِ علؽ(, قّٓٗت) ارس بف احمد, اجلغي  ِْ    اجصاحب  .َُّ
 .ـُٕٗٗ -قُُْٖ, جبناف -بيركت, اجدلميي اج تب دار, ُط, جبىج حىف

ق(, تح: أحمد ّّٗاجصحاح تاج اجلغي كصحاح اجدربيي, اىماعيؿ بف حماد اج كلرم)ت .َُْ
 ـ.ُْٖٗ -قَُْْجبناف,  -, دار اجدلـ جلمبلييف, بيركتّ, طعبد اجغفكر عطار

ق(, تح: اليؿ بف مأمكف ّْٓ)تصحيح ابف حباف, أبك حاتـ بف حباف اجارىان  .َُٓ
 ـ.ََِْ -قُِْٓجبناف,  -, دار اجمدر ي جلباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركتُ, طشيحا

اجطراز اجمتضمف ألىرار اجببلغي كعلكـ حْاْؽ اإلع از, يحيى بف حمزة  .َُٔ
 ـ.ََِِجبناف,  -اجم تبي اجدصريي, صيداق(, تح: عبد اجحميد لنداكم, َٕٓتاجدلكم)
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 -قُّٖٔعبْريي اإلماـ عل , عباس محمكد اجدْاد, دار اج تاب اجدرب , بيركت جبناف,  .َُٕ
 ـ.ُٕٔٗ

, ُ, طق(, تح: د.مفيد محمد  ميحيِّٖاجدْد اجفريد, احمد بف عبد ربِ االندجى )ت .َُٖ
 ـ.ُّٖٗ -قَُْْف, جبنا -دار اج تب اجدلميي, بيركت

, منشكرات االاتبلؼ, ُ, ط, تر مي: ىديد اجغانم اجدْؿ كاجلغي كاجم تمع,  كف ىيرؿ .َُٗ
 ـ.ََِٔ -قُِْٕاج زاْر, 

, دار اجف ر ُ, طعلـ اجدالجي اجىمانتي يي كاجبرا ماتيي    اجلغي اجدربيي, شالر اجحىف .َُُ
 .ـََُِجلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, االردف, 

 اجْالرة. ,كاجنشر كاجتكزيع جلطباعي غريب دار بشر,  ماؿ اال تماع , اجلغي علـ .ُُُ

ق(, حِْْ ك صلِ ْٔٓاجدمدة    محاىف اجشدر كآدابِ كنْدق, ابف رشيؽ اجْيركان )ت .ُُِ
, دار اجىلـ جلنشر كاجتكزيع كاجطباعي, ٓ, طكعلؽ حكاشيِ: محمد مح  اجديف عبد اجحميد

 ـ.ُُٖٗ -قَُُْ

تداكجيي مدر يي آلجيات اجتكاصؿ(, عبد اجىبلـ مشير, أ ريْيا  عندما نتكاصؿ نغير) مْاربي .ُُّ
 ـ.ََِٔاجشرؽ, اجمغرب, 

عف اجذاتيي    اجلغي ضمف تلكيف اجاطاب,  صكؿ ماتارة مف اجلىانيات كاجدلكـ اجدالجيي  .ُُْ
, اجدار اجمتكىطيي جلنشر, ُ, طكاجمدر يي كاجتداكجيي كاجح اج, تر مي: صابر اجحباشي

 ـ. ََِٕتكنس, 

لػ( , تحْيؽ : اجد تكر م دم ُٕٓ: أبك عبد اجرحمف اجاليؿ بف أحمد اجفراليدم )تاجديف .ُُٓ
اجمازكم  , كاجد تكر ابراليـ اجىامراْ  , دار اجرشيد جلنشر , كزارة اجثْا ي كاالعبلـ , 

 ـ . ُِٖٗاج م كريي اجدرا يي 

يـ, دار اجدلـ , حِْْ كعلؽ عليِ: محمد ابراليـ ىلاجلغكيي, أبك لبلؿ اجدى رماجفركؽ  .ُُٔ
 كاجثْا ي جلنشر كاجتكزيع, اجْالرة.
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 ٌدد تح: رضا محمد ت, نديـاج إىحاؽ ابفأبك اجفرج محمد بف أب  يدْكب  ,اجف رىت .ُُٕ
 ـ .ُُٕٗ -لػَُّٓط راف  –اجمازندران  

اجمر ز اجثْا   اجدرب ,  ,ِ, ط   أصكؿ اجحكار كت ديد علـ اج بلـ , طِ عبد اجرحمف .ُُٖ
 .ـَََِبيركت, 

, عل  دراىي دالجيي كمد ـ ىيا   اجبرا ماتيي األ داؿ اإلن ازيي    اجدربيي اجمداصرة    .ُُٗ
 ـ.ََُِ -قُُّْ, م تبي اآلداب, اجْالرة, محمكد اجصراؼ

, محمد مداؿ نظرم كتطبيْ  جدراىي اجببلغي اجدربيي    ببلغي اجاطاب اإل ناع  .َُِ
 ـ.ََِِا ريْيا اجشرؽ, اجمغرب,  ,ِ, طاجدمرم

, بيت ُ, طاجاطاب األدب  اجمبادئ كاإل راء, نكارم ىدكدم أبك زيد   تداكجيي  .ُُِ
 ـ.ََِٗاجح مي, اج زاْر, 

, دار اجدلـ ّ, ط   ظبلؿ ن ج اجببلغي محاكجي جف ـ  ديد, شرح: محمد  كاد مغنيي .ُِِ
 ـ.ُٕٗٗجلمبلييف, بيركت, 

, بك ادم يفيلا ,مع محاكجي تأصيليي    اجدرس اجدرب  اجْديـ اجتداكجيي ىانياتلاج    .ُِّ
 ََِٗبيت اجح مي جلنشر كاجتكزيع , اج زاْر,  ,ُط

, تح: مؤىىي اجرىاجي, إشراؼ: محمد نديـ , م د اجديف اجفيركز آبادماجْامكس اجمحيط .ُِْ
 .ـََِٓ -قُِْٔ, مؤىىي اجرىاجي, ٖ, طاجدر ىكى 

, دار ُ, ط ضايا    اجلغي كاجلىانيات كتحليؿ اجاطاب, د. محمد محمد يكنس عل  .ُِٓ
 ـ.َُِّجبناف,  -اج ديد اجمتحدة, بيركتاج تاب 

 ضايا اجلغي اجدربيي    اجلىانيات اجكظيفيي)بنيي اجاطاب مف اج ملي اجى اجنص(,  .ُِٔ
 د.أحمد اجمتك ؿ, دار األماف جلنشر كاجتكزيع, اجرباط, اجمغرب.

اج ا يي    علـ اجنحك كاجشا يي    علم  اجتصريؼ كاجاط,  ماؿ اجديف ابف  .ُِٕ
 : د.صاجح عبد اجدظيـ اجشاعر, م تبي اآلداب, اجْالرة.ق(, تحْٔٔاجحا ب)ت
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ق(, تحْيؽ كشرح: عبد اجىبلـ َُٖ تاب ىيبكيِ, ابك بشر عمر بف عثماف بف  نبر)ت .ُِٖ
 ـ.ُٖٖٗ -قَُْٖ, م تبي اجاان  , اجْالرة, ّ, طمحمد لاركف

, تح: عل  محمد اجب اكم كمحمد أبك اجفضؿ صناعتيف, أبك لبلؿ اجدى رم تاب اج .ُِٗ
 ـ.ُِٓٗ -قُُّٕ, دار احياء اج تب اجدربيي, ُ, طابراليـ

ق(, تح: عل  محمد َِّ تاب اجطبْات اج بير, محمد بف ىدد بف منيع اجزلرم) ت .َُّ
 ـ. ََُِق ُُِْ, م تبي اجاان  , اجْالرة, ُ, طعمر

اج شاؼ عف حْاْؽ اجتنزيؿ كعيكف األ اكيؿ    ك كق اجتأكيؿ, أبك اجْاىـ  ار اَّ محمكد  .ُُّ
اجشيخ عادؿ أحمد تحْيؽ كتدليؽ كدراىي:  لػ(,ّٖٓاجزماشرم اجاكارزم  )ت بف عمر 

 -قُُْٖ,م تبي اجدبي اف, اجرياض, ُ, طعبد اجمك كد, كاجشيخ عل  محمد مدكض
 ـ.ُٖٗٗ

ق(,  ابلِ على نىاي اطيي كأعدق َُْٗاج ليات, أبك اجبْاء ايكب بف مكىى اج فكم)ت .ُِّ
, مؤىىي اجرىاجي ِ, طكمحمد اجمصرمجلطبع ككضع   ارىِ: د. عدناف دركيش 

 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٗجبناف,  -جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركت

ق(, تصحيح: أميف محمد عبد اجكلاب كمحمد اجصادؽ ُُٕجىاف اجدرب, ابف منظكر)ت .ُّّ
 ـ.ُٗٗٗ -قُُْٗجبناف,  -, دار إحياء اجتراث اجدرب , بيركتّ, طاجدبيدم

, اجمر ز اجثْا   اجدرب , ُ, طد.طِ عبد اجرحمف اجلىاف كاجميزاف أك اجت كثر اجدْل , .ُّْ
 ـ.ُٖٗٗ

 ,جىانيات اجتلفظ كتداكجيي اجاطاب, ذلبيي حمك اجحاج: منشكرات ماتبر تحليؿ اجاطاب .ُّٓ
 اج زاْر.تيزم كزك, ,دار االمؿ

نمكذ ا, جيندق  ياس, تْديـ: عبد   أاج مدان مْامات كاجتطبيؽ يياجنظر  اجنص تياه جىان .ُّٔ
 .ـََِٗ-قَُّْم تبي اآلداب, اجْالرة, , ُ, طاجكلاب شدبلف
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اجلغي اجدربيي مدنالا كمبنالا, د.تماـ حىاف, دار اجثْا ي, مطبدي اجن اح اج ديدة, اجدار  .ُّٕ
 ـ.ُْٗٗاجبيضاء, اجمغرب, 

جغي اجْرآف اج ريـ دراىي جىانيي جلمشتْات    اجربع االكؿ, د.بلْاىـ بلدرج, دار اجدلـك  .ُّٖ
 تكنس. -جلنشر كاجتكزيع, عنابي

 -قُِْٔ, اجدمدة    اجطبع, اجدار اجبيضاء, ُ, طاجلغي كاجح اج , أبك ب ر اجدزاكم .ُّٗ
 ـ.ََِٔ

, تر مي: د. عباس صادؽ اجكلاب, مرا دي: د. اجلغي كاجمدنى كاجىياؽ,  كف جيكنز .َُْ
 -عزيز, دار اجشؤكف اجثْا يي اجدامي جلطباعي كاجنشر, كزارة اجثْا ي كاإلعبلـ, اجدراؽ يكْيؿ

 ـ.ُٕٖٗبغداد,  

ق(, حِْْ ك دـ جِ كارج أحاديثِ: د. عبد ّٖٕاجل مع, ابك نصر اجىراج اجطكى )ت .ُُْ
اجحليـ محمكد كطِ عبد اجبا   ىركر, دار اج تب اجحديثي بمصر كم تبي اجمثنى ببغداد, 

 .ـَُٔٗ -قَُّٖ

, دار عمار جلنشر, ّجمىات بيانيي    نصكص مف اجتنزيؿ,  اضؿ صاجح اجىامراْ , ط .ُِْ
 ـ.ََِّ -قُِّْعماف, 

, دار اجْصبي جلنشر, تدمؾ, اج زاْر, ِ, طمبادئ    اجلىانيات, اكجي طاجب اإلبراليم  .ُّْ
 ـ.ََِٔ

 محمد اجبا ر :صححِ كعلؽ عليِ, اإلماميي, أبك  دفر اجطكى اجمبىكط     ِْ  .ُْْ
جبناف, تكزيع: دار اج تاب  -, تْديـ: مؤىىي اجغرم جلمطبكعات, بيركتاجب بكدم

 ـ.ُِٗٗ -قُُِْجبناف,  -اإلىبلم , بيركت

ق(,  دمِ كعلؽ ّٕٔاجمثؿ اجىاْر    أدب اج اتب كاجشاعر, ضياء اجديف ابف األثير)ت .ُْٓ
 ْالرة.اج -عليِ: أحمد اجحك   كبدكم طباني, دار ن ضي مصر جلطبع كاجنشر, اجف اجي
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لػ(, حِْْ ك صلِ كضبط ُٖٓم مع األمثاؿ, الب  اجفضؿ اجنيىابكرم اجميدان )ت .ُْٔ
 -لػُّْٕغراْبِ كعلؽ عليِ: محمد مح  اجديف عبد اجحميد, مطبدي اجىني اجمحمديي, 

 ـ.ُٓٓٗ

, دار اجمرتضى, ُ, ط ق(ْٖٓم مع اجبياف, ابك عل  اجفضؿ بف اجحىف اجطبرى )ت .ُْٕ
 ـ.ََِٕ -قُِْٕجبناف,  -بيركت

عبد تح:  , ق(ْٖٓ)تعل  بف إىماعيؿ بف ىيدق –اجمح ـ كاجمحيط األعظـ    اجلغي  .ُْٖ
 جبناف -, منشكرات محمد عل  بيضكف, دار اج تب اجدلميي, بيركتُط ,اجحميد لنداكم

 ـ.َََِ -قُُِْ

لػ( تحْيؽ اجشيخ محمد حىف آؿ ّٖٓ: اجصاحب اىماعيؿ بف عباد )تاجمحيط    اجلغي .ُْٗ
 ـ . ُْٗٗ -لػ ُُْْ ,تب , بيركت, عاجـ اج ُط, ياىيف 

ق(, م تبي جبناف, َٔٔ)تمحمد بف أب  ب ر بف عبد اجْادر اجرازم, ماتار اجصحاح  .َُٓ
 ـ.ُٖٗٗبيركت, 

 ,ِٔر ـ  كأبحاث دراىات ىلىلي,  يطبأزا بنديىى ,)كنماذج منالج(جىانيي مداابلت .ُُٓ
 ـ.ََِٖ, م ناس مطبدي

 .ـ ََِّ ,, اج زاْربك رة , م تبي اآلداب د.ندمافاجمدارس اجلىانيي اجمداصرة,  .ُِٓ

 ديكاف يحياتيف, محمد :تر ميدالش اج يبلج ,  اجتداكجيي, اجلىانيات إجى مداؿ .ُّٓ
 .اج زاْر ع نكف, بف اج امديي, اجمطبكعات

ق(, تصحيح كتحْيؽ: ن ؿ َُْٓمىتدرؾ ىفيني اجبحار, عل  اجنمازم اجشالركدم)ت .ُْٓ
, مؤىىي اجنشر اإلىبلم  اجتابدي ج ماعي اجمدريبف اجحاج اجشيخ حىف بف عل  اجنمازم

 ق. ُُْٗبْـ اجمشر ي, 
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ق(, تح: مصطفى َْٓاجمىتدرؾ على اجصحيحيف, أبك عبد اَّ اجحا ـ اجنيىابكرم)ت .ُٓٓ
 -, منشكرات محمد عل  بيضكف, دار اج تب اجدلميي, بيركتِ, طعبد اجْادر عطا

 ـ.ََِِ -قُِِْجبناف, 

اجىيد ابك اجحىف عل   لادم  اشؼ اجغطاء, تح: مىتدرؾ ن ج اجببلغي, اجشيخ .ُٔٓ
 -قُّْٔاجن ؼ األشرؼ,  -اجدراؽ ,مؤىىي  اشؼ اجغطاء اجدامي , منشكراتاجمكىكم
 ـ.َُِٓ

مىتدرؾ ن ج اجببلغي اجمكىكـ بمصباح اجببلغي, حىف اجمير  ان  اجطباطباْ ,  .ُٕٓ
 ق.ُّٖٖ

, تح: ف  رير اجطبرماجمىترشد,    إمامي أمير اجمؤمنيف عل  ابف اب  طاجب, محمد ب .ُٖٓ
, مؤىىي اجثْا ي اإلىبلميي ج كشانبكر, ىلماف اجفارى ,  ـ, ُ, طاجشيخ أحمد اجمحمكدم

 ق.ُُْٓ

, منشكرات مؤىىي ُ, طمىند اإلماـ عل , اجىيد حىف اجْبان  , تح: طالر اجىبلم  .ُٗٓ
 ـ.َََِ -قُُِْاألعلم  جلمطبكعات, بيركت جبناف, 

كمحمكد  ,كايمف ابراليـ اجزامل  ,حمد عبد اجرزاؽكا ,اجمىند اج امع, تح: بشار عكاد .َُٔ
 -قُُّْ, دار اج يؿ, بيركت, ُ, طكأبك اجمداط  محمد اجنكرم ,محمد اليؿ

 ـ.ُّٗٗ

دكن ا حْْ ا كعلؽ مىند محمد بف  يس اجب ل  حكؿ  ضايا أمير اجمؤمنيف كغيرلا,  .ُُٔ
جلدراىات اإلىبلميي, , منشكرات اجمر ز اجداجم  ُ, طبشير اجمحمدم اجمازندران علي ا: 

 ق.َُْٗم تب اإلعبلـ اإلىبلم , 

 -, مر ز اجنشر اج امد , منكبيُ, طاجمشيرات اجمْاميي    اجلغي اجدربيي, نر س باديس .ُِٔ
 ـ.ََِٗتكمس, 

 -, مؤىىي االنتشار اجدرب , بيركتُ, طاجمشيرات اجمْاميي    اجْرآف , منى اج ابرم .ُّٔ
 ـ.َُِّجبناف, 
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ق(, تح: عبد اجدظيـ َٕٕاجفيكم )تبف عل  ح اجمنير, أحمد بف محمد ااجمصب .ُْٔ
 , دار اجمدارؼ, اجْالر.ِ, طاجشناكم

, ّ, طعرب , د. محمد عنان  -اجمصطلحات األدبيي اجحديثي دراىي كمد ـ ان ليزم .ُٓٔ
 ـ.ََِّجكن ماف,  -اجشر ي اجمصريي اجداجميي جلنشر

,  دارا ُ, طاجاطاب, د. ندماف بك رةاجمصطلحات األىاىيي    جىانيات اجنص كتحليؿ  .ُٔٔ
 ـ.ََِٗ -قُِْٗجل تاب اجداجم  جلنشر كاجتكزيع, عماف, األردف, 

, ُ, طاجمصطلحات اجمفاتيح جتحليؿ اجاطاب, دكمينيؾ مانغكنك, تر مي: محمد يحياتف .ُٕٔ
 ـ.ََِٖ -قُِْٖاجدار اجدربيي جلدلـك ناشركف, منشكرات االاتبلؼ, 

, شر ي اجداتؾ جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, اجْالرة, ّ, طْ مدان  اجنحك, د. اضؿ اجىامرا .ُٖٔ
 ـ.ََِّ -قُِّْ

, مؤىىي اجرىاجي ُ, طمد ـ حركؼ اجمدان     اجْرآف اج ريـ, محمد حىف اجشريف  .ُٗٔ
 ـ.ُٔٗٗ -قُُْٕجلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركت, 

را  , مد ـ اجمصطلحات اجببلغيي كتطكرلا, د.أحمد مطلكب, مطبدي اجم مع اجدلم  اجد .َُٕ
 ـ.ُٕٖٗ -قَُْٕبغداد, 

 .ـَُٗٗ, دار اجدلـ جلمبلييف ,  ُ, طرمزم منير اجبدلب   مد ـ اجمصطلحات اجلغكيي: .ُُٕ

تحْيؽ كضبط عبد اجىبلـ  ,ىف احمد بف  ارس بف ز ريامد ـ مْاييس اجلغي : أبك اجح .ُِٕ
اجْالرة , دار احياء اج تب اجدربيي , عيىى اجباب  اجحلب  كشر اؤق ,  ُط ,محمد لاركف 

 .لػُّٔٔ

 -قُِْٓ, م تبي اجشركؽ اجدكجيي, اجْالرة, ْ, طاجمد ـ اجكىيط, م مع اجلغي اجدربيي .ُّٕ
 ـ.ََِْ

 دار , ُط ,اج ليؿ عبد اجْادر عبد كاجصر يي, اجنحكيي األدكات جمْاييس اجكظيف  اجمد ـ .ُْٕ
  ـ.ََِٔ األردف, عماف, صفاء,
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, دار ِ, طاجمدنى كظبلؿ اجمدنى أنظمي اجدالجي    اجدربيي, د. محمد محمد يكنس عل  .ُٕٓ
 ـ.ََِٕجيبيا,  -اجمدار اإلىبلم , ردمؾ

, صفحات جلدراىات ُ, طمغامرة اجمدنى مف اجنحك اجى اجتداكجيي, صابر اجحباشي .ُٕٔ
 ـ.َُُِكاجنشر, 

جبناف,  -اجدرب , بيركت, مؤىىي اجتاريخ ُ, طمفاليـ اجْرآف, اجدبلمي  دفر اجىبحان  .ُٕٕ
 ـ.ََُِ -قُُّْ

, ابك يدْكب يكىؼ بف محمد اجى ا  )ت .ُٖٕ ق(, حِْْ ك دـ جِ ك  رىِ: ِٔٔمفتاح اجدلـك
 -, دار اج تب اجدلميي, بيركتُ, طعبد اجحميد لنداكم, منشكرات محمد عل  بيضكف

 ـ.َََِ -قَُِْجبناف, 

ق(, ضبط: ليثـ َِٓ)تاجمفردات    غريب اجْرآف, ابك اجْاىـ اجراغب االصف ان  .ُٕٗ
 ـ.ََِٖ -قُِْٖجبناف,  -, دار احياء اجتراث اجدرب , بيركتُ, ططديم 

بحث    ببلغي اجنْد  اجمداصرة اجببلغي    كتطكرق بيرجماف عند اجح اج مف ـك .َُٖ
 -, دار اج تاب اج ديد اجمتحدة, بيركتُ, طاجطلبي اجمداصر, محمد ىاجـ محمد األميف

 ـ.ََِٖجبناف, 

, مر ز اإلنماء ُ, طاجمْاربي اجتداكجيي,  رانىكاز أرمين ك, تر مي, د.ىديد علكش .ُُٖ
 ـ.ُٖٔٗاجمغرب,  -اجْكم , اجرباط

ق(, تح: محمد عبد اجااجؽ ِٖٓاجمْتضب, ابك اجدباس محمد بف يزيد اجمبرد)ت .ُِٖ
, ني إحياء اجتراث اجدرب , اجْالرةعضيمي, اجم لس األعلى جلشؤكف اإلىبلميي, ج 

 ـ.ُْٗٗ -قُُْٓ

ْ , تصنيؼ: حىف من اج اجبراعي    شرح ن ج اجببلغي, ميرزا حبيب اَّ اج اشم  اجاك  .ُّٖ
 -, دار إحياء اجتراث اجدرب , بيركتُ, طزادق اآلمل  , ضبط كتحْيؽ: عل  عاشكر

 ـ.ََِّ -قُِْْجبناف, 
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اجمكاعظ كاالعتبار بذ ر اجاطط كاآلثار اجمدركؼ باجاطط اجمْريزيي, تْ  اجديف ابك  .ُْٖ
, م تبي اجثْا ي اجدينيي, اجْالرة, ِ, ط ق(ْٖٓدباس احمد بف عل  اجمْريزم)تاج

 ـ.ُٕٖٗ

 -, اجم تبي اجدصريي جلطباعي كاجنشر, صيداِ, طنحك اجلغي اجدربيي, محمد أىدد اجنادرم .ُٖٓ
 ـ.ُٕٗٗ -قُُْٖبيركت, 

 دار اجمدارؼ, مصر., ّ, طاجنحك اجكا  , عباس حىف .ُٖٔ

ق(, حْؽ َّّاجدزيز, أبك ب ر اجى ىتان )تنزلي اجْلكب    تفىير  تاب اَّ  .ُٕٖ
نصكصِ كعلؽ عليِ: أ.د.يكىؼ عبد اجرحمف اجمرعشل , دار اجمدر ي جلطباعي كاجنشر 

 ـ.َُِّ -قُّْْجبناف,  -كاجتكزيع, بيركت

, اجمر ز اجثْا   ُ, طنىيج اجنص )بحث    ما ي كف بِ اجملفكظ نصا(, األزلر اجزناد .ُٖٖ
 ـ.ُّٗٗاجدرب , بيركت, 

عادة اجتلْ  بيف األدب  اجنص .ُٖٗ  ميلكد كاج تابي, جلْراءة تفاعليي بيداغك يا أ ؿ مف اإلنتاج, كا 

 اجدار اج ديدة, اجن اح مطبدي كتطبيْات, إش االت اجتلْ  نظريي  تاب ضمف حبيب ,

 اجرباط. اجبيضاء,

, عاجـ اج تب, ُ, طاجنص كاجاطاب كاإل راء, ركبرت دم بك راند, تر مي: تماـ حىاف .َُٗ
 ـ.ُٖٗٗ -قُُْٖاجْالرة, 

اجنص كاجىياؽ اىتْصاء اجبحث    اجاطاب اجدالج  كاجتداكج ,  اف دايؾ, تر مي: عبد  .ُُٗ
 ـ.َََِاجْادر  نين , أ ريْيا اجشرؽ, اجمغرب, 

 اجْادر عبد تر مي  باج بلـ, أكىتيف, األشياء نن ز  يؼ اجدامي, اج بلـ أ داؿ نظريي .ُِٗ
 ـ.ُُٗٗ, اجمغرب ضاء,اجبي راجدا اجشرؽ, إ ريْيا  ينين ,

, اجمؤىىي اج امديي ُ, طاجنظريي األجىنيي عند ركماف  ا بىكف,  اطمي اجطباؿ بر ي .ُّٗ
 ـ. ُّٗٗ -قُُّْجلدراىات كاجنشر كاجتكزيع, بيركت, 
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اجنظريي اجشدريي )بناء جغي اجشدر, اجلغي اجدليا(,  كف  كيف, تر مي كتْديـ كتدليؽ: د.  .ُْٗ
 ـ. َََِ, دار غريب جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, اجْالرة, ْ, طأحمد دركيش

اجتْاجيد     اجح اج نظريات ألـ  تاب نظريي اجح اج    اجلغي, ش رم اجمباكت, ضمف .ُٓٗ
 كاجدلـك كاجفنكف اآلداب صمكد,  امدي حمادم إشراؼ اجيـك إجى أرىطك مف اجغربيي

 .تكنس -منكبي, اآلداب  ليي, اإلنىانيي
دار اج تب نْد اجشدر,  دامي ابف  دفر, تحْيؽ كتدليؽ: د. محمد عبد اجمندـ افا  ,  .ُٔٗ

  جبناف. -اجدلميي, بيركت

, دار اجك اء جدنيا اجطباعي كاجنشر ُ, طنْد اجمذالب اجمداصرة: إبراليـ مصطفى إبراليـ .ُٕٗ
 ـَََِ, 

 -قُِّْ, م تبي جبناف ناشركف, ُ, طاجنْد اجنص  كتحليؿ اجاطاب, د. نبيؿ أيكب  .ُٖٗ
 .ـَُُِ

ق(, را دِ كعلؽ عليِ: اجىيد بف َْٓاجن ت كاجديكف, ابك اجحىف اجماكردم اجبصرم)ت .ُٗٗ
 جبناف. -عبد اجمْصكد بف عبد اجرحيـ, دار اج تب اجدلميي, بيركت

, لػ(َٔٔ)ت ن ايي اإلي از    درايي اإلع از,  ار اجديف بف عمرك بف اجحىيف اجرازم  .ََِ
 ـ.ُٖٓٗ, ُأميف, دار اجدلـ جلمبلييف, بيركت, جبناف,طتحْيؽ كدراىي د. ب رم شيخ 

,  مع: اجشريؼ اجرض , ن ج اجببلغي جئلماـ أمير اجمؤمنيف عل  بف أب  طاجب .َُِ
جبناف,  -, منشكرات اجف ر جلطباعي كاجنشر كاجتكزيع, بيركتُ, طشرح: محمد عبدق

 ـ.ََُِ -قَُّْ

مكدم, تصحيح: عزيز آؿ , محمد با ر اجمح   مىتدرؾ ن ج اجببلغي ن ج اجىدادة .َِِ
, مؤىىي اجطباعي كاجنشر كزارة اجثْا ي كاإلرشاد اإلىبلم , ط راف, ُ, ططاجب
 ق.ُُْٖ
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 احمد: نشرق, رىبلف صبلح. د :تْديـ, كمى كيِ اجتكحيدم حياف أبك, كاجشكامؿ اج كامؿ .َِّ
, اجثْا ي جْصكر اجدامي اج يْي, كاجنشر جلطباعي األمؿ شر ي ,اجصْر احمد كاجىيد أميف
 .ـََِٗ, اجْالرة

, دار االماف جلنشر كاجتكزيع, ُ, طاجكظيفي بيف اج ليي كاجنمطيي, د. أحمد اجمتك ؿ .َِْ
 ـ.ََِّاجمغرب,  -اجرباط

 
 الرسائل ًاألطاريح

 

األحاديث اجْدىيي مف منظكر اجلىانيات اجتداكجيي, حكريي رز  , رىاجي ما ىتير  ليي  .َِٓ
 .ََِٔ-ََِٓ امدي محمد ايضر, بى رة, اآلداب كاجدلـك اال تماعيي كاالنىانيي, 

األ داؿ اج بلميي    اجْرآف اج ريـ)ىكرة اجبْرة( دراىي تداكجيي, د. محمد مدكر, أطركحي  .َِٔ
 ـ.َُِْ -َُِّباتنِ,  -د تكراق ,  ليي اآلداب كاجلغات,  امدي اجحاج جاضر

,  كراقد ت أطركحي ,شيتر رحيمي نمكذ ا, اجدرب أشدار  م رة اجشدرم, اجنص تداكجيي .َِٕ
 ـ. ََِٗ -ََِٖ ليي اآلداب كاجدلـك االنىانيي,  امدي اجحاج جاضر, باتني, 

 حمدم ,اإلبراليم  اجبشير أعماؿ    اإل ناعيي كبنياتِ اجح ا   اجاطاب اصاْص .َِٖ
رىاجي ما ىتير,  ليي اآلداب كاجدلكـ اال تماعيي كاالنىانيي ,  امدي ,  كدم منصكر

  . ََِٖ-ََِٕبى رة,  -محمد ايضر

اجاطاب اجْرآن  دراىي    اجبدد اجتداكج , مؤيد عبيد آؿ صكينت, أطركحي د تكراق,  ليي  .َِٗ
 ـ.ََِٗ -قَُّْاآلداب, اج امدي اجمىتنصريي, 

 ًالدًرياخ الثحٌز
 

, ِعضكاف اجر ب , م لي عاجـ اجف ر, االىتدالؿ اجح ا   اجتداكج  كآجيات اشتغاجِ, د.ر  .َُِ
 ـ.َُُِ, اج كيت, َْ:مج
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اجتداكجيي امتداد شرع  جلىيمياْيي, ىحاجيي عبد اجح يـ, اجملتْى اجدكج  اجاامس"اجىيمياء  .ُُِ
 .كاجنص األدب " اجمر ز اج امد , اجطارؼ

, اجْالرة, ْٔٔ, اجتداكجيي اجبدد اجثاجث    ىيمكطيْيا مكرس, عيد بلبع, م لي  صكؿ .ُِِ
 .ـََِٓ

 مدي,  امدي مكجكد مدمرم, اجتداكجيي دراىي    اجم االت كاجفركع, عل يي أيت بك  .ُِّ
 كزك. -تيزم

اجلغي  كاجمىاءالت م لي األىس اجمناظرة مف ـك , اجمداصر اجدرب  اجاطاب    اجتداكجيي .ُِْ
, ُٕاج زاْر, ع  امدي , اجلغات ك اآلداب , ليي كآداب ا اجدربيي اجلغي  ىـ , كاألدب
 ـ.َََِ انف  

محاكجي جضبط اجدرس اجلىان  ت ريبيان:  اجح حىف , م لي األ بلـ , اجشؤكف  اجتداكجيي .ُِٓ
 .ـََِٖ, بغداد ,  ٓاجدامي , عاجثْا يي 

(: مؤيد عبيد, م لي األ بلـ, اجشؤكف اجثْا .ُِٔ , ٓ يي اجدامي, عاجتداكجيي )اجنشأة كاجمف ـك
 .ـََِٖبغداد, 

منشكر    م لي اجمابر ,  امدي اجتداكجيي كاجببلغي اجدربيي : باديس ج كيمؿ , بحث  .ُِٕ
 . ـ َُُِ,  ٕاج زاْر , ع  –محمد ايضر , بى رة 

اجتدبير اإلشارم    )اجاصيبٌ ( مْاربي تداكجيي,  اظـ  اىـ منصكر اجدزاكم, م لي  .ُِٖ
 ـ.َُِٔ, ُ, عِْدلـك اإلنىانيي, مج  امدي بابؿ, اج

اآلداب  امدي تْنيات اجح اج    ن ج اجببلغي, مؤيد آؿ صكينت, م لي  ليي  .ُِٗ
 .اجمىتنصريي

اجح اج كاالىتدالؿ اجح ا   عناصر اىتْصاء نظرم, حبيب أعراب, م لي عاجـ  .َِِ
 .َّ, مجُ, عََُِداب, اج كيت, ىبتمبر اجف ر, اجم لس اجكطن  جلثْا ي كاجفنكف كاآل
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 لي دراىات أدبيي اجح اج كاجشدر نحك تحليؿ ح ا   جنص شدرم, أبك ب ر اجدزاكم, م .ُِِ
 ـ.ُِٗٗ,  اس اجمغرب, ٕىيمياْيي, ع

,  امدي مكجكد مدمرم, تيزم كأنى كمبر, يدمرانف نديمي دي رك عند اجلغكم اجح اج .ِِِ
 كزر.

دراىي األ داؿ اج بلميي    اجْرآف اج ريـ مْاربي تداكجيي , ح يمي بك ركمي, م لي اجاطاب  .ِِّ
مرم, ,  امدي مكجكد مدّعالمؿ جلطباعي كاجنشر منشكرات ماتبر تحليؿ اجاطاب, دار ا

 ـ.ََِٖتيزم كزك,مام 

, ٗمير, كعمر حل , م لي نكا ذ, عاجذاتيي    اجلغي, اميؿ بنفنيىت, تر مي: حميد ى .ِِْ
 ـ.ُٗٗٗ -قَُِْ

ىلطي اجفدؿ اج بلم  مف ابلؿ رىاْؿ اإلماـ )عل  بف أب  طاجب(, درا   صا يي,  .ِِٓ
  امدي ب ايي, اجملتْى اجدكج  اجاامس )اجىيمياء كاجنص األدب (.

اجضماْر أىلكب اجْرآف اجمد ز. أحمد محمد عبد اجمندـ عطيي, )بحث منشكر على  .ِِٔ
 شب ي األجك ي(.

اجدبلمي كاجرمز    اجفلىفي اجمداصرة )اجتأىيس كاجت ديد(: د.اجزكاكم بغكرة , م لي عاجـ  .ِِٕ
 .ـََِٕ, اج كيت ,  ّٓ,  ـ ّاجف ر , ع

 

, م لي كاجتدريب(: د.عيد بلبع    اجتداكجيي )إش اجيي اجمصطلح بيف اجمف كـ كاجتر مي .ِِٖ
 ـ .ََِٖ, ٓ, عاأل بلـ, اجشؤكف اجثْا يي اجدامي, بغداد

 ـ.ُٖٔٗ, بغداد ,  ٕ, عاتب اجلغي, د. عبد اجىبلـ اجمىدم, م لي األ بلـاجلىانيات كمر  .ِِٗ

, جْرآن , د. ظا ر بف غرماف اجدمرمم ازات اجنداء كحْيْتِ كأغراض ا    اجاطاب ا .َِّ
 ُِْٗ, ذك اجح ي ٔإلماـ اجشاطب  جلدراىات اجْرآنيي, ع د ابحث منشكر    م لي مد

 لػ .
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, ُع, بد اجحليـ بف عيىى , م لي دراىاتاجمر ديي اجلغكيي    اجنظريي اجتداكجيي: د.ع .ُِّ
 ـ.ََِٖ, اج زاْر

غات, مصطلح اجح اج بكاعثِ كتْنياتِ, عباس حشان , م لي اجمابر,  ليي اآلداب كاجل .ِِّ
 .ـَُِّ ,ٗ امدي بى رة, اج زاْر, ع

 إجى مْدـ اجدكادم, بحث  اظـ مش كر. د ,(ع) عل  اإلماـ بداْع    اجحر   اجمدنى .ِّّ
آيار,  َُ-ٗ امدي اج ك ي,  األىاىيي اجتربيي  ليي األكؿ, اجدكج  اجدلم  اجمؤتمر
 ـ.ََِٗ

نظريي أ داؿ اج بلـ عند أكىتيف, نصيرة غمارم, م لي األدب كاجلغي,  ليي اآلداب  .ِّْ
 ـ.ََِٔ, ُٕاج زاْر, عكاجلغات, 

نظريي اال داؿ اج بلميي    اجببلغي اجدربيي: صبلح اجديف مبلكم, م لي اآلداب كاجدلـك  .ِّٓ
 ـ.ََِٗ,  انف , ْحمد ايضر, بى رة , اج زاْر, عاإلنىانيي كاال تماعيي,  امدي م

نظريي اجحدث اج بلم  مف أكىتف اجى ىيرؿ, اجديد  لكج , م لي األثر اجددد اجااص,  .ِّٔ
 أشغاؿ اجمتلْ  اجدكج  اجرابع    تحليؿ اجاطاب,  امدي  اصدم مرباح, كر لي.

كظيفي اجح اج    ن ج اجببلغي ) راءة    األنماط كاجدالالت(, د. لادم شندكخ حميد  .ِّٕ
 .ُٗ  ليي اآلداب,  امدي ذم  ار, عاجىديدم, كد. حيدر برزاف ى راف اجد يل , م لي 

 
 ًمٌاقع األنرتند حبٌز

يي )اجمدنى    اجىياؽ(,  يفرم جيش ك ين  تكماس, بحث منشكر على شب ي اجبراغمات .ِّٖ
 .www.pdffactory.com :االنترنت

نشكر على شب ي , راركر أمحمد, بحث ماجتداكجيي كمنزجت ا    اجنْد اجحديث كاجمداصر .ِّٗ
 www.mohamedrabeea.com/books/book1_272.docxاألنترنت, اج زاْر, 

http://www.pdffactory.com/
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لىانيات اجتداكجيي, ادي ي بكاشي, محاضرات    اج .َِْ
على شب ي االنترنت               محاضرات منشكرة 

ب اجىني اجثاجثي ؿ ـ د, اج زاْر, على اجمك ع:          جطبل
elearning.univ-
jijel.dz/elearning/mod/resource/view.php?i

d=2556 
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Abstract: 

     The texts of the book of Nahj Al-Balaghah and Mustadrak are rich 

texts in research and study from different aspects. They have a moral 

process and endless epiphany, the immortal miracle of the Imam, and the 

first ideal creativity of Arabic after the Holy Quran. The great value of 

these texts, and the researcher to delve into the subject shows the face of 

the bright faces that illuminated the ways of the scholars, (Answers of 

Imam Ali (peace be upon him) in Nahjul-Balaghah and Mustadrak (A 

Pragmatic Study)); to find a blog of these valuable books which is the 

blog of the replies of the Imam peace be upon him. 
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     At the present time, scholars are keen to study the modern linguistic 

methods and the theories of modern criticism, which are not limited to 

interpreting the texts in the traditional way, or standing on their initial 

indications. Rather, they seek to find the indications behind them, The 

text; Based on this, I have chosen my choice of pragmatics theory, which 

combines the tools of language and its different methods as well as the 

rhetoric in the study of text and then provide an integrated vision in 

research and study. 

     This study was determined in a series of responses in the approach of 

Al-Balaghah as well as the books that were acquired by it, which varied 

in a remarkable manner. This study is consistent with the meanings that 

have been presented and is consistent with the pictorial context. The 

approach study was examined in the light of the pragmatic approach. 

     The study was followed by a descriptive and analytical method. It was 

based on extrapolating the answers of Imam Ali (peace be upon him) 

from the book of Nahj al-Balaghah and what is required of it, with 

studying and analyzing it in the light of the pragmatics theory repreenting 

the Personal, the pronouns of the addressee, the absentee, and the method 

of heterogeneity, diversification and coloring among them, as well as the 

picture in which peace was mentioned temporal and spatial conditions in 

their true meaning sometimes and psychological metaphor at other times, 

as well as the acts used by the Imam peace be upon him Its grammatical 

time to other times defined by the context. 

     The second aspect of the verbal acts that have been shown in the study 

of the method of Imam peace be upon him to accomplish the direct and 

indirect acts that seek to address the other as well as the statement of the 

impact of those actions in that address, while the third side represents the 
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theory of pilgrims, through which the tools, mechanisms and methods 

Linguistic, rhetorical, logical and quasi-logical, which the Imam used in 

his answers to the argument of the recipient and the addressee to increase 

the listener gathered a large and rich blog for this research. 

     The sources and references that relied on it varied greatly according to 

the type of study which did not stand on the limits of a linguistic 

phenomenon in itself. It relied on linguistic and standard dictionaries, 

sources of language and eloquence of various types, and sources of 

contemporary linguistics, especially parliamentary books. It is 

indispensable to search for them, as well as a number of permutations, 

transcripts, and research. 


