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أصكق  الكقاواو ولصمركلن ل كل  مك  مكقد لكع نكق   اكو   بمحفوفكن  العرفكن   جزيكلو وافر الذكرر 

 ، لو نرحنع ، لو دان لع ، ولصص  بنلذكر: فع دراستع ؛ فعممنع ، لو آزرنع

واألسككتنا مدكك  ا ككود  واألسككتنا المرمككو  كككري  جميعككن ، ويسككي من الدككي   م ككيسلسككنتذتع ال ككرا  

 .واألستنا األجل  ستنر ج نر فع ثراه الطنهر فنلح واألستنا اقنن 
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الالمكع والكقكتور صنلكق محم كق صكنلح، تور ج  كنر كبنلكق تمسمكب  مميق، ورئنسكب سدك  الم كب العر يكب م

 .إكمنل دراستع هذه لمنحل  إيني فرصب

نع اوالكككقكتور موفككك  مليكككق المكككذن  لفكككند المريكككننعالكككقكتور   واألصكككقسن  ، ويسكككي من األصكككول 

 .بمرقر  لو مدناقل  امعد  كسيرا ، فم  ن خال

 .)مورا  وامع(لسرتع جميعن ، فلذا سطنف دانئل  ، ويسيمن رفي ب الحينل وولقنلن األم ب 
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حعَي كتاب )نيج البالغة( مشح إْن وضَعُو الذخيف الخضي )ره( وحّتى يؽمشا 
ىحا، بأىسيٍة كبيخة في السشعؽمة اإلسالمية واإلندانية، الشتغالِو عمى شّتى جؽانب 

فسا  الحياة مؼ جيٍة، ولمقيسة السخكدية التي يحعى بيا قائمو )ع( مؼ جيٍة أخخى،
زالْت الجراسات تتخا عمى ىحا الِدفخ الخالج، وكان مؼ أىّػ نتاجات ىحا االشتغال 
السعخفي عمى خطاب الشيج العجيج مؼ السشجَدات السختمفة في القطاعات السعخفية، 
ويأتي في مقجمة ذلغ )شخوح نيج البالغة( التي مّثمت معيشًا معخفّيًا ثّخًا في شّتى 

ؽية والبالغية والجيشّية والتأريخية وغيخ ذلغ كثيخ، ولقج احتفظ السجاالت والبحؽث؛ المغ
 لشا الدمؼ بعجد مؼ تمغ الذخوح، وأتى عمى عجٍد غيخ قميل مشيا.

وعمى الخغػ مؼ كثخة الجراسات والبحؽث التي وضعت في شخوح الشيج إاّل أّن 
لكثيخ مععسيا جاء في حقؽل )الشحؽ أو البالغة أو الجاللة(، فزاًل عؼ اقترار ا

َمؼ أفخَغ دراسًة  -عمى حّج عمسو–الباحث  مػ يمحظفمشيا عمى شخٍح معيؼ، 
مخرؽصًة لبحث شخوح الشيج وفق السشاىج التجاولية السعاصخة؛ لحا ارتأى أن يكؽن 
مؽضؽع بحثو )األبعاد التجاولية في شخوح نيج البالغة(، وتقؽم الجراسة عمى تطبيق 

ؽرة تمقائية عمى مجونة الذخوح، وبيان ما عخضُو أبعاد السشيج التجاولي السعاصخ بر
 الذارحؽن مؼ خالل أنسؽذجيػ التحميمي ذي الطبيعة التجاولية لمخطاب العمؽي.

وقج دعتشا كثخة الجراسات والبحؽث التي ُألفْت في نذأة التجاولية وتشّؽع حجودىا 
لحا خّررشا  واتجاىاتيا إلى تجاوز البحث في ىحا األمخ تجشبًا لإلعادة والتكخيخ؛

التسييج لجراسة )متغيخات السقاربة التجاولية في شخوح نيج البالغة(، ووقفِت الجراسة 
عمى أىّػ نقطتيِؼ ظيخ أثخىسا في ىحا السجال، وىسا: كتابية الشّص )نيج البالغة(، 
والتباعج الدمشي بيؼ الشيج والذخوح، مع بيان االختالف في قخاءة الشيج عشج 

 يِؼ اإلشكاليؼ اعتسادًا عمى السقخبات التجاولية التي اعتسجوىا.الذارحيؼ بدبب ىح



واشتغل الفرل األول مؼ الجراسة ببيان )البعج القرجي في شخوح نيج 
البالغة( وتؽّزع في مبحثيِؼ؛ عالَج األول مشيسا )القرج والسسارسة التأويمية( اعتسادًا 

والتقجيػ والتأخيخ، واإلحالة(،  عمى األساليب التأويمّية لجى الذارحيؼ ، وىي )الححف،
ودرَس السبحث الثاني )القرج بيؼ الترخيح والتمسيح( الحي عالَج فيو الذارحؽن 
السقاصج التمسيحية لمخطاب العمؽّي اعتسادًا عمى الجانب البياني لمبالغة )الكشاية، 

 واالستعارة، والتذبيو، والسجاز(.

نيج البالغة( مؼ خالل  وبحث الفرل الثاني )البعج التؽاصمي في شخوح
مبحثيؼ، األول )التؽاصل متغيخاتو وكفاياتو(، عخَض فيو الباحث لستغيخات العسمية 
التؽاصمية بيؼ خطاب الشيج والذارحيؼ مؼ خالل خطاطة جاكبدؽن، فزاًل عؼ 
الكفايات التجاولية لمذارحيؼ )المدانية والسؽسؽعية(. واشتغل السبحث الثاني عمى 

تؽاصل( في الذخوح، فجرَس ثالث استخاتيجيات ىي )الزسشية، )استخاتيجيات ال
 والتؽجييية، والتزامشية(.

وخّرص الفرل الثالث لبحث )البعج الحجاجّي في شخوح نيج البالغة(، 
وتشاول السبحث األول )الحجاجي االستجاللّي(، وارتكد عمى بحث قزية اإلمامة لجى 

مى أىّػ آليات ىحا الحجاج )القخابة، الذارحيؼ مؼ خالل خطابات الشيج، ووقؽفيػ ع
والبيعة، والشّرية، والعمػ والذجاعة(، أّما السبحث الثاني فكان لجراسة )الحجاج 

 وآليات االعتخاض الحؽاري(، وىي السشاظخة وحجاجية الذاىج والدخد الحجاجّي.

ثػ اتبعشا ىحا الفرؽل بخاتسة تزّسشت أىّػ الشتائج التي تسّخزت عشيا ىحه 
 سة.الجرا
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 (أ)

 املقدمة

 ياوأشخؼ الرمػات وأتسّ  والثشاء بسا قّجـ، ،أليع  الذكخ بسا لُو الحسج هلل عمى ما أنعع، و 
 شا الكخيع محّسج )ص( وعمى آلو الصاىخيغ وصحبو السشتجبيغ، وبعج:عمى السبعػث رحسًة نبي  

 ،وحّتى يػمشا ىحا الذخيف الخضي )ره( وُ ع  جسْف أمشح ب )نيج البالغة( كتا حطي  
، الشتغالِو عمى شّتى جػانب الحياة مغ جيٍة، السشطػمة اإلسالمية واإلندانيةبأىسيٍة كبيخة في 

عمى  ى تتخ الجراسات سا زالْت ف ولمقيسة السخكدية التي يحطى بيا قائمو )ع( مغ جيٍة أخخى،
عمى خصاب الشيج العجيج مغ  السعخفي ىحا االشتغاؿ نتاجات، وكاف مغ أىّع الخالجىحا الِدفخ 

التي  )شخوح نيج البالغة( السشجد ات السختمفة في القصاعات السعخفية، ويأتي في مقجمة ذلظ
 يةوالتأريخ والجيشّيةة ية والبالغػيفي شّتى السجاالت والبحػث؛ المغ ثّخاً  مّثمت معيشًا معخفّياً 

 .الذخوح، وأتى عمى عجٍد غيخ قميل مشياقج احتفظ لشا الدمغ بعجد مغ تمظ و  ،وغيخ ذلظ كثيخ

إاّل أّف  ،في شخوح الشيج ُصّشفتوعمى الخغع مغ كثخة الجراسات والبحػث التي 
شخٍح مشيا عمى  كثيخٍ  ، فزاًل عغ اقترارالشحػ أو البالغة أو الجاللة معطسيا جاء في

دراسة بالغية( ومشيا رسالة الساجدتيخ )شخح نيج البالغة لكساؿ الجيغ البحخاني  معيغ،
وأشخوحة الجكتػراه  ـ،ٕ٘ٓٓلمباحث أحسج بصل وسيج في جامعة ديالى_ كمية التخبية لمعاـ 

)السباحث المغػية في مشياج البخاعة في شخح نيج البالغة لحبيب هللا الخػئي( لمباحث 
وقج وغيخ ذلظ،  ـ،ٕٛٓٓة بغجاد_ كمية اآلداب لمعاـ مرصفى كاضع شغيجؿ في جامع

رسالة معيغ مثل  لغػيّ  عمى مجسػعة مغ الذخوح في مبحث أحياناً  اسةتقترخ الجر 
الساجدتيخ )االحتساؿ الشحػي في خصب نيج البالغة دراسة في شخوح نيج البالغة حتى 
نياية القخف الدابع اليجخي( لمباحث مقجاد عمي مدمع في جامعة بابل_ كمية التخبية لمعمػـ 

جراسة لذخوح نيج البالغة مغ جشاف نجىع حسيج ب وقج عشت الباحثة ـ،ٕٔٔٓلمعاـ  اإلندانية
( السصبػعة دراسة مػازنة خالؿ أشخوحتيا لمجكتػراه )السباحث الجاللية في شخوح نيج البالغة

كفتشا الباحثة جانب التعخيف بالذخوح؛ إذ وقج  ،ٜٕٓٓلمعاـ  التخبيةكمية  بغجاد_في جامعة 
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 (ب)

والتحقيق والصخيقة الست بعة  التأليفُ  وتتبعت الذخوح مغ حيثُ  أفاضت الكالـ في ىحا السجاؿ،
عمى حّج –لع يمحظاّل أّف الباحث وغيخ ذلظ، إ وعجد أجدائياونذخىا  ياشبعوكحلظ لمذارح 

وفق السشاىج عمى غ الباحثيغ  م غ أفخغ  دراسًة مخرػصًة لبحث شخوح الشيج مِ  -عمسو
التجاولية في شخوح نيج  لحا ارتأى أف يكػف مػضػع بحثو )األبعاد التجاولية السعاصخة؛

برػرة تمقائية عمى السعاصخ تقػـ الجراسة عمى تصبيق أبعاد السشيج التجاولي و  ،البالغة(
الصبيعة  اتذ ةالتحميميّ  ذجيعانسما عخضُو الذارحػف مغ خالؿ نة الذخوح، وبياف مجو  

 لمخصاب العمػي. التجاولية

وتشّػع حجودىا وقج دعتشا كثخة الجراسات والبحػث التي ُألفْت في نذأة التجاولية 
رشا التسييج واتجاىاتيا إلى تجاوز البحث في ىحا األمخ تجشبًا لإلعادة والتكخيخ؛ لحا خّر 

الجراسة عمى أىّع نقصتيِغ  التجاولية في شخوح نيج البالغة(، ووقفتِ  السقاربةلجراسة )متغيخات 
ضيخ أثخىسا في ىحا السجاؿ، وىسا: كتابية الشّز )نيج البالغة(، والتباعج الدمشي بيغ الشيج 
والذخوح، مع بياف االختالؼ في قخاءة الشيج عشج الذارحيغ بدبب ىحيِغ اإلشكاليغ اعتسادًا 

 عمى السقخبات التجاولية التي اعتسجوىا.

 )البعج القرجي في شخوح نيج البالغة( ببياف سةالجر ا مغ الفرل األوؿ واشتغل
اعتسادًا عمى األساليب والسسارسة التأويمية(  )القرج مشيسا األوؿعالج  مبحثيِغ؛  وتػّزع في

، ودرس  السبحث ؼ، ، واإلحالة(الححو  ،التقجيع والتأخيخالتأويمّية لجى الذارحيغ ، وىي )
الحي عالج  فيو الذارحػف السقاصج التمسيحية لمخصاب  بيغ الترخيح والتمسيح( الثاني )القرج

 .الجانب البياني لمبالغة )الكشاية، واالستعارة، والتذبيو، والسجاز( اعتسادًا عمىالعمػّي 

وبحث الفرل الثاني )البعج التػاصمي في شخوح نيج البالغة( مغ خالؿ مبحثيغ، 
لستغيخات العسمية التػاصمية بيغ  ثالباح األوؿ )التػاصل متغيخاتو وكفاياتو(، عخض  فيو

فزاًل عغ الكفايات التجاولية  ،والذارحيغ مغ خالؿ خصاشة جاكبدػف خصاب الشيج 
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 (ج)

. واشتغل السبحث الثاني عمى )استخاتيجيات التػاصل( في لمذارحيغ )المدانية والسػسػعية(
 الذخوح، فجرس  ثالث استخاتيجيات ىي )الزسشية، والتػجييية، والتزامشية(.

ة(، وتشاوؿ وخّرز الفرل الثالث لبحث )البعج الحجاجّي في شخوح نيج البالغ
االستجاللّي(، وارتكد عمى بحث قزية اإلمامة لجى الذارحيغ مغ  السبحث األوؿ )الحجاج

ىحا الحجاج )القخابة، والبيعة، والشّرية، والعمع  أسذ أىعّ  خالؿ خصابات الشيج، ووقػفيع عمى
ث الثاني فكاف لجراسة )الحجاج وآليات االعتخاض الحػاري(، وىي والذجاعة(، أّما السبح

 السشاضخة وحجاجية الذاىج والدخد الحجاجّي.

ىحه الجراسة، وبحا  نتجت عغالفرػؿ بخاتسة تزّسشت أىّع الشتائج التي  ثع اتبعشا ىحه
شتغااًل عمى بػصفيا ا التجاولياتيطيخ أّف الجراسة تسثل مقاربًة تعسُل عمى إقامة الػشائج بيغ 

استعساؿ المغة في سياقيا، وبيغ شخوح نيج البالغة بػصفيًا انجازًا خصابّيًا، مخاعيًة بحلظ 
فكخة القرجّية فييا، والتعبيخ عغ الصابع التفاعمي التػاصمّي بيشيسا، ثّع الػقػؼ عمى االشتغاؿ 

، فيكػف خصاب الحجاجّي مغ خالؿ قخاءة الذارحيغ ألدلة اإلماـ التي يبشي عمييا محاّجتو
 الذارح مبّيشًا لمبشاء الحجاجّي في خصابات الشيج.

 نقصتيِغ ميّستيغ تتعمقاف بسشيج البحث: اإلشارة إلى روتجج

وىحه  ،فقط الذخوح السصبػعة والستجاولة بالمغة العخبية عمىالجراسة  اقترار النقطةاألولى:
 الذخوح ىي:

 ىػ(.٘ٙ٘) األنراري  البييقي زيجمعارج نيج البالغة: ضييخ الجيغ عمي بغ  -1

 ىػ(.ٖٚ٘مشياج البخاعة في شخح نيج البالغة: قصب الجيغ سعيج بغ ىبة هللا الخاونجي )-2

: قصب الجيغ أبػ الحديغ دمحم بغ الحديغ الكيحري شخح نيج البالغةحجائق الحقائق في  -3
 )القخف الدادس لميجخة(.
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 اليجخي(. الدادسعمي بغ ناصخ الدخخدي )القخف  أعالـ نيج البالغة: -4

 ىػ(.ٙ٘ٙشخح نيج البالغة: عّد الجيغ عبج الحسيج بغ دمحم بغ أبي الحجيج السعتدلي ) -5

 ىػ(.ٜٚٙالجيغ ميثع بغ عمي بغ ميثع البحخاني )اؿ شخح نيج البالغة: كس -6

يحيى بغ حسدة بغ عمي العمػي  الجيباج الػضي في الكذف عغ أسخار كالـ الػصي: -7
 ىػ(.ٜٗٚ)

 شخح نيج البالغة : شارح محقِّق مغ أعالـ القخف الثامغ لميجخة. -8

 ىػ(.ٖٕٖٔشخح نيج البالغة: الذيخ دمحم عبجه بغ حدغ خيخ هللا ) -9

وقج  (،ىػٕٖٗٔمشياج البخاعة في شخح نيج البالغة: حبيب هللا بغ الديج دمحم الخػئي ) -11
(، وتتابع عمى شخحو كلٌّ مغ: الديج ٕٕٛوصل الديج في شخحو إلى مشترف الخصبة )

(، ثع نجع الجيغ حدغ زاده آممي، الحي أتّع ٕٕٛإبخاىيع السيانجي، الحي أتّع شخح الخصبة )
.  شخح الباقي مغ الخصب والػصايا، ثع شخع بعجه دمحم باقخ الكسخي بذخح الحكع ، وأتسيغ 

 ىػ(.ٓٓٗٔنيج البالغة/ محاولة لفيع ججيج: دمحم جػاد مغشية )في ضالؿ  -11

شخح نيج البالغة: دمحم تقي بغ كاضع بغ الذيخ دمحم عمي التدتخي ي بيج الرباغة ف -12
 ىػ(.٘ٔٗٔ)

 ىػ(.٘ٔٗٔشخح نيج البالغة: دمحم كاضع بغ دمحم إبخاىيع السػسػي القدويشي الحائخي ) -13

 ىػ(.ٕٕٗٔدمحم بغ السيجي الذيخازي ) تػضيح نيج البالغة: الديج -14

 مفتاح الدعادة في شخح نيج البالغة: دمحم تقي بغ دمحم باقخ الشقػي القايشي -15

 نفحات الػالية شخح عرخي جامع لشيج البالغة: الذيخ ناصخ مكاـر الذيخازي. -16

 شخح نيج البالغة: الديج عباس عمي السػسػي .-17



 .                                                         املقدمة                                                                                                              

 (ه)

ف مغ بحار األنػار لمعاّلمة السجمدّي: عمي أنرارياف شخح نيج البالغة السقتص   -18
 ومختزى حاج عمي.

 عمى اليامرولػجػد التذابو بيغ بعس عشػانات ىحه الذخوح فقج اقترخ الباحث في 
غيخ سع السللف أو لقبو، مع اإلشارة إلى أّف لفظ )مجيػؿ( يذيخ إلى الذارح ال اإلحالة

 .مغ القخف الثامغ السعخوؼ

التي يتػّسع فييا القارئ مشدعًا معخفيًا تجاولّيًا، بخالؼ  الذخوحالتخكيد عمى  وقج كاف
وىحا ما يفّدخ كثخة ورود بعس ّثل إضافة ميّسة في ىحا السجاؿ، بعس الذخوح التي لع تس

سّثل تمّقيًا ح ابغ أبي الحجيج السعتدلي الحي ي، كذخ الذخوح بذكٍل أكبخ مغ غيخىا في الجراسة
كثيخ ، فيػ يشصمق مغ مخجعياٍت عقجّية تخالف في ةاإلماميّ  أغمب الذارحيغ مغ لشدقمخالفًا 

يا قخاءات شارحي اإلمامية الحيغ وججوا في نّز الشيج مبخرًا لخؤاىع ومختكداتيع. مغ جػانب
ومثمُو شخح التدتخي الحي كاف مذحػنًا باالعتخاضات والخدود عمى الذارحيغ الدابقيغ لُو، 

ي، والبحخاني، والخػئي(، وكحا شخح الخاونجي الحي مّثل التمقي األوؿ السػّسع والسّيسا )السعتدل
، كاف فبيشسا كاف السعتدلي ناقجًا لوُ  ل نقصة خالؼ بيغ بعس الذارحيغ؛مثّ لمشيج، كسا 

فزاًل عغ سعة ىحه الذخوحات  خ لُو ويزّعف رأي ابغ أبي الحجيج،الخػئي كثيخًا ما يشتر
 ض  ليا حزػرًا يفػؽ غيخىا مغ الذخوحات األخخى.وثقافة أصحابيا، مّسا فخ 

يسكغ أف نسّيد برػرة عاّمة بيغ ثالثة أصشاؼ مغ الذخوح في ىحا السجاؿ؛ األوؿ و 
مشيا ما تعّسق برػرة أكبخ مغ غيخه، ووقف عمى الكثيخ مغ األبعاد التجاولية التي عخضت 

السعتدلي والبحخاني والخػئي و الخاونجي )ح و ليا الجراسة، وىي بحدب التختيب الدمشي شخ 
 . (والتدتخي 

أّما الرشف الثاني الحي يسّثل حالًة مغ التفاوت في الػقػؼ عمى األبعاد التجاولية؛ إذ 
األولى، إاّل أّنيا تزّسشت في  الصبقةإّنيا وقفْت في كثيٍخ مغ األحياف إلى ما انتيت إليو 

الذخوح ىي بحدب التختيب الدمشي: ، وىحه أبعادًا تجاولّية أغفمتيا الصبقة األولى نفدوالػقت 
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شّكمت في عسػميا حالًة وسصية بيغ إذ  ؛(، ومكاـروالشقػي ، ومغشية والعمػي الكيحري، )ح و شخ 
الرشف األولى والرشف الثالث مغ الذخوح الحي كاف الغالب عمييا ىػ أسمػب التقخيخ 
والتػضيح مغ دوف أف تخمػ ىحه الذخوح مغ اإلشارة أو الػقػؼ عمى بعس األبعاد 

غيخىا، وىحه المغػية أو التأريخية أو ك السخرػصة التجاولية، مع التخكيد عمى بعس الجػانب
وعبجه، والقدويشي،  ،السجمديو والسجيػؿ،  والدخخدي، ،البييقي)ح و الذخوح ىي: شخ 

الكمسات أو العبارات مغ  ذْكخِ  مغ األحياف عغ كثيخٍ عجو في تال  وقج (.والسػسػي  ،والذيخازي 
ما جعم يا تقتخب كثيخًا مغ  ثّع اتباعيا بالذخح السعجسي أو تبييغ معانييا، كالـ اإلماـ )ع(

 .األسمػب السعجسي والشيج التعميسي

الثانية: بل حاوؿ اإلفادة مغ كّل  ،خ الباحث عمى مشيج تجاولّي بعيشولع يقتر النقطة
د، كأف تكػف  السشاىج، فاستعساؿ لفظ )التجاولية( قج يػحي بإلداـ الباحث بسشيج تجاولّي محج 

ذلظ، أّما مرصمح )البعج التجاولّي( فيػ مفتػح عمى جسيع  تجاولية لدانية أو مجمجة أو غيخ
فعمى الخغع مغ أىسية كل مشيج  التجاوليات مغ دوف استثشاء بقْجر تػافخىا في مجونة البحث،

قج يثيخ بعس اإلشكاالت السشيجية،  أحجىاالتخكيد عمى أّف مغ ىحه السشاىج في دراستشا إاّل 
ويبجأ كّل واحج مشيا عادًة  تكسل بعزيا بعزًا،السشاىج، فيي بدبب الصبيعة التكاممية ليحه 

مذّكمة تجاوليًة مغ حيث يشتيي اآلخخ، أو أّنو يخّكد عمى جانٍب ما أىسمو السشيج الدابق، 
عة شسػليًة، ال تقّيج البحث التجاولّي بحجوٍد صارمة بل تسشحُو صفة التجاخل السعخفّي مع  ،مػس 

مغ شأنو أف يزّيق  فاالعتساد عمى مشيج تجاولّي واحج وأكبخ،العمـػ األخخى بذكٍل أوسع 
آفاؽ البحث، لحا اعتسجنا مشيجًا يستُح مغ كّل الشطخيات التجاولية بحدب ما يدتجعيو سياؽ 

 الذارحيغ. تالسجونة وقخاءا

شخحًا مغ  ثسانية عذخ  ّف شبيعة شخوح الشيج تخّجح ىحا السشيج؛ فالجراسة تزّع وإ
مف وتختمف في كثيٍخ مغ السػاضع، بدبب السخجعيات اإليجيػلػجية والثقافية الذخوح التي تأت

خؤى في اللمذارحيغ، وىحا ما أضفى عمى البحث إغشاًء ميّسًا وجيجًا مزاعفًا لتػضيف ىحه 
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ع مجاالتيا التجاولية بعيجًا عغ اإلسقاط والتقػيل، مّسا أّكج صحة السش يج التجاولّي السػس 
ليحه الجراسة، فيي تسّثل مشطػمًة معخفّية متكاممة، بسعشى أّنيا  اً مختار  اً يجمشبػصفِو ومشاسبتو 

ال تختكد في الغالب عمى جانٍب معيغ، وإّنسا تشفتح عمى شّتى التخررات كالمغة والفقو 
فسع تعجد جػانب السجونة وانفتاحيا كاف األندب عجـ  واإلصػؿ والفكخ والفمدفة والتأريخ،

 االعتساد عمى تجاوليٍة مخرػصٍة دوف غيخىا.

و شكخي ألستاذي السذخؼ العالع الفّح واألب السخّبي األستاذ الجكتػر وال يفػتشي أف أوجّ 
ع ولغتشا حفطو لخجمة العمعبج الحديغ السبارؾ، سائاًل البارئ عد  وجل  أف يسج  في عسخِه وأف ي

و مغ آراء وإرشادات سيكػف ليا ػنأشكخ األساتحة لجشة السشاقذة الكخاـ لسا سيجونو ، العخبية
 وافخ األثخ في تقػيع ىحه الجراسة. 

؛ ألّف الكساؿ لخالقو تعالى، فسا كانت فيو  وختامًا، فالباحث ال يّجعي الكساؿ فيسا كتب 
 نفدي. وآخخ دعػانا أف الحسج هلل ربّ مغ حدشة فسغ هللا تعالى، وما كانت مغ ىشٍة فسغ 

 العالسيغ.
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(ٔ) 

 في شخوح نيج البالغة *ةالتجاوليّ  السقاربةخات متغيّ التسييج: 

، وىحه (1)تجور معاني التجاول في السعاجع العخبية عمى الشقل والجوران والتغّيخ والتحّػل
السعاني تجّل في استعساليا المغػؼ عمى معشى الشقمة بيغ الشاشقيغ، أؼ )التػاصل(، كسا تجّل 

))فيكػن التجاول  ،عمى معشى الحخكة بيغ الفاعميغ، أؼ )التفاعل( التجخيبيفي استعساليا 
جامعًا بيغ جانبيِغ اثشيِغ ىسا: التػاصل والتفاعل؛ فسقتزى التجاول؛ إذن، أن يكػن القػل 

، وىحا يقّخب كثيخًا بيغ السعشى المغػؼ والسعشى االصصالحي لمتجاولية (2)مػصػاًل بالفعل((
، وتجاخل التجاولية مع كثيٍخ مغ لوُ  بب تبايغ السشصمقات اإليجيػلػجيةالحؼ شِيج تعجدًا كبيخًا بد

بيا التجاولية بعج محاضخات  تحطيالتخررات، فعمى الخغع مغ األىسية الكبخػ التي 
وأصػليا  أوستغ في مجال الجراسات المدانية السعاصخة مغ حيث بيان مباحثيا وحجودىا

لتباس ال يدال مراحبًا ليحا السرصمح، ))فيػ واالمغ الغسػض  اً كثيخ واتجاىاتيا، إاّل أّن 

                                                           

برجد بيان نذأة التجاولية وأصؾليا واتجاىاتيا؛ ألّن ىشاك الكثيخ مؽ السؤلفات * تججر اإلشارة إلى أّن الجراسة ليدت 
الجراسة ىحا السؾضؾع خذية  توالجراسات والبحؾث التي ُأفِخغت ليحا السؾضؾع، وىي أكثخ مؽ أن ُتحَرى ىشا، وقج تجاوز 

ّن مؽ نافمة البحث القؾل بأّن إلشيج، إّّل التجاولية في شخوح ا اإلعادة والتكخيخ، لحا جاء التسييج لبحث متغيخات القخاءة
حيؽ تحّجث )مؾريذ( عؽ الديسائية في أبعادىا الثالثة؛ التخكيبي  ٖٜٛٔبجايات عيؾر مرظمح التجاولية تعؾد إلى 

جامعة في  ٜ٘٘ٔث )أوستؽ( التي ألقاىا سشة والجّللي والتجاولي، إّّل أّن السخحمة الحاسسة مؽ تظؾرىا تدامشت مع أبحا
خد، في ترشيفو ألفعال الكالم )الفعل القؾلي )التعبيخي(، والفعل الستزسَّؽ في القؾل )اإلنجازي(، والفعل التأثيخي(، ثّؼ ىارف

، فزاًل عؽ جيؾد )غخايذ( في إطار بحث فمدفة المغة، ووضعو لسبجأ ٜٙٚٔو  ٜٜٙٔطّؾرىا بعجه )سيخل( في عامي 
يجت في العقؾد األخيخة نسؾًا مظخدًا حتى اتدعت لتذسل مياديؽ متشؾعة . ثّؼ شٜ٘ٚٔالتعاون واّلستمدام التخاطبي عام 

نتجت عشيا تجاوليات متعجدة )التجاولية اّلجتساعية،التجاولية العامة، التجاولية األدبية، التجاولية التظبيقية..(. يشغخ: 
، ٜٖٕالتجاولية: و مخظاب تحميل ال ، ومقاّلت فيٕٓٙ، والمدان والسيدانٜ، وآفاق ججيجة في البحث المغؾي:ٗٔالتجاولية:

 .٘ٔوالتجاولية أصؾليا واتجاىاتيا:
. أّما في السعاجؼ الغخبية فُيفّخق بيؽ السرظمح اإلنجميدي ٖ٘٘-ٖٗ٘/ٗيشغخ: لدان العخب: مادة )دول(:  (ٔ)
(Pragmatics( والفخندي )Pragmatism إذ يعشي األّول  دراسة الظخيقة التي ُتدتعسل بيا المغة ،) لمتعبيخ عّسا

ىب فمدفي يعشي يعشيو حّقًا شخص ما في مؾاقف معيشة،، وُيتخجؼ عادة إلى التجاولية أو الحرائعية، أما الثاني فيؾ مح
بظخيقة عسمية مقبؾلة، وُيتخجؼ عادًة إلى الحرائعية أو الشفعية أو العمسية. يشغخ:التجاولية  تكالالتفكيخ بحّل السذ

 .ٚٛلدانية: ، وشغايا ٜٕ-ٕٛاليؾم:
 .ٕٗٗتججيج السشيج في تقؾيؼ التخاث:  (ٕ)



 ة انتداونٍةيتغريات املقارت                      انتًهٍد                                                                                                                      

(ٕ) 

، ويكاد يكػن الجامع بيغ تمظ (1)شجيج الثخاء والتشػع حتى ليعدخ تحريل فكخة شاممة عشو((
بتقّري كيفية تفاعل البشى والسكػنات المغػية مع  تختّز التجاولية ))ىػ أّن غالبًا التعخيفات 

الدامع عمى ردم اليػة التي تحرل أحيانًا بيغ عػامل الدياق لغخض تفديخ المفع ومداعجة 
 .(2) السعشى الحخفي لمجسمة والسعشى الحؼ قرجُه الستكمع((

فالتبايغ الحاصل بيغ الباحثيغ حػل وضع التجاولية االعتبارؼ يقع في مقّجمة المبذ 
مغ الباحثيغ عغ شبيعة  كثيخ  اًل عغ اإلشكالية التي يقاربيا فز ،صمحرالحؼ شاَل ىحا الس

عالقتو بالجاللة؛ فسشيع مغ يخػ في التجاولية مدتػػ مدتقاًل مغ مدتػيات التحميل إلى جانب 
أّن الجاللة تعشى بجراسة عالقة حا السػقف عشج )مػريذ( الحؼ رأػ التخكيب والجاللة، ونمسذ ى

ؤولييا، أؼ دراسة العالمة بسػضػعاتيا، بيشسا تجرس التجاولية العالقة بيغ العالمة وم
)دؼ سػسيخ( التعارض بيغ الجاللة والتجاولية عمى تسييد  ىحا ))ويشبشياستعسال العالمات، 

فالجاللة تختبط بالمغة لتخكيدىا عمى الدسات الجاللية لمػحجات السعجسية . بيغ المغة والكالم
الستحقق والجسل، في حيغ أّن التجاولية تترل بالكالم والخصاب الىتساميا بالسشجد و 

 .(3)والسدتعسل مغ العبارات((

الحؼ وقف مػقف  ،كسا ىػ الحال عشج )ديكخو( ،ومشيع مغ دمج الجاللة والتجاولية معاً   
الذّظ أو الجحس مغ الفرل التقميجؼ بيغ عمع الجاللة والتجاولية، وأوجج ما ُيدسى بـ)التجاولية 
السجمجة(، وىػ تػّجو مؤسذ عمى ))أّن الجالالت المغػية تتأثخ بذخوط استخجام المغة، وىي 

 .(4)شخوط مقششة ومتحققة في المغة((

سثل في اقتخاح )ىخمان باّريو( القائل بتجاولية وفي ىحا السجال يطيخ مشيج تكاممّي يت
معتجلة في إشار التجاولية السجمجة، تقع بيغ الجاللية القرػػ والتجاولية القرػػ، وىػ ما 

                                                           

 .ٜمغامخة السعشى مؽ الشحؾ إلى التجاولية:   (ٔ)
 .ٖٔالتجاولية:  (ٕ)
 .ٜٙالتجاولية أصؾليا واتجاىاتيا:  (ٖ)
 .ٚٗالتجاولية اليؾم:  (ٗ)
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(ٖ) 

ُيدسى بـ)التجاولية الجاللية(، ))فالجاللية تخّكب مجسػع القػاعج السشذئة لمجاللة والسفّدخة ليا، في 
قػاعج التي تجعمشا في حالة تػاصل بصخيقة مشاسبة حيغ أّن التجاولية تذسل مجسػع ال

قيسة لمسمفػظ ال تتحكع فيو المغة بقجر تحّكِع بػصفو ، وىحا يعشي أّن السعشى (1)ومخضية((
، فالسعشى ليذ شيئًا متأصال في الكمسات وحجىا، وإّنسا يختبط أيزًا بصخفي بو مدتعسمييا

ة إلنتاج الخصاب والتأثيخ في السخاَشب، الخصاب؛ إذ يبحث الستكمِّع عغ أفزل شخيقة مسكش
))فرشاعة السعشى  ،ّن السخاَشب يبحث عغ أفزل كيفية لمػقػف عمى مقاصج الستكمِّعوإ

ٍد )مادؼ،  negotiationتتسثل في تجاول  المغة بيغ الستكمِّع والدامع في سياٍق محجَّ
 .(2)واجتساعي، ولغػؼ( وصػاًل إلى السعشى الكامغ في كالٍم ما((

لتحقيق غخٍض  ل الخصاب في سياقات كالمية محجدةفالمغة تؤدؼ وضائفيا مغ خال
شخأت عمى عسمية القخاءة وجػد بعس الستغيخات التي  في ىحا الدياق نمحع، و تػاصمي

ولعّل لخصاب العمػّؼ، اعمى تمّقييع  واضحاً  يخىاتأث ضيخَ قج ، و البالغة نيج شخوحالتجاولية في 
وىػ  ،يتعمق األول مشيسا بشيج البالغة ،أمخيغأنتجت ىحه الستغّيخات مغ أىع العػامل التي 

 (.الدمشي التباعجوىػ ) ،ويتعمق اآلخخ بالستمقي )الذارح( ،)كتابّية الشّز(

 ( كتابّية الشّص :ٔ)

ألّن تجويغ الشّز  ؛يعسل فعل الكتابة عمى مشح الشز أىسيًة أكبخ في مجال تمّقيو
يعشي أّنو مييأ لجيسػمة التمقي وسيخورتو،  كسا أّنو يجعل التػاصل معُو مسكشًا ألكبخ قجٍر مغ 

إؼ أّن التػاصل معو يكػن مدتسخًا باستسخار الشّز ))حتى أنيا  ،مّخ العرػراء عمى القخّ 
إذا كان قادرًا  ،ليربح كّل إندان في كّل عرخ مدتقِباًل ليا ،تبقى بعج صاحبيا قخونًا شػاالً 

وتشاولػُه  ،إذ حطي بعشاية العمساء واألدباء ،، وىحا ما تحقق لشّز الشيج(3)عمى قخاءتيا((

                                                           

 .ٕٙمغامخة السعشى مؽ الشحؾ إلى التجاولية:   (ٔ)
 .ٕٗ. ويشغخ: استخاتيجيات الخظاب:ٗٔآفاق ججيجة في البحث المغؾي:   (ٕ)
 .ٜٛٙالمدانيات السجال والؾعيفة والسشيج:   (ٖ)
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(ٗ) 

بالذخح والقخاءة مشح القخن الدادس لميجخة وحتى يػمشا ىحا، ))بحيث يتعّحر أو يتعدخ إحراء 
 .(1)شخوحِو جسيعًا((

إذ يختمف نّز الشيج الحؼ تمقاه  ،ليحا الفعل الكتابي تأثيخًا مغ جانب آخخ إاّل أنّ 
 ،الذارحػن في شكمو وضخوف تمّقيو عغ كالم اإلمام )ع( الحؼ استقبمُو الستمقػن السباشخون 

ن وليذ نّرًا شفاىّيًا كسا في لحطات تمّقيو مجوّ  فالشّز الحؼ تمّقاه الذارحػن ىػ نّز 
متجخالت التي تصال الشز السجون مغ ححٍف وتختيب وضغط األولى، وال يخفى ما ل

في تغييخ شكل الشّز وىيأتو وشبيعتو التي صجَر  كان ليا أثخ   ،اجتساعي وتخجيحات فخدية
مغ الحدم واليقيغ بالسصابقة بيشو وبيغ ما صجر عغ  نفدياال يسمظ القػة  ومغ ثعّ  ،عشيا

 التي كانت حاصمة التجاوليةعشاصخ الكل  اإلمام )ع( في لحطة إنتاجو، ألّنو لع يعج يحسل
بل ))واقعة  ،لمستكّمع ليذ لفطُو فحدب التجاوليفالحؼ يشقل القرج  ،أثشاء حجث التكّمع في

الكالم السذتسمة عمى المفع وضخف الكالم وضخف االستساع وسياق التػاصل بيغ الستكمع 
يقػل الذخيف الخضي )ره( في مقجمتو متحجثًا عغ ترّخفو بالكالم مغ حيث  ،(2)والسدتسع((

االخترار واالنتخاب: ))فأجسعُت بتػفيق هللا جّل جاللو عمى االبتجاء باختيار محاسغ 
ختاره مغ ذلظ اورّبسا جاء فيسا .ثع محاسغ الحكع واألدب.. ،الخصب، ثع محاسغ الكتب

وال أقرج التتالي  ،ألني أورد الشكت والمسع ؛شتطسةٍ ومحاسغ كمع غيخ م ،فرػل غيخ مّتدقة
بل شخيكًا في  ،فيحا الفعل ال يجعمو شخيكًا في شكل الشّز وتختيبو فحدب ،(3)والشدق((

ومشيا لفع )فالن( الحؼ اسُتعسل  ،خه لبعس األلفاظيكتغي ،تكػيشو المفطي في بعس األحيان
 .في أكثخ مغ مػضع

يفخض و  ،مسكشًا في ضػء ما يقػلو الشّز  التمقيففعل الكتابة ىشا يعسل عمى جْعل   
فالشز السكتػب ))ليذ بإمكانو اإلفراح  ،بيغ الشّز والذارح تػاصمّياً عالقة غيخ متكافئة 

                                                           

 .ٗ٘ٔخ القخون )بحث(: بنيج البالغة ع  (ٔ)
 .ٕٗ٘الشص الجيشي في اّلسالم مؽ التفديخ الى التمقي:   (ٕ)
 .ٖ٘نيج البالغة:   (ٖ)
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(٘) 

مػضع الرامت  ،نػعًا ما ،، وىحا ما يزع الشّز (1)عغ مخاده إال مغ خالل قخاءتشا لو((
كسا يزع الستمقي في مػقع الفاعل  ،الحؼ ال يسكشو ترػيب خصأ الذارح والحّج مغ تأويالتو

عمى أنشا ال يسكغ أن نشكخ سمصة نّز  ،الحؼ يسمظ القجرة عمى استعسال الشز وتػضيفو
كسا يخػ آيدر،  ،فالشّز  ،وإلدامو بسقاصجه بصخيقة مػّجية ،الشيج في فخض نفدو عمى متمقيو

يخاقب مغ خالليا  ،ستمظ استخاتيجيات نّرية تسثل جسمة اإلجخاءات التي يفخضيا عمى متمقيوي
ع شخوط التػاصل ويتحكع بالتفاعل الحاصل بيشو وبيغ القارغ، ويشطّ  ،عسمية بشاء معشاه

.. بل .فيػ ))سيخورة تتجخل فييا أقصاب تػاصمية تداىع في انتاج الجاللة ،وعسميات الفيع
نحغ أمامُو ىػ ليذ ، إاّل أن ما (2)التػاصمي دورًا رئيديًا في عسمية الفيع((يعصي لمشذاط 

بل نّرًا مقتصعًا في كثيخ مغ األحيان عغ سياقاتو الكالمية وضخوفو االنتاجية ، نّرًا متكامالً 
فيػ يسثل اختيارات فخدية  ،متعجدةخضًة لقخاءات عُ  القخاءة التجاولية لمشّز الػاحجمّسا جعل 

أنو لع يشقل كّل ما يتعمق  فزاًل عغ ،مشيا لجامعو الذخيف الخضي )ره( مجدوءة  في كثيخٍ 
 .بو

َواْعَمْؼ ومغ مطاىخ تأثيخ الفعل الكتابي في الشّز ما ضيخ في شخحيع لقػلو )ع(: ))
ْقَخاُر َأنَّ الخَّاِسِخيَؽ ِفي اْلِعْمِؼ ُىُؼ الَِّحيَؽ َأْغَشاُىْؼ َعِؽ  َجِد اْلَسْزُخوَبِة ُدوَن اْلُغُيؾِب اإلِْ اْقِتَحاِم الدُّ

ُ َتَعاَلى اْعِتَخاَفُيْؼ ِباْلَعْجِد َعْؽ َتشَ  اُوِل ِبُجْسَمِة َما َجِيُمؾا َتْفِديَخُه ِمَؽ اْلَغْيِب اْلَسْحُجؾِب َفَسَجَح َّللاَّ
هُىَ الكخيسة: )) آليةاتمقييع ى قدسيِغ في ، إذ انقدع الذارحػن عم(3)(َما َلْؼ ُيِحيُظؾا ِبِو ِعْمسًا(

ٌٍَ  ي ُُهُىتِهِىْ سٌَْ ٌ  انَّذِيَ أََشَلَ عَهٍَْكَ انْكِتَابَ يِنْهُ آٌَاتٌ يُّحْكًََاتٌ هٍَُّ أُوُّ انْكِتَابِ وَأُخَزُ يُتَشَاتِهَاتٌ فَأَيَّا انَّذِ

 تِغَاء تَأْوٌِهِهِ وَيَا ٌَعْهَىُ تَأْوٌِهَهُ إِالَّ انهّهُ وَانزَّاسِخُىٌَ فًِ انْعِهْىِ ٌَقُىنُىٌَ آيَنَّا تِهِ كُمٌّ يٍِّْفٍََتَّثِعُىٌَ يَا تَشَاتَهَ يِنْهُ اتْتِغَاء انْفِتْنَةِ وَاتْ

                                                           

 .ٜٕ٘الشص الجيشي في اّلسالم مؽ التفديخ الى التمقي:   (ٔ)
 . ٖٜحجود التأويل:   (ٕ)
 .ٕ٘ٔنيج البالغة:  (ٖ)
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(ٙ) 

ابغ  عمى قػلو تعالى )إال هللا( وىع 1*(، فسشيع مغ رّجح عجم الػقف7(( )آل عسخان:عِندِ رَتِّنَا

يكػن الخاسخػن عالسيَغ بالتأويل عصفًا عمى هللا ، وبحا (2)والشقػؼ  والسجمديأبي الحجيج 
إذا اعتسج ابغ أبي  ،تعالى، واستجلػا عمى ىحا القْرج بسا يتػافق مع التػجو التجاولي الحجيث

الحجيج عمى الدياق العخفي في ذلظ، فمػ لع يكغ يعمع تأويمُو إال هللا فإّنو لع يكغ في إندالِو 
أن جسمة )يقػلػن( كالم مدتأنف، والتقجيخ: ىػالء العالسػن ومخاشبة السكمفيغ بو فائجة ، ورأػ 

بالتأويل يقػلػن آمشا بو. فيحا القْرج يخبط بيغ بشية الشّز وبشية الػاقع، ومثل ىحه العالقة 
بل بيغ الشّز والخصاشة الحىشّية لمقارغ عغ  ،))ال تتّع في حقيقة األمخ بيغ الشّز والػاقع

عمى قخاءة  سالغػية ساعجتي –عشاصخ خارج  افاستحزخ  لشقػؼ السجمدي وا. أّما (3)الػاقع((
، (4)الشّز قخاءة تجاوليًة عمى وفق أنداٍق معخفية ))تداعج السدتجّل عمى تبييغ مخاد الستكمع((

إلى أّن الػقف عمى )إال هللا( مشاٍف لسا دّلت عميو األخبار السدتفيزة مغ أّن أىل  اإذ ذىب
القخآن، والبعج التجاولي ىشا يتسثل في حزػر السذار إليو  البيت )ع( يعمسػن ما تذابو مغ

)أىل البيت( في ذىغ الذارح، أؼ معخفتيع عمى الخغع مغ غياب الترخيح بيع، وىحا ما 
َأْيَؽ الَِّحيَؽ َزَعُسؾا َأنَُّيُؼ الخَّاِسُخؾَن ِفي اْلِعْمِؼ يعزجُه قػلو )ع( في مػضٍع آخخ مغ الشيج: ))

أّما مغ ذىب إلى الػقف، فاستجّل عمى ىحا القْرج مغ ضاىخ  .(5)((َبْغيًا َعَمْيَشاُدوَنَشا َكِحبًا وَ 
الشّز العمػؼ الحؼ يرّخح بعجم عمع الخاسخيغ بالغيب السحجػب، فزاًل عغ عجم استقامة 
عصف )الخاسخػن( عمى )هللا(، إذ لػ كان عصفًا لكان األندب أن ُيقال )ويقػلػن( ال 

 .(6)زيادة كالم)يقػلػن( وتأتي فيو 

                                                           

*الؾقف ىؾ تؾقفات تتخمل الكالم فتكثخ أو تقّل بحدب طؾلِو، ويؤتى بيا ألمخيِؽ: استخاحة الستكمؼ، أو حاجتُو إلبخاز 
السؾاضع تبعًا لسعاٍن ودّلّلٍت يقرج إلييا. يشغخ: السجخل إلى عمؼ الكالم، فيؾ عشرخ تسييدي، ألن القارئ يقف في تمػ 

 ٕٕٙاألصؾات:

 .٘ٗ/ٔ، والشقؾي:ٕٓٚ/ٔ، والسجمدي: ٗٓٗ/ٙيشغخ:  السعتدلي:   (ٕ) 
 .ٛٔٔ( يشغخ: القخاءة وتؾليج الجّللة: ٖ) 
 .ٕ٘ٔالتكؾثخ العقمي:   (ٗ) 
 .ٕٔٓنيج البالغة:  (٘) 
 .ٜ/ٕ، ومغشية: ٖٕٔ/ٔ، والتدتخي: ٕٕٕٔ/ٜيشغخ: الخؾئي:  (ٙ) 
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(ٚ) 

ويبجو أن عجم العصف أقخب ىشا، فحلظ واضح مغ قرج نّز اإلمام )ع(، فيػ يستجح 
إيسانيع مع جيميع بالتأويل إلثبات تدميسيع الكامل هلل تعالى، مع أّن انتفاء العمع بالتأويل في 

ٌُظْهِزُ عَهَى غٍَْثِهِ أَحَداً إِنَّا يٍَِ  عَانِىُ انْغٍَْةِ فَهَاىحه اآلية ال يعشي انتفاء عمسيع مصمقًا، لقػلِو تعالى: ))

َأْيَؽ الَِّحيَؽ َزَعُسؾا َأنَُّيُؼ الخَّاِسُخؾَن ِفي اْلِعْمِؼ (، وقػلو )ع(: ))2627(( )الجّغ:ارْتَضَى يٍِ رَّسُىلٍ

فشمحع ىشا أن الػقف عسَل عمى نفي العالقة السفتخضة بيغ ، (1)((ُدوَنَشا َكِحبًا َوَبْغيًا َعَمْيَشا
مشّز الحؼ ما كان ليطيخ عمى ما ىػ عميو التجاولي لقرج المتالزميِغ، وعسَل عمى إضيار 

 في حال وصل الكالم، بل قج يكػن عجم الػقف مؤديًا لسعشى غيخ مقرػد في الشّز.

فسغ  ،التجاولية قج أولْت عشايًة قرػػ في دراساتيا لشػعية الخصابلحا نجج أن 
فدياق الخصاب  ؛الصبيعي أن تػجج فػارق أساسّية بيغ نسصي الخصاب )مكتػب السشصػق(

حاضخة، وضسغ مقام مذتخك إلنتاج الخصاب  الستخاشبةالسشصػق يدتمدم أن تكػن الحوات 
وتأويمِو، وىحا لُو أثخ بالغ في إدراك مقاصج الخصاب، ودْفع سػء الطّغ عشُو، أما في الخصاب 

و نحػ متمقيَغ  ا ىػ الحال في الشيج،، كسالسكتػب فإّن الخصاب انفرَل عغ مخسمِو، ))وتػجَّ
متشػعيَغ لع يحزخوا لحطة ميالده، وال عايشػا تمفّطِو، فغاب السقام السذتخك لمستخاشبيِغ، 

، فالخصاب السشصػق (2)فالستخاشبان ضسغ السقام الشّري ليدا حاضخيِغ في السكان نفدِو((
أما السكتػب فأّنظ تتعامل مع شخٍز غائب، وىحا بصبيعة  ،تخاُه شاخراً  يفتخض وجػدًا آلخخ

السدتعسمة في الخصاب السشصػق وجيًا  اآلليات التجاوليةالحال يقتزي غياب الكثيخ مغ 
سخعة الكالم مثل وما يالزميا مغ أمػٍر صػتية  ،لػجو، كالحخكة اإليسائية )بالػجو أو اليجيِغ(

مع وتجّشب ذلظ مغ األمػر التي تداعج عمى استقراء قْرج الستكوالشبخ والتشغيع وغيخ 
 .التأويالت غيخ الرحيحة

 

                                                           

 .ٕٔٓنيج البالغة:  (ٔ)
 .ٕٙٔ( القخاءة في الخظاب األصؾلي:ٕ)
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(ٛ) 

 الدمشي لتباعج( إ)

ّن ىشاك ما يديج عمى إإذ  ،ونعشي بو الفارق التأريخي بيغ أفق تذّكل الشّز وأفق تمّقيو
ويسكغ  ،خسدة قخون بيغ كالم اإلمام )ع( وبيغ أول شخح وصل إليشا )معارج نيج البالغة(

 لذارحيغ مع نّز نيج البالغة بيحه التخسيسة:ا الفارق الدمشي لبعستػضيح 

 

 

 

 

 

 

 نيج البالغة خصاب                                 األصل الخصاب                  

 

في سياٍق مختمف عغ الشّز،  ،بصبيعة الفارق الدمشي ،فالستمقي )الذارح( يجج نفدو
واالنجماج الحاصل حىشي يغايخ كثيخًا  أفق السشتج، لكػن شخوط حياتو وتػجيو ومدمكو ال

الذيخ مغشية  يفّدخ عْخَض وىحا ما بيشيسا يسثل البعج التجاولي لقخاءة الذارح لخصاب الشيج، 
لمذخوح الدابقة وبيان اختالف شخحِو عشيا؛ يقػل: ))رفزُت مغ القجيع ما يجب رفزُو في 

قّخه كّل وانصمقُت إلى ما تقبمو كّل الشفػس، وتمغ الجيغ شيئًا... يشقزىحا العرخ، وال 
العقػل، في ىحا العرخ وكل عرخ، ونرػص اإلسالم ما عجا العقيجة والعبادة بحاجة إلى 

الرضي 

 هـ608

البيهقي 

 هـ787

الراوندي 

 هـ775
الكيذري 

 هـ8ق

 السرخسي

 هـ8ق

االمام 

 هـ64

البحراني 

 هـ876

المعتزلي 

 هـ878
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(ٜ) 

ق الثقافية بيغ عرخه وىحا يشّع عغ وعي الذارح باختالف األُفُ  ،(1)ىحه الخؤية السعاصخة((
( في شخحو الحؼ عقَج فيو العدم ناصخ مكارم)الذارح وىػ ما أّكجه ، والعرػر الدابقة لو

وقج  ،(2)أن يؤلف ))شخحًا ججيجًا جامعًا ليحا الكتاب مغ شأنو تمبية حاجات العرخ((عمى 
)نفحات الػالية شخح عرخؼ جامع لشيج  الفخعي لمذخح عشػانالضيخ ىحا واضحًا في 

، تعسل عمى شّج الستمقي تجاوليةوال يخفى ما يحققو ىحا العشػان مغ وضيفة  ،البالغة(
 .السعاصخ وجْحب انتباىو

إاّل أّن عسمية  ميا شخحيسامغ العشػانات التي حس خٍ كثيضيخ ىحا التػّجو مغ خالل  وقج
إن لع  فػس والعقػل عمى مّخ العرػر أمخ  متعّدخ  إحخاز قبػل قخاءات الذيخ مغشية لكّل الش

 يكغ مدتحياًل.

عخضًة لمتغييخ والتبجيل  وقج كان ليحا التباعج الدمشي أثخه في جْعل الخصاب العمػؼ 
يقػل الذخيف الخضي )ره(: ))إّن روايات كالمو )ع( تختمف إختالفًا  ،واختالف الخوايات

، وال يخفى تأثيخ مثل ىحا األمخ عمى (3)شجيجًا...إّما بديادة مختارة أو لفع أحدغ عبارة((
 اختالف القخاءات التجاولية عشج الذارحيغ.

الخوايات مغ خالل بعس األمثمة التي تقػم عمى االختالف ويسكغ تتبع أثخ اختالف 
مشّز، أو عمى لقْرج التػاصمي الالحؼ يدتتبعُو بصبيعة الحال تغّيخ  في  ،في البشية المغػية

أقل تقجيخ اقتخاب  أو ابتعاد  مغ عػالسو، كاالختالف في الريغة الرخفية، وىشا ال يسكغ 
ألّن معخفة المغة بأنطستيا لغ تغشي وحجىا  ،طاالعتساد عمى السعصى المداني لمريغ فق

السخاَشب في معخفة قرج السخسل بسعدٍل عغ الدياق، فسجاُر األمخ يشرّب عمى ماذا يعشي 
 .(4)السخسل في خصابِو ال ماذا تعشيو المغة

                                                           

 .ٗٔ/ٔمغشية:   (ٔ)
 .ٙ/ٔوىحا صادر عؽ اعتقاد الذارح بأّن الشيج ))يحسل في طياتو صفات العرخنة والتججد((.  .ٛ/ٔمكارم:   (ٕ)
 .ٖٙنيج البالغة:   (ٖ)
 .ٜٙٔيشغخ: استخاتيجيات الخظاب:   (ٗ)
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(ٔٓ) 

ْسُتْؼ ِبَشا اْىَتَجْيُتْؼ ِفي الغَّْمَساِء َوَتَدشَّ : ))(ع)ومغ ذلظ مثاًل ما ذكخُه الذارحػن في قػلو 
َخاِر( ، والدخار ىي الميمة أو الميمتان تكػنان في آخخ (1)(ُذْرَوَة اْلَعْمَياِء َوِبَشا َأْفَجْخُتْؼ َعِؽ الدِّ

أؼ عمى وزن )اْنفعَل(،  ،فقج رواه أغمب الذارحيغ )انفجختع( ،، يدتتخ فييسا القسخالذيخ
ومعشاه كسا يخون ىػ الجخػل في الذيء، أؼ بشا خخجتع مغ ضمسة الجاىمية ودخمتع إلى نػر 

 .(2)اإلسالم

وروَؼ أفجختع، وىػ : ))ابغ أبي الحجيج لػ قي ،رواية )أفجختع( بعس الذارحيغ رّجحو 
فانكدخ..وأما أْفعَل فيجيء أفرح وأصح، ألن انفعَل ال يكػن إال مصاوع فعَل نحػ كدختو 

لريخورة الذيء عمى حاٍل وأمٍخ نحػ أغجَّ البعيخ أؼ صار ذا غجة..فأفجختع أؼ صختع ذوؼ 
وقج استجّل لحلظ  ،. ويبجو أن ما رجحُو ابغ أبي الحجيج في قْرج الشّز أقخب(3)فجخ((
فجاللة الجخػل ال تكػن مع صيغة )انفعل( التي ذكخىا غيخه، وإّنسا  ،األول لدانيّ  ؛بدببيغِ 

ّن داللة الترييخ إة فستكمَّفة، والثاني سياقي، إذ داللتيا السصاوعة، وىي إْن لع تكغ ىشا بعيج
تعشي التحّػل مغ حال إلى أخخػ، وىحا أقخب لقْرج الشّز الحؼ جاء لبيان حال ما كانػا 

صاروا إليو بعجه، وىػ االنتقال مغ حال الطمع إلى اليجاية، ومغ عميو قبل الشبي )ص( وما 
والجسع بيغ ىحيِغ الدببيِغ يكذف لشا عغ  ،ى العمياء، ومغ الطالم إلى الفجخاالنحصاط إل

ألّن الذارح جسع بيغ ما تػفخُه  ؛تمقي الذارحيغ لخصاب الشيجمخاعاة البعج التجاولي في 
ُل مقجمات أساسّية وبيغ ما يػفخُه الدياق بعّجِه كاشفًا ميّسًا السعصيات المغػية مغ معمػماٍت تسث

 ،ّن ىشاك عالقة قائسة بيغ التجاولية والسكػن الرخفيإوبيحا يسكغ القػل  ،غ قرج السخسلع

                                                           

 .ٔ٘نيج البالغة:  (ٔ)
، ٖ٘/ٔوعبجه:، ٕٔٚ/ٔوالبحخاني:، ٖٚٔ/ٔالكيحري:و ، ٔ٘، والدخخدي: ٖٚٔ/ ٔيشغخ: الخاونجي:  (ٕ)

 .ٚٚ/ٔ، والذيخازي:ٕٓٔ/ٔ، والسؾسؾي:ٚٔٔ/ٖوالخؾئي:
 .ٕٛ/ٔويشغخ: السجمدي: .ٕٛٓ/ٔالسعتدلي:  (ٖ)
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(ٔٔ) 

))وذلظ بالكذف عغ أثخ أصػل األول السمحػظ في قػاعج الثاني التي تزبط صيغ األفعال 
 .(1)وأبشيتيا الرخفية((

اختالف الخوايات في تػاصل الذارحيغ مع الشيج وتبايغ مقاصجه مغ خالل يؤثخ و 
َأَماَد االختالف في الرػامت، فقج وقف الذارحػن مثاًل عمى قػلو )ع( في خْمق الدساء: ))

َساَء َوَفَظَخَىا وفخقػا بيغ الخوايتيِغ الػاردتيغ فيو؛ فقج رويت )أماَد و أماَر(، إذ ذىبػا  ،(2)((الدَّ
وماَر الذيء يسػر مػرًا أؼ تحّخَك وجاَء وذىَب كسا  ،إلى أّن ماد الذيء يسيج ميجا : تحّخك

الّزحاك: قال  ،(9(( )الصػر:يَىْراً انسًََّاء تًَُىرُ ٌَىْوَ)يكفأ الّشخمة العيجانة، واستجلػا بقػلو تعالى: )

. ونمحع ىشا البعج التجاولي لجػ (3)تسػج مػجًا، وقال أبػ عبيجة: تكفأ، واألخفر مثمو
االستجاللي عمى قْرج الشّز مغ خالل االحتكام إلى االستعسال سػاء  تمقييعالذارحيَغ في 

في االستعسال القخآني مغ خالل االستجالل باآلية الكخيسة، أم مغ حيث االستعسال عشج 
لجانب االستعسالي لمغة، لحا اجاولية، كسا ىػ معخوف، ىي دراسة العخب والشحاة. والتفرحاء 

يبجو أن الخواية الثانية ىي األقخب؛ ففي ضػء ما بيشُو الذارحػن تكػن ىي أندب مع الدياق 
َأَرجَّ ))وَ لغة وبيان عطسة هللا تعالى: المغػؼ الػاردة فيو، كػن كالمو )ع( في معخض السبا

اأْلَْرَض َوَأْرَجَفَيا َوَقَمَع ِجَباَلَيا َوَنَدَفَيا َوَدكَّ َبْعُزَيا َبْعزًا ِمْؽ َىْيَبِة َجاَلَلِتِو َوَمُخؾِف 
 وىحا قج ال يدتجعي مجخد الحخكة فحدب كسا تجّل عميو )ماَد(. ،(َسْظَؾِتِو..(

وزه إلى ذلظ الكّع بل يتجا ،بالتباعج الدمشيوال يتػقف األمخ عشج ىحا الحّج فيسا يتعمق 
 ،الثانػؼ( التمقيالتي يسكغ أن تذّكل ما ندسيو بـ) ،مغ الذخوح التي دارت حػل نّز الشيج

سػاء كان بقرج التجعيع أم  ،الحؼ يتّع بيغ الذارح الالحق والذارح الدابق لوُ  التمقيوىػ 

                                                           

 .ٖٙ٘/ ٕالؾسائط المغؾية:  (ٔ)
 .ٙٔٔنيج البالغة:  (ٕ)
، ٙٛٛ/ٕوالعمؾي: ،ٜٕ٘/ٔوالكيحري:، ٜٕٓ/ٚوالسعتدلي: ،ٚٙٗ/ٔ، والخاونجي:ٓٙٗ/ٔيشغخ: البييقي:  (ٖ)

 .ٜٕٕ٘ٛ٘/ٕٔوالتدتخي:، ٖٕٔ/ٔوعبجه:
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(ٕٔ) 

القخاءات مغ  اً مذّكاًل جدء ،وىػ تمٍق عمى التمقي األصل لشّز الشيج ،بقرج الخد عميو
 . التجاولية لجػ الذارحيغ

 ،إذ كان مػضع اختالف كبيخ بيغ الذارحيغ الالحقيغ لوُ  ؛وىحا ما مّثمو شخح الخاونجؼ
يقػل عشُو: ))وكان  ،فقج ذىب السعتدلي إلى التذشيع بو إلى حّج كبيخ ،بيغ معارٍض ومؤيج
سخه عمى االشتغال بعمع القترار مّجة ع ،ولع يكغ مغ رجال ىحا الكتاب ،مغ فقياء اإلمامية

وأّنى لمفقيو أن يذخح ىحه العمػم الستشػعة، ويخػض في ىحه العمػم  ،الفقو وحجه
، فقج انتقج ابغ أبي الحجيج شخح الخاونجؼ، ألن الذارح )الستمّقي(، كسا يخػ، لع (1)الستذعبة((

ػقػف عمى يكغ ذا معارف متعجدة )الكفايات السػسػعّية( تسّكشو مغ التػاصل مع الشّز لم
لع يكغ مغ إذ كان جلُّ اىتسامو مشرّبًا عمى الفقو فقط، لحا وصفُو بأّنو ) ،مكشػناتو ومقاصجه

بخالف الذارح الخػئي الحؼ انترخ كثيخًا في شخحو لمخاونجؼ حتى  رجال ىحا الكتاب(.
وتخك ما ال  ،وصف شخح السعتدلي بأّنو ))جدج بال روح، ألّنو قج أتى فيو بسا قػيت مشتوُ 

في حّيد الكفايات التػاصمية  بّ ، وىحا الشقج يشر(2)معخفة لو بو مسا قرخت عشو ىّستو((
  .)اإليجيػلجّية( أيزاً 

ثانػيًا بحكع أن  تمقّياً عسمية إنتاج ىحا الكع مغ الذخوح حػل الشّز العمػؼ تسّثل إّن 
 ،شّز الشيج ليدت مدتقمًة بحاتيال فالقخاءة التجاولية ،أؼ تػاصل مع الشّز البّج أن يسّخ عبخىا

سػاء كان ذلظ  ،وىحا قج يعسل عمى تعصيل قجرة التفاعل التػاصمي مغ قبل الستمقي مع الشّز 
الحؼ مّثل تمّقيو صػرة جسعت بيغ  ،كسا نمحع ذلظ في شخح الكيحرؼ   ،باختيار الذارح أم ال

غ إضافات ججيجة إاّل أّنو لع ادعاه الذارح مما مع و  ،تمقي شارحيغ ىسا )البييقي والخاونجؼ(
يقػل: ))أشخع في شخح ىحا الكتاب مدتسجًا بعج تػفيق هللا تعالى مغ  ،يخخج عشيسا كثيخاً 

إذ تذّكل لو  ،متأثخًا بالقخاءات الدابقة لو تمقٍ ، وىحا يجعل كّل (3)كتابي السعارج والسشياج((
                                                           

 . ٙ/ ٔالسعتدلي:   (ٔ)
 .ٙ/ ٔالخؾئي:   (ٕ)
 .ٜٙ/ٔالكيحري:    (ٖ)
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(ٖٔ) 

يع التي تغحؼ الستمقي وتػجو في كثيخ مغ األحيان ندقًا أو نطامًا مغ شخائق الفيع والتقي
فتغجو العسمية التػاصمية مجخد ))وضع الفيع في عالقة مع فيٍع أو تفديٍخ  ،تػاصمو مع الشّز 

لحا لع نمحع الذارح )الستمقي(، في بعس الذخوح، يكتدب بقخاءة الشّز صفة  ،(1)آخخ((
أؼ التمّقي الحؼ ال  مباشخًا،السبجع السشِتج الحؼ ال يدتيمظ نّرًا، بل يكتفي بتمّقي الشّز تمقيًا 

فسع صغِخ  يتعّجػ كْذف الجاللة المغػية الطاىخة لمشّز، معتسجًا عمى مغ سبقُو مغ الذارحيغ،
حجع شخح الدخخدي إاّل أّنو استعان في أكثخ مغ مػضع بسغ سبقو مغ الذارحيغ كالػبخؼ، 

رأؼ أو يزيف عمى ما ، مغ دون أن يعارضيع في (2)الحؼ نقَل عشُو أكثخ مغ سبعيغ مػرداً 
متمقيًا مبجعًا، لكػنِو لع  -في األغمب األعع–قالػه. لحا يسكغ القػل إّن الذارح ىشا لع يكغ 

ورّبسا ىحا ما يفّدخ لشا خمػه مغ القخاءات  ،يشتج نّرًا ججيجًا عمى نّزِ الشيج أو مغ سبقوُ 
سمبي، إّنو يقػم بشذاط  الججيجة )السشِتجة( غالبًا. فالستمقي يجب أن ال يكػن ))مجخد متمقٍّ 

 .(3)ذىشي مددوج، يتمقى اقتخاحات السؤلف ثع يعيج بشاءىا مغ ججيج ليكتذف نّرُو الخاص((

مثل ىحا قج يشصبق عمى الذيخ دمحم عبجه الحؼ ضيخ متأثخًا بذكل واضح بالذارح إّن  
؛ يقػل األمخ يحاالسعتدلي، وعشُو أخَح في كثيٍخ مغ السػاضع في شخحو، وقج تشّبو دمحم مغشية ل

يحا التأثخ: ))واقتبذ الذيخ ىحا السعشى مغ ابغ أبي بالخصب مشػىًا  ػفي شخحو ألحج
ويبجو  ،(4)الحجيج، كسا ىػ شأنو في أكثخ أقػالو وتعميقاتو، وقج يشقل العبارة بشّريا الحخفي((

أن مخجع ىحا التأثخ عشج بعس الذارحيغ السخرػصيغ عائج إلى السخجعيات العقجية مغ 
، فزاًل عغ تتقارب قخاءاتيع ويتأثخون ببعزيعلحا  ،السشصمقات العقائجية إذ يتفقػن في ؛جانبٍ 

                                                           

 .ٕ٘٘يشغخ: الشّص الجيشي في اّلسالم مؽ التفديخ الى التمقي:   (ٔ)
 .ٕ٘يشغخ: اعالم نيج البالغة )مقجمة السحقق(:  (ٕ)
 .ٖٔالقخاءة وتؾليج الجّللة:  (ٖ)
 .ٙٙٔ/ٔمغشية:  (ٗ)



 ة انتداونٍةيتغريات املقارت                      انتًهٍد                                                                                                                      

(ٔٗ) 

خيغ السخجعيات الثقافية القائسة عمى التأثخ بالصخيقة التفديخية التي تعتسج الستابعة بيغ السفد
 .(1)، فشجج مشيع مغ قّمج مغ سبقو مغ الذارحيغ في شخح كمساتو )ع(في كثيٍخ مغ األحيان

مع وجػد تباعج زماني ومكاني بيشو وبيغ متمقيو، فإّن ىحا  ،كػن الشّز مكتػباً إّن 
وىحا ما اتزَح  ،؛ األّول: الذّظ في تغّيخ الكمسات(2)مغ وجييغ القخاءة التجاوليةيتعارض مع 

سػاء مغ حيث البشية الرخفّية أم اختالف الرػامت. فاختالف  ،في تعجد الخوايات واختالفيا
ومغ ثّع يدتتبعُو سػء   ،الرياغة السشقػلة عغ مشِتج الشّز تعشي اختالف فْيع متمقي الشّز 

في الفيع البْعجؼ بيغ شخفي التػاصل. والثاني: إّن كمسات الشّز وإن وردت بالتختيب نفدو 
فزاًل  ،وقج تمسدشا ىحا في ضاىخة الػقف ،فإّن مجخد ندخيا ال يزسغ إخخاجيا إخخاجًا مالئساً 

لتي ُتعّج مغ عّسا يراحب الشّز السكتػب مغ غياٍب لسطاىخ صػتية كالشبخ والتشغيع ا
 الطػاىخ السائدة في التعخف عمى قْرج السخِسل.

 

                                                           

مؽ  نفديا لمظخائقباعيؼ عيخ تأثيخ العسمية التفديخية في شخوح الشيج حتى مؽ خالل اتّ . وقج ٚ/ٔيشغخ: الشقؾي:  (ٔ)
ومحاولتيؼ الؾقؾف عمى مشاسبة الشّص وشخحو  ،وإعخاب بعض الكمسات ،وتعخيف مفخدات الشّص  ،حيث البجء بالمغة أوّلً 

ا الذخح كتختيب التفديخ جسمة جسمة، ومشيؼ مؽ صّخح بحلػ كالذارح مغشية الحي قال في مقجمتو: ))وتختيبي في ىح
 الذخح كسا قال: فكان ،ضع ىحا الذخح بعج أن فخَغ مؽ تفديخ األمثلوالذيخ مكارم الحي و  ،ٕٔ/ٔمغشية: الكاشف((

 .ٚ/ٔمكارم: سجناىا في في التفديخ القخآني(())عمى غخار الجيؾد واألساليب التحقيقية التي اعت
 .ٚيشغخ: تحميل الخظاب:   (ٕ) 
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 (ٔ٘) 

 مفيؾم القرجية

تعشي تػجو الحات نحػ العالع باتجاه مػضػع معيغ، وىحا  –بػجٍو عاـّ  –القرجية* 
السعشى ىػ ما يجعميا تكتدب شابعًا عسػميًا، الختالؼ حاالت التػجو التي تكتدبيا الحات 
ـّ لجسيع األشكاؿ  أو العقل مع ما حػليا مغ األشياء في العالع، فيي ))السرصمح العا
السختمفة التي يسكغ أف يتػّجو بيا العقل، أو يتعمق، نحػ األشياء أو الحاالت الفعمية في 

 .(ٔ)العالع((

وىحا التعخيف يتفق كثيخًا مع الجاللة المغػية لسادة )قرج( في السعاجع العخبية؛ إذ تكاد 
ابغ مشطػر  يخػ ُتجسع عمى أّف السعشى االجتساعي ليا ىػ إتياف الذيء وشمبو والتػّجو إليو، 

ّجو والشيػد والشيػض نحػ ))االعتداـ والتػ  لسادة ومػاقعيا في كالـ العخب ىػّف أصل ىحا اأ
ىحا اصمو في الحقيقة، وإف كاف ُيخّز في بعس السػاقع بقرج االستقامة دوف الذيء..
، فيي تجتسع عمى التػجو والعـد نحػ فعٍل ما وإيجاده، ونمحع لجػ ابغ فارس (ٕ)السيل((

 .(ٖ)كتشاٍز في الذيء((اليحه السادة، وىػ الجاللة عمى ))معشى ججيجًا 

ىحه السعاني كػ)اإلتياف واالكتشاز( ىي ليدت مغ الخرائز الحاتية  فّ إويسكغ القػؿ 
يجعل لمفع حسػلة معشػية مكتشدة بالسقاصج لمفع بل ىي ُتزفى عميو عغ شخيق الستكمع الحؼ 

                                                           

آني، ولعّل أشيخىا في ىحا غخية القرجّية لجراسة الشّص القخ * تججر اإلشارة إلى أّن ىشاك عّجة محاوالت استعسمت الش
لمسشيج االعتباطي  بجيلا بؾصفِو خَض فيو الحّل القرجي لمغة السجال ىؾ مذخوع السخحؾم )عالؼ سبيط الشيمّي( الحي ع

)نؾّضح معاني االصؾات، ونغيخ قيستيا الحخكّية الدابقة عمى أي استعساٍل، وىي كسا )وقج لّخص ذلػ بقؾلو:  بخّمتو،
(. ولدشا ىشا برجد دراسة ما عخضُو السخحؾم في دراستو بقجر ما يعشيشا مؽ ٕٔ( )المغة السؾّحجة:(سشخى حخكة فيديائية

بؾصفو ظخُح ىحا السشيج القرجيَة ي التدمو الباحث في دراستو؛ إذ ياإلشارة إلى مفارقة ىحا السشيج لمقرج التجاولّي الح
الستعسال الرؾت مؽ خلل الحخكة الفيديائية لُو، أي أّن ىشاك علقة طبيعّية بيؽ الرؾت وحخكتو، وىحا  اا ملزم اا فكخ 

يدتجعي تلزميسا وعجم االنفكاك بيشيسا، ومؽ ثؼَّ عجم إمكانية تعبيخ الرؾت عؽ حخكٍة أخخى، وىؾ ما ال يتفق مع 
عمى سياقات الخظاب وعخوفو، فزل عؽ  اا ال اعتسادالقرج التجاولي الحي يقؾم عمى دراسة المغة في نظاق االستعس

 مجسؾع كفاءات طخفي الخظاب، مؽ خلل البحث عؽ قرج الستكمؼ ومجى مؾافقة قرج الستمقي لُو عبخ مقاصج الشّص.
 .ٕٛٔالعقل والمغة والسجتسع:  (ٔ)
 .ٖٕٙ/ٕلدان العخب: مادة )قرج(: (ٕ)
 .ٜ٘/٘ذ المغة: مادة )قرج(:يمقاي  (ٖ)
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 (ٔٙ) 

التي يخيجىا، فالقرج يكػف ))استعسالو في التعبيخ عغ التػّجو اإلرادؼ أو العسمي، وإف كاف 
ستيِغ ع بدت، وىحا ما يجعل القرجية تتس(ٔ)بعس الفالسفة يصمقػنو عمى التػجو الحىشي((

متأتية مغ التسثيل العقمي لمحات القائسة بعسمية القرج، والثانية:  اثشتيغ؛ األولى: سسة عقمية
سسة التػجو أو التعّمق بجيٍة أو مػضػٍع ما، وتتبع ىاتيغ الدستيِغ خاصّية اإلنجاز 

 .(ٕ)واإليجاد

مت القرجية في الجرس المغػؼ مختكدًا ميّسًا، والسّيسا في تعخيف المغة وبياف وقج مثّ 
لدانّي ناشئ عغ القرج بإفادة  أّنيا فعل  يعّخؼ ابغ خمجوف المغة صمية، إذ غايتيا التػا

مّيد )مػناف( المغة بكػنيا نطامًا إشاريًا اجتساعّيًا خاضعًا لمعسمية القرجية خالفًا ، و (ٖ)الكالـ
، وإف كاف ىحا التعخيف ال يخمػ مغ مبالغة في (ٗ)لبقية أنطسة اإلشارات واإلبالغ األخخػ 

المغػؼ فحدب، فيشاؾ أنطسة إشارية ذات مزاميغ قرجية عالية  حرخ القرجية بالشطاـ
 كعالمات الػجو وحخكة اليجيغ وغيخىسا.

وقج ضيخت العشاية بذكل واضح بالقرجية في الجرس المغػؼ العخبي مغ خالؿ الخبط 
بيشيا وبيغ السػاضعة المغػية في االستعساؿ؛ فقج تكػف السػاضعة عشجىع شخشًا واجبًا في 

غة ولكّشيا ال تكػف بشفديا شخشًا كافيًا، لحا جاءت فكخة القرج ))بػصفيا البجيل ترّػر الم
المريق بترّػر المغة عبخ السػاضعة، وبالتالي يكػف قانػف )القرج( عشرخ االرتباط بيغ 

شخفي الخصاب ، كسا أّنيا مغ جانٍب آخخ تسثل عشرخ االرتباط بيغ (٘)المغة السػاضعة((
القرج، وإال فال يدتقيع الكالـ الرادر مغ متكّمٍع ما يخزع لقانػف ، )الستكمع والسخاَشب(

عمى الستكّمع الحؼ يجعل القرج متحخكًا  ئوىحا كّمو يتكو الجاللي، ئسيكػف فارغًا مغ ثخا
خًا في تػجيو الخصاب، ألنشا إذا ))ما أخحنا في اعتبارنا ىػية الستكمع ومقرجه، والػضيفة ومؤثِّ 

                                                           

 .ٖٜٔ/ ٕالسعجؼ الفمدفي:  (ٔ)
 .ٕٕٕيشغخ: القرجية اإلنجازية في مزسؾن الخظاب الشحؾي في كتاب سيبؾيو )بحث(:  (ٕ)
 .ٖٕٚ/ٖيشغخ: السقجمة:  (ٖ)
 .ٖٚيشغخ: مفاتيح األلدشية:  (ٗ)
 .٘ٚٔالتفكيخ المداني في الحزارة العخبية:  (٘)
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 (ٔٚ) 

، فالقْرج يؤثخ في العسمية (ٔ)بأف السعشى يتعجؿ ويتجفق ويغتشي((التي ىػ عمييا، نخػ 
التػاصمّية لمكالـ، مغ خالؿ تأثيخه في شخفي الخصاب )الستكمع والسخاشب( فزاًل عغ تاثيخه 
في )رسالة الخصاب( أيزًا مغ خالؿ تحجيج نػعية أجشاس الخصاب ))وىحا ما يجعمو معيارًا 

 .(ٕ)ركانو((أب بسختمف أولّيًا في استقامة جياز التخاش

يسثل فارقًا بيغ مدتػييِغ مغ الكالـ، يتعّمق أحجىسا  أّنوفعشايتيع بالقرج متأتية مغ 
بالجاللة تجّخدًا واآلخخ تحّققًا، وىحا ما نمحع معالسُو عشج )ليتر( في تفخيقو بيغ الجاللة 

 والتجاولّية مغ خالؿ الجسمتيِغ اآلتيتيِغ:

 ماذا تعشي أنت بػ)س(؟-     ماذا تعشي )س(؟          -

غس الشطخ عغ الدياقات ّف الجاللة عشجُه تيتع بالسعشى في ذاتِو )الجسمة األولى(، بإإذ 
شخاؼ الخصاب وغيخ ذلظ، في حيغ تدتحزخ التجاولية لفيع السعشى عشرخ أالكالمية و 

بسختمف تػّجياتيا . فالتجاولية (ٖ)السدتعِسل )الستكمع( مع ما يقرجُه مغ قرػد )الجسمة الثانية(
لغػّيًا وال فيع مغ دوف االىتساـ بسقاصج  لتشصمق مغ مدمَّسة تشّز عمى أّنُو ))ال تػاص

 .(ٗ)الستكّمع((

                                                           

 .ٛٗعشج السعتدلة: . ويشغخ: التفكيخ الجاللي ٜٔالسقاربة التجاولية:  (ٔ)
 .ٙٚٔالتفكيخ المداني في الحزارة العخبية:  (ٕ)
وتججر اإلشارة  .ٖ٘٘، واألسذ اإلبدتسؾلؾجية والتجاولية لمشغخ الشحؾي عشج سيبؾيو: ٘ٔيشغخ: مبادئ التجاولية:  (ٖ)

الحي يجتيج السخاَطب  ىشا إلى أّن الخأي العاّم يشغخ إلى أّن معشى السمفؾظ ىؾ ما يسثل قرج الستكمؼ، لحا فالسعشى
ذلػ الحي ُيفتَخض أّن الستكمِّؼ كان قاصجاا إليو، ولكؽ ىحا ال يسكؽ أن ُيعّج سبباا  –مبجئّيا  –الستخخاجِو مؽ السمفؾظ ىؾ 

)إّن السعشى كيان سيسؾطيقي يؾجج داخل السمفؾظ )كافيا لسساثمة السرظمحيؽ )السعشى والقرج(، لحا يخى بعض الباحثيؽ 
 –يحيل عمى رغبة الستكمؼ في نقل محتؾى داللي فايات والقخائؽ، أما القرج فيؾ..ُو بسعؾنة مختمف الكومشو ندتخخج

(. فمّسا كان السعشى متعمقاا بالسمفؾظ فاستخخاجو يكؾن مؽ اختراص ٕٚٔ)التجاوليات عمؼ استعسال المغة: (تجاولي(
يخادف مرظمح )قرج الستمقي( في جؾانب كثيخة  يجعموُ و وسياق الشّص، وىحا ما قج الستمقي معتسجاا في ذلػ عمى كفايات

بلغو عبخ ممفؾعو، وىؾ قج يكؾن متؾافقاا مع قرج الستكمؼ وقج إذلػ السعشى ىؾ ما أراد الستكمؼ  بذخط اعتقاد الستمقي أنّ 
 ال يكؾن كحلػ.

 .ٖٕالشّص بيؽ القخاءة والتأويل:   (ٗ)
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 (ٔٛ) 

ويسكغ أف نمحع معالع القرج التجاولي واضحة في كثيٍخ مغ جػانب الجرس 
لحا كاف األصػلّي، ألّنُو )القرج( الغاية السعخفّية التي يتػخػنيا مغ تحميميع لمخصاب، ))

، وقج بخَز ىحا البعج (ٔ)اكتذاؼ مقاصج الذارع مغ األحكاـ جدئّييا وكّمييا محػر تحميالتيع((
التجاولّي مغ خالؿ تعخيفيع لمقرج عمى أّنُو غخض الستكمع ومخاده بذخط وجػد قخيشة داّلة 
عمى ذلظ السخاد، فيع يخوف أّف ))األلفاظ لع ُتقَرج لحواتيا، وإّنسا ىي أدّلة ُيدتجؿ بيا عمى 

بإشارة أو  سػاء أكاف، مخاد الستكمع، فإْف ضيخ مخاده ووُضَح بأّؼ شخيق كاف عسَل بسقتزاهُ 
 .(ٕ)كتابة أو بإيساءة أو داللة عقمّية أو قخيشة حالية أو عادة مّصخدة ال يخّل بيا ((

إذ ))اعتسج الشحاة  ؛فيوأّما في الجرس الشحػّؼ العخبي فيسكغ تمسذ جػانب القرج 
ولية قػية يغ مشيع، عمى مبجأ )مخاعاة غخض الستكمع( بػصفو قخيشة تجايالعخب، والسّيسا الػضيف
أّف ، ويكفي في ىحا الرجد أف نقف عمى قػؿ الديػشي في (ٖ)في الجراسة المغػية((

وقج تكػف مخالفة ليا إذا فيع الدامع  ،))صشاعة الشحػ قج تكػف فييا األلفاظ مصابقة لمسعاني
السخاد، فيقع اإلسشاد في المفع إلى شيء وىػ في السعشى شيء آخخ إذا عمَع السخاَشب غخض 

، ويشبئ ىحا الشّز عمى اّف الشحػ يقع بيغ (ٗ)الستكمِّع، وكانت الفائجة في الحاليغ واحجة((
ستكمِّع(،أؼ ال يسكغ أف يكػف ىشاؾ بعجيِغ تجاولييِغ يتعمقاف بصخفي الخصاب، األوؿ )غخض ال

نّز أو خصاب مغ دوف قرٍج، لحا فالشحاة لع يتعاممػا مع الشرػص عمى أّنيا مفرػلة عغ 
والثاني ىػ )إفادة الدامع(، أؼ وقػعُو عمى قرج الستكمع مغ دوف لبٍذ أو سػء  مشتجييا،

؛ ٘ستػخاة مغ الخصابفيع، فالدامع يفّدخ الشز اعتسادًا عمى قرج قائمو لحرػؿ الفائجة ال

                                                           

. وقج عيخ القرج لجى بعض األصؾلييؽ بسعشى ٖ٘عشج األصؾلييؽ: مبادئ التجاولية في تحميل الخظاب الذخعي   (ٔ)
العّمة، إذ ذىبؾا إلى أّن الُحْكؼ السدتشبط مؽ الشّص يكؾن في الغالب لعّمة معيشة، وعّبخوا عشيا أحياناا بالِحْكسة أو الِحَكؼ، 

. يشغخ: مبادئ التجاولية في آنفاا السحكؾر والقرج بيحا السعشى ال يسثل أداةا تجاولية بخلف ما ىؾ عميو في السفيؾم 
 .ٙ٘-٘٘تحميل الخظاب الذخعي عشج األصؾلييؽ: 

 .ٖ٘ٛ/ ٕإعلم السؾقعيؽ عؽ رب العالسيؽ:   (ٕ)
 .ٕٔٓالتجاولية عشج العمساء العخب:   (ٖ)
 .ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٖاألشباه والشغائخ في الشحؾ:   (ٗ)

 .ٕٔٓالتجاولية عشج العمساء العخب:  ((٘
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 (ٜٔ) 

فالسؤسدػف لمشطخية الشحػّية العخبية كانػا يخاعػف الخبط بيغ شكل الخصاب وصيغتو مغ 
جيٍة، وبيغ مالبدات الخصاب ومقاصجِه مغ جية أخخػ، مغ خالؿ تأكيجىع عمى ))ارتباط 

تبعّية التخاكيب المغػية بسقاصج الخصاب ومقتزيات الحاؿ ارتباشًا يجعل األولى تابعة لمثانية 
 .(ٔ)قػية((

فالفعل اإلنجازؼ الشحػّؼ يفتخُض وجػد قرٍج لمتػاصل واإلبالغ بيغ شخفيو، لحا يخػ   
ِغ يار يحػّية ال تخمػ في العادة مغ معة الكالمية لمرػرة التجاولية الشمبعس الباحثيغ أّف الدمد

وبسقتزاىسا يكػف لغػييِغ تقـػ عمييسا القرجّية، وىسا )مقاـ التمفع ومخجعية الخصاب، 
الخصاب الشحػّؼ إنجازًا لدانّيًا فّعااًل، يكتدب وضعيًة تأثيخيًة عمى الستمقي، وعمى الػاقع 

 .(ٕ)برػرة عاّمة

وىحا ما سيتزح في السبحث األوؿ مغ خالؿ السسارسات التأويمّية التي اتكأ الذارحػف فييا 
 غالبًا عمى البشية الشحػية لشّز الشيج.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٚٙٙ: بحؾث محكسة التجاوليات وتحميل الخظاب (ٔ)
 .ٖٕٕ: )بحث( يشغخ: القرجية اإلنجازية في مزسؾن الخظاب الشحؾي في كتاب سيبؾيو (ٕ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٓ) 

 األولاملبحث 

ة
ّ
د واملمارسة التأويلي

ْ
 القص

مختمفة،  اتخيفويل في عسمية الفيع، وعّخفتُو تعأشارت السعارؼ والعمـػ إلى أىسية التأ
ومغ ذلظ ما ذىب إليو بعس السحجثيغ مغ أّنُو ))فاعمية ذىشية، أؼ نذاط فكخؼ إنداني 

ي، كسا يديع في يتػقف عميو تذكيل السزسػف، وتجديج الفيع، ويديع في االنجاز السعخف
، والتعخيف يتزسغ (ٔ)عسمية التػاصل، فيػ إجخاء يعصي السعشى لألشياء بصخٍؽ مختمفة((

قيػدًا تذيخ بػضػح إلى أىسية التأويل في إدراؾ القْرج؛ فكػف التأويل فاعميًة ذىشية فيحا 
في  يعشي ارتباشُو بالجانب السعخفي، الحؼ يختبط بعسمية الفيع التي تيتع بسدألة القرج

استعساؿ المغة، لحا ذىب بعس الباحثيغ إلى أّف ))الغاية السخجػة مغ عسمية التأويل ىي 
 .(ٕ)إدراؾ القرج الحقيقي مغ الخصاب وليذ اإلكتفاء بحّل شفخاتِو أو سششِو((

 :(ٖ)ومغ ىشا تػّجيت الشطخيات التأويمية بخرػص مػضػع القرج ثالث وجيات 

: تبحث عغ مقاصج السؤلف، وتعّجىا السعيار في مرجاقية التأويل الرحيح. وىػ ما األولى
ُيعخؼ بػ)قرج السؤلف(، وقج تبّشى ىحا السػقف بعس الفالسفة ومشيع )شاليخماخخ(، الحؼ 

التأويل يعتسُج الفيَع القرجؼ لمسؤلف، والبحَث عغ إعادة تأسيذ الدياؽ أّف ذىب إلى 
 جخبة السؤلف.األصمي لمشّز، ومعايذة ت

: تػجيت نحػ القارػ، وجعمت مشُو مشبعًا لكل التأويالت الرحيحة والخاشئة.)قرج الثانية
السعشى ليذ شيئًا يشتسي إلى الساضي السصمق  الستمقي(، وذىب أصحاب ىحا االتجاه إلى أفّ 

                                                           

 .ٕٓٓالتخجسة والتاويل التجاولي )بحث(:  (ٔ)
 .ٕ٘: نغخية السعشى والدياق في السسارسة التخاثية العخبية األفق التجاولي (ٕ)
، ودليل الشاقج ٖٕإشكاليات القخاءة وآليات التأويل: ، و ٙٙ-ٗٙيشغخ: مؽ فمدفة التأويل إلى نغخيات القخاءة:  (ٖ)

 .ٕٜ-  ٜٛاألدبي: 



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٔ) 

القارغ بل ىػ محاورة بيغ الشّز والقارغ، وىحا ما يجعمُو ندبّيًا اعتسادًا عمى خرػصّية أفق 
 الفخد في زماف ومكاف محجديِغ.

التػّجة إلى أؼٍّ مغ القرجيِغ  يخػ أفّ  التي تبّشاىا )امبختػ إيكػ(، إذ : وىي الشطخيةالثالثة
الدابقيِغ يجعل مغ التأويل عسمية مدتحيمة؛ لرعػبة تحجيج قْرج السؤلف مغ جية، وتعجد 
مقاصج القّخاء مغ جيٍة أخخػ، لحا ذىب إلى إيجاد قْرٍج ثالث يسثل نقصة االلتقاء بيغ 

لحا يخػ أمبختػ إيكػ أّنو القرجيغ الدابقيِغ وىػ )قْرج الشز(، بعّجِه مشبعًا لمجاللة والسعشى، 
ليذ بإمكانشا اختداؿ قرج الشز نفدو بقْرج السؤلف الحؼ يدبق الشّز، وال أف نجعمُو 

 مصابقًا لقرج القارغ.

رًة أّما التأويل في شخوح الشيج فإّنو، كسا ُيمحع، يجعل مغ السعشى وسيمة مذخِّ 
ريخ مػضػعًا لعسميٍة مغ لسقاصج الشّز، حتى كأف الشّز ال يكتدب ىػيتُو إاّل بعج أف ي

عسميات الفيع، وىحه الشرػص ال ُتعخب عغ حقائقيا بشفديا، وإنسا بػساشة ىحه العسميات 
إمكانية انكذافيا ىي تعبيخ مشُو عغ  ح، وىحه السقاصج التي يتيح الشّز التي يسارسيا الذار 

لسقجاٍر مغ الرالحية أّنُو يسثل ذاتُو في الفيع؛ إذ ميسا تعجدت الفيػـ وتفاوتت فإف اكتدابيا 
 .(ٔ)والػجاىة لغ يتأتى بتغييب قرجية الشّز مغ حيث ىي معيار ذاتي لمفيع

البشيػية التي تخجع فيع الشّز إلى  ويعشي أف البحث يتبشى ما تحىب إليوىحا ال 
حجودِه السغمقة، وإّنسا ىػ مػقف ذو عالقة بيغ أنسػذجيغ تأويمييغ معاصخيِغ متعارضيِغ؛ 

كي يقـػ عمى تجاوز كّل قرجية يسكغ أف تكػف متعيشة في الشّز، والثاني: أحجىسا: تفكي
يدشج لمسؤوؿ دورًا في إنتاج  فكساف تكػف لمشّز قرجيتُو الخاّصة، ىيخميشػشيقي ال يمغي أ

، وىحا ىػ السػقف الحؼ يتبشاه (ٕ)الفيع السسكغ لمشّز، فإّنو يدشج الجور نفدُو لمشّز ومؤلفو
ويؤمغ بِو البحث، ألّنُو يحقق ربصًا تفاعميًا في فيع الشرػص  –كخنا كسا ذ –إمبختػ إيكػ 

                                                           

 .ٖٔٔ: دراسة في ضؾء التأويلت السعاصخة يشغخ: الشّص وآليات الفيؼ في عمؾم القخآن  (ٔ) 
 .ٖٔٔ: دراسة في ضؾء التأويلت السعاصخة يشغخ: الشّص وآليات الفيؼ في عمؾم القخآن (ٕ) 



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٕ) 

بيغ السقاصج الثالث )قرج السؤلف، وقرج الشّز، وقرج القارغ(. ويسكششا تػضيحو 
 بالتخسيسة اآلتية:

 

 آثار مقرػدة)قرج السؤلف(                           إنتاج                )السخاِشب(

                                                                   

    آثار حاصمة)قرج الستمقي(

 تأويل               )السخاَشب(                                             

 

مرصمح )اآلثار السقرػدة واآلثار الحاصمة( مغ السرصمحات التي استعسميسا إّف 
)شاوردو( في إشكالية التأثيخ، إذ يذيخ األوؿ إلى اآلثار التي يقرج السخسل إنذاءىا في 

والتي تبشييا وتعيج  السؤولةالحات السخسل إلييا، أما الثاني فيعشي اآلثار التي تحّديا الحات 
. وىحاف السرصمحاف يتقارباف مع ما ذىب إليو )ىيخش( في تفخيقِو (ٔ)ابشاءىا عمى شخيقتي

بيغ معشى الشّز ودالليتِو؛ فسعشى الشّز ىػ الجاللة األصمية التي انصمَق مشيا، أؼ السعشى 
الحؼ قَرجُه السؤلف، أما دالليتُو فيي السعشى السشَتج الحؼ يتأسذ عمى معشى الشّز، وىػ ما 

 .(ٕ)عمى مقاصج السؤلف يؤولُو القارغ اعتساداً 

آلية مغ آليات القرج، والسيسا إذا عخفشا أف الذارحيغ قج  يجفالتأويل لجػ شارحي الش
أجسعػا عمى عرسة صاحب الشّز، مسا يجعل ىشاؾ ربصًا بيغ العرستيِغ )عرسة الشّز 

يل البحث عغ القرج بذكٍل أكبخ، فيغجو تأو  إلىوعرسة السشتج(، وىحا يجعل التأويل يّتجُو 
 الشّز عّمة لمػقػؼ عمى جاّدة الحّق، ألف الذارح يخػ في مشتجِو إندانًا معرػمًا. 

                                                           

 .ٕٕٓيشغخ: معجؼ تحميل الخظاب:  (ٔ) 
 .ٕ٘يشغخ: الشّص بيؽ القخاءة والتأويل:  (ٕ)

 قْصد

 النصّ 



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٖ) 

القرجية التي يتبشاىا البحث ال تتعارض مع التأويل وتعجد وجيات  وبيحا يتزح أفّ 
االحتساؿ في الشّز، وال مع ما يرصشعُو الذّخاح مغ مسكشات تأويمية، بل ىي وعي  بسا 
يجعل مغ ىحا السسكشات اقتخابًا مغ عػالع الشّز في تفاوت تحققاتيا الجاللية، مغ دوف إغفاؿ 

فالقرجية ليدت مسا يتحيد في الشّز برػرة  إذف ،رادياتخح مشيا وجػدًا قرجّيا وإلسا ي
حاجة الشّز الستػاصمة إلى وفق عمى معصاة، بل ىي سيخورة مغ البشاء وإعادة البشاء، 

فالقْرج لجػ شارح الشيج يعتسج عمى  ،(ٔ)التفديخ، وبسجػ ما يدتثيخُه في العقػؿ واألفياـ
السؤلف كغايٍة، وقج بخَز ىحا األمخ مغ الشّز بذكل أساٍس، فتارًة يبحث مغ خاللو قْرَج 

خالؿ مطاىخ لمتأويل أىّسيا )الححؼ )التكسمة(، والتقجيع والتأخيخ )الختبة(، وعػد الزسائخ 
)اإلحالة(، وتارة أخخػ يبحث عغ قرجه كستمٍق معتسجًا في ذلظ مخجعياتو العقجية )السحىب(، 

إّما تكػف  ؛خاٍغ، وإّنسا مغ مؤشخات نّريةال يشصمق مغ ف يوكفاءاتو التأويمّية، فالفعل التأويم
مؤشخات تخكيبّية )التكسمة والختبة واإلحالة(، وإّما مؤشخات استبجالّية تعتسج السػاجية بيغ 
الشّز والحاكخة الجسعّية التي تحجد مجسػع السعاييخ والقيع السالئسة لسجتسع معيغ، لحا يخػ 

 :(ٕ)عمى مخحمتيِغ متخابصتيغِ  جيعتس)تػدوروؼ( أّف قياـ الديخورة التأويمّية 

 االصصجاـ بالستتالية الكالمية التي تحسل جّجًة أو غخابة.-أ

تدميط التأويل عمى ىحه الستتالية عغ شخيق ربصيا بغيخىا مغ الشرػص السخجعية  -ب
والسعارؼ السػسػعّية، حتى نحرل عمى تصابٍق يػجو الشّز نحػ مقرٍج معيغ، فتدوؿ 

 بيغ الشّز والستمقي. الغخابة وتذيع األلفة

 

 

 
                                                           

 .ٗٔٔ( يشغخ: الشّص وآليات الفيؼ في عمؾم القخآن: ٔ)
 .ٚٙ-ٙٙ( يشغخ: التأويمية العخبية نحؾ نسؾذج تدانجي في فيؼ الشرؾص والخظابات: ٕ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٗ) 

 أوالا: التقجيؼ والتأخيخ

تتزح السعالع التجاولية في ضاىخة التقجيع والتأخيخ مغ جانبيِغ أساسييِغ يعتسجىسا 
أّف األصل في الكالـ ليذ ىشاؾ جدء مغ الستمقي في فيع ىحة الطاىخة؛ الجانب األوؿ: ىػ 

مغ الكالـ أو تأخيخه ال يخد  فتقجيع جدءٍ أجداء الكالـ أولى بالتقجيع مغ غيخه، وعمى ىحا 
معيغ في مػقٍف  اعتباشًا في نطع الكالـ وتأليفو وإنسا يكػف عساًل مقرػدًا يقتزيو غخض  

ا الجانب الثاني ، فالتقجيع والتأخيخ في ُرتب الكالـ ومػاضعو يكػف لقرٍج ما. أمّ (ٔ)معيغ
ىػ ما  -غالباً  -ي التقجيع والتأخيخالزابط في دواع أفّ  فيتسثل في اعتساد ىحه الطاىخة عمى

يقتزيو السقاـ وسياؽ القػؿ، فيي محكػمة بطخوؼ االستعساؿ المغػؼ في العسمية التػاصمية 
التخكيب ألغخاٍض وغاياٍت  عشاصخ مػاضع إلى تغييخ الستكمعيمجأ بيغ الستخاشبيِغ، فقج 

إلى جْعل الخصاب مدتجيبًا لحاؿ السخاَشب، ومغ  ىدعأّنو يتجاولية يخيج تحقيقيا، فزاًل عغ 
 .(ٕ)ثع تحقيق التفاعل واالندجاـ

اكيب ُو مغ مقاصج ىحه التخ دَ وستكػف دراستشا في ضػء ما حاوؿ الذارحػف تمسّ 
التي تكتدب خرػصيتيا مسا يشػء بو الستكمع مغ مقاصج وأغخاٍض السخالفة لمتختيب السعتاد، 

 .كيَب ال تجارؼ التخاكيب السألػفةوانفعاالت يتصمب تػصُميا تخا

وقج ذكخ الذارحػف ثالثة أنػاع مغ التقجيع والتأخيخ وىي )الشحػؼ والجاللي 
 والتشاّصي(، وسشقف عمى بعزيا لتبّيغ البعج القرجؼ الحؼ ذكخوُه.

عمى عاممِو، وقج رّكد التقجيع الشحػؼ، ويعشى بو التقجيع الحؼ يكػف بتقجيع المفع 
كاف ذلظ راجعًا ورّبسا  ،االىتساـ( غالباً قْرج عمى ) التقجيع مغ الشػع في ىحاالذارحػف 

في ضّل شياع ىحا القرج في السخجعيات الشحػية حتى كانت مػضع نقٍج عشج  لثقافتيع الشحػية
واعمْع أّنا لع نججىع اعتسجوا فيو شيئًا يجخؼ مجخػ األصل غيخ العشاية الجخجاني بقػلو: ))

                                                           

 .ٚٓٔيشغخ: عمؼ السعاني:  (ٔ)
 .ٕٗٓيشغخ: التجاولية عشج العمساء العخب:  (ٕ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕ٘) 

ِمْدِكيٌؽ ِاْبُؽ آَدَم َمْكُتؾُم تقجيع الخبخ عمى السبتجأ في قػلو )ع(: )) ذلظ ومغ ،ٔواالىتساـ((
ْخَقُة، َوُتْشِتُشُو َاْلعَ  ُة، َوَتْقُتُمُو َالذَّ ، إذ (ٕ)((ْخَقةُ َاأْلََجِل، َمْكُشؾُن َاْلِعَمِل َمْحُفؾُظ َاْلَعَسِل، ُتْؤِلُسُو َاْلَبقَّ

آدـ( السبتجأ مؤخخ وخبخه مقجـ، والتقجيخ ابغ آدـ رأػ أغمب الذارحيغ أّف قػلو )مدكيغ ابغ 
ـ عميو ألف ذكخه أىع ، وذكخ التدتخؼ أّف التقجيع ىشا لقْرج االختراص (ٖ)مدكيغ، وُقجِّ

. ويبجو (ٗ)وحْرخ السدكشة بابغ آدـ الختراصِو دوف سائخ الحيػانات بسجسػع ىحه الرفات
فاألوؿ يكػف ثابتًا لمذيء وغيخه، أّما أّف ىشاؾ فخقًا بيغ قرج االىتساـ وقْرج االختراص، 

ػعة سكػنُو قج ورد مقّيجًا بسجلالثاني فيكػف مختّرًا بو فقط، وىحا السعشى أقخب لقْرج الشّز 
 فّ أوما يمحع في الشّز  ،اإلنداف فقطمغ الرفات التي جعمت صفة السدكشة ىشا مختّرة ب

لبياف خصػرة  بياف األسباب، ولعّمودكشة( قبل اإلماـ )ع( استيل الكالـ بحكخ الشتيجة )الس
األمخ ولفت االنتباه إليو، فتخكيد الشبخ عمى لفع )مدكيغ( بشقمِو مغ مػقٍع متأخٍخ وجْعمُو في 
صجارة الكالـ، ومع ىحا الشقل يشتقل مخكد اىتساـ الستمقي مغ السدشج إليو )ابغ آدـ( إلى 

(( ًَخٍُِكَ اإلِٔسَبُْ ضَعِيفبً)) السدشج )مدكيغ(، كػنو يسثل حقيقة اإلنداف، قاؿ تعالى:

(، والقْرج ىشا مغ تبئيخ االختراص بالسدكشة ىػ ))كْدخ الشفػس مغ سػرة ٕٛ)الشداء:
، وقج عسَل ىحا التحميل التجاولّي الحؼ وقَف (٘)الكبخ والعجب والفخخ وأمثاليا في الخذائل((

ج سياقّية سػاء عميو الذارحػف عسَل عمى استشصاؽ ما في الخصاب مغ وضائف ومقاص
أكانت مباشخة أـ غيخ مباشخة، وىحا ما يجعل مغ لغة خصاب الذخوح لغًة تجاوليًة حاممًة 

 ألبعادىا الدياقّية والػضيفّية.

                                                           

 .ٚٓٔدالئل اإلعجاز: ٔ))
 .ٓ٘٘نيج البلغة:  (ٕ)
 .ٜٛٗ/ٕٔوالخؾئي:، ٕٙ/ ٕٓ، والسعتدلي: ٜٛٙ/ٕيحري: ، والكٖٚٗ/ ٖيشغخ: الخاونجي:  (ٖ)
 .ٖٖٚ/ ٔٔيشغخ: التدتخي:  (ٗ)
 .ٓٓ٘/ ٘البحخاني:  (٘)
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 (ٕٙ) 

ومغ أنػاع ىحا التقجيع ما ذكخه الذارحػف مغ تقجيع شبو الجسمة عمى متعمقِو، كسا في 
اَعَة َتْحُجوُكؼْ  َفِإنَّ اْلَغاَيَة َأَماَمُكْؼ َوِإنَّ قػلِو )ع(: ))  مقاصج، وقج تبايشت (ٔ)((َوَراَءُكُؼ الدَّ

ا الداعة فيي ، ولكغ أغمب الذارحيغ عمى أف السقرػد بالغاية ىػ السػت، أمّ الخصاب
القيامة، وقج تتبعػا مقاصج التقجيع والتأخيخ في الشّز، فأشاروا إلى أّف البشية اإلسشادية في 

، (ٕ)، بخالؼ الجسمة الثانية التي اختّل فييا التختيبتختيبياالجسمة األولى قج حافطت عمى 
ولعّل أكثخ مغ فّرل القػؿ في ىحا ىػ الخػئي، إذ رأػ أّف بياف ذلظ ىػ أّف كػف الغاية 
)السػت( أماـ اإلنداف، وىحا واضح عشج الكّل لحا أجخػ )ع( الكالـ فيو عمى الحقيقة بتقجيع 

أمّا في الجسمة الثانية،  ،ّف الغاية أمامكعإف :الّتاخيخ حيث قاؿما حّقو الّتقجيع وتأخيخ ما حّقو 
فسغ السعمـػ أّف نطخ الجاىل يكػف دائسا إلى ما بقي مغ عسخه وإلى ما ىي أمامو مغ 

في  ػع( عمى أّف ما تحدبػنو أمامكع فيالّداعات الباقية غيخ ممتفت إلى ما مزى، لحا نّبو )
إلى الغاية التي أمامو )السػت(، تحّث االنداف وتدػقو فكع باعتبار أّنيا تحجوكع، ءالحقيقة ورا

كع الّداعة، لسديج االىتساـ بو وزيادة إشعاره بيحا ء: إّف ورااالسع وقاؿ قّجـ الخبخ عمى الح
السعشى. فشمحع ىشا البعج التجاولي لمذارح مغ خالؿ الحخص عمى كذف اإلرادة االستعسالّية 

ألّنيا مختبصة بدياؽ الحاؿ، فمّسا  ؛السشجد، وىحه اإلرادة ىي شيء زائج عغ التخكيبلمتخكيب 
عمى مخاعاة الختب، ولكغ لّسا كاف  الخصابكاف السػت معمػمًا ومتيقشًا عشج الجسيع جخػ 

عمى ما  الخصابمػقف السخاَشب مختمفًا مغ القيامة استجعى ذلظ اختالؼ التخكيب، فخّكد 
 .(ٖ)ليذ مدمصًا عمى التخكيب في ذاتِو فحدب، وإّنسا في خػاّصو إذفج وراء السػت، فالقر

ىشاؾ تخاكيب مغ الكالـ يكػف التقجيع والتأخيخ فييا معشػّيًا أؼ ال عالقة لُو بتقّجـ 
العامل عمى معسػلِو، فيػ تقجيع معشػؼ ال نحػؼ، ومغ ذلظ ما ذكخُه بعس الذارحيغ في قػلو 

ُكْؼ َعَميَّ َفالشَِّريَحُة َلكُ َأيَُّيا الشَّاُس )ع(: ))  ْؼ و..ِإنَّ ِلي َعَمْيُكْؼ َحّقاا َوَلُكْؼ َعَميَّ َحقٌّ َفَأمَّا َحقُّ
                                                           

 .ٕٙنيج البلغة:   (ٔ)
، ٙ/ٕ، ومكارم:٘ٛٔ/ٔ،والسؾسؾي:ٕٕٕ/ٕٔ، والتدتخي:ٖٔٔ/ٔ، والعمؾي:ٕٕٙ، ومجيؾل:ٕٖٓ/ٖيشغخ: الخؾئي: (ٕ)

 .ٕٗٔ/ٔوالذيخازي:
 .ٜٕٔيشغخ: دراسات في المدانيات العخبية:  (ٖ)
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 (ٕٚ) 

، إذ ذىب الذارح العمػؼ إلى أّنُو )ع( ))إّنسا قّجـ ما (ٔ)((َوَأمَّا َحقِّي َعَمْيُكْؼ َفاْلَؾَفاُء ِباْلَبْيَعِة..
، (ٕ)بة عمى ما يكػف متعمقًا بيع((ضحػاليع والسػاذلظ مغ االىتساـ بأليع عمى حّقِو لسا في 

وفي ما ذكخُه الذارح قرج تزسشي بزخورة التداـ اإلماـ بحقػؽ السأمػـ وتقجيسيا عمى 
حقػقِو. ولكغ ُيمحع في الشّز اختالؼ في التقجيع والتأخيخ، ففي بجاية الشّز قّجـ اإلماـ )ع( 

((، ثع بعجىا قّجـ حقيع عمى حّقو حّقو عمى حّق الشاس ))ِإفَّ ِلي َعَمْيُكْع حَ  ّقًا َوَلُكْع َعَميَّ َحقٌّ
)ع(، وىػ ما ذكخُه الذارح، ولعّل الدبب في التقجيع األوؿ ىػ أّف حّقو كاف أضيخ مغ حّقيع، 
فدياؽ الكالـ الػارد في الشّز يػحي بيحا، إذ أجسع الذارحػف عمى أّف الخصبة كانت بعج 

ـ، فيي جاءت لغخض استشفار الشاس إلى الحخب، وىشا تخمف أصحابِو عغ قتاؿ أىل الذا
ا تقجيع حّقيع بعج يكػف حّق اإلماـ )ع( عمييع في الصاعة والتداـ أوامخِه أضيخ لحا قّجـ حقو. أمّ 

فبعج إف ثبت أّف  ؛بل ىػ يتزسغ بعجًا حجاجّيًا أيزاً  ،ذلظ فال يبجو مغ باب االىتساـ فحدب
لكّل شخٍؼ مغ الستخاشبيغ حّقًا وعمى كّل مشيسا االلتداـ بحلظ، أراد )ع( أف يثبت التدامُو 
بحّقيع أواًل حتى يكػف لدامًا عمييع الػفاء بحّقو والصاعة لُو، لحا قّجـ حّقيع حتى تكػف عميو 

بًا واستجراجًا لصباعيع فإف بحلظ الحّجة، لحا رأػ البحخاني أّنُو )ع( بجأ ببياف حّقيع عميو أد
، فالتقجيع ىشا ))مجعاة قبل حق الشفذ أليق باألدب وىع لدساعو أقبل اآلخخ بحقّ  البجءَ 

لمتأثيخ في نفػس الدامعيغ، إلى جانب كذفو عغ البعج الذعبي والجساىيخؼ لمحكػمة 
خ الكالمّية ، فعسمت قرجية الخصاب عمى تحجيج كيفّية التعبيخ وتػجيو العشاص(ٖ)اإلسالمية((

 إلنجاز الغخض الستػخى مشيا.

َنا اْلُقْخآُن ِإَلْيِيُؼ اتََّبْعَشاُىْؼ، َوِإْن َجخَُّىْؼ ِإَلْيَشا اتََّبُعؾَناومغ ذلظ قػلو )ع(: )) ، (ٗ)((َفِإْن َجخَّ
باعو، جخيًا عمى عادتِو في باعيع عمى اتّ إذ رأػ بعس الذارحيَغ أّف اإلماـ )ع( قّجـ اتّ 

                                                           

 .ٜٚنيج البلغة:   (ٔ)
 .ٔٓٗ/ٔالعمؾي: (ٕ)
 .ٕٔٛ/ٕ. ويشغخ: البحخاني: ٜٕٔ/ٕمكارم: (ٖ)
 .٘ٛٔنيج البلغة:  (ٗ)
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 (ٕٛ) 

، ومغ يمحع سياؽ الخصبة التي (ٔ)والسشاصفة مع كػف اتباعو أحّق وتقجيسو أولىالسالشفة 
ليا حتى آخخىا، فال ُيدتبعج ورد فييا الشّز يخػ أّنُو قائع عمى السحاججة مع الخػارج مغ أو 

ىحا أف يكػف قْرج التقجيع ىشا مػّضفًا لبعٍج حجاجّي قائع عمى إلداـ الصخؼ اآلخخ وفق عمى 
فدو )ع(، ألّنيع أرادوا التحاكع إلى القخآف، فيػ )ع( يقػؿ ليع إف جخػ القخآف لكع ما يمـد بِو ن

اتبعشاكع، وإف جخػ لشا فديكػف عميكع اتباعشا، فيػ )ع( وإْف كاف متأكجًا بأّف القخاف معُو إاّل 
. وقج ال يبعج أّف االماـ )ع( قَرَج السعمػمات (ٕ)أّنو أراد إثبات الحّجة عمى السخاَشب

ّرمة سابقًا لجػ السخاشبيَغ فتكػف مغ السعخفة السذتخكة بيشيسا، معتسجًا في ذلظ دالالت السح
عمي مع القخآف والقخاف مع عمي، ال يفتخقاف حتى الحجيث الستػاتخ بيغ السدمسيغ جسيعًا: ))

 .(ٖ)يخدا عمى الحػض((

بالتقجيع والتأخيخ وىشاؾ نػع آخخ ليحه الطاىخة نمسدُو عشج الذارحيغ، وىػ ما ُيدسى 
التشاصي، ويحجث بدبب تقاشع نّريِغ، وىػ مرصمح لُو جحور في مباحث التذابو 

، ومشو (ٗ)واالختالؼ التي تجرس االختالؼ الحاصل في الشّز وعالقتُو بالسعاني السقامّية
َياَح ِبَخْحَسِتِو َوَوتََّج بِ التقجيع والتأخيخ في قػلو )ع(: )) ُخؾِر َنَذَخ الخِّ َأْنَذَأ َمَيَجاَن َأْرِضِو..الرُّ

...اْلَخْمَق ِإْنذَ  َجاِء َوَسَكاِئَػ ُثؼَّ َأْنَذَأ ُسْبَحاَنُو َفْتَق اأْلَْجَؾاِء َوَشقَّ اأْلَرْ اءا َواْبَتَجَأُه اْبِتَجاءا
َجَعَل ُسْفَلُىؽَّ َمْؾجاا  َفَدؾَّى ِمْشُو َسْبَع َسَسَؾاتٍ ِريحاا اْعَتَقَؼ َمَيبََّيا.. ُثؼَّ َأْنَذَأ ُسْبَحاَنوُ اْلَيَؾاِء..

، فمسا كانت )ثع( تفيج التختيب مع السيمة، دّؿ ))ضاىخ (٘)((َمْكُفؾفاا َوُ ْلَياُىؽَّ َسْقفاا َمْحُفؾعاا 
ألنو قج قاؿ قبل: فصخ  ؛ىحا الكالـ أنو سبحانو خمق الفزاء والدسػات بعج خمق كل شيء

، وىػ وابتجأه ابتجاءً  الخالئق ونذخ الخياح ووتج األرض بالجباؿ ثع عاد فقاؿ أنذأ الخمق إنذاءً 

                                                           

 .ٕٛ٘/ٔ، والكيحري:٘ٗٓٔ/ ٖيشغخ: العمؾي:   (ٔ)
 .ٜٗٔ/ٛيشغخ: الخؾئي:  (ٕ)
 .ٕٚٔالرؾاعق السحخقة:  (ٖ)
 .ٖٚ٘التقجيؼ والتأخيخ في محخمات الشكاح في القخآن الكخيؼ )بحث(: يشغخ:  (ٗ)
 .ٔٗ-ٜٖ: نيج البلغة (٘)
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 (ٕٜ) 

، فسخالفة الشّز العمػؼ (ٔ)لفطة ثع لمتخاخي((ؿ: ثع أنذأ سبحانو فتق األجػاء و اآلف يقػ 
العتيادية الستزسشة بجء لمتختيب السشصقي الستخّسخ في ذىغ الذارح كستمٍق عمى وفق خبخاتو ا

الخمق باألرض أواًل ثع الدساء، جعمتيع يؤولػف مقاصج ىحا العجوؿ السخالف لمسألػؼ عشجىع 
ت مدتقاة مغ الشرػص سػاء أكانالحؼ اعتسجوا فيو عمى مخجعياتيع الثقافية والسعخفية 

ة حاولػا فيو السقجسة )القخاف والتػراة..( أـ غيخىا، وىحا بصبيعة الحاؿ أنتج تأويالت عجّ 
 الػقػؼ عمى قرجية الشّز في خخقو ليحا التختيب.

 خمق األرض            خمق اإلنداف              ءألصل عشج الذارحيَغ*: خمق الدساا

 خمق الدساء     خمق اإلنداف        خمق األرض                  :ما جاء في الشّز 

 وقج أجاب الذارحػف عغ ىحا بثالثة أوجو:

الكالـ الحؼ قبل )ثع( يحسل عمى تقجيخ العمع اإلليي الدابق  رؼ إلى أفّ حاألوؿ: ذىب الكي
، بسعشى أّف ما ذكخُه )ع( مغ خمِق (ٕ)ا ما بعجىا فُيحسل عمى الخمق واإلبجاعلػجػد األشياء، أمّ 

بعج، أما  حجثتهللا تعالى ولّسا كانت  في عمعِ  األرض واإلنداف ىػ إشارة لحالٍة كانت مقّجرة
خمق الدساء فيػ واقع أؼ ليذ في حالة التقجيخ وإّنسا حالة اإلبجاع الحاصمة، وىحا ال يخمػ 

ج إشارة ليحا القْرج، وإّنسا اعتس ةأّف الشّز ليذ فيو أيّ  فزاًل عغأويل، مغ تكمف في الت
 التجاوليػف. ؿالذارح فيو مقػماتو الحاتية ال السقػمات الدياقية، كسا يقػ 

قاؿ السعتدلي: ))أف قػلو )ثع( ىػ تعقيب وتخاٍخ ال في مخمػقات البارغ سبحانو بل  الثاني:
(، كأنو يقػؿ: ثع أقػؿ اآلف بعج قػلي الستقجـ إنو تعالى أنذأ فتق األجػاء، عفي كالمو )

، ويبجو أف ىحا (ٖ)ويسكغ أف يقاؿ إف لفطة ثع ىاىشا تعصي معشى الجسع السصمق كالػاو((
                                                           

 .ٚ٘/ ٔ. وبشغخ: الخاونجي: ٗٛ/ ٔالسعتدلي:  (ٔ)
 .ٖ٘ٔ/ ٔيشغخ: الكيحري:  (ٕ)

ومؽ خظبة لو )ع( يحكخ فييا ابتجاء خمق الدساء واألرض وخمق )*( وقج عشؾَن الذخيف الخضي ليحه الخظبة بقؾلِو: 
 آدم. )الدساء، األرض، اإلندان(

 .ٖٔٚ/ٔ، والخؾئي:ٓٔ/ٔ. ويشغخ:عبجه:ٗٛ/ ٔالسعتدلي:  (ٖ)
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 (ٖٓ) 

إلخزاع قْرج الشز لجاللة )ثع( الستعارفة في ذىغ الذارح وثقافتِو، وىػ التأويل محاولة 
مصمق الجسع الستعساؿ مغ )ثع( ( لػ أراد عغيخ خاضع لقْرج الشّز وال سياقو،كسا أّنو )

 الػاو صخاحة.

الحؼ ذىب إلى  أّنو ))لّسا أشار )ع( في الفرل الستقجـ إلى ندبة خمق الثالث: رأػ البحخاني 
قجرة هللا تعالى عمى سبيل اإلجساؿ شخَع بعجه في تفريل الخمق وكيفية إيجاده  العالع إلى

 . وىػ سْمب لجاللة )ثّع(.(ٔ)واإلشارة إلى مبادئو لحلظ َحُدَغ إيخاد )ثّع((

والحؼ يبجو أنو يسكغ حسل قْرج الشّز في ىحا التختيب ىشا عمى التجرج في االرتقاء 
، فبجأ باألصغخ)الخمق الجنيػؼ( ثع األكبخ)خمق -سبحانو-بحكخ اآليات واألدلة عمى قجرتو 

بل أفادت عطع الفخؽ بيغ  ،الدساء(، وكأف )ثع( لع تفج التختيب والتخاخي الدمشي بيغ الحجثيغ
 ةٍ((فَبسْزَفْزِيُِْ أَىُُْ أَشَذُّ خٍَْمبً أََ َِّْٓ خٍََمْنَب إَِّٔب خٍََمْنَبىُُ ِِّٓ طِنيٍ ٌَّبصِالخمقيغ، قاؿ تعالى: ))

ليذ السقرػد بالتخاخي فاضل الدامخائي بقػلو: )) رالجكتػ ، وىحا ما أّكجُه (ٕٚالشازعات:)
كاف ذلظ بالدماف أـ في الرفات أـ في أالسيمة الدمشية فقط، بل عسـػ البعج والتبايغ سػاء 

، الخمقيغ، فأفادت التجرج والتفاوت بيغ (ٕ)ىحه المفطة تفيج البعج عسػمًا(( غيخىسا، وذلظ أفّ 
ى، وال ُتحَر  التي ال ُتعجّ  ئوغ قجرة هللا تعالى وتعاضع نعساسياؽ الكالـ يشّز بالحجيث ع فّ وإ

ج بالشدبة لمسخاَشب بالتجرج مغ األقخب إلى األبع أَ ا ال يبعج كػف اإلماـ )ع( قج بجومغ ىش
 ،خمق الدساء)ع( باألرض السحدػسة أماميع ثع انتقل إلى خمق الشفذ وبعجىا  أ)الشاس(؛ فبج

ٌُّْلِنِنيَ. ًَفِي ولعّل ىحا القرج يتػافق مع ما ذكخه القخآف، قاؿ تعالى: )) ًَفِي اٌْأَسْضِ آيَبدٌ ٌٍِّ

التػضيف االستعسالي لطاىخة التقجيع والتأخيخ ف ،(ٕٔ-ٕٓ(( )الحاريات:أَٔفُسِىُُْ أَفٍََب رُجْصِشًَُْ

الدياقات الكالمية، وقرجية الشّز، والخمفيات إّنسا يخجع إلى اعتبارات تجاوليٍة أىّسيا 
 السذتخكة بيغ أشخاؼ الخصاب.

                                                           

 . ٖٛٔ/ ٔالبحخاني:  (ٔ)
 .ٜٕٓ/ ٖمعاني الشحؾ:  (ٕ)
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َلْؼ ُيؾَلْج ومغ التقجيع والتأخيخ الشّري ما أشار إليو بعس الذارحيغ في قػلو )ع(: ))
التقجيع ىشا ، إذا جاء (ٔ)((َلْؼ َيِمْج َفَيُكؾَن َمْؾُروثاا َىاِلكاا ؾَن ِفي اْلِعدِّ ُمَذاَركاا وَ ُسْبَحاَنُو َفَيكُ 

وقج فّرل الخاونجؼ القػَؿ ىشا في (، ٖ(( )اإلخالص:ٌَُْ يٍَِذْ ًٌََُْ يٌٌَُذْبخالؼ الشّز القخآني ))

بياف قرجية التقجيع والتأخيخ معتسجًا في ذلظ عمى اختالؼ سياقات الشّريِغ القخآني والعمػؼ؛ 
ة االثبات لُو تعالى وىػ عمى صف -تبعًا لدياؽ الخصبة -إذ ذىب إلى أّنو )ع( استجّؿ أواًل 

القجـ، لحا قّجـ )لع يػلج(، ألّنو تعالى لػ كاف مسغ يػلج لجؿَّ ذلظ عمى حجوثو، ثع استجّؿ ثانيًا 
عمى صفة الشفي لو تعالى وىػ كػنو غشيًا، وذاؾ نفي حاجة الػلج عشو، فحدغ التقجيع 

ّف إص ىػ أفَّ الييػد الحيغ يقػلػف: والتأخيخ لحلظ.وأّما القخآف فإّف سبب ندوؿ سػرة االخال
ّللّا تعالى عمييع بتقجيع قػلو )لع  عديخًا ابغ ّللّا، ولّسا سألػا الشبي )ص( عغ ندب الخب، فخدَّ 

. والحقُّ أّنشا نقف ىشا عمى (ٕ)يمج( إلثبات أّنُو تعالى لع يمج عديخًا كسا يقػلو الييػد، وال غيخهُ 
ماـ )ع(، فحيَغ وقف الذارح أماـ ىحا التخكيب غيخ السألػؼ ذىشيٍة تجاوليٍة في تحميل نّز اإل

خبارّيًا مجخدًا، إأّنيا تحسل أكثخ مغ كػنيا معشًى في االستعساؿ، تبعًا لثقافتِو القخآنّية، والحَع 
، وىحا ما حاوؿ (ٖ)فيي تتعمق عشجُه ))بالبشية الجاخمية السختبصة بالسعشى في ذىغ الستكمع((

وفق عمى لقخآف شخَع في بياف سبب ذلظ فبعج أف بّيَغ التقاشع الشّري مع ا ،الذارح تقّريو
بذكٍل  –سياقات الكالـ التي اقتزت ىحا التسايد في الشرػص، فالػضائف التجاولية تديع 

في تحجيج ضاىخة التقجيع والتأخيخ مغ خالؿ تجاخميا في تكػيغ الخسالة التخاشبية،  –الفٍت 
ليحه الطاىخة ىشا ال يخجع إلى التقعيج الشحػؼ، وإنسا لذخوط  التػضيف االستعساليف فإذ

إليو بعس الذارحيَغ،  َت فتلاؿ مع السقاـ. وىشاؾ أمخ  آخخ تجاولية مغ أىسيا اندجاـ السقا
الخصاب لمعاّمة مغ الشاس، وىحا ضاىخ مغ سياؽ الخصبة السقامي والسقالي فمّسا كاف  أفّ وىػ 

مغ االحتجاج  اً يتػافق مع ذلظ، لحا عّجوا ىحا الشّز نػع الخصاب كحلظ لِدـ أف يدتعسل ما

                                                           

 .ٕٔٙ-ٕٓٙنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٙٛٔ-٘ٛٔ/ٕيشغخ: الخاونجي: (ٕ)

 .ٜٛفي نحؾ المغة وتخاكيبيا:   (ٖ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٖٕ) 

 عتسجُ ي، فالخصاب ىشا خصاب عقائجّؼ (ٔ)الحؼ ُيعخؼ بالخصابة وىػ نافع في مػاجية العػاـ
الدياؽ االجتساعّي في أّف الػالج يكػف مذاركًا البشِو في عّده، والػلج يخث والجُه )جخيًا عمى 
عادة البذخ( كسا يرخح الذارحػف، وىحا ما قج يعمل لشا البجء بقػلو )ع( )لع يػلج(؛ إذ البحث 

يدتمـد عغ عّمة اإليجاد ىػ الحؼ يكػف مقجمًا عشج العاّمة، فالدؤاؿ عغ أصل الذيء وحجوثِو 
الدؤاؿ عشُو: مغ أيغ جاء؟ وىحا ما قج يدتجعي البجء باألقخب إلى عقػليع وىػ )لع ُيػلج( 
لشفي األصل. أما في الشّز القخآني فقج أشار الذارحػف أف الدياؽ الخارجي )سبب الشدوؿ( 

ـ )لع يمج(. وفي ىحا بعج تجاولّي آخخ يتسثل في مخاعا ة ىي لشفي إثبات الػلج عشُو لحا ُقجِّ
 السخاَشب.

بعس مػاضع التقجيع في الشيج وأفخغػىا مغ دالالت القْرج، شارحػف عمى وقج وقف 
َمْؽ َكاَن َلُو ِمْؽ َنْفِدِو َواِعٌع َكاَن وومغ ذلظ ما ذىب إليو الخػئي في شخحو لقػلو )ع(: ))

ِ َحاِفعٌ  تعّمق بقػلو )واعع(، ، إذ ذىب إلى أّف الجار  والسجخور )مغ نفدو( م(ٕ)((َعَمْيِو ِمَؽ َّللاَّ
( متعّمق بحافع ، ولعّل (ٖ)وقج ُقّجـ مخاعاة لمّدجع، و)لُو( ضخؼ لػ)مدتقّخ( خبخ كاف، و )مغ ّللاَّ

ّف الدجع في الحكع العخبية يسثل إىػ ما جعل الذارح يحىب ليحا، إذ كػف الشّز حكسًة 
يع بِو وحجُه، إّنسا يسكغ القػؿ ضاىخة مألػفة، وىحا إف كاف محتساًل ىشا إاّل أّنُو ال يسكغ التدم

ّف التشاسب الرػتي جاء متّسسًا لقْرج االختراص، فتقجيع شبو الجسمة عمى متعمقيا في إ
، الحؼ يطيخ في تقجيع الجار والسجخور (ٗ)سياؽ اإلثبات غالبًا ما يكػف لغخض االختراص

مغ داللة الػعع )مغ نفدِو(، إذ يمـد أف يكػف شخط الػعع صادرًا مغ الشفذ، وىحا يتزح 
التي ربصيا بعس الذارحيغ بالشفذ، فيػ تخويس الشفذ، ولدـو العجؿ في قػتي الذيػة 

                                                           

لعاّمة الشاس، أما الدياق السقالي فشمحع ذلػ مؽ خلل شيؾع  تفي الدياق السقامي )الخارجي( إن الخظبة كان( *)
 ألفاظ مثل )عباد هللا، وأييا الشاس(.

، ٜٔ/ٖ، والذيخازي:ٖ٘ٓ/ٓٔ، والخؾئي:ٜٕٓ، والجرة الشجفية: ٚٔ/ٚ، ومكارم:ٓٛ/ٓٔيشغخ: السعتدلي:  (ٔ)
 .ٕٛٔ/ٖوالسؾسؾي:

 .ٖٛٗنيج البلغة: (ٕ)
 .ٖٗٔ/ٕٔيشغخ: الخؾئي: (ٖ)
 .ٖٕٚ-ٖٕٙيشغخ: الظخاز:   (ٗ) 
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، وال يخفى ما لجاللة اسع الفاعل )واعع( التي تجّؿ عمى مغ قاـ بالفاعل، وكأّنيا (ٔ)والغزب
ة فالتقجيع يكػف لغخض إضيار مكػٍف ذؼ أىسية خاّص  ،يج لفاعمية الشفذ في عسمية الػععتأك

في الكالـ، وىحا يشصبق ايزًا عمى شبو الجسمة )مغ هللا( فيػ يطيخ حالة التالـز بيغ 
شا لػ الحالتيِغ؛ فستى كاف الػعع متحققًا مغ الشفذ كاف الحفع حاصال مغ هللا تعالى. أّما أنّ 

ا بيغ التخكيبيِغ التزحت الفػارؽ بيشيسا واتزح القْرج مغ نّ أعجنا التخكيب ألصمو وقار 
يع، فإدراؾ قيسة التقجيع ))يدتمـد استحزار األصل واسترحابِو لُيقاس عميو درجة التقج

، فالتخكيب األصل )مغ كاف لُو واعع  مغ نفدِو، كاف لُو حافع  مغ هللا(، وىحا (ٕ)العجوؿ((
ليذ مغ ذات اإلنداف، فيكػف السعشى: مغ كاف لُو واعع  الػاعع خارجيّ  فّ ألتخكيب يحتسل ا

تعالى ال كػنُو  يعطُو ويححرُه مغ نفدِو، كسا أّنُو يحتسل أيزًا كػف الحافع يحفطُو مغ هللا
تقجيع شبو الجسمة في الشّز حافَع عمى بياف القرج،  ومغ ىشا يتزح أفّ  ،تعالى ىػ الحافع

 لقْرج عشج الستمقي.التأخيخ قج يؤدؼ إلى إخالؿ في با فّ وإ

 ثانياا: الححف

و فيػ إسقاط جدء الكالـ أو كمّ  صصالحاال في اإلسقاط، أما:الححؼ في المغة
))االعتجاد بالسبشى العجمي عمى ما يدسػنو  أّنوفي الجرس المداني الحجيث  وُيعّخؼ، (ٖ)لجليل

zero morpheme  فالبشيات الدصحية في الشرػص غيخ مكتسمة غالبًا بعكذ ما قج يبجو
 .(ٗ)لسدتعسل المغة العادؼ((

الحجيث عغ الححؼ يفتخض تقجيخ تخكيب أصمي تفخعت عشُو الجسمة التي وقع إّف 
يا تعخضت لذّتى ضخوب الححؼ تبعًا لسػاقف تذكيل الخصاب، وىحا فييا الححؼ، إال أنّ 
إذ ))يدتسج الححؼ أىسيتُو مغ حيث  ؛ىػ الحؼ يسشح الححؼ أىسيًة خاّصةالتقجيخ،فيسا يبجو، 

                                                           

 .ٕٛٙ/٘، والسؾسؾي: ٖٙٓ/٘يشغخ: البحخاني:  (ٔ)
 .ٜٕٔدراسات في المدانيات العخبية:   (ٕ) 
 . ٕٓٔ/ٖالبخىان في عمؾم القخآن: يشغخ:  (ٖ)
 .ٗٗٔعاىخة الححف في الجرس المغؾي:   (ٗ)
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أّنو ال ُيػَرد السشتَطخ مغ األلفاظ، ومغ ثع يفجخ في ذىغ الستمقي شحشًة تػقع ذىشُو، وتجعمُو 
، فتقجيخ الستمقي )الذارح( لمسححوؼ، سػاء مغ حيث الكّع (ٔ)يفكخ فيسا ىػ مقرػد((

يجعمو شخيكًا لمسشتج في بشاء الشز وقرجيتِو، وذلظ مغ خالؿ  )السقجار( أـ مغ حيث السػقع
ملء الفخاغات والفجػات بيغ عشاصخ الشّز، لحا يخػ بعس الباحثيغ أف تأويالت الححؼ 
))تجخل في صسيع الجراسة التجاولية نطخًا إلى اعتسادىا عمى تأويل السقاـ واستحزار 

تسثل في ولي آخخ لطاىخة الححؼ، ي. وىشاؾ جانب  تجا(ٕ)معصيات الدياؽ التخاشبي((
العسمية، وىحا يتػافق تساما مع نطخية  هفي ىح اً ميسّ  اً أسّ بػصفِو اعتسادىا )عمع السخاشب( 

صالقًا مغ االعتقاد بأّف الخصاب نالتجاوليات الحجيثة التي أولت السخاَشب اىتسامًا خاّصًا ))ا
 .(ٖ)يتػّجو )مغ وإلى( أحج الصخفيِغ((

ححؼ الفاعل، ويتّع ذلظ مغ خالؿ ومغ صػر الححؼ التي وقف عمييا الذارحػف 
نطاـ التخكيب في السبشي لمسجيػؿ، فقْرج السؤّلف يطيخ مغ خالؿ ىحه البشية السحّػلة عغ 

ُمِشَع ؾَك ِحيَؽ َقَشَط اأْلََناُم وَ َنْجعُ األصل، وقج وقف الذارحػف عشج قػلو )ع( عشج االستدقاء: ))
َؾامُ وَ  اْلَغَسامُ  لع فاعمو، و  دعَّ ( عمى ما لع يُ شع الغساـُ سا قاؿ )مُ نّ إ، قاؿ الخاونجؼ: ))و (ٗ)((َىَمَػ الدَّ

خ ما بقـػ حتى يغيخوا ّللّا ال يغيّ  بأفّ  عالماً وإ  اً ّللّا الحؼ ىػ الفاعل لحلظ تأدب يزف السشع الى
سا ُيعخؼ بخصاب ب تتعمق، وىشا نمحع التفاتًة تجاولية (٘)ما بأنفديع فكأنيع ىع السغيخوف((

التأّدب، فالستكمع اإلماـ )ع( في سياؽ الصمب مغ هللا تعالى، وىحا الصمب )السصخ( مسشػع 
اإلماـ  قاؿ فعّمة السشع متعّمقة بالشاس ال بالحات السقجَّسة، لحاعغ الستكمسيغ،  صادرٍ  بدبٍب 

، ويكػف التأّدب ))مع اَل َتْأُخَحَنا ِبُحُنػِبَشا(())َأالَّ ُتَؤاِخَحَنا ِبَأْعَساِلَشا وَ بعج ىحا الكالـ مباشخة: 

                                                           

 .ٙٓٔالسرظمحات األساسية في لدانيات الشص وتحميل الخظاب: (ٔ)
 .ٕٖٔٔ/ٕ. ويشغخ: أصؾل تحميل الخظاب: ٜٓمغامخة السعشى مؽ الشحؾ إلى التجاولية:  (ٕ)
 .ٗ٘الخظاب القخاني دراسة في البعج التجاولي:   (ٖ)
 .ٕٚٔنيج البلغة:   (ٗ)
 .ٖٛ/٘، ومكارم:ٜٕٔ/ٜ، والشقؾي:ٜٔٙ/ٕ، والعمؾي:٘٘٘/ٔ. ويشغخ:الكيحري:ٛٔ/ٕالخاونجي:   (٘) 
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، لحا (ٔ)فال يحكخ أمامُو ما يحّط مغ قجره، أو يقمل مغ شأنِو(( ؛السخسل إليو، بإف يحتخموُ 
ألنو  ؛مشع الغساـ( فبشى الفعل لمسفعػؿ بوج إلى أّنو )ع(: )) إنسا قاؿ: )و ذىب ابغ أبي الحجي

ىػ مشبع الشعع فاقتزى حدغ األدب أنو لع يدع تعالى و ى هللا كخه أف يزيف السشع إل
يتزسشُو قرج الشز أيزًا، فسغ السعخوؼ في البشاء  آخخَ  اً . ولعّل ىشاؾ جانب(ٕ)الفاعل((

لمسجيػؿ ))أنشا بححؼ الفاعل في الكالـ وزحمقة السفعػؿ بو مكانُو نشقُل بؤرة الزػء مغ 
ؼ الفاعل )هللا( وناب عشُو السفعػؿ )الغساـ(، ، فإذا ُححِ (ٖ)مػقع في الجسمة إلى مػقٍع آخخ((

عشجئح انتقل مخكد االىتساـ مغ الفاعل إلى السفعػؿ، وقج ذكخ ابغ جشي ىحا في حجيثو عغ 
أصل وضع السفعػؿ بو أف يكػف فزمًة وبعج الفاعل، فإذا  ححؼ الفاعل، إذ ذىب إلى أفّ 

قجمػُه عمى الفعل، ثع  إّنيع لع يخضػا  مػه عمى الفاعل، فإذا ازدادت عشايتيع بوعشاىع ذكخه قجّ 
لُو بيحه السشدلة حتى صاغػا الفعل لُو، وبشػُه عمى أّنو مخرػص بو، وألغػا ذكخ الفاعل 
( إّنسا الغخض مشُو أف ُيْعَمع أّنو مشزخب  وليذ الغخض أف ُيْعَمع  ))وكحلظ قػليع )ُضِخَب زيج 

لمسجيػؿ مغ األىسية انتقمت في الكالـ بػساشة السبشي  ، فيطيخ أفّ (ٗ)مغ الحؼ ضخبُو((
ألف الغخض في نّز اإلماـ )ع( إنسا ىػ شمب حجوث الفعل، وليذ  ؛الفاعمية إلى الحجثية

  .ألنو جّل وعال معمػـ في أذىانيع ؛الغخض اإلبانة عغ الحات الفاعمة

تأويل ويختمفػا ورّبسا دعاىع تقجيخ السححوؼ لمػقػؼ عمى قْرج الشز أف يتكمفػا ال
نَُّو َمَلِقُح َفْخِخ اْلَجاِىِميَِّة َفإِ  ِفي ِكْبِخ اْلَحِسيَِّة وَ َفاَّللََّ َّللاََّ ))في ذلظ، فسثاًل في قػلو )ع(: 

َشَئاِن وَ  ْيَظاِن الَِّتي َخَجَع الذَّ ؾا ِفي اْلُقُخوَن اْلَخاِلَيَة َحتَّى َأْعَشقُ ِبَيا اأْلَُمَؼ اْلَساِضَيَة وَ َمَشاِفُخ الذَّ
َتَذاَبَيِت اْلُقُمؾُب ِفيِو َمَياِوي َضَلَلِتِو ُذُللا َعْؽ ِسَياِقِو ُسُمداا ِفي ِقَياِدِه َأْمخاا َحَشاِدِس َجَياَلِتِو وَ 

ُجوُر ِبوِ ِكبْ اَبَعِت اْلُقُخوُن َعَمْيِو وَ َتتَ وَ  ،  فشمحع اختالفيع في الشاصب لكمسة (٘)((خاا َتَزاَيَقِت الرُّ
                                                           

 .ٕٖٚاستخاتيجيات الخظاب:   (ٔ) 
 .ٕ٘ٙ/ ٚالسعتدلي:   (ٕ) 
 .ٕٜٖالحجاج في القخان:  (ٖ) 
 .ٙٙ /ٔالسحتدب:  (ٗ) 
 .ٜٕٛنيج البلغة:  ( ٘)
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 (ٖٙ) 

و ابغ أبي الحجيج إلى أنّ حىب فروا في الشاصب السححوؼ ثالثة تقجيخات، )أمخًا(، وقجّ 
، أما الخػئي فقاؿ: ))واألضيخ عشجؼ أف يجعل (ٔ)(())مشرػب بتقجيخ فعل أؼ اعتسجوا أمخاً 

)أمخًا( مشرػبًا بشدع الخافس متعمق بقػلو )أعشقػا( أؼ أسخعػا إلى أمخ الكبخ، وعمى ىحا 
، أما التدتخؼ فقج أنكخ الخأييِغ (ٕ)اجة إلى التكمف في ححؼ الفعل((التأـ معشى الكالـ بجوف ح

، ورأػ أنيسا ))بال معشى فإنيع لع يعتسجوا، ولع يدخعػا إلى أمخ بحلظ ييساكم الدابقيغِ 
الػصف، وإنسا عسمػا عساًل كاف بحلظ الػصف، وندع الخافس يحتاج إلى قخيشة وليدت 

. (ٖ)، وححؼ كاف مع اسسيا وإبقاء خبخىا كثيخ((اً مححوفمػجػدة، والرػاب كػنو خبخًا لكاف 
وبحث الذارحيغ عغ قْرج الشرب في ىحه الكمسة ىػ ما جعميع يقجروف مختمف العػامل، 
والحؼ يبجو أنو ال حاجة إلى تقجيخ كل ىحه العػامل، ألّنو أقخب إلى كػف الكمسة حااًل، وىػ 

))وقاؿ الخاونجؼ  :ي الحجيج اعتخض عميو بقػلوبما ذكخُه الخاونجؼ في أحج األوجو، ولكغ ابغ أ
اؿ وصف ىيئة الفاعل أو الح ألفّ  ؛ءوىحا أيزا ليذ بذي حاالً  يجػز أف يكػف أمخاً أيزا و 

، فإّنو لسا كاف وصفًا لحاؿ األمع الدابقة، ومػقف الذيصاف (ٗ)ليذ كحلظ(( (أمخاً السفعػؿ و)
وتتابع عميو القخوف، وىػ حاؿ األغمب مغ مشيا، صار ىحا األمخ حااًل تتذابو بو القمػب 

الشاس، ومغ ىشا صار وصفًا لييأة الفاعل )إبميذ(، والسفعػؿ )الشاس( لحا جعمُو )ع( حكسًا 
 عاّما الزمًا.

األصل في الحاؿ أف تكػف مشتقمة، أؼ ال تالـز صاحبيا، إال أف  فّ إويبقى أف نقػؿ 
ؿ: الدياؽ الثقافي الخاسخ في عقػلشا، فشحغ داللة المدـو ليحه الحاؿ متأٍت مغ أمخيغ، األو 

نعمع أف الذيصاف قج تػّعج الشاس باإلغػاء عمى أبج الجىػر وقج سقط الكثيخ مشيع في شخاكِو، 
(، فيي حاؿ مالزمة ٕٙ(( )يذ:ًٌََمَذْ أَضًََّ ِِنىُُْ جِجٍِّبً وَثِرياً أَفٍََُْ رَىٌٌُُٔا رَعْمٌٍَُِْقاؿ تعالى: ))

                                                           

 .ٛٗٔ/ ٖٔالسعتدلي:  (ٔ)
 .ٕ٘٘/ ٔٔ( الخؾئي: ٕ)
 .ٕٗٙ/ ٗٔ( التدتخي: ٖ)
 . ٜٗٔ/ ٖٔ( السعتدلي: ٗ)
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و الشاس(. واألمخ الثاني: مغ الشاحية الشحػية، فالحاؿ ىشا مرجر  وليذ لراحبيا )إبميذ أ
وصفًا، وىحا العجوؿ في الريغة يراحبو عجوؿ في السعشى، وقج أفاد ىشا السبالغة، لكػف 

وداللة  ،(ٔ)السرجر حجثًا مجخدًا مغ الحات والدمغ، وىحا التجخد يسشحُو االستسخاية والجواـ
َتَتاَبَعِت َتَذاَبَيِت اْلُقُمؾُب ِفيِو وَ الساضية الػاردة في قػلو )ع(: )) المدـو ىحه تسشح األفعاؿ

(( بعجًا زمشيًا مصمقًا، بسعشى أّنو ال ُيخاد بيا زمغ  معيغ، بل الحكع يكػف فييا اْلُقُخوُن َعَمْيوِ 
 عمى الجواـ، ))فإذا كانت الغاية مغ الفعل مجلػلو عمى مجخد الحجث وإثباتو لمسػصػؼ بإلغاء

عامل الدمغ فيو كاف الفعل مصمقًا في الدمغ دااًل عمى دواـ الحجث واستسخاره مغ دوف وجػد 
 ،قٍة وحكٍع عاـّ ، ألف الػصف ىشا جاء في سياؽ الحكسة، وإثبات حقي(ٕ)قيٍج يحّج مغ حجثو((

تو بعيجًا عغ التعامل ىشا يكػف مع الشز كسا ىػ حتى تتػضح لشا قرجي ومغ ثع يطيخ أفّ 
 .ت الستكمفةالتأويال

ويطيخ ىحا االختالؼ في تكّمف السححوؼ بحثًا عغ قرج الشّز في قػلو )ع( في 
َخاءَ َيْسُذؾَن اْلَخَفاَء وَ وصف السشافقيغ: )) ليع في تفديخ ا، فقج اختمفت أقػ (ٖ)((َيِجبُّؾَن الزَّ

 :والتقجيخالشاصب لكمستي )الخفاء والزخاء(، فحىبػا إلى أّنيسا مشرػباف بشدع الخافس، 
، أو أنيسا مشرػباف عمى السرجر الحؼ بسعشى (ٗ)يسذػف في الخفاء، ويجبػف في الزخاء

الفاعل، وىػ في األصل صفة لسفعػؿ مصمق مححوؼ، وتقجيخ الكالـ: يسذػف السذي 
أّنو ال داعي لمتأويل بالححؼ حتى ُيػقف عمى  والحؼ يبجو ،(٘)الخافي، ويجبػف الجبيب السزخّ 

وإّنسا يتّع التعامل مع الشّز عمى ما ىػ عميو، فيكػف إعخاب الكمستيغ حااًل قْرج الشّز، 
مؤولة لييأة السشافقيغ، ولسا كانت الحاؿ متغيخة فقج اكتدبت الجواـ لتعخيفيا بػ)اؿ( التي جيء 

                                                           

 .ٜٕٗ/ ٕ( يشغخ: معاني الشحؾ: ٔ)
. وقج ذكخ الجكتؾر كسال رشيج أن مثل ىحه الريغ لمفعل ٖٛ: )ماجدتيخ( اإلطلق والتقييج في الشص القخآني (ٕ)

 .ٕٕٗالساضي تجّل عمى اإلطلق، وفييا تتفق داللة الريغة مع داللة الجسمة. يشغخ: الدمؽ الشحؾي في المغة العخبية: 
 .ٖٚٓ( نيج البلغة: ٖ)
 .ٖٗٚ/ٖ، والسؾسؾي:ٕٖٓ/ٖٔوالشقؾي:، ٙٙٔ/ٓٔ( يشغخ: السعتدلي: ٗ)
 .ٖٓٙٔ/ٗ، والعمؾي:ٕٚٔ، والدخخدي:ٓٗٔ/ٕ: لكيحري ( يشغخ: ا٘)
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بيا لمجاللة عمى السبالغة، وداللة )اؿ( التعخيف عمى السبالغة واردة في الحـّ والسجح، فقج ذكخ 
، فيي (ٔ)أف الشحاة ))قج استعسمػا الجشدية مجازًا في الجاللة عمى الكساؿ مجحًا وذّمًا(( الخضي

يؤتى بيا الستغخاؽ خرائز األفخاد، فشقػؿ: أنت الخجل، أؼ اجتسعت فيظ كل صفات 
الخجاؿ. والشّز كشاية عغ حخكاتيع القػلية والفعمية فيسا يخيجونُو في إخفاء أفياـ الشاس، 

تجاه فاستعساُؿ الستكمع لكمسٍة دوف غيخىا،كسا يخػ أصحاب اال ،(ٕ)في الزخر والجبيب إلييع
يا إلى مديٍج مغ التأثيخ في ذىغ الستمقي ))عمى أساس أّف الكمسة ئالتجاولي، إنسا يخمي مغ ورا

السختارة أعمق بعالع خصابيع وأمزى أثخًا بسا ليا مغ زوائج معشػية جاءتيا مغ المغة أو 
 .(ٖ)يسا جسيعا((االستعساؿ أو مش

َ ِفي أَ ))ا في قػلو )ع(: أمّ  َ َعدِّ اأْلَْنُفِذ َعَمْيُكْؼ وَ ِعَباَد َّللاَِّ، َّللاََّ َّللاَّ َأَحبَِّيا ِإَلْيُكْؼ َفِإنَّ َّللاَّ
فقج حاوؿ  ،(ٗ)َأَناَر ُطُخَقُو َفِذْقَؾٌة اَلِزَمٌة َأْو َسَعاَدٌة َداِئَسٌة((َضَح َلُكْؼ َسِبيَل اْلَحقِّ وَ َقْج َأوْ 

الذارحػف الػقػؼ عمى قْرج الشز مغ خالؿ تقجيخ السححوؼ اعتسادًا عمى الدياؽ السعخفّي 
الحؼ يدتشج إلى السخجعيات العقجية، فػضيفة الستمقي في تقجيخ السححوفات تكػف واضحة مغ 

لغػيًا، وىػ ما يفتخض وجػد سبب لخفع )شقػة  ـكاف معخفيًا، أأو بالدياؽ، سػاء خالؿ وعي
قػلو فذقػة الزمة مخفػع عمى أنو خبخ مبتجأ مححوؼ ذىب السعتدلي إلى أف ))سعادة(، لحا و 

و قدع الجداء إلى ألنّ  ،ىحا يجؿ عمى محىبشا في الػعيجفغايتكع أو فجداؤكع أو فذأنكع و  تقجيخه
يخخجػف مغ  ناساً  في ىحا بصالف قػؿ السخجئة إفّ و  ،أو الشعيع أبجاً  قدسيغ إما العحاب أبجاً 

الجسمة اسسية  أفّ ، فزاًل عغ (٘)ىحا لػ صح لكاف قدسا ثالثا(( ألفّ  ،الشار فيجخمػف الجشة
َفِذْقَػة  اَلِزَمة  َأْو َسَعاَدة  َداِئَسة (، اإلماـ )ع( قج وصفيسا بالمدـو والجواـ ) فّ وإداللتيا الثبات، 

                                                           

 .ٕٖٗ/ٔ( شخح الخضي: ٔ)
 .ٚٚٔ/ٕٔ( يشغخ: الخؾئي: ٕ)
 .ٚ٘( الحجاج في القخان: ٖ)
 .ٕٕٔ(  نيج البلغة: ٗ)
 .ٕٗٔ/ٜالسعتدلي:  (٘)
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وإلى ىحا ذىب  ،ماـ )ع(ح بتػافق قرجه مع قرج اإلوىحا ما ساعج الذارح عمى الترخي
 .(ٔ)شارحػف 

أو  إلى أّنيسا مخفػعاف عمى الخبخية والتقجيخ )عاقبتكع بعس الذارحيغوذىب 
(، أو أنيسا مبتجآف والخبخ مححوؼ وإف كانا نكختيِغ فيسا أو سعادة   شقػة   مريخكع

وإف كاف ، (ٕ)مػصػفتاف، والتقجيخ: فذقػة  الزمة لسغ نكب عمييا، أو سعادة دائسة لسغ سمكيا
)عاقبتكع شقػة الزمة( و )شقػة الزمة لسغ نكب عشيا(،  إذ في  :ىشاؾ فخؽ بيغ التقجيخ

األولى تكػف الذقػة مخرػصة بالعاقبة فقط، أما في الثانية فاإلشالؽ واضح فييا، فالذقػة 
غيخ مخرػصٍة بحاؿ، ويبجو أف سياؽ الكالـ أقخب لمػجو األوؿ. وجّػز الخػئي كػنيسا 

فعل مححوؼ، ولع يبْغ التقجيخ في ىحا الػجو الحؼ يبجو بعيجا فزاًل عغ أف تقجيخ فاعميِغ ل
ثع إذا نطخنا إلى الححؼ رأيشا أف  الفعل يجعل داللة الجسمة فعمية داّلة عمى الحجوث والتغّيخ.

ىشاؾ عشرخًا مححوفًا وآخخ مشصػقًا بو، وكأف الستكمع أراد التخكيد عمى السشصػؽ وجْعمُو مجارًا 
كالـ، ألّنو األىع عشج السشتج، فمّسا كانت )الغاية أو العاقبة( أمخًا معمػمًا عشج الستكمسيغ لم

وكاف قْرج اإلماـ )ع( ىػ التخكيد عمى ما بعج تمظ الغاية، ححفيا وأبقى ما ىػ أىع في 
سياؽ الكالـ. وىػ ما يجعل مغ السشصػؽ بؤرة يحسل السعمػمة األىع واألكثخ بخوزًا في ىحا 

قف التػاصمّي، وىحا نابع مغ اعتقاد الستكمع أّنيا أحخػ أف ُتجرج في مخدوف معمػمات السػ 
التخكيد  ثّع أفّ  ،(ٖ)سعمػماتالالسخاَشب التي تتعمق بالتغييخات التي يشػؼ إحجاثيا في ىحه 

عمى ىحا القيع )الذقػة الالزمة والدعادة الجائسة( وجْعميا بؤرًة ومخكدًا يتزسغ بعجًا حجاجّيًا 
لمسخاَشبيَغ، فيي قيع  حتسية  ومذتخكة لجييع جسيعًا، وىحا بصبيعة الحاؿ يحّتع عمييع اختيار 

أساسًا لتصػيخ  ما يؤدؼ إلى شخيق الدعادة، إذ ذىب عمساء التجاولية إلى القيع تسثل سشجاً 
                                                           

 .ٛٔٔ/ٙ، ومكارم:ٔٔٗ/ٕوالذيخازي: ،ٕٔٗ/ٕ، ومغشية: ٚٙ/ٕيشغخ: عبجه:  (ٔ)
 .ٕٔٗ/ٕ، والذيخازي:ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٕومغشية: ،ٖٗٔ/ ٜ( يشغخ:الخؾئي: ٕ)
. وىشا ال يحىب الباحث إلى أن شخط البؤرة أن تكؾن مؽ ٙٔٔ( يشغخ: قزايا المغة العخبية في المدانيات الؾعيفية:ٖ)

ؾ الؾعيفي، بل قج تكؾن مذتخكة وقج ال تكؾن كحلػ، السعمؾمات غيخ السذتخكة بيؽ الستكمؼ والسخاَطب، كسا يخى الشح
 وإنسا غاية الستكمؼ في جعميا بؤرة حجيثو لغخض التخكيد عمييا وإلفات السخاَطب إلييا.
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الحجاج والديخ بو نحػ نتائج مقبػلة، بل إف التحكيخ بيا في ذاتِو ُيعّج حجًة، والسّيسا إذا 
 .(ٔ)كانت ىحه القيع مذتخكة بيغ شخفي الخصاب اشتخاكًا شجيجاً 

ما ذىب إليو الذارحػف في قْرج المدـو والجواـ في الشّز أعاله قج ال يبجو ىػ و 
ويبجو ىحا بعيجًا ألف العصف  أنيع ال يفخقػف بيغ المدـو والجواـ، السقرػد، فطاىخ كالميع

مغ بيغ حخوؼ –يػجب السغايخة فال يعصف الذيء عمى نفدو، فقج ))اخترت الػاو 
، إال أف تػحيج الجاللة بيغ (ٕ)بأنيا ُيعصف بيا حيث ال ُيكتَفى بالسعصػؼ عميو(( -العصف

، (ٖ)أثخىع بالسعاجع المغػية التي لع تفخؽ بيشيساىحيغ المفطيغ عشج الذارحيغ ربسا جاء بدب ت
إاّل أّنشا إذا نطخنا في قرجّية الشز لحطشا أف ىشاؾ فخقًا بيغ الرفتيِغ )الزمة ودائسة(، 
فجعل اإلماـ صفة الجواـ لمجشة )الدعادة(، ألف داللة ىحه الكمسة ال تػحي بالتغّيخ، إنسا ىي 

(( اٌْجَنَّخِ اٌَّزِي ًُعِذَ اٌُّْزَّمٌَُْ رَجْشِي ِِٓ رَحْزِيَب األَْٔيَبسُ أُوٍُُيَب دَآئٌُِ ًِظٍُِّيَبَِّثًَُ ثابتة أبجًا، قاؿ تعالى: ))

( أما صفة المدـو فيي ال تعشي دواـ الثبات، ألف ))لدـو الذيء شػؿ مكثو ومشُو ٖ٘)الخعج:
، لحا خمز التدتخؼ إلى أّف ، فالمدـو يعشي شػؿ السّجة ال دواميا(ٗ)ُيقاؿ: لِدمُو َيمدمُو لُدمًا((

)) معشى الكالـ اّف بعج ايزاح الّدبيل و إبانة الّصخيق مغ سمظ الّدبيل يكػف لو الّدعادة 
يٌَََْ يَأْدِ الَ رَىٍََُُّ َٔفْسٌ إِالَّ ثِإِرِْٔوِ الّجائسة و مغ تشكب الّصخيق يكػف لو الّذقػة الالزمة قاؿ تعالى ))

ضُ إِالَّ فَأََِّب اٌَّزِيَٓ شَمٌُاْ فَفِي اٌنَّبسِ ٌَيُُْ فِييَب صَفِريٌ ًَشَيِيكٌ خَبٌِذِيَٓ فِييَب َِب دَاَِذِ اٌسََّّبًَادُ ًَاألَسْفَِّنْيُُْ شَمِيٌّ ًَسَعِيذٌ 

ب دَاَِذِ اٌسََّّبًَادُ ًَاألَسْضُ إِالَّ َِب َِب شَبء سَثُّهَ إَِّْ سَثَّهَ فَعَّبيٌ ٌَِّّب يُشِيذُ ًَأََِّب اٌَّزِيَٓ سُعِذًُاْ فَفِي اٌْجَنَّخِ خَبٌِذِيَٓ فِييَب َِ

(. وتججر اإلشارة ىشا إلى أف ىحا الشػع مغ ٛٓٔ-٘ٓٔ)ىػد: (٘)((شَبء سَثُّهَ عَطَبء غَيْشَ َِجْزًُرٍ

                                                           

 .ٕٛ٘-ٔٛ٘( يشغخ: معجؼ تحميل الخظاب: ٔ)
 .ٕٕٚ/ٖ( شخح ابؽ عقيل: ٕ)
 . ٛٗٔ/٘، و)دوم(:ٜٖٚ/٘يشغخ عمى سبيل السثال ال الحرخ: لدان العخب: مادة )لدم(: (ٖ)
 .ٖٕٙ( مفخدات ألفاظ القخان: ٗ)
 .ٜ/ٕٔ( يشغخ: التدتخي: ٘)
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 (ٗٔ) 

التحميل الحؼ يعتسج فيو الذارح عمى إيخاد أمثمة مغ االستعساؿ العخبي لمخصاب القخاني 
اؽ الثقافي والخمفية السعخفية لمخصاب القخآني الحؼ يسثل تكذف عغ ذىشية تجاوليٍة تعتسج الدي

قيسًا عاّمة أو حقائق يقيشية في الثقافة االسالمية، فزاًل عغ بْعجىا الحجاجي في إثبات 
 قْرجّية الشّز العمػّؼ، والسّيسا أّف اإلماـ )ع( يتخح مغ القخآف مشصمقًا في خصاباتِو*.

َصَبُخوا َأيَّاماا قػلو )ع( في وصف الستقيغ: )) ف الذارحػف فيوفي الجاللة نفديا اختم
َخَىا َلُيْؼ َربُُّيؼْ  إذ قّجر بعس الذارحيغ في ، (ٔ)((َقِريَخةا َأْعَقَبْتُيْؼ َراَحةا َطِؾيَمةا، ِتَجاَرٌة ُمْخِبَحٌة َيدَّ

. واختار (ٕ)ححؼ السبتجأ أؼ تجارتيع تجارة مخبحةعمى ، (())تجارة مخبحة :قػؿ اإلماـ
شارحػف، تابعُو فييا الخاونجؼ رواية الشرب ولع يحكخ رواية الخفع، وذكخ وجػىًا في نربيا 

قاؿ: ))أما لمبجؿ مغ )راحة(، وأما الشرب عمى السجح، وأما عمى الحاؿ، وأما عمى تقجيخ 
عميو الكيحرؼ إعخابيا  نكخأ، و (ٖ)اتجخوا. ونرب السرجر مع ححؼ فعمو كثيخ في الكالـ((

ولعل رواية الخفع بححؼ السبتجأ ىي األقخب  .يانفدالخاحة التجارة السخبحة ليدت ألف ، بجالً 
عمى تقجيخ)تجارًة( مرجر لفعل مححوؼ أو بشربيا عمى  –كػف الجسمة الفعمية لواألفرح، 

تجؿ عمى التغييخ والحجوث، وكحا الحاؿ؛ فيػ فزمة مدػؽ لبياف ىيأة صاحبو عشج  -السجح 
، (ٗ)غالبًا، بعكذ الجسمة اإلسسية التي تكػف داللتيا الجواـ واالستسخار والثباتوقػع الحجث 

 ويبجو أفّ  ،، ودواـ ربحيا في الجنيا واآلخخةوىػ ما يتشاسب مع تجارة الستقيغ مع هللا تعالى
عمى الشرب ىػ محىبو االعتدالي رواية الخفع وتقجيسيا حؼ دعا ابغ أبي الحجيج الختياره ال
، وىػ ما (٘)الػعيج؛ ألنو قدع الجداء عمى قدسيغ، أما العحاب أبجًا، أو الشعيع أبجًا((في ))

                                                                                                                                                                                     

)*( ومخجع ىحا األمخ إلى أكثخ مؽ جيٍة، مشيا: مخجعيتُو العقائجية، كؾن القخان يسثل مخجعاا لمخظابات اإلسلمية، وىؾ 
. وملزمتُو الجائسة لمقخآن؛ قال )ص(: )عمي مع ٕٛٛ/ُٔأِخَح القخآن( كسا يقؾل ابؽ أبي الحجيج في شخحو:)ع( )عُشو 

 .ٖٛٙالقخآن والقخان مع عمي، ال يفتخقان حتى يخدا عمى الحؾض(. الرؾاعق السحخقة: 
 .ٖٗٓنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٗٙٔ/ٖ،ومغشية:ٖٔٔ/ٕٔوالخؾئي:، ٜٚ٘ٔ/ٗ، والعمؾي:ٕٗٔ/ٓٔ:السعتدلي: يشغخ (ٕ)
 .ٖٖٔ/ٕ، والكيحري:ٖٔ٘/ٕ. ويشغخ:السجمدي:ٕٚٚ/ٕالخاونجي:  (ٖ)
 .ٜٖٕ/ ٖو  ٘ٔ/ ٔيشغخ: معاني الشحؾ:  (ٗ)
 .ٕٗٔ/ ٜالسعتدلي:  (٘)
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 (ٕٗ) 

يتشاسب وداللة الثبات في الجسمة االسسية، والسيسا أف الدياؽ ىشا مختّز بأىل الجشة. وىشا 
مغ جيٍة، وتأّماًل في األوليات واألعخاؼ والسخجعيات  الخصابيل بحثًا في مسكشات و يغجو التأ

 .(ٔ)قافية لألفخاد والجساعات مغ جيٍة أخخػ الث

مغ ذلظ قػلو  ،خاشبسالقرج في الححؼ أحيانا يكػف لعمع ال وذىب شارحػف إلى أفّ 
َنَخْمُت َلُكْؼ َمْخُدوَن َرْأِيي َلْؾ َىِحِه اْلُحُكؾَمِة َأْمِخي وَ  َوَقْج ُكْشُت َأَمْخُتُكْؼ ِفي)ع( بعج التحكيع: ))

، فحىب (ٕ)((اْلُسَشاِبِحيَؽ اْلُعَراةِ اْلُسَخاِلِفيَؽ اْلُجَفاِة وَ  َأْمٌخ َفَأَبْيُتْؼ َعَميَّ ِإَباءَ  َكاَن ُيَظاُع ِلَقِريخٍ 
شارحػف إلى أف جػاب )لػ( مححوؼ في الشز لعمع الخاشب بو، والتقجيخ: لػ كاف ىػ )ع( 

ومغ ذلظ أيزًا قػلو )ع(   .(ٖ)لسا أصابيع ما أصابيعع بأف أشاعػا أمخه عمى ما يشبغي يصا
َلْؾ  ،َأَشاَر ِبَيِجِه ِإَلى َصْجرِهِ وَ  ،َىاُىَشا َلِعْمساا َجّساا  ِإنَّ خعػي(، ))مػغ كػالـ لػو لػ)كسػيل بػغ زيػاد الشّ 

فػي الشػز ُحِحَؼ جػػاب )لػ( لمعمػع بػو، والتقجيػخ: لػػ أصبػُت لػو حسمػًة ، (ٗ)((َأَصْبُت َلُو َحَسَمةا 
 . (٘)ألضيختو

وىػ السشاسبة بيغ ححؼ جػاب الذخط وغياب مزسػنو  ،ىشاؾ قرجًا أدؽّ  يبجو أفّ 
عغ الػاقع، فغياب الصاعة في الشز األوؿ، وغياب الحسمة في الشز الثاني، ناسب ححؼ 

)) أداة شخط تدتعسل فيسا ال جػاب الذخط، فزاًل عغ استعسالو )ع( ألداة الذخط )لػ( فيي 
، فجسع اإلماـ (ٙ)ع تحققو، أو فيسا ىػ محاؿ، أو مغ قبيل السحاؿ((يتػقع حجوثو، وفيسا يستش

)ع( بيغ داللة امتشاع جػاب )لػ( وبيغ ححفو، لبياف ُبعج حرػؿ الجػاب )الصاعة أو 
الحسمة(. وقج ذكخ الدركذي أّف ))ححؼ الجػاب يقع في مػاقع التفخيع والتعطيع، ويجػز 

                                                           

 .ٖٛٓيشغخ: عمؼ السعشى:  (ٔ)
 .ٜٓٛٚنيج البلغة: (ٕ)
 . ٖٔٗ، ومجيؾل:ٙٛٔ/ٔ، والذيخازي: ٕٗٓ/ٕيشغخ: السعتدلي:  (ٖ)
 .ٜٙٗنيج البلغة:   (ٗ)
 .ٕٖ٘/٘، والبحخاني: ٖٙٗ/ٛٔيشغخ: السعتدلي:  (٘)
 .ٜٕٔفي الشحؾ العخبي نقج وتؾجيو:  (ٙ)
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 (ٖٗ) 

ج السبالغة، ألف الدامع مع أقرى تخّيمو يحىب ححفُو لعمع السخاشب بو، وإّنسا ُيححؼ لقْر 
 .(ٔ)مشو الحىغ كل محىب((

وقج ضيخ مغ خالؿ ىحه األمثمة أف الذارحيغ اعتسجوا غالبًا في تقجيخاتيع عمى 
الدياقات الكالمية )الشّرية وخارج الشّرية( لغخض التسّكغ مغ تقجيخ السححوؼ تقجيخًا صائبًا، 

خشجًا لمقارغ كي ييتجؼ قْرج الرائب لمشّز، فالدياؽ ))يعّج مُ الػصػؿ إلى ال محاولة ومغ ثعّ 
يثيخ لجػ الستمقي الخغبة  إلى إيجاد السححوؼ، وكيفية تقجيخه، واختيار مكاف التقجيخ، ومغ ثعَّ 

 .(ٕ)في إتساـ الشز بالحرػؿ عمى العشاصخ السححوفة((

 ثالثاا: اإلحالة

الفكخؼ والمغػؼ عشج  السذغليعّج مػضػع اإلحالة مغ السػضػعات التي شغمت 
ضاىخة ))كػنيا ل ؛الشحاة والبالغييغ وعمساء المدافعشج بيا اإلنداف، لحا نمحع اىتسامًا واضحًا 

، إذ يحيل عمى ما ىػ غيخ مشطػمة فكخية، فالمغة نفديا نطاـ إحاليٌّ  تقع في أساس كلّ 
في الخبط بيغ شخفي التػاصل، فبعج أف يحكخ  اً ميسّ  اً فزاًل عغ أّف لإلحالة أثخ ، (ٖ)((المغة

الستكمع شيئًا ما يربح ىحا الذيء مغ السعمػمات السذتخكة بيغ الصخفيغ، فإذا أحاَؿ الستكمع 
عميو بعشرٍخ إحالّي استجعى ىحا األمخ مغ الستمقي أف يخجع إلى ذاكختِو التي اختدنت آثار 

حالية الػاردة بعجىا أو قبميا، فتحمميا بشجاٍح األلفاظ الدابقة، فتقخف بيشيا وبيغ العشاصخ اإل
 .(ٗ)ضيٍخ بالتػاصل ف دو 

كاف ذلظ الخبط مغ خالؿ االتداؽ في أوتطيخ أىسية اإلحالة في وضيفة الخبط، سػاء 
الشز )اإلحالة الشّرية( أـ مغ خالؿ الخبط بيغ الشّز ومقامِو )اإلحالة السقامية(، فزاًل عغ 

فبعج أف يخد السحاؿ عميو أوؿ مخة في مػضٍع ما في الشّز أو  ؛أىسيتيا في االخترار
                                                           

 .ٖٛٔ/ ٖالبخىان:   (ٔ)
 .ٜٕٓ/ٕعمؼ المغة الشري:  (ٕ)
 .٘ٔٔنديج الشّص:  (ٖ)
 .ٕٔٔيشغخ: نديج الشّص:  (ٗ)
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 (ٗٗ) 

خارجو يخد بعج ذلظ عشرخ إحالي يشػب عشُو ويؤدؼ معشاُه، فالتخابط يتحقق عشجما يعتسج 
عشرخ  معيغ في الشّز عمى عشرٍخ آخخ، فاألّوؿ يفتخض الثاني، بسعشى أّنشا ال يسكششا أف 

حالة عالقة بيغ العبارات واألشياء والسػاقف واألحجاث في نفّظ شفختُو إاّل بالعػدة لمثاني، فاإل
، وعمى ىحا فالعشاصخ السحيمة كيفسا (ٔ)العالع الحؼ يجّؿ عميو بالعبارات ذات الصابع البجائمي

كاف نػعيا ال تكتفي بحاتيا مغ حيث التأويل، إذ ال بّج مغ العػدة إلى ما تذيخ إليو مغ أجل 
مظ داللة مدتقمة بحاتيا بل تعػد إلى عشاصخ أخخػ محكػرة في تأويميا، فيحه العشاصخ ال تست

، والتأويل في مػضػع اإلحالة يتأتى مغ االختالؼ في تحجيج ما تحيل (ٕ)الدياؽ أو خارجو
عميو، ومغ ثّع تتعجد االحتساالت القرجّية بتعجد وجػه السخجعيات التي يعػد عمييا العشرخ 

 اإلحالّي.

األوؿ: إحالة نّرية، وفييا يحيل العشرخ عمى لفٍع داخل  ؛تشقدع اإلحالة عمى قدسيغ
الشّز، فإذا كاف المفع السحاؿ عميو محكػرًا قبل العشرخ اإلحالي سسيْت )قبمّية(، أّما إذا ُذِكَخ 

ألّف رجػع العشرخ اإلحالّي  ؛اإلحالة القبمّية في الشرػص أكثخبعجُه فيي )بعجّية(، وورد 
فع أو الختبة. والقدع الثاني: إحالة مقامّية، وفييا يحيل العشرخ عادًة يعػد عمى متقجـ في الم

 .(ٖ)اإلحالي عمى مخجٍع مػجػد خارج الشّز، وىي تعتسج الدياؽ السقاميّ 

ارتباط اإلحالة  :تجاولية اإلحالة في بعجىا القرجؼ فتطيخ مغ جانبيِغ؛ األوؿ اأمّ 
والثاني: إّف شبيعة اإلحالة تفخض أّف الستكمع ىػ الحؼ  ،نّريًا أـ مقامياً  سػاء أكافدياؽ بال

يحيل عمى العشاصخ باستعسالِو لتعبيٍخ مشاسب، لحا يخػ )سيخؿ( أّف التعبيخات ال تحيل أكثخ 
مغ أّف ىػالء الستكمسيغ يرجورف وعػدًا وأوامخ، وعمى ىحا فاإلحالة قرج  يقـػ بِو الستكمع، 

سحيل والسحاؿ عميِو في سياٍؽ ما، فيػجيو عمى داخل فيخبط مغ خالؿ االستعساالت بيغ ال

                                                           

 .ٕٛ، وميارات التعخف عمى التخابط في الشّص )بحث(: ٕٖٓيشغخ: الشّص والخظاب واإلجخاء:  (ٔ)
 .ٛٔٔ، ونديج الشّص: ٚٔيشغخ:لدانيات الشّص: (ٕ)
 .ٔٗ ٖٛ/ ٔيشغخ: عمؼ المغة الشّري بيؽ الشغخية والتظبيق:  (ٖ)
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 (ٗ٘) 

. فالقرج اإلحالّي ىػ قرج يشحرخ بيغ مقاصج الستكمع وانعكاسيا عمى (ٔ)الشّز أو خارجو
الستمقي، وكأف الستكمع يحاوؿ جْعل الستمقي يفكخ مغ خالؿ ىحا االستعساؿ كسا يقرج ىػ أف 

 .(ٕ)دامع إلى شيء ما يقرجهيفكخ فيو، فيػ يقرج استعساؿ عشرٍخ ما إلحالة ال

وستكػف دراستشا لإلحالة في ىحا السصمب ليذ في ضػء ما تحققُو مغ تساسظ نّري 
كسا يخاىا أصحاب نحػ الشّز، وإّنسا ىي دراسة في ضػء تػجيو الذارحيغ ليحا العشاصخ 

لشّز وخارجو، اإلحالّية تػجييًا تأويمّيًا لتبيُّغ قرج السخِسل إلى العشاصخ التي يحيل إلييا في ا
وقج بخَز ىحا السعشى عشج الذارحيغ مغ خالؿ دراستيع لعْػد الزسيخ، إذ لع يػلػا بقية 

 السػصػلة عشايًة في خالفاتيع التأويمّية.األسساءالعشاصخ اإلحالية كأسساء اإلشارة و 

إحالتيا إّنسا كاف ذلظ  في وتججر اإلشارة إلى أّف الزسائخ التي اختمف الذارحػف 
إلى اختالفاتيع العقجّية )السحىبية(، وقج ساعَج عمى ذلظ غياب الدياؽ  -في الغالب–راجعًا 

ذلظ الغياب مقامّيًا أـ مقالّيًا، إذ أّنُو  سػاء أكاففي كثيخ مغ الخصب التي ذكخىا الخضي )ره( 
ًة، ومغ ذلظ اختالفيع في قػلو )ره( كثيخًا ما كاف يقتصع الخصبة أو ال يػرد مشاسبتيا مفّرم

َذا َفِيَي ِعْشَج َنْفِدِو َضالَُّتُو َالَِّتي َيْظُمُبَيا.. َفُيَؾ ُمْغَتِخٌب إِ ِبَذ ِلْمِحْكَسِة ُجشََّتَيا..َقْج لَ )ع(: ))
ْسَلُم.. ِتِو َخِميَفٌة ِمْؽ َخَلِئِف َأْنِبَياِئوِ ِاْغَتَخَب َاإلِْ ما استتخت بو  :، والجشة(ٖ)((َبِقيٌَّة ِمْؽ َبَقاَيا ُحجَّ

إليو داعي الحكسة. فيي ضالتو: أؼ  اع يفعل ولع يقل شيئًا إال إذا دعمغ سالح، أؼ ل
وقج اختمفػا في ما يحيل عميو الزسيخ  ،(ٗ)الحكسة بسشدلة ضالتو التي ال يصمبيا إال ىػ

السدتتخ لمفعل )لبذ(، وتبعُو ذلظ اختالؼ مقاصج اإلحالة عشجىع، وكاف لسا ذكخنا مغ 
يقػؿ الخػئي: ))واعمْع أّف الديج )ره(  ؛اقتصاع الدياؽ ومخجعيات الذارح السحىبّية أثخ في ىحا

ْجَر الكالـ فالتبَذ األمخ.. فسغ قج سمَظ في ىحا الفرل مغ الخصبة مدمظ االلتقاط واسقَط ص

                                                           

 .ٖٙيشغخ: تحميل الخظاب:   (ٔ)
 .ٓٚٗيشغخ: التجاوليات عمؼ استعسال المغة:   (ٕ)
 .ٖٕٙ: نيج البلغة  (ٖ)
 .ٓٚٔ، والدخخدي:ٕٗٙ/ٔيشغخ: البييقي:  (ٗ)
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 (ٗٙ) 

(ٔ)ذلظ فّدخُه كلٌّ عمى زعسو واعتقاده((
إذ ذىب بعس الذارحيغ إلى أف السخاد بو ىػ اإلماـ  ،

، (ٕ)ىػ بقية مغ حجج ّللّا في أرضو((غخيب إذا عاد اإلسالـ غخيبًا، و  السيجّؼ )عج(، ))فيػ
أف الزسيخ عائج عمى جساعة  وذكَخ ابغ أبي الحجيج محىب أصحابو في الشّز الحيغ يخوف 

مغ السؤمشيغ العمساء بالعجؿ والتػحيج ال تخمػ مشيع األّمة، أو ىع األبجاؿ كسا يخػ 
سا يخػ عمى أف داللة الشّز واضحة في وصِف شخز واحج ال مجسػعة ك، (ٖ)الرػفيػف 

اآلخخ فخأوا أّف الزسيخ ىشا عائج عمى العارؼ مصمقًا، وليذ  يعبعزا أمّ  ،السعتدلة والرػفية
. وال يخفى أّف اإلحالة ىشا (ٗ)السقرػد ىػ اإلماـ السشتطخ أفّ في الكالـ إشارة واضحة إلى 

مقامّية، ألّف الزسيخ يحيل عمى ما ىػ خارج الشّز ولكّشُو غيخ محكػر، ومثل ىحه اإلحاالت 
لشّز نفدو والدياؽ، ))فإّف معشى السخجع في اإلحالة لغيخ ُيعتسج فييا لبياف السخجع عمى ا

، فأّما ما (٘)محكػر ىػ مكانُو في عالع الشّز مع التخكيد عمى عالع السػقف االترالّي((
يتعمق بخارج الشّز فيػ اتفاؽ الذارحيغ عمى أف األرض ال تخمػ مغ خميفٍة أو حّجة هلل 

ة، وإذا ما رجعشا لمقيج الحؼ وضعُو )ع( لحلظ تعالى، ولكغ الخالؼ حاصل  بيشيع في التدسي
العشرخ اإلحالي بكػنو )حّجة هللا وخميفتو( ألمكششا تبّيغ قرجية الزسيخ ومخجعو، فشجج أّف 

قاؿ الدجاج: جاز أف يقاؿ غ قبمو...الجاللة المغػية لمخميفة ىػ الذخز ))الحؼ ُيْدتخَمف مسّ 
 (ٙ)((يب دَاًًُدُ إَِّٔب جَعٍَْنَبنَ خٍَِيفَخً فِي اٌْأَسْضِ))لألئسة خمفاء هللا في األرض بقػلو عد وجل: 

(، ولعّل ىحه اآلية كاشفة عمى أّف السخاد بالخميفة ليذ ىػ مصمق الشػع اإلندانّي، ٕٙ)ص:
ألّنُو ال معشى عشجئٍح لتخريز داود )ع( بجعمو خميفة هللا مغ بيغ نػعو اإلنداني، فيحا 

، وعمى ىحا يبجو أّف السخاد مغ الخميفة في نّز اإلماـ (ٚ)هحاصل  قبل داود )ع( ومعُو وبعج
                                                           

 .ٖٗ/ٚ، ومكارم:ٛٛٔ/ٖ. ويشغخ: السؾسؾي: ٖٓ٘/ٓٔالخؾئي: (ٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ، والتدتخي:ٜٙٔ/ٕ، والسجمدي:ٚٔٔ/ ٕ. ويشغخ: الكيحري:ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٕالخاونجي:  (ٕ)
 .ٜٜ/ٖ، والذيخازي: ٜٙ/ ٓٔيشغخ: السعتدلي:  (ٖ)
 .ٖٔ/ٖ، ومغشية:ٜٕٔ/ٕ، وعبجه:ٕ٘ٔ/ٕٔ، والشقؾي:ٖٗ٘ٔ/ٗ، والعمؾي:ٙٔٚ/ ٘يشغخ: البحخاني:  (ٗ)
 .ٕٖٖالشّص والخظاب واإلجخاء:   (٘)
 .ٜٚٙ/ ٖلدان العخب: مادة )خمف(: (ٙ)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔيشغخ: معالؼ السجرستيؽ:  (ٚ)
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 (ٗٚ) 

)ع( ليذ إندانًا يكفي فيو كػنُو عالسًا أو عارفًا وإنسا ىػ إنداف مختار مغ قبل هللا تعالى، 
. وما يعزج ىحا السعشى ىػ وْصُف اإلماـ (ٔ)وىحا ىػ محىب اإلمامية وجساعة مغ السعتدلة

ِتِو(( و))الزسيخ ىاىشا يخجع إلى هللا سبحانو وإف لع  )ع( لمذخز بأنو: ))َبِقيَّة  ِمغْ  َبَقاَيا ُحجَّ
، وإذا تتبعشا كالـ اإلماـ )ع( في الشيج نججُه يدتعسل لفع )حجة هللا( (ٕ)يجخ ذكخه لمعمع بو((

قخيشة الغخبة واالستتار الػاردة في الشّز إشارة  فّ فزاًل عغ أ ،(ٖ)لمقخآف الكخيع ولمشبي )ص(
السخاد ىػ )السشتطخ(، لحا فيحه السعاني الستعمقة بالذخز ُيدتبَعج كػنيا  واضحة عمى أف

هللا لشرخة ديشو باتفاؽ السدمسيغ،  خهُ رؼ، وإنسا ىي أقخب لرفات رجل ادخمتعمقة بعالع أو عا
 كسا ذكخ ابغ أبي الحجيج، بعج ذْكخِه لخأؼ أصحابو.

َعاُر َواأْلَْصَحابُ ومغ ذلظ قػلو )ع(: )) َواْلَخَدَنُة َواأْلَْبَؾاُب َواَل ُتْؤَتى اْلُبُيؾُت ِإالَّ  َنْحُؽ الذِّ
َي َساِرقاا  ، قاؿ ابغ أبي الحجيج: ))وىحا مترل  (ٗ)((ِمْؽ َأْبَؾاِبَيا َفَسْؽ َأَتاَىا ِمْؽ َغْيِخ َأْبَؾاِبَيا ُسسِّ

ـٍ لع يحكِو الخضي(( ، وانقدع الذارحػف في مخجع الزسيخ )نحغ(، فحىب (٘)مترل  بكال
، ورأػ (ٙ)ى أف السقرػد بو )الرحابة( ألّنيع الدفخاء بيغ الخسػؿ )ص( واألّمةبعزيع إل

، أما أغمبيع فعمى أّف السقرػد (ٚ)بعزيع أّنُو )ع( قَرَج بو نفدو وجاء بريغة الجسع لمتعطيع
. فسغ السعمـػ أّف ضسائخ التكّمع ال تحيل عمى (ٛ)السقرػد بالزسيخ )اإلماـ وأىل بيتو(

مب استعساليا معخفًة مدبقة بصخفي االتراؿ وسياقاتو، ولسا غاب محكػٍر سابق، وإّنسا يتص
ذلظ التبذ القْرج عمى الذارحيغ، ولكغ يسكغ القػُؿ أّف ما ذىب إليو بعس الذارحيغ مغ 

                                                           

 وما بعجىا. ٖٔٔسلمي: يشغخ لتفريل آراء السعتدلة في اإلمامة: نغام الخلفة في الفكخ اإل (ٔ)
 .ٙٗ/ٚ. ويشغخ: مكارم:ٜٛ/ ٓٔالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٕ٘ٙ، ٖٗٔ:نيج البلغةيشغخ عمى سبيل السثال ال الحرخ:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔنيج البلغة:  (ٗ)
 .ٗٙٔ/ٜالسعتدلي:   (٘)
 .ٛ٘/ٕ، وعبجه:ٖٗ٘/ٔيشغخ: البييقي:  (ٙ)
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، ٕٗٗ/ٖ، والتدتخي:ٖٛ/ٕ، والسجمدي:ٖٕٗٔ/ٖ، والعمؾي:ٖٕٛ/ٜ، والخؾئي:ٕٚٗ/ٖيشغخ:البحخاني: (ٛ)

 .ٜٖٓ/ٕ، والذيخازي:ٜ٘ٗ/ٕ، والسؾسؾي:ٛٔ/ٔٔوالشقؾي:
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 (ٗٛ) 

أّف الزسيخ عائج عمى اإلماـ )ع( أو عمى أىل البيت ال يبجو بيشيسا تشاٍؼ كبيخ، والدبب في 
فقج ذكَخ دؼ بػجخانج أّف الزسيخ )نحغ( مغ  ذلظ عائج إلى قرجية الزسيخ )نحغ(،

الزسائخ التي تتدع نػعًا ما بعجـ التحجيج، ألّنُو يدسح لمستكمع أف يزيف نفدُو إلى 
ِفيِيْؼ . فزاًل عّسا جاء بعج ىحا السقصع مغ الخصبة، وفيو ذكخ لجساعة ال لسفخد ))(ٔ)الجساعة

ْحَسِؽ  ((، ورّبسا أفاَد ِإْن َنَظُقؾا َصَجُقؾا َوِإْن َصَسُتؾا َلْؼ ُيْدَبُقؾا..َكَخاِئُؼ اْلُقْخآِن َوُىْؼ ُكُشؾُز الخَّ
دْفَع اإليياـ الحؼ وقَع بِو  االلتفات ىشا مغ ضسيخ التكّمع )نحغ( إلى ضسيخ الغيبة )ىع( أفادَ 

 س الذارحيغ مغ أّف السقرػد بِو ىػ )ع( فقط.عب

َساِء َمْعُخوَفٌة َوِفي َأاَل ِبَأِبي َوُأمِّي ُىْؼ ومثمُو قػلو )ع(: )) ٍة َأْسَساُؤُىْؼ ِفي الدَّ ِمْؽ ِعجَّ
، فحىبػا إلى أف الزسيخ عائج عمى أىل البيت )ع(، أو عمى األبجاؿ (ٕ)(اأْلَْرِض َمْجُيؾَلٌة(

. وما يسكغ قػلو ىشا إف اقتصاع الكالـ مغ سياقِو أفقج الشّز (ٖ)الحيغ ىع أولياء هللا تعالى
ذف عغ قرجيتو، كسا أف الزسيخ )ىع( كثيخًا ما ُيدتعسل بجوف مجلػٍؿ قيستُو والك مغ الكثيخ
ّف مخجع الزسيخ ىشا ألىل البيت )ع( مخدود إ، فالقػؿ وال سّيسا عشج غياب الدياؽ ،(ٗ)معيغ

أّف الخصبة ىشا في ذكخ السالحع والفتغ التي تكػف في آخخ الدماف  :األوؿ ؛غِ يلدببيِغ سياقي
كػف الدياؽ الشّري ال يػحي بحلظ، ألّف لوال دخَل ليا بالحجيث عغ أىل البيت، والثاني: 

ف في األرض، ػ ف في الدساء مجيػلػ معخوف أّنيعاإلماـ )ع( جعل لحلظ الزسيخ قيجًا وىػ 
لعّمُو يقّخب ما ُيحَىب إليو بأّنيع األبجاؿ الحيغ ال تخمػ  وىحا يبعج كػنيع أىل البيت )ع(، بل

 األرض مشيع.

                                                           

 .ٖٖٗيشغخ: الشّص والخظاب واإلجخاء:  (ٔ)
 .ٕٙٚنيج البلغة:   (ٕ)
 .ٚٙٔ/ٗ، والبحخاني:ٜٙ/ٖٔ، والسعتدلي:ٖٕٓ، والدخخدي:ٕٖٓ/ٕ، والكيحري:ٜٖٗ/ٕيشغخ:الخاونجي: (ٖ)
 .ٖٖٗيشغخ: الشّص والخظاب واإلجخاء:   (ٗ)
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 (ٜٗ) 

ِ اْلِججُّ اَل المَِّعُب َواْلَحقُّ اَل اْلَكِحُب َوَما ُىَؾ ِإالَّ اْلَسْؾُت ))أّما في قػلو )ع(:  َفِإنَُّو َوَّللاَّ
، فاختمف الذارحػف في ما يحيل عميو الزسيخ في )إّنو(، (ٔ)((َأْسَسَع َداِعيِو َوَأْعَجَل َحاِديوِ 

 أّنياوالزسيخ )ىػ(، فحىب جساعة مشيع إلى أّنيسا أّما أف يعػدا عمى محكػٍر سابٍق بسعشى 
إحالة قبمّية، أو إّنيسا لمتححيخ واإلنحار، فالزسيخ األوؿ لألمخ والذأف ثّع أوضحُو بعج إجسالِو 

سعشى ما الحؼ أححركع مشُو إاّل السػت، وىحا قخيب مغ كػف فقاؿ: إنُو السػت الحؼ دعا، ب
فتكػف اإلحالة بعجّية. أما الذيخازؼ فخأػ أّف  (ٕ)الزسيخ األوؿ يعػد عمى متأخخ وىػ السػت

األحالتيِغ مقاميتاِف مفيػمتاِف مغ الدياؽ، فاألولى عائجة عمى أمخ اآلخخة، والثانية عمى 
وال يبعج كػف السخاد مشيسا كّل ما ذكخُه الذارحػف، ألّف  ،، وىػ السػت أيزاً (ٖ)مريخ اإلنداف

ِف لمسػت، فدياؽ الخصبة جاء لحكخِه ايسا عائجأنّ  عمييا كّميا، ولكّغ األقخب ىػالدياؽ داّؿ 
مغ السفيػـ  ياً َخ في البجاية ضسيخًا مبيسًا خالووعع الشاس والتدىيج في الجنيا، فكأّنو )ع( ذك

بقْرج التعطيع والتيػيل، فذجَّ الستمّقي إليو وشّػقُو لحكخِه، ثّع صّخح بِو. وىحا جاٍر عمى عادة 
العخب في استعساؿ ضسيخ الذأف في مػاضع التفخيع والتعطيع فعمى ىحا البّج أف يكػف 

د في ىحا ومّسا زا ،، وىػ ىشا )السػت((ٗ)مزسػف الجسمة السفّدخة شيئًا عطيسًا ُيعتشى بو
وىي قيػد قائسة عمى ذكخ الذيء وضّجه،  السعشى وجػد القيػد التي وضعيا )ع( ليحا السبيع،

وهللِا اْلِججُّ اَل المَِّعُب َواْلَحقُّ اَل اْلَكِحُب(، لحا كانت  َفِإنَّوُ وسَبقيسا بقدٍع عطيٍع بمفع الجاللة )
مجسػعة كالمية، وىحا يتشاسب مع اإلحالة )ذات مجػ بعيج( ألّف الفاصل بيغ شخفي اإلحالة 

 غخض التذػيق أيزًا.

 :تػاتخت عميو األخبار باستيالء أصحاب معاوية عمى البالد فْ أبعج وفي قػلو )ع( 
، (٘)((َما ِىَي ِإالَّ اْلُكؾَفُة َأْقِبُزَيا َوَأْبُدُظَيا ِإْن َلْؼ َتُكؾِني ِإالَّ َأْنِت َتُيبُّ َأَعاِصيُخِك َفَقبََّحِػ َّللاَُّ ))

                                                           

 .ٜٓٔنيج البلغة:   (ٔ)
 .ٖٚٔ، والجرة الشجفية:ٖٛٚ/ٕ، و السؾسؾي: ٔٗٔ/ٕ،و البحخاني: ٕٙٛ/ٛيشغخ: السعتدلي: (ٕ)
 .ٕٜٕ/ٕيشغخ: الذيخازي:  (ٖ)
 .ٖ٘/ٔيشغخ: معاني الشحؾ:  (ٗ)
 .ٙٙنيج البلغة:   (٘)
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 (٘ٓ) 

فقج أشار الذارحػف إلى إحالتيِغ في الشّز؛ إذ جّػز بعزيع عػدة الزسيخ )ىي( عمى 
محكػٍر سابق وىي الخالفة والػالية، وعشجىا تكػف اإلحالة قبمّية، وكأّف اإلحالة ىشا عائجة 
عمى غيخ محكػر الفتخاض عمع الدامع بو، ويبجو ىحا بعيجًا لعجـ تشاسبِو مع الدياؽ وعجـ 

الكالـ بيسا عشج استبجاليسا بالزسيخ )ىي(، وكأّف  غ ذلظ تقجيخُ ّز عميو، ورّبسا سػّ داللة الش
لفطيا  أفّ عمى الكػفة مع  اً أو يكػف الزسيخ عائج ،الخالفة أو الػالية إاّل الكػفة التقجيخ:ما

متأخخ وىي إحالة بعجّية، وإّنسا أخخىا لبياف عطسة شأنيا وىيسشتُو عمييا دوف غيخىا مغ 
. وذىب بعس الذارحيغ إلى أّنُو )ع( إّنسا قّجـ الزسيخ عمى االسع (ٔ)األمرار أؼ لمحرخ

لبياف ))تزّجخه مغ أىميا قبل ذلظ وخػضو في تجبيخىا مخارًا، وحزػرىا في ذىشِو يجخؼ 
. ورّبسا كذفت لشا اإلحالة ىشا عغ أىسّية الكػفة وكػنيا البؤرة في (ٕ)حكخ الدابق((مجخػ ال

الكالـ عشجه )ع( في ضّل ضخوؼ القػؿ، إذ نمحع تشّػع اإلحاالت وتػالييا في الشّز عمى 
قرخِه، فتػافخ الشّز عمى سبع إحاالت بسختمف الزسائخ، بيغ مشفرمٍة ومترمٍة، وخصاٍب 

ػاردة في الكػفة باسسيا الرخيح ثع أحاؿ عمييا جسيع الزسائخ ال وغيبة، فقج ذكخ )ع(
ت سا كاف امتجاد اإلحاالج تكػف مبخزًة لبؤرة الشّز، فكمّ ّف اإلحالة قإالشّز، لحا يسكغ القػؿ 

سا كاف ذلظ الذيء مخكدًا، وىحا ما اصصمح عميو )األزىخ العائجة عمى شيء في الشّز كمّ 
عامل، الحؼ ُيحاؿ عميو بسزسٍخ واحٍج أو أكثخ، فيػ عامل، إذ الدّناد( بالعشرخ اإلشارؼ ال

يحكع مكػنًا أو عجدًا مغ السكػنات ألّنو يفّدخىا ))فأىّع عشرٍخ إشارّؼ في الشّز يختبط بو 
وقج جاءت اإلحالة ىشا )ذات مجػ قخيب( لقخب  ،(ٖ)أكبخ عجٍد مغ العشاصخ اإلحالّية((

السدافة بيغ العشرخ السحيل )الزسائخ( والسحاؿ عميو )الكػفة(، وفزاًل عّسا تخمقُو ىحه 
اإلحاالت في الشّز مغ تساسٍظ، فإّنيا تسشح الكػفة مخكدًا وأىسّية مدتسجًة مغ شبيعة السػقف 

ت لغػية ال يتحجد مخجعيا إال في وسياقات الكالـ، فالزسائخ، كسا ىػ معخوؼ، عالما
الدياؽ، ألّنيا خالية مغ أؼ معشى بحاتيا، وإذا أردنا فيسيا فال بّج مغ معخفة ىػية الستكمع 

                                                           

 .ٖ٘/ٕ، ومكارم:ٕٗ/ٗ، والشقؾي:ٖٖ٘/ٔ، والعمؾي:ٜٕٕ/ٔيشغخ: الكيحري:  (ٔ)
 . ٜٔ/ٕالبحخاني:  (ٕ)
 .ٖٖ٘ٔٗٔنديج الشّص:  (ٖ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (٘ٔ) 

والستمقي واإلشار الدماني والسكاني لمحجث المغػؼ، فاإلحالة عامل يحكع الشّز كاماًل في 
ء العجو عمى البالد، وقجـو عامميِو ، فبعج استيال(ٔ)تػاٍز مع العامل التخكيبي والعامل الدمشي

عميو مغ اليسغ بعج أف غمَب عمييسا بْدخ بغ أبي أرشأة، فالكػفة، كسا ىػ معخوؼ، 
عاصستُو وأصحابُو فال بّج أف تكػف مخكد ثقمِو في ىحه الطخوؼ، ورّبسا ىحا ما يفّدخ لشا 

 مػّضح في أدناه: قْرج االلتفات مغ ضسائخ الغيبة إلى الحزػر، وزيادتيا في الشّز، كسا

 نػع اإلحالة نػعوُ  الزسيخ نػع اإلحالة نػعوُ  الزسيخ

غيبة  ىي
 مشفرل

 قبمّية خصاب مترل تكػني بعجّية

 أنتِ  قبمّية غيبة مترل أقبزيا
خصاب 
 قبمّية مشفرل

 قبمّية خصاب مترل أعاصيخؾِ  قبمّية غيبة مترل أبدصيا
 قبمّية خصاب مترل قبحظِ    

 

مغ اإلحالة ذكخىا الذارحػف ولع يخكدوا عمى وضيفتيا اإلحالية إاّل  ػ وىشاؾ أنػاع أخخ 
َوُدُنؾٍّ ِمْؽ  ،َيا َقْؾِم َىَحا ِإبَّاُن ُوُروِد ُكلِّ َمْؾُعؾدٍ ))مجخد إشارة، ومغ تمظ اإلحاالت قػلُو )ع(: 

والحؼ عميو أغمبيع ، إذ اختمفػا في ما يحيل عميو اسع اإلشارة )ىحا(، (ٕ)((َطْمَعِة َما اَل َتْعِخُفؾنَ 
ىػ أّنو يعػد إلى عيج اإلماـ السيجؼ )عج(، وإّنسا استعسل اسع اإلشارة )ىحا( لمجاللة عمى 

، أما الخػئي فمع يخجح (ٗ)، وذىب بعزيع إلى أّنُو إشارة لسا قبل يـػ القيامة(ٖ)قخب قياموِ 
، فأوجب ذلظ ألّنو يخػ ))أّف الديج )ره( ححؼ أوؿ الخصبة وساقيا عمى غيخ ندق ،وجياً 
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، ألّنُو )ع( يقػؿ بعج السخاد بو القيامة بعيج كػف  . ويبجو أفّ (ٔ)إبياـ السخاـ وإعزاؿ الكالـ((
َيْحُحو ِفيَيا َعَمى ِمَثاِؿ ِخؼ ِفيَيا ِبِدَخاٍج ُمِشيٍخ وَ َوِإفَّ َمْغ َأْدَرَكَيا ِمشَّا َيدْ ىحا الكالـ مباشخة ))

اِلحِ  ولكغ ما تشّبو لُو الخػئي في غاية األىسّية في  ،ألوؿيَغ..((، وىحا يقّخب الخأؼ االرَّ
العشرخ اإلحالي اإلشارؼ، ألّف نجاح اإلحالة وفذميا يختبط بتعييغ الذيء الحؼ يقرج 

غالبًا عمى سياقات الكالـ، وال  ءىغ قبل الستمقي أو عجمو، وىحا يتكالستكمع اإلحالة إليو م
سّيسا في اإلحالة السقامية كسا ىػ الحاؿ في الشّز الدابق، إذ يػّفخ الدياؽ الكثيخ مغ 
السعمػمات لمستمقي لغخض تعييغ القرج اإلحالي، فالعشاصخ اإلحالية عالمات لغػية ال 

ُيعتبخ جدءًا مغ  يتحجد مخجعيا إال في سياؽ الخصاب التجاولي ))بحيث إّف القرج اإلحاليّ 
، لحا فغياب الدياؽ يؤدؼ إلى اختالؼ تمظ السقاصج اإلحالية في الشّز (ٕ)القرج التخاشبي((

 الػاحج، كسا أشار الخػئي. 

ومغ عشاصخ اإلحالة التي ذكخىا الذارحػف ىي )اؿ( العيجّية في قػلو )ع( في خمق 
يِح اْلَعاِصَفِة َفَأْجَخى ِفيَيا َماءا ُمَتَلِطساا َتيَّارُ الدساء: )) اُرُه َحَسَمُو َعَمى َمْتِؽ الخِّ ُه ُمَتَخاِكساا َزخَّ

ِه اْلَيَؾاُء ِمْؽ َتْحِتيَ  ِه َوَقَخَنَيا ِإَلى َحجِّ ِه َوَسمََّظَيا َعَمى َشجِّ ا َفِتيٌق َوالدَّْعَدِع اْلَقاِصَفِة َفَأَمَخَىا ِبَخدِّ
الساء نكخًة في أّوؿ الشّز ثع جاء معخفًا بػ)اؿ(، وىشا  ، فػرَد لفع(ٖ)((َواْلَساُء ِمْؽ َفْؾِقَيا َدِفيقٌ 

خ األوؿ وعّخؼ الثاني، ألّنو ُعّخؼ بالالـ العيجية إشارًة نكّ يقتزي أف يكػف الساء واحجًا، إذ 
. واإلحالة بػ)اؿ( العيجية ىشا عسمت عمى الخبط مغ خالؿ التحكيخ بعشرخ (ٗ)إلى السحكػر

ا ىػ يتكخر المفع بحاتِو فيخُد في األولى نكخة ثع يتكخر آخخ مغ عشاصخ الجسمة، واألصل فيي
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معخفًا بالعيج الحكخؼ، وبحلظ يّتزح أّف اإلحالة عسمية تجاولّية تقـػ بيغ الستكمع والسخاَشب في 
 .(ٔ)مػقٍف تػاصمّي معيٍغ، يحيل فيو الستكمُع السخاشَب عمى ذاٍت معيشةٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٗٔ، وقزايا المغة العخبية في المدانيات الؾعيفية:ٜٓيشغخ: الخلصة الشحؾية:  (ٔ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (٘ٗ) 

 املبحث الثاني

 القصد بني التصريح والتلميح 
عمع البياف الحؼ تشاولُو العمساء العخب بالذخح والتفريل)مجاز، وتذبيو، واستعارة،  إفّ 

وال يسكغ إدراكيا إاّل بعج فّظ البعج  ،وكشاية( متزسغ لفزاءاٍت تكثخ فييا الشاحية التمسيحّية
بعيج يجركُو الجارس أو الستمقي ومعشى خفّي  ،اإليحائي ليا في ))ُتبَشى عمى معشى ضاىٍخ قخيب

، فسقاصج الترخيح والتمسيح تختبط بالبالغة بذكل أساس (ٔ)بتػفخ قخائغ مغ مدتػيات عّجة((
والسّيسا البياف، ألّف ىحا العمع يقـػ عمى عسمية االنتقاؿ مغ الحقيقة إلى السجاز  ،عشج العخب

عغ شخيق تخمي الكمسة عغ قْرجىا لتبّشي قرٍج آخخ ُيفيع غالبًا مغ سياقات الكالـ إذ يدتشج 
فالفعل الكالمّي في الشّز ىػ فعل   ،فاء( في مقاصجهخثشائية )الطيػر وال إلىمع عادًة ىحا الع

ألّف الستكمع ال يكتفي بحسل السدتسع عمى  ؛جاولية البالغة تتجاوز ىحا الفعلز إاّل أّف تمذخَّ 
و))ىحا )التأثيخ السعيغ( الحؼ يقرج  ،فيسِو فحدب بل يقرج إلى إنتاج تأثيخ معيغ فيو

. لحا سيقف الباحث عمى ىحه العمػـ (ٕ)الستكمع إلى إنتاجو ىػ إدراؾ السدتسع لقرج الستكمع((
 .ّية لتقّري مقاصجىا الترخيحّية والتمسيحية عشج شارحي الشيجالبيان

 أوالا: الكشاية

تقف الكشاية في مقجمة العمـػ البيانّية التي تحتسل الشػعيِغ مغ السقاصج، فيي ُتعخؼ 
))أف يخيج الستكمِّع إثبات معشى مغ السعاني، فال يحكخُه بالمفع السػضػع لُو، ولكغ يجيء بأّنيا 

، بسعشى أف (ٖ)تاليو وردفُو في الػجػد فيػمئ بو إليو، ويجعمُو دلياًل عميو((إلى معشى ىػ 
وىػ ما يدسيو الجخجاني  ،السقرػد األىع مغ الكالـ ىػ الـز السعشى ال السعشى الحقيقي

عمى –، أؼ إنظ تعقل مغ ضاىخ المفع معشى ثع يفزي بظ ذاؾ السعشى (ٗ)بػ))معشى السعشى((
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ى آخخ، فيحجث أْف يػجج لمفع قرجاِف: القرج األساسي وىػ غيخ إلى معش  -سبيل االستجاؿ
، فال يخفى أّف التسييد بيغ )السعشى( و وىػ السخاد -أؼ الـز السعشى–مخاد، والقرج الدياقي 

)معشى السعشى( ُيقرج مغ ورائو اإلحاشة لسطاىخ القػؿ القائسة عمى الحقيقة والترخيح مغ 
. فالقْرج التمسيحي لمكشاية (ٔ)ومطاىخ القػؿ القائع عمى السجاز والكشاية مغ جيٍة أخخػ  ،جيةٍ 

فيي تجعل الستمقي يبحث عغ  ،يتسثل بالسعشى الخيالي السختبط باإلدراؾ الحّدي أو الػججاني
قرٍج مدتتخ )تمسيحّي( وراء قرٍج ضاىخ )ترخيحي(، إذ يسكغ لمستكمع مخالفة الػاقع بحيث 

واعيًا بيحا االنحخاؼ إلى القرج يكػف خاَشب قرجًا خاّصًا يجور في ذىشِو بذخط أف يشقل لمس
لحا يخػ القرجيػف أّنو ال يسكغ فْيع أؼ خصاٍب مغ دوف الخجػع إلى  ،قػلوِ  أثشاءالكامغ في 

 .(ٕ)ما يكشيو أو يشػيو الستكمسػف مغ مقاصج مػجية نحػ مدتسعييع

اَل َحاَجَة ِلي ِفي َبْيَعِتِو ِإنََّيا َكٌف ))( في مخواف بغ الحكع: عومثمو قػلو )
، إذ وقف الذارحػف بيغ كػف الكشاية )كّف ييػدية( ىي قرج ترخيحي (ٖ)((َيُيؾِديَّةٌ 

وبيغ القرج التمسيحّي فتكػف كشاية عغ غجره، أؼ  ،(ٗ)ألّف))آباء مخواف كانػا ييػدًا باليسامة((
ال يػثق بقػلو وبيعتو، فعبخ عغ نكثو لمعيج بالييػدية، ألف الغجر في الييػد أمخ مذيػر، لحا 

 (.ٕٛ)السائجة:(٘)((ٌَزَجِذََّْ أَشَذَّ اٌَنَّبسِ عَذاًَحً ٌٍَِّزِيَٓ آَِنٌُا اٌَْيَيٌُدَاستجّؿ عميو الذارحػف بقػلو تعالى ))

فمّسا عخفشا أّف الكشاية تشصمق مغ ممدـو )ترخيح( إلى الـز السعشى )تمسيح( فيل معشى 
يخػ الدكاكي أّف الكشاية ال تسشع أف يكػف السخاد ىشا ىػ كال القرجيِغ؟  أفّ ىحا أّنُو ال ُيدتبَعج 

))فال يسشع في قػلظ )فالنة نؤومة الزحى(  ،الستكّمع َقَرَج بيا السعشى الرخيح أو التمسيحي
مع إرادة كػنيا مخجومًة  ،ب في ذلظأف تخيج إّنيا تشاـ الزحى، ال عغ تأويل ُيختكَ 
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ف يكػف القرج ، بسعشى أّف الكشاية تقبل أف يكػف القرج مشيا ىػ الالـز كسا تقبل أ(ٔ)مخفيًة((
لع يعثخ عمى ما يجسع بيغ ندِب مخواف  ّف الباحثإوىشا البجَّ مغ القػؿ  ،ىػ الالـز والسمدـو

ولعّل الحؼ جعَل الذارح يحىب إلى ىحا القرج الترخيحّي ىػ ما أشخنا إليو مغ  ،والييػد
الكشاية ))ىي تخؾ  كػف ولكغ مع  ،انصالؽ الكشاية عادًة مغ الـز حقيقّي كسا ذكخ البالغيػف 

فإّف ىحا األمخ  ،(ٕ)لى الستخوؾ((الترخيح بحكخ شيء إلى ذْكخ ما يمدمُو ليشتقل مغ السحكػر إ
وىحا  ،يدتمـد نطخ الستمقي إلى سيسائّية الكشاية وحتسية القخاءة الدياقّية لديخورتيا التأويمية

 أف تقػؿ شيئًا وتقرج أشياء أخخػ؟ الجو التجاوليػف عغ كيفية إمكافعما يتفق مع 

فيبشي  ،البيانية نفديافالجسمة الكشائية بسشدلة السقجمة الكبخػ شخفاىا شخؼ الرػرة 
الدامُع عمى ىحه الجسمة أو السقجمة جسمًة أخخػ بسشدلة السقجمة الرغخػ مبتجؤىا السكشى بِو 

ومغ ثّع يتػصل الدامع إلى جسمة ثالثة  ،وخبخىا الـز مغ لػازمِو بحكع العقج أو االعتقاد
، (ٖ)اصصالح السشاشقةمبتجؤىا مبتجأ الجسمة األولى وخبخىا الجسمة الثانية وىػ االستشتاج ب

فسشتج الخصاب )اإلماـ )ع( ( يشصمق مغ  ،الجخجاني بسعشى السعشى كسا سبقَ  وىػ ما سّساه
إلثبات قرٍج ما معتسجًا في  ،غيعارؼ السذتخكة بيشو وبيغ الستمقّ مقجمات كبخػ ىي مغ الس

 لحا استذيج الذارحػف باآلية الكخيسة. ،ذلظ عمى السخجعيات الثقافية ليع

 ( = داؿٌّ )قْرج ترخيحي(ٔكّف مخواف ييػدية )مقجمة                  

 معخفة مذتخكة                                      

 ( = دليل ٕالييػد أىل الغجر )مقجمة                  

 ثقافة قخآنّية                                       

 مخواف غّجار )استشتاج( = مجلػؿ )قرج تمسيحي(                
                                                           

 .ٖٓٗمفتاح العمؾم:  (ٔ)
 .ٓ٘دالئل اإلعجاز:   (ٕ)
 .ٜٕٔيشغخ: التجاولية واستخاتيجية التؾاصل:  (ٖ)
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 (٘ٚ) 

 

ومغ الكشايات التي تخاوحت بيغ ىحيغ القرجيغ عشج شارحي الشيج قػلو )ع( في 
َأْو َأْصِبَخ َعَمى َطْخَيٍة َعْسَياَء َيْيَخُم ِفيَيا َاْلَكِبيُخ َوَيِذيُب ِفيَيا ة: ))يّ قالخصبة الذقذ

ِغيخُ  ػا إلى أّف مقاصج ىحه الكشاية تتخاوح بيغ قْرٍج ترخيحّي، فيكػف السخاد ، فحىب(ٔ)((َالرَّ
. أو (ٕ)مشيا امتجاد مّجة حكع الخمفاء الستقجميغ عميو، فييـخ الكبيخ ويذيب الرغيخ لصػليا

قْرج تمسيحي فُتحسل عمى السجاز، والسخاد بو صعػبة تمظ األياـ وعطع أىػاليا، ومقاساة 
 .(ٖ)تطاـ أحػاليا حتى يكاد أف ييـخ الكبيخ ويذيب الرغيخ مغ ذلظالخمق فييا بدبب عجـ ان

كػف اإلماـ )ع( لوالحؼ يبجو أف حْسل قْرج الكشاية عمى السجاز أقخب مغ الحقيقة؛ 
وصفيا بالعسى مبالغًة؛ ألنيا تغذى الشاس فال  ،يتحجث عغ شخية )قصعة مغ الدحاب(

ثع وصف شّجة ىحه الحاؿ وصعػبتيا حتى ، (ٗ)يبرخوف شخيق الحق، وال ييتجوف سبيل الجيغ
يكاد ييـخ الكبيخ ويذيب الرغيخ لعطع أىػاليا، ورأػ الذارحػف في ىحا تزسيشًا لقػلو 

والسخاد ما يحرل في  ،(ٚٔ(( )السدمل: فَىَيْفَ رَزَّمٌَُْ إِْ وَفَشْرُُْ يٌَِْبً يَجْعًَُ اٌٌٌِْْذَاَْ شِيجبتعالى: ))

ىحا السثل كسا يقاؿ في السخاشبات عشج ذكخ األمػر اليائمة،  ذلظ اليـػ مغ أىػاؿ، فزخب لو
فالشز ىاىشا لع يتصخؽ لصػؿ مجة الخالفة الدابقة،  ،(٘)فيي كشاية عغ شجة اليـػ ال شػلو

أّية حكػمة  فّ أأصابيع مغ فتغ وبالء، والسعخوؼ  وإنسا تحجث عغ حاؿ الشاس فييا وما
ذيب الرغيخ، ومغ ثّع فحسُمُو عمى الحقيقة يفقجه شػيمة األمج يسكغ أف ييـخ فييا الكبيخ وي

جسالو الفشي وروعة بالغتو، ويحيمو نرًا تقخيخًا عاديًا، وىحا خالؼ ما ُعِخؼ مغ إسمػبو 
 ،عّبخت عغ جػانب متعجدة ،)ع(، فالتعبيخ الكشائي لإلماـ )ع( مشَح الشز دالالٍت رامدة

                                                           

 .ٛٗنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٛ٘ٔ/ٔ، والقدويشي:ٜ٘، ومجيؾل:٘ٚٔ/ٔ،والبحخاني:ٗ٘ٔ/ٔ،والسعتدلي:ٙٗ، والدخخدي:ٜٕٕ/ٔالبييقي:يشغخ: (ٕ)
، ٕٜٕ/ٕ، والشقؾي:ٕٗٓ/ٔوالعمؾي: ،٘ٚٔ/ٔوالبحخاني: ، ٗ٘ٔ/ٔعتدلي: والس ،ٖٕٔ/ٔالخاونجي: يشغخ: (ٖ)

 .ٕٚٔ/ٔومكارم:
 .ٖٕٔ/ٔ، والخاونجي: ٜٕٕ/ٔيشغخ:  البييقي:  (ٗ)
 .٘ٚ/ ٕٓ: في تفديخ القخآن يشغخ: السيدان (٘)
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 (٘ٛ) 

وعطع األىػاؿ التي غذيت الشاس كبيخىع  وجعمتو مفتػحًا أماـ الستمقي لترػر أنػاع البالء
يقػؿ الجاحع: ))ورّبسا كانت الكشاية أبمغ في التعطيع وأدعى إلى  ،السّجةوصغيخىع خالؿ تمظ 

، بسعشى أّف قرج التمسيح ىشا يكػف أفرح وأبمغ وأكثخ (ٔ)التقجيع مغ اإلفراح والذخح((
ألّنو قرج  تخييمي يسشح الستمقي فزاءات مفتػحة لترّػر قرج السخِسل، فزاًل عغ  ،تأثيخاً 

عمى  ،ج السشرػبة عميوأؼ األدلة السقجمة لُو والذػاى ،ىحا القرج يتزسغ شخؽ االثبات أفّ 
ألّف يحكخ في الخصبة ذاتيا  ،أّف احتساؿ كػف السخاد ىػ شػؿ السّجة مع شّجتيا ليذ بعيجاً 

ِة اْلِسْحَشِة((.))َفَرَبْخُت عَ  ِة َوِشجَّ  َمى ُشػِؿ اْلُسجَّ

ولّسا كاف القْرج في الكشاية قْرجًا تمسيحّيًا لحا كاف التعبيخ الكشائي ال يشفرل في 
ورّبسا كاف ىحا سببًا في  ،(ٕ)مقاصجه وقيستو عغ دالالت الدياؽ العاـ التي تتآزر داخل الشز

ومغ ذلظ كشاية )شّج  ،ي سياقاٍت كالمّية مختمفةتػّحج مقاصج الكشاية الػاحجة عشج الذارحيغ ف
عمى القتاؿ  واألوؿ في حّث أصحاب وردت في الشيج بسػضعيغ مختمفيِغ،مئدرؾ( التي 

وا )) :والجياد في سبيل الحقّ  ، فالكشايتاف ىشا (ٖ)اْطُؾوا ُفُزؾَل اْلَخَؾاِصِخ((ُعَقَج اْلَسآِزِر وَ َفُذجُّ
ألّنُو آمغ  مغ  ؛والتذسيخ لمحخب، مبتعجيَغ بذّج السئدر عغ التعثخجاءتا لمتحخيس عمى القتاؿ 

ومجّجيَغ في السديخ بصػؼ ما فزَل مغ تمظ السآزر  ،انحالليا فيسزي السقاتل غيخ خائف
، وىحا القْرج يتشاسب مع سياؽ الخصاب، ألّف الكذف (ٗ)حتى ال يعقػىع شيء في اإلسخاع

ؼ يسارس حة خالرة تتػزع بيغ الدياؽ المغػؼ العغ مقاصج الكشاية يعتسُج عسمية سياقيّ 
الحؼ  ،وبيغ سياؽ السػقف الخارجي ،تفاعالتو التأويمّية في تػجيو سيخورة العالمة عشج التمقي

 يكذف عغ ضخوؼ الخصاب ومالبداتِو.

                                                           

 .ٖٚٓ/ ٔرسائل الجاحع: (ٔ)
 .ٖٓٗيشغخ: فمدفة البلغة بيؽ التقشية والتظؾر:  (ٕ)
 .ٜٖ٘: نيج البلغة (ٖ)
 .ٖٕٗ/ ٕيشغخ: السعتدلي:  (ٗ)
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 (ٜ٘) 

ط مغ كتاب لو ألبي مػسى األشعخؼ عاممو عمى الكػفة لسا بمغو أنو يثبّ  أما قػلو )ع(  
َفِإَذا َقِجَم َرُسؾِلي َعَمْيَػ َفاْرَفْع َذْيَمَػ، َوُاْشُجْد ِمْئَدَرَك، الخخوج معو لحخب الجسل: ))الشاس عغ 

والحقيقة أّف  فيو ثالث كشايات. -كسا ذكخ الذارحػف –والشز  ،(ٔ)((َوُاْخُخْج ِمْؽ ُجْحِخكَ 
في الشّز متشاقزة بيغ الذارحيغ فيي غيخ مدتقيسٍة بقرٍج  ةمقاصج الكشايات الثالث الػارد

فارفع ذيمظ( كشاية عغ التذسيخ لمشيػض، والمحاؽ أّف قػلو ) إذ رأػ بعزيع ،عاـّ يجسعيا
)واشجد مئدرؾ(، فيي كشاية  بأميخ السؤمشيغ )ع( ليذيج معو حخب أىل البرخة، أّما قػلو )ع(

عزيع خالؼ السقاصج الدابقة في قػلو )واخخج مغ . ورأػ ب(ٕ)عغ الجّج والتذسيخ في األمخ
جحخؾ(، فيي كشاية فييا غّس مغ أبي مػسى واستيانة بو، ألّنو )ع( لػ أراد إعطامو لقاؿ: 

الخاونجؼ أّما  .(ٖ)واخخج مغ خيدظ أو مغ غيمظ كسا يقاؿ لألسج ولكشو جعمو ثعمبًا أو ضّباً 
أبي مػسى عغ كػنو عاماًل لُو عمى ّف في الشّز كشاية عغ عدؿ أرؼ فحىبا إلى حوالكي

الكالـ في سياؽ التػبيخ والػعيج  أفّ ولعّل ما سّػغ ىحا القرج لمتعبيخ الكشائي ىػ .(ٗ)الكػفة
؛ فيػ يثبط الشاس عغ شاعة اإلماـ )ع( ويشياىع عغ الديخ معو لقتاؿ أىل (٘)والتيجيج لو

ليذ القْرج مشيسا السجح أو رفع البرخة، فزاًل عغ ورود كشاية )اشجْد مئدرؾ( بيغ كشايتيِغ 
ألّنُو  ،فاستعساؿ اإلماـ )ع( لكشاية )ارفْع ذيمظ( تػحي بخالؼ إرادة التػّجو لمحخب ؛اليّسة

))يقاؿ: ذالْت الجارية في مذيتيا تحيُل ذياًل إذا ماسْت، وجّخت أذياليا عمى األرض 
يا كميا؛ قاؿ: فال نجعػ وتبختخت.. قاؿ: ذيل السخأة ما وقع عمى األرض مغ ثػبيا مغ نػاحي

، فاإلماـ )ع( شّبو (ٙ)لمخجل ذياًل، فإف كاف شػيل الثػب فحلظ اإلرفاؿ في القسيز والجبة((
حاؿ أبي مػسى بحاؿ الجارية التي تتدخبل ثيابيا مغ جسع أشخافيا فترعب حخكتيا، ويتحيخ 

                                                           

 .ٖ٘ٗنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٕٙ/ٙٔ، والشقؾي:ٕٔ٘ٙ/٘، والعمؾي:ٖٔٚ/ ٘، والبحخاني:ٕٚٗ/ ٚٔيشغخ: السعتدلي:  (ٕ)
 .ٕٕٕ/ٗ، والذيخازي:ٕٚٗ/ ٚٔ، والسعتدلي: ٜٕٕ-ٕٕٛ/ٖيشغخ: الخاونجي:  (ٖ)
 .٘ٙ٘/ ٕوالكيحري:  ،ٕٕٛ/ ٖ:الخاونجييشغخ:  (ٗ)
ِ َلُتْؤَتَيؽَّ ِمْؽ َحْيُث َأْنَت، َواَل ُتْتَخُك َحتَّى ُيْخَمَط ُزْبُجَك ِبَخاِثِخَك، ( في الكتاب نفدو: )عوىحا واضح مؽ قؾلو) (٘) َوَاْيُؼ َّللَاَّ

 َوَذاِئُبَػ ِبَجاِمِجَك، َوَحتَّى ُتْعَجُل َعْؽ ِقْعَجِتَػ، َوَتْحَحَر ِمْؽ َأَماِمَػ َكَحَحِرَك ِمْؽ َخْمِفَػ(.
 .ٜٖ٘/ٖلدان العخب: مادة )ذيل(:  (ٙ)
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 (ٙٓ) 

خه بأمخ قتاؿ أمخىا، وىحه ىي حالو؛ فيػ يقعج الشاس عغ الشيػض لشرخة اإلماـ)ع(، لتحي
، أما الكشاية الثانية )واخخج مغ جحخؾ( فيي كشاية ذـّ (ٔ)أىل القبمة مغ البرخة كػنو يخاه فتشة

ونمحع ىشا البعج  ،ألّف اإلماـ لػ أراد مجحُو لقاؿ )واخخْج مغ خيدظ( ،كسا ذكخ الذارحػف 
فقػلو  ،التجاولّي الحؼ تشّبو لُو الذارحػف عشجما ربصػا بيغ قرج الكشاية واالستعساؿ العخفي ليا

)جحخؾ( جاء خالؼ الشدق الثقافي المغػؼ الحؼ أوحى بسقاصج تمسيحيٍة ججيجة مغ خالؿ 
الكشائي في ، وىشا تطيخ قيسة التعبيخ بعس التقابالت التي تفخضيا البشية الدصحية لمشّز 

قجرتو عمى إعصاء إشارات رامدة تعسل عمى إبعاد التخكيب المغػؼ عغ القرج السباشخ، وتكػف 
وما يعزج ىحا القرج ىػ أّف كشاية )اشجد  .(ٕ)عادًة ))خاضعة لعخٍؼ لغػّؼ في بيئة محجدة((

 .(ٖ)مئدرؾ(؛ يؤتى بيا لمكشاية عغ اعتداؿ الشداء واألىل ومفارقتيع

ت التأويمّية الباحثة عغ داتتفاوت في االمتجا نفدياالكشاية  كيف أفّ ىشا نمحع 
ومغ ثّع يسكغ القػؿ إّف القرج التمسيحي )الـز  ،مقاصجىا اعتسادًا عمى الدياؽ والعخؼ

السعشى( لمكشاية الػاحجة ال يسكغ أف يكػف قرجًا حتسّيًا دائسًا بل ىػ قرج  احتسالّي )متغّيخ( 
 ،واألشخاص، وغيخ ذلظ ،والسػقف ،والسكاف ،فيػ يتأثخ بالدماف ،تبعًا لطخوؼ الخصاب

عالقة  ،))وما دامت العالقة في الكشاية بيغ المفع والسقرػد عالقة سياقّية عخفّية فيي إذف
 .(ٗ)ىحا في الغالب األعع(( ،وليدت عالقة حتسية ،محَتسمة

ألّف )) ،في أية لغةٍ ويخػ )ديكخو( أّف السقاصج التمسيحّية ال يسكغ االستغشاء عشيا 
يشاؾ تػاضعات ثقافّية فيسا يتعمق ، فوضاٍع مػجية نحػ إرساؿ السعمػماتالمغات ليدت بأ

فأخحًا بالقيػد السسارسة مغ قبل الشطاـ االجتساعي تكػف بعس األشياء صعبة  ،بصخائق القػؿ
كشاية خرائز ال، وىحا األمخ ُيعّج مغ أبخز (٘)القػؿ وبعزيا االخخ يدتحيل قػليا تقخيبا((

                                                           

 .ٖٔٚ/٘البحخاني:  (ٔ)
 .ٖٕٗفمدفة البلغة بيؽ التقشية والتظؾر:  (ٕ)
 .ٜٖٙ/ٕيشغخ: لدان العخب: مادة )أزر(: (ٖ)
 .ٜٚالتجاوليات وتحميل الخظاب:   (ٗ)
 .ٖٕٔالتجاولية واستخاتيجية التؾاصل:  (٘)
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 (ٙٔ) 

غ الستكمع مغ التعبيخ عغ المفع السدتيجغ، أو الحؼ ال يا تسكّ نّ إالتي ذكخىا البالغيػف، إذ 
تختاح لو األذف عشج سساعو، بالجسيل السألػؼ الحؼ تقبمو عميو الشفػس، وقج نّبو عميو بعس 

لسؤمشيغ ىمظ لسا قيل لُو: يا أميخ ا ( عغ الخػارج بعج حخب الشيخواف،عالذارحيغ في قػلو )
ِ ِإنَُّيْؼ ُنَظٌف ِفي َأْصَلِب َالخَِّجاِل َوَقَخاَراِت َالشَِّداِء َوُكمََّسا َنَجَؼ : ))القـػ بأجسعيع، قاؿ َكلَّ َوَّللَاَّ

، فحكخوا أّف )قخارات الشداء( كشاية (ٔ)((ِمْشُيْؼ َقْخٌن ُقِظَع َحتَّى َيُكؾَن آِخُخُىْؼ ُلُرؾصاا َسلَِّبيؽَ 
مغ وضائف  ألفّ  ،بسعشى أّنيا قْرج تمسيحي جيء بيا بجؿ الترخيحيّ  ،األرحاـلصيفة عغ 

لفطة يدتحى مغ ذكخىا أو ُيدتيجغ ذكخىا أو ُيتصيخ بيا ويقتزي  التعبيخ الكشائي إبجاؿ
الحاؿ رفزيا ألمٍخ مغ األمػر بمفطة ليذ فييا ذلظ السانع، فّمسا رأػ )ع( أّف الشاس قج 

فالذارح أرجع قرج ، (ٕ)ىحه الكشايةيا ب )أرحاـ الشداء( استبجؿتػاضعػا عمى استيجاف لفع 
األرحاـ والقخارات( متداوياف بسعشى أّف المفطيغ ) ،الكشاية ىشا إلى مخاعاة المياقة االجتساعّية

 القرج إاّل أف مخاعاة البعج االجتساعي ىػ الحؼ يؤثخ استعساؿ لفٍع دوف غيخه.في 

يدتعسل ىحه الكشاية لمتعبيخ عغ لفع يدتحي مغ ذكخه؛ ( لع عاألماـ ) فّ أوالحؼ يبجو 
وردت لقرٍج آخخ؛ فالَقخارة ، وإنسا (ٖ)كثيخًا وال حياء فييا ألف لفطة )األرحاـ( واردة في القخآف

وىي مغ مكاـر األرض إذا كانت  ..،ئّغ انجفع إليو الساء فاستقخ فيوكل مصسَ )) ىي
)قخارات( السدتعسمة في الشز ىي جسع الجسع لمجاللة ، فيكػف (ٗ)وجسعيا الَقَخار((...ُسُيػلة

، وىػ ما ال (٘)عمى التكثيخ، ألنيا لػ كانت جسع مؤنث سالسًا لسفخد )قخارة( لجّلت عمى القمة
يتشاسب مع قْرج الشز الحؼ يؤكج فيو اإلماـ )ع( عمى كثخة الخػارج مغ بعجه، وقج تحقق 

                                                           

 .ٜٗ ٖٜنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وعبجه:٘٘ٗ/ٔ،والسجمدي:ٕٖٗ/ٕ، والبحخاني: ٜ٘،٘ٔ/ ٘لي: يشغخ: السعتد  (ٕ)
 .ٖٗ، لقسان:٘، الحج:ٛ، الخعج:ٙ، آل عسخان:ٕٕٛيشغخ عمى سبيل السثال ال الحرخ: البقخة: (ٖ)
 .ٜٚٛ/ ٕلدان العخب:مادة )قخر(: (ٗ)
 .ٕٕٔيشغخ:دراسات لغؾية في القخآن الكخيؼ وقخاءاتو: (٘)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٕٙ) 

عميو  تشفتح، وىحا ما ال (ٔ)عذخيغ فخقة ذلظ؛ حيث ضيخ الخػارج فيسا بعج، وصاروا نحػ
لفطة )األرحاـ( لػ ُاستعسمت في الشز، ومسا يعزج داللتيا عمى الكثخة إضافتيا لجسع جسع 

. جسع السخأة مغ غيخ لفطو.. والشداء جسع ندػة إذا .آخخ وىػ )الشداء(؛ ألف ))الشُّدػة
 ألمػر.، وىشا تبخز أىسية الكشاية في الكذف عغ مدتقبل ا(ٕ)كثخف((

ولكّشو يخجع  ،استبجاؿ لفٍع بآخخ دفالقرج الكشائّي التمسيحّي ال يقترخ ىشا عمى مجخ 
ألّنُو قج ورد في الشيج الترخيح بمفع )أرحاـ الشداء( في  ،في الحقيقة إلى مالبدات الدياؽ

َشاِىَجَنا َوِدْدُت َأفَّ َأِخي ُفاَلنًا َكاَف وذلظ في جػابو ألحج أصحابو الحؼ قاؿ لو: ،غيخ مػضع
أََىَػػ َأِخيَظ َمَعَشا؟ َفَقاَؿ: َنَعْع. فَقاَؿ )ع(: بُو )ع(: ِلَيَخػ َما َنَرَخَؾ ّللاَُّ ِبِو َعَمى أَْعَجاِئَظ، فأجا

ـِ الشَِّداِء..((  .(ٖ)))َفَقْج َشِيَجَنا، َوَلَقْج َشِيَجَنا ِفي َعْدَكِخَنا َىَحا َأْقَػاـ  ِفي َأْصاَلِب الخَِّجاِؿ َوَأْرَحا
ويػقف شّتى مطاىخ  ،وىحا يتفق مع الجرس التجاولّي الحؼ يجرس استعساؿ المغة في سياقاتيا

فالمفطة الػاحجة يسكغ أف تعّبخ عغ مقاصج أو مقتخحات تأويمّية مختمفة  ،التأويل المغػية عمييا
 .(ٗ)مغ سياٍؽ آلخخ

 

 ثانياا: االستعارة 

، (٘)القاىخ بسرصمح )معشى السعشى( ُتعّج مغ الػجػه البيانية التي ارتبصت عشج عبج
بل  ،فالستكمع باالستعارة ال يعشي ما يقػلُو حخفّياً  ،ألّف القرج االستعارّؼ يزارع قرج الستكمع

بسعشى أّنُو يقػؿ )أ( فتكػف )ب( التي تسثل السعشى الحخفّي  ،يقرج شيئًا أكثخ مشوُ 
                                                           

وقج ذىب الذيخ مكارم إلى أّن السدتفاد مؽ  وما بعجىا.ٙٓٗ/٘، والشقؾي:ٕٖ٘/ ٕيشغخ تفريل ذلػ في البحخاني:  (ٔ)
كلمو )ع( ىؾ أّن الخؾارج لؼ يكؾنؾا فخقةا معيشةا بقجر ما كان يخاىؼ )ع( عاىخة حّية طيمة التأريخ اإلسلمي. 

 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٕيشغخ:مكارم:
 .ٔٚ٘/ٙلدان العخب: مادة )ندا(:  (ٕ)
 .٘٘نيج البلغة:   (ٖ)
 .ٖٚيشغخ: التجاولّية البعج الثالث في سيسيؾطيقا مؾريذ )بحث(:   (ٗ)
 .ٕٕٓيشغخ: دالئل اإلعجاز:  (٘)
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 (ٖٙ) 

وىػ قرج الستكمع )معشى  ،)ج(أّف )أ( ىي  –استعارّيًا  –)الترخيحّي(، إاّل أّنو يقرج 
، فالقرج (ٔ)شخيقًا لمػصػؿ إليو ج ( إاّل أّنُو يكػف   ≠ ) ب والشتيجة أفّ  ،السعشى/ التمسيحّي(

فسذكمة االستعارة تكسغ في  إذف ،األولى في فْيع القرج التمسيحيّ  الترخيحّي ىػ الحمقة
الكيفّية التي يشعدؿ فييا قرج الستكمع عغ القرج الطاىخّؼ لمجسمة، بسعشى آخخ كيف تقػؿ 

وىحا ىػ ما يجعل االستعارة تقع في الجرجة الثانية مغ التجاولية ))إذ  ،شيئًا وتقرج شيئًا آخخ
 .(ٕ)ة الحخفية لمجسمة((عمى القزية السعبَّخ عشيا، في كّل الحاالت أف تتسيد عغ الجالل

وحتى يدتصيع الستكمع التػاصل مع الستمقي مغ خالؿ االستعساؿ االستعارّؼ فالبّج مغ 
لحا يخػ )سيخؿ( أّف االستعساؿ  ،تػافخ شخوٍط تجعل الستمقي يعي خالؼ ما يمفطُو الستكمع

 :(ٖ)االستعارّؼ يتحجد بذخشيغِ 

أو أّنُو ال يحيل عمى  ،أراد الستكمع أف يقػلوُ إذا كاف السعشى الحخفّي لمكمسة مخالفًا لسا -ٔ
 السخجع نفدو.

إذا كاف يقتزي فْيع ما يخيج أف يقػلُو الستكمع أو اكتذاؼ السخجع الججيج استعساؿ آليات -ٕ
بل بػصفيا استخاتيجية  ،السذابية، ال بػصفيا جدءًا مغ البشية الجاللية لمجسمة االستعارّية

 ج الستكمع.يدتعسميا الستمقي ليفيع مقاص

فالستمقي يذعخ إزاء العبارات االستعارّية بشػٍع مغ التشافخ الجاللّي الشاجع عغ خخؽ 
مسا يزصخُه إلى تشذيط مجسػعة مغ االستخاتيجيات  ،الستكمع لسبادغ األفعاؿ الكالمّية

التأويمّية التي تدسح لُو بتحجيج الدسات السذتخكة بيغ السدتعار مشُو والسدتعار لُو ))حتى 
 .(ٗ)يتسكغ مغ إعادة الكالـ إلى حطيخة المغة ويربح لُو معشى مقبػؿ((

                                                           

 .ٕٙيشغخ: السفارقة القخآنية: (ٔ)
 .ٔ٘السقاربة التجاولية:  (ٕ)
 .ٕٕٔيشغخ: نغخيات االستعارة في البلغة الغخبية:  (ٖ)
 .ٕٔٔنغخيات االستعارة في البلغة الغخبية:  (ٗ)
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 (ٙٗ) 

ومغ االستعارات التي وقف الذارحػف لتمّسذ مقاصجىا التمسيحّية قػلُو )ع( لّسا بػيع 
سَ في السجيشة: )) ْت ِبِيْؼ َأاَل َوِإنَّ اْلَخَظاَيا َخْيٌل ُشُسٌذ ُحِسَل َعَمْيَيا َأْىُمَيا َوُخِمَعْت ُلُجُسَيا َفَتَقحَّ

َتَيا َفَأْوَرَدْتُيُؼ الْ   ،(ٔ)(َجشََّة(ِفي الشَّاِر َأاَل َوِإنَّ التَّْقَؾى َمَظاَيا ُذُلٌل ُحِسَل َعَمْيَيا َأْىُمَيا َوُأْعُظؾا َأِزمَّ
التي جسعت فييا  ىاوقج عسمػا لمػقػؼ عمى مقاصج ،وعّجوا ىحه االستعارة مغ الغخيب المصيف

االستعارة بيغ ىحه األشياء السختمفة فخأوا أّنُو لّسا كانت السعاصي ال ُتعسل إال بكجٍّ ومعاناة 
لسا فييا مغ الذّجة وشكاسة األخالؽ،  ؛وإتعاٍب لمخاشخ مغ أجل تحريميا استعار ليا الخيل

ر ليا السصايا لسا فييا لحا استعا ،بخالؼ التقػػ فإّنيا تحرل عمى سيػلة لصفًا مغ هللا تعالى
، ولعّل ىحا ما يفدخ وصفو )ع( ليحه الخيل بأّنيا )ُخِمَعْت (ٕ)مغ التحلل والديػلة في االنقياد

ألّف الخيل مع المجاـ تكػف صعبة السخاس فكيف  ،ُلُجُسَيا( لديادة التػكيج عمى ىحه السقاصج
فاألبل عادتيا االنقياد فزاًل  ،َتَيا(بخالؼ وصفو لمتقػػ )َوأُْعُصػا َأِزمَّ  ،إذا ُخمع عشيا لجاميا

 ،ألّف التقحع إّنسا يكػف في السكخوه ،عغ حاليا مع الدماـ. وقاؿ عغ أىل الخصايا )تقحست(
الػرود في صفة أىل التقػػ فيكثخ استعسالو في السحبػب ))وشابق في ىحا االستعارات  اأمّ 

يقـػ عمى ثشائيات  فالخصاب .(ٖ)وجاء في كّل شيء بسا يميق(( ،كّميا الغخض السقرػد
 :ذكَخ مقابموِ  أحجاىسا تقابمّية بيغ فخيقيغ يدتجعي ذكخُ 

َسْت ِبِيْع ِفي الشَّارِ  -ُخِمَعْت ُلُجُسَيا   -ُشُسذ   -َخْيل   –أىل الشار: اْلَخَصاَيا   َفَتَقحَّ

 َفَأْوَرَدْتُيُع اْلَجشَّةَ  -َوأُْعُصػا َأِزمََّتَيا   -ُذُلل   –َمَصاَيا  -أىل الجّشة: التَّْقَػػ 

، لشفػس وشّج الستمقي والتأثيخ فيووىشا تكسغ سيكػلػجية االستعارة في تأثيخىا عمى ا
بخالؼ  ،فالييأة التي صػرتيا االستعارة لمخصيئة ىيأة مانعة لحؼ العقل أف يقتخب مشيا

وما  ،تسيل إلييا الرػرة السحببة التي رسستيا االستعارة لمتقػػ وإضيارىا برػرة تجعل الشفذ
يداعج في ىحا التأثيخ كػف ىحا الرػر االستعارية ىي مغ الصبيعة السعاشة التي شاىجىا 

                                                           

 .ٚ٘نيج البلغة:  (ٔ)
 .ٖٖٕ/ٖ، والشقؾي:ٕ٘ٚ/ ٔيشغخ: العمؾي:  (ٕ)
 .ٕٙٚ/ ٔالعمؾي:  (ٖ)
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 (ٙ٘) 

لحا تخػ )مارؼ بػنج( أّف قرجّية االستعارة تتأتى مغ عشاصخ  ،الستمقػف وعخفػىا حّق معخفةٍ 
صمية فاالستعارة فيسا ىي ترػر ذىشي تكػف مختبصة بشطاـ المغة األ ،لغػية وغيخ لغػية

والتجخبة الحياتّية، فزاًل عغ ارتباشيا بالشطع الثقافية واالجتساعّية، فسا ))يحجث في 
 .(ٔ)االستعارة ىػ ضبط خرائز ججيجة مغ خرائز الصبيعة عغ شخيق الدمػؾ المفطي((

وقج بخز ىحا البعج الشفدي في القرجية التمسيحية لالستعارة مغ خالؿ العسل عمى 
تحخيظ الستمقي وشّجه إلى صػرة الحجث، وخمق رد الفعل لجيو، وفي ىحا تكسغ أبخز بػاعث 
االستعارة وأىسيا؛ إذ تشدع إلى التعبيخ عغ شعػر يخيج السخِسل أف يفخض فيو السذاركة عمى 

لحا يسكششا القػؿ إف الباعث الجػىخؼ لالستعارة يتأتى مغ  ابتو الكاممة، الستمقي لزساف استج
في –الػضيفة االنفعالية الستسثمة في السخِسل؛ والػضيفة الشجائية السػجية لمستمقي، والسحاولة 

 . (ٕ)بالتعبيخ عغ انفعاٍؿ أو شعػٍر وجعميسا مػضػعًا لمسذاركة -معطع األحياف

يِؽ ))و )ع(: وىحا ما بجا واضحًا في قػل َوَلَعْسِخي َلْؾ ُكشَّا َنْأِتي َما َأَتْيُتْؼ َما َقاَم ِلمجِّ
والقرج  ،، فأشار الذارحػف إلى استعارتيِغ مكشيتيغِ (ٖ)(َعُسؾٌد َواَل اْخَزخَّ ِلْْلِيَساِن ُعؾٌد(

لحا رأػ الذارحػف أّف القرج  ،التمسيحي ليسا ىػ التعخيس بأصحابِو وتشبيييع عمى تقريخىع
وقج  ،ىػ أنشا لػ قّرخنا كتقريخكع وتخاذلكع اآلف لسا حرل ما حرل مغ استقامة لمجيغ

واستعار االخزخار لإليساف  ،استعار لمجيغ لفطة )العسػد( لتذبييو بالبيت لمتجليل عمى قػتو
ستعارة في تقخيب . وتطيخ ىشا وضيفة اال(ٗ)لتذبييو بالذجخة الغّزة لشطارتِو في الشفػس

األشياء السعشػية )الجيغ واإليساف( لمستمقيَغ وإنداليا مشدلة الحقيقة عغ شخيق استعارة 
وىحه مغ وضائف التجديع في االستعارة، فشمحع ىشا أّف  ،السحدػس ليا )البيت والذجخة(

ّلة لفيع االستعارة ال تدتشفج سسات السدتعار مشُو برػرٍة شسػلّية بل تشتقي بعس الدسات الجا

                                                           

 .ٔٓٔ. ويشغخ: الخؤية التجاولية للستعارة )بحث(: ٕ٘ٔاالستعارة في الشقج األدبي الحجيث:  (ٔ) 
 .ٕٓٛ/ ٔيشغخ: عمؼ اإلسمؾب والشغخية البشائية:  (ٕ) 
 .ٕٜنيج اللغة:  (ٖ) 
 .ٗٓٗ/ٕ، ومكارم:ٛٗٔ/ٕيشغخ: البحخاني:  (ٗ) 
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 (ٙٙ) 

ما تدتمدمُو الدياقات مجاٍؿ معيٍغ انصالقًا مغ مجاٍؿ آخخ لتحقيق قْرجىا التمسيحّي بحدب 
وىشاؾ ممسح قرجّؼ ميّع يجسع بيغ االستعارتيِغ وىػ لدوـ قياـ كلٌّ مغ البيت  الكالمية.

والذجخة عمى تخبٍة صالحٍة قػيٍة قج مّثميا األوائل مغ أصحاب رسػؿ هللا )ص( وىي اآلف 
وىحا قج يدشجُه سياؽ الخصبة فيي  ،لحا ضيخ التخاذُؿ والتذتُت فييع ،مفقػدة في أصحابو

قيمْت بعج تخاذؿ الشاس وميميع لمرمح. وىحا البعج التمسيحي الستسثل بالتعخيس بالستمقي 
بأسمػب يبتعج فيو السشتج عغ الترخيح نججُه واضحًا في الشيج بسػاضع المـػ عمى أصحابِو 

التحكيخ بسػاقف رسػؿ هللا )ص( وأصحابو قج يثيخ في أصحاب اإلماـ )ع( شعػر  ًة، ألفّ دعا
الجفاع عغ اإلسالـ أكثخ ويقّخبيع لصاعتِو واتباعِو بجاًل عغ الخخوج عميو وإجباره عمى الرمح. 
فسثل ىحه االستعارات تتزسغ قرجًا تمسيحّيًا يعسل في نفذ الستمقي )أصحاب اإلماـ( عمى 

نية بيغ حاليع وحاؿ أصحاب الخسػؿ )ص(. وُيمحع ىشا أّف اإلماـ )ع( إجخاء مقارنٍة آ
استعسل االستعارة السكشية التي تقػـ عمى تخؾ ذكخ السدتعار مشُو )البيت والذجخة( وإضيار 

كػف ذكخ الثاني يسثل مخكدًا ميّسًا في ذىغ السشتج وبؤرًة يجب االلتفات إلييا  ،السدتعار لوُ 
 وىحا يتشاسب مع الدياؽ الكالمي الحؼ وردت فيو الخصبة. ،اف(وىػ ىشا )الجيغ واإليس

َأيَُّيا ( في خصبة لو يتحجث فييا عغ فتشة أىل البرخة: ))عقػلو ) ومغ ذلظ أيزاً  
ي َفَقْأُت َعْيَؽ َاْلِفْتَشِة َوَلْؼ َيُكْؽ ِلَيْجَتِخَئ َعَمْيَيا َأَحٌج َغْيِخي  لو ، الفقؤ: الذق، وقػ (ٔ)((َالشَّاُس َفِإنِّ

)فقأت عيغ الفتشة( استعارة، أؼ أعسيتيا، فجعل لمفتشة عيشا محجقة ييابيا الشاس، وأقجـ عمييا 
ففقأ عيشيا، فدكشت بعج حخكتيا وىيجانيا، وإنسا خز العيغ دوف غيخىا، ألنيا أشخؼ عزػ 

، فقج عَسج )ع( إلى ىحا الشػع إلضيار السدتعار (ٕ)في الػجو، وبيا ترخؼ الذخز وحخكتو
فمسا كانت  ؛)السذبو( كػنُو ذا أىسية بالشدبة لمستكمع، بخالؼ السدتعار مشو )السذبو بو(لو 

                                                           

 .ٖٚٔ: نيج البلغة (ٔ)
 .ٜٖٛ/ٕ، والبحخاني:٘ٗ/ٚ، والسعتدلي: ٕ٘ٗ/ٔيشغخ:الخاونجي:  (ٕ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٙٚ) 

، ولع يتجاسخ أحج عمييا سػاه )ع( (ٔ)الفتشة كبيخة )وىي قتاؿ أىل القبمة مغ أصحاب الجسل(
كاف البج مغ إضيارىا في الشز، وانتقمت االستعارة في الشز مغ أمخ محدػس إلى آخخ 

ليا أثخ  كبيخ في رسع السذيج الترػيخؼ، والتعبيخ عغ السعقػؿ برػرة معقػؿ، فكاَف 
فعسمت عمى تقخيب األحاسيذ واالنفعاالت التي يعيذيا ، شاخرة تشبس بالتعبيخ الحدي

 السشتج إلى الستمقي مغ خالؿ رسع الرػرة التي يخاىا عغ ىحه الفتشة.

قج جعل لمفتشة عيشًا محجقة وُيمحع ىشا فيسا ذىب إليو الذارحػف مغ أّف اإلماـ )ع( 
ألّف  ،ييابيا الشاس، مع أّنُو ال يػجج الزـ  في الشّز يجّؿ عمى رسِع ىحا السخمػؽ السخيف

ويبجو أّف ىحا القرج الحؼ يخاه الذارحػف نابع  مغ اإلحداس  ،العيغ تكػف لمحيػاف واإلنداف
وقج  ،يف والعيغ السحجقةالحؼ شحشتُو الثقافة االجتساعّية عغ شخيق الخبط بيغ الذيء السخ

ألّف االحداس الثقافي أو  ،جعَل )سيخؿ( ىحا األمخ مغ مبادغ تأويل السقاصج االستعارّية
. ولعّمشا أماـ مقاصج (ٕ)الصبيعي يجعمشا أحيانًا نبشي مذابية بيغ السعشى الحخفّي وقرج الستكمع

 ،والفتشة قج ال يكػف واحجاً استعارّية مفتػحة في ىحا الشّز ألّف القرج التمسيحّي بيغ العيغ 
الشطخ بالعيغ مغ  قع بيغ الصخفيغ تحرل عادًة عغ شخيفقج يكػف القرج أّف الفتشة التي تق

كسا يكخه الخائي  ،ألنيا األصل باالفتتاف ،ولكغ فقء العيغ يفقج الفتشة قابمية الخؤية ،كمييسا
فزاًل عغ أّف لفع  ،الفقء قج يجعل الفتشة عسياء ليذ ليا القابمية عمى الحخكة أو أفّ  ،بيا

والجامع بيغ  ،كػنيا مغ السذتخكات المفطّيةل ،ػ )العيغ( قج يثيخ لجػ الستمقي مقاصج أخخ 
وىحا ما قج  ،أو الذسذ أو غيخىسا ،في الغالب كعيغ الساء يا مخكد أو أصلنّ أمقاصجىا ىػ 
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وقج أّكج )ع( ىحا السعشى في كتابِو إلى ابغ عّباس  ،الفتشة ومشبعيايجعل القرج ىػ اصل 
 .(ٔ)((َمْغِخُس اْلِفَتؽِ َبْرَخَة َمْيِبُط ِإْبِميَذ وَ َواْعَمْؼ َأنَّ الْ عاممو عمى البرخة: ))

ومغ ذلظ قػلو في وصف  ،أّما في االستعارة الترخيحّية فيطيخ األمخ خالؼ ذلظ
))َقْج َأْرَعُجوا َوَأْبَخُقؾا َوَمَع َىَحْيِؽ اأْلَْمَخْيِؽ اْلَفَذُل َوَلْدَشا خرػمو وقيل ىي في أىل الجسل: 
فقج استعار )ع( اإلرعاد واإلبخاؽ لمػعيج والتيجيج  ،(ٕ)(( ُنْخِعُج َحتَّى ُنؾِقَع َواَل ُنِديُل َحتَّى ُنْسِظخَ 

فحىبػا إلى أّف ))الزػضاء  ،وقج تمّسذ الذارحػف مقاصج االستعارة ىشا ،لُو مغ قبل خرػمو
وإّف  ،وىػ صفة أصحاب الجسل الحيغ أرعجوا وأبخقػا بال مصخٍ  ،والجمبة إمارة الجبغ والعجد

، فيع بسشدلة مغ يجعي (ٖ)الرست والدكػف إمارة الذجاعة والبصػلة وىي مغ صفات اإلماـ((
ألّف الديل إّنسا يكػف مغ السصخ فكيف  ،وىحا محاؿ ،ث السصخأّنُو يحجث الديل قبل إحجا

؟ فمّسا كاف تيجيجىع ووعيجىع كالبخؽ والخعج بال مصٍخ لع يكغ لُو أثخ سػػ الجمبة كاف يدبقوُ 
مغ السشاسب ححفُو وإقامة السذبو بو مكانُو، وىحا ىػ الفخؽ بيغ االستعارة السكشية 

لمسدتعار أكبخ شأنًا بحيث يصغى عمى السدتعار لو، والترخيحية؛ ))فاألولى تشصمق مغ أف 
. فشمحع ىشا (ٗ)بيشسا الثانية تحتفع لمسدتعار لو بقجر مغ القيسة والسكانة بالشطخ لمسدتعار((

وإكدابيا  ،أّف البعجيغ المغػؼ والتجاولّي عسال في االستعارة عمى نفي السعاني الحخفّية لمكمسات
ِف مغ آيات هللا عّد وجّل االخعج والبخؽ آيت أفّ الكالـ، فسع مقاصج تمسيحّية تتشاسب مع سياؽ 

:ًَِِْٓ آيَبرِوِ يُشِيىُُُ اٌْجَشْقَ خٌَْفبً ًَطََّعبً)) (( ًَيُسَجِّحُ اٌشَّعْذُ ثِحَّْذِهِ ًَاٌّْاَلَئِىَخُ ِِْٓ خِيفَزِوِ)) ،(ٕٗ(( )الخـو

الدياقات التجاولية قج سمبتيا وإمكاف جْعميسا مغ صفات القّػة والتخػيف إاّل أف  ،(ٖٔ)الخعج:
ألف القرج االستعارّؼ ))تحكسُو ضػابط لغػية  ،ىحه السقاصج وأثبتت قرج اإلماـ )ع(
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وتجاولّية لتعييغ الجاللة مغ ورائو، والدياؽ ىػ الحؼ يدتبقي السعشى السالئع ويدتبعج ذلظ 
 .(ٔ)الحؼ ال يشاسب السقاـ((

وذىب الشقػؼ إلى أّف ما ذكخُه الذارحػف ال يدتقيع مع واقع شمحة والدبيخ، وإف كاف 
الخصاب إلى سياؽ الحاؿ ضاىخ المفع يدانج ما يحىبػف إليو، ويدتشج الذارح في بياف مقاصج 

ر ، إذ يخػ أّف القخائغ الحالية التي تحيط بالحجث الكالمي تذيخ إلى قرٍج مغايخ السترػَّ
، ألّف الطخوؼ االجتساعية )العخفّية( تقتزي مغ شمحة والدبيخ االستعارؼّ  لطاىخ الخصاب

الؿ استعساؿ جانب الخفق والميغ وحدغ الطاىخ وإضيار السطمػمية، وىحا ما يتأكج مغ خ
، فمػ كانػا أخخجػا الشاس بالػعيج والتيجيج لسا أجابػىع، لحا لديجة عائذةالشاس و اإقشاعيع 

بل كانت مػجبة لمخفق والميغ وحدغ  ،مشافية لمتيجيج واإليعاد))فإف شيادة الحاؿ كانت 
مقاصج االستعارتيغ )أرعجوا وأبخقػا( تعتسج القرج  ىحا يخػ أفّ وفق عمى ، و (ٕ)الكالـ((

ّنيسا أوججا رعجًا وبخقًا )صػتًا ولسعانًا( ال أصل أريغة )أْفَعَل( وىػ اإليجاد، أؼ التجاولي ل
تفق شّجتيسا بحيث يزصخب الدامع ويخيل لُو السصخ تّف البخؽ والخعج كثيخًا ما إليسا، و 

الذجيج إاّل أنو ال يكػف كحلظ، فكحا تكػف حاؿ شمحة والدبيخ، فاالستعارتاف تحسالف قرج 
التشاقس والكحب والشفاؽ بيغ ضاىخ أصحاب الجسل الجاّؿ عمى اإلسالـ واإليساف وبيغ 

 حقيقتيع التي يخفػنيا.

نيا الستمقي عغ السخاَشبيغ، يعتسج عمى الرػرة التي يكػّ  التجاولي حا القرجوى
، ومع ذلظ تبجو قخاءة الذارحيَغ (ٖ)وىػيتيع، والفكخة التي يرصشعيا عغ حاليع وما يفكخوف بو

أقخب، ويعزجىا سياؽ الخصاب؛ فالخصبة قيمت حيغ بمغو )ع( لغط القـػ واجتساعيع عمى 
الشّري ليا، إذ يقػؿ اإلماـ بعج ىحا الكالـ ))ولدشا نخعج حتى حخبو، فزاًل عغ الدياؽ 
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نػقع، وال نديل حتى نسصخ((، والتيجيج الحؼ ذكخه الذارحػف مغ قبل شمحة والدبيخ ليذ 
 باتجاه كّل الشاس الحيغ خخجػا معيع بل باتجاه اإلماـ وأصحابو.

عشجما أرادا أف ومغ كالـ لو )ع( يخاشب فيو العباس بغ عبج السصمب وأبا سفياف 
ؾا َأْمَؾاَج َاْلِفَتِؽ ِبُدُفِؽ يبايعا لو بالخالفة بعج أف تست البيعة ألبي بكخ: )) َأيَُّيا َالشَّاُس ُشقُّ

وقج عّجىسا  ،، فقج وردت في الشّز استعارتاف ىسا )أمػاج الفتغ( و)سفغ الشجاة((ٔ)((َالشََّجاةِ 
الجامعة بيشيسا ))وذلظ ألف الفتغ قج  الذارحػف مغ أحدغ االستعارات وتمّسدػا السشاسبة

تتزاعف وتتخادؼ فحدغ تذبيييا بأمػاج البحخ السزصخبة ولسا كانت الدفغ الحقيقية تشجي 
، ولكّغ االختالؼ وقع (ٕ)مغ أمػاج البحخ حدغ أف يدتعار لفع الدفغ لسا يشجي مغ الفتغ((

فغ الشجاة( في الشز ىع إذا ذىب بعزيع إلى أف السقرػد بػ)س ،في مقاصج ىحه االستعارات
إاّل أّف ابغ أبي الحجيج  وتابعو فييا كثيخ مغ الذارحيغ، ،(ٖ)أىل البيت، كسا يخػ الخاونجؼ

أنكخ عميو ىحا القْرج بقػلو: ))ال شبية أف أىل البيت سفغ الشجاة ولكشيع لع ُيخادوا ىاىشا 
بيحه المفطة؛ ألنو لػ كاف ذلظ ىػ السخاد لكاف قج أمخ أبا سفياف والعباس بالكػف مع أىل 

يغ عقج ليع األمخ، ويخػ البيت، ومخاده اآلف يشقس ذلظ ألنو يأمخ بالتقية وإضيار اتباع الح
، وما احتّج بو (ٗ)أف االستدالـ ىػ الستعيغ فالحؼ ضشو الخاونجؼ ال يحتسمو الكالـ وال يشاسبو((

ألّنو لّسا  ،ىع السقرػد بيحه االستعارة ليذ بشاجعٍ  ػاأىل البيت ليد أفّ ابغ أبي الحجيج مغ 
كاف مغ  كانت لمعربية ( لع تكغ لمجيغ بلعثبت أف دعػة أبي سفياف لسبايعة اإلماـ )

فزاًل عغ أّنو ليذ مغ واجبو )ع( أف  ،الصبيعي أف ال يبالي بو اإلماـ )ع(، وال ييتع ألمخه
يجعػ أحجًا ليكػف معو وأىل بيتو؛ ألف الشبي)ص( كاف قج دعا الشاس إلى مػاالتو، واالئتساـ 
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الي فالحجة قائسة بو، وىحا ضاىخ في حجيث الغجيخ ويـػ تبػؾ وحجيث الثقميغ وغيخه، وبالت
 .(ٔ)عمييع

ما دعت اإلماـ )ع( إلى  نفدياأّما كػف الدياؽ ىػ سياؽ تقّية فخّبسا كانت التقية 
التمسيح واإلشارة باستعساؿ االستعارة )سفغ الشجاة( لمتجليل عمى أىل البيت، وىحا يقتخب مّسا 

التي تتعمق باستعساؿ بعس االلفاظ دوف  (ٕ)اصصمح عميو )ديكخو( بػ)السحطػرات المغػية(
ألف الستكمِّع ال يدتصيع أو ال يخغب في إعصاء بعس السعمػمات  ،غيخىا في بعس السقامات

فيمجأ إلى استعساؿ ألفاظ ذات مقاصج تمسيحية تكػف سببًا أو نتيجة لمتػصل  ،بذكميا الرخيح
أّف القرج االستعارؼ يقـػ عادًة سا السيّ و  ،لع يعّبخ عشيا مباشخة إلى السقاصج الترخيحية التي

عمى السعمػمات السذتخكة بيغ شخفي التػاصل، فزاًل عغ وجػد قخيشة داّلة عمى ذلظ 
وذلظ في الحجيث السذيػر الػارد عغ رسػؿ هللا )ص(: ))إّف مثل أىل بيتي فيكع  ،القرج

فمسا كاف ىحا المفع محرػرًا  ،(ٖ)مثل سفيشة نػح مغ ركبيا نجا ومغ تخمف عشيا غخؽ((
بأىل البيت دوف غيخىع كاف مغ الصبيعي أف تشرخؼ أذىاف الستمقيغ إلييع )عمييع الدالـ(، 
وىحه ىي أىسية االستعارة في ربط المغة بالػاقع ربصًا مشصقيًا، واإلشارة إلى ذلظ الػاقع وتحجيج 

كػنيع )عمييع الدالـ(  -ي ىحا الشزف-ّنو ال مانع مغ إرادة السعشى وإ ،(ٗ)أبعاده لجػ الستمقي
الشبي )ص( لسا أخبخ بتتابع الفتغ مغ بعجه كاف البج أف يجؿ الشاس عمى  سفغ الشجاة، ألفّ 

سفغ الشجاة وىع أىل بيتو )عمييع الدالـ( كسا ضيخ في اتفاؽ الذارحيِغ، وىح يسثل بعجًا 
 .(٘)الخصابحجاجّيًا في 

                                                           

 .ٕ٘ٛ/ٔ، ومكارم:ٜٕٛ-ٜٕٔ/ٗ، والتدتخي: ٖٚٔ/ٖ، والخؾئي: ٜٚٔ/ٔالكيحري:يشغخ:  (ٔ)
 .ٛٛٗيشغخ: التجاولية واستخاتيجية التؾاصل:   (ٕ)
، واستجلب ارتقاء الغخف بحّب أقخباء الخسؾل )ص( وذوي ٖ٘يشغخ: ذخائخ العقبى في مشاقب ذوي القخبى:  (ٖ)

 .ٖٛٗ/ٕالذخف: 
 .ٕٙٚ/ ٔيشغخ: عمؼ األسمؾب والشغخية البشائية:  (ٗ)

 .ٔ٘/ٕ، والشقؾي:ٖٕٚ/ٔيشغخ: العمؾي: ((٘
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 (ٕٚ) 

اإلبجاعي بقجر تعّمقو بقْرج السخِسل لبياف شخيق الحّق فالقرج ىشا ال يتعمق بالجانب 
كسا يخػ  ،في ضّل ىحه الفتشة وكيفية الشجاة مشيا، ومع كػف االستعارة تسثل فزاًء لالستغخاب

إاّل أّف حزػرىا في الشّز عسَل عمى إثارة الستمقي وشّجه إلى القرج اإليحائي الحؼ  ،)ليتد(
ومغ ثع خْمق ما ُيعخؼ بػ)مػاقف االعتخاؼ(  ،وؼ مغ قبمويتػخاه السخِسل في نػع مخّمد ومعخ 

فيػ  ،، فأىسية الخصاب االستعارؼ ىشا تتسثل بصبيعة االختيار المغػؼ مغ قبل السخسل(ٔ)لجيو
ـٍ بسجسػعة السخاَشبيغ التي يتػجو  يختار مغ الخصيج المغػؼ السذتخؾ ما يسثل نقاط استعال

يو الخصبة يحتاج إلى مجاز استعسالي النتاج خصاب ألّف شبيعة الدياؽ الحؼ قيمت ف ،إلييع
اعتسادًا عمى رصيجىع الحىشي الحؼ يذتخؾ فيو الصخفاف، وىحا ما   ،مشجمج اجتساعّيًا معيع

 .حّققُو القرج االستعارؼ لػ)سفغ الشجاة( لذخرو )ع( وأىل بيتو

 ثالثاا: التذبيو

ييات الغخيبة الشادرة أو تطيخ السقاصج اإليحائية عشج الذارحيغ عادًة في التذب  
ألّف ))ححؼ وجو التذبييات التسثيمّية أو البميغة التي ُيححؼ فييا وجو الذبو وأداة التذبيو، 

الذبو يجعػ السخء إلى التفكيخ في الرفات السذتخكة التي جعمت السذّبو مساثاًل لمسذّبو بو 
رْصج السقاصج اإليحائية ، فعسمية (ٕ)مّسا يزفي عمى الرػرة لػنًا مغ الغسػض واإليحاء((

ومجػ مػافقتيا لدياقات  ،لمتذبيو تتّع مغ خالؿ الػقػؼ عمى الرفات السذتخكة بيغ شخفيو
ومغ ثّع ما يتختب عمييا مغ تأثيٍخ في الستمقي واستسالتِو مغ أجل إحجاث تغييٍخ في  ،الكالـ
فالتذبيو يسثل فعاًل إنجازّيًا متزسشًا لسقاصج تيجؼ إلى خْمِق فعٍل تأثيخؼ لجػ متمقي  ،مػقفو

 الخصاب.

                                                           

 .ٙٛٗيشغخ: التجاولية واستخاتيجية التؾاصل:   (ٔ)
 .٘ٔعمؼ أساليب البيان:  (ٕ)
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 (ٖٚ) 

َأَما َوَّللَاَِّ الحؼ ذكخه الذارحػف، قػلو )ع( في الخصبة الذقذقية: )) ومغ التذبيو البميغ
َحى َلَقْج َتَقسََّرَيا ُفَلٌن َوِإنَُّو َلَيْعَمُؼ َأْن َمَحمِّي ِمْشَيا َمَحلُّ  فخأػ شارحػ  ،(ٔ)((َاْلُقْظِب ِمَؽ َالخَّ

وىػ إثبات كػف الخالفة مختّرة بو  ،ِف؛ األوؿ صخيحامامّية أّف التذبيو ىشا فيو قرجاإل
فيػ بسعشى أّف أمخىا عمّي يجور وبى يقػـ، وأّنو ال عػض عشي فييا وال بجيل مشي ليا،  ،)ع(

وأنيا حق واجب لو. والقرج الثاني في ىحا التذبيو قْرج تمسيحّي  ،)السشرػص( عميو)ع( 
مفادُه أّف َمْغ دخَل في ىحا األمخ وقعَج في مجمدي فيػ يعمُع بأنو  ،يزسغ نفييا عّسغ سػاه 

ليذ مغ أىمو، بل ىي قائسة بى كسا أف قصب الخحى وىػ الحجيجة السػضػعة في وسصيا 
. ويخػ ابغ أبي (ٕ)ست حخكتيا، وال ضيخت مشفعتياعمييا مجار الخحى ولػال ىي لسا انتط

الحجيج أّف اإلماـ )ع( َقَرَج أمخًا آخخ وىػ أني مغ الخالفة في الرسيع وفي وسصيا 
وبحبػحتيا كسا أف القصب وسط دائخة الخحى، فيػ يخػ أّف اإلماـ )ع( لع يقرج ما صّخح بو 

ّنُو يخػ نفدو األفزل ال ألنو أل ،ُو )ع( مدتحق الخالفةنّ أشارحػ اإلمامّية بل قرَج 
و عمى ادعائو األمخ باألفزمية واألحقية مشرػص عميو؛ يقػؿ: ))وأصحابشا يحسمػف ذلظ كمّ 

وىػ الحق والرػاب فإّف حسمُو عمى االستحقاؽ بالشز تكفيخ أو تفديق لػجػه السياجخيغ 
تكبػا بيا مخكبا واألنرار، ولكغ اإلمامية والديجية حسمػا ىحه األقػاؿ عمى ضػاىخىا، وار 

)) فيػ يخػ أّنُو  ،(ٖ)صعبًا، ولعسخؼ إف ىحه األلفاظ مػىسة مغمبة عمى الطغ ما يقػلو القـػ
ألّف ىحا يتعارض مع ما ارتكَد عشج  ،ليذ مغ الرػاب حْسل الشّز عمى قْرجه الرخيح

والحؼ  ،ووتفديق (الذارح مغ ثقافٍة عقجّية فالقرج الترخيحي يدتمـد كْفخ مغ سبَق اإلماـ )ع
ألّنيا قائسة عمى الرػرة البيانّية   ؛سّػغ لسغ قبمو القػؿ بالترخيح ىػ كػف ىحه األلفاظ مػىسة

يقفػف بيغ قْرجيِغ اثشيِغ  - إذف –)التذبيو( فيي تحتسل الطاىخ وخالفو. فالذارحػف 
 وقج استصاع الذارحػف  ،والدبب في ذلظ ىػ استعساؿ التذبيو الحؼ يحتسُل مقاصج تمسيحّيةً 

                                                           

 .ٛٗنيج البلغة:  (ٔ)
، ٕٕٓ/ٔ، والعمؾي:ٖٚ، ومجيؾل:٘ٗ، والدخخدي: ٖٕٔ/ ٔ، والخاونجي: ٕٕٚ/ٔيشغخ: البييقي:  (ٕ)

 .ٖٕٔ/ٔ، ومكارم:ٙٚ/ٔ، والسؾسؾي:ٖٓ/ٕ، والشقؾي:ٕٛٚ/ٔوالخؾئي:
 .ٖ٘ٔ/ ٔ. ويشغخ: السعتدلي: ٖٛٓ/ ٜالسعتدلي:  (ٖ)
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 (ٚٗ) 

قخاءات ُتشَجد إلحجاث وىحا ما يجعمشا نقف أماـ  ،أف يػجيػىا بحدب مقاصجىع التي يخيجونيا
بسعشى وجػد حاجٍة إلشباع مقاصج ذاتّية  ،تصابٍق بيغ ما يخيجُه القارغ وبيغ مػضػع الشّز 

وىحا ما يسكغ أف ُيرصمح عميو بالتأويل  ،وال يتّع ذلظ إاّل عبخ الشرػص ،محجدة
ونمسُذ ىحا عادًة عشج بعس شارحي الشيج في القزايا العقجية التي تكػف . (ٔ)القْرجؼّ 

تعجدية السقاصج ، لكشو عمى الخغع مغ إمكانية مػضػع خالٍؼ بيغ السحاىب كاإلمامة مثالً 
 ؛ أف اإلماـ، كسا يبجو، يحتفع بدمصتو الخاّصة في تػجيو القرج الحؼ يخيجإاّل  ،لشّز الشيج

ادرًا عمى تخجيح ترػٍر ما ضسغ الترػرات السػجػدة في الشّز. ع( يكػف ))قبسعشى أّنُو )
 (ٕ)وبحلظ يزسغ أف تكػف القخاءة سائخة في اتجاه اختياره الخاّص((

في الخصبة –اـ )ع( ف؛ فيػ يفدخ قػؿ اإلمكمّ تفيو رأؼ ابغ أبي الحجيج  ويبجو أفّ   
والتخاث: الػرث، ))وال  (ٖ)قػلو: أرػ تخاثي نيبا كشى عغ الخالفة بالتخاث((في: )) -نفديا

غ غيخه، وأراد بالتخاث حقو في اإلمامة وخالفة الخسػؿ عدسى السمظ تخاثًا حتى يكػف ورثو يُ 
، وقج صّخح الشبي )ص( بيحه الػراثة، قاؿ: ))لكّل نبّي وصي ووارث، وإف (ٗ)عميو الدالـ((

(: ))فجدػ عػلو ). ويعزجه أيزًا ما رواه ابغ أبي الحجيج مغ ق(٘)عميًا وصيي ووارثي((
، وعميو فال داعي (ٙ)قخيذا عشي الجػازؼ فإنيع ضمسػني حقي واغتربػني سمصاف ابغ أمي((

 لحسل الشز عمى الستذابو، والسبالغة في تأويل القرج.

ويطيخ البعج التمسيحّي لجػ الذارحيَغ في بحثيع عادة عغ وجو الذبو السححوؼ في 
الخصبة الذقذقية الحؼ يرف فيو الخميفة الثالث: في كسا في قػلو )ع(  ،تذبييات الشيج

                                                           

 .ٚ٘العخبية:يشغخ: التأويمية   (ٔ)
 .ٕٖالقخاءة وتؾليج الجاللة تغييخ عاداتشا في قخاءة الشص األدبي:  (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ ٔالسعتدلي:  (ٖ)
 .ٔٙ. ويشغخ:مجيؾل:ٓٙٔ/ ٔالكيحري:  (ٗ)
 .ٖٔٔذخائخ العقبى في مشاقب ذوي القخبى:  (٘)
.)لّسا ماتت فاطسة بشت أسج..دخَل عمييا رسؾل هللا)ص( فجمذ عشج رأسيا فقال:رحسػ هللا يا ٖٚٓ/ ٜالسعتدلي:  (ٙ)

 .ٖٔ٘/ٕٗأمي كشِت أمي بعج أمي(. السعجؼ الكبيخ: 
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 (ٚ٘) 

ِبيعِ )) ِبِل ِنْبَتَة َالخَّ ِ َخْزَؼ َاإلِْ فقج شبو )ع( خزسيع (  ٔ)((َقاَم َمَعُو َبُشؾ َأِبيِو َيْخَزُسؾَن َماَل َّللَاَّ
لساؿ هللا بخزع اإلبل لشبت الخبيع، ))ووجو التذبيو أف اإلبل لسا كانت تدتمح نبت الخبيع 

دقة وتسأل مشو أحشاكيا، وذلظ لسجيئو عقيب يبذ األرض، وشػؿ مّجة الذتاء، ومع بذيػة صا
ذلظ شيبو ونزارتو، كاف ما أكمو أقارب عثساف مغ بيت الساؿ مذبيًا لحلظ مغ جية كثختو 

، وكّل ذلظ في معخض الحـّ والتػبيخ السدتمـد الرتكاب وشيبو ليع عقيب ضّخىع وفقخىع
كػف بجسيع الفع في األشياء الخشبة والميشة غالبًا، أما القزع فيكػف ، فالخزع ي(ٕ)((مشاىي هللا

، وتبجو خاصية التذبيو واضحة في الشز مغ خالؿ (ٖ)بأشخاؼ األسشاف في األشياء اليابدة
ترػيخ الحالة الشفدية لمسذبو، وجعل صػرة الحجث شاخرة أماـ الستمقي. كػف الذخه قبيح 

وىحا الشػع ومحمػـ في الصعاـ الحالؿ، فسا باُلَظ بسغ يكػف الذخه سبيمُو إلى ماِؿ هللا تعالى!! 
حيغ يقرج السشتج أف يجعل الستمقي عمى مغ تذبيو السحدػس بالسحدػس ُيؤتى بو عادًة 

ألّف التذبيو السحدػس يتزسغ بعجًا حجاجّيًا يجعل الستمقي  ،دراية تاّمة لترػراتو الفكخية
 مقتشعًا بو عغ شخيق الحّجة الحدّية الستػاججة في الشّز التذبييي الحّدي.

ة عمى تجاخل وُيمحع ىشا أّف التذبيو قائع عمى إعادة المفع نفدو )خَزَع( لمجالل  
والسّيسا أّنُو )ع( قج  ،الرػرتيغ بيغ شخفي التذبيو وشّجة تصابقيسا حتى كأّف الفعل واحج

ومثمُو قػلو  دعاء أّف الصخفيِغ مغ جشٍذ واحٍج.بيو وجعَل مشُو تذبييًا بميغًا الححؼ أداة التذ
ِبِل الْ )ع( في وصف الشاس لبيعتِو: )) ، فيي صػرة (ٗ)((ِييِؼ َيْؾَم ِوْرِدَىاَفَتَجاكُّؾا َعَميَّ َتَجاكَّ اإلِْ

حدّية القرج مشيا بياف ازدحاـ الشاس عمى بيعتِو كازدحاـ اإلبل العصاش في تػاردىا عمى 
، ومثل ىحا التذبييات قج ال يكفي في الكذف عغ مقاصجىا التمسيحّية مجخد الػقػؼ (٘)الساء

العصاش يتزسغ كػنُو فتذبيو نفدو )ع( بالساء والشاس باإلبل  ،الػقػؼ عمى وجو الذبو
                                                           

 .ٜٗنيج البلغة:  (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔ، ومكارم:ٜٖ٘/ٕ، والشقؾي:ٕٛ. ويشغخ: مجيؾل:ٔٛٔ – ٓٛٔ/ ٔالبحخاني:  (ٕ)
 .ٜٕٔ/ٔ، والعمؾي:ٜٚٔ/ ٔ، والسعتدلي: ٜٗ، والدخخدي: ٖٕ٘/ ٔيشغخ: البييقي: (ٖ)
 .ٜٓنيج البلغة:  (ٗ)
 .ٜٕٗ/ٕ، وعبجه: ٕٖٙ/ٗٔ، والخؾئي: ٘ٗٔ/ٕيشغخ: البحخاني:  (٘)
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 (ٚٙ) 

بسا لمساء والعصر مغ إيحاءات سيسائّية تثيخ في نفذ  ،مػردًا لحلظ العصر الحؼ أحّدػه
. والرػرة متشاّصة مع القخآف ذففقج رأوا فيو مشقحًا ومإل ،العخبي عادة دالالت السػت والحياة

 ؛اختالؼ التػضيف في الرػرة( مع ٘٘(( )الػاقعة: فَشَبسِثٌَُْ شُشْةَ اٌْيِيُِفي قػلو تعالى ))

ّف الشّز يتزسغ وإ ،وفي الشيج واردة عمى اإلماـ )ع( ففي اآلية يكػف ورود اإلبل عمى جيشعّ 
كػف سياؽ الخصبة جاء في وصف أصحابو برفيغ حيغ  ،في شّياتِو بعجًا تمسيحّيًا بالحجاج

ـّ، فإذا كاف حاؿ بيعتكع لي كحاؿ  اإلبل العصاش عشج شاؿ مشعيع لو )ع( مغ قتاؿ أىل الذا
 ورودىا الساء فمَع تخالفػني وال تصيعػني اآلف.

فُيمحع في األمثمة الدابقة قياـ التذبيو عمى ضاىخة التسثيل التي تسشح السشِتج مجااًل 
ألّف ))تعقيب السعاني  ،واسعًا في التعبيخ عّسا يجير في نفدو مغ انفعاالٍت برػرٍة تفريمّية

التسثيل مشو يزاعف قػاىا تحخيظ الشفػس إلى السقرػد بيا، مجحًا  بو )التذبيو( والسّيسا قدع
 .(ٔ)كاف أو ذّمًا أو افتخارًا((

ِإنَّ َلُو ِإْمَخةا َكَمْعَقِة َاْلَكْمِب لسخواف بغ الحكع في البرخة مشو: ))أّما في قػلو )ع( 
إذ نّبو اإلماـ )ع( ، يتفق الذارحػف عمى أف القرج التمسيحي ىشا ىػ )قرخ السجة(؛ (ٕ)((َأْنَفوُ 

عمى قرخ مجة واليتو، في معخض االستيانة واالسترغار بأمخه بتذبيييا بمعقة الكمب أنفو، 
، والتذبيو في الشز ىػ تذبيو معقػؿ )اإلمارة( بسحدػس )لعقة (ٖ)وكانت مجتيا أربعة أشيخ

ؼ، مع تخكيد الكمب(، فكاف أقخب تجديجًا لػاقع ىحه اإلمارة، وأقػػ داللة مغ التعبيخ العاد
فعسَل  ،العجسة الباصخة والتقاط األشياء في الػعي بصخيقة تبخز خػاصيا تبعًا ألصشافيا

                                                           

 .ٕٛٔ/ٕاإليزاح:  (ٔ)
 .ٕٓٔنيج البلغة:  (ٕ)
، ٚٗٔ/ٙ، والسعتدلي: ٓٛ،، والدخخدي: ٜٖ٘/ ٔ، والكيحري: ٗٛ/ٖ، والخاونجي:ٖٙ٘/ٔيشغخ: البييقي:  (ٖ)

 . وذكخ السعتدلي أنيا كانت تدعة أشيخ.ٕٕٔ/ٖ، ومكارم:ٕٛٔ/٘، والخؾئي: ٖ٘٘/ ٕوالبحخاني: 
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 (ٚٚ) 

التذبيو عمى إعادة تخكيب الػاقع وفقًا لسشصق آخخ لخمق العػالع السحتسمة، ورؤية ما ليذ 
 . (ٔ)مخئيًا في وقائع األشياء ووجػدىا، مع ما حققو مغ التشبؤ باآلتي أو السريخ

مغ  ،يخفى ما في التذبيو مغ مقاصج إيحائّية في رسع صػرة مشّفخة إلمخة مخوافوال 
فيحا القرج كاف كاشفًا عغ ))دنائتو  ،خالؿ قبح السشطخ ونجاسة الكمب وقحارة األنف

التقميل  أفّ وال ُيدتبعج ، (ٕ)وحقارتو، وذلظ ألّف الكمب مغ أخبث الحيػنات، ألّنو نجذ العيغ((
الحؼ قرجه اإلماـ )ع( في إمارة مخواف مذتساًل حتى عمى السكاف، فإمارتو كانت عمى بعس 
الذاـ وىي دمذق وضػاحييا فقط، وكاف بعزيا اآلخخ مع الحجاز واليسغ والعخاقيِغ 

 ،وىحا كّمُو تعزجُه مقاصج التشكيخ في لفطة )إمخة( .(ٖ)وخخاساف والسغخب لعبج هللا بغ الدبيخ
 والتقميل. فالتشكيخ ىشا لمتحقيخ

َوَفَخَض َعَمْيُكْؼ َحجَّ َبْيِتِو َاْلَحَخاِم َالَِّحي َجَعَمُو ومغ ذلظ قػلو)ع( في وصف الحّج: ))
، إذ ذكخ الذارحػف ثالثة (ٗ)((ِقْبَمةا ِلْْلََناِم َيِخُدوَنُو ُوُروَد َاأْلَْنَعاِم َوَيْؾَلُيؾَن ِإَلْيِو َوَلَو َاْلَحَسامِ 

اصج تمسيحّية ليحا التذبيو تسّثل أوليا في األماف الحاصل لكلٍّ مغ الشاس واألنعاـ مق
َِّمَبَُ إِثْشَاىِيَُ ًََِٓ دَخٍََوُ وَبَْ : ))؛ وىحا القرج ليذ بعيجًا لقػلو تعالى(٘)بجخػليسا البيت الحخاـ

فُيمحع  ،(ٕٙٔ(( )البقخة:ِِنبًسَةِّ اجْعًَْ ىَـَزَا ثٍََذاً آ(، وقػلو تعالى: ))ٜٚ(( )آؿ عسخاف: آِِنبً

اإلشالؽ في ىحه اآليات السباركة دوف تخريز اإلنداف أو غيخه. ويعزج ىحا ما ورد في 
فيكػف األماف بيحا حاصاًل لجسيع السخمػقات عشج  ،حخمة صيج الحيػانات والتعخض ليا

 البيت الحخاـ.

                                                           

 .ٓٓٔ، والشص مؽ الجسمة إلى العالؼ: ٕٔٚ/ ٔيشغخ: عمؼ األسمؾب والشغخية البشائية:  (ٔ)
 .ٕٜٔ/ٙالشقؾي: (ٕ)

 .ٖٙ٘/ٔيشغخ: البييقي:  (ٖ)
 .٘ٗنيج البلغة:  (ٗ)
 .ٙٛ/ ٔيشغخ: الخاونجي:  (٘)
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 (ٚٛ) 

عغ حخٍص وشػٍؽ يكػف أّما القرج الثاني فيػ إّف ازدحاـ الخمق الحيغ يخدوف البيت 
فَبجْعًَْ أَفْئِذَحً َِِّٓ ، وىحا القرج يتشاسب ودعػة إبخاىيع )ع(: ))(ٔ)كحاؿ األنعاـ عشج ورودىا الساء

(، فيػػ القمػب وحشيشيا وشغفيا في الػصػؿ لمحـخ اإلليي ٖٚ(( )إبخاىيع: اٌنَّبسِ رَيٌِْي إٌَِيْيُِْ

ـ عمى الساء. فزاًل عغ الدياؽ الستعارؼ عميو يجعميا تتداحع في ورودىا إليو كتداحع األنعا
 مغ ازدحاـ الشاس في مػسع الحّج عشج بيت هللا.

أّف القرج السخاد مغ ىحا التذبيو ىػ عجـ اشالع الخمق  ونقَل البحخاني عغ بعزيعو 
عمى أسخار الحج وعمى ما تذتسل عميو السشاسظ مغ الحكسة اإلليية، فيكاد ال يكػف بيغ 

. وىحا القرج يبجو بعيجًا (ٕ)و فخؽ في الػرود إلى البيت الحخاـ وسائخ مشاسكواإلنداف ومخكػب
لدببيِغ؛ األّوؿ: كػنُو مخالفًا لمدياؽ الشّري الحؼ ورد فيو التذبيو، فاإلماـ )ع( يقػؿ بعجىا: 

ُقؾا َكِمَسَتُو َوَوَقُفؾا َمَؾاِقَف َأْنِبَياِئِو َوتَ ))أ َذبَُّيؾا ِبَسَلِئَكِتِو َاْلُسِظيِفيَؽ َجاُبؾا ِإَلْيِو َدْعَؾَتُو َوَصجَّ
. والثاني: إّف عسمية فقجاف اإلنداف الحاّج لكّل أسخار الحّج ىػ أمخ مدتبعج في ِبَعْخِشِو...((

 .بسعخفة تمظ األسخار -شخعاً –لب، فزاًل عغ أّف الحجيج غيخ ممدميَغ االغ

ىحه الرػرة التذبييّية الزسشية التي تجسع بيغ الحات السقجسة ودالالت الساء إّف 
عغ الجياد: ليدت ىي األولى في الشيج بل نمحطيا أيزًا في تذبيٍو آخخ في قػلو )ع( 

ِ َكالغَّْسآِن َيِخُد اْلَساءَ )) ووجو الذبو كسا رأػ بعس الذارحيغ حاصل   ،(ٖ)((الخَّاِئُح ِإَلى َّللاَّ
األوؿ: إّف ما يحرل مغ انذخاح الرجر والصسأنيشة في الجياد وبخد اليقيغ كسا  ؛ألمخيغِ 

والثاني: ما يحرل لمسجاىج مغ راحة بالفػز بالجّشة كسا  .يحرل لسغ يذخب الساء عمى ضسأ

                                                           

 .ٕٔ/ٔ، وعبجه:ٖٓٔ/ٔ، والقدويشي:ٜٖٛ/ٔ، والشقؾي:ٚٚٔ/ٔ، والعمؾي:ٕٖٕ/ ٔيشغخ:البحخاني:  (ٔ)
 .ٔٙٔ/ ٔيشغخ: البحخاني:  (ٕ)
 .ٔٛٔنيج البلغة:  (ٖ)
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 (ٜٚ) 

أّف اإلبل  فسثمسا ،. فالجامع بيغ الػصفيغ ىػ الخاحة(ٔ)يحرل لمذارب عمى ضسأ مغ الخاحة
 عشجما تخد الساء تحّرل الخاحة كحا الحجيج في ورودىا بيت هللا تعالى.

مغ ثقافة العخبي السختدسة في  ة الدمبية عغ لفع )األنعاـ( متأتيةولعّل ىحا الجالل
لحا نمحع أّف  اإلماـ )ع( إذا أراد  ،ذىشو عغ صػرة األنعاـ مغ كػنيا حيػانًا ال يفقو شيئاً 

إلى مقاصج  ألنعاـ وضَع قيجًا دااّلً لبياف قْرجه حتى ال يشرخؼ ذىغ الستمقيتذبيو جساعة با
َفُيْؼ ِفي )) :بخالؼ ما إذا قرج مشيا الحـّ كسا في قػلو )ع( ،الخصبة هأخخ سمبّية كسا في ىح

ُخؾِر اْلَقاِسَيةِ  اِئَسِة َوالرُّ َنَعٌؼ َأَراَح ِبَيا َساِئٌؼ ِإَلى َكَأنَُّكْؼ ، وقػلو )ع(: ))(ٕ)((َذِلَػ َكاأْلَْنَعاِم الدَّ
 .(ٖ)((َمْخعاى َوِبيٍّ َوَمْذَخٍب َدِويٍّ 

ويسكغ أف يكػف )فقجاف العقل( ىػ وجو الذبو الحاصل بيغ األنعاـ والشاس، فيع لذجة 
يع كاألنعاـ، وىحا ما يفدخه قػلو )ع(: لػ حـخ هللا تعالى يكادوف يفقجوف عقشػقيع وولييع ل

. ومغ ىشا (ٗ)(( و))الػلو: شجة الذػؽ حتى يكاد العقل يحىب((ِإَلْيِو ُوُلؾَه اْلَحَساِمَوَيْأَلُيؾَن ))
. .يطيخ أّف ))الشز األدبي السستاز ال يقرج إلى التذبيو بػصفو تذبييًا فحدب، بل بػصفو

 .(٘)عشرخًا ضخوريًا ألداء السعشى مغ جسيع الػجػه((

وإّنسا  ،فحدب جساليّ  يكغ مجخد فكخٍ و عشج الذارحيغ لع مغ ىشا يطيخ أّف التذبي
ارتبط ارتباشًا وثيقًا بالسطاىخ التجاولية مغ خالؿ عسميع عمى كذف التأثيخ الحؼ يحجثُو في 

وىػ بيحا يتجاوز كػنُو ))دراسة وصفية تيتع  ،ما يدتجعيو الدياؽ الكالميّ  وفقعمى الستمقي 
بل ييتسػف باألثخ اآلني الحؼ تتخكُو الخسالة أو  ،بالعسمية في شخوشيا السػضػعية التاريخية

                                                           

 .ٕٗٓٔ/ٖيشغخ: العمؾي:  (ٔ)
 .ٚ٘ٔنيج البلغة:  (ٕ)
 .ٕٓ٘نيج البلغة:  (ٖ)
 .ٛٚٔ/ٔ. ويشغخ:العمؾي:ٖٕٔ/ ٔالسعتدلي:  (ٗ)
 .ٓٛأصؾل البيان العخبي:  (٘)
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 (ٛٓ) 

ومغ ثع تربح البالغة سمصًة أماـ  ،وكيف يكػف الخصاب ناجعاً  ،يشبغي أف تتخكوُ 
 .(ٔ)الشّز((

 *رابعاا: السجاز

يخػ الخػئي أّف ))المفع حيغ الػضع قبل أف يكػف مدتعساًل ليذ بحقيقة وال 
وىحا ما  ،االستعساؿ والتخاشب ىػ الحؼ يحجد حقيقة المفع ومجازه بسعشى أفّ  ،(ٕ)مجاز((

أّكجُه البحخاني في تعخيفِو لمحقيقة بأّنيا ))كّل كمسٍة ُأفيج بيا ما وضعت لُو في أصل 
، وىع بيحا يتفقاف مع الجرس التجاولي الحؼ يجرس (ٖ)االصصالح الحؼ وقع التخاشب فيو((

مقاصج الستخاشبيَغ ال يسثميا الػضع المغػؼ السجخد فقط وال ألّف )) ،المغة في حّيد استعساليا
يسكغ الػصػؿ إلييا إاّل مغ فيع المغة في سياؽ االستعساؿ الستججد بتججد مقاصج 

 وفق ىحا يسكغ تمّسذ مػاضع االلتقاء بيغ السجاز والتجاولّية:عمى و  ،(ٗ) الستكمسيغ((

 ّنو ليذ مقرػدًا.أواًل: إّنيسا مبشياِف عمى السعشى الػضعي إاّل أ

ثانيًا: إّنيسا يتجاوزاف السعشى الحخفي إلى قرج الستكمع اعتسادًا عمى سياقات الكالـ والقخائغ 
 .(٘) الستػافخة

                                                           

 .ٕٚٛالبلغة العخبية أصؾليا وامتجادىا:  (ٔ)
وقج وقع الخلف بيؽ الستكمسيؽ وأىل المغة في قزية السجاز، وفي ىحا السجال يسكششا التسييد بيؽ ثلثة اتجاىات؛  *

األول: االتجاه السعتدلي، الحيؽ اتخَح السجاز سلحاا لتأويل الشرؾص التي ال تتفق مع أصؾليؼ الفكخية، السيسا فيسا 
. ويتفق معيؼ السحىب اإلمامي كثيخاا في ىحا التؾّجو؛ فقج اعتسجوا في يتعمق بشفي التذبيو والتجديؼ عؽ هللا تعالى

مجازاتيؼ عمى القخائؽ المفغية والعقمية جاعميؽ الحقيقة ىي األساس واألكثخ داللة مؽ السجاز. والثاني: ىؾ االتجاه 
خآن فحدب بل في المغة الغاىخي الحي وقف ضج أي فيؼ لمشص يتجاوز عاىخه المغؾي، فأنكخوا وجؾد السجاز ال في الق

، ٕٕٔيات القخاءة وآليات التأويل: كميا. والثالث: االتجاه األشعخي الحي حاول أن يقف مؾقفاا وسظاا. يشغخ: اشكال
 .ٜٗوالسعتدلة بيؽ القجيؼ والحجيث:

 .ٓ٘/ٔالخؾئي:  (ٕ)
 .ٖٕ/ٔالبحخاني:  (ٖ)
 .ٕٗٙالتجاولية والسجاز دراسة إبدتسؾلؾجّية )بحث(:  (ٗ)
 .ٕ٘ٙيشغخ: التجاولية والسجاز دراسة إبدتسؾلؾجّية )بحث(:  (٘)
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 (ٛٔ) 

ذكخ البحخاني والخػئي في مقجمة شخحييسا، تبعًا لكّل البالغييغ، أّف صخؼ الكالـ 
وإال فإّف حسل الكالـ عمى ضاىخه )القرج  ،عغ أصمِو يدتمـد وجػد قخيشة أو دليل يجيد ذلظ

فإذا ))تسّيد  ،الترخيحي( عشج اإلمكاف أولى مغ التعدف في التأويل )القرج التمسيحّي(
السعشى الحقيقي مغ السعشى السجازؼ، واسُتعِسل المفع في الكالـ خاليًا مغ القخيشة الجالة عمى 

ألّف إشالؽ المفع عمى  ،(ٔ)حقيقي((إرادة أحج السعشييغ فال بّج مغ حسمو عمى السعشى ال
لحا  ،الطاىخ مع إرادة خالفو مغ دوف وجػد قخيشة يدتمـد اإلغخاء بالجيل وتكميف ما ال ُيصاؽ

كػنيسا ))صخفا كالـ اإلماـ )ع( عغ ضاىخه في  ،أنكخ الخػئي عمى السعتدلي والبحخاني ذلظ
َواْعَمُسؾا َأنَُّو )) :عغ القخآف ، ومغ ذلظ قػلو )ع( في حجيثوِ (ٕ)مػارد كثيخة مغ غيخ دليل((

 ،إذ يخػ خالؼ ما ذىب إليو الذارحاف في حْسل الشّز عمى السجاز ،(ٖ)((َشاِفٌع ُمَذفَّعٌ 
أّف ))الحسل عمى الحقيقة فيخػ  عمى ثقافتو الجيشية، ءتسجًا عمى سياقات خارج نّرية تتكىمع

بل متعيغ لجاللة غيخ واحٍج مغ الخوايات عمى أّنُو يأتي يـػ القيامة برػرة إنداف  ،ىشا مسكغ
  .(ٗ)في أحدغ صػرة ويذفع في قّخائو والعامميغ بو((

ولعّل ما أوجبو الذارحػف ىشا مغ ضخورة وجػد القخيشة أو الجليل ىػ الحؼ سّػغ 
عشج غياب القخيشة لبعزيع في حسل بعس الشرػص عمى القرجيغ الترخيحي واإليحائي 

َأنَّ  َوْحَجُه اَل َشِخيَػ َلُو وَ َوَنْذَيُج َأْن اَل ِإَلَو ِإالَّ َّللاَُّ ومغ ذلظ قػلو )ع(: )) ،الجاّلة في الشّز 
 ا أفّ فبعج أّف بّيشػ  ،(٘)((َتْخَفَعاِن اْلَعَسلَ َتْيِؽ ُتْرِعَجاِن اْلَقْؾَل وَ َرُسؾُلُو َشَيادَ َعْبُجُه وَ  )ص(ُمَحسَّجاا 

 ،(ٓٔ(( )فاشخ:إٌَِيْوِ يَصْعَذُ اٌْىٍَُُِ اٌطَّيِّتُ ًَاٌْعًََُّ اٌصَّبٌِحُ يَشْفَعُوُ: ))الشّز يتشاّص مع قػلو تعالى

ذىب بعزيع إلى أّف القرج ىشا يحتسل الترخيح والتمسيح، فاألّوؿ عمى كػف السخاد مغ ذلظ 
وأّف الحفطة ال ترعج  ،ذياداتافِ أّف السالئكة ال تخفع األعساؿ واألقػاؿ التي ال ترحبُيسا ال

                                                           

 .٘ٔ/ٔ، ويشغخ: البحخاني:ٕٚ/ ٔالخؾئي: (ٔ)
 .ٕٚ/ٔالخؾئي:  (ٕ)
 .ٕٕ٘نيج البلغة:  (ٖ)
 .ٜٛٔ/ ٓٔالخؾئي:  (ٗ)
 .ٜٙٔنيج البلغة:  (٘)
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 (ٕٛ) 

أّما الثاني فعمى تقجيخ أّف كل عسٍل وقػٍؿ يخمػاف مغ الذيادتيِغ ال  ،بيسا ما لع يكػنا معوُ 
وعمى ىحا يكػف الخفع والرعػد  ،وال يختفع لُو خصخ ،يكػف ليسا قجر  عشج هللا تعالى

ثل ىحا الكالـ يعتسج عمى ألّف م ،. ويسكغ القػؿ ىشا أّف القرج السجازؼ أقخب(ٔ)مجازييغِ 
ذىشية الستمقي وثقافتِو اإلسالمية ومخجعياتِو القبمّية التي ارتكد فييا أّف مجار األعساؿ واألقػاؿ 

ولّسا كانت الذيادتاف ىسا أّس الذخيعة اإلسالمية فالبّج مغ  ،عشج هللا تعالى ىػ القبػؿ
ًََِٓ يَجْزَغِ غَيْشَ اإلِسْالََِ دِينبً فٍََٓ يُمْجًََ ِِنْوُ ًَىٌَُ فِي )) :قاؿ تعالى ،تػافخىسا في كل قػٍؿ وعسٍل حتى ُيقَبل

فرعػد القػؿ وارتفاع العسل يعشي قبػليسا عشج هللا  ،(٘ٛ(( )آؿ عسخاف: اآلخِشَحِ َِِٓ اٌْخَبسِشِيَٓ

حقيقة في الرعػد واالرتفاع قج ُيػىع البعس بالسكاف  أّنوتعالى، ثّع أّف حسل الكالـ عمى 
 تاوفي كم ،وىػ ما ال يتشاسب مع الحات السقجسة ،ادؼ التي تدتقّخ لجّيو ىحه األعساؿالس

الحالتيِغ فإّف إسشاد )الرعػد والخفع( في العسل والقػؿ إلى الذيادتيِغ يكسغ وراءه قرج  
وال يخفى ما ليحا اإلسشاد مغ أثٍخ في ، سا ومكانتيسا في الجيغ اإلسالميّ يدتمـد أىسيتي

قشاعية التي يقـػ بيا السجاز مغ خالؿ التأثيخ في الستمقي والعسل عمى تجعيع الػضيفة اإل
ل دعػًة فسثل ىحا اإلسشاد يسثّ  ،والسّيسا أّف سياؽ الكالـ ىػ )الػعع( ،معتقجاتِو أو تغييخىا

ألّف ))العسل بجوف كمسة  ،القػؿ مغ خالؿ الذيادتيغِ الرجؽ في لإلخالص في العسل و 
 .(ٕ)اإلخالص ناقز  أّيًا كاف نػعُو((

رخيحّي والتمسيحي، ومغ تومغ السػاضع التي  تخدد فييا الذارحػف بيغ القرجيغ ال
ْنَيا َوَلْيُدؾا ِمْؽ َأْىِمَيا َفَكاُنؾا ِفيَيا في وصف الدىاد: )) ذلظ قػلو )ع( َكاُنؾا َقْؾماا ِمْؽ َأْىِل َالجُّ

ْيَذ ِمْشَيا َعِسُمؾا ِفيَيا ِبَسا ُيْبِرُخوَن َوَباَدُروا ِفيَيا َما َيْحَحُروَن َتَقمُُّب َأْبَجاِنِيْؼ َبْيَؽ َكَسْؽ لَ 
، فقػلو )تقمب أبجانيع بيغ ضيخاني أىل اآلخخة ( يحتسل الحقيقة (ٖ)((َعْيَخاَنْي َأْىِل َاآْلِخَخِة 

عمى سبيل الحقيقة فإنيع ال يقعجوف إال )القرج الرخيح( والسجاز )القرج التمسيحي(؛ فأما 
                                                           

 .ٜٗٗ-ٖٜٗ/ٕيشغخ: العمؾي:  (ٔ)
 .ٕٗٔ/ٕمغشية:  (ٕ)
 .ٕٕ٘نيج البلغة:  (ٖ)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٖٛ) 

مع َمغ رغبتو مقرػرة عمى الجشة والتجشب مغ الشار، وال يكػنػف إال عشجىع. وأما كػنُو عمى 
، (ٔ)سبيل السجاز، فإنيع يعمسػف حقيقة أنيع سيسػتػف ويعمسػف كَسْغ قج مات ورأػ دار الجداء

كاف االستحقاؽ بسشدلة وصػليع إليو  فيع كسا يخػ ابغ أبي الحجيج: ))لسا استحقػا الثػاب
فأبجانيع تتقمب بيغ ضيخاني أىل اآلخخة أؼ بيغ ضيخاني قـػ ىع بسشدلة أىل اآلخخة ألف 

، فيع مغ أىل الجنيا بأبجانيع، ومذاركتيع (ٕ)السدتحق لمذيء نطيخ لسغ فعل بو ذلظ الذيء((
حاؿ مغ تعمق  هإلييا، وىح ع، أو باعتبار مريخىعالزخورية ألىميا، ومغ أىل اآلخخة بقمػبي

، فيػ مغ السجاز العقمي باعتبار ما سيكػف عميو (ٖ)رقبتو عغ أسخ الدماف والسكاف باهلل وانفظَ 
 حاليع.

اإلماـ )ع( في ىحا الشز يكذف عغ دواخل نفدو، ويحكي تجخبتو  أفّ ال ندتبعج   
فو عشرخًا مغ عشاصخ الدىجية، وىحه أىسية السجاز؛ فيػ يحقق األبعاد الشفدية لمستكمع بػص

عمى شيء أكبخ مغ إثارة الخياؿ )) -في مثل ىحه الحاالت–ويشصػؼ  ،خالتعبيخ غيخ السباش
ويعزجُه ، (ٗ)أو خمق ارتباشات ججيجة، فيػ يحسل في أحذائو رمدية الحقيقة ويشصق باسسيا((

ْنَيا قػلو )ع( في الخصبة ذاتيا: )) َوَلْيُدؾا ِمْؽ َأْىِمَيا َفَكاُنؾا ِفيَيا َكَسْؽ َكاُنؾا َقْؾماا ِمْؽ َأْىِل الجُّ
ـٍ لو  وأّكج ذلظ((، َلْيَذ ِمْشَيا َعِسُمؾا ِفيَيا ِبَسا ُيْبِرُخوَن َوَباَدُروا ِفيَيا َما َيْحَحُرونَ  )ع( في كال

شفًا عغ دواخل فُيعّج السجاز ىشا كا، (٘)((َوِإنََّسا ُكْشُت َجاراا َجاَوَرُكْؼ َبَجِني َأيَّاماا قبل مػتو: ))
فكػنو  ،بسا يسشحُو مغ إمكانية التعبيخ عّسا يعيذُو برػرٍة إيحائية ،الشفذ اإلندانية لمسشتج

فيػ يتزسغ قرجًا إيحائّيًا عمى  ،)ع( مجاورًا ألىل اآلخخة بخوحو وجدجه مع ىؤالء الشاس

                                                           

 .٘ٓٗ/ ٕيشغخ: الخاونجي:  (ٔ)
 .ٛ/ٖٔالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٕٚ٘/ ٕ، والكيحري: ٕٚٙ/ ٔيشغخ:البييقي:  (ٖ)
 .ٜٚالشص القخآني مؽ الجسمة إلى العالؼ:  (ٗ)
 .ٕٚٓ: نيج البلغة (٘)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٛٗ) 

ىػ ))الفخؽ  آنفاً السحكػر لحا يخػ البحخاني أف القرج مغ الشّز  ،أّنيع ليدػا مغ أىل اآلخخة
 .(ٔ)بيشيع وبيغ أىل الجنيا((

َفاْلُقْخآُن ومغ السقاصج التمسيحّية التي وقف عشجىا الذارحػف في السجاز قػلو )ع(: ))
ِ َعَمى َخْمِقوِ  ُة َّللَاَّ كسا يخػ  –، وىػ مجاز عالقتو حالية (ٕ)((آِمٌخ َزاِجخٌ، َوَصاِمٌت َناِطٌق ُحجَّ

، (ٖ)((كسا يقاؿ: ليمو قائع ونياره صائعزاجخ أؼ فيو أمخ وزجخ،  فػ)) القخآف آمخ ؛-الخاونجؼ
وعّجُه ابغ أبي الحجيج مجازًا مغ باب إشالؽ اسع الدبب عمى السدبب؛ مبيشًا السقاصج 
التمسيحّية مغ ذلظ بقػلو: ))جعل القخآف آمخًا وزاجخًا لسا كاف خالقو وىػ هللا سبحانو آمخًا زاجخًا 

إليو..، وجعمُو صامتًا ناشقًا ألنو مغ حيث ىػ حخوؼ وأصػات  بو فأسشج األمخ والدجخ
إذ كاف العخض يدتحيل أف يكػف ناشقًا، ألف الشصق حخكة األداة بالكالـ والكالـ  ،صامت

يدتحيل أف يكػف ذا أداة يشصق بالكالـ بيا وىػ مغ حيث يتزسغ اإلخبار واألمخ والشيي 
والشجاء وغيخ ذلظ مغ أقداـ الكالـ كالشاشق، ألف الفيع يقع عشجه وىحا مغ باب السجاز، كسا 

، وتابعو البحخاني في ىحا، (ٗ)((وأخبختشي الجيار بعج رحيميع بكحاالشاشقة، تقػؿ: ىحه الخبػع 
إال أنو عّج إشالؽ لفع )الشاشق( عمى القخآف مغ باب إشالؽ اسع الستعمق عمى الستعمق بو؛ 

، فالقرج مغ ندبة األمخ والدجخ لمقخاف وليذ هلل تعالى، لكػف (٘)إذ الشاشق ىػ الستكمع  بو
وىحا ما يفدخه قػلو )ع(: ))حّجة هللا عمى  ، الستزسغ ألوامخه ونػاىيوالقخآف ىػ كالـ هللا

 خمقو((.

فُيالحع أف الذارحيَغ ندبػا األمخ والدجخ هلل تعالى إال أنيع تأولػا الشصق لمقخآف أما   
بالشطخ إلى ما فيو، أو بالشطخ إلى متعمقو، ولعل الدبب في ذلظ ىػ عقيجة الذارحيغ في 

ظ الجالة عمى التذبيو والتجديع عغ هللا تعالى، فالسجاز ))يتزسغ عمى نحػ نفي ضاىخ األلفا
                                                           

 .ٚٓٔ/ ٗالبحخاني:  (ٔ)
 .ٕ٘ٙنيج البلغة:  (ٕ)
 .ٖٕٔ/ ٕالكيحري:  ويشغخ: .ٜٜٔ/ ٕالخاونجي:  (ٖ)
 .ٚٔٔ-ٙٔٔ/ٓٔالسعتدلي:  (ٗ)
 .ٕٓٚ/ ٖالبحخاني: يشغخ:  (٘)



 اٌجعذ اٌمصذيّ                                                                                                                                                 يًّاٌفصً األ

 (ٛ٘) 

المدـو ضاىخًا وباششًا، أما ضاىخه فسخفػض لجػ السعتدلة، لسعارضتو األدلة العقمية واألصػؿ 
–إلى أصمو الشسصي  -السجازؼ  –الفكخية، وأما باششو فيشصػؼ عمى إرجاع األداء الفشي 

. وال يخفى ما يدبغُو السجاز عمى ىحا (ٔ)ححؼ أو تأويل ونحػىا((أما بتقجيخ أو  -الحقيقي
الشز مغ أثخ بالغي تسّثل باالخترار، وجسع الستزادات، ووصف القخآف بالرػرة 
الحدية، وما لحلظ كمو مغ أثخ في نفدية الستمقي، فكاف ))السجاز خيخ وسيمة لمتعبيخ عغ 

غػية ججيجة تػازف بيغ السعاني ذلظ بسا يزفيو مغ قخائغ وما يزفيو مغ عالقات ل
 .(ٕ)واأللفاظ((

و البحخاني إلى ورود السجاز عشج اإلماـ )ع( في الجسمة الػاحجة متزسشًا مجازًا في تشبّ 
اإلفخاد ومجازًا في التخكيب، كقػلو )ع( في الخصبة الذقذقية واصفًا الخميفة عثساف بغ عفاف: 

فسعشى أجيد  ،تشّبو الذارح برػرة دقيقة إلى مقاصج الشّز ، وقج (ٖ)((َأْجَيَد َعَمْيِو َعَسُموُ ))
، (ٗ)عمى الجخيح، إذا أسخع بقْتمِو، واإلجياز ال يدتعسل إال في إتساـ قتل الجخيح عمى إسخاع

 ،بسعشى أّف ىشاؾ ما تقّجـ مغ ضخٍب أو غيخه، قاؿ البحخاني: ))قػلو: وأجيَد عميو عسُمو
؛ أّما في اإلفخاد فألّف استعساؿ اإلجياز، إنّسا يكػف يذتسل عمى مجاز في اإلفخاد والتخكيب

مُو جخح السقتػؿ وإثخاف بزخٍب ونحػه، ولسا كاف قتل عثساف مدبػقًا حقيقة في قتٍل  تقجّ 
شمق عميو لفطو، بصعغ أسّشة األلدشة والجخح بحّج أو سيػفيا ال جـخ أشبو قتمو اإلجياز فأ

ى العسل ليذ حقيقة لرجور القتل عغ القاتميغ، لكغ فألّف إسشاد اإلجياز إل وأّما في التخكيب
ىػ الدبب الحاصل ليع عمى قتمو صّح إسشاد اإلجياز إليو بإسشاد الفعل إلى  ا كاف عسموُ لسّ 

الدبب الفاعمي أؼ إلى الدبب العامل وىػ مغ وجػه السجاز، وكحلظ قػلو وكبت بو بصشتو 

                                                           

 .ٗ٘الخظاب الشقجي عشج السعتدلة:  (ٔ)
. يقؾل الشقؾي إّنسا قال )ع(: )آمخ زاجخ وصامت ٕ٘ٔالرؾرة الفشية في السثل القخآني دراسة نقجية بلغية:  (ٕ)

جخ، وفي عيؽ كؾنو صامتاا ناطٌق، فدجخِه في ناطق(( بغيخ حخف عظٍف بيؽ كّل صفتيِؽ، لكؾن القخآن في عيشو ىؾ آمخ زا
 .ٔٛٔ/ٕٔأمخه ونظقو في صستو. يشغخ: الشقؾي:

 .ٜٗنيج البلغة:  (ٖ)
 .ٚٙجيؾل:م، و ٜٗ، والدخخدي: ٜٕٔ/ ٔيشغخ: الخاونجي:  (ٗ)
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 (ٛٙ) 

والعسل ال يقتل إّنسا ىع مغ  ،قتل إلى العسل، فأسشج ال(ٔ)مجاز أيزاً  في اإلسشاد والتخكيب((
والقخيشة  ،إاّل أّف العالقة التي أجازت أف ُيدشجُه القتل إلى العسل ىي الدببّية ،ثاَر ضّج الخميفة

ألنشا نجرؾ بعقػلشا أّف العسل ال  ،السانعة مغ إرادة القرج الرخيح في الشّز ىي قخيشة عقمّية
وما يعزج ىحا القرج ىػ ما ذكختُو كتب الديخ  ،يقـػ حقيقًة بالقتل وإّنسا البّج مغ وجػد فاعلٍ 

قتل والتاريخ، ومغ ذلظ ما أوردُه ابغ عبج رّبو عغ سعيج بغ السديب حيغ ُسئل عغ سبب م
، مّسغ لع يكغ لُو مغ رسػؿ هللا كاف كثيخًا ما يػلي بشي أميةالخميفة عثساف، فأجاب: ))...

)ص( صحبة، وكاف يجيء مغ أمخائو ما يشكخُه أصحاب محّسج، فكاف ُيدتعَتب فييع فال 
. فالقرج التمسيحي ىشا ىػ الخبط بيغ قتل الخميفة وعسمو وجعمُو الدبب األىّع (ٕ)يعدليع((

كالخبط بيغ األثخ  ،ليومغ أجل إبخاز شّجة التخابط بيغ السدشج والسدشج إ ،بإسشاد الحجث إليو
لغخض إيراؿ القرج واضحًا إلى ذىغ الستمقي. فػ))البالغة تقـػ في أصل معشاىا  ،والسؤثخ

عمى إرادة الستكمع إيراؿ معشى مغ السعاني أو فكخة مغ األفكار إلى الذخز السقرػد 
 .(ٖ)بالكالـ حدب كيفيات معيشة ُتحجد بشػعية العالقة القائسة بيغ الجاؿ والسجلػؿ((

                                                           

 .ٜٖٕ/ٔ، ومكارم:ٚٚ٘-ٙٚ٘/ٕ. ويشغخ: الشقؾي:ٔٛٔ/ ٔالبحخاني:  (ٔ)
 .ٜٖ/ ٘العقج الفخيج:  (ٕ)
 .ٕٔٚالتفكيخ البلغي عشج العخب:  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٛٚ) 

 مفيـػ التػاصل

تكاد تشحرخ الجاللة المغػية لمتػاصل بسعاني اإلببلغ والرمة واالنتياء في السعجع 
الحي يقتزي  ،عمى فعل السذاركة ،وتجّؿ الريغة الرخفية لمتػاصل )تفاعل( .(ٔ)العخبي

ُيعّخؼ في  لحا، بلف وفقًا لفعمي االنتاج والتمقيعمى أقّل تقجيخ، يذتخكاف ويتفاع ،تػافخ شخفيغ
وىحا التعخيف  ،(ٕ)((ةبأّنُو ))نقل السعمػمات بيغ االفخاد نقبًل مقّيجًا بقشاة محجداالصصبلح 

وىي الخسالة )السعمػمات(، وشخفا التػاصل  ،يشبشي عمى بعس مكػنات العسمية التػاصمية
 )األفخاد(، وقشاة التػاصل.

والتمقي  ،اإلنتاج )التكّمع أو الكتابة( ؛واقعة تقع بيغ واقعتيغ ىسا ،إذف فالتػاصل
وىحا  ،لمستكمع أو السؤلف مغ افتخاضيا واستحزارىا في ذىشو بج   إذ ال ،)االستساع أو القخاءة(

بل ىي تتجاوز  ،يجعل مغ العسمية التػاصمية عامبًل مكػنًا لمكبلـ الذفاىي والشّز السكتػب
ومغ ثع تحجيج معالع الفيع  ،ى ومحتسبلتومجخد تذكل الكبلـ وتتجاخل في تقخيخ وجية السعش

، ألّف أي تغّيخ في وضعية التػاصل وأركانو ))يدتجعي مغ الشّز إيحاًء لمخصابالشيائية 
 .(ٖ)ويجعل السعشى يتخح مزسػنًا مختمفًا(( ،آخخ

 ،فييا وجػدىاويتحّجث السخترػف في دراسة التػاصل عغ عشاصخ محجدة يذتخط 
 ،والدياؽ ،والدشغ ،والخسالة ،والسخسل إليو ،السخِسل ؛وىي ،اكبدػف(نطخًا لسا أقّخه )روماف ج

 : (ٗ)ويسّثل ليا بالتخسيسة اآلتية ،وقشاة االتراؿ

                                                           

. وقج ذكخ بعس الباحثيغ أف التػاصل مغ السرصمحات التي ٖٙٛ-ٕٙٛ/ٗيشطخ : لداف العخب : مادة )وصل(:   (ٔ)
تجسعو مع عّجة مرصمحات، كاإلتراؿ، واإليراؿ، يكتشفيا الغسػض معجسّيًا، بدبب وجػد عالقة تخادؼ واشتخاؾ 

 .ٛ٘واإلبالغ، والتحاور، واإلخبار، والتخاشب. يشطخ: المغة والخصاب : 
. أجسع السخترػف عمى أّف التػاصل بالمداف ىػ أرقى أنساط التػاصل، لحا ُعّج الكالـ أصاًل في ٜالعبارة واإلشارة :   (ٕ)

ط األخخى يجخي عمى قانػنو، وُيفيع عمى مقتزاه. يشطخ: المداف والسيداف : كّل تػاصل بذخي، وما عجاه مغ األنسا
ٕٖٔ. 

 .ٓٚ٘في اإلسالـ مغ التفديخ الى التمقي:  يالشّز الجيش  (ٖ)
 .ٕٚ: يشطخ: قزايا الذعخية  (ٗ)
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(ٛٛ) 

 سياؽ                                       

 مخَسل إليو        رسالة                                                مخِسل    

 اتراؿ                                      

 سشغ                                       

 :(ٔ)وىي كاآلتي ،ويػلج كلُّ عشرخ مغ ىحه العشاصخ وضيفًة خاّصة بو

إذ يعّبخ فييا عغ  ،وىي وضيفة تتسحػر حػؿ السخِسل ،أو االنفعالّية ،الػضيفة التعبيخية-
 مػقفو اتجاه السػضػع الستحج ث عشُو.

 .يتجمى ذلظ في الشجاء واألمخ واالستفياـو  ،وتتسحػر حػؿ السخسل إليو ،الػضيفة اإلفيامّية -

إذ تجّدج العبلقة بيغ الجليل والسػضػع  ،حػرة حػؿ الدياؽسوىي مت ،الػضيفة السخجعية -
 الخارجي.

وإثارة  ،وىجفيا إقامة االتراؿ والسحافطة عميو ،تعمق بقشاة االتراؿوت ،الػضيفة االنتباىّية -
 .انتباه السخسل إليو

وتدسح لمستخاشبيغ بالتأكج مغ استعساليع  ،حػرة حػؿ الدشغسوىي مت ،لدانّيةالػضيفة السيتا-
 .الدشغ نفديا

والتخكيد  ،وىي متعمقة بالخسالة بػصفيا رسالة بكّل مكشػناتيا الجسالية ،الػضيفة الذعخية-
 عمييا في حّج ذاتيا ىػ ما يصبع الػضيفة الذعخية لمغة.

 محاولة لمخب  بيغ الػضيفة ))ولع يكغ الجاعي إلى تتبع الػضائف المغػية إالّ 
واالستعساؿ الحي يخخج بالجرس المغػي مغ االنكباب عمى الذكل إلى دراسة الخصاب 

                                                           

وما  ٖ٘وما بعجىا، والتػاصل المداني والذعخية :  ٔٛوما بعجىا، والمغة والخصاب:  ٕٛيشطخ : القزايا الذعخية:   (ٔ)
 بعجىا. ويحكخ جاكبدػف بأّف )بػىمخ( قج سبقُو بػضع الػضائف )االنفعالية، واإلفيامية، والسخجعية(.
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(ٜٛ) 

جراسات البشيػية الذكمية إلى دراسة السشجد ، فالػضائف تسثل مخحمة التحػؿ مغ ال(ٔ)تجاوليًا((
وىحا االرتباط الحاصل بيغ األحجاث المغػية  ،المغػي في سياقاتو االجتساعية والتػاصمية

إّنسا يخجع أساسًا إلى شبيعة اإلنداف التي تتزسغ قابميتيِغ )تػاصمية  ،واألحجاث االجتساعية
وبجييي أّنو  ،نداني يرعب الفرل بيشيساتسثبلف مطيخيِغ أساسيغ في البعج اإل ،واجتساعية(

خارج الذفخة السقششة والسذتخكة )المداف الخاّص بسجتسع معيغ( ال يسكغ الحجيث عغ ىحيغ 
 .(ٕ)ومغ ثع فبل وضائف تجاولية لمغة خارج سياؽ االتراؿ ،القابميتيغ

يتعمق بصخفي االتراؿ )السخسل  ،وقج أدخمت )أوريكيػني( تعجيبًل في ىحه الخصاشة
التي ليا أثخ في  ،وىحا التعجيل يختّز بخاصّياتيع الشفدية والتحميمية الشفدية ،والسخسل إليو(

وأضافت الكفايات الخارج لدانية )الثقافية أو السػسػعّية  ،عسميات عقج الدشغ وحّميا
 .(ٖ)واإليجيػلػجية( إلى جانب الكفايات المدانية

نقف  وما شخأ عميو مغ تغييخات، أفْ  ،جاكبدػف األنسػذج الحي قّجمو ويسكششا باعتساد 
في شخوح الشيج، وأحجثت تغايخًا في التػاصل  شخأت عمى عشاصخعمى أىّع الستغيخات التي 

لتػاصل األوؿ الحي حرل في زمغ مغ جيٍة واالشيج والذارح  خصاببيغ العسمية التػاصمّية 
فزبًل عغ بياف أثخ  ،ؿوىػ ما سيقف عشجه السبحث األو  .مغ جيٍة أخخى  صجور الشّز 

 .الشيج خصابكفايات الذارحيغ )المدانية وغيخ المدانية( في تػاصميع التجاولّي مع 

 

 
                                                           

حث في الػضائف المغػية لع يكغ بعيجًا عغ الجرس المغػي الب . وتججر اإلشارة ىشا إلى أفّ ٕٓاستخاتيجيات الخصاب:   (ٔ)
أصػات يعّبخ بيا كّل قػـ )العخبي، ويسكغ أف نذيخ بػضػح إلى )الػضيفة التعبيخية( لمغة عشج ابغ جشي )ره( في تعخيفيا: 

( والػضيفة التعبيخية يبجو أكثخ دّقة مغ الخبط بيشو  (، عمى أفّ ٚٛ/ٔ)الخرائز: (عغ أغخاضيع الخبط بيغ السخِسل )القـػ
وبيغ )الػضيفة االنفعالية(، ألف التعبيخ عغ الحات ليذ محرػرًا في االنفعاؿ فحدب. كسا أشار الجاحع )ره( إلى 

 .ٙٚ/ٔ)الػضيفة اإلفيامّية( لمغة في عخضِو لسفيـػ البياف. يشطخ: البياف والتبييغ: 
 .ٕٚيشطخ : في المدانيات العامة :   (ٕ)
 .ٗ٘، وفي التجاولية السعاصخة والتػاصل : ٕٗيشطخ:فعل القػؿ مغ الحاتية إلى المغة:  (ٖ)
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(ٜٓ) 

 املبحث األول

 التواصل )عناصره وكفاياتو(

 شخوح الشيج ومتغيخاتيا في عشاصخ التػاصل 

 السخِسل: -ٔ

ألّنو ))ىػ الحي يتمفظ بو مغ أجل  ،وىػ مشذئ الخصاب والحات السحػرية في انتاجو
مع الستمقي يكػف عمى  ووتػاصم ،ويسثمُو في دراستشا اإلماـ )ع( ،(ٔ)التعبيخ عغ مقاصجه((

كالخسائل  ،والخصاب السكتػب ،كالخصب والحكع ،الخصاب الذفاىي )السشصػؽ( ؛نسصيِغ ىسا
 .والكتب التي كاف يبعث بيا إلى عسالو

الشيج وجػد مائد ميّع في التفخيق بيغ  خصابيمحظ في دراستشا لتػاصل الذارحيغ مع 
ويتسثل بحزػر السخِسل بذخرو  ،وبيشيا عشج الذارحيغ ،العسمية التػاصمية في عيجه )ع(

؛ ففي خ مغ خصػرة في العسمية التػاصميةفي األولى وغيابو في الثانية، وال يخفى ما ليحا األم
)السخِسل( مشحرخًا بذخرو فق ، أّما في عيِج الذارحيغ فقج كاف لغيابو عيجه )ع( كاف 

و مغ ححٍؼ فخصًة الشتخاؾ جامع الشيج )ره( في إنذاء الخصاب مغ خبلؿ ما مارسُو عمي
رأى  اما يخاه، يقػؿ التدتخي: ))وإّنسا كاف الخضي )عفا هللا عشو( إذواختياٍر وتغييٍخ عمى وفق 
ليو )ع( يقبمُو بجوف تجبٍخ في معشاه، ولػ مع وجػد الذػاىج عمى كبلمًا فريحًا مشدػبًا إ

، فسثُل ىحا األمخ يعشي (ٕ)خبلفو، كسا أّنو في )مجازاتو الشبػية( ندَب إلى الشبي )ص(...((
أّف ىشاؾ وسيصًا يقُف بيغ الذارح وبيغ السخِسل األصمي لمخصاب، ))وىػ بسثابة شخيٍظ في 

 ( كسا في التخسيسة اآلتية:أف ندّسيو )السخسل الثانػي  ، لحا يسكغ(ٖ)إنتاج الخسالة((

                                                           

 .٘ٗاستخاتيجيات الخصاب :  (ٔ)
 .ٔٛٗ/ٜالتدتخي:   (ٕ)
 .ٕٚ٘الشّز الجيشي في االسالـ:  (ٖ)
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(ٜٔ) 

 

 

 

 الستمقي             الثانػي     ٕالسخسل         األصمي      ٔالسخسل 

 ،غياب اإلماـ )ع( بذخرو إاّل أّنو ما زاؿ يسثل بؤرًة في التػاصل مع الذارحيغ معو 
بل ألف أغمب الػقائع واألحجاث المغػية السػجػدة في الشيج  ،فحدب الخصابال لكػنو مشذئ 

أّف الذخرية السعخفية واالجتساعية لمسخِسل يكػف ليا  فزبًل عغ ،تحيل عمى شخرو )ع(
أثٌخ كبيخ في بشاء الفخضيات التأويمّية التي يقـػ بيا الستمقي كعّجٍة يػضفيا في العسمية 

 –إذ ))أّف صػرة الستكمع في نفذ السخاَشب ىي التي تعصي  ؛التػاصمية مع كبلـ السخِسل
قج ضيَخ ىحا األمخ بػضػح في مقّجمات جسيع و  ،(ٔ)قيسًة لسا يتمفظ بو(( –إلى حجٍّ ما 

 لسغ تأّخخ عشُو، وعمى مثالِو ححا الذارحيغ؛ إذ أجسعػا عمى أّنو كاف سابقًا لسغ تقّجمُو، وفائقاً 
مخكد الجحب في المغة )ع( عشج الذارحيغ لحا مّثل اإلماـ ، (ٕ)كلُّ خصيٍب، وندَج كلُّ واعظٍ 

نسػذجية شاممة لمجانبيغ : المغػي ألية ))بػصفو مشطػمة جسا ،الخصابية في الشيج
 .(ٖ)واألخبلقي((

 السخسل إليو: -ٕ

و أّف مرصمح )الستمقي( ويبج ،مدتسعًا أو قارئاً  سػاء أكاف ،وىػ السخاَشب أو الستمقي
))تشزػي تحتُو أنساط التمقي الذفاىية أو ؛ إذ ودقًة في العسمية التػاصمية أكثخ شسػالً 
وتسّيد )أوريكيػني( بيغ نسصيغ مغ مدتقبمي الخسالة  .(ٗ)فزبًل عغ القخائية(( ،الدساعية

                                                           

 .ٖٗٔالتجاوليات عمع استعساؿ المغة :  (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔيشطخ: العمػي:  (ٕ)
 .ٕٜٕسػسيػلدانيات نيج البالغة:   (ٖ)
 .ٜ٘نطخية التمقي أصػؿ وتصبيقات:   (ٗ)

خطاب 

 اإلمام
الشريف  الشارح

 الرضي
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(ٜٕ) 

الحي ُوّجو إليو خصاب السخِسل  ،وىػ السقرػد ،األوؿ مشيسا الستمقي السباشخ ،الكبلمية
الحي لع يكغ حاضخًا في لحطة صجور  ،والثاني الستمقي غيخ السباشخ ،شفاىيًة أو كتابةً 

فيي تبشي السفارقة بيغ الشسصيغ مغ خبلؿ عشرخ  ،تشا الذارحػف ويسثمو في دراس ،الخصاب
 .(ٔ)زمانّيًا أـ مكانّياً  سػاء أكاف ،التباعج

لكػف األوؿ  ،ىشاؾ حالة مغ عجـ التصابق والسحجودية بيغ ىحيغ الرشفيغ وُتمَحظ
الحيغ يتػاججوف في أزمشة  ،وال يسثل سػى جدء محجود مغ جسيػر القّخاء السسكشيغ ،مقرػداً 

 ،مع أّف فاعمية الستمقي غيخ السباشخ قج تكػف أكبخ ،وآفاؽ ثقافية شتى ،تاريخية مختمفة
فيحا يجعمُو ))يرشع الخصاب وفق تجخبتو  ؛والسّيسا في حاؿ غياب السخِسل وكتابية الشّز 

)اإليجيػلػجية ، وىحا ما سيطيخ جمّيًا في دراسة الكفايات التػاصمية (ٕ)وميػلو ووضعو((
 والثقافية( لجى الذارحيغ.

 ،ّف الجانب االجتساعي والسعخفي لمستمقي السقرػد يؤثخ في شبيعة الخصاب السخَسلإ
لحا يخى )اليشد( أف التفخيق بيغ الستمقي السباشخ وغيخ السباشخ ذو فائجة كبخى في عسمية 

عتقاده السدبق بسعارؼ مخاَشبو ألف الستكمع يبشي كبلمو ويعّجؿ فيو غالبًا تبعًا ال ،التػاصل
، ولع يدجل لشا الذارحػف شاىجًا واحجًا عغ متمٍق مباشخ أشكَل عميو (ٖ)وشخريتو االجتساعية

اف يخصب )ع( عمى فعشجما كإاّل في حالٍة واحجة؛  اإلماـ )ع(فْيع السقرػد مغ خصابات 
فقاؿ: يا أميخ ، وبعج أف مزى في بعس كبلمو اعتخضُو األشعث بغ قيذ، الكػفة مشبخ

السؤمشيغ ىحه عميظ ال لظ، وقج أشار بعس الذارحيغ إلى أّنو لع يفيع قْرج اإلماـ )ع( مغ 
 بدػء، يبجو مغ سياؽ الخّد أّنيا كانت مقرػدةً لكغ ، و (ٗ)كبلمو لحا اعتخض عميو بيحه السقػلة

، ويعمل مشافقحائظ و ممعػف و لحا فزَح اإلماـ نػايا االشعث، وأباَف ما يزسخه بجػابو لو بأّنو 

                                                           

 .ٕٙيشطخ : التػاصل المداني والذعخية:   (ٔ)
 .ٚٚ٘الشز الجيشي في االسالـ مغ التفديخ الى التمقي:   (ٕ)
 . ٖٗٔالتجاوليات عمع استعساؿ المغة:   (ٖ)
 .ٖٕٛ/ٖ، والخػئي:٘٘/ٕ، والقدويشي:ٕٔ٘، ومجيػؿ:ٖٕٖ/ٔ، والبحخاني:ٜٕٚ/ٔيشطخ: السعتدلي:  (ٗ)
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(ٜٖ) 

الذيخ مكاـر ضخورة ىحا )االصصجاـ العشيف( والخّد الستزسِّغ ليحه الرفات الذائشة بأّنيا 
واقعة  االنقزاء مغ الخػارج وذْكخ بعج تمتشاسبة تسامًا مع سياؽ السػقف وحداسيتو، إذ كان

لمحخوب في  ا ُعِخؼ عغ األشعث مغ نفاؽ وفتشة وتأجيجٍ سّ ع فزبلً التحكيع في حخب صفيغ، 
َي بعخؼ الشار ومحاوالتو خْمق  ، ففي ضّل ىحا الدياقات والطخوؼالجاىمية واإلسبلـ حتى ُسسِّ

حتى ال تشصمي عمييع الخصابات  الفتشة صار حتسًا عمى اإلماـ أف يعخيو ويكذفو أماـ األّمة
 .(ٔ)الكاذبة

 الخسالة:-ٖ

فيي ))التدجيل  ،مقخوءةويعشى بيا ما يجدج أفكار السخِسل برػر مدسػعة أو 
إال أّنيا في زمغ اإلماـ )ع( كاف يتّع تمقييا برػرة شفاىية  ،(ٕ)الكبلمي لمحجث التػاصمي((

يا تكػف تجريجية بحدب السشاسبة وسياؽ السػقف الحي يدتجعي نّ أ فزبًل عغ ،في األغمب
، وقج نّبو ويتّع تمقيو مجسػعًا مغ دوف تختيب ،أّما في زمغ الذارح فيي نّز مكتػب ،الكبلـ

ىحا األمخ في أكثخ مغ مػضٍع وأثخه في عخقمة التػاصل مع خصاب الشيج،  إلىالخػئي 
إّف الديج قج أتى بسا أوردُه في ىحا الكتاب عمى نحػ اإلرساؿ، وححَؼ اإلسشاد يقػؿ: ))

خًا مغ خصبٍة في أوائل الكتاب، التقصيع وااللتقاط، ورّبسا أورَد شص والخجاؿ...وسمَظ مدمظ
وسصخًا مشيا في أواخخ الكتاب، فأوجَب ذلظ القمق واالضصخاب في فْيِع السعشى 

 .(ٖ)واإلعخاب((

مغ خبلؿ  ،الشيج محاولة لخدـ ىحه اليػة خصابورّبسا كاف في تػاصل )التدتخي( مع 
ويزّع كل فرل  ،مذتسبًل عمى فرػؿ ليا عشػانات خاّصة ،شخحًا مػضػعّياً  لوُ  شخحو

إاّل أنيا تفتقخ لتعاقبية الشرػص  ،نفدومجسػعة مغ الخصب والكتب التي تعخض لمسػضػع 
                                                           

(ٔ)  : ، وقج أنكخ التدتخي ما ذىب إليو السعتدلي والبحخاني مغ كػف األشعث قج أساء فيع الخصاب. ٕٔٗ/ٔيشطخ: مكاـر
 .ٜ/ٛيشطخ:

 . ٕٕٚتحميل الخصاب:   (ٕ)
 .ٖٓ٘/ٓٔ. ويشطخ: ٛ/ٔالخػئي:  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٜٗ) 

وغيخ ذلظ مغ األمػر التي تتعمق بكتابية الشّز  ،وتختيبيا بحدب الرجور عغ مخسميا )ع(
 وما يشتج عشيا مغ آثار.

تمظ مغ الخرائز ما وعمى الخغع مغ الفعل الكتابي إال إّف نيج الببلغة )الخسالة( يس
إذ تابع الذارحػف الذخيف الخضي )ره( فيسا ذىب إليو  ،يسيده عغ الشرػص البذخية األخخى 

. ألّف كبلمو عميو .. ما ال يػجج مجتسعًا في كبلـٍ .مغ أّنو ))يتزسغ مغ عجائب الببلغة
خر بإّنو وىحا ما جعَل بعزيع يق ،(ٔ)وفيو عبقة مغ الكبلـ الشبػي(( ،مدحة مغ العمع اإلليي

، وال ُيقاس بغيخه مغ الكتب السػجػدة إاّل كتاب هللا وفػؽ كبلـ السخمػقيغ ،دوف كبلـ الخالق
، يقػؿ اإلماـ عبجه: ))وال أعمع اسسًا أليق بالجاللة عمى (ٕ)تعالى الحي ىػ األصل وىحا فخعو

 .(ٖ)معشاه مشو، وليذ في وسعي أف أصف ىحا الكتاب بأزيج مّسا دؿ  عميو اسسُو((

 الدشغ :-ٗ

وتذتسل عمى  ،وىي الشطاـ التخميدي الحي يتّع مغ خبللو التػاصل بيغ شخفي الخصاب
وال يسكغ أف يتّع التػاصل مع الشّز مغ دوف الخجػع إلى الدشغ المغػية  ،قػانيغ المغة وآلياتيا

 ،يسشحو تػاصبًل أفزل ،بػصفِو مالكًا لؤللفة المغػية مع الشيج ،وىحا قج يسشح الذارح ،(ٗ)لو
ما يتعمق  ولكغ يبجو أفّ  ،ومغ ثع االقتخاب بذكٍل أكبخ مغ الػقػؼ عمى مقاصج السخِسل

بل يتجاوزه إلى السعخفة  ،بالدشغ ال يقترخ عمى معخفة قػاعج الشطاـ المغػي السذتخؾ فحدب
فيع ))فبل يدتصيع أحج  ،بالشطاـ االجتساعي الحي تحرل في داخمو العسمية التػاصمية
لسا لمشطاـ االجتساعي  ،(٘)السخَسمة مغ دوف معخفة الذفخات االجتساعية والشّرية السشاسبة((

                                                           

 .ٚٙنيج البالغة :  (ٔ)
ة ي. ويفخد الذيخ مكاـر مػضػعًا ليحا األمخ في مقجمتو تحت عشػاف )جاذبٙ/ٔ، والشقػي:ٕٗ/ٔالسعتدلي: يشطخ:   (ٕ)

نيج البالغة الخارقة( يبّيغ فييا أثخ خصاب الشيج عمى كّل مغ قخأُه عمى اختالؼ التػجيات واالختراصات والسخجعيات. 
:  .ٕٚ/ٔيشطخ: مكاـر

 .ٓٔ/ٔعبجه:   (ٖ)
 .٘ٙيشطخ : المغة والخصاب :  (ٗ)
 .ٛٗ٘الشز الجيشي في االسالـ مغ التفديخ الى التمقي:   (٘)
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(ٜ٘) 

ومغ ثّع ال يسكغ الفرل بيغ ما ىػ  ،وأعخافو مغ أثخ في تػجيو دالالت المفظ داخل الخصاب
 .لغػي وما ىػ اجتساعيّ 

يث القػاعج وال يخفى أثخ الستغيخات التي شالت الشطاـ المغػي في العخبية مغ ح
فالحّذ  ،مغ تأثيخ عمى اختبلؼ الدشغ بيغ زمغ اإلماـ )ع( وزمغ الذارح،واالستعساالت

ويعػد ىحا  ،سػاء مغ حيث األفخاد أو السجتسعات ،المغػي والببلغي ىػ ليذ حّدًا ثابتاً 
و))ىحا التغّيخ ىػ الحي  ،االختبلؼ إلى التغّيخ الحي يصخأ دومًا عمى الػعي الثقافي العاـّ 

الدميقة المغػية بحالٍة  كسا أفّ  ،(ٔ)يدسح بتجاوؿ نسٍ / ندٍق دوف غيخه مغ األنداؽ األخخى((
وصار السخجع ليحه الدشغ ىػ ما ُأّلف مغ  ،مغ التجاني كّمسا ابتعجنا عغ زمغ التػاصل األوؿ

وىي مؤلفات ليدت متفقة في  ،كتب ودراسات في الشحػ والرخؼ والسعجع والببلغة وغيخىا
الشحػية والجاللية  وىحا ما يسكغ أف يفّدخ لشا خبلفات الذارحيغ ،الغالب في ما تشّز عميو

 سيطيخ ذلظ في دراسة الكفايات المدانية لجييع.و الػاحج،  الخصاب عفي تػاصميع م

إذ تخى أّف  ،وقج انتقجت )أوريكيػني( خصاشة )جاكبدػف( في مذكل تجانذ الدشغ
فإّنيسا ال يتكمساف تساـ  ،الخغع مغ انتسائيسا إلى جساعة لدانية واحجةوعمى انبي التػاصل ج

كسا يبجو  ،مسكشة بيغ المغتيغ الفخديتيغ، لحا ))ليذ حقيقة اتٍ ّف ىشاؾ اختبلفإإذ  ،المغة نفديا
دوف أف تذّػه في  ،مغ قػؿ جاكبدػف، بأّف اإلرسالية تسّخ في مجسميا مغ يٍج إلى يج

 .(ٕ)العسمية((

 الدياؽ:-٘

وال يسكغ  ،لغػيًا أـ خارج لغػي  سػاء أكاف ،وىػ السحي  الحي قيمت فيو الخسالة
لع يزعيا  فبل يسكغ لمستمقي أف يفيع أو يؤوؿ الخسالة ما ،ترّػر تحقق الخصاب مغ دونو

                                                           

 .ٖٚلدانيات الخصاب وأنداؽ الثقافة:   (ٔ)
الكالـ في السمكة المغػية كثيخًا في مقجمتو، وبّيغ في . وقج فّرل ابغ خمجوف ٕٕالمغة:  فعل القػؿ مغ الحاتية الى  (ٕ)

مغ عخَؼ أحكاـ تمظ السمكة مغ )، وخمَز إلى اآلخخ بعسلمالعخب قج تكػف مغايخة بعزيا   أكثخ مغ فرل أّف لغة
 .ٕٙٙ/ٖ. السقجمة: (القػانيغ السدصخة في الكتب، فميذ في تحريل السمكة مغ شيء
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(ٜٙ) 

))لمدياؽ دورًا فّعااًل في تػاصمية الخصاب وفي اندجامو  فّ إإذ  ،في سياقاتيا الخاّصة
 .(ٔ)باألساس، وما كاف مسكشًا أف يكػف لمخصاب معشى لػال اإللساـ بدياقو((

الشيج عائقًا أماـ تػاصل شارحي الشيج  خصاباتشّكل غياب الدياؽ في كثيخ مغ 
 ،إذ كانت الدياقات حاضخة بكّل جدئياتيا ،الخصاب إنتاج بخبلؼ التػاصل في لحطة ،معو

مغ الدياؽ  اً فالستمقي السباشخ كاف جدء ،مّسا يداعج الستمقي في الػقػؼ عمى مقاصج السخسل
إذ  ،لعجـ امكانية استخجاع الدياؽ األصمي ،معايشتو ووتذكبلتو بخبلؼ الذارح الحي ال يسكش

والميجة  ،عاد الدمانية والسكانيةواألب ،يستمظ الدياؽ شبيعة متغيخة مغ حيث السذاركيغ
 ،(ٕ)وغيخ ذلظ ،والقػاعج التي تحكع التجاوؿ عمى الكبلـ في صمب جساعية معيشة ،السدتعسمة

لعقجية التي يشصمق مشيا عخضًة لمقخاءات األيجيػلػجية وا الخصابوىحا كّمو يجعل مغ 
 ، وىػ ما سيتزح في دراسة الكفاية الدياقية.الذارحػف 

 القشاة-ٙ

 ةوقج تكػف القشاة لغػي ،الػاسصة التي تشقل الخصاب مغ السخسل إلى الستمقيوىي 
تتزسغ الحخكات واإليساءات وقدسات الػجو ونبخة  ،أو غيخ لغػية ،)شفاىية أو كتابية(

وفي تػاصل الذارح مع الشيج فإّف الحاؿ يقترخ عمى القشاة  .(ٖ)الرػت وتشغيسو وغيخ ذلظ
بخبلؼ التػاصل  ،فزبًل عغ أف غيخ المغػية ال يكاد يكػف ليا حزػر ،المغػية الكتابية فق 

؛ إذ لع يدجل لشا جامع الشيج )ره( مشيا إاّل الشدر القميل، ومغ ذلظ مػقفُو )ع( مع السباشخ
األشعث بعج أف اعتخضُو، فحكَخ أّف اإلماـ خفس برخه إليو، وقج تمّسذ بعس الذارحيغ 

                                                           

 .ٙ٘لدانيات الشّز :   (ٔ)
 .ٕٛيشطخ : السرصمحات السفاتيح لتحميل الخصاب:   (ٕ)
 .ٖٓخ: تحميل الخصاب في ضػء نطخية احجاث المغة : يشط  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٜٚ) 

فقاؿ العمػي: ))أي قبزو مغ التصمع إليو ترغيخًا مغ قجرِه القرج التػاصمي ليحه اإليساءة، 
 .(ٔ)وحقارًة لُو((

 ،ّف القشاة التػاصمية في شخوح الشيج ىي قشاة عكدّيةإوفي ضػء ىحا يسكغ القػؿ 
ال و  ،الخصاب في ضّل غياب شخز السخِسل ألنيا تعصي الحزػر الفاعل والسؤثخ لستمقي

 ،األمخ الحي يجعل مشيا عخضًة لمتذػشات ،شخفي التػاصليخفى تأثخىا بالتباعج الدمشي بيغ 
 .(ٕ)((اً أو وصػلو مجدوء ،ومغ ذلظ ))عجـ وصػؿ الشّز كسا ىػ

 كفايات التػاصل

يػ ما ُيشَتج عغ ىحه فاألداء أّما  ،معخفة الستكمع بمغتوِ  (تذػمدكي)تعشي الكفاية عشج 
وقج شغَل مرصمح الكفاية المغػييَغ السعاصخيَغ  ،السعخفة مغ كبلـٍ متحقٍق في مػاقف ممسػسة

فأحجَث ججاًل ونقاشات ومحاوالت تعجيل وإعادة صياغة،  ،مشح أف أدخمُو تذػمدكي إلى اآلف
عمى أف تذػمدكي لع يخاِع في وصف الكفاية المغػية التفاعَل بيغ الكفاية الشحػية والكفاية 

يخاِع الػضيفة المغػية االترالّية بل حرَخ  لعو  ،وضّل أحجىسا مشفربًل عغ اآلخخ ،التجاولية
السصمػبة  الكفايات. وما يعشيشا ىشا ىػ (ٖ)وشػى كذحُو عغ الدياؽ ،نفدُو في نصاؽ الجسل

األولى : لدانية  ؛كفايتيغِ وُترشف عمى  الخصاب،مغ الستمقي لغخض الػقػؼ عمى قْرج 
فيحه  .كفاية سياقّية وأخخى مػسػعية عمى عقدَ تُ و  ،لدانية )تجاولية( –والثانية: خارج  ،)لغػية(
، (ٗ)ات الثبلث تسثل القخائغ التي يدتجؿ بيا الستمقي عمى قرج الستكمع وفيع الخصابيالكفا

 ،والذارح بسعدؿ عغ ىحه الكفايات الخصابوال يسكغ الشطخ لمتفاعل التػاصمي الحاصل بيغ 

                                                           

 .ٖ٘ٓ/ٔالعمػي:   (ٔ)
 .ٖٜ٘الشز الجيشي في االسالـ مغ التفديخ الى التمقي:   (ٕ)
 وما بعجىا. ٕٕيشطخ: الشّز والخصاب واالتراؿ :  (ٖ)
 .ٖٛٔيشطخ: مجخل إلى عمع لغة الشّز:  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٜٛ) 

 ،عت أّية قخاءة استقبلليتيا))وميسا ادّ  ،خة فيوية ليحا التفاعل ومؤثِّ عّج عشاصخ مػجِّ ألّنيا تُ 
 .(ٔ) في داخل نطاـ اجتساعي ووفق استخاتيجيات ثقافية((يا ال تكػف مشتجة إالّ فإنّ 

 أواًل: الكفاية المدانية )المغػية(

وىحا  ،وتعشي السعخفة الزسشّية بقػاعج المغة السدتعسمة )صػتًا وصخفًا ومعجسًا وتخكيبًا(
يحتكع إلييا في معالجة نرػص السخِسل،  ،الشػع يجخل ضسغ السعارؼ السعيارّية لمستمقي

ولكّل صيغٍة صخفّية قرجًا مغايخًا عغ  ،فيعمع مثبًل أّف لكّل خاصية تشغيسية قرجًا خاّصاً 
وإّف تخكيب ىحه الػحجات إّنسا يكػف بحدب االستعساؿ الحي يقتزي سياقًا  ،الريغ األخخ

، فسغ ذلظ مثبًل تشّبو الذارحيغ لسقاصج الريغ الرخفية كريغة (ٕ)وقْرجًا مخرػصاً  معيشاً 
َر َفَحِحرَ : ))(ع))فّعل( لمتكثيخ ففي قػلو  ُعّبخ أي ، فحىبػا إلى أف ))(ٖ)((َوُعبَِّخ َفاْعَتَبَخ َوُححِّ

في صيغة  ، ومعاني السصاوعة(ٗ)ُأري العبخ مخارًا كثيخة ألف التذجيج ىاىشا دليل التكثيخ((
ل( )انفعَل( ، وارتسى ، فانخجع مصاوع َخجعتو، وانجمجت مصاوع لجمجتوُ و)اْفتعَل( و)تفع 

 .(٘)مصاوع َرماه، وتذح ب مصاوع شّحبَ 

ويشجرج ضسغ ىحه الكفاية أيزًا معخفة الستمقي بأّف الخخوج عغ ىحه األنطسة في 
كسا الحطشا ذلظ مثبًل في الححؼ والتقجيع  ،(ٙ)بعس الدياقات ال بّج أف يراحبُو قْرج ما

إاّل إّف شارحي الشيج لع يدّجمػا في بعس األحياف السقاصج مغ ىحه الخخوقات  ،والتأخيخ
إذ عسمػا عمى تأويل الشّز  ،الستعّسجة كسا نمحظ مثبًل في تشاوليع لطاىخة التشاوب والتزسيغ
 ومغ ذلظ ،الشّز بيحا الخخوجوإرجاعو إلى الشدق السعياري مغ دوف البحث عغ مقاصج 

َفِسْغ َعاَلَمِة َأَحِجِىْع َأنََّظ َتَخى ( يرف الستقيغ: ))عالتشاوب في حخوؼ الجخ، فسثبًل في قػلو )
                                                           

  ٚٗ٘الشز الجيشي في االسالـ مغ التفديخ الى التمقي:  (ٔ)
 .ٜٓٔيشطخ:التجاوليات عمع استعساؿ المغة:  (ٕ)
 .ٜٓٔالبالغة: نيج  (ٖ)
 .ٙٚٗ/ٔ، والسػسػي:ٜٕٚ/ٕٔ، والتدتخي:ٕٚٗ/ٕ. ويشطخ:البحخاني:ٕٙ٘/ٙالسعتدلي:  (ٗ)
 .ٜ/ٕ، والذيخازي:ٔٔ/ٕ، ومغشية:ٕٙ٘/ٙ، والسعتدلي: ٕٖٛ/ٔيشطخ: الخاونجي: (٘)
 .ٓٔٔيشطخ:التجاوليات عمع استعساؿ المغة:  (ٙ)
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(ٜٜ) 

(.َلُو ُقػًَّة ِفي ِديغ   غ إلى التشاوب بيغ البلـ يلذارحابعس ، إذ ذىب (ٔ)(.. َوَشَمبًا ِفي َحاَلؿ 
، (ٕ)وفي بسعشى البلـ(( ،الجخ ىاىشا يتعمق بالطاىخ)في(، فسعشى ))شمبًا في حبلؿ حخؼ و

وكأنيع أرادوا التخريز لصمب الحبلؿ، وكػنيع متقيغ فصمبيع لمحبلؿ دوف غيخه أمخ 
معخوؼ، بل إف كل أعساليع وجيجىع يكػف في شمب الحبلؿ، فأفادت )في( أّف كل حخكاتيع 

ألصمي وىػ الطخفية، فمػ أراد واقعة في الحبلؿ وداخمة فيو، وبحا تكػف قج أفادت معشاىا ا
ومغ ثّع فبل تشاوب ىشا  ،ميا مغ دوف حاجٍة إلى )في(كبلمِو الستعس )ع( أف يقرج البلـ في

عغ بعس، بل األصل أّف لكل  ل في حخوؼ الجّخ أف ال يشػب بعسألّف األص،بيشيسا
ولكغ قج يقتخب معشياف أو أكثخ مغ معاني الحخوؼ  ،حخؼ قْرجُه  واستعسالو الستفخد بو

 .(ٖ)يتساثبلف تساماً ال فتتعاور الحخوؼ عمى ىحا السعشى ولكشيسا 

كاف لمكفاية المدانية لجى الذارحيغ أثخىا في تخجيح بعس الخوايات عمى بعس 
لتدتخي رواية فقج رّد ا ،ومشيا الكفاية السعجسية ،باالعتساد عمى السعخفة بقػانيغ المغة وأقيدتيا

َسٌة أِلَْىِمَيا: ))واصفًا الّجنيا الخػئي في قػلو )ع(  ،: ))أي متمقيتيع بالغمطةقاؿ ،((َفِيَي ُمَتَجيِّ
ألّنو ال يقاؿ : تيّجَع لفبلف بل  ،قمت: ىػ تحخيف ،ي في ندخة )متيجسة ألىميا(ئوقاؿ الخػ 
 .(ٗ)والشدخة إنسا ُتشقل فيسا احتسمت صحتيا(( ،عمى فبلف

، إذ ذىب الذارح (٘)((المَُّيعَّ ِإنََّظ آَنُذ اآْلِنِديَغ أِلَْوِلَياِئظَ ذلظ قػلو )ع(: )) ومغ  
يقػؿ: إّنظ آنذ  فْ أفقج ))كاف القياس  ،السعتدلي إلى خخوج الشّز عغ قياس العخبية

وإنسا اآلندػف جسع آنذ وىػ الفاعل مغ أندُت بكحا ال مغ  ،ألف الساضي أفعلَ  ؛السؤنديغ
إي أنت أكثخىع أندًا بأوليائظ وعصفًا وتحششًا  ،: بأوليائظفالخواية الرحيحة إذف ،آندت

                                                           

 .ٖ٘ٓنيج البالغة :  (ٔ)
 .ٖٚ٘/ٕ. ويشطخ: السجمدي:ٔ٘ٔ/ ٓٔالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٚ/  ٖيشطخ: معاني الشحػ:  (ٖ)
فيي متيّجسة، مغ ىجع عميو ىجػمًا...وفي بعس  ). قاؿ الخػئي: ٖٙٛ/ٚ. ويشطخ:الشقػي:ٛٚٔ/ٕالتدتخي:   (ٗ)

 .ٕٓٙ/ٙ. الخػئي: (الشدخ )متجيسة( بتقجيع الجيع عمى الياء
 .ٜٖٗنيج البالغة :  (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٓٓ) 

ألّف )آنذ( ىػ اسع تفزيل  ،. ويبجو أف الشّز لع يخخج عّسا ذىب إليو الذارح(ٔ)عمييع((
وىػ مزاؼ لػ)آنذ( اسع الفاعل مغ الفعل  ،وىػ مغ األنذ ضّج الػحذة ،مغ الفعل )َأِنذ(

ولعّل الفخؽ بيغ الفعميغ  ،ُت( عمى وزف )أفعَل( لحا لع يقل )السؤنديغ(وليذ مغ )آند ،نفدو
 ،يكسغ في معاني الفعل )أنذ( ىي مزاميغ معشػية تتعمق باألنذ واأللفة وذىاب الػحذة

لحا ما ورد  ،(ٕ)أّما الفعل )آنَذ( فسعانيو في األغمب حّدية تتعمق بالخؤية والبرخ والتحدذ
 .ألف األنذ حاصل لؤلولياء بالحات السقجسة ،في الشّز )ألوليائظ( صحيح

كاف ليحه الكفاية أثٌخ في تخجيح بعس الدياقات التػاصمية عمى بعزيا، ومغ ذلظ و 
، إذ ذىَب الخػئي إلى أف ىحا الكبلـ قالو )ع( (ٖ)((َلْع َتُكْغ َبْيَعُتُكْع ِإيَّاَي َفْمَتةً قػلو )ع(: ))

وسعج بغ أبي وقاص وغيخىسا، وقج أنكخ عميو لسغ تخّمف عغ بيعتو كعبج هللا بغ عسخ 
الشقػي ذلظ اعتسادًا عمى كفايتو المدانية، إذ فّخؽ بيغ استعساؿ اإلماـ ألداة الشفي )لع(، وعجـ 
استعسالو لؤلداة )ال(، فقاؿ: لع تكغ بيعتكع ، فمػ كاف األمخ كسا يخى الخػئي الستعسل )ال( 

ميو )لع( صار معشاُه ماضيًا، لحا دّؿ قػلو )لع دخمت ع ادوف )لع(، ألّف الفعل السزارع إذ
تكغ( عمى أّف البيعة كانت قج وقعت مغ السخاَشب فيسا مزى، لحا ذىب الشقػي إلى تخجيح 

 .(ٗ)أّف الخصاب مػّجو لسغ نكثػا بيعتو كالدبيخ وشمحة، وليذ لسغ لع تقع مشيع البيعة إشبلقاً 

ارحيغ تبعًا لثقافتيع المغػية بل إّنيا قج عمى أّف ىحه الكفاية المدانية تتخاوح بيغ الذ
وىحا ما جعَل السقاصج تتعجد في السػضع  ،تختمف لجى الذارح نفدو مغ مػضٍع آلخخ

 ،(٘)الػاحج، لحا يجرج التجاوليػف الدياؽ الشّري ضسغ الكفاية المدانّية لتبلفي ىحا االختبلؼ
ويدّسيو جػرج يػؿ بػ)الشّز السداعج( ويسّثل مجسػع الكمسات السدتعسمة في الشّز التي 

                                                           

 .ٖٕ/ٚ. ويشطخ:التدتخي:ٕٚٙ/ ٔٔالسعتدلي:   (ٔ)
 .٘ٗ، و مفخدات ألفاظ القخآف: ٓٔ/ٖيشطخ : لداف العخب : مادة )أنذ(:   (ٕ)
 .ٜٗٔنيج البالغة:   (ٖ)
 .ٕٔٔ/ٓٔ، والشقػي:ٖٖٓ/ٛيشطخ: الخػئي:  (ٗ)
 .ٖٕٛيشطخ: السزسخ: (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٓٔ) 

. وقج كاف ليحا الدياؽ أثٌخ لجى (ٔ)وليا تأثيخ قػي عمى تفكيخنا بقْرج الكمسة ،تحي  بالكمسة
شارحي الشيج في الكذف عغ مقاصج المبذ السعجسي الحي تكػف فيو لمكمسة الػاحجة دالالت 

فالسعشى  ،عمى )السذتخؾ المفطي والتخادؼ والتزاد( ىءمختمفة، وىػ في العخبية يتك لفاظأو أ
يػضح السقرػد، لحا يخى )تػدروؼ( يغسس داخل الشّز مغ جية المفظ إذا لع ُيقَخف بو ما 

ّف السعشى ليذ ما تحسمُو الكمسات مغ دالالٍت داخل السعاجع ولكغ تمظ التي تأخحىا داخل أ
والثانية:  ،األولى: صػرّية )ذىشّية( ؛السعخوؼ أّف لمسفخدة السعجسية عبلقتيغِ فسغ ، (ٕ)الشّز 

تتسثل في السعاني الجدئية الستعجدة ليحه السفخدة، ووضيفة الدياؽ الشّري استبعاد بعس ىحه 
السعاني الجدئية، فعشج ورود مفخدة في سياؽ ما فإف معانييا الجدئية قج تشحدخ ليبقى عشجنا 

جمو جاء الستكمع بيا، أحه السفخدة، وىػ السعشى الحي مغ حج تعبخ عشو ىمعشى جدئي وا
وىحا ما أفادُه  ،(ٖ)فالسعشى السعجسي متعجد ومحتسل خارج الدياؽ وواحج فق  داخل الدياؽ

ومشيا لفطة )الجبية( الػاردة في  ،الدياؽ الشّري عشج الذارحيَغ في ضاىخة االشتخاؾ المفطي
ـِ اْلَعَخِب ))إَلى كتاٍب لُو )ع(:  ، وىي مغ السذتخؾ (ٗ)((َأْىِل اْلُكػَفِة َجْبَيِة اأْلَْنَراِر َوَسَشا

فأشار الذارحػف إلى أّف ))قػلو: جبية األنرار يسكغ أف يخيج جساعة األنرار فإف  ،المفطي
جبية اإلنداف  ألفّ  ؛الجبية في المغة الجساعة ويسكغ أف يخيج بو سادة األنرار وأشخافيع

، أّما (ٙ)السقرػد بالجبية ىشا ىي الجساعة مغ الشاس أفّ ، ورّجح بعزيع (٘)و((أعمى أعزائ
سػاء أّما الدخخدي فقج اعتسج قخيشة الدياؽ في إبخاز داللة ىحه المفطة، ألف القخيشة الدياقية 

لحا  ،ت لغػية أـ مقامية ىي التي تخفع الغسػض وتػضح القْرج عشجما يقع االشتخاؾأكان
أنكخ الدخخدي عمى َمْغ قاؿ بأف معشى الجبية ىي الجساعة مغ الشاس، ورأى أف الجبية 

( أخخج ىحا الكبلـ مخخج السجح ألىل عو )يجب أف تكػف ىشا بسعشى جبية الػجو، ألنّ 
                                                           

 .ٖٙٔيشطخ : معخفة المغة :  (ٔ)
 .٘ٓٔيشطخ: التأويمية العخبية :  (ٕ)
 .ٕٛ يشطخ: المغة العخبية معشاىا ومبشاىا: (ٖ)
 .ٖٖٙ: نيج البالغة (ٗ)
 .ٜٖٚ/ٕالكيحري: . ويشطخ:ٙ/ ٗٔالسعتدلي:  (٘)
 .ٖٙٚ/ٖ، ومغشية:ٔٔ/ٖ، والخاونجي: ٖٔٚ/ٕيشطخ: البييقي:  (ٙ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٓ) 

الكػفة؛ فالجبية تدتعسل بسعشى أصل الذيء ومعطسو، وجبية األنرار أي ساداتيع 
الجبية بسعشى  إفّ و سجح بأف يقاؿ ليع: أنتع جساعة مغ الشاس، وأشخافيع، وال يحرل ىحا ال

، وىحا القْرج ىػ األقخب كسا يبجو؛ (ٔ)العزػ يشاسب الدشاـ، بخبلؼ الجساعة مغ الشاس
 ،(ٕ)سشاـ العخب أي أىل الخفعة والعمػ مشيع ألف الدشاـ أعمى أعزاء البعيخ(((: ))عفقػلو )

والبلفت لمشطخ أف الجامع بيغ معاني مادتي )جبو( و)سشع( في الغالب ىػ الطيػر والعمػ 
واختيار أحجى ىحه السعاني  ،والخفعة. فكمسة )الجبية( ليا معاٍف متعجدة في السعجع العخبي

السشدجسة مع سياقات الشّز التػاصمية إّنسا ىػ رىغ بالكفاية المدانية لمذارح ومختكدات الفيع 
لحا ُيمحظ ىشا بػضػٍح أثخ الدياؽ الشّري في كذف مقاصج الشّز مغ خبلؿ  ،خفي لجيوالع

ر تمظ رؤية تجاولية اعتسجىا الدخخدّي في استشتاج السقرػد، فعسمية الفْيع تقتزي استحزا
فيتّع فخز السعشى الحي يقبمُو الدياؽ استشادًا  ،ميا السذتخؾ المفطيستالسعاني الستعجدة التي يح

 خّجحات الشّرية والسقامّية.إلى الس

الحي يشصمق مغ أسذ لغػية واجتساعية،  ،فيحا التفاعل التػاصمي بيغ الشّز ومتمّقيو
يعسُل عمى جعِل الستمقي شخفًا فاعبًل ومجركًا، ومدتعجًا الستقباؿ الخسالة ومعالجتيا، وإعادة 

 ،عمى مخص  التػاصل ذاتو))إذ الشطخ إلى الستمقي إدراكّيًا يؤدي إلى نتائج ىاّمة  ؛صياغتيا
 .(ٖ)وعمى وضع ودورالفاعميغ الستػاصميغ((

كذف الفخوقات القْرجّية في لولكغ مع ىحا لع يكغ الدياؽ الشّري وحجُه كافيًا   
استعساؿ ىحه الطػاىخ، إذ ذىبػا في الكثيخ مغ السػاضع إلى القػؿ بالتخادؼ، وىحا في حقيقة 

ألّف ))األصل في كّل لغٍة أف ُيػضع المفظ الػاحج األمخ يشافي أصل الػضع في المغة، 
عمى أّف الباحث ال يشكخ تػارد ىحه الطػاىخ  ،، ومغ ثّع تتشافى وقْرج الشّز (ٗ)لسعشى واحج((

                                                           

 ،ٕ/ٖوعبجه:، ٓٓٗ/ٗٔ، والشقػي:ٖٓٛ/ٙوالخػئي: ،ٕٔ٘/ٖوالسجمدي: ،ٕٕٕٕٙ٘الدخخدي: يشطخ: (ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖوالذيخازي:

 .ٚ/ ٗٔالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٖٕٙالتحميل التجاولي لمخصاب الدياسي )بحث(:   (ٖ)
 .ٖٛٓفرػؿ في فقو المغة :  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٓ) 

في لغة البذخ العادييغ، بدبب انعجاـ القرجية التامة في كثيخ مغ استعساالتيع المغػية، 
شا في األحػاؿ العادية نّ وإًا في نصاؽ تخاشباتيع، زَ ع مغ ذلظ ىػ أف يكػف التفاىع محخ فغايتي

نعتسج عمى ما تدودنا بو الحاكخة مغ كمسات نججىا مشاسبة وذات صمة باألمخ الجاعي 
، بخبلؼ الشرػص السعرػمة التي تكتدب عرستيا مغ عرسة السخِسل، فيي في (ٔ)لمكبلـ

خادؼ إلى ألفاضيا، فمّسا كاف قّسة الػعي المفطي واالستعساؿ السقرػد فبل يسكغ أف نشدب الت
الػاضع ىػ إماـ معرـػ بإجساع الذارحيغ أنفديع، فبل تبجو ىشاؾ أىجاؼ عقبلئية مغ وراء 

الػاضع عاقل حكيع، والبج أف يكػف ىادفًا في  جعل األلفاظ الستعجدة لمسعشى الػاحج، ألفّ 
 .(ٕ)مجسل ترخفاتو وأعسالو اإلرادية وإال لسا كاف عاقبلً 

مغ خصبة لو في ذـ أىل  (ع)تخادؼ الفعميِغ )جاء وأتى( في قػلو قػليع بومغ ذلظ   
ِ َما َأَتْيُتُكُع اْخِتَيارًا َوَلِكْغ ِجْئُت ِإَلْيُكْع َسْػقًا(()العخاؽ: ) ، فقج عّجىسا بعس الذارحيغ (ٖ)َوَّللاَّ
 ، ولعل الدبب في تخادؼ ىحيغ المفطيغ عشج الذارحيغ وبعس المغػييغ ىػ(ٗ)متخادفيغِ 

. وما يسكغ أف يقاؿ لمتفخيق بيغ مقاصج ىحيغ المفطيِغ ىػ  داللتيسا معًا عمى اإلقباؿ والقجـو
إف اإلتياف مجيء بديػلة، أما السجيء فيػ أعّع، أي إنو قج يؤتى لسا أصعب وأشق وأثقل 

؛ فاإلتياف كائغ عغ السحكػر آنفاً ، وىحا السعشى واضح في الشز (٘)مسا تدتعسل فيو )أتى(
إذ ذكخ بعس  وسيػلة بخبلؼ السجيء السرحػب بالدػؽ والرعػبة وعجـ الخغبة، اختيار

الذارحيغ أّف )الدػؽ( ىػ تحخيس عمى السذي باإلكخاه، وىػ متشاسب مع مػقف اإلماـ )ع( 
وأىل الكػفة؛ فيػ )ع( لع يخْد مفارقة دار الخسالة واالتجاه لمكػفة إاّل مزصخًا، لحاجتو الساّسة 

                                                           

فسشتيى أمل الباّث في ). يقػؿ األستاذ حديغ الػاد : ٜٖٙيشطخ: السعشى وضالؿ السعشى أنطسة الجاللة في العخبية:  (ٔ)
يدتعسل السذتخؾ مغ الريغ تجّشبًا لمتحخيف  التخاشب العادي أْف يرل بالغُو سالسًا مغ العثخات إلى الستقبِّل؛ لحلظ نججهُ 

 .ٙٔٔ. مغ قخاءة الشذأة إلى قخاءة التقّبل )بحث(: (وحدسًا لدػء الفيع
 .ٔٓٔ-ٓٓٔيشطخ: مغ تجارب األصػلييغ في السجاالت المغػية : (ٕ)
 .ٓٓٔنيج البالغة:  (ٖ)
 .ٖٜٔ/ٕ، والبحخاني: ٕٛٔ/ٙ، والسعتدلي: ٕٖ٘/ٔيشطخ: البييقي: (ٗ)
 .ٓٗيشطخ: مغ أسخار البياف القخآني:  (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٓٗ) 

( ع، ومشيا قػلو )(ٔ) ويسكغ تمسذ ىحا السعشى في كثيخ مغ نرػص الشيج إلييع في حخبِو.
، ورّب قائٍل يقػؿ أف ىحا السعشى (ٕ)(())َجاَءُه اْلَسْػُت َفَحَىَب ِبوِ في كبلـ لو عغ الشبي )ص(: 

، ويجاب (ٖ)(َأَتى َقَجُرُه َعَمْيِو(عثساف: )) الخميفة وارد بالصخيقة نفديا في كبلـ لو عغ مقتل
ىحا بأمخيِغ، األوؿ: اختمَف المفطاف باختبلؼ الذخريِغ؛ فالستػفى في الشز األوؿ ىػ عغ 

الشبي )ص( وىػ أشخؼ الخمق وأعطسيع، وكانت وفاتو أعطع فاجعة ندلت باإلسبلـ، فشاسب 
استعساؿ الفعل )جاء( الحي يكػف لؤلمخ الرعب والثقيل، بخبلؼ الشز الثاني إذ الستػفى 

سا ال شظ فيو بأنو دوف الشبي )ص( فاستعسل معو الفعل )أتى(. ىػ عثساف بغ عفاف وم
، أما غيخُه فبل يكػف كحلظ. واألمخ الثاني:  فكأّف السػت استرعب السجيء إلى نبيشا األكـخ

( ندب السجيء في الشز األوؿ لمسػت وىػ أمخ ميػؿ وثقيل عمى اإلنداف كسا عىػ إنو )
( ع(، أما الشز الثاني فقج ندب )ٜٔ(( )ؽ:مَىْثِ بِانْحَقِّوَجَاءثْ سَكْسَةُ انْفي قػلو تعالى: ))

، والحي يفيع مغ الدياؽ أف ىحا القتل قج تّع برػرة سيمة (ٗ)اإلتياف لمقجر، والسخاد بو )القتل(
، وىحا مغ الصبيعي أف يسّكغ (٘)لتخاذؿ أنراره عشو وبّثيع السشػف إليو، وتثبصيع عغ نرختو

ّبسا ىي تكسغ في رغبة َمغ قتَمُو بقْتمِو؛ إذ استديمػه ولع يججوا فيو عجوُه مشو بيدٍخ وسيػلة، ور 
صعػبة، ألّنيع اعتقجوه مدتحقًا لحلظ مثبًل. فزبًل عّسا رواه ابغ أبي الحجيج والبحخاني مغ 

ىحا يتشاسب مع  ، وكلُّ (ٙ)مّكغ عجوه مغ نفدو(( ( لعثساف بأنو: ))امخءٌ عوْصِف اإلماـ )
السيسا و التخكيب المغػي لمشز الثاني يػحي بالقرجية في القتل  فّ أثع  ،الفعل )أتى(استعساؿ 

                                                           

، ٕٗٗمجيػؿ:و  ،ٖٓ٘/ٔالكيحري: . ويشطخ:ٖٕ٘، ٓٚٔٓٙٔيشطخ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ:نيج البالغة: (ٔ)
 .ٜٖٗ/ٔ، ومغشية:ٙٛٔ/٘،والخػئي:ٚٔٗ/ٔ،والسػسػي:ٕٙٚ/ٔ، والذيخازي:٘ٔٔ/ٔوعبجه:

 .ٙٗٔنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٖٛٛنيج البالغة:  (ٖ)
 .ٕٚٗ/ٗيشطخ: البحخاني:  (ٗ)
 .ٖٛٛيشطخ: نيج البالغة:  (٘)
 .ٔٛ/ٕالبحخاني: ، و ٙٙالدخخدي:، ويشطخ: ٜٔٔ/ٕالسعتدلي:  (ٙ)
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(ٔٓ٘) 

 فّ أوىحا ما أشار إليو األصفياني مغ في استعساؿ حخؼ الجخ )عمى( الجاّؿ عمى االستعبلء، 
 .(ٔ)))اإلتياف قج يخاد مشو القرج وإف لع يكغ مشو الحرػؿ((

عمى مقاصج الشّز بل ومغ ىشا يتزح أّف ىحه الكفاية ال تكفي لػحجىا لمػقػؼ 
عغ ضخوؼ القػؿ  قخائغ كاشفةً بػصفيا حات تبّيغ تمظ السقاصج، وتعسل تحتاج إلى مخجِّ 

 .وإنتاجِو وىحا ما تتكفل بو الكفاية التجاولية

 لدانّية )التجاولّية( -ثانيًا: الكفاية الخارج 

حاسسة ويتعمق األمخ ىشا بسا يتدود بو الستمقي مغ معارؼ خارج لدانّية تكػف 
بتزافخىا مع السعخفة المدانّية )الكفاية المغػية(  في التػاصل مع الشّز والػقػؼ عمى 

إذ تذتسل عمى كّل القخائغ التي ُيفتخض فييا السداعجة لمػصػؿ إلى قرج الشّز،  ،مقاصجه
فيي تعشي امتبلؾ نػعيغ مغ السعارؼ: معارؼ بػاقع الحاؿ ومبلبداتو أي السقاـ التخاشبي 

إلنتاج السدامشة لمشّز بكل مكػناتيا، فيي معخفة مػازية وتدسى بػ)الكفاية الدياقية وضخوؼ ا
والسخجعيات اإليجيػلػجّية  ،ومعارؼ متعمقة بػاقع التجخبة اإلندانّية السذتخكة ،الحالية(

. (ٕ)والثقافّية واألمػر السعخفية االعتقادية، فيي معارؼ سابقة وتدسى بػ)الكفاية السػسػعية(
بل البّج مغ تدانِجىا  ،ة الفْيع وبمػغ القْرج ليدت محرػرًة بكفاية معيشة دوف أخخى فعسيم
 .لحا ال يرّح الفرل بيغ الكفاية المدانّية والتجاولّية ،جسيعاً 

 الكفاية الدياقّية الحالّية -ٔ

ويدسييا )ديكخو( بػ)مقاـ الخصاب( ويعشي بو مجسػع الطخوؼ التي نذأ الخصاب في 
ؼ لسادي واالجتساعي الحي يأخح الطخ أّنشا يجب أف نفيع مغ ىحا، السحي  اوسصيا، ويخى 

–والرػرة التي تكػف لمستخاشبيغ عشُو، وىػية ىػالء، وإنشا لشعخِّؼ التجاولية  ،فيو مكانو

                                                           

 .ٙٗٔمفخدات ألفاظ القخاف:  (ٔ)
 .ٖٕٛيشطخ: السزسخ: (ٕ)
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(ٔٓٙ) 

، فالسعخفة بالدياؽ السقامي تسثل (ٔ)بػصفيا دراسة لييسشة السقاـ عمى معشى العبارة -غالباً 
))ألّف السقاـ الدياقي يسثل أعطع القخائغ الجاّلة  ؛عمى قْرج الشّز  دعامة أساسية لمػقػؼ

 .(ٕ)عمى مخاد الستكمع((

ونمحظ في شخوح نيج الببلغة أمخًا غاية في األىسّية ىشا يتسثل بغياب الكثيخ مغ 
وىحا ما مّثل عائقًا عشج  ،(ٖ)الدياقات السقامية في الشرػص التي يشقميا الخضي )ره(

بل أّنو قج بمَغ األمخ مبمغًا  ،لمػقػؼ عمى مقْرج الشّز  –كثيٍخ مغ األحياف في  –الذارحيغ 
إذ يدتحيل في أحياٍف كثيخة  ،فَقَج بو الشّز قيستُو بفقجاف كّسية الدياؽ الحالي السراحبة لوُ 

وْصف مقاصج الشّز الكبلمية مغ دوف االىتساـ بالسحي  غيخ الكبلمي، ومغ ذلظ في قػلِو 
شََّة َوَخمََّف اْلِفْتَشَة َذَىَب َنِقيَّ ّلِلَِّ )))ع(:  ـَ الدُّ ـَ اأْلََوَد َوَداَوى اْلَعَسَج َوَأَقا َباَلُء ُفاَلف  َفَمَقْج َقػَّ

ِ َشاَعَتُو َواتََّقاُه ِبَحقِِّو َرَحَل وَ  ى ِإَلى َّللاَّ  َتَخَكُيعْ الثَّْػِب َقِميَل اْلَعْيِب َأَصاَب َخْيَخَىا َوَسَبَق َشخََّىا َأدَّ
اؿُّ َواَل َيْدَتْيِقُغ اْلُسْيَتِجي َبة  اَل َيْيَتِجي ِبَيا الزَّ ، إذ انقدع الذارحػف بيغ (ٗ)((ِفي ُشُخؽ  ُمَتَذعِّ

قرجيِغ لكمسة )فبلف( الػاردة في الشّز؛األّوؿ: يخى أّف السقرػد بو بعس أصحابو 
 )ص(، ومعشى السعخوفيغ بحدغ الديخة، وأنو مات قبل الفتشة التي وقعت بعج رسػؿ للاّ 

يجػز أف يخجع الزسيخ إلى لدشة وسبق شخىا: أي شخ الفتشة. و أصاب خيخىا: أي خيخ ا
. إال أف ىحا ال يثبت أماـ ما (٘)الدشة عمى ما سسي بالدشة مغ البجعة، الف شخ الدشة البجعة

يذعخ إشعارًا ضاىخًا بأنو يسجح واليًا ذا  )ع(تػحي بو ألفاظ الشّز ألف لفظ أميخ السؤمشيغ 
رعية وسيخة، أال تخاه كيف يقػؿ: فمقج قـػ األود، وداوى العسج،.. وكيف يقػؿ: أدى إلى هللا 
شاعتو، ورحل وتخكيع في شخؽ متذعبة، فالزسيخ الياء والسيع في قػلو: )وتخكيع( يعػد إلى 

                                                           

 .ٚٚٙيشطخ: القامػس السػسػعي الججيج لعمػـ المداف:  (ٔ)
 .ٓٔٔالتجاوليات عمع استعساؿ المغة:   (ٕ)
رّبسا غاَب الدياؽ أحيانًا حتى عغ الذخيف الخضي )ره( لكّشُو أورد الشّز إلعجابِو بو كسا ىػ معخوؼ عغ العخب   (ٖ)

عشجما تػلع بشّز  شعخّي أو نثخّي فتحتفي بو وتخددُه، وىحا ما يجعميع في كثيخ  مغ األحياف ال يحكخوف ضخوؼ القػؿ 
 .ٜٙومعصياتو تاّمة. يشطخ: التأويمّية العخبية: 

 .ٖٓ٘البالغة: نيج  (ٗ)
 .ٕٔ٘/ٕوالكيحري:، ٕٜٔ، والدخخدي:ٕٓٗ/ ٕيشطخ: الخاونجي:  (٘)
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(ٔٓٚ) 

لشبي )ص( كاف سػقة ال سمصاف لو فبل الخعايا، فزبًل عغ ذلظ أف ))كل مغ مات قبل وفاة ا
، (ٔ)يرح أف يحسل ىحا الكبلـ عمى إرادة أحج مغ الحيغ قتمػا أو ماتػا قبل وفاة الشبي )ص((

لحا ذىب ابغ أبي الحجيج إلى أف السقرػد بػ)فبلف( ىػ عسخ بغ الخصاب، ويحكخ لحلظ 
لخضي أبي الحدغ جامع دليميِغ، أحجىسا: ما وججُه ابغ أبي الحجيج في الشدخة التي بخ  ا

نيج الببلغة وفييا أنو ُكِتب )عسخ( تحت كمسة )فبلف(. وُيخّد عمى ىحا بأف الكتابة قج تكػف 
مغ عسِل الشّداخ أو غيخىع، فزبًل عغ أف ىحا الذيء لع يحكخُه أحج مغ الذارحيغ غيخه. ثّع 

عمشًا إذ ليذ ثّسة  رّخح بياأنو لػ كانت مغ كتابة الذخيف الخضي أما كاف األولى مشُو أف ي
كػنيا في معخض السجح والثشاء. والجليل الثاني: دليل تاريخي يدتشج فيو إلى لفي األمخ  مانع

الصبخي، إذ يشقل عغ ))السغيخة بغ شعبة قاؿ لسا دفغ عسخ أتيت عميا )ع( وأنا أحب أف 
ال  أسسع مشو في عسخ شيئًا، فخخج يشفس رأسو ولحيتو و قج اغتدل، وىػ ممتحف بثػب،

يذّظ أف األمخ يريخ إليو فقاؿ رحع هللا ابغ الخصاب لقج صجقت ابشة أبي حثسة ذىب 
، وما ذكخه الذارح قج ال يثبت سشجًا ومزسػنًا، أما سشجًا فقج ذىب (ٕ)بخيخىا ونجا مغ شخىا((

بعس السحققيَغ إلى تزعيف إسشاد ىحا الحجيث النقصاع في سمدمة إسشاده، أو لػجػد 
، فزبًل عّسا يػحي بو الخبخ مغ تشاقس؛ فبيشسا نجج اإلماـ (ٖ)و )الخواة(مجاىيل في رجال

لع يكغ حاضخًا في دفشو!! وىحا مخالف  )ع(لعسخ بغ الخصاب ناعيًا لُو، فيػ  لخميفةا مادحاً 
ال يذّظ أف األمخ  )ع(. وكحا قػلُو بأف عمّيًا (ٗ)لكثيخ مغ األخبار الػاردة في ىحا السجاؿ

يريخ إليو، إذ يخالفو ما رواه الخوانجي مغ أّف الخميفة عسخ لسا قاؿ لمشاس: كػنػا مع الثبلثة 
: ذىب األمخ مّشا، والخجل يخيج )ع())فقاؿ العباس لعمي  ،الحيغ فييع عبج الخحسغ بغ عػؼ
ّح أف اإلماـ أقّخ ىحا ثّع إذا ص ،(٘): أنا أعمع ذلظ..(( )ع(أف يكػف األمخ لعثساف. فقاؿ عمي 

                                                           

 .٘/ٕٔالسعتدلي:  (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ، ومغشية:ٜٕٗ/ٕويشطخ:عبجه:. ٘/ٕٔالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٛٓٔٔ/ٖيشطخ: محس الرػاب في فزائل أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب:  (ٖ)
 .ٛٔٓٔ ٗٔٓٔ/ ٖفي:محس الرػاب في فزائل أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب: ذلظيشطخ تفريل  (ٗ)
 .ٕٛٔ/ ٔالخاونجي:  (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٓٛ) 

واعسخاه أقاـ األود  إذ كانت قج نعت عسخ قائمًة: ىحا السعشى عمى لداف )ابشة أبي حثسة(،
فمعّمُو يقػي ما ذىب  ،(ٔ)وأبخأ العسج وأمات الفتغ وأحيا الدشغ خخج نقي الثػب بخيئا مغ العيب

ذىب إلى ي، الحي إليو جساعٌة مغ إف الشّز ليذ مغ كبلـ أميخ السؤمشيغ، كسا ذكخ البحخان
، ويبجو أف حْسَل الخصاب عمى أف السخاد بو أحج (ٕ)أّف ))إرادتو ألبي بكخ أشبو بإرادتو لعسخ((

 .(ٖ)في الخصبة الذقذقية )ع(الخميفتيِغ يتشافى مع ما ذكخه الذارحػف مغ مػقف اإلماـ 

، وقج رّد الشقػي ىحا (ٗ)السقرػد ىػ مالظ األشتخ وذىب بعس الذارحيغ إلى أفّ  
أّف السكشى عشو كاف واليًا عمى  يرّخح فطاىخ الخصبة الجاخمي لمشز؛اعتسادًا عمى الدياؽ 

مالظ بغ الحارث وىػ لع يكغ واليًا في  الشاس، فكيف يسكغ أف يكػف السخاد مغ قػؿ )فبلف(
في ىحا السقاـ قيقاتيع رفس آراء جسيع الذارحيغ، وذكخ أّف ))تح إلى خبلفتو ق ، لحا انتيى

ة، ال تخجع إلى محرٍل أصبًل، ألّف األوصاؼ التي ذكخىا )ع( في ىحا الكبلـ عاشمة باشم
سا يسكغ قػُلُو ىشا إف ، ف(٘)كّميا لمسكشى عشو بقػلو )فبلف(، وىػ غيخ معمـػ لشا ولغيخنا((

الخصاب حيغ يكػف بعيجًا عغ سياقو فإنو يفقج الكثيخ مغ قيستو، إف لع تكغ كّميا، إذ البّج مغ 
خبلؿ الطخوؼ السحيصة بو زمانًا دراسة العبارات التي يػجييا السشِتج داخل الدياؽ، ومغ 

، وقج نّرت ومكانًا، لكي تتزح مقاصج الستكمع والسعاني السصمػب إيراليا لمسخاشب
ُه أفقج الدابق ، لحا فإف عجـ تػافخىا في الشّز (ٙ)الجراسة التجاولية عمى ضخورة كل ىحه األمػر

مختمفة لمشّز ثّع اختاروا عّجة ُه قيستُو السشتطخة، لحا عسَل الذارحػف عمى افتخاض سياقات أفقج
 مشيا ما اعتقجوا أّنُو قْرج الشّز.

                                                           

 ٛٓٔٔ/ٖمحس الرػاب في فزائل أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب: يشطخ:  (ٔ)
 .ٔٛٗ/ٜيشطخ: التدتخي:و  .ٜٚ/ٗالبحخاني:  (ٕ)
 ( عشج جسيع الذارحيغ.ٖيشطخ تفريل الذارحيَغ ليحا األمخ في شخحيع لمخصبة الذقذقية: الخصبة ) (ٖ)
:ٖٔٛٔ/ٗالعمػي:، و ٖٗٚ/ٗٔيشطخ: الخػئي:  (ٗ)  .ٜٖٗ/ٖوالذيخازي: ،ٖٖٗ/ٛ، ومكاـر
 .ٕٔٙ/ٗٔالشقػي:   (٘)
 .ٙٗالخصاب وأنداؽ الثقافة: ، ولدانياتوما بعجىا ٓٗيشطخ: استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاولية:  (ٙ)
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(ٜٔٓ) 

صاب كإجخاٍء أساس تقػـ عميو استخاتيجيات البعج التػاصمّي يعتسج عمى تدييق الخإّف 
الدياؽ الخارجي يعسل عمى ))مشح الشسػذج الشري امتجادًا في الػاقع أو التحميل التجاولي، ف

مى انقدع الذارحػف فيو ع ، لحا(ٔ)عمى األصح امتجادًا في ما يترػر القارئ أنو الػاقع((
ِ َما َأْنَكُخوا قػلو )ع(: )) فيقدسيغ؛  َعَميَّ ُمْشَكخًا َواَل َجَعُمػا َبْيِشي َوَبْيَشُيْع َنَرفًا َوِإنَُّيْع َوَّللَاَّ

، (ٕ)(ُو(َلَيْصُمُبػَف َحّقًا ُىْع َتَخُكػُه َوَدمًا ُىْع َسَفُكػُه َفَمِئْغ ُكْشُت َشِخيَكُيْع ِفيِو َفِإفَّ َلُيْع َلَشِريَبُيْع ِمشْ 
يا نّ إ ػاالحيغ قال معطسيعخبلؼ ، ب(ٖ)و لسعاوية وأصحابوالكبلـ مػجّ  أفّ إلى  بعزيع حىبف

ى إلى اختبلؼ تػجيو الدياؽ ىشا ىػ إمكانية تصابق دالالت ، والحي أدّ (ٗ)في أصحاب الجسل
دالالت الشز عمى أصحاب معاوية أو أصحاب الجسل، إذ كبلىسا شالَب اإلماـ)ع( بجـ 

 .فأحجَث اشتباىًا تجاولّيًا في مقاصج الشّز  ،عثساف بغ عفاف

ذلظ فإف حزػر الدياؽ الخارجي في الشز يسثل عشرخًا فاعبًل  وعمى العكذ مغ
في تػجيو الشّز بسا يتػافق وقرج السشتج، ففي كتاٍب لو )ع( كتبو ألىل الكػفة عشج مديخه 

ذىب  (٘)َوِاْعَمُسػا َأفَّ َداَر َاْلِيْجَخِة َقْج َقَمَعْت ِبَأْىِمَيا َوَقَمُعػا ِبَيا((مغ السجيشة إلى البرخة: ))
خاونجي والدخخدي إلى أف ))السخاد بجار اليجخة الكػفة التي ىاجخ أميخ السؤمشيغ عميو ال

مشاسبة الكتاب )سياقُو السقامّي( تػجو القْرج بخبلؼ ما ذكخه  فّ أ، والحقيقة (ٙ)الدبلـ إلييا((
 الذارحاِف، والرحيح أف السخاد مشيا السجيشة السشػرة، وسياؽ الكبلـ يقتزي ذلظ، كسا أنو )ع(
كاف حيغ كتب ىحا الكتاب إلى أىل الكػفة بعيجًا عشيع فكيف يكتب إلييع يخبخىع عغ 

. فالعمع بأحػاؿ والدة الشز يحّج مغ التأويبلت الشاشئة لجى الستمقي، ويػجو الفيع (ٚ)أنفديع
                                                           

 .ٛٔٔالقخاءة وتػليج الجاللة تغييخ عاداتشا في قخاءة الشز األدبي:  (ٔ)
 .ٖٙ: نيج البالغة (ٕ)
 .ٖٙٙ/ٜ، والتدتخي:ٔٙ، والدخخدي: ٛٛٔ/ ٔ، والخاونجي: ٕٗٛ/ ٔيشطخ: البييقي: (ٖ)
، ٕٙ/ٕ، وعبجه:ٖٛ/ٕوالقدويشي:، ٕ٘ٚ، ومجيػؿ:ٖٕٔ/ ٔ، والبحخاني: ٖ٘ٓ/ٔيشطخ:السعتدلي: (ٗ)

 .ٕٙٔ/ٔ، ومغشية:ٜٖٓ/ٕوالذيخازي:
 .ٖٖٙنيج البالغة:  (٘)
 .ٕٕٙالدخخدي:  . ويشطخ:٘ٔ/ ٖالخاونجي:  (ٙ)
 .ٕٔٓ/ٙٔ، والخػئي:ٕٔ٘/ٖ، والسجمدي:ٕٔٗ/ٗٔ، والشقػي:ٖٓٛ/ٕ، والكيحري:ٖٔٚ/ ٕالبييقي:يشطخ: (ٚ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔٓ) 

حه الكفاية ليا أثخ مددوج في . ومغ ىشا يطيخ أف ى(ٔ)وبشاء السعشى إلضيار قرجية السشتج
الشّز؛ فغيابيا يؤدي إلى اختبلؼ السقاصج وتعجدىا بتعجد القّخاء والدياقات التي  ع مقاصجفيْ 

بيشسا ىي تدسح لمذارح مغ جية أخخى بحْرخ القرج السشذػد  ،قج يتخيمػنيا لمشّز الػاحج
 فخىا.افي الشّز عشج تػ 

يسكغ تدجيل ضاىخة واضحة في أغمب نرػص الشيج تخجع في أصميا إلى غياب و 
وتتسثل بعجـ تػافخ بشية مغ السعصيات التي ترمح  ،السذتخؾ بيغ شخفي التػاصلالدياؽ 

فالديشاريػ السذتخؾ يداعج  ،وىػ ما يرصمح عميو بػ)الديشاريػىات( ،لتسثيل حاالت الشّز 
ألّف اإلشار الحي يتذكل فيو الحجث )زمانًا  ،كثيخًا عمى تػجيو القْرج التػاصمي وجيًة محجدة

ظ الحجث داللًة مخرػصة تخخج عغ الجالالت السسكشة التي يسكغ فيسيا ومكانًا( يعصي لحل
لحا يخى إمبختػ أيكػ ))إّف فيع الشّز يتحكع فيو تكػيغ سيشاريػىات  ،مشُو في سياقات مغايخة

فبل يكػف باإلمكاف إقامة حػار مع  ،، وىحا لع تػّفخُه الشرػص السكتػبة في الشيج(ٕ)مبلئسة((
وىحا بصبيعة الحاؿ يجعل الشّز  ،مشتج الشّز )اإلماـ )ع( ليتّع سؤالو عغ مقاصج الشّز 

مع غياب الدياؽ  ،ألّف فْيع الشّز السجوف  ،عخضًة لطخوؼ الفيع واألُفق الثقافية السختمفة
جو صػب العػالع السذتخؾ بسرجر الشّز، ال يتػّجو نحػ قْرج الستكّمع بقجر ما يتّ 

ا َاْلَبَخاَءُة َفاَل َتَتَبخَُّءوا ))(: عوالسخجعيات التي يفتحيا الشّز، ومثل ىحا نججه في قػلو ) ... َوَأمَّ
يَساِف َواْلِيْجَخةِ  ِمشِّي َفِإنِّي ُوِلْجُت َعَمى َاْلِفْصَخةِ  فقج اختمف الذارحػف في ، (ٖ)((َوَسَبْقُت ِإَلى اإلِْ

 :)ع( عمًة لعجـ تجػيده التبخؤ مشوَعَمى َاْلِفْصَخِة(( الحي جعمو ))َفِإنِّي ُوِلْجتُ 

: السخاد مغ ذلظ عرستو )ع(، فيػ لع يختكب ذنبًا ق ، ولع يكغ كافخًا باّلّل شخفة عيغ األوؿ
 ؛، ويبجو أف مخد ىحا الخأي لعقيجة الذارحيغ(ٗ)أبجًا، وإنو كاف عمى الفصخة ما تمصخ بقبيح

                                                           

 .٘ٓٔيشطخ: التأويمية العخبية:  (ٔ)
 .ٖٙالتأويمّية العخبية:   (ٕ)
 .ٕٜنيج البالغة :  (ٖ)
 .٘ٚالدخخدي: ، و ٕٕٖ/ ٔالكيحري: ، و ٕٛٚ ٕٚٚ/ ٔ، والخاونجي: ٖٓٗ/ ٔيشطخ: البييقي: (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔٔ) 

ما ضيخ  ،ماـ )) يجب أف يكػف معرػمًا مغ جسيع الخذائل والفػاحرفاإلمامية يخوف أف اإل
 .(ٔ)مشيا وما بصغ، مغ سغِّ الصفػلة إلى السػت، عسجًا وسيػًا((

: كػف نذأتو عشج رسػؿ هللا )ص(، وىػ الستػلي لتخبيتو وتدكية نفدِو بالعمـػ الثاني
لع يمحقُو في ذلظ أحج مغ الرحابة، وىػ بيحه الرفة مغ أولياء هللا وخمفائو  ،واإلخبلص

 .(ٕ)فػجَب االنتياء عشوُ  ،فكاف التبخؤ مشو تبخءًا مغ هللا ورسػلو

قْرجًا آخخ ليحا القػؿ؛ وىػ أنو )ع( لع يػلج في الجاىمية، ألنو  بعس الذارحيغالثالث: ذكخ 
يل، والشبي )ص( ُأْرِسل ألربعيغ سشة مزت مغ عاـ ُوِلَج لثبلثيغ عامًا مزت مغ عاـ الف

الفيل، وقج كاف )ص( خبلؿ ىحه الدشيغ العذخ يدسع الرػت، ويخى الزػء، وال يخاشبو 
َوَلَقْج َكاَف ُيَجاِوُر ِفي ُكلِّ قػلو )ع(: ))بىحا الخأي  واجعّز ، و (ٖ)أحج، فحكسيا حكع أياـ الخسالة

ْيَصاِف . َأَرى .َسَشة  ِبِحَخاَء َفَأَراهُ  ُنػَر اْلَػْحِي َوالخَِّساَلِة َوَأُشعُّ ِريَح الشُُّبػَِّة َوَلَقْج َسِسْعُت َرنََّة الذَّ
ْيَصاُف َقْج  نَُّة؟ َفَقاَؿ: َىَحا الذَّ ِ َما َىِحِه الخَّ ِحيَغ َنَدَؿ اْلَػْحُي َعَمْيِو )ص( َفُقْمُت: َيا َرُسػَؿ َّللاَّ

َسُع َما َأْسَسُع َوَتَخى َما َأَرى ِإالَّ َأنََّظ َلْدَت ِبَشِبيّ  َوَلِكشََّظ َلَػِزيٌخ َوِإنََّظ َأِيَذ ِمْغ ِعَباَدِتِو ِإنََّظ َتدْ 
) فالسقرػد بالفصخة ىشا ىي ديغ هللا الحي أندلُو عمى رسػلو الكخيع، والبخاءة ، (ٗ)(َلَعَمى َخْيخ 

مشقبة لُو )ع( بل لكّل  غ أف يعجّ كومثل ىحا ال يس ،(٘)مشو)ع( تدتجعي البخاءة مغ ىحا الجيغ
أّنو )ع( بيغ مشع البخاءة وبيغ  بعجه، ثع أّنو ال يبجو ىشاؾ رب ٌ مػلػد في ذلظ الػقت وما 

ىحا الكبلـ ال يرمح االستجالؿ بو وحجه، في أياـ الخسالة، لحا رأى بعس الذارحيغ أّف  مػلػدٌ 
ـّ لجسيع الشاس، فبلبج  مغ ضّع شيٍء آخخ إليو حتى  يثبت بو السػضػع، لحا قاؿ )ع(: ألّنو عا

يَساِف َواْلِيْجَخِة(())  .(ٙ)َوَسَبْقُت ِإَلى اإلِْ
                                                           

 .٘ٚعقائج اإلمامية:  (ٔ)
 .ٜٕٔ/ٔ، والسػسػي:ٔ٘ٔ/ٕوالبحخاني: ، ٖٓٗ/ ٔيشطخ: البييقي: (ٕ)
 .ٔٛٔٓٛٔ/ٔ، والسجمدي:ٗٔٔ/ ٗيشطخ: السعتدلي:  (ٖ)
 .ٖٖٔٓٓٓنيج البالغة:  (ٗ)
:ٖٛٓ/ٔيشطخ: مغشية:  (٘)  .ٙٛٗ/ٔ، والعمػي:ٓٔٗ/ٕ، ومكاـر
 .ٖٔٚ/٘يشطخ: الشقػي:   (ٙ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٔ) 

وال ُيدتبعج أف يكػف ىحا األمخ تشدييًا ألبػيو )ص( عغ الذخؾ، فمسا كاف والجا 
كسا في الحجيث الحي ذكخه الذارحػف عغ   -اإلنداف ىسا مغ يحخفانو عغ الفصخة الدميسة 

، فمع يكغ (ٔ)خانو((يشّر  وأدانو سا أبػاه ييػّ ػلػد يػلج عمى الفصخة وإنّ رسػؿ هللا )ص(: ))كل م
ذلظ لػالجي اإلماـ )ع( كػنيسا كانا مؤمشيِغ باهلل ومػحجيغ لو تعالى، فيػ مػلػد عمى الفصخة 
التي لع تحل بحائٍل، ولع يرج عغ مقتزاىا مانع، ال مغ جية األبػيغ وال غيخىسا، وغيُخُه 

ولكغ حاَؿ عغ مقتزاىا، وزاؿ عغ مػجبيا، لحا دّلت الشرػص ))عمى  ُوِلج عمى الفصخة،
عرستو والقصع عمى باششو ومغيبو، وأف ذلظ األمخ اختز ىػ بو دوف غيخه مغ 

 .(ٕ)الرحابة((

 الكفاية السػسػعّية -ٕ

فيي تذسل  ،وتعشي مجسػعة السعارؼ الزسشّية التي يستمكيا الستمقي عغ العالع
. وما يسّيد (ٖ)ت ثقافية أـ أيجيػلػجيةسػاء أكان ،الخبخات والسخجعيات والسعارؼ الدابقة

مقػمات ىحه الكفاية ىػ استحالة سخدىا بكامميا دفعة واحجة بدبب تفاوت درجاتيا وتبايغ 
ثخ الفخد أنػاعيا ومكػناتيا مغ شارٍح آلخخ، والسّيسا أّف السدافة بيغ الذارحيغ متفاوتة، إذ يتأ

لحا ))تختمف السعارؼ السػسػعّية  ،بثقافة عرخه ومعارؼ حزارتِو وبيئتِو وانتساءاتِو وعقائجه
. وقج تشّبو بعس الذارحيغ (ٗ)وىي مفتػحة: إذ يسكغ إثخاؤىا باستسخار(( ،مغ شخٍز آلخخ

جيو فانتقَج ابغ أبي الحجيج الخاونجي  في تر ،إلى ضخورة ىحه الكفاية في شخح كتاب الشيج
ولع يكغ مغ رجاؿ ىحا الكتاب القتراره قاؿ: )) ،لذخح ىحا الكتاب مع كػنو عالسًا بالفقو فق 

مجة عسخه عمى االشتغاؿ بعمع الفقو وحجه، وأّنى لمفقيو أف يذخح ىحه الفشػف الستشػعة ويخػض 

                                                           

، ٚٚ/ٔ، والقدويشي:ٚٓ٘، ومجيػؿ:ٖٕٖ/ ٕالبحخاني: ، ٘ٔٔ/ ٘، السعتدلي: ٖٓٗ/ ٔيشطخ: البييقي: (ٔ)
 .ٖٕٛ/ٔوالذيخازي:

 .ٚٛ٘/٘. ويشطخ التدتخي:ٖٚٚ ٖٙٚ/ٙالسعتدلي:  (ٕ)
 .ٕٔ:  مغ الحاتية في المغة يشطخ: فعل القػؿ (ٖ)
 .ٓٔٔ. ويشطخ: التجاوليات عمع استعساؿ المغة : ٜٗالسرصمحات السفاتيح لتحميل الخصاب:  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٔ) 

 وقج تشبو البحخاني أيزًا في مقجمتو إلى ضخورة السخدوف . (ٔ)((في ىحه العمـػ الستذعبة
قاؿ: )) فاعمع أف كبلمو )ع( يذتسل عمى مباحث عطيسة تشذعب عغ  ؛الثقافي لذارح الشيج

بعج جػدة ذىشو، وصفاء  ،عمـػ جميمة يحتاج السترجي لمخػض فيو وفيع ما يذخح مشو
. وقج بخز ىحا األمخ (ٕ)قخيحتو إلى تقجيع أبحاث تعيشو عمى الػصػؿ إلى تمظ السقاصج((

 لسا تسيدوا بو مغ ثقافات متعجدة، تبعًا لسػضػعات الشيج.بػضػح عشج شارحي الشيج 

مجسػعة األفكار والسعتقجات والسعارؼ التي  -فسغ السعخوؼ أّف لبشية الذارح الحىشية 
األثخ األكبخ في تمقيو لمشرػص والتػاصل معيا بسا يػافق تمظ البشية،  -تذكل فكخ الفخد

ُو بػْصفو فعالية واحجة مشدجسة في كّل زماٍف فالتمقي ليذ معصًى تجخيجّيًا يسكغ الحجيث عش
ومكاف ولجى كل األشخاص، لحا ))ال بج  مغ مخاعاة مدتػيات القّخاء ومدتػيات معارفيع 
وخبخاتيع. والقخاءة بيحا السعشى أيزًا تفاعل ديشامي بيغ معصيات الشّز والخصاشة الحىشية 

إىساؿ قْرج السؤلف. ويعخض )جػرج  مغ دوف  (ٖ)لمستمقي بسا فييا رغباتُو وردود أفعالو((
يػؿ( لسرصمٍح يدّسيو )التشاغع( ويعّخفُو بأّنُو شيء مػجػد عشج الشاس )الستمقي( وليذ في 

ألّنيع يحاولػف الػصػؿ إلى قْرج يشدجع  ،المغة، فالشاس ىع الحيغ يحجدوف معشى ما يتمقػنوُ 
ػد مجسػعة مغ السقاصج لمفظ ، األمخ الحي يفدخ لشا وج(ٗ)مع خبخاتيع السػسػعّية بالكػف 

َحاِئٌظ ِاْبُغ َحاِئظ  ُمَشاِفٌق ِاْبُغ (: ))عالػاحج في شخوح الشيج ومغ ذلظ كمسة )حائظ( في قػلو )
وىػ يخد عمى األشعث فقج تعجدت فييا السقاصج باختبلؼ السخجعيات الثقافّية  (٘)((َكاِفخ  

، وىحا التػاصل (ٙ)حخفتو وحخفة أبيو((إشارة إلى دناءة لمذارحيغ، فحىب الػبخّي إلى أّنيا ))

                                                           

 .ٙ/ ٔالسعتدلي:  (ٔ)
 .ٜٓٔ/ٔويشطخ: العمػي: .ٚ/ٔالبحخاني:  (ٕ)
 . ٕٛٔ: القخاءة وتػليج الجاللة (ٖ)
 . ٙٗٔيشطخ: معخفة المغة:  (ٗ)
 .ٔٙنيج البالغة:  (٘)
 .ٛٚٔ/ٔ، والسػسػي:ٙٔ/ٛ. ويشطخ: التدتخي:ٕٙٚ/ ٔالبييقي:  (ٙ)
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(ٔٔٗ) 

 كفاياتيعوىػ بعيج ألمخيغ ذكخىسا الذارحػف اعتسجوا فييا  ،اعتسج عمى ضاىخ الشّز 
 السػسػعّية:

: يعتسج الثقافة الذخعية في كػف الحياكة ليدت بشقيرة ألىل اإلسبلـ، وىي حخفة األوؿ
ييسا الدبلـ، ويحتاج الحي ))يجػزىا الذخع والجيغ، وكانت مشدػبة إلى شيث بغ آدـ عم

 ، وىحا بعيج أيزًا عغ نيج أميخ السؤمشيغ )ع(.(ٔ)والسيت إلى السشدػج((

األشعث كاف مغ أبشاء ممػؾ كشجة، ولع يكغ  فّ إإذ  ،: يعتسج الثقافة التأريخية لمذارحالثاني
حائكًا بسعشى ناسج الثػب، ويجّؿ عمى  حدبو ووجاىتو في قػمو قػؿ اإلماـ في الشز نفدو: 

 ، ولعل ىحا ما جعل ابغ أبي الحجيج يقػؿ:(ٕ)((َفَسا َفَجاَؾ ِمْغ َواِحَجة  ِمْشُيَسا َماُلَظ َواَل َحَدُبظَ ))
ليذ ىحا فإف أىل اليسغ يعيخوف بالحياكة و أما قػلو عميو الدبلـ لؤلشعث حائظ ابغ حائظ ))و 

 . (ٖ)مسا يخز األشعث((

ورأى البييقي أف القْرج مغ الحياكة ىشا: التبختخ في السذي، وقج وصفو اإلماـ )ع( 
ييا عمى يعتسج ف شسا ذىب البحخاني محىبًا ببلغّياً ، بي(ٗ)بيحا السذي، ألنو مذي السخانيث

الثقافة االجتساعية وتقاليجىا، فخأى أّف ىحه المفطة استعارة أشار بيا اإلماـ إلى نقراف عقل 
الحائظ يكػف مذغػؿ الحىغ عامة ف ؛ستعجاده لػضع األشياء في مػاضعيااألشعث وقّمة ا

وقتو، مربػب الفكخ عمى صشعتو، ومذغػاًل عسا وراء ذلظ، فزبًل عغ مخالصة الحائظ 
لعقل مغ الشداء واألشفاؿ، ومغ كانت معاممتُو ليػالء فبل شّظ في ضعف رأيو وقّمة لزعفاء ا

 .(٘)عقمو
                                                           

 .٘ٛٔ/ ٔ. ويشطخ: الخاونجي: ٕ٘ٚ/ ٔالبييقي:  (ٔ)
. وندبُو ىػ: األشعث بغ قيذ بغ معجيكخب بغ معاوية بغ جبمة... بغ معاوية بغ كشجة. ٕٕٔ/ٔيشطخ: الكيحري:  (ٕ)

 .ٕ٘ٗ/ٕيشطخ: جسيخة أنداب العخب: 
 .ٜٕٚ/ ٔالسعتدلي:  (ٖ)
 .ٗٓٔ/ٔ، والسجمدي:ٕ٘ٚ – ٕٗٚ/ٔيشطخ: البييقي:  (ٗ)
 ،ٖ٘ٔ/ٔومغشية: ،ٕ٘/ٔوعبجه:، ٕ٘ٛ/ٖوالخػئي:، ٛ٘/ٕ، والقدويشي:ٕٚٗ، ومجيػؿ:ٖٕٖ/ ٔيشطخ:البحخاني:  (٘)

 .ٕٓٔ/ٔوالذيخازي: ،ٖ٘ٔ/ٔومغشية:



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔ٘) 

ولعّل ىشاؾ قْرجًا آخخ يسكغ الػقػؼ عميو بالخجػع إلى القْرج السعجسي ليحه المفطة 
فقج ذكخ ابغ مشطػر أّف معشى : حاَؾ القػؿ في القمب:  ،واالعتساد عمى سياؽ الشّز أيزاً 

أخَح، وُسئل الشبي )ص( عغ البّخ واإلثع فقاؿ: البّخ حدغ الخمق، واإلثع ما حاَؾ في صجرؾ 
، ويبجو أّف ىحا يتشاسب مع وصف اإلماـ (ٔ)وكخىت أف يصمع عميو الشاس، أي أثخ فيو ورشحَ 

 )ع( لو بالسشافق. 

ورّبسا يدداد ىحا  ،أّنيا متفاوتة مغ شخز آلخخ سػعية ىػالسػ  فسا يسيد الكفاية
كسا أّف الفخد ال يسكغ أف يتجّخد مشيا في حياتِو ، السدافة بيغ الذخريغِ التفاوت بتفاوت 

ألّف الستمقي حيغ يدتقبل الشّز ال يػاجيو وىػ خالي  ؛عاّمة واستقباؿ الشرػص خاّصة
وإّنسا يدتعيغ بتجاربو الدابقة ))فالسعخوؼ أّف معايشتو لمشّز تعتسج مغ ضسغ ما  ،الحىغ

ومغ ذلظ قػلو ، (ٕ)تعتسجُه عمى ما تخاكع لجيو مغ معارؼ سابقة تجّسعت لجيو كقارئ متسخٍس((
َساِء ِإَلى َاأْلَْرض َكَقَصَخاِت َاْلَسَصِخ ِإلَ )ع(: )) ى ُكلِّ َنْفذ  ِبَسا ُقِدَع َلَيا َفِإفَّ َاأْلَْمَخ َيْشِدُؿ ِمَغ َالدَّ

حسِل الخصاب عمى معشاُه  ذىب معطع شارحي الشيج إلى فقج؛ (ٖ)((ِمْغ ِزَياَدة  َأْو ُنْقَراف  
 ؛– الخصابكسا يتزح مغ ضاىخ  –)الدساء واألرض( بسعشاىسا الحقيقي  واعجّ  السباشخ؛ إذ

فاألمخ اإلليي يشدؿ مغ الدساء إلى األرض كقصخ السصخ أي مبثػث في جسيع أقصار 
، أما البحخاني فاستبعج إرادة السعشى (ٗ)األرض إلى كل نفذ بسا قدع ليا مغ زيادة أو نقراف

الحقيقي ىشا؛ ورأى أف ))السخاد بالدساء سساء الجػد اإلليي وباألرض عالع الكػف والفداد 
رة ىحيغ المفطيغ لمسعشييغ السعقػليغ مغ السحدػسيغ، ووجو االستعارة في عمى سبيل استعا

السػضعيغ مذاركة السعشييغ السحكػريغ لمدساء واألرض في معشيي العمػ واالستفاؿ كل 

                                                           

:ٖٙٓ/ٔ، والعمػي:ٕٙٗ/ٖ، والشقػي:ٜٕٔ/ٗيشطخ: لداف العخب: مادة حيظ:  (ٔ)  .ٖٔٗ/ٔ، ومكاـر
 .ٔٙلدانيات الشّز  (ٕ)
 .ٗٙ: نيج البالغة (ٖ) 
، ٜٓ/ٕ، والقدويشي:ٖٗٔ/ ٔ، والسعتدلي: ٕٕ٘/ ٔ،والكيحري: ٜٔٔ/ ٔ، والخاونجي:ٕ٘ٛ/ ٔيشطخ: البييقي:  (ٗ)

 .ٜ٘ٔ/ٔوالسػسػي:



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔٙ) 

ويبجو أف األثخ الثقافي والفكخي )العخفاني واألصػلي( في تمقي الذارح ( ٔ)بالشدبة لآلخخ((
تأّوؿ مقاصج لفطي الدساء واألرض، ويسكغ تمسذ ىحا مغ  ليحا الشز، ىػ ما حجا بو إلى

خبلؿ الحقل الجاللي لؤللفاظ الحي يدتعسميا الذارح. فراحب العخفاف ال يشطخ لطػاىخ 
األشياء كسا ىي بل يحاوؿ الغػص إلى بػاششيا وضبلليا، لحا مّثمت الدساء بعمػىا ورفعتيا 

بخبلؼ صػرة األرض التي مّثمت باستفاليا  ستشاىي لجى الذارح،لاغيخ لمجػد اإلليي  مطيخاً 
ظَهَسَ انْفَسَادُ فٍِ انْبَسِّ وَانْبَحْسِ بِمَا عالع الفداد، ورّبسا استػحى الذارح ىحا التأويل مغ قػلو تعالى: ))

: كَسَبَجْ أََْدٌِ اننَّاضِ أما األثخ األصػلي عشج الذارح فتسّثل بشطختِو لكبلـ  ،(ٔٗ(( )الخـو

بحكع الشّز الطاىخ عشج األصػلييغ ))وىػ ما دؿ عمى معشى بالػضع  عّجهُ  )ع(، إذاإلماـ 
، فسعاني الشّز الػضعية )المغػية( (ٕ)األصمي أو العخفي ويحتسل غيخه احتسااًل مخجػحًا((

والعخفية )االصصبلحية( تذيخ إلى دالالت ضاىخة ومعخوفة إال أف الذارح جعميا تحتسل 
اىخ مغ خبلؿ حسل ألفاظ )الدساء واألرض( عمى فّغ االستعارة معشًى آخخ مغايخًا لمسعشى الط

فشمحظ ىشا كيف أف ثقافة الذارح جعمتُو ال يكتفي  ،ا جعميا تشتج مقاصج ججيجة محتسمةمسّ 
سا أنتجت لجيو قخاءة أخخى قج تفػؽ السعشى الطاىخ عبػرًا لمسعشى بتمٍق مباشٍخ لمشّز، وإنّ 

و الذخرية ومخجعياتو ئفبل يخفى ما لحات الذارح وآرا ،دالخفي الحي ُيفتَخض أنُو السقرػ 
الفكخية مغ أثخ في مقاصج الشّز، ألف الذارح ال يسكشو أف يزع ذاتو جانبًا وىػ يحاوؿ فيع 

وىحه االستحالة بالزب ، ىي ما يجعل القْرج التػاصمي نتاجًا مذتخكًا بيغ الستمقي  ،الشز
 والسخِسل.

العقجّية لمذارحيغ فقج مّثمت مػضع خبلٍؼ واضح في شخوح أّما ما يخّز السخجعيات 
وقج بخز ىحا في  ،تمظ السحاىبوفق عمى أّدت إلى تعجد السقاصج لمشّز الػاحج  ،الشيج

القزايا التي مّثمت خبلفًا بيغ محاىب الذارحيغ مْثل قزية )اإلمامة(، لحا اختمفت مقاصج 

                                                           

 .٘ٗ/ٕالبحخاني:  (ٔ)
 .ٜٛٔ/ ٔاإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ:  (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔٚ) 

ِمْغ ُقَخْير  ُغِخُسػا ِفي َىَحا َاْلَبْصِغ ِمْغ َىاِشع  اَل َتْرُمُح  ِإفَّ َاأْلَِئسَّةَ ))الذارحيغ في قػلو )ع(: 
، إذ ذىب شارحػ اإلمامّية عمى أّنُو قْرج (ٔ)(َعَمى ِسَػاُىْع َواَل َتْرُمُح َاْلُػاَلُة ِمْغ َغْيِخِىْع(

السػضع ىحا أّما ابغ أبي الحجيج فيخى أّف : ))  ،(ٕ)ترخيحّي باإلمامة لُو )ع( وألىل بيتو
مذكل ولي فيو نطخ وإف صح أف عميًا )ع( قالو قمت كسا قاؿ ألنو ثبت عشجي أف الشبي 

يجور معو حيثسا دار، ويسكغ أف يتأوؿ ويصبق عمى  الحقّ  وأفّ  و مع الحقّ )ص( قاؿ: إنّ 
(: )ال صبلة صمحىب السعتدلة فُيحسل عمى أف السخاد بو كساؿ اإلمامة، كسا ُحِسَل قػلو )

، والسبالغة في (ٖ)إاّل في السدجج( عمى نفي الكساؿ ال عمى نفي الرحة(( لجار السدجج
الذارح، وأثخ الثقافة العقجّية واضح، ويسكغ أف ُيػرد  كبلـجمية في  الخصابتأويل مقاصج 

 ىشا عّجة ممحػضات بخرػص ىحا القْرج:

القْرج الحي ذىب إليو ابغ أبي الحجيج ىػ خبلؼ ما ُعِخؼ في السحىب  : إفّ األولى
تقػـ   أفّ االعتدالي؛ إذ ))ال يجػز صخؼ المفظ عغ ضاىخه، ونحغ نتسدظ بالطاىخ إالّ 

تذكيظ الذارح في صّحة ندبة الشّز لئلماـ )ع( ليذ لُو مدػٌغ إال لغخض ، لحا ف(ٗ)داللة((
معتقجه، إذ لع ُيمَحظ عشجُه مثل ىحا وفق عمى عغ ضاىخِه وتأويمو  التػاصميقْرج الصخؼ 

 التذكيظ في نرػص الشيج.

: إف قياسو الخبلفة عمى حجيث رسػؿ هللا )ص( لمربلة قج ال يبجو صحيحًا، ألف الثانية
الخبلفة ليدت كالربلة؛ فالربلة فخيزة خاصة بيغ العبج ورّبو، أما الخبلفة فتتػقف عمييا 

مسيغ كافة، ووضعيا في غيخ مػضعيا يتختب عميو مفدجة عامة، فزبًل عّسا ورد أمػر السد
عشج جساعة مغ السدمسيغ في تزعيف ىحا الحجيث؛ قاؿ الديػشي: ))أخخجُو الجارقصشي. 

                                                           

 .ٕٔٓنيج البالغة:  (ٔ)
: ،ٖٖٖ/ٕوالسػسػي: ،ٖٕٖ/ٕ، ومغشية:ٜٖ/ٖ، والتدتخي:ٕٗ/ٜ،والخػئي:ٓ٘/ٕيشطخ: السجمدي: (ٕ)  .ٜٖٙ/٘ومكاـر

: وذكخ البحخاني أّف الخالؼ واقع في لفع )بصغ(، إذ يحسمو اإلمامية عمى اإلماـ وولجه األحج عذخ، أما  .ٜٖٙ/٘ومكاـر
 .ٛٛٔ/ٖالباقػف فكلٌّ عمى مغ يعتقج إمامتو. يشطخ: البحخاني:

 .ٛٛ/ ٜالسعتدلي:  (ٖ)
 .ٖ٘/ ٚالسعتدلي:  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٔٛ) 

.. ورواُه ابغ .رواُه الحاكع والصبخاني عشُو أيزًا، -ىػ مغ حجيث أبي ىخيخة–وإسشادُه ضعيف 
، ومع األخح برحتِو فإف الحىاب (ٔ)وأسانيجُه كميا ضعيفة(( حباف في الزعفاء عغ عائذة

إلى نفي الكساؿ يتّع فيسا لػ دّلت قخيشة مغ الجاخل أو الخارج عمى عجـ إرادة نفي الرّحة كسا 
ىػ الحاؿ في الحجيث السحكػر؛ فبعج أف دّلت القخائغ الخارجية عمى صّحة مغ يرمي في 

لى أف السخاد في الحجيث ىػ نفي الكساؿ ال الرّحة، أما بيتِو وجارُه السدجج، ذىب الفقياء إ
( فبل يسكغ حسمُو عمى الكساؿ، إذ ))اتفق أئسة السحاىب األربعة إال أبا حشيفة عنّز اإلماـ )

كسا أف تكخار كمسة: )ال ترمح( في كبلـ أميخ ...عمى عجـ جػاز إمامة غيخ القخشي
 .(ٕ)الرّحة ال نفي الكساؿ((( قخيشة لفطية عمى إرادة نفي عالسؤمشيغ )

( واضحة في كبلمِو باستعساؿ لفظ )األئسة( معتسجًا عمى ع: تبجو قرجية اإلماـ )الثالثة
ذىشية الستمقي وفصشتو في فْيع الخصاب، إذ فيو إشارة واضحة لسا نز  عميو القخآف الكخيع في 

، ومشيا في خصابو تعالى بًا مغ قبل هللا عّد وجلّ أكثخ مغ مػضع عمى أف اإلماـ يكػف مشر  
َّخٍِ قَالَ الَ ََنَالُ ػَهْدٌِ انظَّانِمِنيَإلبخاىيع )ع(: )) (، ٕٗٔ(( )البقخة:قَالَ إِوٍِّ جَاػِهُكَ نِهنَّاضِ إِمَاماً قَالَ وَمِه ذُزَِّ

وىحا يقع في حّيد السعمػمات السذتخكة  ،(ٖٚ(( )األنبياء:وَجَؼَهْنَاهُمْ أَئِمَّتً ََهْدُونَ بِأَمْسِوَاومشيا: ))

ا يقّخب الستمّقي مغ فْيع قرج الشّز برػرة كبيخة، فشّز الشيج ليذ سّ مبيغ شخفي التػاصل، 
ألّنُو قبل كّل شيء نّز لغػي ال يشفظ عغ ارتباشِو  ،نّرًا مفارقًا لبشية الثقافة التي تذّكل فييا

نتيجة لثقافتيع  ،سدمسيغ مدتػى اتفاٍؽ عاـّ ومغ ثّع فمفظ )األئسة( يسثل عشج ال ،بسحيصوِ 
القخآنية التي تخب  بيغ لفظ األئسة والجْعل اإلليّي، وىػ ما اصصمح عميو نرخ حامج أبػ زيج 
بػ)الدياؽ الثقافي السعخفي(، الحي يختب  بالحقائق اليقيشّية في ثقافة معيشة في مخحمٍة تاريخّية 

) ـّ وىػ يسّثل السذتخؾ في عسمية التفاىع الستزسشة  ،محجدة، بسعشى )الػعي االجتساعي العا
وىػ قشاة اتراؿ  ،فيػ الحي يجعل االتراؿ مسكشًا وعشُو تتػلج الجاللة ،في أي اتراٍؿ لغػيّ 

                                                           

 .ٖٗٗ/ٔالتفديخ والحجيث واألصػؿ والشحػ واإلعخاب وسائخ الفشػف:  الحاوي لمفتاوي في الفقو وعـػ (ٔ)
 .ٚٚٔ-ٙٚٔترحيح القخاءة في نيج البالغة :  (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٜٔٔ) 

حا )األئسة( يعتسُج ركيدًة يكلفظ بسعشى أّف انتخاب  ،(ٔ)سابقة عمى وجػد أشخاؼ االتراؿ
 أسديا مغ الشّز القخآنّي السّتفق عميو.ثقافّيًة في فكِخ السجتسع اإلسبلمّي تدتقي 

َفَشَطْخُت ِفي َأْمِخي َفِإَذا َشاَعِتي َقْج َسَبَقْت َبْيَعِتي، َوِإَذا اْلِسيَثاُؽ : )))ع(ومثل ذلظ قػلُو 
لحا سبقت  ،، فحسمُو شارحػ اإلمامّية عمى أّنُو كاف مجبخًا في ىحا(ٕ)((ِفي ُعُشِقي ِلَغْيِخي 

، ورأى فيو ابغ أبي الحجيج قْرجًا ترخيحّيُا بسحىب (ٖ)الحيغ قبميتي لمخمفاء عيشاعتي ب
ال ما يعمسو هللا األفزل واألحق باإلمامة، وأنو لػ أصحابو مغ البغجادييغ ألنيع يدعسػف أنو 

ورسػلو مغ أف األصمح لمسكمفيغ مغ تقجيع السفزػؿ عميو لكاف مغ تقجـ عميو ىالكًا، ولع 
ـَ  ـُ مغ تقج  وىػ ما يعخؼ عشجىع بسبجأ  ،و األفزل واألولى واألحقنّ أ ععميو ميخخجو تقجُّ

وىشا يسكغ القػؿ إف تقجيع السفزػؿ عمى الفاضل  ،(ٗ))إمامة السفزػؿ مع وجػد الفاضل(
مخالٌف لسبجأ السعتدلة الحيغ يقػلػف بتحكيع العقل، فيػ أمخ قبيح يشكخُه العقل، وىحا ما أقّخُه 

ػّية، ففي أكثخ مغ مػضع نجج القخآف يشكخ عمى الشاس تْخكيع اتباع الجليل القخآني والدشة الشب
أَفَمَه ََهْدٌِ إِنًَ انْحَقِّ أَحَقُّ أَن َُخَّبَغَ أَمَّه الَّ ََهِدٌَِّ إِالَّ أَن َُهْدَي فَمَا نَكُمْ كَُْفَ األفزل، قاؿ تعالى: ))

(: ))مغ استعسل عامبًل مغ ص) ة الذخيفة، قاؿوىػ ما أّكجتُو الدشّ  ،(ٖ٘(( )يػنذ:حَحْكُمُىنَ

فييع مغ ىػ أولى بحلظ مشُو، وأعمع بكتاب هللا وسشة نبيو؛ فقج خاف هللا  السدمسيغ وىػ يعمع أفّ 

                                                           

 . ٜٜ-ٜٛيشطخ: الشّز والدمصة والحقيقة:  (ٔ)
 .ٔٛ: البالغةنيج  (ٕ)
، ٕ٘ٗومجيػؿ: ،ٖٔ٘/ٗوالشقػي: ،٘ٗٔ/ٗوالخػئي: ،ٜٚ/ٕوالبحخاني: ،ٖٕٚ/ٔالكيحري:، و ٔ٘ٔ/ٔالخاونجي:يشطخ:(ٖ)

 .ٜٕٛ/ٔوالسػسػي: ،ٜٗٔ/ٔوالذيخازي: ،٘٘ٔ/ٔوالسجمدي:
. اختمفت الفخؽ اإلسالمية في ىحه القزّية اختالفًا واسعًا؛ فقاؿ أبػ الحدغ األشعخّي: ٜٕٙ/ٕيشطخ: السعتدلي:  (ٗ)
، (ىػ أفزل مشو فييايجب أف يكػف اإلماـ أفزل أىل زمانو في شخوط اإلمامة، وال تشعقج اإلمامة ألحج  مع وجػد مغ )

وإلى ىحا ذىب الشّطاـ والجاحع مغ السعتدلة، أّما الباقػف فعشجىع إّف الفاضل أولى بيا، فإف عخَض لألمة خػؼ مغ فتشة 
عقجىا لألفزل جاَز عقجىا لمسفزػؿ. واجتسع الذيعة عمى عجـ جػاز إمامة السفزػؿ إاّل سميساف بغ جخيخ اليديجّي. 

 .ٔٙ، والسمل والشحل:ٜٕٗ-ٖٜٕيشطخ: أصػؿ الجيغ:
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(ٕٔٓ) 

عسمػا عمى تقجيع  )ع(لخمفاء الحيغ سبقػا اإلماـ ابل إّف  ،(ٔ)ورسػلو والسدمسيغ جسيعًا((
تخمف عسخ بغ الخصاب مغ بعجه أبا بكخ اس األفزل، فقج ذكخوا أف األنرار لّسا عمسػا أفّ 

: استخمفُت عمييع خيخىع في  دخمػا عميو وسألػه عغ ذلظ فأجابيع: ))لئغ سألشي ربي ألقػلغ 
نفدي((، وسألُو الشاس قبل وفاتِو بأف يختار ليع مغ بعجه، فقاؿ: ))سأجتيج لكع رأيي، وأختار 

 . (ٕ)لكع خيخكع((. ومثمُو فعل الخميفة الثاني

لشا انجماج ىحه الكفايات فيسا بيشيا عشج الذارح بصخيقة ال يسكغ ومغ ىشا يّتزح 
 هُ وىػ ما أّكج ،االعتساد فييا عمى واحجة دوف األخخى في عسمية تػاصمو مع نّز الشيج

الجكتػر إبخاىيع أنيذ بقػلو: ))أليذ الحػار بيغ الستكمع والدامع مختب  األجداء، يفّدخ بعزو 
 ،ويعيغ بعزُو عمى فيع البعس اآلخخ ؟ وألدشا ندتسج الفيع مغ تجاربشا الدابقة حيشاً  ،بعزاً 

ومغ سياؽ الكبلـ حيشًا أخخ؟ فأيغ ىحا الكبلـ السدتِقل بالفيع الحي ال نتدتعيغ فيو بكبلـ 
 .(ٖ)وال بإشارات األيجي وتعابيخ الػجػه في كثيخ مغ األحياف؟(( ،سبقُو، وال بتجارب ماضية

 

 

 

 

 

 

                                                           

مغ استعسل رجال مغ عرابة وفي تمظ العرابة مغ ). وروي؛ٜٖٛ/ٔاتحاؼ الخيخة السيخة بدائج السدانيج العذخة:  (ٔ)
 .ٜٔٔ/ٗالسدتجرؾ عمى الرحيحيغ:  .(ىػ أرضى هلل مشو فقج خاف هللا وخاف رسػلو وخاف السؤمشيغ

 .ٕٛ ٕ٘/ ٔيشطخ تفريل ذلظ في: اإلمامة والدياسة:  (ٕ)
 .ٕٚٚأسخار المغة:  (ٖ)
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(ٕٔٔ) 

 املبحث الثاني

 إسرتاتيجيات التواصل

وُيْحِجث  ،ُتعخؼ االستخاتيجية* بأنيا ))مجسػعة الػسائل المغػية التي يتػسميا الستكمع
السخِسل قج ال يكتفي باستعساؿ  إاّل أفّ  ،(ٔ)بيشيا تفاعبًل، ويػضفيا في تحقيق السقاصج((

بل يدتعيغ في كثيٍخ مغ األحياف بسا تػفخه لُو السشطػمة اإلشارية  ،الػسائل المغػية فحدب
مغ أدواٍت تداعجه في إيجاد االستخاتيجية التػاصمية التي تحقق لُو ىجفُو السقرػد مغ 

 ،وضخوؼ إنتاجو ،وما يدتجعيو السػقف الكبلمي ،اعتسادًا عمى كفاياتو التػاصمية ،الخصاب
السخاَشب، مغ أجل خمِق الفعل التأثيخي في الستمقي، فزبًل عغ استحزار كّل ما يتعمق ب

 .(ٕ)فاالستخاتجيات التػاصمية ىي ))كيفيات في التعامل مع الخصاب وتشاولو((

وىحا ىػ ما يجعل االستخاتيجيات السدتعسمة في الشرػص تتسايد فيسا بيشيا؛ إذ ال 
ألّف ))ما يكػف مشاسبًا في  ،يسكغ لمسخِسل أف تكػف لُو إستخاتيجية واحجة في مختمف الدياقات

تبعًا لتغايخ ضخوؼ العسمية التػاصمية  ،(ٖ)سياٍؽ ما، قج ال يكػف كحلظ في سياٍؽ غيخه((
ـٍ آلخخ، فسع  إال أف االستخاتيجيات تتغيخ بحدب  السخِسل ذات واحجة أفّ واختبلفيا مغ مقا

السخِسل عغ السخاَشب وْفق التقجيخات الخاّصة التي تختكد في ذىغ عمى و  ،سياقات التمقي
فيي خصاب مخص  لُو برػرة  ؛وأحػالو، وىحا ما يجعل مشيا عسبًل ذىشيًا قبل كل شيء

 .(ٗ)وتجخي برػرة واعية لجى مشتج الخصاب ،مقرػدة

                                                           

* لع يخد لفع )إستخاتيجّية( في السعاجع العخبية القجيسة، ألّنو مغ األلفاظ الحجيثة السعخبة، وّإنسا نججىا في الحجيثة مشيا. 
معشى أعّع يفيج كّل ما يتّع القياـ بو برفة  ويخجع ىحا السرصمح في أصل االستعساؿ إلى الفشػف العدكخية، ثع اكتدب 

 .ٜٓ، ومعجع المغة العخبية السعاصخ:ٕٖ٘مشّدقة لبمػغ ىجؼ  ما. يشطخ: معجع تحميل الخصاب:
 .ٕٖٖالػصايا األدبية حتى القخف الخابع ىجخيًا:  (ٔ)
 .٘ٙحفخيات السعخفة:  (ٕ)
 .ٖ٘استخاتيجيات الخصاب:  (ٖ)
 .ٔٗ٘اشبية في الدشة الشبػية )بحث(: يشطخ: االستخاتيجيات التخ (ٗ)
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(ٕٕٔ) 

وسيقف البحث عمى أىّع االستخاتيجيات التػاصمية التي رصجىا شارحػ الشيج في 
 في تحميميع لخصاب اإلماـ )ع(. ،مجوناتيع

 اإلستخاتيجية الزسشية:-أوالً 

نعشي بالتػاصل الزسشي ىشا ما يتّع عغ شخيق األفعاؿ الكبلمية التي ال تجّؿ صيغتيا 
إذ تخالف  ؛وىي ما ُيرصمح عمييا بػ)أفعاؿ الكبلـ غيخ السباشخة( ،الطاىخة عمى ما تجّؿ عميو

فالفعل اإلنجازي ُيؤدى عمى نحٍػ غيخ مباشخ مغ خبلؿ فعٍل  ،قػتيا اإلنجازية مخاد الستكمع
إنجازّي آخخ، وىي خبلؼ األفعاؿ السباشخة التي تتصابق قػتيا اإلنجازية مع مقاصجىا 

. وتبمػرت عغ ىحا (ٔ)اعتسادًا عمى معاني الكمسات وقػاعج التأليف التي تشتطع بيا الجسل
ػؿ شيئًا ما وىػ يقرج شيئًا آخخ؟ وكيف لمسدتسع األمخ إشكالّية مفادىا : كيف لمستكمع أف يق

أف يفيع ما لع يرّخح بو السخِسل؟ أي كيف يتّع االنتقاؿ مغ السعشى الرخيح إلى السعشى 
فقج وجج غخايذ أّف جسل ، الزسشي السقرػد ؟ وىحا ما انتج االستمداـ الحػاري أو التخاشبي

السباشخة الحخفية، بل تخخج إلى دالالت الّمغة الصبيعية قج ال تجؿ عمّى معانييا القزػية 
 : (ٕ)سياقية إنجازية. لحا صاغ قانػف التعاوف بسبادئو األربعة

مة بالقجر  ،عميو دْ ة الكّع: قْل ما ىػ ضخوري وال تد قاعج-ٔ أي أف تكػف السعمػمات السقج 
 السصمػب ببل زيادة أو نقز.

وما ال بخىاف  ،خصأه أي ال تقل ما تعتقج ،قاعجة الشػع: اجعل كبلمظ صحيحًا وصادقاً  -ٕ
 عميو.

 قاعجة العبلقة )السشاسبة( : قْل ما لو عبلقة بسػضػع الخصاب. -ٖ

 قاعجة الكيف: تقجيع السعمػمات بذكل مشّطع وواضح بعيجًا عغ المبذ.-ٗ
                                                           

 .ٗٛيشطخ: آفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ:   (ٔ)
(ٕ)   : ، واالستمداـ الحػاري في التجاوؿ ٘ٛ-ٗٛ، والتجاولية مغ أوستغ إلى غػفساف: ٙ٘-٘٘يشطخ: التجاولية اليـػ

 .ٓٓٔ-ٜٜالمداني: 



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٖٔ) 

ومغ ثّع اصصمح عمى ىحا الشػع مغ الجسل اإلنجازية التي تحسل معاني سياقية ضسشية  
بػػ)االستمداـ الحػاري(، الحي يتحقق حيشسا ُتخخؽ إحجى القػاعج األربع مع احتخاـ مبجأ 

 . (ٔ)التعاوف 

ألّف  ،ّف تػاصمشا باألفعاؿ اإلنجازية غيخ السباشخة أكثخ مغ تػاصمشا باألفعاؿ السباشخةإ
األخيخة تقترخ في الغالب عمى ما ُيدسى بػ)األفعاؿ السؤسداتية والتذخيعية( كالتػكيل 

ّف استعساؿ األفعاؿ غيخ السباشخة فييا قج يؤدي إلى المبذ إإذ  ،والتفػيس والػصية والسيخاث
 ،وإف كاف ُيبشى عمى األفعاؿ السباشخة وغيخ السباشخة ،، فالتػاصل(ٕ)في السخاد وضياع الحقػؽ 

. فإذا غاب ىحا الزسشي امتشع .إال أّنو ))غالبًا ما يبجو في الػاقع نريب الزسشي أوفخ
 .(ٖ)التػاصل((

ويخى عجٌد مغ الباحثيغ أّف ىشاؾ اتجاىًا في تخاثشا المغػي لع يعَغ فق  بالشطاـ المغػي 
بل تجاوز ذلظ لمعشاية بسقاـ  ،وما يتفخع عشو مغ أنطسة صػتية وصخفية ونحػية فحدب

فزبًل عّسا يتعمق بصخفي الخصاب  ،وما يذتسل عميو مغ قخائغ غيخ لفطية ،التػاصل
وضّسػا إلى ذلظ العشاية  ،وعبلقة كلٍّ مشيسا باآلخخ ،)السخِسل والسخَسل إليو( ومشدلتيسا

ورأوا  ،تجاولية السعاصخةبالدياقات الثقافية والعقجية وغيخ ذلظ مّسا يتػافق كثيخًا مع الجراسات ال
مغ خبلؿ الػقػؼ عمى  ،أف السجخل الرحيح ليحه الجراسة ىػ باب )الخبخ واإلنذاء(

السقاصج التػاصمية التي تخخج إلييا أساليب عمع السعاني عغ معشاىا الرخيح اعتسادًا عمى 
صبلقًا سياقات التػاصل؛ ألّف ))العمع الحي تخرز فيو عمساء العخبية في تحميل الخصاب ان

 .(ٗ)مغ عبلقتو بالدياؽ ىػ عمع السعاني((

                                                           

 .ٓٗالتجاوليات وتحميل الخصاب: يشطخ: (ٔ)
 .ٙٛآفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ: يشطخ:  (ٕ)
 . ٜٙالتجاولية مغ أوستغ إلى غػفساف:  (ٖ)
. ونذيخ في ىحا الدياؽ إلى دراستيغ ميّستيغ، عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ، ٜٚٔمقاالت في التجاولية والخصاب:   (ٗ)

وىسا؛ التجاولية عشج العمساء العخب لمجكتػر مدعػد صحخاوي، واألسذ اإلبدتسػلػجية والتجاولية لمشطخ الشحػي عشج 
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(ٕٔٗ) 

مغ السسكغ مبلحطة أثخ اختبلؼ التشغيع باختبلؼ القػة اإلنجازية الحخفية وغيخ 
فإذا كانت المغة في  ،الحخفية في األفعاؿ غيخ السباشخة في دراسة أساليب الخبخ واإلنذاء

إذ  ،تحجيج مفيـػ الخسالة المغػية فإف األداء الرػتي يديع كثيخًا في ،جػىخىا وسيمة لمتػاصل
يعسل في كثيخ مغ األحياف عمى تحجيج الػضيفة التػاصمية لمجسل السخَسمة مغ قبل الستكمع، 

 .وخاصة السعاني الزسشية التي يخخج فييا الخبخ أو االستفياـ عغ مقاصجه السباشخة

السختمفة  لمجاللة عمى السعاني ،والتشغيع ))رفع الرػت وخفزو في أثشاء الكبلـ 
فسغ الصبيعي أف ال يتبع السخِسل درجة صػتية واحجة في تػاصمو مع  ،(ٔ)لمجسمة الػاحجة((

فمئلخبار  ،ألف درجة الرػت تختمف باختبلؼ السقاصج التي يخـو الستكمع إيراليا ،اآلخخ
وىحا ما  ،. وىكحا.التي تختمف عغ نغسة التػكيج أو الجىذة أو اإلنفعاؿ ،نغستو الخاّصة

مغ خبلؿ تغييخ السعاني الحخفية لمجسل  ،ل مغ التشغيع مائدًا ميّسًا في العسمية التػاصميةيجع
 إلى معاٍف أخخ.

استصاع الذارحػف تمّسذ ىحا مغ خبلؿ وقػفيع عمى السقاصج التػاصمية التي تخخج   
 ألفّ  ،الخغع مغ كتابية الشّز عمى اعتسادًا عمى سياقات الكبلـ  ،إلييا األساليب اإلنذائّية

 .(ٕ)ال تطيخ قػتيا اإلنجازية إاّل فيو(( ،األفعاؿ غيخ السباشخة ))مػكػلة إلى السقاـ

اِئسَ فحيغ يقف الذارحػف عمى قػلو )ع(: في وصف نفدو: ))   ُة ِمْغ َأ َتْسَتِمُئ الدَّ
ِبيَز ِرْعِيَيا َفَتْبُخَؾ وَ  ْت ُة ِمْغ ُعْذِبَيا َفَتْخِبَس وَ َتْذَبُع الخَّ  إذفَيْأُكُل َعِميٌّ ِمْغ َزاِدِه َفَيْيَجَع َقخَّ

الستزّسغ  ،عيشو(( إخبار في معخض اإلنكار واالستيداء بالمحة إذففقػلو )قّخت  ،(ٖ)َعْيُشُو((

                                                                                                                                                                                     

اإلنذاء يكػف محرػرًا بالصمبي مشو الحي يدتجعي إمكاف  سيبػيو لمجكتػر إدريذ مقبػؿ. وتججرة اإلشارة إلى أفّ 
 الحرػؿ )االستفياـ، الشيي، األمخ، الشجاء(.

 .ٙٓٔالسجخل إلى عمع المغة ومشاىج البحث المغػي:   (ٔ)
 .ٙٛآفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ:   (ٕ)
 .ٕٓٗنيج البالغة:   (ٖ)
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(ٕٔ٘) 

وجْعمو دااّلً  ،، فحْسُل الشّز عمى معانيو السباشخة(ٔ)لشفي السذابية بيشو )ع( وبيغ حاؿ البيائع
يشافي  ،تشغيسًا متػسصًا ندبيًا ال يدتجعي كسية كبيخة مغ اليػاءعمى اإلخبار الحي يستمظ 

ألنو يثبت صفة إقخار العيغ التي أراد اإلماـ نفييا عغ نفدو، بخبلؼ  ،السقرػد تساماً 
والحي َأنتج ىحا  ،تكػف ليا عادًة نغسة صػتية ىابصةالسقاصج التػاصمية لبلستيداء التي 
إذ  ؛سػاء أكانت خارجّية ،األوؿ: سياقات الكبلـ ؛أمخافالتػاصل الزسشي بيغ الشّز والذارح 

 ،جاء الكتاب في معخض العتاب لعاممو عثساف بغ حشيف لّسا بمغو )ع( إّنو ُدعَي إلى وليسة
واألمخ  ،كسا أف الدياؽ الجاخمي لمجسمة جاء في حجيثو عغ الدىج بالجنيا والتخغيب عشيا

وما ىػ عميو مغ إعخاٍض وزىٍج، وىحا جدء مغ  ،الثاني ىػ معخفة الذارح بأحػاؿ الستكمع
 .العبلقة التي يقيسيا الستمقي )الذارح( بالحات السخِسمة إزاء معخفتو بو

فسػقف الستكمع واضح ومتعس ج في خْخقِو لقانػف التعاوف، لغخض تػليج قرٍج ضسشّي، وىػ 
، وىحا يعشي أّنو يبقي عمى أمٌخ يفتخضُو الستكمع معمػمًا لجى الستمقي بحْكع كفاياتو التػاصمية

الخغبة في التعاوف إلى حّج معيغ، لحا فِيَع الذارحػف أّف السخاد ىشا ليذ مجخد اإلخبار 
وإّنسا ىػ اإلنكار واالستيداء، مغ خبلؿ االستجالؿ بدياقات الكبلـ والسعخفة  ،بالسعشى الحخفي

نحافظ عمى افتخاضات  فالزسشي ))ىػ االستجالؿ الحي يجب أف نتػصل إليو لكي ،بالسخِسل
 .(ٕ)التعاوف بيغ الستحاوريغ((

ويتجّمى أثخ التشغيع في العسمية التػاصمية  برػرة أوضح في قػلو )ع( وىػ يتحّكخ 
. ُثعَّ َضَخَب ِبَيِجِه َعَمى ِلْحَيِتِو .َأْيَغ ِإْخَػاِنَي الَِّحيَغ َرِكُبػا الصَِّخيَق َوَمَزْػا َعَمى اْلَحقِّ أصحابو: ))

خِ   ،(ٖ).((.ُثعَّ َقاَؿ: َأوِِّه َعَمى ِإْخَػاِنَي الَِّحيَغ َتَمُػا اْلُقْخآَف َفَأْحَكُسػهُ .يَفِة اْلَكِخيَسِة َفَأَشاَؿ اْلُبَكاءَ الذَّ
فحىب الذارحػف إلى أف االستفياـ الػارد في الشّز خخَج مغ معشاه القزػي إلى مقاصج غيخ 

                                                           

، ٔٛٗ/ٗ، والسػسػي:ٗٛ/ٖ،وعبجه:ٜٖٚ/ٙ، والتدتخي:ٚٔٔ/٘، والبحخاني: ٜٕ٘/ٙٔيشطخ: السعتدلي:   (ٔ)
 .ٕٔٔ/ٗوالذيخازي:

 .ٖٓنطخية التمػيح الحػاري:   (ٕ)
 .ٕٗٙنيج البالغة:    (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٙ) 

وقج  ،ألّنو ال يسمظ مغ الحاضخيغ أمثاليع ،لفخاقيعمباشخة متزسشًة التحّدخ لفقجىع والتػّحر 
كقبزو  ،أضفت لغة الجدج أثخىا عمى الشّز في بياف الشغسة اليابصة التي تمسّديا الذارحػف 

فكمسة )أوه( ُيؤتى بيا  ،والتأوه عمى فقج الرحب واإلخػاف ،وشػؿ البكاء ،عمى لحيتو الذخيفة
إذ تتخح لغة الجدج اإلنداني أىسية  ،(ٔ)كايةوالتذجيج فييا لتصػيل الرػت بالذ ،لمتػجع

إذ قج  ،وىي ما اصصمح عمييا بػ)التػاصل غيخ المغػي( ،خاّصة في التػاصبلت الحياتية
 ،لكػنيا ُتدتعسل بذكٍل شعػري ،ترل إلى حّج مغ التأثيخ بحيث تديج عمى التػاصل المغػي 
ما يجعميا ُتديع برػرة  ،(ٕ)التشاوتعّبخ عغ الجػانب األكثخ حقيقة مغ ذواتشا ومذاعخنا وانفعا

وما يسّيد الحخكة الجدجية التػاصمية  ،وإدراؾ ىجفو التػاصمي ،كبيخة في فيع مقاصج الستكمع
في ىحا الشّز ىػ كػنيا مغ الحخكات السعخوفة لجى الستمقي في دالالتيا عمى حاالت الحدف 

خِسل كثيخًا في التػاصل مع فيي جدء مغ العخؼ االجتساعي الحي يعتسجه الس ،واألسى واأللع
متمقيو مغ أجل إدراكو لمسقاصج التي يخوـ إيراليا إليو. فاألفعاؿ اإلنجازية غيخ السباشخة ال 

وإنسا تكسغ الديادة فيسا أشمق  ،تجّؿ ىيأتيا التخكيبية عمى زيادة في السعشى اإلنجازي الحخفي
وبسا  ،الحػاري بيغ شخفي تػاصلاعتسادًا عمى مبجأ التعاوف  ،عميو )سيخؿ( بسعشى الستكّمع

أسساه بػ)إستخاتيجية االستشتاج( عشج الستمقي التي تسكشو مغ الػصػؿ إلى السعشى غيخ 
 .(ٖ)السباشخ بعج خصػات مغ االستجالؿ

قج أدرؾ كػف الدياقات التػاصمية مشعت مغ إجخاء االستفياـ عمى  يغنمحظ أف الذارح
قرج مقامي آخخ. ومثل ىحه السقاصج مغ السسكغ  واقتزت أف يتػلج عشيا ،مقاصجه السباشخة

وىي تشجرج فيسا اصصمح عمييا الجكتػر تساـ حّداف بػ)السجى  ،أف نترػر ليا تشغيسًا ىابصاً 

                                                           

:ٖٙ/ٖ، ومغشية:ٜٔٔ/ٖ، والسػسػي: ٛٔٔ/ٕيشطخ: الكيحري:   (ٔ)  .ٖٓٔ/ٖ، والذيخازي: ٕ٘/ٚ، ومكاـر
 .ٔٙٔيشطخ: سيكػلػجية فشػف اآلداب:   (ٕ)
 .٘ٛيشطخ: آفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ:  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٚ) 

عاشفة تثب  بالشذاط الجدسي كالحدف  وُ بحوتر ،الحي يكػف فيو الرػت مشخفزاً  ،الدمبي(
 . (ٔ)واليأس والتحّدخ

اْلَعَساِلَقُة َوَأْبَشاُء اْلَعَساِلَقِة َأْيَغ اْلَفَخاِعَشُة َوَأْبَشاُء اْلَفَخاِعَشِة َأْيَغ َأْيَغ مغ ذلظ قػلو )ع(: ))
ّسِ  إذ بخَزت صيغة االستفياـ في ىحا الخصاب ليذ بسعشاىا  ،(ٕ)((َأْصَحاُب َمَجاِئِغ الخَّ

القزػي الرخيح السجلػؿ عميو مغ مجسػع معاني مفخدات الجسمة السزسـػ بعزيا إلى 
بعس، وإنسا بسعشاىا الزسشي وىػ )التشبيو والتقخيخ( الستػلج شبقًا لمسقاـ الحي ُأنِجد فيو 

االعتبارات بأحػاؿ القخوف الدالفة واستفيع  الخصاب؛ قاؿ البحخاني: ))ثع شخع في التشبيو عمى
. إذ يخمي اإلماـ )ع( (ٖ)عغ قخف قخف تشبييًا عمى فشائيع استفيامًا عمى سبيل التقخيخ((

لمتػاصل بذكل ضسشي مع متمّقيو مغ خبلؿ التعبيخ عغ شيء آخخ غيخ السعشى الحخفي 
ثخاتيع، عغ شخيق تغحية لمعسل عمى تشبييو بأخح العبخة وتجشب أخصاء الساضيغ وع ،لمشّز 

ليجعمُو يجرؾ بػضػح أنو بعسمو  ،الستمقي بأثخ التاريخ، والسػاقف التي يسكغ أف يرشعيا
فيدم  )ع( الزػء  اليػمي ىحا يرشع تاريخًا مػصػاًل بسا وعاُه مغ تاريخ األمع الساضية،
، ولع يبَق مشيع ببلدعمى تاريخ البذخية الدالفة، مخكدًا عمى ذوي الشفػذ والقجرة الحيغ حكسػا ال

فتاريخية اإلنداف ))تتأكج مغ خبلؿ وعيو بدمشيتو، ألف  في زمغ الخصاب سػى التخاب،
، وليحا األمخ (ٗ)التحّكع في الدمغ ىػ الحي يعصي بذكل ال نداع فيو قيسًة لؤلفعاؿ اإلندانية((

مقياـ بو، أثخ كبيخ في تػجيو سمػؾ السجتسع )الستمقي( وشبيعة الجور الحي يعّج نفدو ل
كػنيا تػّجو الستمقي لفاألسئمة االستفيامية مغ اآلليات المغػية التػجييية في الجرس التجاولي، 

                                                           

 .ٚٙٔيشطخ: مشاىج البحث في المغة:   (ٔ)
اختمف الذارحػف في األقػاـ السحكػرة في الخصاب، ولكغ الحي عميو أغمبيع أّف العسالقة قػـ  .ٖٕٙنيج البالغة:   (ٕ)

أصحاب الخّس قـػ شعيب، والخّس ىي البئخ. مغ أبشاء عسميق بغ الوذ بغ أـر بغ نػح، والفخاعشة لقب لسمػؾ مرخ، و 
 .ٖٓ/ٖ، والذيخازي:ٜٛ/ٖ، ومغشية:ٜٓٚٔٙٔ، والدخخدي:ٜٓٔ/ٕيشطخ: الخاونجي:

:ٛٛٔ/ٖ، والسػسػي:ٖٖٓ/ٓٔ، والخػئي:ٜٙٔ/ٕ. ويشطخ: السجمدي:ٜٖٓ/ٖالبحخاني:  (ٖ)  .ٖٚ/ٚ، ومكاـر
 .ٜ٘حفخيات الخصاب التاريخي العخبي:  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٛ) 

إلى خياٍر واحج وىػ ضخورة اإلجابة عمييا، ومغ ثّع فػ)السخِسل( يدتعسميا لمديصخة عمى ذىغ 
 .(ٔ)الستمقي، وتدييخ الخصاب باالتجاه الحي يخيجه

 الطاىخي لمشّز إلى القرج الزسشي في العسمية التػاصمية يتعّ فاالنتقاؿ مغ السعشى 
في كبلمو عغ أساليب الصمب: ))متى امتشع إجخاء ىحه  اكيّ مغ خبلؿ شخشيغ يجسعيسا الدكّ 

بسعشى أف الذخط األوؿ يتسثل بعجـ  ،(ٕ)تػّلج مشيا ما يشاسب السقاـ(( ،السعاني عمى األصل
وىحا يدتمـد أف يتػلج عغ ىحا الطاىخ قرج  ،ميمشاسبة السعشى الطاىخي لمسقاـ التػاص

فاالستفياـ ىػ شمب حرػؿ شيء في الحىغ لع يكغ حاصبًل  .تػاصمي ججيج يشاسب السقاـ
لكػف الجػاب  ،، وىحا ما لع يدتػفو الدياؽ التػاصمي ىشا(ٖ)وقت الصمب مع إمكانية حرػلو

برجد قرج ججيج غيخ السعشى لحا كاف الذارح  ،معمػمًا مدبقًا في ذىغ الستكمع ومتمّقيو
وىػ شمب العبخة والتقخيخ، وفي مثل ىحه  ،األصمي السدتفاد مغ داللة االستفياـ الطاىخة

))عمى اعتبار أف الريغة ال  ،الحاالت يكػف السقاـ التػاصمي ىػ السحجد لمقرج الزسشي
 .(ٗ)فيسا السقاـ يدتػعبيا(( ،تدتػعب السقاـ في كثيخ مغ األحياف

ّفخ الخمفية السعخفية السذتخكة بيغ شخفي التػاصل مغ تأثيخ في اتػ ل ما وال يخفى
االستجالؿ عمى بياف اليجؼ البلقػلي الحي ُيشجد بصخيقة غيخ مباشخة واختبلفو عغ اليجؼ 

صيغة  أفّ الحخفي الستسّثل باالستفياـ الحقيقي، لخْمق مػاضعاٍت اجتساعّية متسّثمة في 
مخ التي يقرجىا اإلماـ )ع( بػجػب اإلعتبار، ويتحقق ذلظ االستفياـ تمّصف مغ صيغة األ

بسعخفتيسا باألمع الساضية مغ الفخاعشة والعسالقة وأصحاب الخّس، وما جخى عمييع. ولعّل ىحا 
إذ  ،لكػنيا معمػمة لجى الستمّقي ،ما يفّدخ لشا عجـ تػقف اإلماـ )ع( عمى جديئات الػقائع

                                                           

 .ٕٖ٘يشطخ: استخاتيجيات الخصاب:  (ٔ)
. وما أقّخه الدكاكي ىشا يتشاسب بذكل  كبيخ  مع ما ذىب إليو )سيخؿ( مغ أّف الفعل الكالمي ٖٗٓمفتاح العمـػ :   (ٕ)

غيخ السباشخ يحتفع بالسعشى الحخفي لريغة الجسمة إلى جشِب السعشى غيخ السباشخ، بل إّف السعشى غيخ السباشخ ىػ 
 .ٓٔ٘خفي. يشطخ: نطخية الفعل الكالمي: استشتاج  يتػصل إليو السخاَشب عغ شخيق السعشى الح

 .ٛٔيشطخ: التعخيفات:   (ٖ)
 .ٖٗاالستمداـ الحػاري في التجاوؿ المداني:   (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٜٔ) 

.. بفزل تػفخ خمفية مغ السعصيات .ّسا يفرح عشو))أّف الستكمع يتػاصل بذكٍل أكبخ م
، فزبًل عّسا يسشحُو قرخ العبارات (ٔ)الدياقية التي يتقاسسيا كّل مغ الستكمع والسخاَشب((

لتأجيج الػضيفة التأثيخية  ،لجى الدامع مغ تدايج في سخعة األحجاث السختمفة عبخ األزمشة
 لجيو.

ػار عادًة بيغ شخفي التػاصل مغ رّد يجرج ضسغ التػاصل الزسشي ما يدتمدمو الح
وال يسكغ إدراؾ مقاصجه  ،السخاَشب عمى الستكمع بسا ال يرّح حخفّيًا أف يكػف رّدًا عميو

وقج يقع ذلظ مغ  ،التػاصمية إال بعج االستجالالت التي يقـػ بيا الستكمع لفيع مخاد السخاَشب
ستجالؿ بداشة وتعقيجًا بقخب ما ))وتتفاوت مخاحل اال ،السخاَشب والستكمع في حػاٍر واحج

، ويسكششا تمّسذ ذلظ (ٕ)يقػلو الستكمع أو السخاشب مّسا يتػقعو اآلخخ مغ رّد أو ُبعجه عشو((
ويكاد أحج الكتب يتسحػر بأكسمِو حػؿ  ،في الكتب التي كانت بيغ اإلماـ )ع( ومعاوية
وىػ ما جاء مغ كتاب لُو )ع( في جػاٍب  ،الخاّصية الزسشية لؤلفعاؿ اإلنجازية غيخ السباشخة

َوَأمَّا َقْػُلَظ ِإنَّا َبُشػ َعْبِج َمَشاؼ  َفَكَحِلَظ َنْحُغ َوَلِكْغ َلْيَذ ُأَميَُّة َكَياِشع  ))لسعاوية يخّد فيو عميو: 
ِخيُح َواَل َحْخٌب َكَعْبِج اْلُسصَِّمِب َواَل َأُبػ ُسْفَياَف َكَأِبي َشاِلب  َواَل اْلُسَياِجُخ كَ  الصَِّميِق َواَل الرَّ

، فقج ذىب الذارحػف إلى أف قػؿ (ٖ)(َكالمَِّريِق َواَل اْلُسِحقُّ َكاْلُسْبِصِل َواَل اْلُسْؤِمُغ َكاْلُسْجِغِل(
معاوية )إنا بشػ عبج مشاؼ( خبخ متزسغ الستعصاؼ اإلماـ واستجراجو مغ قبل معاوية 

ماـ )ع( مغ حيث الفزيمة والذخؼ أو ىػ بقرج االستػاء مع اإل ،لغخض وضع الحخب
. وقج رجح البحخاني (ٗ)فسا يدتحّقو أحجىسا مغ مشرٍب ومقاـ فإنو قائع لآلخخ أيزاً  ،تبختخاً 

: ))فإّني أضشظ لػ كتاب معاوية الحي أرسمو لئلماـ اعتسادًا عمى ما جاء في ،القرج األّوؿ
ويبجو ىحا  ،لع يحبيا بعس عمى بعس (( ،عمست أّف الحخب تبمغ بشا وبظ ما بمغت وعمسشا

 ،وغمبتيا عمى العقػؿ ،ألف كتاب معاوية يجور حػؿ بياف آثار الحخب ،القرج ىػ األقخب
                                                           

 .ٜٙالتجاولية مغ أوستغ إلى غػفساف:   (ٔ)
 .ٕٓٔآفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ:   (ٕ)
 .ٖ٘ٚنيج البالغة:   (ٖ)
 .ٛ٘ٗ/ٖ، والذيخازي:ٜٖٕ/ٛٔ، والخػئي: ٖٕٗ، والدخخدي:٘ٔٗ/ٕيشطخ: الكيحري:  (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٓ) 

فيػ مجعـػ بدياقات  ،والخػؼ مغ دواميا ،فكبلمُو فيو إشعار بالجدع مغ عّس الحخب
سخسل والسخَسل إليو، ويزب  التي تسّثل ))شخشًا تجاولّيًا يحكع العسمية التػاصمية بيغ ال ،الكبلـ

وىحا الخبخ  ،: ))إّنا وإياؾ في غايٍة لع نبمغيا بعج((لحا أجابو )ع( بقػلو ،(ٔ)كل  اإلندياحات((
))وىػ مدتمـد لتخػيفو  ،وىي الطفخ بو وىبلكو ،متزسغ لمتيجيج ببقاء الحخب إلى الغاية مشيا

 .(ٕ)والتيػيل عميو ومْشع ما شمَب مغ وضع الحخب((

 ،ىشا كيف يدتعسل اإلماـ )السخاَشب( في تػاصمو أفعااًل إنجازّية غيخ مباشخة محظيُ 
فالفعل اإلنجازي )إّنا  ،في رّده عمى األفعاؿ غيخ السباشخة التي عسَج إلييا معاوية )السخِسل(

ولكغ َفِيَع مشو الذارحػف  ،وإياؾ في غايٍة لع نبمغيا بعج( ليذ جػابًا مباشخًا لمصخؼ اآلخخ
 ،األوؿ مباشخ أو حخفي وىػ اإلخبار بعجـ انتياء الغاية بيشيسا، والثاني غيخ مباشخ ،أمخيغ

فالفعل اإلنجازي غيخ السباشخ محّػؿ عغ الفعل  ،وىػ التيجيج والتخػيف بيبلكو وقتموِ 
 .(ٖ)وال يكػف العكذ ،ومغ ثع فيػ متزسغ لو ،السباشخ

عمى حقيقة إثبات ما قالو  تخدد الذارحػف في قػلو )ع(: ))فكحلظ نحغ(( بيغ حسمو
فيكػف كبلمو )ع(  ،أو ىػ محسػؿ عمى التعخيس بو ،معاوية مغ انتدابو إلى بشي عبج مشاؼ

محسػاًل عمى السساشاة وفخض التدميع ثّع يتدمدل فيسا بعج لشفي ما افتخضُو كسا في كثيٍخ مغ 
 الحػارات، وقج اعتسج أصحاب ىحا القرج عمى قخيشتيغ: 

 ،شية التي ضّسشيا اإلماـ )ع( في تختيبو لمسفاضمة بيغ آبائو وآباء معاويةالسقاصج الزس -ٔ
ألنيسا لرمٍب  ،فقج ذكخ السعتدلي أف التختيب يقتزي أف يجعل ىاشسا بإزاء عبج شسذ

إاّل أنو )ع( لّسا كاف في  ،وحخب بإزاء أبي شالب ،وأف يكػف  أمية بإزاء عبج السصمب ،واحج
. وقج رّد الخػئي ما ذىب إليو (ٗ)لى جعل ىاشع بإزاء أميةصفيغ بإزاء معاوية اضصّخ إ

                                                           

 .ٜٕالتجاولية ضالؿ السفيـػ وآفاقو:   (ٔ)
 .ٜٖٓ/ٗالبحخاني :  (ٕ)
 .ٚٛآفاؽ ججيجة في البحث المغػي السعاصخ:  يشطخ: (ٖ)
 .ٛٔٔ/ ٘ٔيشطخ: السعتدلي:   (ٗ)
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وقج اعتسج  ،ووقف عمى السقاصج التػاصمية التي ضّسشيا اإلماـ في كبلمو ،السعتدلي في ىحا
وىػ ما  ،فييا عمى الدياؽ التاريخي الحي أوجب تشطيخ كّل واحج مغ الثبلثة قباؿ صاحبو

باء اإلماـ )ع( وعمّػ مقاميع وشخفيع عمى آباء جخى بيغ كل مشيع مغ مشافخة شيجت بديادة آ
فزبًل عغ أّف في ىحا التختيب ))إشارة لصيفة دقيقة إلى عجـ انتياء ندب الخرع  ،خرسو

 .(ٔ)إي عجـ كػنو مغ صسيع قخير(( ،إلى عبج مشاؼ

فبعج أف بّيغ )ع(  ،اعتسادًا عمى ما ذكخه اإلماـ في تختيب الرفات الخاّصة بسعاوية – ٕ
َواَل أخح بحكخ صفاتيسا الشفدانية الخاّصة بقػلو: )) ،الرفات الصارئة مغ جية آبائيسا

ِخيُح َكالم ِريِق َواَل اْلُسِحقُّ َكاْلُسْبِصِل َواَل اْلُسْؤِمُغ َكاْلُسْجِغلِ  وقج تشّبو  ،((اْلُسَياِجُخ َكالص ِميِق َواَل الر 
إذ ذكخ أّف ذلظ  ،في عجـ ترخيح اإلماـ بالقػؿ: وال أنا كأنت السعتدلي إلى القرج الزسشي

وتخّفَع اإلماـ عغ  ،فيػ متزسغ لمتعخيس بسعاوية ،قبيح في أف ُيقاس بو أحج مغ السدمسيغ
لحا كّشى )ع( بحكخ الرفات التي تتسحػر كميا حػؿ أفعاؿ إنجازية غيخ  ،ىحه السقايدة

 : (ٕ)وىي كاآلتي ،وة التي زعسيا الخرعونفي السدا ،مباشخة متزسشة لقرج التعخيس

 القرج التػاصمي معاوية اإلماـ )ع( ت
وخّدة خرسو لكػنو  ،شخفو )ع( ليجختو مع الخسػؿ )ص( الصميق السياجخ ٔ

وىي حدغ  ،شميقًا وابغ شميق، وىحا يدتمـد فزيمة نفدانية
 وانتفاؤىا عغ خرسو. ،اإلسبلـ والشّية الرادقة الحّقة لو )ع(

الحي  ،وىحه تتزسغ قرجًا ضسشيًا بزخِب ما يدعى إليو معاوية المريق الرخيح ٕ
بخبلؼ  ،وىحا ال يتحقق في الجعي ،يخى الخبلفة لشفدو حّقاً 

 .اإلماـ )ع( الحي ىػ صخيح الشدب في قخير
 ،اإلشارة ضسشّيًا لقػؿ الخسػؿ )ص( بسبلزمة الحّق لعمي )ع( السبصل السحقّ  ٖ

                                                           

وقج ذكخ الذارح ما يعزج رأيو استشادًا إلى كتب التأريخ واألنداب، إذ ذكخ قّرة )ذكػاف(  .ٖٕٓ: ٛٔالخػئي:   (ٔ)
 .ٜٖٔ، ٔٛ، ٓٛغالـ أمية، وقّرة )ىشج(، وغيخ ذلظ ما يقجح بشدب معاوية. يشطخ: مثالب العخب والعجع: 

، والسػسػي: ٕٗٗ/ٖشية:، ومغٖٕٛ/ٗ، والبحخاني: ٛٔٔ/٘ٔ، والسعتدلي: ٛٗ/ٖ، والخاونجي:ٖٔٚيشطخ:البييقي:  (ٕ)
 .ٕٙٗ/ٖ، ومغشية:ٖٔ٘/ٗٔ، والشقػي:ٕٗ٘/ٖ، والسجمدي:ٓٛٔ/ٗ
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وقج أّكج  ،جانبًا لمحّق وإف ادعى ذلظ بمدانوفالحي يعاديو يكػف م
يِغ ِإم ا َرْغَبًة ذلظ )ع( في الكتاب نفدو: )) ُكْشُتْع ِمس ْغ َدَخَل ِفي الجِّ

 َو ِإم ا َرْىَبًة((.
وىسا أقخب  ،وىحا األمخ نتيجة لتدمدل الرفات الدابقة السجغل السؤمغ ٗ

 الكساالت والخذائل لمعبج.
 

عشج قػلو )ع(: ))وال الرخيح كالمريق((  وتابعُو الذيخ عبجه، ،وقج وقف السعتدلي
إذ ذىب إلى أف السخاد بو الرخيح في  ،ليزّسشُو قرجًا آخخ مخالفًا فيو جّل الذارحيغ

ولعّل ما ذىب  .(ٔ)والمريق مغ أسمع رىبة أو رغبةً  ،وىػ مغ أسمع اعتقادًا وإخبلصاً  ،اإلسبلـ
ثع أّنو ال داعي لمعجوؿ بالمفظ عغ ضاىخة إاّل  ،ألّنو ال شاىج عميو أوالً  ،إليو الذارح بعيج

 ، فيػ غيخ مجعػـٍ لغػّيًا وسياقّيًا.(ٕ)بقخيشة

ويبجو أّف القرج الزسشي الحي تجور عميو ىحه الرفات ىػ الخّد عمى ما ادعاُه 
تتسّثل  ،مانعة ويسكغ تقديسيا عمى قدسيغ؛ األوؿ: صفات خارجية ،معاوية بحّقو في الخبلفة

وقج نفى هللا تعالى الػالية عغ السؤمشيغ الحيغ لع يياجخوا فكيف بالصمقاء؟ كسا  ،بكػنِو شميقاً 
. (ٖ)الخمفاء مغ قخير فق  أفّ وقج نّز الشبي )ص( عمى  ،أّنو ليذ صخيح الشدب في قخير

حة لوُ  (، فسع إمكانية تتسّثل في كػنو )مبصبًل ومجغبلً  ،والقدع الثاني : صفات ذاتية غيخ مخجِّ

                                                           

 .ٜٔ/ٖ، وعبجه:ٜٔٔ/٘ٔيشطخ: السعتدلي:   (ٔ)
وقج أفخغ الذيخ عمي الكػراني الكثيخ مغ السرادر التأريخية وكتب األنداب في مػضػع ندب معاوية. يشطخ:   (ٕ)

 .٘ٛ-ٓٛ/ٕجػاىخ التاريخ: 
ِإفَّ الَِّحيَغ آَمُشػْا َوَىاَجُخوْا َوَجاَىُجوْا ِبَأْمَػاِلِيْع َوَأنُفِدِيْع ِفي َسِبيِل َّللّاِ َوالَِّحيَغ آَووْا )ما يخّز الرفة األولى قػلو تعالى:   (ٖ)

َنَرُخوْا ُأْوَلػِئَظ َبْعُزُيْع َأْوِلَياء َبْعس  َوالَِّحيَغ آَمُشػْا َوَلْع ُيَياِجُخوْا َما َلكُ  غ َواَلَيِتِيع مِّغ َشْيء  َحتَّى ُيَياِجُخواْ وَّ . ٕٚاألنفاؿ:  (ع مِّ
أّما قػلو )ص( فيػ مذيػر، ولع يخالفو مغ الفقياء إال أبا حشيفة. يشطخ تفريل ذلظ في ترحيح القخاءة في نيج 

َة ِمْغ ُقَخْير  ُغِخُسػا ِفي َىَحا ا)وما بعجىا. وقاؿ )ع(:  ٘ٚٔالبالغة:  ْلَبْصِغ ِمْغ َىاِشع  اَل َتْرُمُح َعَمى ِسَػاُىْع َو اَل ِإفَّ اأْلَِئسَّ
 .ٕٔٓ. نيج البالغة: (َتْرُمُح اْلُػاَلُة ِمْغ َغْيِخِىعْ 
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كػف الباشل والسشافق واليًا إاّل أّف ذلظ يشتفي بػجػد الػالي السؤمغ السحّق، فيػ األحّق 
 واألولى واألرجح.

وتججر اإلشارة ىشا إلى أّف الذارحيغ قج وقفػا عمى إستخاتيجية التػاصل الزسشي 
كسا  ،االسع الرخيحالستعساؿ )الكشية( في خصابات اإلماـ )ع( في بعس األحياف بجاًل مغ 

ـٍ لو عغ عسخو بغ العاص:  َعَجبًا اِلْبِغ ))في الكتاب السحكػر، ومثمُو قػلُو )ع( في كبل
ـِ َأفَّ ِفيَّ ُدَعاَبًة.. ا شية قج تكػف متزسشًة لذيء مغ فسع أّف الكُ  ،(ٔ)((الشَّاِبَغِة َيْدُعُع أِلَْىِل الذَّ

الدياؽ الػاردة فيو يسشحيا مقاصج ضسشّية ذات الفحر االجتساعي في ضاىخىا إاّل أّف شبيعة 
إذ أجسع الذارحػف عمى أّف الشابغة ىي أـّ عسخو بغ العاص،  ،أبعاٍد ميّسة في الشّز 

وكاف مغ عادة العخب أف تدسي الخجل باسع أّمو إّما  ،ايت بحلظ لشبػغيا واشتيارىا بالدنوُسس
وإّنسا كّشى عشُو اإلماـ )ع( دوف أف  ،شيةلكُ وكاف ابغ العاص معخوفًا بيحه ا ،لذخفيا أو لجنائتيا

 . (ٕ)وقجحًا في ندبوِ  ،يرّخح باسسو ذّمًا لُو وتعخيزًا بخّدتو

ولعّل الستعساؿ الكشية ىشا مقاصج تػاصمية أخخى عسَج اإلماـ )ع( عمى إببلغ الستمقي 
مغ خبلؿ االشتغاؿ عمى الثػابت السختكدة  ،اعتسادًا عمى الدياؽ العْخفي ،بيا برػرة ضسشية

في الػعي الجسعي عشج السدمسيغ، ومغ ذلظ حجيث الخسػؿ )ص( السذيػر لئلماـ )ع(: 
فيػ يقع ضسغ االعتقادات الخمفية  ،(ٖ)))ال يحّبظ إال مؤمغ وال يبغزظ إال مشافق وابغ زنا((

                                                           

 .٘ٔٔنيج البالغة:   (ٔ)
، ٕٓٚ/ٕ، والبحخاني:ٖٗٔ/ٕ، السعتدلي:ٚٛ،والدخخدي: ٓٓٗ، والكيحري:ٕٖ٘/ٔ، والخاونجي:ٗٙٔيشطخ:البييقي:  (ٕ)

:ٕٕٔ/ٕ، وعبجه:ٕٗٔ/ٕ، والقدويشي:٘/ٚ، والشقػي:ٖٕٙ/ٕلعمػي:، وإٙٛ/ٓٔوالخػئي:  . وىحا ٕٓٛ/ٖ، ومكاـر
أف كاف ال يدتشكف مشو، كسا ُيخوى أّنُو ُجِعل لخجل  ألف ديشار عمى  والمقب كاف مذيػرًا بو ابغ العاص قبل الشيج، بل إنّ 

عشدة. يشطخ: االستيعاب:  أّمو وىػ عمى السشبخ، فأجابُو: أّمي سمسى بشت حخممة، ُتمقب الشابغة مغ بشي غيدألو ع
ٖ/ٔٔٛ٘. 
قج أششب العالمة شسذ الجيغ دمحم بغ الجدري بحكخ الخوايات واألسانيج الػاردة بخرػص ىحا الحجيث ومزاميشو،   (ٖ)

، معخوٌؼ أ ّنُو ما يبغس عميًا )رض( إاّل ولج زنا. وقج ذكخ عّجة أسشانيج عغ حتى قاؿ: وىحا مذيػر مغ قبل وإلى اليـػ
قػؿ أبي سعيج الخجري )رض(: كّشا معاشخ األنرار نبػر )نختبخ ونستحغ( أوالدنا بحّبيع عميًا )رض(، فإذا ُوِلج فيشا 

 . ٜٔ-ٙٔمػلػد فمع يحبُو عخفشا أّنو ليذ مّشا. يشطخ: مشاقب األسج الغالب : 
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سييا )ديكخو(، إذ ُتعّج مغ السذتخكة بيغ الستكمع ومخاَشبو، أو )معخفة االقتداـ( كسا يد
السختكدات األساسّية في اإلستخاتيجية الزسشية؛ ))ألّف انعجاميا سيدتػجب صياغة صخيحة 

فمّسا كاف ابغ العاّص معاديًا لئلماـ )ع(  ،(ٔ)لمسعمػمات الخمفية الخفية وراء األقػاؿ السشَجدة((
مغ جيٍة وأمانًا مغ ػالي( خػفًا وىػ ابغ زانية فيحا يسشح الستمقي مغ الصخفيغ )السعادي والس

فزبًل عّسا تعسمو مثل ىحه الخصابات مغ تحخيٍظ لقيع العخوبة األصيمة في  ،الجية األخخى 
قائج دتشكف أف تكػف تحت إمخة فعادة العخب ت ،واستشياض أنفتيع ،نفػس أعجاء اإلماـ )ع(

َأَما ِديٌغ وقج تػّضحت ىحه السقاصج في قػلِو )ع(: )) ،ُعخفت أّمُو بالبغاء والفجػر ،حايك
ُبُيُع اْبُغ ...َيْجَسُعُكْع َواَل َحِسيٌَّة َتْذَحُحُكعْ  ِ َقاِئُجُىْع ُمَعاِوَيُة َوُمَؤدِّ ـ  ِمَغ اْلَجْيِل ِباّلِلَّ َوَأْقِخْب ِبَقْػ

قرٍج ما مغ خبلؿ ( تقػد إلى إنتاج يذػز سيفتغجو الكشية ىشا بػصفيا )س ،(ٕ)(الشَّاِبَغِة(
 ،مػضػع( عبخ عشرخ التػس  اإللدامّي )السؤّوؿ( –تأسيذ عبلقٍة سيسيائّية بيغ )ماثػؿ 

جاوز السعشى تذّكل دواّؿ تديخ في نفذ الستمقي عبخ سيخورة تأويمّية في مخاوغة داللّية تت
 .(ٖ)غيخ مباشخ ىػ السخاد ضسشيّ  السباشخ لتكػيغ قرجٍ 

َوَأمَّا َقْػُلَظ ِإفَّ اْلَحْخَب َقْج َأَكَمِت اْلَعَخَب ِإالَّ ُحَذاَشاِت لسعاوية: ))وقاؿ )ع( في الكتاب   
وقػؿ معاوية  ،(َأْنُفذ  َبِقَيْت َأاَل وَمْغ َأَكَمُو اْلَحقُّ َفِإَلى اْلَجشَِّة َوَمْغ َأَكَمُو اْلَباِشُل َفِإَلى الشَّاِر(

وذىبت  ،كسا يقػؿ، قج ))رّقت األجشاد ،ألنو ،متزسغ ىشا االستعصاؼ لػضع الحخب أيزاً 
فيػ يخيج أف يقػؿ  أّف ))التبقية عمى  ،إذ جعَل مغ حفظ الخجاؿ ذريعة لحلظ ،الخجاؿ((

لحا جاء جػابو )ع( جػابًا ضسشّيًا قائسًا عمى  ،(ٗ)األجشاد لحفظ اإلسبلـ وتقػيسو أمخ واجب((

                                                           

 .٘ٛٙ. ويشطخ: القامػس السػسػعي الججيج لعمػـ المداف:ٜٕٗلسػسػعي لمتجاولية:القامػس ا  (ٔ)
 .ٜٕ٘نيج البالغة :  (ٕ)
 .ٜ٘يشطخ : التجاوليات وتحميل الخصاب:  (ٖ)
 .ٕٚٔ/ ٗالبحخاني:   (ٗ)
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(ٖٔ٘) 

 يالػقػؼ عمى القرج التػاصم مجسػعة مغ االستجالالت التي يدتصيع السخاَشب مغ خبلليا
 :(ٔ)ليا، وىػ ما تشّبو لُو الذارحػف 

 .بدبب بغييع ،إف ىؤالء الجشػد الحيغ قتمشاىع إّنسا قتميع الحقّ -ٔ

 كّل مغ قتمو الحّق فسريخه إلى الشار. -ٕ

 ونتيجة لحلظ فإف جشػدؾ مريخىع الشار.  -ٖ

 كّل مغ كاف مغ أىل الشار ال أسَف لفقجه. -ٗ

وىحا السشحى  ،ىشا أف التػاصل الزسشي يتخح مشحى سّمسيًا لمػصػؿ إلى السقرػدإذ نمحظ 
يدتمـد أيزًا أف يكػف أصحابو )ع( في الجشة عمى خبلؼ خرسو. ولعّل في ندبة اإلماـ 

والحّق مع  ،)ع( القتل لمحّق إشارة ضسشية لقػؿ رسػؿ هللا )ص(: ))عمي مع الحقّ 
  كاف لدامًا أف يكػف الحّق معو. ،يخ السؤمشيغ، فمسا كاف مغ قتميع ىػ أم(ٕ)عمي((

ظِّ ِمشِّي َعَمى الخَِّجاِؿ َفَمْدَت ِبَأْمَزى َعَمى الذَّ اْسِتَػاُؤَنا ِفي اْلَحْخِب وَ  َأمَّا)وَ وقاؿ )ع(: )
ْنَيا ِمْغ َأْىِل اْلِعَخاِؽ َعَمى اْلَيِقيِغ وَ  ـِ ِبَأْحَخَص َعَمى الجُّ ا ، فقػؿ معاوية اآْلِخَخِة((َلْيَذ َأْىُل الذَّ

وإف ما  ،بل ىػ ثابت فييا ،متزسغ لئليياـ بأّنو مّسغ ال يشفعل عغ ىحه الحخوب وإف اشتجت
وجػابو )ع(  ،(ٖ) وكبلمو ىحا فيو تيػيل وتخػيف ،يجخي فييا مغ اليبلؾ فعمى العدكخيغِ 

ـ كػني وىحا يدتمد  ،بأّنظ لدت أمزى في أمخؾ عمى الذّظ مشي عمى اليقيغ في أمخي 
كسا أّف أىل الذاـ يصمبػف بقتاليع  ،ألني عمى بريخة ويقيغ ،أمزى في أمخي وأولى بالغمبة

ونيتجًة  ،وأىميا أولى بالغمبة والقيخ ،وشخؼ اآلخخة أعمى ،وأىل العخاؽ يصمبػف اآلخخة ،الجنيا

                                                           

. ٕ٘ٗ/ٖ، ومغشية:ٖٕ٘/ٓٔ، والتدتخي:ٖٕٙ/ٛٔ، والخػئي:ٜٖٓ/ ٗ، والبحخاني: ٛٔٔ/ ٘ٔيشطخ:السعتدلي:   (ٔ)
، وىي عشجىع أليق، ألف الحّق يأكل أىل الباشل، وأما عمى ما (أال ومغ أكمو الحّق فإلى الشار)وذكخوا أف ىحا الكالـ روَي 

 ُذِكخ فعمى تقجيخ إضافة كمسة )أعجاء( لمحق ولمباشل.
 .ٜٖٙ/ٖٕيشطخ: السعجع الكبيخ:   (ٕ)
 .ٛ٘ٗ/ٖ، والذيخازي:ٕٚٔ/ ٗيشطخ: البحخاني:   (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٙ) 

اآلخخة  مغ يصمب فّ وإ ،ذلظ ىػ تكحب السداواة بيشيسا لكػف الستيقغ أرجح في فعمو مغ الذاؾّ 
 .(ٔ)ليذ كسغ يصمب الجنيا

 اإلستخاتيجية التػجييّية:-ثانياً 

أّنيا ))كّل السحاوالت الخصابية التي يقـػ بيا السخِسل، بجرجات عّخفيا )سيخؿ( 
، عمى أف اإلنجاز في (ٕ)مختمفة، لمتأثيخ في السخَسل إليو، ليقػـ بعسٍل معيغ في السدتقبل((

ولكغ قج تذاركيا فيو أفعاؿ أخخى كأفعاؿ  ،األفعاؿ التػجييّية السدتقبل ُيعّج مائدًا ميّسًا في
))أّما الذخط السعّج ليا  ،لحا يسكغ عّجُه شخشًا عاّمًا لسحتػاىا القزػي  ،الػعج وأفعاؿ االلتداـ

فيػ قجرة السخاَشب عمى أداء السصمػب مشو. والحالة الشفدية التي تعّبخ عشيا األمخيات ىي 
 .(ٖ)اإلرادة أو الخغبة((

وتتعمق ىحه االستخاتيجية بسبجأ التعاوف الحي يديع في ضب  ىحه األفعاؿ لمجاللة عمى 
ل إليو لفيع القرج الحي يخومو بعيجًا عّسا يسكغ ألف السخِسل يفتخض تعاوف السخسَ  ،مقاصجىا

لحا يجعل )باخ( ليحه االستخاتيجية افتخاضات مدبقة  ،أخخى  أف يخخج إليو الشّز مغ مقاصجَ 
التي تتحقق عشجما يقجـ السخسل في تػاصمو التػجييي  ،قاعجة الكعّ  ،افي قاعجتيغ ىستشحرخ 

التي تتحقق عشجما يحاوؿ السخِسل أف  ،وقاعجة الكيف ،عمػمات ضخورية لمسصاوعة واإلذعافم
كانت  ـسػاء ذكخىا في الخصاب أ ،لحجج السبخرةامع امتبلكو  ،يجعل تػجييو مسكشاً 

 .(ٗ)مفتخضة

بذكٍل أساس، عمى دراسة أسمػبي األمخ والشيي، ألّف  ،البحث ىشا مختكداً وسيكػف 
أو تخخج لسقاصج أخخى  ،دىسا في الشيج ىػ إّما أف تكػف بسعشاىا الحقيقيو الغالب في ور 

جسيع  وجػدفزبًل عغ  ،تشجرج عادًة تحت ىحه االستخاتيجية كالشرح واإلرشاد والتححيخ
                                                           

 .ٔٛٔ/ٗ، والسػسػي:ٕ٘ٗ/ٖ، ومغشية:ٕٛٔ/ٛٔيشطخ: الخػئي:   (ٔ)
 .ٖٖٙاستخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٖٔنطخية أفعاؿ المغة بيغ فالسفة المغة السعاصخيغ والبالغييغ العخب:  (ٖ)
 .ٖٖٛاستخاتيجيات الخصاب: يشطخ:   (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٚ) 

األساليب في الشيج؛ إذ تتسثل المدانية بكػف الفعل تاّمًا، أي  الذخوط المدانية والتجاولية ليحه
حامبًل لسعشى تاـّ مع داللة الريغ السدتعسمة عمى ىحه األساليب، أّما التجاولية فيي
(ٔ): 

أي كػنُو في مختبة أعمى مغ رتبة السخاَشب مّسا  ،شخط االستعبلء أو الدمصة في السخِسل -
الكّف عشُو. فسختبة السخِسل ميّسة إلجخاء ىحيغ األسمػبيِغ عمى  أو ،يجعمو ممدمًا بإنجاز الفعل

 واكتداب الفعل التػجييي ليسا. ،الحقيقة

مع قجرة السخسل  ،شخط اإلرادة والقرج: إف الستكمع يخيج مغ السخَسل إليو أف يشجد الفعل -
 إليو عمى القياـ بو. 

 السخَسل إليو لمقياـ بالفعل. التي تجفع ،شخط االقشاع الستعمق بتعّمق الصمب بالحجج -

بل ال بّج مغ تػافخ الجانب  ،فاإلستخاتيجية التػجييية ال تعتسج الجانب المغػي فحدب
))فتػّفخ الدمصة شخط أساس عشج  ،التجاولي أيزًا الستسّثل بذكل كبيخ بدمصة السخسل

(ٕ)استعساؿ معطع آليات إستخاتيجية التػجيو((
رئيدًا في إنتاج  تأثيخاً الدمصة  تستمظإذ ، 

دوف االستخاتيجيات مغ تعسل عمى تخجيح استخاتيجية تػاصمية معيشة و  ،الخصاب وتأويمو
وفقًا لسا تقتزيو سمصتو؛  ،إذ ))يختار السخِسل إستخاتيجية الخصاب السشاسبة لمدياؽ ،األخخى 

ت لجى ، فالدمصة في ىحه االستخاتيجية مغ الزخورا(ٖ)إّما بتفعيميا أو بالتشازؿ عشيا((
حتى يتسكغ السخِسل مغ  ،عمى شخط أف تكػف معمػمة ومجركة لجى الستمقي ،السخِسل

وال يدأؿ عغ مجى امتبلؾ الدمصة مغ  ،ويكف  الستمقي عغ محاسبتو ،تجديجىا في الخصاب
 عجمو.

                                                           

 .٘ٛٔ، ومقاالت في التجاولية والخصاب: ٔٚيشطخ : التجاولية مغ أوستغ إلى غػفساف:   (ٔ)
 .ٕٖ٘استخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٕٕٕاستخاتيجيات الخصاب:   (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٛ) 

ما يسّيد الدمصة في خصاب الشيج أّنيا ليدت مقرػرة عمى مؤسدٍة دوف غيخىا، إّف   
)اإلماـ( بػصفو خميفة حاكسًا عمى  نفدوبل ىي سمصة عاّمة يكتدبيا الخصاب مغ السشتج 

 وىحا يعشي أف وجػد الدمصة سابق عمى التمفظ بالخصاب. ،جسيع السدمسيغ

نحػ ما كتبو )ع( لبعس أمخاء جيذو:  ومغ ذلظ  كتبُو )ع( إلى قادتو أو عّسمو، عمى
 ،(ٔ)((َفاْنَيْج ِبَسْغ َأَشاَعَظ ِإَلى َمْغ َعَراَؾ َواْسَتْغِغ ِبَسِغ اْنَقاَد َمَعَظ َعسَّْغ َتَقاَعَذ َعْشظَ ))

فخصاب الدمصة واضح في الشّز مغ خبلؿ االستخاتيجية التػجييية التي يػجو بيا اإلماـ 
واألمخ في الشّز أمخ حقيقي، سػاء  ،)ع( بعس قادتو لمشيػض بػجو الخارجيغ عغ الصاعة

ونمحظ أف سمصة التػجيو في كبل األمخيغ  .أكاف في أمخ القتاؿ أـ في تخؾ مغ تقاعذ وتأخخ
الدياؽ متعمقًا بأصحاب الجسل الحيغ عدمػا عمى  سػاء أكاف ،لسػقفتتشاسب مع سياؽ ا

الحخب والخخوج عغ شاعتو )ع(، كسا ذكخ بعس الذارحيغ، أـ كاف متعمقًا بذخذمة مغ 
يكػف تخؾ  ،وفي مثل ىحا الدياؽ ، الفتشة وإحجاث الذقاؽ والعريافالشاس أبػا إال

وقج استجّؿ  ،ميغ ويحبصػنيع عغ القتاؿألنيع قج يثبصػف السقات ،الستقاعديغ أولى وأفزل
َنَىْ خَسَجُىاْ فُِكُم مَّا شَادُوكُمْ إِالَّ خَبَاالً وألَوْضَؼُىاْ الذارحػف عمى ىحا بقػلو تعالى: ))

 .(ٕ)(ٚٗ(( )التػبة:خِالَنَكُمْ ََبْغُىوَكُمُ انْفِخْنَتَ

وىحا  ،الخصابوتعّج عبلقات القخبى العسػدية الستأصمة مغ أىع مرادر الدمصة في 
َتُدوُؿ اْلِجَباُؿ َواَل َتُدْؿ َعسَّ عشجه الذارحػف في خصابو )ع( لػلجه دمحم بغ الحشفية: )) ما وقف

ـِ َوُغسَّ َبَرَخَؾ  َ ُجْسُجَسَتَظ ِتْج ِفي اأْلَْرِض َقَجَمَظ اْرـِ ِبَبَرِخَؾ َأْقَرى اْلَقْػ َعَمى َناِجِحَؾ َأِعِخ َّللاَّ
ِ ُسْبَحاَنوُ َواْعَمْع َأفَّ الشَّْر  فالخصاب يكاد يقـػ عمى أسمػبي األمخ والشيي  ،(ٖ)((َخ ِمْغ ِعْشِج َّللاَّ

الحقيقيِغ كػنيسا صادريِغ عغ القائج مغ جية، فزبًل عغ صجورىسا مغ األب إلى االبغ مغ 

                                                           

 .ٖٙٙنيج البالغة:   (ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ، والسػسػي:ٖٛٛ/ٖ، ومغشية:ٜٔ٘/ٖٔ، والتدتخي:ٕٕٚ، والدخخدي:ٚٔ/ٖيشطخ: الخاونجي:   (ٕ)
 .٘٘نيج البالغة:   (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٜٔ) 

، وىحا ما يكدب الخصاب سمصة عميا لتحقيق قػتو اإلنجازية والتأثيخية لجى (ٔ)جية أخخى 
وتكػف مدتسّجة  ،صاب األمخ والشيي يجب أف يتػافخ عمى سمصة ضامشة لتشفيحىسافخ ،الستمقي

ألّنو  ،وبجونيا يزحي الخصاب مغ قبيل القػؿ الخالي مغ القػة ،مغ ذات السشذئ -عادةً –
 .(ٕ)))ال بج  لؤلمخ والشيي مغ سمصة تسشح الخصاب قػتُو اإلنجازية((

وتبخز الدمصة في التػاصل التػجييي بذكٍل واضح في الشيج مغ خبلؿ وصاياه )ع( 
اَل ُتَقاِتُمػُىْع أـ لجشجه كسا في وصيتو لجيذو قبل لقاء العجو برفيغ: )) ،ت ألوالدهسػاء أكان

ة  َوَتْخُكُكْع ِإيَّاُىْع َحتَّ  ِ َعَمى ُحجَّ ٌة ُأْخَخى َلُكْع َعَمْيِيْع َحتَّى َيْبَجُءوُكْع َفِإنَُّكْع ِبَحْسِج َّللاَّ ى َيْبَجُءوُكْع ُحجَّ
ِ َفاَل َتْقُتُمػا ُمْجِبخًا َواَل ُتِريُبػا ُمْعِػرًا َواَل ُتْجِيُدوا َعَمى َجخِ  يح  َواَل َفِإَذا َكاَنِت اْلَيِديَسُة ِبِإْذِف َّللاَّ

ْنُفِذ َواْلُعُقػِؿ ِإْف ُكشَّا َلُشْؤَمُخ ِباْلَكفِّ َعْشُيغَّ َتِييُجػا الشَِّداَء ِبَأًذى..َفِإنَُّيغَّ َضِعيَفاُت اْلُقَػى َواأْلَ 
ُجُل َلَيَتَشاَوُؿ اْلَسْخَأَة ِفي اْلَجاِىِميَِّة ِباْلَفْيِخ َأِو اْلِيَخاَوةِ  َفُيَعيَُّخ ِبَيا  َوِإنَُّيغَّ َلُسْذِخَكاٌت َوِإْف َكاَف الخَّ

سمػب الشيي أستخاتيجية التػجيو اعتسادًا عمى اوالػصية تقـػ عمى ، (ٖ)((َوَعِقُبُو ِمْغ َبْعِجهِ 
فعمى ىحه الدمصة يعتسج الخميفة  ،السمـد لمسخاَشب بحكِع الحات التي صجَر عشيا الشيي

)السخِسل( في أمخه ونييو. وىحا االستعساؿ الرخيح لريغ الشيي ُيعّج دليبًل عمى أّف اإلماـ 
كػنيا ال ل ،مع حخصو الذجيج عمى االلتداـ بيا ،)ع( أراد أف يبّمغ قرجه التػجييي لجشجه

 يسكغ أف تحسل تأويبًل آخخ.

وما يمفت الشطخ ىشا أّف اإلماـ )ع( يحكخ الحّجة في  مػضعيغ مغ خصابِو فق ،   
والحي  ،فيع يقاتمػف مع الخميفة الذخعي ،ألّف ليع الحّجة ،وىسا؛ في الشيي عغ البجء بالقتاؿ

لحا استذيج  ،فالخارج عميو يكػف مغ البغاة الحيغ يدتحقػف القتاؿ ،انعقجت لُو البيعة
وَإِن طَائِفَخَانِ مِهَ انْمُؤْمِنِنيَ اقْخَخَهُىا فَأَصْهِحُىا بَُْنَهُمَا فَئِن بَغَجْ إِحْدَاهُمَا ػَهًَ انْأُخْسَي الذارحػف بقػلو تعالى: ))

                                                           

 . ٜٙٔ/ٔ، والبحخاني:ٕٔٗ/ٔ، والسعتدلي: ٜٔٔ/ٔ، و الكيحري: ٜ٘ٔ/ٔ، والخاونجي:ٕٔ٘/ٔيشطخ: البييقي:  (ٔ)
 .ٔٛٔ:  الػصايا األدبية إلى القخف الخابع ىجخّيا مقاربة أسمػبية حجاجية  (ٕ)
 .ٖٖٚنيج البالغة :  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٓ) 

ألّف اإلماـ  ،وُيمحظ أّف الحّجة ىشا مزسخة ،(ٜ(( )الحجخات:مْسِ انهَّهِفَقَاحِهُىا انَّخٍِ حَبْغٍِ حَخًَّ حَفٍِءَ إِنًَ أَ

ورّبسا كاف ذلظ اعتسادًا عمى السعارؼ السذتخكة بيغ شخفي  ،)ع( قج أشار إلييا ولع يحكخىا
وذىب البحخاني إلى أّف العّمة  ،االتػاصل التي يكػف ليا أثٌخ كبيخ في غياب الحّجة أو ضيػرى

حخبظ يا لقػلو : )) ،في ذلظ ىػ ما ثبت عشجىع مغ أّف حخب اإلماـ ىي حخب الخسػؿ )ص(
إِوَّمَا جَصَاء ومغ حارب الخسػؿ )ص( يكػف مغ الجاخميغ في قػلو تعالى: )) ،(ٔ)عميٍّ حخبي((

(. فإذا بجأىع الخرع ٖٖ(( )السائجة:زْ ِ فَسَاداً أَن َُقَخَّهُىاْانَّرَِهَ َُحَازِبُىنَ انهّهَ وَزَسُىنَهُ وَََسْؼَىْنَ فٍِ األَ

فَمَهِ اػْخَدَي وىحا قػلو تعالى: )) ،وىي إّنيع مجافعػف عغ أنفديع ،بالقتاؿ كانت حّجة أخخى 

حّجة السبخرة . فعسمية استشتاج ال(ٕ)(ٜٗٔ(( )البقخة:ػَهَُْكُمْ فَاػْخَدُواْ ػَهَُْهِ بِمِثْمِ مَا اػْخَدَي ػَهَُْكُمْ

 ،احتاج فييا الذارحػف إلى عسميات استجاللية ذىشية لمصمب )الشيي( في الشّز الدابق
اعتسجوا فيو عمى كفاياتيع التػاصمية )السػسػعية واإليجيػلػجية  ،ومدار تأويمي متذعب

استشادًا إلى الشرػص الرحيحة مغ القخآف  ،الستسّثمة باالعتساد عمى الثقافة الفقيّية العقجية(
 والدشة الذخيفة.

 ،ونيي االسبلـ عغ ذلظ ،ضعفيغ ،حجج، وىي نياىع عغ التعّخض لمشداء لثبلثو   
فالحاؿ  ،وحاؿ اإلسبلـ مع السذخكات ،فإذا كاف ىحا ىػ الحاؿ في الجاىمية .وسيخة العخب

 .(ٖ)فتشةيكػف أججر بالعفػ مع السدمسات المػاتي انحخفغ في ال

الحي يحتاج  ،األوؿ متعمق بالجانب العقجي ،ذْكخ الحّجة جاء في مػضعيغ ُيمحظ أفّ 
وعجـ االنحخاؼ وراء الفتغ  ،مغ أجل الثبات عمى السبجأ ،فيو السقاتل إلى قّػة الحجة والبخىاف

معتسجًا  ،ق بالجانب األخبلقي الستسثل بإكخاـ السخأة السدمسةوالثاني متعمّ  .وخصػات الذيصاف
 والثقافي الستسّثل بالسػروث. ،والعقجي ،)ع( في ذلظ عمى الجانب العاشفي

                                                           

 .ٓٗ/ٖيشطخ: السعجع الكبيخ:   (ٔ)
 .٘ٔ٘/ٖٔ، والتدتخي:ٙ٘ٔ/ٛٔ، والخػئي:ٖٖٛ/ٗ، والبحخاني: ٗٓٔ/٘ٔ، والسعتدلي:ٖٓٗ/ٕيشطخ: الكيحري:  (ٕ)
 .ٔٚٔ/ٗ، والسػسػي:ٗ٘ٗ/ٖ، والذيخازي:ٛٔٗ/ٖ، ومغشية:ٖٓ٘/ٗٔيشطخ: الشقػي:  (ٖ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٔ) 

ّل الػصايا الػاردة بل إّف جُ  ،أما الشػاىي الػاردة في الشّز فاإلماـ ال يحكخ ليا حّجة
فإّنشا نمحظ  ،التي يكػف مزسػنيا في األغمب قائسًا عمى اإلستخاتيجية التػجييية ،في الشيج

في قػؿ السػصي، ويذيخ بعس الباحثيغ إلى أّف التػاصل التػجييي قج يكػف  غياب الحّجة
والسيسا في الػصية، إذ يخد الصمب فييا مغ دوف ذكخ الحّجة السػجبة لسا  ،خاليًا مغ الحجاج

التي قج تبمغ مغ القػة ما  ،ومخّد ذلظ ألمخيِغ؛ يتعّمق األوؿ مشيسا بدمصة السخِسل ،يخاُه الستكّمع
 ،ف تقجيع الحجج السذّخعة والسؤكجةو نافحًا وقادرًا عمى تحقيق السقاصج مغ دو يجعل خصاب

ويتسّثل األمخ الثاني في كػف الحجج قج بمغت حّجًا مغ الذيػع واالنتذار حتى استغشى 
(ٔ)فغيابيا ال يحػؿ دوف إدراؾ السخاَشب ليا ،السخِسل عغ ذكخىا

وىسا ما يتػافخ عمى الشيج  ،
 في وصاياه.

ّف لذخرية السخِسل أثخًا في عجـ استجعاء الحّجة في كثيٍخ مغ وصاياه، وذلظ ويبجو أ
فالػصية ال يسكغ أف تحقق الفعل التأثيخي السقرػد لجى  ،لسرجاقية كبلمو لجى السخاَشب

وىحا ما ال حاجة لمػقػؼ عميو في  ،الستمقي ما لع يبخىغ فعل السخِسل عمى صجِؽ قػلو
ِ َما َأُحثُُّكْع َعَمى َشاَعة  ِإالَّ َوَأْسِبُقُكْع )) شخز اإلماـ )ع(. وىػ القائل: ي َوَّللاَّ َأيَُّيا الشَّاُس ِإنِّ

 .(ٕ)((ِإَلْيَيا َواَل َأْنَياُكْع َعْغ َمْعِرَية  ِإالَّ َوَأَتَشاَىى َقْبَمُكْع َعْشَيا

تػاتخ أسمػبي األمخ والشيي  ،بػصفيا إستخاتيجية تػجييية ،وُيمحظ في وصايا الشيج
بذكٍل أساس، مرحػبيِغ بحكِخ الحجة السبخرة لمصمب أو بجونيا، والدبب في ذلظ ىػ أّف 

يدتجعي إنجاز فعٍل ما مغ السخاَشب، فزبًل عغ ارتباط  ،التػجيو في جػىخِه أمٌخ شمبي
 فالػصية تدتسجّ  ،وامخ والشػاىيبحاٍت مستمكٍة لمدمصة، تسّكشيا مغ إصجار األ -عادةً –الػصية 

سػاء أكاف ذلظ مغ حيث الػضيفة االجتساعية أـ مغ حيث  ،سمصتيا مغ شخرية السخِسل
ألّف الدمصة قج تتزاعف متى ما ُأوتي السػصي  ،إمكاناتو الخصابية التي يتػافخ عمييا

                                                           

 .ٕٛٔيشطخ: الػصايا األدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا:   (ٔ)
 .ٕٓ٘نيج البالغة:   (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔٗ) 

 ،كفايات تػاصمية عالية تجعمُو قادرًا عمى تغييخ األحػاؿ وإحجاث الفعل التأثيخي لجى الستمقي
 .(ٔ)))ولعّل أىّع مغ مّثل ىحه الرػرة عمّي بغ أبي شالب((

كاف ألسمػبي األمخ  ،وما ورد في الشيج تحت مدّسى الػصية ىي ثسانية مػاضع فق 
والشيي الشريب األوفخ فييا، وقج تسايد األسمػباف بيغ الكثخة والقّمة في ىحه االستخاتيجية تبعًا 

 وشبيعة السخَسل إليو. وىحه السػاضع عمى التختيب اآلتي: ،ومػضػع الػصية ،لدياقات الكبلـ

 الحّجة الشيي األمخ السخَسل إليو ت
 ٕٔ ٕٓ ٚٛ اإلماـ الحدغ )ع( ٔ
 ٖ ٗٔ ٛٔ عّساؿ الرجقات ٕ
 ٘ ٛ ٗ الحدشيغ )ع( ٖ
 ٔ ٔ ٗ شخيح بغ ىانئ ٗ
 ػػػػػ ػػػػػ ٕ عبج هللا بغ عباس ٘
 ٕ ٔ ٔ عبج هللا بغ عباس ٙ
 ٕ ٘ ػػػػػػ قبل صفيغعدكخه  ٚ
 

بعج مشرخفو مغ صفيغ  أّنيا  ،وُيمحظ في وصّية لو )ع( لمحدشيغ )ع( في أمػالو
إذ استعسل فييا )ع( الريغ السعجسية الجاّلة  ،وردت خالية مغ صيغ األمخ والشيي السعخوفة

ِ َعِميُّ وىسا في قػلو : )) ،عمى صيغة األمخ ْبُغ َأِبي َشاِلب  َأِميُخ َىَحا َما َأَمَخ ِبِو َعْبُج َّللاَّ
. (ٕ)(َيْذَتِخُط َعَمى الَِّحي َيْجَعُمُو ِإَلْيِو َأْف َيْتُخَؾ اْلَساَؿ َعَمى ُأُصػِلِو(وَ و )) ،((اْلُسْؤِمِشيَغ ِفي َماِلوِ 

والتدامًا في االستخاتجية التػجييية مغ  الريغ تكػف أكثخ شّجةً مثل وقج ذكَخ )ليتر( أّف ىحه 
ل يشتج خصابو بيحه الرػرة بشاًء عمى مػقعو الدمصػي، وتأكيجه ألّف السخسِ  ،الريغ األخخى 
لكػنيا معخفة بحاتيا ،قرجه السقرػد مشيا ىػ األمخ تحجيجًا وليذ فعبًل غيخه لمستمقي عمى أفّ 

                                                           

 .ٜٔٔالػصايا األدبية إلى القخف الخابع ىجخيا:   (ٔ)
 .ٜٖٚنيج البالغة:  (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔٗ) 

لؤلمخ فيي ال تديغ أي غسػض، ألّف األمخ في الػصّية قج يخخج أحيانًا إلى مقاصج 
لحا رّجح الخػئي كػف جسمة )ويذتخط( معصػفة عمى )ما  ،لذارحػف . وىحا ما فيسُو ا(ٔ)أخخى 

 .(ٕ)أمَخ بو( لجاللتيسا عمى األمخ الرخيح ))كسا يجّؿ أسمػب الكبلـ وصػرة الػصية((

ونقف في ىحا الشػع مغ االستخاتيجية عمى قزية تجاولية يذيخ إلييا الذارحػف، وىي 
خ عادًة ما يكػف مغ صاحب الدمصة العميا ما يسكغ تدسيتو بػ)كْدخ خصاب الدمصة(؛ وىػ أم

األمخ في الشيج يكاد يكػف عمى العكذ مغ   أفّ إاّل  ،باتجاه خصاب السخسل الحي ىػ دونوُ 
ه خميفة عجّ ، متأتية مغ عمى السجتسع اإلماـ يتستع بدمصٍة ُعْميا فّ أإذ مغ السعخوؼ  ؛ذلظ
ىي ضخورة تػّفخ شخفيِغ في  بخرػصية ميّسة -أّية سمصة كانت–، وتتسيد الدمصة اً وقائج

الخصاب، لكلٍّ مشيسا دوره، أحجىسا: اآلمخ )السخِسل/ اإلماـ(، واآلخخ: السأمػر )السخَسل 
إليو/السجتسع(، وال يتبمػر الفعل المغػي )األمخ أو الشيي( إال عغ شخيق الخصاب، وىحه 

سخِسل الحي تعػزه الدمصة )الخبلفة( ىي التي تسشح الخصاب صفة الفعل السشجد، إاّل أف ال
 الدمصة قج يخفق في إحجاث الفعل التأثيخي، وال يحقق ىجفو التػجييي مغ الخصاب، ألفّ 

، وىحا ما نجج (ٖ)مأمػرًا بفعل شيء أـ مشيّيًا عغ فعمو سػاء أكافل إليو قج ال يدتجيب السخسَ 
اأْلَُمُع َتَخاُؼ ُضْمَع ُرَعاِتَيا َوَلَقْج َأْصَبَحِت ))اإلماـ يرّخح بو في أكثخ مغ مػضع، كقػلو )ع(: 

َعْػُتُكْع َوَأْصَبْحُت َأَخاُؼ ُضْمَع َرِعيَِّتي اْسَتْشَفْخُتُكْع ِلْمِجَياِد َفَمْع َتْشِفُخوا َوَأْسَسْعُتُكْع َفَمْع َتْدَسُعػا َودَ 
لبًا ما يكػف شأف الخعية ىػ ، فغا(ٗ)(ِسّخًا َوَجْيخًا َفَمْع َتْدَتِجيُبػا َوَنَرْحُت َلُكْع َفَمْع َتْقَبُمػا(

كانت البلئسة عمييع بعريانو  معكػساً ( مع رعيتو عالخػؼ مغ سمصانيا، فإذا كاف حالو )
مّسا يؤدي إلى تطيخ حالة مغ انعجاـ سمصة الخصاب،  ومغ ثعّ ، (٘)مغ دوف حجة ليع عميو

ومغ ثع ال يدتصيع السخِسل أف يشجد شيئًا  ،فذل االستخاتيجية التػجييية بيغ شخفي التػاصل
                                                           

 .ٜٖٕ – ٖٕٛيشطخ: مبادئ التجاولية:   (ٔ)
 .ٖٕٓ/ٗ، والسػسػي:ٚ/ٗ، والذيخازي:ٛٓٔ/ٔٔ، والتدتخي:ٜٓٗ/ٗ. ويشطخ: البحخاني:ٜٖٙ/ٛٔالخػئي:   (ٕ)
 .ٖٕٗيشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٖ)
 .ٔٗٔ:البالغةنيج  (ٗ)
 .ٕٙٔ/ٖ، وعبجه:ٕٛٗ/ٖ، والسجمدي:٘ٓٗ/ٕيشطخ: البحخاني:  (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٗ) 

ألّف معطع الذخوط البلزمة لئلنجاز الكبلمي تشحرخ في مجى التبلؤـ  ،مغ خبلؿ خصابو
بسعشى ))إّف أي أداء سيكػف عخضة لمفذل  ،(ٔ)بيغ خصاب السخِسل وبيغ وضيفتو االجتساعية

( حيغ اضصخب ع) جهُ ، وىػ ما أكّ (ٕ)إذا لع يكغ صادرًا عغ شخز يسمظ سمصة الكبلـ((
))..َلَقْج ُكْشُت َأْمِذ َأِميخًا َفَأْصَبْحُت اْلَيْػـَ َمْأُمػرًا َوُكْشُت َأْمِذ عميو أصحابُو في أمخ الحكػمة: 

  .(ٖ)((َناِىيًا َفَأْصَبْحُت اْلَيْػـَ َمْشِيّيًا َوَقْج َأْحَبْبُتُع اْلَبَقاَء َوَلْيَذ ِلي َأْف َأْحِسَمُكْع َعَمى َما َتْكَخُىػفَ 

؛ ثع التغييخ ،ّف نجاح الخصاب التػجييي يسّخ بسخحمة اإلقشاع، ثع التأثيخإفيسكغ القػؿ 
إذ أّف نجاح أفعاؿ الكبلـ مقتخٌف بسا تحرل عميو عبارة الستكمع مغ نتائج في السقاـ األوؿ 

، وعمى نحٍػ أخّز في التغيخات الحاصمة في نفدوبشػع التغييخات الحاصمة في السخاَشب 
في آخخ خصبٍة ألقاىا اإلماـ )ع( قبل أف  بادياً إاّل أف ذلظ لع يكغ  ،(ٗ)معارفو وقشاعاتو
إذ نمحظ شكػاه مغ عجـ ججوى خصاب التػجيو الحي استعسمو )ع( بذتى  ،يزخبو ابغ ممجع

ي َقْج َبَثْثُت َلُكُع اْلَسَػاِعَع الَِّتي  ))سبل اإلقشاع والتغييخ:  َوَعَع اأْلَْنِبَياُء ِبَيا َأيَُّيا الشَّاُس ِإنِّ
ْبُتُكْع ِبَدْػِشي َفَمْع َتْدَتِقي ِت اأْلَْوِصَياُء ِإَلى َمْغ َبْعَجُىْع َوَأدَّ ْيُت ِإَلْيُكْع َما َأدَّ ُسػا ُأَمَسُيْع َوَأدَّ

َواِجِخ َفَمْع َتْدَتْػِسُقػا(( (، مذتسبًل ، فُيمحظ أّف الخصاب جاء عاّمًا )أييا الشاس(٘)َوَحَجْوُتُكْع ِبالدَّ
فكاف التػجيو بالشرح واإلرشاد  ،عمى كّل آليات اإلقشاع والتغييخ )المداف واليج والميغ والذّجة(

وأداء األوصياء(، إاّل أّنيع لع يدتسعػا  ،وىػ عمى أعمى ما يكػف )وعظ األنبياء ،والقػة
ذىب بعس لتػجييو ولع يتقبمػا مشو، فكانت الشتيجة )لع تدتقيسػا ولع تدتػسقػا(، لحا 

الذارحيغ إلى أّف الـز ىحا الخصاب أّنيع رغع كّل ذلظ ال يدالػف متفخقيَغ ضاليَغ عغ الصخيق 
 .(ٙ)التي يصمبػنيا

                                                           

 .ٖٖٕيشطخ: استخاتيجيات الخصاب:  (ٔ)
 .ٜ٘:الدمصةو  الخمد (ٕ)
 .ٕٖٗالبالغة: نيج  (ٖ)
 .ٕ٘ٙ: الدياؽ والشّز: يشطخ  (ٗ)
 .ٖٕٙ: نيج البالغة  (٘)
 .ٔٓٔ/ٖ، الذيخازي:ٜٓٔ/ٖ، السػسػي: ٘٘٘/ٗ، التدتخي: ٔٓٔ/ٓٔيشطخ: السعتدلي:  (ٙ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗ٘) 

وُيجرج التححيخ مغ ضسغ األساليب الجاّلة عمى االستخاتيجية التػجييية، ويكػف 
لحارث ومغ ذلظ كتابو )ع( إلى ا ،)إياؾ( وفخوعومثل باستعساؿ الريغ السباشخة لُو 

وىػ كتاب يعتسج االستخاتيجية التػجييية القائسة عمى أساليب )األمخ والشيي  ،اليسجاني
َوِإيَّاَؾ َوَمَقاِعَج اأْلَْسَػاِؽ.. َوِإيَّاَؾ َأْف َيْشِدَؿ ِبَظ اْلَسْػُت َوَأْنَت آِبٌق ِمْغ َربَِّظ والتححيخ(، ومشيا: ))

ْنَيا َوِإيَّاَؾ َو ُمَراحَ  اؽِ ِفي َشَمِب الجُّ فعمى الخغع مغ تػافخ الدمصة لجى السخِسل  ،(ٔ)((َبَة اْلُفدَّ
ألف التححيخ ىػ  ،(ٕ)في خصاب التححيخ غالبًا إال أف السشفعة ترّب في مرمحة السخاَشب

 .(ٖ)))تشبيو السخاَشب عمى أمٍخ مكخوٍه ليتجّشبُو((

وقج ورد استعساليا في  ،وقج يكػف التححيخ باستعساؿ الريغ السعجسية كالفعل )ُأحّحر(
ويبجو أف التححيخ ىشا  ،(ٗ)الشيج مع الجنيا مّختيغ، ومع الشفاؽ مّختيغ، ومغ الغفمة مخة واحجة

ألّنو يكػف بحْكخ لفظ التححيخ مباشخة مغ دوف وجػد صيغ داّلة، فسجخد الشصق بو ُيعّج  ،أقػى 
)الجنيا  فمّسا كاف ،سحح ر مشوإنجازًا لفعل التححيخ. ولعّل اختبلؼ الريغ عائج إلى اختبلؼ ال

والشفاؽ والغفمة( مغ أعمى درجات الخصخ عمى اإلنداف وجَب استعساؿ التححيخ معيسا بأعمى 
 مخاتبو، عمى خبلؼ غيخىسا.

ألّنو ))تشبيو السخاشب  ،أّما اإلغخاء فيػ فعٌل تػجييي يكػف عمى العكذ مغ التححيخ
الذارحػف مغ خبلؿ وقػفيع عمى تكخار المفظ  وقج تشّبو لوُ  ،(٘)عمى أمٍخ محبػب ليفعمو((

 اْلَعَسَل اْلَعَسَل ُثعَّ ومغ ذلظ قػلو واعطًا: )) ،الػاحج في معخض الخصاب التػجييي لئلماـ )ع(
ْبَخ وَ ااِلْسِتَقاَمَة ااِلْسِتَقامَ الشَِّياَيَة الشَِّياَيَة وَ  ْبَخ الرَّ فحىبػا إلى أف  ،(ٙ)((اْلَػَرَع اْلَػَرعَ َة ُثعَّ الرَّ

                                                           

 .ٕٕٗ/٘والبحخاني:،ٗٛ٘/ٕ. ويشطخ: الكيحري:ٓٙٗ: نيج البالغة  (ٔ)
 . ٖٚ٘يشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٜٛ/ٕمعاني الشحػ:   (ٖ)
، ٜٔٗ، ومجيػؿ:ٖٛ/ٖ. ويشطخ: البحخاني:ٕٗٔ،و ٖٓٚ، ٖٚٓ، ٚٙٔ، ٗٙٔيشطخ عمى التختيب: نيج البالغة:  (ٗ) 

 .ٜٙٔ/ٕ، والذيخازي:ٖٚٛ/ٔٔ، والتدتخي:ٕٚٗ/ٙ، والشقػي:ٚٙٔ/ٕ، ومغشية:ٜٔٗومجيػؿ:
 .ٓٓٔ/ٕمعاني الشحػ:   (٘)
 .ٕٕ٘نيج البالغة:   (ٙ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٙ) 

ألّنيا مغ األمػر  ،وحْسِميع عمى فعل ىحه األمػر ،التكخار إّنسا جاء إلغخاء السخاَشبيغَ 
السحسػدة عشج هللا تعالى، ))وفائجة التكخيخ في اإلغخاء تأكيج األمخ الجاّؿ عمى شّجة االىتساـ 

 .(ٔ)بالسأمػر بو((

والسّيسا الثقافية مشيا بسا فييا  ،التجاوليةويعتسج الستمقي في بياف مقاصج اإلغخاء عمى كفاياتو 
 .(ٕ)البعج الجيشي واالجتساعي والعخفي

فيسا يتزسشاف  ،إذ ُيعّجاف مغ أساليب ىحه االستخاتيجية ،وكحا العخض  والتحزيس
الصمب عمى إيجاد الفعل، والفخؽ بيشيسا أف التحزيس شمب بحثٍّ وإزعاج، والعخض شمب 

 أّف الفارؽ بيشيسا يبجو فارقًا إالّ  ،الشحاة في التفخيق بيغ أدواتيسا. واختمف (ٖ)بميٍغ وتأّدب
فزبًل عّسا يفيسو الستمقي مغ ذلظ  ،تجاولّيًا، ألّنو يعتسج عمى قْرج السخِسل وسياقات الكبلـ

َباِميِّيغَ ففي قػلو )ع( عشجما  ،اعتسادًا عمى كفاياتو التػاصمية وىع حي في العخب مغ  ،مخ  ِبالذِّ
َباِميِّ َوَكاَف مِ  ْغ اليسغ، َفَدِسَع ُبَكاَء الشَِّداِء َعَمى َقْتَمى ِصفِّيَغ، َوَخَخَج ِإَلْيِو َحْخُب ْبُغ ُشَخْحِبيَل الذِّ

َىَحا  َأَتْغِمُبُكْع ِنَداُؤُكْع َعَمى َما َأْسَسُع َأاَل َتْشَيْػَنُيغَّ َعغْ لُو )ع(: )) َفَقاؿَ  ،ُوُجػِه َقْػِموِ 
ِنيِغ( فسع ما ذىب إليو بعس  ،، والخنيغ ىػ مّج الرػت بذّجة مع الفدع أو الرخاخ(ٗ)(الخَّ
إاّل أف الذارحيغ فيسػا مشيا التػجيو لمسخاَشب  ،(٘)اختراص )أاَل( بالعخض مغالعمساء 

ألّنو شمٌب فيو شّجة واستشكار، تشاسبًا مع سياؽ السػقف؛ فرػت البكاء  ،برػرة التحزيس
فزبًل عغ كػنو قج يتزسغ عجـ  ،ويطيخ شساتة السشافقيغ ،السجاىجيغ عدائع سختفع قج يثب ال

إلى أّف السدتفاد مغ قػلو ذىب بعس الذارحيغ بل إّف  ،(ٙ)الخضا بقزاء هللا تعالى وقجره
                                                           

 .ٔٔٔ/ٕ، وعبجه:ٖٖٛ/ٜٔ، والخػئي: ٕٖ٘/ٙ. ويشطخ: السعتدلي: ٚٙٔ/ٖالبحخاني:   (ٔ)
 .ٖٛ٘يشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٗٗٔ/ٛشخح السفرل : يشطخ:   (ٖ)
( تقـػ عمى غخض التشبيو الحي يعتسج أسمػب ٕٛ. وتججر اإلشارة ىشا إلى أّف الخصبة )ٕٖ٘نيج البالغة:   (ٗ)

العخض؛ إذ كانت )أال( ىي األداة التي استشج إلييا اإلماـ )ع( في خصابو ىحا الحي تزّسغ أحج عذخ تشبييًا كسا ذكَخ 
 .ٕٚٔٚالخضي )ره(. يشطخ: نيج البالغة:

 .ٜٚلسباني : يشطخ : رصف ا  (٘)
 .ٗٗٗ/٘، والسػسػي:ٛٔٗ/ٗ، والذيخازي:ٕٖٔ/ٓٔيشطخ: التدتخي:  (ٙ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٚ) 

لحا  ،ويبجو ىحا بعيجاً  ،(ٔ))ع( ىػ ))حخمة الخنيغ عمى السّيت مصمقًا، أو إذ ُقِتل في الجياد((
رد  )مغشية( ىحه القخاءة، مدتجاًل عمى ذلظ بأّف الفقياء أجازوا البكاء عمى السّيت حتى مع 

شخيصة أاّل يتشافى ذلظ مع  ،الرػت، بل ذىبػا إلى استحباب البكاء عمى السيت السؤمغ
 .(ٕ)وعمى ولجه إبخاىيع ،الخضا بقزائو تعالى، وقج بكى الشبي )ص( عمى بعس الرحابة

والسّيسا الجيشية مشيا، الستسّثل بديخة الشبي )ص(  ،أثخ الكفايات التجاولية فشمحظ ىشا
 ،ومثل ىحه القخاءات ال تجعل مغ تػاصل الذارح مع الشّز تػاصبًل فخدّياً  ،ومػاقف الفقياء

عمى بل كأّنو يسّخ عبخ مؤسدة معخفية تجعل مغ العسمية التػاصمية وعّيًا مشطسًا ومشزبصًا، 
 .(ٖ)ديشية وثقافية تحجد كيفية قخاءة الشّز وسيخورة التػاصل معو وفق إيجيػلػجية

داللة  فسع ما ذىَب إليو أغمب العمساء عمى أّنو مغ اإلنذاء الصمبي إاّل أف ،أّما الشجاء
)سيخؿ( ))فعبًل كبلميًا غيخ مذتسل عمى معشى عمى محتػى قزػي  اهُ التشبيو فيو أقخب، لحا يخ 
 .(ٗ)بل عمى مذاٍر إليو((

 اإلستخاتيجية التزامشّية :-الثاً ث

وإّنسا مّثل  ،لع يحَظ ىحا الشػع مغ االستخاتيجيات بحزػٍر كبيٍخ في شخوح الشيج
أّف شبيعة الخصاب العمػّي تقف عمى جانٍب  عمى الخغع مغ ،إشاراٍت متشاثخة لجى الذارحيغ
أحجىسا  ؛ألف ىحا الشس  يعتسج بذكٍل أساس عمى عشرخيغِ  ،كبيٍخ وميّع مغ ىحه اآللية

وثانييسا )سياؽ الكبلـ(  ،)الستكمِّع( وما يستمكُو مغ مؤىبلٍت تزامشية اتجاه السخاَشب
فالتزامغ يعشي محاولة السخِسل  ،وضخوؼ انتاجو التي تقتزي استعساؿ ىحه اإلستخاتيجية

                                                           

 .ٔٔٗ/ٕٔالخػئي:   (ٔ)
 .ٜٓٗ-ٛٓٗ/ ٗيشطخ: مغشية:   (ٕ)
 .ٔ٘٘يشطخ: الشّز الجيشي في اإلسالـ:   (ٖ)
 .ٜٛفالسفة المغة السعاصخيغ والبالغييغ العخب: نطخية األفعاؿ الكالمية بيغ   (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔٗٛ) 

احتخامو ليا والسحافطة عمييا، ورّبسا  والتعبيخ عغ مجى ،لتجديج عبلقتو بالسخسل إليو
 . (ٔ)ومغ ثع التقارب بيشيسا ،تصػيخىا بإزالة معالع الفػارؽ بيشيسا

وال تيحيب مغ دوف فتح  ،محسػؿ عمى التيحيب يوإّنسا ى ،فالستكمِّع ليذ ذاتًا مجخدة لمتبميغ
ويقـػ التيحيب الحي يسثل أساس التػاصل التزامشي  ،باب انتفاع السدتسع بالفائجة السبم غة

 :(ٕ)عمى نػعيغ مغ االنتفاع

إذ أّف كّل تبادؿ بيغ شخفي الخصاب يكػف مبشاُه أساسًا عمى سعي  ،األّوؿ: ويدسى )التأّدب(
لحا تجج الستكّمع حخيرًا  ،كل مغ الصخفيغ إلى تحقيق أقرى ما يسكغ مغ عاجل السشفعة

مجتيجًا في التػّسل بسا يجمب إقباؿ السخاَشب عمى فيع مخاده  ،عمى حفظ عخى التػاصل
 وتمقيو لُو بالقبػؿ.

الحي يكػف الباعث االساس فيو ىػ تحقيق السديج مغ صفة  ،الثاني: وُيدسى )التخمق(
لحا نجج الستكمع  ،عمى اعتبار الحات اآلخخإذ ال إندانية مغ دوف أف يديج اعتبار  ،اإلندانّية

سخاقبة مقاصجه وأحػالو وحخكاتو حتى ال يذػبيا شيء مغ دواعي الصسع ىشا متذاغبًل ب
 وال يتمبذ بيا شيء مغ أسباب التكّمف الخفي. ،الجني

مغ  كػنيافسع  ،ألفاظ القخابة ياّلة عمى ىحا الشس  مغ التػاصل ىومغ األلفاظ الج
األلفاظ الجاّلة عمى القخابة الحقيقّية بيغ الشاس إاّل أّنيا قج تكػف داّلة عمى التػاصل التزامشي 

والسّيسا إذا كاف الستكّمع يتػافخ عمى خيارات  ،تبعًا الستعساليا في الدياقات الكبلمية السشاسبة
إلى الدبيخ  ومغ ذلظ قػلو )ع( البغ عباس )رض( عشجما أنفحهُ  ،أخخى تجّؿ عمى ما يخيج

                                                           

. تججر اإلشارة ىشا إلى أّف ىحا الشسط مغ السقاصج لع يحع بالكثيخ مغ الجراسات ٕٚ٘يشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٔ)
في الحقل التجاولي العخبي، بحدب اشالع الباحث، ولّسا كانت شبيعة الشّز العمػي ومػضػعاتو زاخخًة بسػاقف ىحا 

مغ مؤىالت  تزامشية أو مغ حيث ضخوؼ الخصاب التي تقتزي القرج، سػاء مغ حيث السشتج )اإلماـ( وما يستاز بو 
مسارسة ىحا الشسط كالشرح والخالفات وغيخىسا، فكال األمخيغ يتػافخ عمييسا نّز الشيج، لحا نػصي بزخورة دراسة 

الح الشيج دراسة أكاديسّية جاّدة ومعّسقة في ضػء القرج التزامشي، والػقػؼ عمى آلياتو ومزاميشو ودواعيو، وىػ ص
 لجراسة ماجدتيخ في أقّل األحػاؿ.

 .ٖٕٕيشطخ: المداف والسيداف:   (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٜٔٗ) 

. َوَلِكِغ اْلَق الدَُّبْيَخ َفِإنَُّو َأْلَيُغ َعِخيَكًة .اَل َتْمَقَيغَّ َشْمَحةَ يدتفيئُو إلى شاعتِو قبل حخب الجسل: ))
 فّ أفسع  ،(ٔ)((َفُقْل َلُو َيُقػُؿ َلَظ اْبُغ َخاِلَظ َعَخْفَتِشي ِباْلِحَجاِز َوَأْنَكْخَتِشي ِباْلِعَخاِؽ َفَسا َعَجا ِمسَّا َبَجا

أبا شالب وصفية أـ الدبيخ مغ أوالد عبج السصمب بغ ىاشع  ىػ أمخ حقيقّي إاّل إّف الذارحيغ 
فحكخوا أّف اإلماـ )ع(  ،وقفػا عمى قػلو )ابغ خالظ( لبياف ما في المفظ مغ مقاصج تزامشية

لسا في كمسة  ،فمع يقل: يقػؿ لظ )أميخ السؤمشيغ أو عمّي أو أبػ الحدغ( ،عَجؿ عغ قػلو
)ابغ خالظ( مغ االستسالة والسبلشفة والتحكيخ لُو بآصخٍة ميّسٍة لعّميا تحّخؾ فيو بقايا نخػة 

وال يخفى ما في ىحه المفطة مغ تأثيٍخ في القمب  ،رحيسة تخجعُو إلى الحّق وتمػيو عغ الباشل
اإلقباؿ  ، فيحا التحكيخ بالخحع يجعل الستمقي أقخب إلى اإلصغاء، وأدعى إلىوالشفذ

 .(ٕ)واإلنرخاؼ عّسا ىػ فيو مغ الغّي والذقاؽ

وقج وقف ابغ أبي الحجيج عشج ىحا القػؿ كثيخًا مبّيشًا ما يدتبصشُو مغ مقاصج االستجراج 
 –أواًل  –فبعج إف شمب مشُو  ،ومّثل لحلظ بخصاب الشبي إبخاىيع )ع( ألبيو آزر ،واالستعصاؼ

ثّع لع يقل لُو أّني قج  ،عمى أّنو ال يدسع وال يبرخ يوُ ونبّ  ،بياف الدبب في عبادتو لؤلصشاـ
تبّحخُت في العمـػ بل قاؿ لُو : حرَل عشجي نػع مغ العمع لع يحرل عشجؾ ))وىحا مغ باب 

.. وخاشبُو في جسيع ذلظ بقػلو )يا أبِت( استعصافًا واستجراجًا كقػؿ .اآلداب في الخصاب
 .(ٖ)عمي )ع(: يقػؿ لظ ابغ خالظ((

إلى اإلمكانات الستاحة لئلماـ )ع( في ىحا الدياؽ لمتعبيخ عغ ذاتو وترشيفيا فبالشطخ 
 ،إذ نجج لجيو )ع( خياريغ يتسّثل األّوؿ في سّمسية األلقاب التي ذكخىا الذارحػف  ؛في الخصاب

                                                           

 .ٗٚنيج البالغة:   (ٔ)
:ٗٗ/ٗ، والخػئي: ٖٛٚ/ٔ، والعمػي:ٜٖٚ، ومجيػؿ: ٖٕٕ/ٕيشطخ : القدويشي:   (ٕ) ، ٜ٘ٔ/ٕ، ومكاـر

 .ٛٙٔ/ٔ، والذيخازي: ٖٛ/ٓٔوالتدتخي:
َواْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَخاِىيَع ِإنَُّو َكاَف ). واآليات التي ذكخىا الذارح ىي ٓٙ/ٕ. ويشطخ البحخاني: ٔٚٔ/ٕالسعتدلي:   (ٖ)

ِبّيًا. ِإْذ َقاَؿ أِلَِبيِو َيا َأَبِت ِلَع َتْعُبُج َما اَل َيْدَسُع َواَل ُيْبِرُخ َواَل ُيْغِشي َعشَظ َشْيئاً  يقًا نَّ َبِت ِإنِّي َقْج َجاءِني ِمَغ اْلِعْمِع َما . َيا أَ ِصجِّ
حْ  ْيَصاَف َكاَف ِلمخَّ ْيَصاَف ِإفَّ الذَّ ي َأَخاُؼ َأف َلْع َيْأِتَظ َفاتَِّبْعِشي َأْىِجَؾ ِصَخاشًا َسِػّيًا. َيا َأَبِت اَل َتْعُبِج الذَّ َسِغ َعِرّيًا. َيا َأَبِت ِإنِّ

ْحَسغ َفَتكُ  َغ الخَّ َظ َعَحاٌب مِّ ْيَصاِف َوِلّياً َيَسدَّ  (.٘ٗٔٗمخيع ) (ػَف ِلمذَّ



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔ٘ٓ) 

مع كػف ىحه األلقاب و  ،التي تشّز عمى كػنو )ع( خميفًة وأميخًا لمسؤمشيغ وغيخ ذلظ
إاّل أّف استعسالُو  ،)الدبيخ( قج بايعُو عمييا نفدوإّف السخاَشب و َدبًا لو )ع(، )الخسسّية( حّقًا مكت

أّما الخيار الثاني فيتسّثل في  ،)ع( ليحه السخاتب يجّؿ عمى ذاتِو أكثخ مغ عبلقتِو بالسخاَشب
ة تشازؿ اإلماـ عغ سّمع األلقاب واستعسالو لؤللقاب االجتساعّية الستسّثمة بألفاظ القخابة الجالّ 

عمى خريرة القخب والسدتبصشة لمقرج التزامشي مع الدبيخ مغ أجل لّيو عغ مػقفو 
 .وىػ ما عسَج إليو )ع( ،وإرجاعو إلى جاّدة الحقيقة

بذخط أف يتمفظ بيا  ،فألفاظ القخابة ))قج اصبح استعساليا دليبًل عمى التزامغ تجاولّياً 
، لغ عجـ االلتداـ أي مشاسٍب لمقرج السخاد ،أو تشغيٍع مشاسب لمدياؽ ،السخِسل إّما بتشغيٍع مدتػٍ 
وباإلمكاف أف نتمسذ التشغيع الياب  أو السدتػي بػضػح اعتسادًا  ،(ٔ)((بحلظ قج يعكذ األمخ

وتػجييو )ع( البغ عباس باستعساؿ األسمػب المّيغ مع  ،عمى سياقات الشّز ومزاميشو
ـ )ع( لؤلسمػب الخبخّي الحي يػحي برػرة غيخ مباشخة فزبًل عغ استعساؿ اإلما ،الدبيخ

بجالالت العتاب مع  شيء مغ السحاججة لمسخاَشب مغ خبلؿ أسمػب السثل واالستفياـ 
ّف االستفياـ أوالسّيسا إذا عخفشا  ،فسا حجا مّسا بجا(( ،وأنكختشي بالعخاؽ ،))عخفتشي بالحجاز

وال ترعج فيو الشغسة ))إاّل عشج إرادة  ،ياً ػ ػف تشغيسًا مدتبغيخ اليسدة و )ىل( عادة ما يك
إذا كاف فكيف  ،(ٕ)التعبيخ بجسمة االستفياـ عغ معاٍف إضافّية كالجىذة والتعالي أو نحػىسا((

ظ العػاشف واستسالة مقاصج تزامشّية قائع عمى تحخي االخصاب بأكسمو ىػ خصاب ذ
وال يقتحع عمى  ،الصمب السباشخ؟! فالشّز يبتعج عغ استعساؿ عبارات ستمصافوالسخاشب وا

حتى كأّنو يتخؾ لُو مبادرة اتخاذ القخارات عغ شخيق استعساؿ  ،السخاَشب شؤونو الخاّصة
ومغ  ،قبل السخاشب عغ تداؤؿ الستكمِّع أسمػب االستفياـ الحي يدتمـد في حقيقتو إجابة مغ

خًا مع قاعجة التػدد التي وىحا كّمو يتػافق كثي ،ثّع استجراجو لمسذاركة في اإلقخار عمى نفدو
إذ تػجب عمى الستكّمع أف يعامل السخاَشب بالسساثمة )الشّج  ،أوردتيا )الكػؼ( في مبجأ التأّدب

                                                           

 .ٕٛٚاستخاتيجيات الخصاب :   (ٔ)
 .ٖٕٓالمغة العخبية معشاىا ومبشاىا :   (ٕ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔ٘ٔ) 

مدتعسبًل لحلظ األدوات واألساليب والريغ التي تقػي  ،والسّيسا إذا كاف أعمى رتبًة مشوُ  ،بالشّج(
 .(ٔ)عبلقة التزامغ والتقارب بيشيسا

كسا نمحظ ذلظ في قػلو  ،التػاصل التزامشي استعساؿ )اسع العمع(ومغ استخاتيجيات 
فسع  ،(ٕ)((َفَعِميٌّ َضاِمٌغ ِلَفْمِجُكْع آِجاًل ِإْف َلْع ُتْسَشُحػُه َعاِجاًل )ع( في خصابو ألصحابو : ))

ل إليو )أصحابو( إاّل أّف ححفُو لتمظ السخاتب كػف السخسل )اإلماـ( أعمى رتبًة مغ السخسَ 
لحا أشار الذارحػف لقرجيِغ في ىحا الشّز،  ،بيشيسا دليل عمى قرجه التزامشيالسػجػدة 

إذ ذكخ بعزيع أّف اإلماـ )ع( لع يدتعسل األلقاب السشػشة بو  ؛األّوؿ ىػ التقخيب السعشػي 
وكاّنُو )ع( رّغبيع في  ،وعجَؿ عشيا إلى استعساؿ االسع العمع مجخدًا استمصافًا ألصحابوِ 

. ويتسّثل القرج الثاني بقرج التػكيج بسا يسشحُو ىحا االستعساؿ (ٖ)خهاستساع كبلمو وتجبّ 
مّسا يخّسخ  ،لمستمقي مغ ارتياح في القمب حتى كأّف الكبلـ صادر عّسغ ىػ في رتبتوِ 

فإيخاد ىحا السعشى بريغة اسع العمع السجخد مغ  ،مزاميغ الشّز في نفدو بذكٍل أكبخ
 .(ٗ)و )ع( ((األلقاب ))صخيح باستقخار الزساف عمي

والسّيسا مغ السخِسل ألّنو السبادر  ،وىحا دليل عمى أّف التزامغ بيغ شخفي الخصاب
 ،حتى كأّنو لع تبُج ىشاؾ أية درجة مغ الفػارؽ بيشيسا ،في التشازؿ عغ ألقابو، قج بمغ حّجًا كبيخاً 

عميو بػ)االستعساؿ الستساِثل( الحي يكػف مؤشخًا عمى وجػد التزامغ بيغ  ُيدسىوىحا ما 
بخبلؼ االستعساؿ غيخ الستساِثل الحي ُتبَشى فيو العبلقة عمى اعتبار حزػر  ،الصخفيغ

فزبًل عّسا يػحي بو استعساؿ اسع العمع مجخدًا مغ نكخاف لمحات في  ،(٘)الدمصة والسخاتب

                                                           

 .ٕٔٗيشطخ: المداف والسيداف :   (ٔ)
 .ٙٙنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٕٓٓ/ٔيشطخ: الكيحري:   (ٖ)
:ٖٔٓمجيػؿ:   (ٗ)  .ٜٗ/ٕ. ويشطخ: مكاـر
 .ٕٔٚيشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٕٔ٘) 

وىحا ما بجا  ،خٍز آخخ مع ما يستمكُو مغ سمصة عطيسةكبلمو )ع( وكأّنو يتحجث عغ ش
 .(ٔ)واضحًا في عّجة مػاضع مغ الشيج

وُيجرج ضسغ االستعساؿ الستساثل أيزًا لفظ )أخ( كسا في كبلمو )ع( في أّوؿ خبلفتو 
ا َيا ِإْخَػَتاْه ِإنِّي َلْدُت َأْجَيُل مَ مع قـػ مغ الرحابة شمبػا مشو معاقبة قتمة عثساف )رض( : ))

فبل يخفى ما في الشّز مغ تػاصٍل تزامشي قائع عمى مبجأ التساثل بيغ  ،(ٕ)((َتْعَمُسػَف..
 ،فمفظ )أخػتاه( األلف فييا مشقمبة عغ ياء الشفذ )ياء الستكمع( والياء لمدكت ،الصخفيغ

ألف سياؽ الخصاب ىػ في  ،وقج وافق استعساؿ ىحه االستخاتيجية ىشا ،واألصل )يا أخػتي(
فيػ )ع(  ،(ٖ)رح والتفاىع وبياف السػقف الحي يدتجعي الخوّية مغ السخسل إليومعخض الش

يؤسذ خصابو عمى مبجأ التساثل مغ أجل إيراؿ مقاصجه لمستمقي في ضػء حداسّية السػقف 
فيسشح ذلظ اإلماـ )ع(  ،وىحا يجعل السخاَشب يدتذعخ أّنو في رتبة السخاِشب ،الكبلمي

ومغ ثّع تزييق إشار الفخقة  ،إمكانّية إيراؿ ما يخيج بذكٍل أكثخ تقّببًل عشج السخاَشب
 والتباعج بيشيسا. 

وفق ما ذكخُه )ليتر( في قاعجة االتفاؽ مغ مبجأ التأّدب عمى ّف الشّز يديخ إ
إذ يحكخ اإلماـ )ع( ما ىػ متفق بيشو وبيغ مخاَشبيو )إّني لدت أجيل ما تعمسػف(  ؛األقرى

وىحا يعسل عمى  ،وىي شخعة إسبلمّية ال يسكغ إىساليا ،مغ وجػب القراص في القتل
ومغ ثّع تحقيق  ،واإلكثار مغ االتفاؽ بيشيسا بالسقابل ،اآلخخالتقميل مغ اختبلؼ الحات مع 

، ثع شخع )ع( بعج ذلظ في بياف االعتحار واألسباب السانعة (ٗ)لقرجالتقارب والػصػؿ إلى ا
ِإفَّ َىَحا اأْلَْمَخ َأْمُخ إذ لكّل شيء ضخوفو وأوقاتو، يقػؿ )ع(: )) ،عغ عجـ التسكغ كسا يشبغي

ًة ِإفَّ الشَّاَس ِمْغ َىَحا اأْلَْمِخ ِإَذا ُحخِّؾَ  ـِ َمادَّ ِفْخَقٌة َتَخى َما  َعَمى ُأُمػر   َجاِىِميَّة  َوِإفَّ ِلَيُؤاَلِء اْلَقْػ

                                                           

 . إذ ورد فييا اسسو الذخيف مجخدًا مغ دوف أّية ألقاب أو مدّسيات.ٕٓٗ، ٖٚٗ، ُٓٓٔيشطخ: نيج البالغة:   (ٔ)
 .ٖٕٗنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٕٓٗٔ/ٖ، والعمػي:ٓٓٔ/ٓٔ، والخػئي:ٕٖٔ/ٖ، والبحخاني:ٜٕٔ/ٜيشطخ: السعتدلي:   (ٖ)
 .ٕٚٗيشطخ: المداف والسيداف:   (ٗ)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٖٔ٘) 

 ،(ٔ).((.ِفْخَقٌة اَل َتَخى َىَحا َواَل َذاَؾ َفاْصِبُخوا َحتَّى َيْيَجَأ الشَّاُس َقٌة َتَخى َما اَل َتَخْوَف وَ ِفخْ َتَخْوَف وَ 
فكاف االشتغاؿ التزامشّي ىشا مبشّيًا عمى مخاحل عّجة تّع مغ خبلليا الػصػؿ إلى ىجؼ 

 الشّز )الربخ وتخويس الشاس(، وىي كاآلتي: 

 قاعجة االتفاؽ )وجػب القراص(                        التزامغ )يا إخػتاه(    

 ىجؼ الشّز )الربخ(     بياف األسباب                      االعتحار       

، وضخوؼ اإلنتاج ىي التي تتحكع بسجى مػافقة ىحا الشس  التزامشي إذف،فالدياؽ الكبلمي
 ،وىحا ما تشّبو لُو ابغ أبي الحجيج في مقارنتو بيغ مػقفيغ اثشيغ لئلماـ في الشيج ،مغ عجموِ 
فأجابو  ،لظ األشعث بغ قيذ حيغ اعتخضُو وىػ عمى السشبخ بقػلو: ىحه عميظ ال أحجىسا مع
ِعِشيَغ َحاِئٌظ اْبُغ َحاِئظ  ُمَشاِفٌق )ع(: )) ِ َوَلْعَشُة الالَّ َما ُيْجِريَظ َما َعَميَّ ِمسَّا ِلي َعَمْيَظ َلْعَشُة َّللاَّ

حيغ سسع اإلماـ يشرح اصحابو عشجما رمقػا  ،، وبيغ مػقفو )ع( مع خارجيّ (ٕ)((اْبُغ َكاِفخ  
ُرَوْيجًا َفَقاَؿ )ع( : )) ،َفَػَثَب اْلَقْػـُ ِلَيْقُتُمػهُ  ،َكاِفخًا َما َأْفَقَيوُ  ،للا ُ  َقاَتَموُ فقاؿ:  ،امخأة مّخت عمييع

ع إاّل طكػف ما واجيُو بو الخارجي كاف أففسع  ،(ٖ)((َأْو َعْفٌػ َعْغ َذْنب   ،ِإنََّسا ُىَػ َسبٌّ ِبَدبّ  
الجػاب عمى لداف أحج أصحابو أف رّد اإلماـ )ع( كاف مختمفًا في السػقفيغ، ويحكخ الذارح 

فمّسا كاف اإلماـ ىػ  ،بأّف صاحب كّل فزيمة يعطع عميو أف ُيصعغ في فزيمتو وُيجعى فييا
أما الخارجي فمع  .وجبيُو ولعشوُ  ،وقج شعغ االشعث في عمسو شّق عميو ذلظ ،بيت العمع

 .(ٗ)فظ كافخفاغتفخ )ع( لُو ل ،واعتخؼ بو وتعجب مغ فقيو ،يصعغ في عمسِو بل أثبتو لو

وما قخرُه الذارح ىشا يتػافق كثيخًا مع ما ذىب إليو بعس التجاولييغ في صياغتيع 
الحي يشّز عمى أّف القيسة االجتساعية لمحات )الػجو(  (٘)لسبجأ التأّدب الحي ُيعخؼ بػ)التػاجو(

                                                           

 .ٔٓٔ/ٖ، والسػسػي: ٕٜٗ/ٕ، ومغشية:ٕ٘/ٕيشطخ: الكيحري:   (ٔ)
 .ٔٙنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٓ٘٘نيج البالغة:  (ٖ)
 .ٗٙ/ٕٓيشطخ: السعتدلي:   (ٗ)
 .ٖٕٗيشطخ: المداف والسيداف:   (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔ٘ٗ) 

يتسثل في إرادة دفع السخء لبلعتخاض السػّجو ألفعالو،  ،وجو دافع أو سمبي ؛تقـػ عمى ضخبيغِ 
فتكػف  ؛بأفعالو اآلخخوىػ إرادة جمب السخء العتخاؼ  ،والػجو اآلخخ جالب أو إيجابي

السخاشبة في ىحا الزخب ىي السجاؿ الكبلمي الحي يدعى فيو كّل مغ الستكمع والسخاَشب 
األشعث قج عسَل عمى إعاقة إرادة  فقػؿُ  ،إلى حفظ )ماء( وجيو بحفظ )ماء( وجو مخاشبو

بخبلؼ فعل الخارجي الحي عّبخ  ،الستكمع واعتخاضيا مّسا حسَل اإلماـ )ع( عمى رّده ودفعو
ويسكغ التسثيل ليحا بالسخص   .فيو عغ اإلعجاب واالعتخاؼ فكاف اإلماـ )ع( تزامشيًا معوُ 

 اآلتي:

 

 وجو جالب                                                      

 

 وجو دافع                      

 ذات الستكمع                                                                   

وقج أشار الذارحػف لمتفاعل التػاصمي الستزّسغ لمقرج التزامشي في شخحيع لسػقفو 
فالتزامغ مغ شخؼ الخارجي كاف مغ خبلؿ تعجبو بفقو اإلماـ )ع( مع  ،)ع( مع الخارجي

. ما أفقيو( أي ما أعطع فقيو .خ في عقيجتو. وعبارة )قاتمُو هللابل ىػ كاف ،لوُ  معارض أّنو
ألّنُو  ،لحا يسكغ إدخالُو في باب السجح لمسخاَشب ،(ٔ)مغ باب االستحداف ،وعمسو بالذخعّيات

))ليذ اإلبياـ الحقيقي ىػ الجافع الػحيج إلى استعساؿ أسمػب التعجب، بقجر ما ىػ تزامغ 
التزامغ مغ جيتو )ع( فتسّثل في مشعو )ع( مغ أف يعتجي عميو . اما (ٕ)مع السخسل إليو ((

وجداؤه أف  ،بل شمَب مشيع أف يسيمػه ويخفقػا بو، كسا إّنو )ع( سّسى تكفيخُه لو بالدبّ  ،أحج

                                                           

 . ٕٛٚ/ٙ، والتدتخي:ٖٛٗ/ٖيشطخ: الخاونجي:  (ٔ)
 .ٖٚٓاستخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)

 وجه إيجابي

 ـــــــــــــــــــ

 وجه سلبي

معترفة  ذات

 )الخارجي(

ذات                    

معترضة                          

 )األشعث(
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(ٔ٘٘) 

ألّف العفػ أقخب  ،ثّع أّنُو عفى عشوُ  ،أما إنكع تخيجوف قتمُو فبل ،يقاؿ لو مثل ما قاؿ ال أكثخ
صج التزامشية ))تجّؿ عمى عطيع ما أعصاُه )ع( مغ الحخية لمشاس في ومثل ىحه السقا .لمتقػى 
إذ نمحظ كيف أّنو )ع( عجَؿ عغ تعشيف السخاشب  ،(ٔ)سػاء األحباب واألعجاء(( ،حكػمتو

 ،حتى أّف أصحاب اإلماـ )ع( أرادوا قتمو ،مع ارتكابو لسخالفة كبيخة بمغت بو حّج التكفيخ
 .(ٕ)تخاتيجية التزامشية لتعجيل الدمػؾ والتخبية الدمسية(())وبيحا تتزح فػائج استعساؿ االس

ومغ استخاتيجيات التػاصل التزامشي ما وقف عميو الذارحػف في كتاب لُو )ع( البغ 
ًة َوَقَخاَبًة عباس بعج إف بمغو تشّسخه عمى بشي تسيع وغمطتو عمييع: )) َوِإفَّ َلُيْع ِبَشا َرِحسًا َماسَّ

ًة َنْحُغ َمْأجُ  ُ َخاصَّ ػُروَف َعَمى ِصَمِتَيا َوَمْأُزوُروَف َعَمى َقِصيَعِتَيا، َفاْرَبْع َأَبا اْلَعبَّاِس َرِحَسَظ َّللاَّ
، ولعّل الشّز بأكسمو (ٖ)(ِفيَسا َجَخى َعَمى ِلَداِنَظ َوَيِجَؾ ِمْغ َخْيخ  َوَشخّ  َفِإنَّا َشِخيَكاِف ِفي َذِلَظ(

وقج وقف  ،سا أف الدياؽ يجعع ىحا الشس  ويقّػيويقـػ عمى اإلستخاتيجية التزامشية، والسيّ 
ية التي أشمقيا اإلماـ )ع( البغ عّباس مغ باب التكخيع مغ الكش اً الذارحػف عشج ذلظ بجء

لسا يخيجُه مغ كّف  ،والتعطيع، ألّف العخب تجعػ مغ تكخمُو بالكشى، حتى يدتمصفُو ويدتجرجوُ 
وال  ،وىػ دعاء بمفظ الخبخ ،ثّع دعا لُو )ع( بقػلِو )رحسظ هللا( ،(ٗ)يجِه ولدانو عغ بشي تسيع

يخفى ما لمجعاء في ىحا الدياؽ مغ أثخ في بّث القرج التزامشي بيغ اإلماـ )ع( وابغ 
عّباس، فعادة ما يكػف الجعاء لمذخز مغ قبل اآلخخ مجعاة لمتقخيب بيشيسا معشػّيًا أو حتى 

ًا عّسغ ىػ أعمى رتبة مع اعتقاد السخاَشب برجؽ نػايا فكيف إذا كاف الجعاء صادر  ،مادّيا
 السخِسل.

وفي الشّز استخاتيجّية أخخى ليحا الشس  وىي استعساؿ اإلماـ )ع( لزسائخ الجسع 
وُيعّج الزسيخ )نحغ( مغ  ،أـ مشفرمة )نحغ( ،وىػ )نا( الجساعة ،ت مترمةسػاء أكان

                                                           

 .ٔٔ٘/٘، والسػسػي: ٓٙٗ/ٗ. ويشطخ: مغشية: ٓٓ٘/ٕٔالخػئي:   (ٔ)
 .ٕٚٚاستخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٖٙٚنيج البالغة:   (ٖ)
، ٚٛٔ/ٗ، والسػسػي: ٘ٗ٘/ٗ، والشقػي:ٕٓ/ٖ، وعبجه:ٗ٘/ٖ، والسجمدي: ٜٖٚ/ٗيشطخ: البحخاني:   (ٗ)

 .ٔ٘/ٗٔ، والتدتخي:ٕٙٗ/ٖوالذيخازي:



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔ٘ٙ) 

لحا فإشبلقو إلشخاؾ  ،ضسائخ الحزػر، الحي يدتمـد أف يكػف صاحبُو حاضخًا عشج الشصق بوِ 
فيػ يجسع بيغ ذات  ،السخاَشب ُيعّج دليبل عمى حزػره أو استحزاره حتى وإف كاف غائباً 

التي  ،الذاممة( السخِسل والسخسل إليو داللة عمى التزامغ بيشيسا، وُيدّسييا )الكػؼ(بػ)نحغ
وبالتالي  ،))وذلظ لجسعيا السخسل والسخسل إليو وكأنيسا مخسل واحج ،تستاز بقػة العاشفة فييا

فأشار إلى  ،وىحا ما تشّبو لو الخػئي في شخحو ،(ٔ)بل يتحجاف(( ،فيسا يذتخكاف في االىتساـ
نت شخيكاف في ))أي أنا وأ ،أف استعساؿ الزسيخ )نحغ( والزسيخ )نا( يكػف بقرج االشتخاؾ

وفي ىحا تخغيب مشُو )ع( البغ عباس في مجاراتيع  ،(ٕ)ما جخى عمى يجؾ ولدانظ((
ّف الشّز يعتسج إ. لحا يسكغ القػؿ (ٖ)فزبًل عغ وجػد الخحع السدتمدمة ليحا األمخ ،ومػاصمتيع

قاعجة التمّصف التي تعسل عمى تقميل التشافخ بيغ الحات  عمى وفقِ استخاتيجية التزامغ 
وىحا يفيج في حرػؿ عسٍل تيحيبي مّترف  ،والعسل عمى إكثار التعاشف بيشيسا خخواآل

كسا يطيخ الشّز أثخ التزامغ في السحافطة عمى  ،(ٗ)بػصف التقارب بيغ أشخاؼ الخصاب
فالسخء إذا لع يكغ عمى نحٍػ مغ التخّمق  ،وىػ ما عسَل عميو اإلماـ )ع( ،التػازف االجتساعي

فإّف قشاة التػاصل بيشيسا قج تشقصع ومغ ثّع ال يدتصيع أف يغّيخ شيئًا  ،والمصف مع مخاَشبو
 .(٘)مشوُ 

ومّسا سبق يسكششا مبلحطة أمٍخ مخكدّي في الخصابات الدابقة وىػ أّف اإلماـ )ع( 
كسػقفو مع الخارجي  ،يكثخ مغ استعساؿ ىحا الشس  مغ السقاصج في مػاقف الخبلؼ والشرح

 ،س او في مصالبتو بالقراص مغ قتمة الخميفة الثالث )رض(أو أصحاب الجسل أو ابغ عبا
تتكئ عمى  ولّعل الدبب وراء ذلظ يكسغ فيسا تستمكُو ىحه الذخرية العطيسة مغ روٍح كبيخة

                                                           

. و)نحغ( الذاممة تقع في قباليا )نحغ( القاصخة التي تحيل عمى الستكمِّع وَمغ وراءه، ٖٜٕاستخاتيجيات الخصاب:   (ٔ)
َنْحُغ َشَجَخُة الشُُّبػَِّة َوَمَحطُّ الخَِّساَلِة َوُمْخَتَمُف )ويبقى الدياؽ ىػ الفيرل في استعساؿ كلّ  مشيسا، ومشيا قػلو )ع( : 

 .ٕٙٔ: نيج البالغة. (اْلَساَلِئَكةِ 
 .ٜٖٔ/ٛٔالخػئي:   (ٕ)
:ٜٖٚ/ٗيشطخ: البحخاني:   (ٖ)  .ٜٕٓ/ٜ، ومكاـر
 .ٕٚٗيشطخ : المداف والسيداف:   (ٗ)
 .ٔٔٔيشطخ : مبادئ التجاولية :   (٘)



 انبؼد انخىاصهٍ                                                                                                                    انفصم انثاوٍ                           

(ٔ٘ٚ) 

ادْعُ إِنًِ سَبُِمِ زَبِّكَ بِانْحِكْمَتِ تقـػ عمى السبجأ القخانّي )) ،هحيك مػاقف)التخّمق والتأدب( في 

( مغ أجل التأثيخ في السخاَشب وجْحبو ٕ٘ٔ( )الشحل: (انْحَسَنَتِ وَجَادِنْهُم بِانَّخٍِ هٍَِ أَحْسَهُوَانْمَىْػِظَتِ 

وكأّف السخسل يعسل لرالح السخسل  ،وىشا تكسغ أىّع فػائج القرج التزامشي ،لصخيق الحقّ 
مػقفو إذ يسشح السخاَشَب فخصة إعادة التفكيخ في  ،إليو مغ خبلؿ العسل عمى تغييخ سمػكوِ 
وأثخه في  ،وىحا نابع عغ أثخ ىحا الشس  في التخبية ،السعادي ومغ ثّع الػصػؿ إلى الحقيقة
ورغبتو  ،ألّنو يعّبخ عغ مجى احتخاـ الستكمِّع لمسخاَشب ،خمِق االندجاـ بيغ أشخاؼ الخصاب

التقارب وما يتخّتب عمى ىحا  ،والسحافطة عمى العبلقة بو أو تصػيخىا ،في إزالة الفػارؽ بيشيسا
 العاشفي مغ نتائج ميّسة في ىحا السجاؿ عاجبًل أو آجبًل.



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٔ٘ٛ) 

 الحجاجمفيـػ 

، ويبجو أف الجامع بيغ معشيي (ٔ)يجعل ابغ مشطػر الحجاج مخادفًا لمججؿ والبخىاف
)الحجاج والججؿ( ىػ داللة المفطيغ عمى السخاصسة القائسة بيغ شخفيغ ومحاولة أحجىسا 

 (الحجاج) مجاؿإقشاع اآلخخ بسا يخاه، عمى أّف جْعميسا متخادفيغ ))مغ شأنو أف يزّيق 
 .(ٕ)ويغخقو في الججؿ مغ حيث ىػ صشاعة مشصقية...والحاؿ أّف الحجاج أوسع مغ الججؿ((

فّخؽ بعس الباحثيغ بيغ داللتي الحجاج والبخىاف؛ إذ يستاز البخىاف بالرياغة و 
الرػرية الخالية مغ كّل آثار المبذ الجاللي مّسا يجعل نتائجو قصعية يتصابق فييا الجاّؿ 

بخبلؼ الحجاج الحؼ تكػف نتائجو احتسالية تعتسج مقتزيات الحاؿ بعيجًا عغ  ،بالسجلػؿ
 :(ٖ)ليسا بالسثاليغ اآلتييغ لسث  ويُ  ،البشيات البخىانية السشصقية

 إذف زيٌج عالع. ،كّل المغػييغ عمساء، زيٌج لغػؼّ -

 السصخ. شدؿيانخفس ميداُف الحخارة، إذف س -

القياس السشصقي، أّما السثاؿ الثاني فبل يعجو أف يكػف  إذ يتعمق السثاؿ األوؿ بالبخىشة أو
ي، فاألوؿ حتسّي ألسباب مشصقية، والثاني احتسالّي ناىًا أو استجالاًل شبيعّيًا غيخ بخ حجاج

 .(ٗ)يقـػ عمى معخفة العالع والذصخ األوؿ مغ الجسمة

بدبب تعجد مطاىخ  ،أما السفيػـ االصصبلحي لمحجاج فقج تبايشت فيو التعخيفات
الحجاج وتشػعيا مغ جيٍة، واختبلؼ السشصمقات الفمدفية والسعخفية واإليجيػلػجية التي يرجر 

فسشيع مغ نطخ إليو مغ زاوية فمدفية ببلغية  ؛عشيا أصحاب كّل تعخيف مغ جية أخخػ 
 )بيخلساف(، ومشيع مغ عّجُه خريرة لدانية بشيػية )ديكخو(، ومشيع مغ ربصُو بالسداءلة

                                                           

 .ٜٖٚ/ٔيشطخ: لداف العخب: مادة )حجج(:   (ٔ)
 .ٙٔ-٘ٔالحجاج في القخاف:   (ٕ)
 .٘ٔ-ٗٔالمغة والحجاج:يشطخ:   (ٖ)
 .٘ٔيشطخ: المغة والحجاج:   (ٗ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٜٔ٘) 

خيفات ىػ أّنيا نطخت إلى الحجاج ، إاّل أّف ما يجسع كّل ىحه التع(ٔ))ماييخ(، وغيخ ذلظ
فيػ ))فعالية تجاولية ججلية،  ،وفعالية تػاصمية تػجييا أوضاع الشاس ،ضاىخة تجاوليةبػصفو 

ألّف ىجفو  ؛ألف شابعو الفكخؼ مقامي واجتساعي...وىػ أيزًا ججلي ؛فيػ تجاولي
 .(ٕ)إقشاعي((

وعشجما نقف عمى مجونة البحث )شخوح نيج الببلغة( نمحع بػضػح شيػع الطاىخة 
 الحجاجية فييا، ويسكغ أف نخجع ذلظ لدببيِغ:

 ،إذ إّف ىشاؾ تبلزمًا بيغ كّل خصاب وشبيعتو الحجاجية ؛األوؿ: شبيعة الخصاب بذكّل عاـّ 
ألّنيا ُتشجد  ؛(ٖ)شات اإلقشاع(())فالخصابات ُتبَشى بسسك ،الستكّمع قاصجًا لحلظ أـ ال سػاء أكاف

بقرج التأثيخ في السخاَشب واستسالتو لسا تحتػيو، كسا يخػ ديكخو، بسعشى ))أّف المغة تحسل 
فالخصاب يبشي حجاجيتو في الػقت نفدو الحؼ  ،(ٗ)برفة ذاتية وجػىخية وضيفًة حجاجية((

 يبشي بو ذاتو.

وىحا يتعمق بصبيعة الطخوؼ الدائجة عشج إنتاج  ؛الثاني: شبيعة الخصاب العمػّؼ بذكل خاّص 
 ،خصاب الشيج، فسغ الصبيعي أف يخرب الحجاج في خصابات معيشة، كالخصبة والسشاضخة

بدب  ،وغيخ ذلظ مغ السػضػعات الخبلفية التي وججت مداربيا في الخصاب العمػؼ 
الحيغ نتجت كطيػر أصحاب الجسل والشيخواف وصفيغ،  ،االختبلفات الدياسية والسحىبية

كاف البّج لئلماـ )ع( مغ رّدىا والترجؼ ليا حجاجّيًا قبل فعشيع رؤػ ووجيات نطخ مخاِلفة 
، أؼ الحؼ (٘)((َأَنا َحِجيُج اْلَساِرِقيَغ َوَخِريُع الشَّاِكِثيَغ اْلُسْخَتاِبيغَ )) لحا يقػؿ )ع(:كّل شيء، 

                                                           

 .ٕٗٛ-ٕٗٚلمتفريل في ىحا السػضػع يشطخ: التجاولية واستخاتيجية التػاصل:   (ٔ)
 . ٘ٙ: في أصػؿ الحػارفي   (ٕ)
 .ٖٔٙالتحميل الحجاجي لمخصاب:  (ٖ)
 .ٛ )السقجمة(:المغة والحجاج  (ٗ)
 .ٖٓٔنيج البالغة:  (٘)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٔٙٓ) 

أخح مغ خرسو كل  ما يبالغ في حجاجيع وخراميع، فيػ صاحب الحجة القاشعة التي ت
 .(ٔ)يسمكُو مغ قػة الحجاج، فتكػف حّجُتُو دامغة ال رد  ليا

ومّسا زاَد مغ ضخورة الفعل الحجاجي مع ىحه الفئات ىػ أّنيا تشصمق ضاىخيًا في 
نذأت في ضخوٍؼ  أّنيا فزبًل عغ ،التي يشصمق مشيا اإلماـ )ع( نفدياخصاباتيا مغ األسذ 

مذحػنة بالفتشة والعجاء، مّسا جعَل االلتباس في السػاقف أشّج والحاجة إلى الحجاج أكبخ، 
فالحجاج يتسّيد أواًل مغ خبلؿ أنػاع الحجج التي يحسميا الخصاب، ومغ مشطػر السخاِشب 

 .(ٕ)الحؼ يقـػ بإنتاجيا حدب الدياقات الكبلمية ثانياً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ٖٙٗ/ٔ، والسػسػي:ٖٗٙ/ٔ، ومغشية:ٖٔٙ/ٔالكيحري:و  ،ٖٛٓ/ٔالخاونجي: يشطخ: يشطخ:  (ٔ)
 .ٕٗٚيشطخ: التجاولية واستخاتيجية التػاصل:   (ٕ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٔٙٔ) 

ل
ّ
 املبحث األو

 
ّ
 احلجاج االستدالل

السؤدية إلى  واألدّلة تقجيع الحجج))مغ الحجاج، يقـػ عمى  اً جدءبػصفو ، االستجالؿ
وبعبارة أخخػ، إنجاز تدمدبلت استشتاجية داخل الخصاب،  وىػ يتسثل في ،نتيجة معيشة

بعزيا ىػ بسثابة الحجج المغػية، وبعزيا  ،انجاز متػاليات مغ األقػاؿيتسثل الحجاج في 
، فاالستجالؿ حتى يكػف حجاجّيًا يجب أف ال (ٔ)ُتدتشَتج مشيا(( ياآلخخ ىػ بسثابة الشتائج الت

يعتسج الػقائع التي يعّبخ عشيا داخل األقػاؿ فحدب، بل يعتسج أيزًا بشية ىحه األقػاؿ والسػاد 
اكتفاؤه بالذخط األوؿ )الػقائع( فيقّخبو أكثخ مغ دائخة  أّما ،المغػية التي يتّع تػضيفيا وتذغيميا

 .(ٕ)السشصق ال الحجاج

وقج مّثل ىحا الشسط مغ الحجاج مداحة واسعة في خصابات الشيج عمى مدتػػ 
بدبب  ،والسّيسا في قزية الخبلفة واإلمامة؛ إذ وقَف الذارحػف عمييا كثيخاً  ،األمػر العقائجية

ماـ تمّقييع لمحجج التي استعسميا اإل وتشّػع القخاءات في ،لجييع اختبلؼ السخجعيات السحىبية
)ع( في مدانجة دعػػ أحقيتو بالخبلفة مغ جانب، أو إلداـ السخالف الخارج عغ خبلفتو مغ 
جانٍب آخخ، فأششبػا في االحتجاج لسا يجعع دعػاىع في ىحا السػضػع، فزبًل عغ رّد دعػػ 

 اآلخخ واالستجالؿ عمى بصبلنيا.

في سياؽ ىحا السػضػع، تشّػعًا في الحجج التي وّضفيا اإلماـ بحدب ،ويسكغ أف نمحع
الحّجة األقػػ في الدياقات التػاصمية لمكبلـ واختبلؼ السخاَشبيغ، فكانت كّل حجة ىي 

افخىا جسيعًا في إيجاد األثخ الشاجع في دائخة اإلقشاع زمع ت ،ؼ وردْت فيوحالسػضع ال
التشػع  ا، وقج استصاع الذارحػف تمّسذ ىح(ٖ)ل والقرج مغ الخصاب(())لتحقيق دعػػ السخسِ 

                                                           

 .ٙٔالمغة والحجاج:   (ٔ)
 .ٚٔ-ٙٔيشطخ: المغة والحجاج:   (ٕ)
 .ٖٛٗالتحميل الحجاجي لمخصاب:   (ٖ)
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(ٕٔٙ) 

فذّكمت لجييع ما يسكغ  ،سياقات الخصاب وضخوفوِ وفق عمى في الحجج والػقػؼ عميو 
 وىػ ما سشعخضو في السصالب اآلتية. ،ليّ التدسيتو بأسذ الحجاج االستج

 أواًل: القخابة

ـٍ لُو عغ قخابتِو  َوَقْج َعِمْسُتْع َمْػِضِعي ِمْغ مغ الخسػؿ )ص(: ))يقػؿ اإلماـ)ع( في كبل
 َرُسػِؿ َّللاَِّ )ص( ِباْلَقَخاَبِة اْلَقِخيَبِة َواْلَسْشِدَلِة اْلَخِريَرِة َوَضَعِشي ِفي ِحْجخِِه َوَأَنا َوَلٌج َيُزسُِّشي

ِشي َجَدَجُه َوُيِذسُِّشي عَ َوَيْكُشُفِشي ِفي ِفَخاِشِو وَ  ِإَلى َصْجرِهِ  يْ ُيِسدُّ َء ُثعَّ  ْخَفُو َوَكاَف َيْسَزُغ الذَّ
، وذكخ الذارحػف أّف السقرػد (ٔ)((ُيْمِقُسِشيِو َوَما َوَجَج ِلي َكْحَبًة ِفي َقْػٍؿ َواَل َخْصَمًة ِفي ِفْعلٍ 

لكػف الشبي )ص( واإلماـ )ع( كاف أبػاىسا  ،بالقخابة القخيبة ىشا إّما أف تكػف قخابة الشدب
ـّ دوف غيخىسا مغ بشي عبج السصمبو )عبجهللا وأبػ شالب( أخػيغ ألٍب  ثّع أف الشبي )ص(  ،أ

إذ ُأوتَي بو  إلى الشبي )ص( وىػ رضيع، ثع كانت حادثة شعب أبي  ،رّبى اإلماـ في حجخه
زسشي، ويمقسشي..( أؼ وي وىحا معشى قػلو )ع( )وضعشي في حجخه، ،شالب فالتدمو )ص(

كسا يفعل اإلنداف مع ولجه، حّبًا لُو وعصفًا عميو، وبعجىا السراىخة وزاوجو  وُ كاف يفعل مع
أو أف يكػف السخاد بيا االحتجاج  ،ووالدة الشدل األشيخ دوف غيخه ،مغ الديجة الدىخاء )ع(

 .(ٕ)فقج كاف وزيخُه وأميشو وصاحب سّخه ،بالقخابة الخوحية

ألّف حاصل  ،كمييسا مقرػد، وىحا ما عميو مجار الحجاج في الخصاب ويبجو أف
كسا يخػ البحخاني، وىحا ضاىخ في نتيجة ما تخّتب  ،االحتجاج بيسا ىػ تحريل العرسة

 وذلظ ،اَل َخْصَمًة ِفي ِفْعٍل((َجَج ِلي َكْحَبًة ِفي َقْػٍؿ وَ َما وَ وَ عمى مقجمات الخصاب بقػلو ))

                                                           

 . والخصمة: واحجة الخصل، وىػ الخصأ الحي يشذأ مغ عجـ الخوية.ٖٓٓنيج البالغة:   (ٔ)
، ٖٖٔ/ٗ، والتدتخي:ٕ٘ٔٓ/ٗوالعمػي: ،ٖٔٔ/ٕوالسجمدي: ،ٖ٘/ٕٔ، والخػئي:ٜٛ/ٖٔيشطخ: السعتدلي:   (ٕ)

:ٖٚٗ/ٖوالسػسػي:  .ٖٛٚ/ٚ، ومكاـر
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(ٖٔٙ) 

فحرمت لو )ع( بحلظ ممكة تخؾ الخذائل  ،عمى قػة الغزب والذيػة الستيبلء قػتو العقمية
 .(ٔ)واجتشاب السآثع فتحقَق بحلظ معشى العرسة لو

ويسكغ أف ُيػَقف ىشا عمى الخاصية الحجاجية لمعبارات التقخيخية )َوَضَعِشي، َيُزسُِّشي، 
يْ  ِشي، ُيِذسُِّشي، َيْسَزُغ الذ  ِقُسِشيِو، َوَما َوَجَج َكْحَبًة( فسع كػنيا تسثل جسبًل َء ُثع  ُيمْ  َيْكُشُفِشي، ُيِسدُّ

ـٍ واقعية إاّل أّف الذارحيغ استصاعػا الػقػؼ عمى سساتيا  إخبارية تكتفي بتقخيخ أحكا
))إذ نجج في قْمِب العبارات التقخيخية ذاتيا شحشاٍت حجاجية يطيخ  ؛الحجاجية في سياقاتيا

 .(ٕ)ضسغ الخصاب((أثخىا واضحًا حيغ ُتجَرج ىحه العبارات 

وُيمحع في أكثخ مغ مػضٍع في الشيج احتجاج اإلماـ )ع( بالقخابة الشدبية لمخسػؿ 
وىحا ما أثار لجػ بعس الذارحيغ مغ أّف احتجاجو )ع( بيحه القخابة ال يجّؿ عمى  ،)ص(

وجػد الشّز عميو مغ قبل الخسػؿ )ص(، ومغ ذلظ كبلـ لو )ع( لبعس أصحابو وقج سألو 
ـِ : ))غ ىحا السقاـ وأنتع أحق بو؟ فقاؿكيف دفعكع قػمكع ع َأمَّا ااِلْسِتْبَجاُد َعَمْيَشا ِبَيَحا اْلَسَقا

ْت َعَمْيَيا ُنُفػُس وَ  ُسػِؿ )ص( َنْػشًا َفِإنََّيا َكاَنْت َأَثَخًة َشحَّ وَف ِبالخَّ َنْحُغ اْْلَْعَمْػَف َنَدبًا َواْْلََشجُّ
ـٍ َوَسَخْت َعْشَيا ُنُفػُس آَخِخيغَ  ، إذ أورد ابغ أبي الحجيج إشكااًل عمى ىحا الخصاب في (ٖ)((َقْػ

الخصاب ال يتزسغ ترخيحًا  كػف نقيب البرخة في  سؤالو ألبي جعفخ يحيى بغ دمحم العمػؼ 
)ونحغ األعمػف ندبًا واألشجوف بالخسػؿ نػشًا( فجعل االحتجاج  :بالشّز ألف اإلماـ قاؿ

بالشدب وشجة القخب فمػ كاف عميو نزٌّ لقاؿ عػض ذلظ: وأنا السشرػص عمي السخصػب 
حيث يعمع ال مغ حيث يجيل، باسسي. فأجابُو أبػ جعفخ: بأف اإلماـ إنسا أجاب الدائل مغ 

أال تخػ أنو سألو عغ دفعيع عغ اإلمامة وىع األحق بيا مغ جية الياشسية والقخبى، ولع يكغ 
الدائل يترػر الشز وال يعتقجه وال يخصخ ببالو، ألنو لػ كاف ىحا في نفدو لقاؿ لو لَع دفعظ 

                                                           

 .ٖٖٔ/ٗيشطخ: البحخاني:   (ٔ)
 .ٜ٘السطاىخ المغػية لمحجاج:   (ٕ)
 .ٖٕٔنيج البالغة:  (ٖ)
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(ٔٙٗ) 

وإنسا قاؿ كبلما  ( ولع يقل لو ىحاصالشاس عغ ىحا السقاـ وقج نّز عميظ رسػؿ هللا )
 . ((ٔ))عاّما

وقج وقَف الذارحػف عمى بياف سبب االحتجاج بالقخبى مغ قبل اإلماـ )ع( في   
 ومغ ذلظ: ،مػاضع شتى

 ،: ما ىػ متعارؼ مغ أّف الشبي )ص( معرـػ عشج مصمق السدمسيغ )أؼ أف فعمو حجة(أوالً  
فتقخيبو لئلماـ دوف غيخه وعشايتو بو وتخبيتو لو تدتمـد بياف قجره )ع( ومكانتو عشج الشبي 
)ص( الحؼ لع يكغ يفعل شيئًا إاّل بأمخ الدساء، ))َوَضَعِشي ِفي ِحْجِخِه َوَأَنا َوَلٌج َيُزسُِّشي ِإَلى 

ِشي َجَدَجُه َوُيِذسُّ َوَيْكُشُفِشي ِفي ِفَخاِشِو وَ  َصْجِرهِ  يْ ُيِسدُّ َء ُثع  ُيْمِقُسِشيِو((،  ِشي َعْخَفُو َوَكاَف َيْسَزُغ الذ 
فزبًل عّسا يدترحب ذلظ مغ الكساالت الشفدانية مغ العمـػ واألخبلؽ الفاضمة الحاصمة مغ 

 .(ٕ)تخبية الشبي )ص( وتعميسو لو )ع(

و ومغ ىشا كاف االحتجاج الحؼ أوججُه )ع( ممدمًا لبعس مغ ادعى أحقيتو بالخبلفة مش
إذ ))قج  ،ألّف الرحبة لو )ص( تفيج السراِحب كساالً  ،بحّجة كػنو صاحب رسػؿ هللا )ص(

َواَعَجَباْه َأ َتُكػُف اْلِخاَلَفُة ، وىػ قػلو )ع(: ))(ٖ)يدتفيج عمسًا وديشًا بالرحابة والخفاقة((
َحاَبِة واْلَقَخاَبةِ  َحاَبِة َوال َتُكػُف ِبالرَّ  لمخميفة عسخ )رض( فمّسا قاؿ الخميفة أبػ بكخٍ  ،(ٗ)((ِبالرَّ

شّجتيا ورخائيا،  ،قاؿ لو عسخ: أنت صاحُب رسػؿ هللا في السػاشِغ كّميا ،: امجْد يجؾَ )رض(
امجْد أنت يجؾ، فكاف حجاج اإلماـ )ع( عميو بقػلو: إذا احتججَت الستحقاقِو األمخ برحبتو 

عمى أكسل وجٍو  سَت األمخ لسغ شخكُو في ذلظلخسػؿ هللا )ص( في السػاشِغ كّميا، فيبّل سم
  (٘)وزاَد عميو بالقخابة! وأتّسو،

                                                           

 .ٕٓ٘/ٜيشطخ: السعتدلي:  (ٔ)
: ،ٖٖٖ/ٗومغشية: ،ٖٛٔ/ٖٔ، والشقػي:ٕٖٔ/ٗيشطخ: البحخاني:   (ٕ)  .ٖٓٛ/ٚومكاـر
 .ٖٖٖ/ٗمغشية:   (ٖ)
 .ٕٓ٘نيج البالغة:   (ٗ)
 .ٕٕٚٛ/ٙوالعمػي: ،ٖٕٙ/ٕٔوالخػئي: ،٘ٓٗ/ٖ، والسجمدي:ٙٔٗ/ٛيشطخ: السعتدلي:  (٘)
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(ٔٙ٘) 

إذ يػحي بحرػؿ  ،ويمحع ىشا أىسية االستفياـ اإلنكارؼ في بشاء الحجاج االستجاللي
واإلجابة حاصمة  ،اإلجساع والقشاعة عمى وجػد الرحبة كذخٍط كاٍؼ لتحريل الخبلفة

ضسشّيًا باإليجاب عغ ىحا الدؤاؿ، فإذا تع  ىحا األمخ حرَل االحتجاج في قػلو )وال تكػف 
. فالخصاب ىشا قائع عمى مقّجمات (ٔ)تاف لُو )ع(ثاب حقيقتافِ غ ىسا يلقخابة!(، المتبالرحابة وا

االستجالؿ، ألنيا تعتسج حجاجية تدتمـد مغ السخاَشب السػافقة عمييا وتسّثل نقصة انصبلؽ 
 .الحقائق التي يعسج الستكّمع إلى استعساليا

فشمحع أّف حجة القخابة قج حققْت نػعًا مغ التعارض الحجاجي، ومقتزاُه ))إذا كانت 
لجيشا حجة )حػ( ترمح لسدانجة نتيجة )ف(، فسغ الزخورؼ أف تػجج حجة )حػ*( لسدانج 

نتيجة كػف الخميفة ىػ أبػ  ةالرحابة ترمح لسدانج، فحّجة (ٕ)الشتيجة السعارضة )ال_ ف( ((
بكخ الرّجيق، أّما حجة الرحابة والقخابة فتعارض ىحه الشتيجة وتدانج أحقّية اإلماـ بيا، 

 ويسكغ التسثيل ليا بالخصاشة اآلتية:

 ال_ ف )اإلماـ خميفة(ميفة(               ف )أبػ بكخ خ                 

 

 

 حػ* )الرحابة والقخابة(                      حػ )الرحابة(     

قُو ىَّا أَسْأَىُنٌُْ عَيٍَْوِ لقػلو تعالى )) ،: ذكَخ التدتخؼ أّف االحتجاج بالقخابة يدتمـد السػدةثانياً 

( لّسا ُسئل وقج روػ بأكثخ مغ شخيق أّف الشبي )ص ،(ٖٕ(( )الذػرػ:أَجْشاً إِىَّا اىٌَََْدَّجَ فًِ اىْقُشْتَى

، ووجو االحتجاج بالسػدة متأٍت اقاؿ: عمّي وفاشسة وابشاىس ،عغ ىؤالء الحؼ وجبْت مػدتيع
مغ أّف السػدة ىشا ال تعشي مجّخد الحّب، فيي ليدت متعمقة بالعاشفة الشفدية فحدب، بل ىي 

                                                           

 .ٖٛٔ/ٚٔيشطخ: الشقػي:   (ٔ)
 .ٚٔٔالسطاىخ المغػية لمحجاج:   (ٕ)
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(ٔٙٙ) 

االشتخاط فيػ حجاج قائع عمى ، (ٔ)والزميا أف ُيعصى اإلماـ حّقو وال ُيطَمع ،عسميّة سمػكية
بى فيحا يدتمـد مػّدتو، ومغ الـز السػدة إعصاء سعشى إذا كاف اإلماـ مغ ذوؼ القخ الزسشي، ب

ىشا بحكع القزية األولى التي اإلماـ حّقو وتشفيح وصية الخسػؿ )ص( في أحقّيتو، فالقخابة 
اج الذخوط الزخورية لحرػؿ القزية الثانية )السػدة( التي تعتسج عمييا نتيجة الحج ئتيي

 )إعصاء اإلماـ حّقو(.

قخير عمى سائخ السدمسيغ بأّنيع أولى بالخبلفة لقخابتيع  احتجّ  إذ ،: االحتجاج بالسذاكمةثالثاً 
لحا احتج )ع( عمى قخير بسثل ما احتجت بو عمى العخب، فسغ  ،مغ الخسػؿ )ص(

السعخوؼ أّف بشاء العسميات الحجاجية يدتػجب مشح البجاية البحث عغ االتفاقات التي يجعميا 
ومغ ثع يتحقق لمحجاج أداء  ،أحج الصخفيغ مغ السدّمسات لجيو حتى يقـػ عمييا استجاللو

فالػضع  جة مغ باب إلداـ الخرع بسا ألدـَ بو نفدو.وضيفتو األساسّية في الججؿ، فتكػف الح
أّما  ،الحجاجي يزّع قزيتيغ جػىخيتيغ : أوالىسا اليجؼ الحؼ يخـو الستكمع الػصػؿ إليو

لحا  ،(ٕ)وىسا مدألتاف في غاية التخابط ،الثانية فيي عقبة البخاىيغ التي قج يدتعسميا اآلخخ
 .(ٖ)و يجعل مغ الحجاج أكثخ تأثيخاً فإلداـ السخاَشب بالحّجة بسا ألدـَ بو نفد

وقج وقَف الذارحػف عمى ىحا في تمّقييع لقػلو )ع( لسا انتيت إليو أنباء الدقيفة بعج   
قاؿ: ما قالت األنرار؟ قالػا: قالت مشا أميخ ومشكع أميخ. قاؿ )ع(:َفَيبل  ))وفاة رسػؿ هللا، 

 ِ ى ِبَأْف ُيْحَدَغ ِإَلى ُمْحِدِشِيْع َوُيَتَجاَوَز َعْغ ُمِديِئِيْع.  (ص)اْحَتَجْجُتْع َعَمْيِيْع ِبَأف  َرُسػَؿ َّللا  َوص 
ِة َعَمْيِيْع؟ َفَقاَؿ  َماَمُة ِفيِيْع َلْع َتُكِغ اْلَػِصيَُّة ِبِيعْ  )ع(:َقاُلػا: َوَما ِفي َىَحا ِمَغ اْلُحج  . َلْػ َكاَف اْلِْ

ُسػِؿ، َفَقاؿَ : َفَساَذا َقاَلْت ُقَخْيٌر؟ َقالُ )ع(ُثع  َقاَؿ  ْت ِبَأن َيا َشَجَخُة الخ  ػا : اإلماـ ػا: اْحَتج  اْحَتجُّ
                                                           

 .ٖٖٔ/ٗالتدتخي: يشطخ:   (ٔ)
. وقج وقف الذارح الشقػي ٕٙٔ-ٕ٘ٔ:بحث في بالغة الشقج السعاصخ يشطخ: الحجاج في البالغة السعاصخة  (ٕ)

والذيخ مكاـر عمى حّجة القخابة في كثيخ مغ خصاباتو )ع(، وأرجعا ذلظ إلى الحجاج بالسذاكمة، فزاًل عغ كػف ىحا 
، ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٔٔاْلمخ مغ السدّمسات الثابتة عشج الخرع، واالحتجاج بو يجّخد الخرع مغ سالحو. يشطخ: الشقػي:

:  .ٜٖٙ/ٜومكاـر
 .ٖٚٗاستخاتيجيات الخصاب:يشطخ:   (ٖ)
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(ٔٙٚ) 

َجَخِة َوَأَضاُعػا الثََّسَخةَ  . فقج جاء االحتجاج في ىحا الخصاب في صػرة شخشّية مترّمة (ٔ)((ِبالذَّ
اإلمامة لػ كانت في األنرار لسا كاف الشبي  فّ أشى فييا نقيس تالييا، ومعشى ىحا ُيدتث

(: صأوصى الشاس بيع، فمّسا ثبتت وصيتُو بيع انتفى كػف اإلمامة ليع، والػصية ىي قػلو )
))أوصيكع باألنرار خيخًا فإنيع كخشي وعيبتي وقج قزػا ما عمييع وبقي ما ليع فاقبمػا مغ 

قاٍض بكػف الػصية والذفاعة العخؼ  محدشيع وتجاوزوا عغ مديئيع((، وبياف ذلظ أفّ 
ونحػىسا إّنسا تكػف لمخئيذ في حّق السخؤوس ال العكذ، فمػ كاف األنرار مّسغ يجعل الشبي 
)ص( فييع اإلمامة ألوصى إلييع بأف يخاعػا سائخ الشاس ويعصفػا عمييع، ال أف يػصي 

تقتزي الشتيجة برػرة ، وىحا حجاج قائع عمى العبلقة االقتزائية؛ إذ إّف الحّجة (ٕ)الشاس بيع
فمّسا كانت وصية الخسػؿ )ص( ثابتة في األنرار اقتزى ذلظ انتفاء اإلمامة عشيع  ،تبلزمية

 وبصبلف دعػاىع.

ووقَف العمػؼ عمى ىحا السبجأ الحجاجي مغ خبلؿ ذكخِه لدؤاٍؿ مفاده: لساذا لع يحتج  
ص( الحؼ نّز فيو عمى اإلماـ عمى األنرار كسا احتج الخميفة أبػ بكٍخ بحجيث الخسػؿ )

أّف األئسة مغ قخير؟ إذ يخػ الذارح أّف ما ذكخه )ع( أقصُع لمجاجيع وأْحدُع، ألّف األنرار 
معتخفػف برّحة الػصية بيع لسا ليع فييا مغ مديج الشفع والذخؼ، بخبلؼ الحجيث الحؼ قج 

ج عمييع بسا يعتخفػف يشكخونو وقج يعتخفػف بو بعج اإلقخار برّحتِو ونقمو، ))فميحا كاف االحتجا
 .(ٖ)بو ليكػف إلدامًا، وىػ أفحع لمخرع وأقصع لمسادة في الخرػمة((

د بالثسخة نفدو وأىل بيتو، ومفاد االحتجاج ىشا أّف قخير إف كانػا أولى مغ اوأر   
 ،وعمى رأسيع اإلماـ ،فأىل البيت ،األنرار بالخبلفة لكػنيع شجخة رسػؿ هللا، أؼ عذيختو

يع الثسخة، واختراصيا باالحتجاج مغ وجييغ؛ األوؿ:قخبيا مغ الذجخة أولى مشيع ألنّ 
والثاني: كػنيا ىي السصمػبة بالحات مغ  فيػ )ع( جامع بيغ الذجخة والثسخة. ومبلصقتيا ليا،

                                                           

 .ٜٜٜٛنيج البالغة:  (ٔ)
:ٖٗٓٗٓٗ/ٔيشطخ: السػسػي: (ٕ)  .٘ٙ/ٖ، ومكاـر
 .ٕٕ٘/ٕالعمػي: (ٖ)
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(ٔٙٛ) 

، الذجخة واألولى اعتبار الثسخة ال الذجخة، وىحا يدتمـد كػف أىل البيت ىع األقخب واألولى
 .(ٔ)نى، كيف ال تكػف مدتحق ة باألشخؼ واألعمى((؟!دمدتحق ة باأل))فإذا كانت اإلمامة 

وذىَب بعس الذارحيغ إلى أّف السخاد بالثسخة ىػ سشة الشبي )ص( وعمػمو السػجبة 
فخبَط التدتخؼ بيغ ىحا االحتجاج وبيغ كبلمو )ع( عغ  ،بػجٍو آخخ الستحقاقو لمخبلفة

، فالخصاب واضح في أّف ىحه الثسار ليدت عاديًة (ٕ)((َوَثَسٌخ اَل ُيَشاؿُ الخسػؿ )ص( وعتختو: ))
ألف الشائب  ،متعارفة ومغ ثّع فبل يرّح أف يجعي نيابة الشبي )ص( كّل أحٍج والترجؼ لسقامو

ألنو نفذ الشبي )ص( دوف غيخه مغ  ؛وىحا حاصٌل لو )ع( ،يجب أف يكػف كالسشػب عشو
 .(ٖ)الستقجميغ

ِقيَفِة ))ومغ كتاب لو )ع( لسعاوية  وَلسَّا اْحَتجَّ اْلُسَياِجُخوَف َعَمى اْْلَْنَراِر َيْػـَ الدَّ
اْْلَْنَراُر ِبَخُسػِؿ َّللاَِّ )ص( َفَمُجػا َعَمْيِيْع َفِإْف َيُكِغ اْلَفَمُج ِبِو َفاْلَحقُّ َلَشا ُدوَنُكْع َوِإْف َيُكْغ ِبَغْيخِِه فَ 

فسع مصالبة معاوية  ،ا ألدمت بو قخير نفديافحجاجو )ع( مبشّي عمى م ،(ٗ)(َعَمى َدْعَػاُىْع(
 ،ذّكخُه )ع( بسا احتج بو قػمو مغ قخير عمى األنرار في سقيفة بشي ساعجة ،بالخبلفة لشفدو

، عمى أّنو أىل رسػؿ هللا )ص( فإذا كاف الطفخ ليع عمى األنرار في مصالبتيع بالخبلفة
ج أحج أمخيِغ؛ إما بقاء األنرار عمى ))ويمـد مغ ىحا االحتجا ،فإنو )ع( أولى مشيع بالقخابة

 .(٘)وىػ السصمػب(( ،كػنو )ع( أحّق بيحا األمخلحّجتيع لقياـ ىحه السعارضة، أو 

فسغ ىشا تتبيغ لشا قيسة االحتجاج بالقخابة الشدبية في خصابات اإلماـ الججلية مع 
إذ جعل مشيا )ع( مشصمقًا إلثبات ىحا الحّق ورّد دعػػ  ،اآلخخ الحؼ نازعُو حّق الخبلفة

 لسا تستمكُو ىحه القخابة مغ قجاسة روحية في نفػس السدمسيغ. ،الخرـػ

                                                           

: ،ٗٛ/٘والخػئي: ،ٙٛٔ-٘ٛٔ/ٕ. ويشطخ: البحخاني: ٖٕ٘/ٙالعمػي: (ٔ)  .ٙٙ/ٖومكاـر
 .ٜٖٔنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٗٛٔ/ٕ، والتدتخي: ٕٕٔ/ٔ، وعبجه:ٕ٘ٔ/ٔيشطخ: السجمدي:  (ٖ)
 .ٖٚٛنيج البالغة :   (ٗ)
 .ٖٚٗ/ٗ، والتدتخي:ٖٚ/ٖ، وعبجه:ٚٗٗ/ٕ. ويشطخ: البييقي:ٙٛٔ/ٕالبحخاني:   (٘)
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(ٜٔٙ) 

 ثانيًا: البيعة

وىي مأخػذة مغ البيع بسعشاه السعخوؼ، فيي  ،البيعة نػع مغ السيثاؽ ببحؿ الصاعة
، لحا جعميا )ع( أولى الحقػؽ (ٔ)والخميفة(عقج تبادلي تتختب عميو حقػؽ لكبل العاقجيِغ )األمة 

َوَأمَّا َحقِّي َعَمْيُكْع َفاْلَػَفاُء ِباْلَبْيَعِة َوالشَِّريَحُة ِفي يقػؿ )ع( : )) ،السفخوضة لو عمى الشاس
َجاَبُة ِحيَغ َأْدُعػُكْع َوالصَّاَعُة ِحيَغ آُمُخُكعْ  بالبيعة يعشي والػفاء ، (ٕ)((اْلَسْذَيِج َواْلَسِغيِب َواْلِْ

وإّنسا قّجميا عمى بقية الحقػؽ لجْعميا حجة عمى  ،االلتداـ بيا وعجـ نكثيا أو فعل ما يشافييا
 ،الشاس وإلداميع بسا يتختب عمييا مّسا سػاىا مغ األمػر األخخػ كاإلشاعة واإلجابة وغيخىسا

 .(ٖ)ألّنيا ممدمة لكبل الصخفيغ وال يجػز فدخيا

لحا مّثمت البيعة في خصاب الشيج مختكدًا ميّسًا في حجاجو االستجاللي الحؼ استعسمو 
َفِإْف لصمحة والدبيخ بعج الخخوج لقتالو: ))  كتاٍب وجيو)ع(اإلماـ )ع( لمسخالفيغ لُو، كسا في  

ِ ِمْغ َقِخيٍب وَ  ِإْف ُكْشُتَسا َباَيْعُتَساِني َكاِرَىْيِغ َفَقْج ُكْشُتَسا َباَيْعُتَساِني َشاِئَعْيِغ َفاْرِجَعا َوُتػَبا ِإَلى َّللاَّ
ِبيَل ِبِإْضَياِرُكَسا الصَّاَعَة َوِإْسَخاِرُكَسا اْلَسْعِرَيَة َوَلَعْسِخي َما ُكْشُتَسا بِ  َأَحقِّ َجَعْمُتَسا ِلي َعَمْيُكَسا الدَّ

ى )حّجة البيعة( التي ألدـَ بيا ، فالخصاب ىشا يتكئ عم(ٗ)((اْلُسَياِجِخيَغ ِبالتَِّقيَِّة َواْلِكْتَسافِ 
 ،مع بياف مقجمات حجاجية أوضح فييا اإلماـ )ع( أف بيعتو كانت عاّمة ،السخاشب نفدو

ثع شخع بالحجاج  ،وال لساٍؿ مػجػد فّخقُو عمييع ،ولع تحرل بدبب سمصاف غربيع وقيخىع
ّما أف يكػنا بايعاه )ع( فأ ،إذ قّدع اإلماـ الكبلـ عمييسا بيغ مػقفيغ ال ثالث ليسا ،االستجاللي

فَََِ َّّنَثَ فَئَََِّّا ٌَننُثُ عَيَى )) لقػلو تعالى: ،شائعيِغ، وىحا يمدميسا ارتكاب السعرية لشكثيسا

إذ ال وجو لشقس البيعة، أو  ،ومغ ثّع عمييسا الخجػع والتػبة هلل تعالى ،(ٓٔ(( )الفتح:َّفْسِوِ

وىحا باشل ألّنو يمدميسا الشفاؽ، إلضيارىسا خبلؼ ما يزسخاف مغ  ،أّنيسا بايعا كارىيغِ 
                                                           

 .ٛٔيشطخ: البيعة عشج مفكخي أىل الدشة:   (ٔ)
 .ٜٚنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٕٕٚ/ٔ، والسػسػي:ٖٛٔ/ٔ، والذيخازي:ٜٖٓ/ٗيشطخ: الشقػي:  (ٖ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗنيج البالغة :   (ٗ)
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(ٔٚٓ) 

 يغِ ، وُيمَحع ىشا كيف أف فْعل الحجاج االستجاللي قج فخَض عمى السخاَشب(ٔ)السعرية والخيانة
 )شمحة والدبيخ( نسصًا معيشًا مغ الشتائج التي تمدميسا في كمتا الحاليِغ.

ق ع مغ السخاَشب؛ استشادًا إلى معخفتو بو، ثّع بشى اإلماـ)ع(  حجاجو عمى خصاٍب متػ 
ا عمى ما ذكخه فسع أّف  ،فمػ كاف جػابيسا ىػ التقية ،لحا احتج عمييسا اإلماـ بسا يسكغ أف يخد 

اإلماـ أنذأ خصابو بيجؼ إقشاع شمحة والدبيخ، وثشييسا عغ مػقفيسا، إال إّنو لع ييسل ما 
ؿ بالشطخ في فْعل إلقاء الحجة إلى السخاَشب، بل يسكغ أف يعارضاه بو، فػ))ال يكتفي السدتجِّ 

تبق دي، ف(ٕ)((باعتباره ىػ نفدو أّوؿ متمٍق لسا ُيمَقى يتعجػ ذلظ إلى الشطخ في فْعل التمقي
اعتخاضاتو، ويدتحزخ مختمف األجػبة والحجج عمييا، وقج اصصمح )إيسيخف( عمى ىحا الشػع 

ستكمِّع لجرِء الذّظ أو االعتخاض الستػق ع مغ مغ الحجاج بالحػار الزسشي، الحؼ يعسج إليو ال
فحكخ الذارحػف أّف اعتخاضيسا بالتقية  .(ٖ)السخاَشب، ثّع يجحزُو بحجٍج في الخصاب نفدو

 ،عمى حجاج اإلماـ ليسا مخدود لدببيِغ، األوؿ: إف مقاـ التقية ىػ الخػؼ مغ إضيار العقيجة
َما ُكْشُتَسا ِبَأَحقِّ اْلُسَياِجِخيَغ ِبالتَِّقيَِّة وىسا في قػٍة ومشعة، وليسا اتباعيسا، لحا قاؿ ليسا ))

إذ ليذ ألحجىع مغ الفزل وعمػ السختبة واألتباع مثل ما لكسا، ومع ذلظ فيع ((،َواْلِكْتَسافِ 
أّف كل مغ ال يكػف  والـز ىحا الحجاج ىػ ليذ في خػٍؼ أو تقية في ما فعمػه مغ البيعة،

، والثاني: إّنو )ع( لع يتعّخض (ٗ)أحق مغ السياجخيغ بجعػاه فميذ لُو أف يّجعي ما لع يجعػه
إذ لّسا سأؿ اإلماـ )ع( شمحة: أوما  ،فيسا لع يكػنا مكَخىيغ ،لسغ تخّمف عغ بيعتو بأدنى أذػ

ع(: ألع تعمع أّني ما بايعتشي شائعًا ال مكخىا، فأجابو: بايعتظ والديف في عشقي، فأجابو )
أكخىت أحجًا عمى البيعة، ولػ كشت مكِخىًا أحجًا ألكخىت سعجًا وابغ عسخ ودمحم بغ مدمسة، 

                                                           

. وذكَخ بعس الذارحيغ أّف أوؿ مغ بايع اْلماـ ٕٕٓ/ٗ، والذيخازي:ٖٚٗ/ٜ، والتدتخي:ٖٗٔ/ٚٔيشطخ: السعتدلي:  (ٔ)
 .ٜٛٔ/ٔ)ع( ىػ شمحة ثع الدبيخ ثع السياجخوف واْلنرار وسائخ السدمسيغ. يشطخ: القدويشي:

 .ٕٕٛالمداف والسيداف:   (ٕ)
 .ٖٚٗيشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٖ)
 .ٖٕٔٙ/٘، والعمػي:ٕٖٛ-ٕٖٚ/ٕ، والخػئي:ٜٛٔ-ٛٛٔ/٘البحخاني:يشطخ:   (ٗ)
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(ٔٚٔ) 

وإلداـ ليسا ال يسكشيسا  ،))وىحا احتجاج عمى شمحة والدبيخ ،أبػا البيعة واعتدلػا فتخكتيع
 .(ٔ)الخخوج مشو((

ى الحػارية االستجاللية التي تحتكع فقج مّثل الحجاج ىشا شكبًل خصابيًا قائسًا عمى البش
بسعشى أّف السعخفة  ،إلى السعخفة القابمة لمتشفيح، بعيجًا عغ استعساؿ الدمصة القيخية لمستكمع

ألّنو استجالؿ قائع عمى تقديع  ،والتساس الحقيقة ىسا السقياس الحؼ يحتكع إليو ىحا الحجاج
 .(ٕ)الكبلـ وتفخيعو مغ أجل إقشاع السخاَشب وبياف صّحة مػقف الستكمع وأحقيتو فيسا يّجعيو

ويسكغ الػقػؼ في ىحا الخصاب عمى ما ُيعَخؼ بػ)الحجاج التشازلي( الحؼ يقـػ عمى 
لسمدمة لسخاشبيو البجء بالحّجة األقػػ إلى األضعف، إذ بجأ اإلماـ خصابو بأقػػ الحجج ا

ا بالحّجة يشمحة والدبيخ، وىي حّجة البيعة بالصػاعية، ثع حّجة البيعة باإلكخاه، وختس
ولعّل الدبب في استعساؿ ىحا الشسط مغ  ،األضعف التي قج يحتّجاف بيا عميو وىي التقية

و الحجاج يكسغ في ما يستكمو مغ نجاعٍة حجاجية كبخػ عشج تػجييو إلى السخاَشب الذاّؾ أ
الجاحج الحؼ ال تؤثخ معُو الحجج الزعيفة في بجاية الخصاب؛ إذ قج يجعميا نقصة ارتكاٍز لخّد 
الحجج األخخػ، أّما البجء معُو بالحّجة األقػػ يكػف بغية ىّد شّكو ورّد أقػػ السختكدات التي 

 .(ٖ)يدتشج إلييا ومغ ثّع إلدامو بشتيجة الحجة

َوَلَعْسِخي ففي قػلو )ع(: )) ،بيغ شارحي الشيجوقج مّثل االحتجاج بيا مػضع اختبلؼ 
َماَمُة اَل َتْشَعِقُج َحتَّى َيْحُزَخَىا َعامَُّة الشَّاِس َفَسا ِإَلى َذِلَظ َسِبيٌل َوَلِكْغ َأْىُمَيا  َلِئْغ َكاَنِت اْلِْ

اِىِج َأْف َيْخِجَع َواَل ِلمْ  ، ذىب (ٗ)((َغاِئِب َأْف َيْخَتارَ َيْحُكُسػَف َعَمى َمْغ َغاَب َعْشَيا ُثعَّ َلْيَذ ِلمذَّ
ىشا ))ترخيٌح السعتدلي إلى أف احتجاج اإلماـ بانعقاد اإلمامة عغ شخيق أىل الحّل والعقج 

                                                           

، ٚٙ٘/٘ٔوالشقػي: ،ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٔالقدويشي:،و ٕٖٛ/ٕٓ،والخػئي:ٕٕٔ/ٖالخاونجي:. ويشطخ:ٜٓٔ/٘السػسػي:  (ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗومغشية:

 .ٖٕيشطخ: مجخل إلى حجاج أفالشػف وآرسصػ وشايع بيخلساف )بحث(:   (ٕ)
 .ٖٙٗيشطخ: التحميل الحجاجي لمخصاب:   (ٖ)
 .ٕٕٛٗٚٗنيج البالغة:   (ٗ)
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(ٕٔٚ) 

ختيار شخيق إلى اإلمامة، ومبصل لسا تقػلو اإلمامية مغ دعػػ الشّز برّحة محىبشا في ا
َباَيَعِشي اْلَقْػـُ الَِّحيَغ َباَيُعػا َأَبا َبْكٍخ ِإنَُّو كتاب لو لسعاوية ))، ومثمو قػلو )ع( في (ٔ)عميو((

اِىِج َأْف َيْخَتاَر َواَل ِلْمَغاِئِب َأْف َيُخدَّ  َوُعَسَخ َوُعْثَساَف َعَمى َما َباَيُعػُىعْ   ،(ٕ)((َعَمْيِو َفَمْع َيُكْغ ِلمذَّ
أّما حسل  ،فاءفاإلماـ إّنسا احتج بالبيعة ألنيا انعقجت لُو كسا انعقجت لسغ سبقو مغ الخم

إذ يخوف أف في ذكخه )ع( لمشّز عميو  ،اإلمامية ليحا الكبلـ عمى وجو التقية فبل دليل عميو
مغ قبل رسػؿ هللا )ص( شعغ في األئسة الستقجميغ عميو، وىحا يفدج حالُو مع الحيغ بايعػه 

 .(ٖ)مغ أىل السجيشة

إليو الذارح السعتدلي مغ وقج وقف شارحػ اإلمامية أماـ ىحا الحجاج ورّدوا ما ذىَب 
 خبلؿ ما يأتي:

فقج جاء في مػضع االستجالؿ في رّده عمى  ،تشاسب ىحا االحتجاج مع سياؽ الخصاب -ٔ
كتاب معاوية الحؼ أرسمو لئلماـ )ع( الحؼ جاء فيو: ))ولعسخؼ ما حّجتظ عمى أىل الذاـ 

ّف أىل البرخة أل ،كحجتظ عمى أىل البرخة، وال حجتظ عمّي كحجتظ عمى شمحة والدبيخ
فقج استجؿ  ،ؾ ولع أبايعظ((اشمحة والدبيخ بايع فّ أولع يبايعظ أحج مغ أىل الذاـ، و  ،بايعػؾ

فقج كاف معاوية يشكخ الشّز وال يشكخ  ،)ع( عمى دحس حّجة خرسو بسا يقّخ بو ال بسا يشكخه
الحجاج ىشا جاء مغ باب السبلشفة والشدوؿ معو وإفحامو باإللداـ  ، لحا رأػ العمػّؼ أفّ البيعة

عمى القخب، وتقخيخ ذلظ أف يقػؿ: ىْب أف إمامتي ليذ مشرػصًا عمييا، فالحيغ كانػا قبمي 
ىع أئسة في زعسظ بدبب َمغ عقَج ليع مغ السياجخيغ واألنرار، وىع نفديع مغ عقجوا لي 

                                                           

 .ٜٕٖ/ٜ. ويشطخ: ٖٛٗ/ٕالسعتدلي:   (ٔ)
 .ٖٚٙ-ٖٙٙنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٖٚ-ٖٙ/ٗٔيشطخ: السعتدلي:   (ٖ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٖٔٚ) 

مثل ىحا الحجاج يكػف تأثيخه التجاولي أقػػ، ونتائجو . و (ٔ)ورضػا بي إمامًا ليع وبايعػني
 .(ٕ)لجػ السخاَشب، وال يذػبُو أؼ فخٍض أو قّػة أثبت، ألّنو يدتشج إلى مختكٍد ثابت

إّف الخصابات التي احتج بيا السعتدلي لع يتعخض فييا اإلماـ لسػضػعة الشّز نفيًا  -ٕ
امية، فزبًل عغ أّنُو ال يرّح االحتكاـ في ىحا وإثباتًا، ومغ ثّع ال تكػف مبصبًل لسا ادعاه اإلم

 .(ٖ)السػضػع عمى ىحيِغ الشّريغ بل ال بج  مغ قخاءة الخصاب العمػّؼ كامبًل لمحكع فيو

بعس لحا رأػ فيو  ،إّف السخاَشب ألدـَ نفدو بيحه الصخيقة مع مغ سبقُو مغ الخمفاء -ٖ
فإذا كانت بيعة أىل الحّل والعقج في عاصسة اإلسبلـ ىي السيداف  ؛حجاجًا ضسشياً  الذارحيغ

ألّف إجساع الشاس عمى  ،في صّحة الخبلفة فقج بايعشي أولئظ، وىحا ممـد لظ وألىل الذاـ
شخٍز لمخبلفة ال ُيعتَبخ فيو دخػؿ جسيع الشاس حتى العػاـ ومغ ال يفقيػف، وإف كاف 

 !(ٗ)السيداف غيخ ذلظ فكيف رضيَت أنت ببيعة مغ سبقشي وسّمست بيا

قج يكػف عجـ االحتجاج بالشّز جاء لعمسو بأّف ىحا األمخ ال ُيمتفت إليو مغ قبل  -ٗ
فباألولى أف ال ُيمتفت  ،األمخ بعج وفاة رسػؿ هللا )ص( ألع ُيمتفت لو في مبج فمّسا ،السخاَشبيغ

 .(٘)وقج شالت السجة وبُعَج العيج، لحا لع يكغ لبلحتجاج بالشّز ىشا فائجة ،لو اآلف

ّف أىّع ما جعَل مغ بيعة أميخ السؤمشيغ )ع( أّسًا حجاجيًا استجالليًا في إويسكغ القػؿ 
ختيارية البيعة؛ فاإلماـ لع يخد الخبلفة اجانباف، يتسثل األوؿ مشيسا في شخوح الشيج ىسا 

وإّنو لع يسجد ليع يج البيعة حتى أثبتػا ذلظ  ،والػالية عمى الشاس حتى أراد الشاس مشو ذلظ
ثع ألدميع واحتج بو عمييع، بسعشى أّف البيعة حرمت باالختيار والقشاعة ال  ،عمى أنفديع

فداد البيعة بالقيخ، ))فإّف اإلكخاه يسثل نقصة التحػؿ الخئيدية مغ الخبلفة فالسعخوؼ  ،باإلكخاه 
                                                           

 .ٕٜٖ/ٖ، ومغشية:٘ٙ٘/ٗوالتدتخي:  ،ٜٛٔ/ٚٔ، والخػئي:ٛٔ/ٖوالخاونجي: ،ٕٕ-ٕٔ/٘يشطخ: العمػي:  (ٔ)
 .٘ٗٗيشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٕ)
 .ٗٙٔ-ٖٙٔ/ٕيشطخ: السجمدي:  (ٖ)
:ٜٖٔ/ٖ، ومغشية:ٕٗٔ/ٖ، السػسػي:ٖ٘ٗ/ٖيشطخ: الذيخازي:   (ٗ)  .ٕٖ٘/ٙ، ومكاـر
 .ٖٔٗ/ٖيشطخ: البحخاني:   (٘)
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(ٔٚٗ) 

لحا مّثمت االختيارية بالبيعة مختكدًا ميّسًا في كثيٍخ مغ  ،(ٔ)الرحيحة إلى الخبلفة الشاقرة((
ِ َما َكاَنْت ِلي ِفي اْلِخاَلَفِة وَ ))الخصابات الحجاجية لئلماـ )ع( ومغ ذلظ قػلو:   َرْغَبٌة َواَل َّللاَّ

َوَبَدْصُتْع َيِجي ))، وقػلو )ع(: (ٕ)((َحَسْمُتُسػِني َعَمْيَياْع َدَعْػُتُسػِني ِإَلْيَيا وَ َلِكشَّكُ ِفي اْلِػاَلَيِة ِإْرَبٌة وَ 
أؼ لع  ،(ٗ)((َلْع َتُكْغ َبْيَعُتُكْع ِإيَّاَي َفْمَتةً أيزًا)) ، وقػلو )ع((ٖ)((َفَكَفْفُتَيا َوَمَجْدُتُسػَىا َفَقَبْزُتَيا

ويكاد يجسع الذارحػف عمى أّف الكبلـ  ،بل كانت عغ روية واستذارة وتجّبخ وتفّكخ ،تكغ فجأة
تعخيٌس ببيعة أبي بكٍخ لسا اشتيخ مغ قػؿ الخميفة الثاني أّنو قاؿ: إف بيعة أبي بكٍخ كانت 

شّخىا، فسغ دعاكع لسثميا فاقتمػه، ويبجو أف الدياؽ الحجاجي الحؼ  السدمسيغَ  فمتة وقى هللا
ألّف اإلماـ أراد أف يحتّج عمى وجػب إشاعتيع  ،وردت فيو الجسمة ال يجعع ىحا الػجو فحدب

 ،لُو، كػف أمخ بيعتو )ع( لع يتّع ببل اختيار ومذػرة حتى يحتجػا عميو بأنيع كانػا مزصخيغ
وىحا ممدـٌ عمييع بعجـ  ،يعة، وإّنسا كانت عغ تجبٍخ واجتساع رأؼٍ فيكػف ىحا الغيًا لحكع الب

ومغ ثع فاإللداـ حاصٌل بيحا الػجو مغ دوف تعخيٍس ببيعة غيخه، مع إمكاف ، (٘)السخالفة لو
بيعة الخميفة األّوؿ لع تتػافخ ليا الطخوؼ  ألفّ حسل الحجاج بالتعخيس عمى جانٍب آخخ، 

نت عمى ما ذكَخ الخميفة الثاني، ومع ذلظ التـد بيا الشاس بل كا ،التي تػافخت لبيعتو )ع(
وأشاعػا أبا بكٍخ، فسغ باب أولى أف يمتدمػا بالبيعة التي فخضػىا عمى أنفديع ألنيا كانت 

 عغ اختيار وتخٍو وإجساٍع عاـّ.

أّما الجانب الثاني فيسّثل في أّف بيعتو )ع( جاءت عامة، دخَل فييا أغمب الشاس مغ 
ِبِل اْلِييِع َعَمى ))العػاـ، يقػؿ )ع( في وصِف بيعتو: الخػاّص و  َتَجاَكْكُتْع َعَميَّ َتَجاؾَّ اْلِْ

                                                           

 .ٖٚٔالبيعة عشج مفكخي أىل الدشة :   (ٔ)
 .ٕٕٖنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٖٓ٘نيج البالغة:   (ٖ)
 .ٜٗٔنيج البالغة:   (ٗ)
، ٗٙٔ/ٖ، والبحخاني:ٜٕٔ، والدخخدي:ٖٔ/ٜ، والسعتدلي:ٓٙ/ٕ، والخاونجي:ٕٕ٘يشطخ: البييقي:  (٘)

:ٖٚٓ/ٕ، والذيخازي:ٕٖٖ/ٛ، والخػئي:ٖٗ/ٕوالسجمدي: . وقج ربَط بعس الذارحيغ بيغ قػلو )فمتة( ٕٖ٘/٘، ومكاـر
 ُيعّبخ عشيا بالقسز إاّل إذا كانت فييا سخعة وخّفة، وىػ متشاسب ىشا، وبيغ قػلو: )لقج تقّسريا فالف(، إذ إّف الحخكة ال

 .ٗ٘مع قػؿ الخميفة الثاني في بيعة الخميفة أبي بكخ. يشطخ:مجيػؿ:
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(ٔٚ٘) 

ِعيُف َو َبَمَغ ِمْغ ُسُخوِر  ِحَياِضَيا َيْػـَ ِوْرِدَىا َحتَّى اْنَقَصَعتِ  الشَّْعُل َوَسَقَط الخَِّداُء َوُوِشَئ الزَّ
ِغيُخ وَ الشَّاِس ِبَبْيَعِتِيْع ِإيَّاَي َأِف  َحاَمَل َنْحَػَىا اْلَعِميُل تَ َىَجَج ِإَلْيَيا اْلَكِبيُخ وَ اْبَتَيَج ِبَيا الرَّ

 ،، فالخصاب تزّسغ وصفو )ع( لحاؿ الشاس في بيعتيع لوُ (ٔ)(َحَدَخْت ِإَلْيَيا اْلِكَعاُب(وَ 
 ويمحع ىشا ،وكيفيتيا الجاّلة عمى شّجة حخصيع واجتساعيع عميو عغ رضا واختيار وتدميع

 ،تمّسذ الذارحيغ القتزائية الكمسة الحجاجية التي استعسميا اإلماـ )ع( في ىحا الخصاب
فحكخوا أّف لفع )التجاّؾ( مغ الجّؾ وىػ أبمغ مغ الجّؽ، فيػ يجّؿ عمى حالة السبالغة التي أراَد 
 اإلماـ وصفيا لسا بمغت فيو ىحه البيعة مغ إجساع مغ قبل العامة حتى تداقصػا وانجؾ  

ذلظ عشج اإلماـ )ع( أـ عشج  سػاء أكاففتقّصعت الذدع وسقط الخداء  ،يع عمى بعسبعز
وُسِحَق مغ كاف ضعيفًا ال يقجر  ،الشاس الستداحسة كتداحع اإلبل العصاش عمى مجسع الساء

 .(ٕ)عمى السكافحة

ثع وقَف الذارحػف عمى اختيار اإلماـ ليحه األصشاؼ مغ الشاس دوف غيخىا لترػيخ 
الحخص والدخور وإثبات حالة الحجاج عمى السخاَشب، لحا رأػ الذارحػف أف ىحه حالة 

فبجأ بالرغيخ الحؼ  ،الرػرة الحجاجية لبيعتو )ع( تسثل خخوجًا عغ العادة في بيعة مغ سبقو
تحّخؾ نحػىا و  ،َح بيا وانذخح لياوليذ ىحا األمخ مغ شؤونو إاّل أّنو فخِ  ،ال ييسو أمخ البيعة

وتحامل السخيس عمى نفدو وتكّمف  ،ال يدتصيع السذي إاّل بسذقة لفخحو وسخورهالكبيخ الحؼ 
 ،ّف الربايا البلتي مغ شأنيغ الدتخ والعفاؼوإ ،السجيء ليحه البيعة رغبًة مشو في إتساميا

 فّ إويسكغ القػؿ  ،والسيسا في مشتجػ الخجاؿ وبيغ مبلء الشاس، حدخَف فخحًا بحلظ ورغبَغ فييا
الحجاج ىشا ضسشّي يعتسج إستخاتيجية الػصف لحجث البيعة اعتسادًا عمى األوصاؼ الجدجية 

لحا رأػ بعس الذارحيغ أّف كّل ذلظ الػصف  ،والحّدية التي تحخكيا كػامغ العقل واالختيار
كاشف عغ رغبة العامة في بيعة اإلماـ وحخصيع عمييا، فالغاية مغ ىحه الرػر التي رسسيا 

                                                           

 .ٖٖٔ٘ٓ٘نيج البالغة:   (ٔ)
 ،ٖٖٛٔ/ٗوالعمػي: ،ٗٚ، والدخخدي:ٖٗ/ٖٔ، والسعتدلي:ٖٕ٘/ٕ،والكيحري: ٖٖٓيشطخ: البييقي: (ٕ)

 .ٜٖٙ/ٖ، والذيخازي:ٜٕٗ/ٕوعبجه:
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(ٔٚٙ) 

الرغخػ  ،احتجاجًا قائسًا عمى القياس السزسخ ،(ٔ)))االحتجاج عمى مغ خالفو((اإلماـ ىػ 
والكبخػ  ،فيو ىػ أنكع بمغتع في شمبكع لي وحخصكع عمى بيعتي ىحه الرػرة حتى أجبتكع

 .(ٕ)ىي أّف كل مغ كاف كحلظ فميذ لُو أف يشكث أو يغجر

التي يبعج تفاعميا  والحجاج ىشا قائع عمى الػصف السختكد عمى مجسػعة مغ الحوات
بقػة مع ىحا الحجث، فاستعساؿ ىحه الرفات )الرغيخ،الكبيخ،العميل،الكاعب( تسشح الخصاب 
فعبًل حجاجيًا، ألنيا ))تسثل حجة لمسخِسل في خصابو، وذلظ بإشبلقو لشعٍت معيغ في سبيل 

ألصشاؼ ، فالسخِسل ال يقترخ عمى تػضيف السعشى السعجسي ليحه ا(ٖ)إقشاع السخَسل إليو((
فحدب، بل يعسج إلييا بقرج تحريل الػضيفة اإلقشاعية لخصابو، وىحا ما يفّدخ تختيب اإلماـ 

س بجور حجاجي يليا بيحه الصخيقة التي استصاع الذارحػف الػقػؼ عمييا، مّسا جعميا تش
 ميّع.

ُبِع ِإَليَّ ))ومغ ذلظ قػلو )ع(:  َيْشَثاُلػَف َعَميَّ ِمْغ ُكلِّ َفَسا َراَعِشي ِإالَّ َوالشَّاُس َكُعْخِؼ الزَّ
وإف كاف ىحا مفِيع لسعشى  ،ويخػ الشقػؼ أّنو )ع( لع يقل )يشثالػف عمّي( فحدب، (ٗ)(َجاِنٍب(

االزدحاـ كسا ىػ ضاىخ، وإنسا أّكج ذلظ بذبو الجسمة )مغ كّل جانٍب( مّسا مشح الرػرة 
عتو كانت بيعة عاّمة ال اختراص الحجاجية بعجًا أعسق وأكثخ تأثيخًا ))فكأّنو أشار إلى أف بي

، إذ عسمت شبو الجسمة عمى زيادة إلداـ السخاَشب بالحجة وتػكيجىا (٘)ليا بأشياعو وأتباعو((
 ألّنيا تزّسشت معشى الجسمة األصمية )يشثالػف( بػجٍو مغ الػجػه، وىػ التعسيع. ،بالسزسػف 

 

 
                                                           

 .ٛٓٗ/ٗٔالخػئي:و  ،ٖٓٗ/ٕالخاونجي: . ويشطخ:ٜٜ/ٗالبحخاني:   (ٔ)
:ٖٖٔ/ٖ، ومغشية:ٕٚ/ٗيشطخ: السػسػي:   (ٕ)  .ٜٕٕ/ٛ، ومكاـر
 .ٙٛٗاستخاتيجيات الخصاب:   (ٖ)
 .ٜٗنيج البالغة:   (ٗ)
:ٚٙ. ويشطخ: مجيػؿ:ٜٛ٘/ٕالشقػي:   (٘)  .ٕٗ٘/ٔ، ومكاـر
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(ٔٚٚ) 

 الخالفة نّريةثالثًا: 

تكػف بالشّز مغ هللا تعالى عمى لداف رسػلو  أفّ تخػ اإلمامّية أّف الخبلفة البّج 
الكخيع، حكسيا في ذلظ حكع الشبػة، لحا فيع يعتقجوف أّف األصل في اإلمامة ىػ الشّز، وأّف 

، (ٔ)أحقية اإلماـ بالخبلفة تأتي لشز  الخسػؿ )ص( عمى خبلفتو لو في أكثخ مغ مػضع
الستجاللي لجػ شارحي اب الحجاجي اوىحا ما جعَل الشّرية تسثل مختكدًا ميّسًا في الخص

قػلو )ع(: ، ففي غ مّسغ يخالفػنيع في ىحه العقيجةمامية، بخبلؼ بعس الذارحيالشّز مغ اإل
ِة َأَحٌج َواَل ُيَدػَّى ِبِيْع َمْغ َجَخْت ِنْعَسُتُيْع َعَمْيِو )) اَل ُيَقاُس ِبآِؿ ُمَحسٍَّج )ص( ِمْغ َىِحِه اْْلُمَّ

َخَراِئُز َحقِّ اْلِػاَلَيِة َوِفيِيُع اْلَػِصيَُّة َواْلِػَراَثُة اْْلَف ِإْذ َرَجَع اْلَحقُّ ِإَلى َأْىِمِو وُنِقَل ..َوَلُيْع .َأَبجاً 
 عمى ، رأػ بعس الذارحيغ أّف الخصاب يتسحػر حػؿ )الشّرية( القائسة(ٕ)((ِإَلى ُمْشَتَقِموِ 

كخه لمخرائز التي تبخز وذ ،الحجاج الزسشي مغ خبلؿ تػضيف أفزميتو )ع( عمى غيخه
استحقاقو لمخبلفة، لحا يحكخ السعتدلي أف شارحي اإلمامية يخوف في الخصاب داللة عمى نّز 
الشبي )ص( بالخبلفة لئلماـ وأىل بيتو، فبعج ذكخه )ع( لجعػػ )ال يقاس بآؿ دمحم مغ ىحه 

ثع إشبلؽ ىحه الحكع  ،األمة أحج( التي ُيمحع ترّجرىا بأداة الشفي )ال( الجالة عمى تأبيج الشفي
الجعػػ  هجو )ع( ليحجاثع احت ،عمى كّل )ىحه األمة(، وتأخيخه لشائب الفاعل الشكخة )أحج(

وأكبخ نعسة آلؿ دمحم ىي  ،أوليا أّف السشعع ال يسكغ قياسو بالسشَعع عميو ؛بعّجة حجج داعسة
 ،دعاء الشاس إلى اإلسبلـ واليجاية إليو، والخصاب متزسغ إلثبات الحّجة عمى مغ تقّجـ عميو

 يعاألولى: دفاعو عشيع، فمػال سيفو الصصمس ؛إذ أف نعستو جارية عمييع مغ جيتيغ
 .(ٖ)السذخكػف، والثانية: عمػمو التي لػاله لُحِكَع بغيخ الرػاب

                                                           

 .ٚٛ-ٙٛيشطخ: عقائج اْلمامية:   (ٔ)
 .ٜٗنيج البالغة:   (ٕ)
. وذىب العمػي إلى أّف السخاد بآؿ دمحم ىشا ىع بشػ ٚ٘/ٔ، والذيخازي:ٕٚٗ/ٔ، والبحخاني:ٔٗٔ/ٔيشطخ: السعتدلي:   (ٖ)

أمية، وىحا يبجو بعيجًا، ْلّف الرفات السحكػرة في الخصاب )الػالية، والػراثة، والػصية( ال تشصبق عمييع، فزاًل عغ 
 .ٜٚٔ/ٔعمػي:تعارؼ اختراص ىحا المفظ بأىل البيت. يشطخ: ال



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٔٚٛ) 

صاب بأف لمػالية خرائز وشخوشًا بيا يحرل االستحقاؽ، وأّنيا ثّع صّخح الخ
واستجّؿ الخػئي عمى ذلظ ))بسبلحطة كػف البلـ حقيقة في  ،فييع ومخترة بيع ةمػجػد

. فيحه الجسمة داّلة بسشصػقيا عمى أّف .االختراص الحقيقي مزافًا إلى داللة تقجيع الخبخ
مغ أجل وجػد خػاّصيا فييع، وبسفيػما عمى عجـ  ىؤالء السدتحقػف لمػالية والخياسة العاّمة

وىحا يدتمـد أحقيتيع بالخبلفة مغ  ،(ٔ)استحقاؽ مغ سػاىع ليا لخمػىع عغ ىحه الخػاّص((
والثاني  ،جانبيِغ، األوؿ عقمّي، ألّف لمكامل العاقل حّق الػالية عمى غيخه بحكع العقل والػاقع

نّري، لحا احتّج بعزيع عمى ىحا بسجسػعة مغ الشرػص واألخبار التي ربصت بيغ 
إَََِّّا ًَىٍُِّنٌُُ اىيّوُ ًَسَسٌُىُوُ ًَاىَّزٌَِِ آٍَنٌُاْ اىَّزٌَِِ ٌُقٌٍََُُِ اىصَّالَجَ ًٌَُؤْتٌَُُ اإلماـ)ع( والػالية، كقػلو تعالى: ))

 .(ٕ)وغيخىا ،وحجيث الغجيخ ،(٘٘ئجة:(( )السااىضَّمَاجَ ًَىٌُْ سَامِعٌَُُ

ولعّل تفديخ الذارح ابغ أبي الحجيج لمػالية باإلمخة ليذ دقيقًا ألف الػالية أعّع مشيا، 
، (ٖ)))وذلظ أف كّل مغ ولَي شيئًا مغ عسل الدمصاف فيػ واٍؿ، فالقاضي واٍؿ واألميخ واٍؿ((

لحا يبجو مخالفًا لطاىخ  ،ياسيةوالسّيسا أّف لفع )األميخ( يػحي بجاللتو عمى األمػر الد
الخصاب كػف األلفاظ جاءت عاّمة ال مخررة ومغ ثّع فيي شاممة لكّل السعاني، وىػ ما 

؛ إذ نججُه ) ( في كثيخ مغ األحاديث التي يرّخح فييا صتػحي بو خصابات الشبي األكـخ
خؼ بػضػح يدتعسل فييا لفع )بعجؼ( وىحا قج يجعل ذىغ الستمقي يشر )ع(بالػالية لئلماـ

(، صإلى تحّرل اإلماـ عمى خرائز ومسيدات الػالية التي كاف يتستع بيا رسػؿ هللا )
 .(ٗ)ومغ تمظ األحاديث: ))إف عمّيًا مشي، وأنا مشُو، وىػ ولي كّل مؤمغ مغ بعجؼ((

بعج ذكخه لسجسػعة  ،وذىب السعتدلي ،َوِفيِيُع اْلَػِصيَُّة َواْلِػَراَثُة((ومثمو قػلو )ع(: ))
إلى أّنو ))ال ريب عشجنا أّف  ،مغ األخبار التي تشّز عمى كػنو )ع( وصّيًا لخسػؿ هللا )ص(

                                                           

: ،٘ٛٗ/ٔوالشقػي: ،ٜٔٔ/ٔ. ويشطخ:القدويشي:ٕٖٖ/ٕالخػئي:   (ٔ)  .ٕٗٓ/ٔومكاـر
 .ٕٙ/ٔ، ومغشية:ٔٚ/ٔيشطخ: السػسػي:  (ٕ)
 .ٕٕ٘الفخوؽ المغػية:  (ٖ)
 .٘٘ٔ/ٖويشطخ: السدتجرؾ عمى الرحيحيغ:  .ٜٓٔخرائز أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )رض(: (ٗ)
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(ٜٔٚ) 

ولكغ أمػرًا أخخػ  ،. ولدشا نعشي بالػصية الشّز عمى الخبلفة.عميًا كاف وصي الشبي )ص(
شّز الشتيار فمّسا كانت داللة الػصية مبلزمة لجاللة ال ،(ٔ)لعميا إذا لسحت أشخؼ وأجّل((

ذلظ بيغ السدمسيغ، إذ يسكغ القػؿ إف لفع )الػصّي( مغ األلفاظ السخرػصة باإلماـ 
والسذيػر بيا، قاؿ ابغ مشطػر: ))وقيل لعمّي، عميو الدبلـ، وصيٌّ التراؿ ندبُو وسببُو 
وسستُو بشدب سيجنا رسػؿ هللا )ص(، قمت: كّخـ هللا وجو أميخ السؤمشيغ عميٍّ وسّمع عميو، 

، لحا نمحع أّف الذارح صّخح بعجـ قرجىا عمى الشّز ((ٕ))ه صفاُتُو عشج الدمف الرالح((ىح
ىا بػ)أمػر أخخػ(. ،ىشا  ولع يبغ السقرػد مشيا واكتفى بحجِّ

واحتج بعس الذارحيغ عمى داللة الخصاب عمى الشّز مغ خبلؿ تبلـز الػصية   
حجيث الجار، لحا ال يرّح حسميا عمى الػصاية  ىاوالخبلفة في كثيٍخ مغ األخبار التي أشيخ 

ألّف ىحا يعارض ما اشتيخ عشج الكثيخ مغ السدمسيغ مغ أّف ما  ،والػراثة فيسا تخؾ )ص(
خمفو الخسػؿ )ص( ىػ صجقة وال يجػز تػريثو، كسا أّنو ال ُيعقل أف يػصي )ص( بأمػره 

وىحا ما جعميع  ،و أولى وأوجبالسادية وال يػصي بحفع الذخيعة والقياـ بأمخ األمة مع كػن
واحتج  ،(ٖ)يحىبػف إلى أف السخاد بالػصية ىي حجيث الثقميغ الحؼ يشّز عمى أىل البيت )ع(

التدتخؼ بجاللة الػصية عمى الشّز عغ شخيق احتجاج الخػارج عمى اإلماـ )ع( عشجما قالػا 
ـ عميو غيخه، وليذ عميو لو: إّنظ كشت وصيًا فزّيعَت الػصية، فأجابيع )ع( بأّنيع ىع مغ قجّ 

 وصار األمخ معمػمًا عشجىع. ،أف يجعػ لشفدو، ألّف رسػؿ هللا )ص( قج أوضح ليع الػصية

 ،ووقف الذارحػف عمى قػلو )ع(: ))اآْلَف ِإْذ َرَجَع اْلَحقُّ ِإَلى أَْىِمِو وُنِقَل ِإَلى ُمْشَتَقِمِو((
( يقتزي أّنيا كانت في غيخ أىميا لسا وأجسعػا عمى أّف السخاد بيا الخبلفة، والـز كبلمو )ع

تقّجـ في الخصاب مغ األدلة والحجج التي ذكخىا اإلماـ تسّثمت بالػالية والػصية والػراثة، وىحا 
يبعج ما ذىب إليو الذارح السعتدلي مغ أّف اإلماـ ))تخَؾ حّقُو لسا عمسُو مغ السرمحة..وجائد 

                                                           

 .ٜٖٓٗٔٔ/ٔالسعتدلي:   (ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ. ويشطخ تفريل ىحا السػضػع في معالع السجرستيغ: ٖٕٙ/ٙلداف العخب: مادة )وصى(: (ٕ)
 .ٛ٘/ٔ، والذيخازي:ٕٓٔ/ٔ، والقدويشي:ٜٖٜٙ٘٘/ٕيشطخ: التدتخي:   (ٖ)
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(ٔٛٓ) 

وقج رّد الشقػؼ ما  ،(ٔ)جع الحّق إلى أىمو((لسغ كاف أولى بذيء ثع استخجعُو أف يقػؿ قج ر 
ذىب إليو السعتدلي مغ أّف تخؾ اإلماـ لحّقو بشاًء عمى مرمحة، وىي حدج العخب لُو 
وضغشيع عميو، مخدود، ألّف قتمو لمسذخكيغ لع يكغ مغ تمقاء نفدو بل كاف بأمخ هللا تعالى 

ورسػلو. فزبًل عغ أف  ورسػلو، فسغ يحسل الزغغ عمى اإلماـ يكػف ضاغشًا عمى هللا
السرمحة لػ كانت ىي الباعث عمى تخكو لحّقو فؤلؼ مرمحٍة قبمو بعج مّجة مع بقاء الكثيخ 
مغ الشاس السّترفيغ برفة الحدج والزغغ عميو، مع أّف قبػلو لمخبلفة بعج مقتل الخميفة 

في فزبًل عغ الشرػص التي وردت  .(ٕ)عثساف كاف أصعب، لسا حجثت مغ تغّيخات وبجع
ِ َما ِزْلُت َمْجُفػعًا َعْغ َحقِّي كقػلو )ع(: )) ،وصّخحت بحّقِو الحؼ ُدِفَع عشو ،الشيج َفَوَّللاَّ

ـِ الشَّاِس َىَحا ُ َنِبيَُّو )ص( َحتَّى َيْػ ُقَخْيذًا  َفَجَدْت ، وقػلو: ))(ٖ)((ُمْدَتْأَثخًا َعَميَّ ُمْشُح َقَبَس َّللاَّ
، ومغ ذلظ أيزًا قػلو )ع(: (ٗ)((َرِحِسي َوَسَمُبػِني ُسْمَصاَف اْبِغ ُأمِّيَعشِّي اْلَجَػاِزي َفَقْج َقَصُعػا 

ِإفَّ اْْلَِئسََّة ِمْغ ُقَخْيٍر ُغِخُسػا ِفي َىَحا اْلَبْصِغ ِمْغ َىاِشٍع اَل َتْرُمُح َعَمى ِسَػاُىْع َو اَل َتْرُمُح ))
 ،الخصابات ىػ أّف الحجاج حاصٌل عادة مع قخير ه، وما ُيمحع في ىح(٘)((اْلُػاَلُة ِمْغ َغْيِخِىعْ 

ولعّل الدبب في ذلظ ىػ لّسا ثبَت كػف اإلماـ البّج أف يكػف مغ قخير اسُتبعج مشيا كّل مغ 
وانحرخت دائخة الخبلفة فييع، فإذا ثبَت أّنو )ع( أحّق قخير بيا كاف السصمػب،  ،كاف سػاىع

 وىػ أّنُو أحق الشاس باإلمامة.

التي احتج بيا الذارحػف في داللتيا عمى الشّز كبلمو )ع( في  ومغ الخصابات
ِإنََّظ َتْدَسُع َما َأْسَسُع َوَتَخى َما َأَرى ِإالَّ َأنََّظ َلْدَت ِبَشِبيٍّ َوَلِكشََّظ خصاب الخسػؿ )ص( لو: ))
                                                           

 .ٓٗٔ/ٔالسعتدلي:   (ٔ)
 .ٜ٘ٗ-ٜٗٗ/ٔيشطخ: الشقػي:  (ٕ)
 .ٖ٘نيج البالغة:   (ٖ)
. ذىب الذارحػف إلى أّف السخاد بالدمصاف ىػ الخالفة، وإّنسا سّسى الشبي )ص( بػ)ابغ أمي(، ٜٓٗنيج البالغة:   (ٗ)

ـٍّ واحجة ىي فاشسة بشت عسخو السخدومية، أو ْلف فاشسة بشت أسج أـ اْلماـ كانت قج رّبت  أّما ْلف أباىسا كانا مغ أ
، ٘٘ٗ/ٗ، والتدتخي:ٓٛ/٘، والبحخاني:ٔ٘ٔ/ٙٔي:الشبي )ص( بعج إف كفمو أبػ شالب. يشطخ: السعتدل

 .ٖٗٗ/ٗ، والسػسػي:ٕٜ/ٗوالذيخازي:
 .ٕٔٓنيج البالغة:   (٘)
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(ٔٛٔ) 

ف بعس إذ وق ،، والحجاج في الخصاب متسثل بكمسة )وزيخ((ٔ)((َلَػِزيٌخ َوِإنََّظ َلَعَمى َخْيخٍ 
تخ مغ الحجيث الشبػؼ في االذارحيغ عمى داللتيا في الشّز عميو مغ جانبيغ؛ األّوؿ : ما تػ 

ًَأَّزِسْ عَشِريَتَلَ حادثة الجار عشجما دعا الخسػؿ )ص( عذيختو بعج ندوؿ اآلية الكخيسة ))

عمى أف يكػف  ،فدأليع الشبي )ص(: أّيكع يؤازرني عمى ىحا األمخ ،(ٕٗٔ(( )الذعخاء:اىْأَقْشَتِنيَ

فمع يقع إال اإلماـ )ع(، وىحا الحجيث  ،حتى أعادىا ثبلث مخات ،أخي ووصيي وخميفتي فيكع
والػصية، لحا عّمق التدتخؼ عميو بقػلو: ))وأؼ نّز أصخح  ،يثبت لو )ع( الػزارة، والخبلفة

و الذارحػف . أما الصخيق الثاني فقج اعتسج في(ٕ)ولػ لع يكغ معو )ع( إال ىحا لكفاه(( ،مغ ىحا
ًَاجْعَو ىًِّ ًَصٌِشاً ٍِِّْ أَىْيًِ. ىَاسًَُُ الحجاج االستجاللي الحاصل بػساشة الخبط بيغ اآلية القخآنية ))

( وبيغ الحجيث الشبػؼ: ))أنت مشي ٕٖ-ٜٕ(( )شو:أَخًِ.اشْذُدْ تِوِ أَصْسِي. ًَأَشْشِمْوُ فًِ أٍَْشِي

فحىب شارحػف إلى أّف الشبي )ص( أثبت  ،بسشدلة ىاروف مغ مػسى إاّل أنو ال نبي بعجؼ((
ومغ ىحا السقامات ))َوَقاَؿ ُمػَسى أَلِخيِو َىاُروَف  ،لئلماـ )ع( جسيع مخاتب ىاروف عغ مػسى

 .(ٖ)(ٕٗٔاْخُمْفِشي ِفي َقْػِمي(( )األعخاؼ:

الحجاج االستجاللي عمى الشّرية حاصل أيزًا مغ السقجمات  ويخػ بعزيع أفّ 
فقج شيَج لو  ،ِإن َظ َتْدَسُع َما َأْسَسُع َوَتَخػ َما َأَرػ((وىي قػلو: )) ،لػزيخ(السحكػرة قبل لفع )ا

))وىحه  ،الشبي )ص( بالػصػؿ إلى مقاـ سساع سائخ ما يدسعُو الشبي )ص( ورؤية ما يخاه 
، مّسا لع يتػافخ عميو غيخه، ثّع زاد )ص( ذلظ بأف عقَج مبلزمة بيشو (ٗ)أعمى مخاتب األولياء((

 الخيخ.وبيغ 

                                                           

 .ٖٔٓنيج البالغة:   (ٔ)
:ٕٓٔ/ٖٔ. ويشطخ: السعتدلي: ٚ٘ٔ/ٗالتدتخي:   (ٕ)  .ٕٖٛ/ٚ، ومكاـر
 .ٛ٘ٔ/ٗ، والتدتخي:ٖٗ/ٕٔ، والخػئي:ٕٔٔ/ٖٔويشطخ: السعتدلي:   (ٖ)
 .ٕٕٙ/ٖ، والذيخازي:ٖٛٗ/ٖ. ويشطخ: السػسػي:ٖٚٔ/ٗالبحخاني:  (ٗ)
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(ٕٔٛ) 

إذ ورد )إّف( ثبلث  ،وما ُيمَحع في الخصاب الدابق عمى قرخه ىػ كثخة السؤكِّجات فيو
مخات، والباء في خبخ )ليذ(، والبلـ في خبخؼ )إّف ولّكغ(، فسغ السعخوؼ أّف ىحه األدوات 

إاّل أف الشدوع إلييا في الدياؽ الحجاجي يكػف بجافع إقشاع  ،تخد لتأكيج الكبلـ وتخسيخو
اَشب ونجاعة الحّجة مغ جانب، فزبًل عغ تحقيقيا لبعج حػارّؼ تفاعمّي مغ جانب السخ

أحجىسا عارض )محاِجج( ضاىخ  ،آخخ، يتسثل في وجػد تشاضخ وصخاع ضسشي بيغ شخفيغ
وصخيح، واآلخخ معتِخض مدتكغ في ذىغ الستكمِّع، ))فُيشذئ ممفػضاتو معدزة بعبلقات 

 .(ٔ)ػمئ إلى نتيجة تجفع إلى استشباشيا((حجاجية تدتجعي الزسشي وتدتحزخه، وت

ِخيٌز َوَقْج َقاَؿ َقاِئٌل ِإنََّظ َعَمى َىَحا اْْلَْمِخ َيا اْبَغ َأِبي َشاِلٍب َلحَ ))ومغ ذلظ قػلو )ع(: 
ِ َْلَْحَخُص َوَأْبَعُج َوَأَنا َأَخزُّ َوَأْقَخُب َوِإنََّسا َشَمْبُت َحّقًا ِليَفُقْمُت َبْل َأْنُتْع وَ  َوَأْنُتْع َتُحػُلػَف َبْيِشي  َّللاَّ

ِة ِفي اْلَسََلِ اْلَحاِضِخيَغ َىبَّ َكَأنَُّو ُبِيتَ  اَل  َوَبْيَشُو َوَتْزِخُبػَف َوْجِيي ُدوَنُو َفَمسَّا َقخَّْعُتُو ِباْلُحجَّ
ـُ )ع(  ،(ٕ)((َيْجِري َما ُيِجيُبِشي ِبوِ  إذ ذىب أغمب الذارحيغ إلى أّف الحجة التي قخَع بيا اإلما

وىػ سعج ابغ أبي وقاص، ىي أّنُو كاف شاىجًا الستخبلؼ الشبي )ص( لُو )ع( مغ  ،خرسوُ 
بغ أبي وقاص كاف مّسغ روػ حجيث السشدلة عغ الشبي  والسّيسا أف سعجَ  ،خبلؿ الشّز عميو

فمّسا ، دلة ىاروف مغ مػسى إال أّنو ال نبي بعجؼ(()ص( وىػ قػلو لئلماـ: ))أنت مشي بسش
ألّف الخسػؿ )ص( قج نز   ،فقػلو )انا اخّز( بيحا األمخ ،ذّكخه اإلماـ بحلظ انتبو وتفاجأ

وإّنسا نفى )ع( الحخص عغ نفدو وأثبتيا لمسخاَشب، ألّف الحخص يقاؿ لسغ يصمب  .(ٖ)عميو
وغيخه مغ يجعي ما ليذ لُو، والزـُ ىحا الخصاب  أثبت أّنو يصمب حّقو بالشّز فشيئًا ليذ لُو، 

 .(ٗ)فمُو أف يصمبُو، بخبلؼ )األحخص واألبعج( ،)أخّز وأقخب( ليحا األمخ كاف أّف كل مغ

                                                           

 .ٚ٘ٗالتحميل الحجاجي لمخصاب:   (ٔ)
 .ٕٙٗنيج البالغة:   (ٕ)
. ذخائخ ٓٗ/ٖ، والذيخازي:٘ٓ٘/ٕومغشية: ،ٕٖٙ/ٔٔوالشقػي: ،ٕٓٗٔ/ٖ، والعمػي:ٛ٘ٔ/ٕيشطخ: السجمدي:  (ٖ)

 .ٖٓٔ/ٕة عغ الخّد والسشع. عبجه:. وضخب الػجو: كشائٜٔالعقبى في مشاقب ذوي القخبى: 
: ،ٖٓٓ/ٕومغشية: ،ٕٗٗ/ٗوالتدتخي: ،ٖ٘ٛ/ٕوالخػئي: ،ٖٖٓيشطخ: البحخاني:  (ٗ)  .ٖٓٗ/ٙومكاـر
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(ٖٔٛ) 

ووقف الذارحػف عمى قػلو )ع( في وصِف تشازع السدمسيغ أمخ الخبلفة بعج وفاة 
ِ َما َكاَف َفَمسَّا َمَزى )ع( َتَشاَزَع اْلُسدْ الشبي )ص(، إذ يقػؿ: )) ِمُسػَف اْْلَْمَخ ِمْغ َبْعِجِه َفَوَّللاَّ

ُيْمَقى ِفي ُروِعي َواَل َيْخُصُخ ِبَباِلي َأفَّ اْلَعَخَب ُتْدِعُج َىَحا اْْلَْمَخ ِمْغ َبْعِجِه )ص( َعْغ َأْىِل َبْيِتِو 
ػُه َعشِّي ِمْغ َبْعِجهِ  وأزعجو: أؼ أقمعو وقمعو مغ ، والخوع: الخْمج أو القمب، (ٔ)((َواَل َأنَُّيْع ُمَشحُّ

مكانو، وقج جاء الخصاب في معخض الذكاية مغ إزاحة أمخ الخبلفة عشُو مع كػنو أحق 
. ورأػ ابغ أبي الحجيج أف معشى خصاب اإلماـ ىػ ))ما يخصخ لي بباؿ أف العخب (ٕ)بيا

كاف الستيقغ  ( عغ بشي ىاشع ثع مغ بشي ىاشع عشي ألنوصتعجؿ باألمخ بعج وفاة دمحم )
وىحا الكبلـ يجؿ عمى بصبلف دعػػ اإلمامية الشز وخرػصا  ،بحكع الحاؿ الحاضخة

 .(ٖ)الجمي((

وذىب أغمب شارحي اإلمامية إلى ردِّ ما ذىب إليو الذارح، ألّف تيّقغ اإلماـ حاصٌل 
 ،ال مغ باب استحقاقو لمخبلفة بحكِع أفزيمتو فحدب، بل مغ جية نّز الشبي )ص( عميو

ألّف مقامات الكبلـ متفاوتة، وحيثيات األغخاض  ،عجـ احتجاجو بالشّز ىشا فميذ نافيًا لوُ  أّما
مختمفة، فحجاجُو )ع( عخفّي حاصل مغ ))مقتزى نامػس الفصخة، والقاعجة الستجاولة بيغ 

، فالعخؼ الدائخ عشج ممل العالع قائع عمى أّف مغ كانت لُو إمارة (ٗ)الشاس عخبيع وعجسيع((
كػف مغ بعجه ألىل بيتو، لحا ال يسكغ أف يطّغ ضاّف بأّف العخب تخخج عغ عخِؼ باقي فإنيا ت

العالع، فزبًل عغ أّف الكتاب الحؼ ذكخُه الذخيف الخضي )ره( لع يخد كامبًل، بل ذكخه بعزو 
كسا ىػ شأنُو في كثيٍخ مغ مػاضع الشيج، وما رواه غيخه جاء متزسشًا الحتجاج اإلماـ 

                                                           

 .ٔ٘ٗنيج البالغة: (ٔ)
 .ٕٕٓ/ ٘، والبحخاني: ٕٕٗ/ٖيشطخ: الخاونجي: (ٕ)
 .ٖٓٔ/ٖ. ويشطخ:عبجه:ٕ٘ٔ/ٚٔالسعتدلي:  (ٖ)
 .ٖٙٚ/ٗالتدتخي:  (ٗ)
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(ٔٛٗ) 

قبل الخسػؿ )ص( في واقعة الغجيخ،))ولع يشقمُو الخضي حيث إّنو يختار مغ بالشّز عميو مغ 
 .(ٔ)الكبلـ ما يتزسغ الشكات البيانية((

كسا أف داللة الخصاب تػحي بخبلؼ ما ذكخُه الذارح؛ فاإلماـ يؤّكج بالقدِع عجـ 
لتػصيو  احتساؿ تشحية العخب إياه عغ الخبلفة بعج وفاة الشبي )ص(، ألف استحقاقُو ليا جاء

( عمى كػف اإلماـ بعجه ىػ صاحب األمخ، وذلظ واضح جمّي مغ إصخار الشبي صالشبي )
وتكخاره في كثيخ مغ السػاضع التي اشتيخت عشج جسيع السدمسيغ، كحجيث الجار، والسشدلة، 

، وىػ ما تػحي بو داللة (ٕ)والغجيخ، وآية الػالية، والتصييخ، وغيخ ذلظ مغ الحجج والذػاىج
ي الخصاب؛ إذ أف نفي الساضي بػ)ما( يجّؿ في الغالب عمى نفي الساضي القخيب مغ الشفي ف

نمحع و  ،(صحتى أواخخ حياة الشبي ) )ع(الحاؿ، ورّبسا في ىحا إشارة إلى ثبات الػصية فيو 
، ثع عصف اإلماـ عمى ىحا بشفي (ٖ)ذلظ في غجيخ خّع الحؼ كاف عشج الخجػع مغ حجة الػداع

أحقّيتو باإلمامة بعج  )ع(، وبحا أّكج (ٗ)لمتجليل عمى نفي الحاؿ واالستقباؿالسزارع بػ)ال( 
:  )ع(الشبي األكـخ في جسيع األزمشة، وىحا ما يعزجُه قػلُو  في حجيثو عغ الخسػؿ األكـخ

تاً ))  .(٘)((َفَسْغ َذا َأَحقُّ ِبِو ِمشِّي َحّيًا َوَميِّ

إلماـ )ع( لخصاب مغ استعساؿ اوذىب بعس الذارحيغ إلى االستجالؿ عمى نّرية ا  
ّف تأويل الذارح السعتدلي لُو ببشي ىاشع ليذ مػافقًا لمسذيػر في إ، إذ (ٙ)(لمفع )أىل البيت

إَََِّّا ٌُشٌِذُ اىيَّوُ ى: ))داللة ىحا المفع عمى أناٍس خاّصيغ وىع )عمّي وفاشسة وأبشاىسا(، قاؿ تعال

أّف وقج ذكخ ابغ حجخ (، ٖٖ(( )األحداب:اىْثٍَْتِ ًٌَُطَيِّشَمٌُْ تَطْيِرياًىٍُِزْىِةَ عَننٌُُ اىشِّجْسَ أَىْوَ 

                                                           

 .ٖٙٚ/ٗالتدتخي:  (ٔ)
 .ٖٙٔ/٘، والسػسػي:ٖٛ٘/ ٕٓ، والخػئي: ٕٛٛ/ٖيشطخ: السجمدي: (ٕ)
 .ٕٚٔ -ٕٙٔ/ ٖيشطخ: السدتجرؾ عمى الرحيحيغ:  (ٖ)
 .ٙٚٔ،٘ٙٔ/ ٗ:يشطخ: معاني الشحػ (ٗ)
 .ٖٔٔنيج البالغة:  (٘)
 .ٖٛ٘/ٕٓالخػئي:، و ٕٕٗ/ٖالخاونجي:يشطخ:   (ٙ)
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(ٔٛ٘) 

ومثل ىحه  .(ٔ)رأؼ ))أكثخ السفدخيَغ عمى أّنيا ندلت في عمّي وفاشسة والحدغ والحديغ((
التي ال تقف عشج ما يرّخح بو الخصاب فحدب، تتفق كثيخًا مع ما يخاه  ،القخاءات الحجاجية

؛ إذ (ٕ))ماييخ( في تعخيفو لمحجاج بأّنو ))دراسة العبلقة القائسة بيغ ضاىخ الكبلـ وضسشيتو((
يعسل السرخ ح بو مغ قبل الستكّمع مغ خبلؿ العبلمات الحجاجية في الخصاب عمى إضيار 

تمّقي لتسكيشو مغ الػقػؼ عمى نتيجة الحجاج، مّسا يسشح الحجاج الجانب الزسشي مغ قبل الس
 بعجًا حػارّيًا.

 رابعًا: العمع والذجاعة

وقج مّثل الػقػؼ عمييسا في خصابات الشيج حجاجًا استجاللّيًا لجػ الذارحيغ في 
َيَحا اْْلَْمِخ َأْقَػاُىْع َأيَُّيا الشَّاُس ِإفَّ َأَحقَّ الشَّاِس بِ داللتيسا عمى إمامتو، ومغ ذلظ قػلو )ع(: ))

ِ ِفيوِ  إذ رأػ بعس الذارحيغ أّف ما ذكخه اإلماـ )ع( ُيعّج مغ ، (ٖ)((َعَمْيِو َوَأْعَمُسُيْع ِبَأْمِخ َّللاَّ
التي يدتشج فييسا الخصاب إلى الحجاج االستجاللي بالشّز القخآني وذلظ أىّع شخائط اإلمامة 

إَُِّ اىيّوَ اصْطَفَاهُ عميو بالخفس، فأجابيع نبّييع: ))بسا ورَد في قّرة شالػت واحتجاج الشاس 

(، ٕٚٗ(( )البقخة:عَيٍَْنٌُْ ًَصَادَهُ تَسْطَحً فًِ اىْعِيٌِْ ًَاىْجِسٌِْ ًَاىيّوُ ٌُؤْتًِ ٍُيْنَوُ ٍَِ ٌَشَاءُ ًَاىيّوُ ًَاسِعٌ عَيٌٌٍِ

لحا فيَع  ،غ الرحابةفياتاف الخرمتاف )الذجاعة والعمع( تتسثبلف بو )ع( ويفػؽ فييسا غيخه م
مشُو بعس الذارحيغ اإلشارة بيسا إلى نفدِو، فزبًل عغ أّف الحجاج بيسا مبصٌل لسا ذىب 
إليو السعتدلة مغ القػؿ بإمامة السفزػؿ مع وجػد الفاضل، ألّف تػافخ خرائز معيشة في 

مًا شخعًا وعقبًل عمى غيخه  .(ٗ)ذاٍت معيشة تجعمُو مقج 

                                                           

وما  ٘٘. وقج فّرل محّب الجيغ الصبخي الخوايات في ىحا السجاؿ. يشطخ: ذخائخ العقبى:ٜٜٔالرػاعق السحخقة: (ٔ)
 .ٗ٘ٔ/ ٖبعجىا. وكحا السدتجرؾ عمى الرحيحيغ: 

 .ٕٕٛالتجاولية واستخاتيجية التػاصل:   (ٕ)
 .ٕٛٗ-ٕٚٗنيج البالغة:   (ٖ)
، ٜ٘ٔ/ٓٔ، والخػئي:ٜٕٗٔ/ٖ، والعمػي:ٗٙٔ/ٕوالسجمدي: ،ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٖ، والبحخاني: ٔٚ/ٕيشطخ: الكيحري:  (ٗ)

:ٜ٘ٔ/ٓٔوالخػئي:  .ٖٓ٘/ٙ، ومكاـر
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(ٔٛٙ) 

حيغ ليحه اآلية يػافق ما يحىبػف إليو مغ نّرية الشبي )ص( ولعّل اختيار بعس الذار 
وإّف دور الشبي في اآلية  ،عمى خبلفة اإلماـ )ع(؛ فاآلية ُتخجع عسمية االصصفاء هلل تعالى

مقترخ عمى التبميغ والشّز عمى )شالػت/السشرػص عميو(، فزبًل عغ أّف ىاتيغ 
ُيمحع في أّف مرجرىسا ىػ هللا عّد  الخريرتيغ المتيغ كانتا لصالػت )العمع والذجاعة(
 وجّل، ألّنو تعالى ىػ فاعل الديادة في اآلية السباركة.

وقج مثل )العمع والذجاعة( أّسًا حجاجيًا في كثيٍخ مغ خصابات الشيج ومغ ذلظ قػلو 
ي ِبَقاِئِمُكْع َيُقػُؿ ِإَذا َكاَف َىَحا ُقػُت اْبِغ َأِبي َشاِلٍب َفَقْج قَ )ع(: )) ْعُف َعْغ ِقَتاِؿ َوَكَأنِّ َعَج ِبِو الزَّ

ْجَعافِ  ِ .اْْلَْقَخاِف َوُمَشاَزَلِة الذُّ َراِع ِمَغ اْلَعُزِج َوَّللاَّ ْػِء َوالحِّ ْػِء ِمَغ الزَّ ِ َكالزَّ . َوَأَنا ِمْغ َرُسػِؿ َّللاَّ
قي الذارحيغ ليحا ، وقج بخَز في تم(ٔ)((َلْػ َتَطاَىَخِت اْلَعَخُب َعَمى ِقَتاِلي َلَسا َولَّْيُت َعْشَيا

الخصاب الخبط بيغ ىاتيغ الرفتيِغ والسرجر اإلليي ليسا مّسا يسشح الخصاب حجاجًا 
انية التي أثبتتيسا اآلية الكخيسة الدابقة، فالكبلـ جاء سدالليًا في السؤىبلت العمسية والجاستج

تعميبًل لسا عداُه يعخض لبعس األذىاف  مغ شبية اعتقاد ضعفو عغ قتاؿ األبصاؿ بدبب 
قّمة زاده، وىحه تسّثل الجعػػ التي أقاميا السخاَشب عمى حاؿ اإلماـ )ع(، وحتى يخّدىا 

 )ع(مدّمع بيا عشج السخاشب؛ فبّيغ ليع  استعخض )ع( لحجاج استجاللي يقـػ عمى مخجعيات
شأنيا في ذلظ شأف الفيػضات والكساالت  ص(أف شجاعتُو وقػتُو مدتسجة مغ رسػؿ هللا )

األخخػ، فػ))اإلماـ كالشبي يجب أف يكػف أفزل الشاس في صفات الكساؿ مغ شجاعة 
)).. ذ التي تػجب لحا شّبو )ع( مشبع األضػاء واألنػار سبحانو وتعالى بالذس .(ٕ)وكـخ

مغ باب العّمية، الزػَء الثاني، وىػ ،والحؼ يػجب ،وىػ رسػؿ هللا )ص( ،الزػء األّوؿ
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(ٔٛٚ) 

ألّف  ،فإذا كاف العزج شجيجًا كاف الحراع كحلظ ،ومثمو قػلو )الحراع مغ العزج( ،اإلماـ )ع(
 .(ٔ)األوؿ أصل الثاني

واالتحاد والقخب بيشيسا؛ لخّد فالقرج مغ التذبيييغ ىػ االستجالؿ عمى شّجة االمتداج 
واستجّؿ السعتدلي عمى ذلظ بأّف رسػؿ  ،الجعػػ السثارة في ذىغ السخاَشب واالحتجاج عمييا

ويحتج لسا ذىَب إليو بسجسػعة مغ  ،هللا )ص( ىػ مغ أعصاُه ىحه السشدلة في مقامات كثيخة
مغ األلفاظ التي  الشرػص واألخبار التي تثبت سشخيتيسا كمفع )مّشي( و)نفدي( وغيخىسا

استعسميا الخسػؿ )ص( في خصاباتو لئلماـ )ع(، فالعّمة الجامعة بيشيسا ىي كػف عمػـ 
اإلماـ وكساالتو الشفدانية والجدسانية مقتبدة مغ مرباح عمع الشبػة وكساالتيا كالسعمػؿ مغ 

سائخ واستجّؿ الخػئي عمى ىحا بقػؿ الخسػؿ )ص(: ))أنا وعمي مغ شجخة واحجة، و  ،العّمة
 .(ٕ)الشاس مغ شجٍخ شّتى((

ورأػ بعس الذارحيغ أّف ما في الشيج مغ أخبار غيبية يخبخ بيا اإلماـ )ع( تشجرج 
يحّتج لرجؽ ىحه  ولكيتحت ىحا السزسػف االحتجاجي لبياف أعمسيتو وأحقيتو دوف غيخه، 

ْمَسُو مغ في أكثخ مغ مػضٍع في الشيج بأف ع األخبار واختراصو بيا دوف غيخه نججُه يرّخح
َفَػالَِّحي َفَمَق اْلَحبََّة َوَبَخَأ الشََّدَسَة ِإفَّ ، كقػلو )ع(: )))ص( الحؼ عّمسو لو هللا تعالىرسػؿ هللا 

اِمعُ  ، إذ رأوا أّف (ٖ)((الَِّحي ُأَنبُِّئُكْع ِبِو َعِغ الشَِّبيِّ اْْلُمِّيِّ )ص( َما َكَحَب اْلُسَبمُِّغ َواَل َجِيَل الدَّ
إعجاد نفدو القجسية عمى شػؿ صحبتو لمخسػؿ )ص( مح كاف شفبًل إلى أف تػفي )ص( ليحه 
العمـػ الخياضية التاّمة، وتعميع كيفية الدمػؾ وأسباب تصػيع الشفذ حتى استعجت نفدو 
الذخيفة لئلنتقاش باألمػر الغيبية، وانتقذت فييا الرػر الكمية فأمكشُو اإلخبار عشيا وبيا، 

ـَ ىحا العمَع ليذ الشبي ومثل ىحا ال خصاب وغيخه ُيعجُّ دليبًل ضاىخًا عمى أّف الحؼ أعصى اإلما
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(ٔٛٛ) 

ـٍ لُو (ٔ)وىػ الحّق تعالى ،)ص( بل أعصاُه الحؼ أعصى الشبي ، وُيحتج ليحا ما جاء في كبل
)ع( بعج أف ىـد أصحاب الجسل في البرخة وذكخ ما يمّع بالبرخة مغ خصػٍب وفتٍغ، فقاؿ لُو 

َلْيَذ َوَقاَؿ ِلمخ ُجِل: )) )ع(َلَقْج أُْعِصيَت َيا َأِميَخ اْلُسْؤِمِشيَغ ِعْمَع اْلَغْيِب َفَزِحَظ  بعس أصحابو:
ُ ُىَػ ِبِعْمِع َغْيٍب َوِإنََّسا ُىَػ َتَعمٌُّع ِمْغ ِذي ِعْمٍع، َوِإنََّسا...ِعْمُع اْلَغْيِب الَِّحي اَل َيْعَمُسُو َأَحٌج إِ  الَّ َّللاَّ

ُ َنِبيَُّو َوَما ِسَػى ذَ  َفَعمََّسِشيِو َوَدَعا ِلي ِبَأْف َيِعَيُو َصْجِري وَتْزَصعَّ َعَمْيِو  )ص(ِلَظ َفِعْمٌع َعمََّسُو َّللاَّ
ثع دعا لوُ  )ص( بأف  ،، فسرجُر ىحا العمع إليّي تعّمسُو )ع( بتعميع الخسػؿ لو(ٕ)((َجَػاِنِحي

ارحػف عمى ىحا بسا اشتيخ عشج يحفطُو وتذتسل عميو جػانحو فبل يشداه، واستجّؿ الذ
إذ (‘ ٕٔ(( )الحاقة:ىِنَجْعَيَيَا ىَنٌُْ تَزْمِشَجً ًَتَعٍَِيَا أُرٌُُ ًَاعٍَِحٌالسفدخيغ في تفديخىع لقػلِو تعالى ))

 .(ٖ)قاؿ رسػؿ هللا )ص(: إّنيا أذنظ ياعمي، قاؿ )ع(: فسا نديت شيئاً 

َفِإْف َأُقْل َيُقػُلػا َحَخَص ))ومغ السػاضع التي احتج بيا )ع( بالذجاعة والعمع قػلو: 
ِ اَلْبُغ َأبِ  ي َشاِلٍب َعَمى اْلُسْمِظ َوِإْف َأْسُكْت َيُقػُلػا َجِدَع ِمَغ اْلَسْػِت َىْيَياَت َبْعَج المََّتيَّا َوالَِّتي َوَّللاَّ

ْفِل ِبثَ  ِو َبِل اْنَجَمْجُت َعَمى َمْكُشػِف ِعْمٍع َلْػ ُبْحُت ِبِو اَلْضَصَخْبُتْع آَنُذ ِباْلَسْػِت ِمَغ الصِّ ْجِي ُأمِّ
، ويمحع أّف الخصاب يقـػ عمى مقجمات ونتائج (ٗ)((اْضِصَخاَب اْْلَْرِشَيِة ِفي الصَِّػيِّ اْلَبِعيَجةِ 

نتيجتيا )يقػلػا  فالسقجمة األولى )فإف أقل إّف الخبلفة حّقي( ،تعتسج البشاء الذخشي لمكبلـ
أّما السقجمة الثانية فيي )إف أسكت عغ حّقي( نتيجتيا )يقػلػا  ،حخص عمى السمظ والدمصة(

ثع يأتي اإلماـ بعج ذكخ ىاتيغ الجعػتيغ عمى تفشيجىسا اعتسادًا عمى  ،جدع مغ السػت(
ِ َىْيَياَت َبْعَج الم  أساسي )الذجاعة والعمع(، إذ يحتج عمى تفشيج الثانية بقػلو ) َتي ا َوال ِتي َوَّللا 

ِو(، و)ىييات( مػرد تكحيب لؤلوىاـ الحاكسة  ْفِل ِبَثْجِؼ ُأمِّ اَلْبُغ َأِبي َشاِلٍب آَنُذ ِباْلَسْػِت ِمَغ الصِّ
واستعساؿ اسع  ،لحا أّكج رّد دعػاىع بالقدع الباّر والـ التػكيج ،عمى سكػتو بالخػؼ مغ السػت
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(ٜٔٛ) 

األنذ الحاصل لُو بالسػت أكثخ مغ األنذ الحاصل لجػ التفزيل )آنذ( الجاّؿ عمى أّف 
أّمو عغ كّل ما في الػجػد، ثع يفشجىسا اإلماـ معًا بقػلو )َبِل  بالصفل عشجما يشذغل بسحال

، اْنَجَمْجُت َعَمى َمْكُشػِف ِعْمٍع َلْػ ُبْحُت ِبِو اَلْضَصَخْبُتْع اْضِصَخاَب اأْلَْرِشَيِة ِفي الص ِػؼِّ اْلَبِعيَجِة(
أؼ أّف الدبب  ،و)بل( حخؼ إضخاب يفيج صخؼ الحكع عغ السعصػؼ عميو إلى السعصػؼ

في قعػدؼ وتخكي القياـ بحّقي ىػ ليذ ما تجعػف مغ جدعي بل ىػ عمسي بعػاقب األمػر 
، لحا رأػ بعس الذارحيغ أّف وجو االحتجاج بالعمع ىشا ال لكػنو أؼ عمٍع بل ىي وجيمكع بيا

خّرو بيا دوف سائخ الشاس، وىحه الخرػصية كاشفة عغ كػنو  أسخار الشبي )ص( التي
 .(ٔ)وصيو ووارث عمسو

وُيمحع ىشا أثخ الخابط الحجاجي )بل( الحؼ عسَل عمى االنتقاؿ مغ حّجة إلى حّجة 
فبعج أف احتّج عمى دعػاىع بأّف سكػتو كاف خػفًا مغ  ؛أخخػ أقػػ مشيا في سّمٍع حجاجيّ 

ىػ معخوؼ عشو )ع( مغ الذجاعة برػرة إنكارية تعتسج  إذ رّد ذلظ بحّجة ما ،السػت
أؼ كيف ُيجعى مثل ىحا بعج ما خاَض )ع( مغ الذجائج عطيسيا  ،االستفياـ الحجاجي السقج ر

عي خػفو وصغيخىا، لحا صّجرىا بػ)ىييات( بسعشى شتاف ما بيغ ىحه السداعع الكاذبة التي تجّ 
فالقيسة الحجاجية لمسمفػظ )ىييات(  ؛(ٕ)ع(وجدعو مغ السػت وبيغ الػاقع السعخوؼ عشو )

واالستفياـ اإلنكارؼ الػاردة ضسغ الخصاب عسَمتا عمى نفي السحتػػ القزػؼ لمجعػػ 
األولى، واستصاع الذارحػف استحزار القيسة الحجاجية ليسا مغ خبلؿ تأويل ىحه التأليف 

 ت الكبلـ.الحجاجي ومْشحو الرػرة اإلنكارية الشافية التي تتشاسب مع سياقا

ثع انتقل )ع( إلى حّجة أقػػ ىي )العمع( الحؼ انصػػ عميو اإلماـ بسا أخبخُه بو الشبي 
)ص( مغ أسخار اخترُو بيا دوف غيخه، فعمُسو بعػاقب األمػر وتصمعو إلى نتائجيا بعيغ 

لحا ذىَب بعس الذارحيغ إلى أّف عمسو لع يكغ  ،بريختو يػجب تػقفو عّسا يعمع أف فيو فداداً 
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(ٜٔٓ) 

كدبّيًا بل أخحُه عغ الحّق تعالى بػساشة رسػلو الكخيع، واستجّلػا عمى ذلظ بسجسػعة مغ 
الشرػص واألحاديث الػاردة في ىحا الباب، التي ُثتبت اختراصو دوف غيخه مغ أىل زمانو 

. وال يدتصيع أحج أف .بيحا األمخ ))وىي مغ عمـػ اإلمامة ومداياىا، وال يذاركُو فييا أحج
، لحا استجّؿ بعس (ٔ)مع عمى شيء مغ تمظ األسخار، وال يتسكغ مغ تحسميا((يدسع أو يصّ 

وكاف مغ  ،الذارحيغ عمى ىحا مغ الخصاب مغ أّنو إشارة إلى الػصية التي ُخز  بيا )ع(
 .(ٕ)جسمتيا األمخ بتخؾ الشداع في مبجأ االختبلؼ عميو

لجػ شارحي الشيج فشمحع ىشا تدانج حّجتي )الذجاعة والعمع( في أكثخ مغ مػضٍع 
لتجعيع أحقّية اإلماـ بالخبلفة استشادًا إلى الشّز القخآني واألحاديث الذخيفة، مع تمّسذ 

، والسّيسا مع تػافخ (ٖ)بعزيع لصبيعة العبلقة بيغ الحجتيغ مغ حيث قػة العمع عمى الذجاعة
ل(، الحؼ السؤشخ الخصابي الحؼ يعيغ ىحه السفاضمة في بعس األحياف كالخابط الحجاجي )ب

 .(ٗ)يػّلج إرشادًا حجاجّيًا يفيج أف الحّجة السقتخنة بو أقػػ مغ غيخىا في تعديد الشتيجة
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(ٜٔٔ) 

 املبحث الثاني

 احلجاج 
ّ
 الفلسفي

يخػ الجكتػر شو عبج الخحسغ ّأّف أبمغ الشرػص في إضيار الكيفية التي تذتغل فييا 
بػ)السحاورة القخيبة(، عمى اعتبار أّنيا  آلية االعتخاض ىي السشاضخة والتشاص، ويدّسي السشاضخة

تقـػ عمى االعتخاض الحػارؼ مغ الستشاضخيِغ، مغ خبلؿ محاورة أحجىسا لآلخخ برػرة 
ألّنو يقـػ عمى تحاور الشرػص وتعالقيا فيسا  ؛مباشخة، أّما التشاّص فيػ )السحاورة البعيجة(

برػرة مباشخة، أو  اآلخخيغأقػاؿ  إّما بصخيقة ضاىخة يعخض فييا الستكمِّع شػاىج مغ ،بيشيا
 .(ٔ)بصخيقة باششة، فيشذئ نّرُو عبخ نرػص سابقة مساثمة أو مبايشة

إذ ُتعّج مشاضخاتو )ع( لمخػارج مغ أبخز السػاضع  ،وقج تحققت ذلظ في خصابات الشيج
ما وقع مغ خبلؼ  عمى قائع سياٍؽ حجاجيوفق عمى التي تذتغل فييا ضاىخة االعتخاض 

 بيغ اإلماـ والخػارج بعج قزية التحكيع في حخب صفيغ.

أّما التشاّص فقج ضيخت الصخيقة السباشخة )التشاّص الطاىخ( بذكٍل بارز كثيخًا مغ 
خبلؿ ما وقف عميو الذارحػف مغ االستذيادات التي استعسميا اإلماـ في كبلمو برػرة 

بعس اإلشارات إلى التشاّص غيخ السباشخ )الباششي(، لحا  عغ حجاجية، مغ دوف أف يغفمػا
ارتكد البحث عمى الصخيقة األولى وبياف أثخىا الحجاجي، وىػ ما جعل الباحث يدتعسل 
مرصمح الذاىج بجاًل مغ التشاّص، فزبًل عغ استعساؿ الذارحيغ ليحا السرصمح بخبلؼ 

الفػارؽ  يجشبا الجخػؿ في خزعِّ مرصمح التشاّص الحؼ ُيعّج حجيث االستعساؿ، كسا إّنو 
، لحا سيعخض ىحا السبحث آلليات (ٕ)الجػىخية التي وضعيا بعس الباحثيغ بيغ السرصمحيغ

 االعتخاض الحػارؼ واشتغاليا الحجاجي عشج شارحي نيج الببلغة.

                                                           

 .ٚٗ-ٙٗ:  في أصػؿ الحػاريشطخ: في   (ٔ)
التشاص وبعس السرصمحات البالغية عخض الجكتػر كاضع عبج فخيح لرػر التقارب واالختالؼ بيغ مرصمح  (ٕ)

 وما بعجه. ٕٓكاالقتباس والتزسيغ. يشطخ: االقتباس والتزسيغ في نيج البالغة دراسة أسمػبية: 
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(ٜٕٔ) 

 أواَل:حجاجية السشاضخة

مثمظ، ألّنو السشاضخة في المغة مغ ))التشاضخ: التخاوض في األمخ... وفبلف نطيخؾ أؼ 
، ويكاد ىحا السعشى يحسل (ٔ).. والشطيخ بسعشى مثل الشّج((.إذا نطخ إلييسا الشاضخ رآىسا سػاء

إذ يقتزي الشّجية بسعشى أف يكػف الستشاضخاف متكافئيغ، وتجخؼ  ؛الدسات السسّيدة لمسشاضخة
ا أوحى بيشيسا في وضع تفاعمي حػارؼ عغ مػضػٍع خبلفي مغ دوف سمصة أو استكخاه. ورّبس

تدتمـد عادًة حزػر الصخفيغ  ،أصل االشتقاؽ فييا بزخورة أف تكػف السشاضخة برػرة مباشخةً 
وىػ ما يفّدخ لشا بجاية السشاضخات  ،يذتخكاف في حػاٍر ضسغ مدار حجاجيّ  ،أو أكثخ عياناً 

، فزبًل عغ استعساؿ ضسائخ (ٕ)باستعساؿ الفعل )واجو( أو )وّجو عمّي )ع( إلييع ابغ عباس(
وقياميا عمى أسمػب السداءلة، كّل ذلظ ))دليل عمى صفتي الحزػر والسباشخة في  ،الخصاب

 ، وىػ ما سشقف عميو في مشاضخات اإلماـ )ع( لمخػارج.(ٖ)ىحا الجشذ الحجاجي((

وقج ذكخ الباحثػف فيسا يتعمق بصخفي السشاضخة أو ما ُيدسى بػ)أخبلقيات السشاضخة( ما 
وأف يسيل السشاضخ خرسُو حتى  ،نا متقاربيِغ معخفًة ومكانةومغ ذلظ أف يكػ  ،نججه ىشا

. وىحه األمػر متحققة في ىحه السشاضخة، فإّنو وإف كانت السقارنة بيغ عمي (ٗ)يدتػفي مدألتوُ 
لكغ ما يسكغ أف يقاؿ ىشا أف مشدلة ابغ الكػاء عشج  ،)ع( وابغ الكػاء ليدت متقاربة بيشيسا

سأؿ الخػارج: مغ زعيسكع ؟ قالػا: ابغ  الذارحػف أّنو )ع( لسّ فقج ذكخ ا ،الخػارج كانت كبيخة
قاؿ لُو  ،لحا خخج لُو وناضخه، وبعج أف ذكَخ ابغ الكػاء وجػه اعتخاضيع عمى اإلماـ ،الكػاء

، فقج أميمو )ع( حتى استػفى كّل (٘))ع(: يا ابغ الكػاء إنسا الجػاب بعج الفخاغ، أفخغت؟
بل إّف الذارحيغ لع يدجمػا أؼ قصٍع لمكبلـ مغ كبل  ،اعتخاضاتِو مغ دوف أف يقاشعو

إّنسا كاف الخّد عمى االعتخاضات بكّل أدٍب وخمٍق بعيجًا عغ استعساؿ الدمصة التي  ،الصخفيغ
                                                           

 .ٖٜٜ/ٕلداف العخب مادة )نطخ(:   (ٔ)
 .ٖٗٗ/ٜ، والشقػي:ٖ٘ٔ/ٓٔيشطخ: التدتخي:   (ٕ)
 .ٗٛٔبالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٖ)
 .٘ٚ-ٗٚ: الحػارفي أصػؿ يشطخ:   (ٗ)
 .ٕٛٛ/ٚ، والشقػي:ٕٔٓ/ٗ، ومغشية: ٕٗٚ/ ٓٔيشطخ: التدتخي:   (٘)
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(ٜٖٔ) 

كاف يتستع بيا اإلماـ )ع(، ولع ترجر أؼ إساءة إلى الخرع بالقػؿ أو الفعل بغية إضعافو 
نجع الدبل التي يشتيجيا الستكّمع لجراسة حجج عغ القياـ بحجتو، لحا ُتعّج السشاضخة مغ أ

))وىسا أمخاف ال يتّساف إال عغ شخيق  ،مخاَشبيو بصخيقة تسشُح حجاجُو الشفاذ والسرجاقية
 .(ٔ)والبعيج عغ القدخ واالحتياؿ(( ،الحػار السؤسذ عمى االحتخاـ والحقيقة

خبلفي يقـػ بذكٍل أساس ، في فزاٍء تػاصمّي اً حجاجيّ  اً حػار بػصفيا  ،وتشذأ السشاضخة
عمى ثشائية )الدؤاؿ والجػاب(، ألنيا تتسحػر حػؿ قزايا خبلفية يعسل فييا الستشاضخاف عمى 

سػاء  ،ييسغ أسمػب االستفياـ عميياإضيار صػاب ما يّجعياف، لحا كاف مغ الصبيعي أف يُ 
مغ شمب معخفة أشياء إذ ))يتحػؿ  ؛استفيامًا حقيقّيًا أـ مجازّيًا خارجًا إلى مقاصج أخخػ  أكاف

اعتسادًا  ،(ٕ)لع تكغ حاضخة وقت الصمب إلى وسيمة إثبات بعس القزايا أو نقس أخخػ((
 عمى مقرجية السدتفِيع مغ سؤالو.

فسشصمق السشاضخة ىػ سؤاؿ يتػجو بو أحج الصخفيغ ليشتج حػارًا حجاجّيًا بيشيسا، وإذا   
ألّنو يسّثل الدؤاؿ  ،تدسيتو بػ)سؤاؿ السخكد( تأممشا ىحه السشاضخة نجج أّنيا تبجأ بسا يسكغ أف

السشاضخة، وىػ سؤالو )ع( لمخػارج: ))يا قـػ ما ي الجػىخؼ الحؼ تتسحػر عميو ىحه الخبلف
فيػ سؤاؿ حقيقي، ألّف الغاية مشُو ىػ شمب الفيع لبياف  ،نقستع مشي حتى فارقتػني ألجمو؟((

وىحا الدؤاؿ معشاه ))اعتخاؼ  ،السشاضخةمػاضع خبلفيع مع اإلماـ )ع(، لحا جاء في بجاية 
، لحا جاء (ٖ)وتدميع بػجػد االختبلؼ، والخغبة في الػصػؿ إلى اتفاؽ أو تفاىع(( ،بالخرع

جػاب الخػارج في بياف مػاضع االعتخاض في خسدة أمػر، وىي: محػ اسسو مغ إمارة 
حّق بيا مشي وشّكو في نفدو حيغ قاؿ لمحكسيغ: ))أنطخا إف كاف معاوية أ ،السؤمشيغ

                                                           

 .ٜٔٔ: بحث في بالغة الشقج السعاصخ الحجاج في البالغة العخبية  (ٔ)
 .ٜٜٖالتحميل الحجاجي لمخصاب:  (ٕ)
 .ٜٜٕ/ٗالحجاج مفيػمو ومجاالتو:  (ٖ)
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(ٜٔٗ) 

وكػنو )ع( قج قّدع بيشيع غشائع أىل الشيخواف  ،وحّكع الخجاؿ في ديغ هللا تعالى ،فأثبتاه((
 .(ٔ)وإّنو )ع( كاف وصّيًا فزّيع الػصية ،ومشعيع الشداء والحرية

ثع انتقاؿ خصاب اإلماـ )ع( إلى عجٍد مغ األسئمة التي خخجْت عغ معانييا السباشخة 
مغ خبلؿ عخضو )ع(  ،يخ ما يسكغ تدسيتو بػ)االستفياـ الحجاجي(إلى مقاصج مختمفة لتط

لسجسػعة مغ التداؤالت الججلية التي ُتمـد الخػارج باإلجابة عشيا ومغ ثع إثبات الحّجة 
 وىحا ما تحقق مغ خبلؿ جػابيع عشيا بعبارة )الميع نعع(. وىحه االستفيامات ىي: ،عمييع

 قمت لكع: إف ىحه مكيجة ووىغ؟ ،ا السراحفأال تعمسػف أف ىؤالء القـػ لّسا رفعػ 

 أ فعِمستع أّنو كاف مشكع أحٌج أكخه لحلظ مشي؟

 فيل عمستع أنكع استكخىتسػني عمى ذلظ حتى أجبتكع عميو ؟

 أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في الذقاؽ بيغ الخجل وامخأتو؟

؟أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في صيج   ُأصيب في الحـخ

الحؼ ال  ،وقج عخَض كلٌّ مغ )ديكخو وأندكػمبخ( لجراسة ىحا الشسط مغ االستفياـ
وإّنسا ))يدتمـد تأويل القػؿ السخاد تحميمو انصبلقًا مغ قيستو  ،يدتمـد استخبارا ًأو شمبًا لمجػاب

تمـد أفعااًل ، فيػ يخخج مغ داللتو الرخيحة إلى مقاصج أخخػ، بسعشى أّنو يد(ٕ)الحجاجّية((
إنجازّية ججيجة تقتزييا مؤشخات داخمية )التخكيب( أو خارجية )سياقات الكبلـ(، وىحا ما تشّبو 

 لو الذارحػف. 

                                                           

، ٖٙٔ-ٛٔٔ/ٖ، والبحخاني:ٕ٘ٚ-ٕٗٚ/ٕالسعتدلي: يشطخ في اعتخاضات الخػارج وأجػابة اْلماـ )ع(: (ٔ)
وما  ٕٗٗ/ٜ، والشقػي:ٖ٘ٔ/ٓٔوالتدتخي:  ،ٓٛٔ-ٖٚٔ/ٛو  ٖ٘ٔ-ٖٗٔ/ٗ، والخػئي:ٕٜٕ-ٜٕٓ/ٕوالقدويشي:

 .ٕٚٗ-ٕ٘ٗ/ٔبعجىا، والعمػي:
 .ٜٜٕ/ٗالحجاج مفيػمو ومجاالتو:   (ٕ)
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(ٜٔ٘) 

 ،فأسئمة اإلماـ )ع( في مشاضختو مػّضفٌة إلنكار دعػػ الخػارج ورّدىا مغ جيةٍ 
ػضعيا ب مغ جيٍة أخخػ، وذلظ (ٔ)و))تيييج الذّظ حػؿ السػاقف التي يتبشاىا خرسو((

وقج بجا ىحا التذكيظ حتى عشج زعيع الخػارج ابغ الكػاء، الحؼ  ،مػضع االستبعاد واالستحالة
لحا  ،الخػارج بعج مشاضختو مع أميخ السؤمشيغ )ع( عقيجةذكَخ بعس الذارحيَغ أّنو تخاجَع عغ 

أصحابو  ا سسع أحجبايعػا بعجُه عبج هللا بغ وىب الحؼ ضيَخ التذكيظ فيو حتى قبل الحخب لسّ 
ْوحة إلى الجشة! فقاؿ ابغ وىب: وهللا  فْ أوىػ يقػؿ بعج  ضخبو اإلماـ )ع( بديفو: يا حبحا الخ 

كسا يخػ  ،. وىحا(ٕ)ما أدرؼ إلى الجشة أـ إلى الشار! فمّسا سسعُو بعزيع اعتدلػا الحخب
يشّع عشج عجـ وعي الصخؼ اآلخخ بقيسة )الفعل الحجاجي(، وسبُبُو فقجاف القشاعة  ،)بيخلساف(

ألّف ))الحجج التي  ،كسا أّنُو يدتبصغ خجاعًا لسغ يشاضخ مغ أجميع ،الحاتية بالخأؼ الحؼ يتبشاه
نقشع بيا اآلخخيغ عشجما نقرجىع بالخصاب، ىي ذاتيا التي ندتخجميا عشجما نفكخ أو نحادث 

. وىحا ما أكجه )ع( في (ٖ)أمٍخ معيغ نشػؼ القياـ بو أو نخيج إقشاع اآلخخيغ بحلظ(( أنفدشا في
. َعَمى َغْيِخ .َفَأَنا َنِحيٌخ َلُكْع َأْف ُتْرِبُحػا َصْخَعى ِبَأْثَشاِء َىَحا الشََّيخِ خصابِو ليع يـػ الشيخواف: ))

َشٍة ِمْغ َربُِّكْع َو اَل ُسْمَصاٍف ُمِبيٍغ َمَعُكعْ  فالخصاب تححيخ لمقـػ مغ اليبلؾ مغ غيخ  ،(ٗ)((َبيِّ
 ،يحتجػف بيسا عمى ما يجعػنو حّقاً  ،وال )سمصاف( أؼ بخىاف عقميّ  ،)بّيشة( أؼ حّجة شخعية

 .(٘)فيع ليذ ليع أف يحاربػا إماـ زمانيع بغيخ حجٍث أو ذنبٍ  ،ويقاتمػف عميو

أّنو )ع( لع يدتعسل االستفياـ  ،وُيمحع في رّدِه )ع( عمى اعتخاضات الخػارج عميو
بل عسَج أيزًا إلى استعسالو الحجج التي تبلمذ  ،لعخض الحجج العقمية والذخعية فحدب

ألّف السعتخض قج يكػف بحاجة إلى وسائل األسمػب أكثخ مغ حاجتو  ،مذاعخ السخاَشبيغ
ػلو كسا بل يجب أف يق ،))فبل يكفي إذف أف يعخؼ السخء ما يشبغي أف يقػؿ ،إلى الحّجة

                                                           

 . ٕٙٔبالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٔ)
 .ٜٕٓ/ٕ، والقدويشي: ٕٔٚ/ٕيشطخ:السعتدلي:   (ٕ)
 .ٕ٘ٔالحجاج في البالغة السعاصخة:   (ٖ)
 .ٓٛنيج البالغة:   (ٗ)
 .ٖٛ/ٔ، وعبجه:ٓٔٗ/ٔ، والعمػي:ٔٔٗ، ومجيػؿ:ٜٕٗ/ٕ، والقدويشي:ٜٔ/ٕ، والبحخاني:ٛٙيشطخ: الدخخدي:  (٘)
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(ٜٔٙ) 

، وضيخ ذلظ في اعتخاض الخػارج عمى أّنو )ع( قّدع بيشيع الكخاع والدبلح في يػـ (ٔ)يشبغي((
األوؿ: شاىج مغ سيخ الشبي  ،وقج احتّج عمييع بجليميغ ،الجسل ومشعيع مغ الشداء والحرّية

ويسكغ أف ُيجرج تحت )قياس التسثيل( الحؼ يعشي أّف مػضػعيغ أو مػقفيِغ ليسا  ،)ص(
ص مذتخكة، وثبتْت ألحجىسا صفة ما، فإّنو يسكغ التجليل عمى أّف لآلخخ ىحه الرفة خػا

، فقج ذكَخ ليع )ع(: إّني مششُت عمى أىل البرخة كسا مّغ الشبي )ص( عمى أىل (ٕ)أيزاً 
ولع نأخح صغيخًا بكبيخ. وقج استعسَل اإلماـ )ع( ىحا  ،وقج عجوا عميشا فأخحناىع بحنػبيع ،مكة

إذ احتّج عمييع بسػقف  ،في اعتخاضيع عمى محػ اسسو مغ أمخة السؤمشيغ القياس أيزاً 
 ولع يكتب )رسػؿ هللا(. ،الخسػؿ )ص( في صْمح الحجيبة عشجما محا اسسو السبارؾ

ونعشي بو السثل  ،سثيل ما ندسيو بػ)السثل الحجاجي(تويسكغ أف ُيجرج تحت قياس ال
و ونقس ما يخاه الصخؼ اآلخخ عمى ئع آراججُه أحج شخفي السشاضخة لجعاالفتخاضي الحؼ يػ 

 .شخط اف تكػف ىحه األمثمة مشصمقة مغ مدّمسات وحقائق يعتقجىا السخاَشب وال يذّظ برجقيا

ومغ ذلظ ما جاء بو اإلماـ )ع( عشجما اعتخض عميو ابغ الكػاء في إرسالو أبي 
إذا أجابو )ع( بقػلو: أرأيت لػ أّف الشبي )ص(  ،مػسى وتحكيسو مع ابغ العاّص في القخآف

كاف يزّخ الشبي  ،فارتّج عمى عقبو كافخاً  ،يجعػىع إلى كتاب هللا ،بعَث مؤمشًا إلى قػـٍ مذخكيغ
.. أرأيت .فقاؿ )ع( .ولكغ جعمَت مدمسًا وكافخًا يحكساف في كتاب هللا ،)ص( شيئًا؟ قاؿ: ال

فزخع الشاس إلى كتاب  ،خانية، فخافا شقاَؽ بيشيسالػ أف رجبًل مؤمشًا تدوج ييػدية أو نر
(، فجاء رجل مغ الييػد ٖ٘(( )الشداء:فَاتْعَثٌُاْ حَنََاً ٍِِّْ أَىْيِوِ ًَحَنََاً ٍِِّْ أَىْيِيَاهللا، وفي كتابو: ))

أو الشرارػ ورجٌل مغ السدمسيغ، أليدا المحيغ ليسا أف يحكسا كسا في كتاب هللا فحكسا؟ فقاؿ 
 .(ٖ)اء: وىحه لَظ أيزًا، أميمشا حتى نشطخابغ الكػ 

                                                           

 .ٛٛفي بالغة الخصاب اْلقشاعي:   (ٔ)
 .٘ٓٔ/ٗيشطخ: الحجاج مفيػمو ومجاالتو:   (ٕ)
 .ٕ٘ٚ/ ٓٔ، والتدتخي: ٛٚٔ/ٛ، والخػئي:ٖٚٗ/ٕيشطخ: السجمدي:  (ٖ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٜٔٚ) 

يدتشتجيا  ،وما ُيمحع في ىحه األمثمة الحجاجية ىػ أف نتائجيا تكػف مزسخة عادةً 
لحا تخَؾ اإلماـ )ع( نياياتيا  ،السخاَشب بشاًء عمى الدياؽ التجاولي )الحجاجي( الحؼ تخد فيو

ا تحقق في أجػبتو، فالحجاج في وىحا م ،مفتػحًة اعتسادًا عمى استشتاجات ابغ الكػاء ليا
كسا يخػ )ديكخو(، ىػ ))إنجاز لفعميغ ىسا فعل الترخيح بالحّجة مغ ناحية،  ،نطخية المغة

ار في إش (ٔ)بيا أو ضسشية(( اً ت الشتيجة مرخ حسػاء أكانوفعل االستشتاج مغ ناحية أخخػ، 
أّما السثل  ،رأؼ اإلماـ )ع(كسا أّف السثل األّوؿ جاء لتجعيع ، الدياؽ الحاضغ لكّل التمفطات

وىشا تكسغ الػضيفة الحجاجية ليحه  ،الثاني فقج أّسذ لو )ع( قاعجة استشادًا إلى الشّز القخآني
 .(ٕ)ورّبسا تأسيذ قاعجة أحياناً  ،األمثمة في أنيا تأتي لتجعيع قاعجة ما وتػضيحيا

عمى عجـ تقديسو  أّما الجليل الثاني الحؼ ذكخُه )ع( في رّده عمى اعتخاض الخػارج  
لشداء أىل البرخة، فقج جسَع فيو )ع( بيغ الجانب الفقيي والجانب الػججاني الذعػرؼ 

  .(ٖ)باستعساؿ صيغة السداءلة معيع؛ إذ قاؿ ليع : فأيكع يأخح عائذة مغ سيسو؟

وىحا االستفياـ الحجاجي ُأضِسخت نتيجتو اعتسادًا عمى السعارؼ السذتخكة بيغ الستكمع 
اىنَّثًُِّ أًَْىَى )) ،فمّسا نّز القخاف عمى أف أزواج الشبي )ص( ىّغ أميات السؤمشيغ ،والستمّقي

 ،(، وىحا أمخ راسخ في عقائجىع ومذاعخىعٙ(( )األحداب:أٍَُّيَاتُيٌُْ تِاىَُْؤٍِْنِنيَ ٍِِْ أَّفُسِيٌِْ ًَأَصًَْاجُوُ

فقج جسع )ع( ىشا بيغ  ،األمخميو أف يخصخ بفكخه مثل ىحا ػؼ تأبى عفإّف شبيعة اإلنداف الدّ 
وبيغ اإلثارة التي تحقق االستسالة بسبلمدة  ،األدلة العقمية والذخعية التي تكفل اإلقشاع

ومغ جيٍة أخخػ يحاوؿ  ،))فيػ مغ جية يحاوؿ تقخيخ الحقائق فيتجو إلى الفكخ ،السذاعخ
 قياس السزسخ:وىحا الشػع مغ الحجج يعتسج ال، (ٗ)إثارة العػاشف فيتجو إلى الػججاف((

                                                           

 .ٕٕٛ/ٗالحجاج مفيػمو ومجاالتو:   (ٔ)
 .ٖٚٔيشطخ: أىع نطخيات الحجاج:   (ٕ)
 .ٖٙٔ/ٓٔ، والتدتخي: ٗٚٔ/ٛيشطخ: الخػئي:  (ٖ)
 .ٕٕٗ: في السشاضخة بالغة اْلقشاع  (ٗ)
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(ٜٔٛ) 

 وىغ حخاـ عمييع. ،أزواج الشبي )ص( ىّغ أميات السؤمشيغ فّ إمقجمتُو الكبخػ: 

 مقجمتو الرغخػ : عائذة )رض( مغ أزواج الشبي )ص(.

ومغ ثّع بصبلف ما ذىب إليو الخػارج مغ  ،الشتيجة: كػنيا )رض( محّخمة عمى كّل السدمسيغ
 مصالبتيع بشداء أىل البرخة.

القياس في إلداـ السخاَشب عمى ملء الفخاغات السػجػدة في  وتكسغ أىسية ىحا
وإّنسا تخَؾ عسمية استشتاجيا  ،الخصاب؛ فاإلماـ )ع( لع يفرح عغ الشتيجة التي يخيجىا

لحا أسمسػا  ،ومغ ثع ال يسكشيع دحزيا أو التذكيظ بيا ،فيثبتػنيا بحلظ عمى أنفديع ،لمخػارج
ألّنو مجرٌؾ تسامًا لعْجدىع عغ  ،بيا. فاإلماـ )ع( ال يسكغ أف يشتطخ ىشا مغ الخػارج جػاباً 

فيػ سؤاؿ لغخض تعجيد الخرع وتبكيتو وإلدامو بالدكػت وبياف غمبة الحّجة عميو. لحا  ،ذلظ
ّثل في إمكاف يخػ )ديكخو أندكػمبخ( أّف غاية االستفياـ سػاء أكاف حقيقيًا أـ غيخ حقيقي تتس

أو نسصًا معيشًا مغ الشتائج، لكػنيا الػجية  ،أف يفخض الستكمع عمى السخاَشب إجابة محجدة
الػحيجة التي يسكغ لمسخاَشب أف يديخ فييا، فيتّع لُو بحلظ تػجيو دفة الحػار الحؼ يخػضُو 

 .(ٔ)معُو الػجية التي يخيجىا

َتُقػُلػا ِعْشَج َرْفِعِيُع اْلَسَراِحَف ِحيَمًة َأ َلْع وىػ ما احتّج بو )ع( في خصابو ليع: ))
بسعشى أّني لّسا واالستفياـ ىشا إنكارؼ، ، (ٕ)(َوِغيَمًة َوَمْكخًا َوَخِجيَعًة ِإْخَػاُنَشا َوَأْىُل َدْعَػِتَشا..(

ػني بيحا الجػاب، وكّل مغ أجاب بيحا الجػاب ليذ لُو سقمت لكع أّف فعميع ىحا خجعة أجبت
. لحا ربَط بعس الذارحيغ بيغ لفع (ٖ)والشتيجة أف اعتخاضكع ىحا باشل ،التحكيعأف يشكخ 

ِإفَّ ا َمَع َرُسػِؿ َّللاَِّ )ص( وَ َفَمَقْج ُكشَّ : ))نفدووقػلو )ع( في الشّز  ،)اإلخػاف( في ىحا الشّز 
ْخَػاِف وَ اْلَقتْ  َلِكشَّا ِإنََّسا َأْصَبْحَشا ُنَقاِتُل ِإْخَػاَنَشا ِفي وَ  ...اْلَقَخاَباِت َل َلَيُجوُر َعَمى اْْلباِء َواْْلَْبَشاِء َواْلِْ

                                                           

 .ٖٕ، والحجاج في الذعخ العخبي بشيتو وأساليبو: ٕٚٗيشطخ: الحجاج في القخاف:   (ٔ)
 .ٜٚٔٛٚٔنيج البالغة:   (ٕ)
 .ٗٓٗ/ٜ، والشقػي:ٕٜٕ/ٕوالقدويشي: ،٘ٗٔ/ٛوالخػئي: ،ٖ٘ٔ/ٖ:البحخانييشطخ:   (ٖ)
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(ٜٜٔ) 

ـِ َعَمى َما َدَخَل فِ  ْساَل ْبَيِة وَ اْلِْ ْيِغ َوااِلْعِػَجاِج َوالذُّ فبعج أف رّد )ع(  ،((التَّْأِويلِ يِو ِمَغ الدَّ
و قج احتّج عمييع بأّنكع لّسا ادعيتع أّف أىل صفيغ )إخػانشا( فإنّ  ،اعتخاضيع بخفس التحكيع

مغ أّف  ،ثع دعَع )ع( كبلمُو ىحا بجليل ،يكػف القتاؿ مع اإلخػاف أحيانًا إلثبات الحّق والعقيجة
السدمسيغ في عيِج الخسػؿ )ص( كانػا يقاتمػف آباءىع وأبشاءىع وإخػانيع وأقاربيع لزبلليع 

ؼ تجب ألّنو الخميفة وولي األمخ الح ،واليػـ أنتع مع مغ يسثل رسػؿ هللا )ص( ،عغ الحقّ 
يع إخػانيع لثبات ضبلليع عػا أنّ وىحا الحجاج إلداـ لمخػارج في قتاؿ مغ ادّ  ،شاعتو عميكع

فيحا الخصاب متزسغ لبلستجراج لمتأّسي بالساضيغ ودعػة مشو )ع( لسػاصمة ما كاف  ،عشجكع
  .(ٔ)مغ قتاؿ اآلباء واألبشاء قتاؿ اإلخػاف أىػفُ  فّ وإ ،عميو الحاؿ في عيِج رسػؿ هللا )ص(

َأْصَبْحَشا ُنَقاِتُل ِإْخَػاَنَشا وقج مّثل ىحا االحتجاج خبلفًا بيغ الذارحيغ في قػلو )ع(: ))
ـِ ْساَل وتسحػر الخبلؼ في عجِّ  ،إذ ذىبػا إلى الكبلـ في وصِف أصحاب معاوية ،((ِفي اْلِْ

؟ إذ ىل تكػف خارجة بحلظ عغ اإلسبلـ ،الفئة الباغية التي أصّخت عمى البغي ووجَب قتاليا
ذىب ابغ أبي الحجيج إلى أّف صاحب الكبيخة وإف كاف ال ُيدسى مؤمشًا وال مدمسًا فإّنسا أشمق 
اإلماـ عمييع ىحه الرفة بقرج تسييدىع عغ أىل الحمة وعابجؼ األصشاـ وغيخىع مغ أىل 

مى ألّنو ال تػجج في الشّز قخيشة داّلة ع ،. ويبجو ما احتّج بو الذارح لسحىبو بعيجاً (ٕ)الذخؾ
لحا ذىب بعس الذارحيغ  ،وكبلمو )ع( ضاىخ في إشبلؽ صفة اإلسبلـ عمييع ،ما ذىَب إليو

لحا فالرحيح ))أّف مغ أصّخ عمى  ،إلى إشبلؽ ىحه الرفة عمييع إلقخارىع ضاىخًا بالذيادتيغ
 .(ٖ)الباشل لذبيٍة دخمْت عميو فيػ مدمع((

لحا كّفخوا اإلماـ )ع( ومغ اتبعُو عمى  ،وقج كاف محىب الخػارج ىػ تكفيخ أىل الكبائخ
لسا  ،كسا يخوف  ،بأّنو لػ كاف صاحب الكبيخة كافخاً  وقج احتّج عمييع )ع( ،ترػيب التحكيع

وال مّكشو مغ نكاح السدمسات، وال قّدع عميو  ،وال وّرثو مغ السدمسيغ ،صمى الشبي )ص( عميو
                                                           

 .ٕٓ٘/ٕوالذيخازي:  ،ٔٔٓٔ/ٖوالعمػي: ،ٜٙ٘/ٔيشطخ: الكيحري:  (ٔ)
 .ٜٜٕ/ٚيشطخ: السعتدلي:   (ٕ)
 .ٚٗٔ/ٛ. ويشطخ: الخػئي:ٕٕٗ/ٕمغشية:   (ٖ)
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(ٕٓٓ) 

ف إلى أّف احتجاجو )ع( عمى وألخخجُو مغ لفع اإلسبلـ وقج ذىَب الذارحػ  ،مغ الفيء
 .(ٔ)الخػارج الـز وصحيح

فاإلماـ )ع( إذ يدتفيع الخػارج مغ خبلؿ ىحا القياسات السزسخة يفتح أماميع آفاؽ 
إاّل أّنو  ،االستشتاج ليقتحسػىا بأنفديع حتى تتجاعى بيع، لحا فاالستفياـ ىشا وإف كاف مباشخاً 

ب عغ شخيق استجاللو بالشتائج التي يتػصُل متزسغ لقرِج اإلنكار الحؼ يقف عميو السخاشَ 
إلييا بشفدو مغ خبلؿ إكساليا باستعساؿ مخدونو السعخفي الحؼ يذتخؾ بو مع الستكّمع، وىشا 

فتكػف السعاني الزسشية أبمغ حجاجّيًا مغ الحقيقة،  ،تكسغ القػة الحجاجية لبلستفياـ اإلنكارؼ 
خبخؼ إلى االستفياـ اإلنكارؼ الحؼ ال ولعّل الدبب في ذلظ ىػ االنتقاؿ مغ األسمػب ال

يحتسل الرجؽ أو الكحب، ))وىػ ما يجعميا في مشأػ عغ الجحس أو اإلنكار، ويجعل تبعًا 
لحلظ االستفياـ اإلنكارؼ األبمغ حجاجّيًا مغ مجخد الشفي السباشخ في أداء السعاني 

 .(ٕ)السصمػبة((

الستسّثل باألداتيغ )ما و  ،الشفيوُيمحع في االستفياـ الحجاجي ىشا اعتساده أسمػب 
مغ خبلؿ عسمو عمى إبصاؿ آراء  ،ال(، الحؼ عادة ما يكػف لُو أثخ فّعاؿ في السشاضخات

الخرع ودحزيا، ومغ ثّع إرباكو وإثارة الذكػؾ في آرائو، والشفي بيحا السعشى داخٌل في 
سا يأتي ليشفي إثباتًا ))وىػ عشجى ،إشار ما اصصمح عميو ديكخو واندكػمبخ بػ)الشفي الدجالي(

 ، فالشفي الػارد في قػلو )ع(:(ٖ)سابقًا ويحسل ترحيحًا ليحا اإلثبات((

                                                           

 .ٗٛٔونيج البالغة:  ،ٖٔٔ/ٛيشطخ: السعتدلي:   (ٔ)
 .ٕٖٛالتحميل الحجاجي لمخصاب:   (ٕ)
. يفّخؽ )روبخيػ( بيغ مرصمحي )الججلي والدجالي(، ويخى أّف اْلّوؿ مشيسا ٖٕٕبالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٖ)

ييجؼ إلى إقشاع السخاَشب واستسالتو إلى ما يخيج الستكمع مغ دوف عشف، بخالؼ الدجاؿ الحي يذتسل عمى آليات 
التػتخ واْلنفعاؿ يفقج معيا القجرة عمى التعّقل فيديل غخضيا إثارة السخاَشب وجْعمو يعير حالًة مغ الغزب والغيظ و 

. لحا يبجو مرصمح )الشفي الججلي( أقخب إلى ٖٔٔ-ٖٓٔالتغمب عميو. يشطخ: الػصايا اْلدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا:
ـ التقخيخي أو حقل التجاولية مغ )الشفي الدجالي(، والسيسا إذا عخفشا أّف اْلماـ )ع( استعسَل الشفي في سياؽ االستفيا

 اْلنكاري الحي غايتو استجراج السخاَشب لجػاب يدتخمرو بشفدِو ليكػف حجة عميو.
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(ٕٓٔ) 

 أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في الذقاؽ بيغ الخجل وامخأتو؟

؟  أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في صيج ُأصيب في الحـخ

وقج حسَل برػرة ضسشية  ،لخػارج الستسّثل بحخمة التحكيعجاء ليشفي إثباتًا سابقًا في ذىغ ا
ترحيحًا ليحا االعتقاد الخاسخ في أذىانيع اعتسادًا عمى الحجج السدتسّجة مغ الشّز 

. السّيسا إذا عخفشا أف استعساؿ الشفي مع ىسدة االستفياـ عادًة ما يػجو الخصاب (ٔ)القخآني
، وىحا ما يجعل البشاء (ٕ)أف يقّخ بأمٍخ يعخفو((وجيًة تقخيخّية تتزسغ ))حْسل السخاشب عمى 

 األسمػبي القائع عمى االستفياـ والشفي يتػافق تسامًا مع األغخاض الحجاجية في ىحه السشاضخة.

فقج مّثل الشفي في حجاج اإلماـ )ع( وسيمة ميّسة في نقس اعتخاضات الخػارج 
و )ع( وتثبيتيا مغ جيٍة ئراع عغ آوإبصاؿ دعػاىع ونْدع السرجاقّية عشيا، مغ جيٍة، والجفا

مغ خبلؿ ))التعػيس الحؼ يتسّثل في إبصاؿ معمػمة الخرع، وإمجاده بسعمػمة أخخػ  ،أخخػ 
 .(ٖ)يعتبخىا السشاضخ صحيحة((

وبالقجر الحؼ يحزخ فيو الدؤاؿ مغ أحج شخفي السشاضخة ال بّج أف يحزخ الجػاب 
صيغ الدؤاؿ، فيي تحجد سيخ السشاضخة  ))إذ ال تقّل صيغ الجػاب أىسية في السشاضخة عغ

، ولع يدجل الذارحػف رّدًا مغ قبل الخػارج عمى ما عخضو اإلماـ )ع( عمييع مغ (ٗ)ومآليا((
غمبة الحّجة وتسّكشيا مغ  حجٍج بل كانػا يدّمسػف ليا ويشقصعػف عغ الخّد عمييا، داللًة عمى

السشاضخة تشّربًل وتيخبًا مغ إلداـ  وقج يسّثل الجػاب في بعس األحياف مغ أحج شخفي، أنفديع
فبعج أف فّشج اإلماـ )ع( حجج الخػارج عشجما خاشبيع  ،الحّجة التي أثبتيا عميو الصخؼ اآلخخ

الخواح الخواح  ،وا لمقاء الخبّ أال تخاشبػىع وتيي ؛تشادوا فيسا بيشيع ،قبل وقػع الحخب بيشيسا
فقاؿ بعزيع لبعس: ال تجعمػا احتجاج  ،عإلى الجّشة، ومثمُو قػليع البغ عباس بعج أف حّجي

                                                           

 .ٕٙٛ/ٕ، والقدويشي: ٕٗٔ/٘ يشطخ: البحخاني:  (ٔ)
 .ٛٗٗ/ٗشخح الخضي:  (ٕ)
 .ٕٕ٘بالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٖ)
 .ٖٓٗالتحميل الحجاجي لمخصاب:   (ٗ)
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(ٕٕٓ) 

(( تَوْ ىٌُْ قًٌٌَْ خَصٌََُُِقخير حّجة عميكع فإّف ىحا مغ القـػ الحيغ قاؿ هللا فييع ))

 . (ٔ)(ٛ٘)الدخخؼ:

وسشعخض مشيا ما  ،وقج عخَض )إيسخيغ( لسجسػعة مغ القػاعج التي تزبط السشاضخة
 :(ٕ)يػفق االشتغاؿ الحجاجي الحؼ أشار إليو الذارحػف، وىي

فعشجما  ،ال يتحقق الجفاع عغ الخأؼ السعخوض إال بحجاٍج ذؼ صمٍة بيحا الخأؼ حرخاً -
رّد عمييع اعتخاضيع  ،اعتخض الخػارج عمى اإلماـ )ع( بأنو محا اسسو مغ إمخة السؤمشيغ

مذيػرة مدتشجًا فييا لعسل رسػؿ هللا )ص( عشجما قبَل محػ  محتّجًا عمييع بحّجة تأريخية
وكحلظ الحاؿ  ،فعسمو )ص( لع يمِغ نبػتو ،)رسػؿ هللا( في صمح الحجيبية مغ صحيفة الرمح

 ،، وىي حّجة مػصػلة وصبًل تاّمًا بسزسػف االعتخاض السػّجو لو )ع((ٖ)بالشدبة لئلماـ )ع(
 لحا تحقق حّل الخبلؼ فييا.

وقج تػافخ ىحا األمخ في احتجاج  ،مغ قبل شخفي السشاضخة بالسقّجمات السزسخةااللتداـ -
 اإلماـ )ع( عمييع بقػلو:

 أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في الذقاؽ بيغ الخجل وامخأتو؟

؟  أما تعمسػف أف هللا جل ثشاؤه أمخ بالتحكيع في صيج ُأصيب في الحـخ

تيغ المتيغ أضسخىسا ياستشادًا إلى اآل ،ًا في القخآف في أمػر بديصةفإذا كاف التحكيع أمخًا واقع
، (ٗ)فإف ىحا يجعل مغ التحكيع في إمخة الشاس أمخًا جائداً  ،لعمِع السخاَشب بيسا ،اإلماـ )ع(

صُو لتجعيع الخأؼ الحؼ مغ االحتجاج الحؼ يتّع بد اً فذّكمت ىحه السقجمات السزسخة جدء
لحا لع يقع  ،ىحه السقجمات مغ السدم سات السذتخكة عشج الصخفيغ أفّ فزبًل عغ  ،عخضُو )ع(

                                                           

 .ٕٔٓ/ٙٔ، والشقػي:ٕٖٔ/ٗ، والخػئي:ٕٗ٘/ٓٔيشطخ: التدتخي:  (ٔ)
 وما بعجىا. ٜٕٗ/ ٘يشطخ: الحجاج مفيػمو ومجاالتو:   (ٕ)
 .ٜٕٚ/ٔ، والسػسػي:ٕٙٗ/ٔ، والعمػي:ٜٖٗ/ٜ، والشقػي:ٕٚٛ/ٕالقدويشي: و  ،ٕٓٔ/ٗالخػئي:يشطخ:  (ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٗ، والخػئي:ٕ٘ٚ/ٕيشطخ: السعتدلي:  (ٗ)
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(ٕٖٓ) 

وىحا ما يرصمح عميو )إيسخيغ(  ،اعتخاض عمييا مغ قبل الخػارج بل سّمسػا ليا وأذعشػا
إذ يتصمب مشصمقات مقبػلة مغ شخفي السشاضخة سػاء ما تعّمق مشيا بالػقائع  ،بػ)إجخاء التحقيق(

ألنيا تشصمق مغ مقجمات صادقة  ،جعميا حججًا صحيحةاـ القيع وغيخ ذلظ. وىحا ما ي
 وتشتيي إلى نتائج صادقة.

إف نجاح الحجج التي يعخضيا الصخؼ السجيب في السشاضخة يجب أف تقػد السعتخض إلى -
وىحا بصبيعة الحاؿ يدتمـد فذل  ،العجوؿ عغ شكػكو اتجاه الخأؼ الحؼ عميو مجار الكبلـ

حا األمخ لجػ جساعة كبيخة مغ الخػارج بخجػعيع إلى وقج تحقق ى .االعتخاضات ووىشيا
فقج ذكَخ بعس الذارحيَغ إّنو )ع( لّسا أجابيع عغ كّل اعتخاضاتيع  ،معدكخ اإلماـ )ع(

سأليع: فيل بقَي عشجكع شيء فدكتػا، وصاح جساعة مشيع مغ كّل جانب: التػبة التػبة يا 
تدمتػا بخأييع وعشادىع فكانت الشتيجة ، عمى خبلؼ الجساعة األخخػ الحيغ (ٔ)أميخ السؤمشيغ

َوَلَعْسِخي َما َعَميَّ ِمْغ ِقَتاِؿ َمْغ َخاَلَف اْلَحقَّ َوَخاَبَط وفييع قاؿ )ع(: )) ،أف وقع الديف بيشيع
 .(ٕ)((اْلَغيَّ ِمْغ ِإْدَىاٍف َواَل ِإيَيافٍ 

ُيمحع في  فمع ،يشبغي أف تكػف الحجج السعخوضة واضحة وبعيجة عغ التأويل واالختبلؼ -
ىحه السشاضخات تدجيل اعتخاض مغ جية السانع أو الدائل )الخػارج( عمى دعػػ السعمل 

وال مغ  ،فمع يكغ كبلمو )ع( غخيب األلفاظ وال ممتبذ السعاني ؛)اإلماـ( ال مغ جية المفع
فيمـد ذلظ اإلماـ )ع(  ،إذ لع يعتخض الخػارج عمى صحة نقل الجعػػ  ؛جية السرجر

والدبب في ذلظ ىػ أف ما استشج إليو )ع(  ،ره أو اإلشياد عمى صحة قػلوبالكذف عغ مرج
وكحا الحاؿ فيسا يتعمق بجية السزسػف  ،معمػـ ومعخوؼ لجػ شخفي السشاضخة وال سبيل لخّده

 أيزًا.

                                                           

وقج اختمف الذارحػف في عجد الحي رجعػا  .ٙٙٗ/ٓٔ، والتدتخي:ٖٔٔ/ٗ، والخػئي: ٕٜٕ/ٕيشطخ: القدويشي:  (ٔ)
 مغ الخػارج.

 . ٙٙنيج البالغة:   (ٕ)
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(ٕٓٗ) 

ولعّل ىحا ما فّدخ بو أكثخ الذارحيغ تػجيو اإلماـ البغ عباس في محاججتو لمخػارج: 
شَِّة ُجػٍه َتُقػُؿ َو َيُقػُلػَف...ِباْلُقْخآِف َفِإفَّ اْلُقْخآَف َحسَّاٌؿ ُذو وُ اَل ُتَخاِصْسُيْع )) َوَلِكْغ َحاِجْجُيْع ِبالدُّ

 ،ألف القخاف فيو مػاضع ُيطّغ في الطاىخ أنيا متشاقزة، (ٔ)((َلْغ َيِجُجوا َعْشَيا َمِحيراً  َفِإنَُّيعْ 
شى، ويقػلػف ىع معشى آخخ يػافق فيػ كثيخ االحتساؿ لسعاٍف مختمفة، فتقػؿ أنت مع

 ،وىحا حاصل في اآليات الستذابية والكّمية ،ع فبل يحرل الخرع والحجة لمصخفيغمقرػدى
أّما الدشة فميدت كحلظ، لكػنيا بّيشة وال تقبل ، آيات الخبلفة واإلمامة مغ ضسشيا التي تقع

أراد اإلماـ )ع( مغ ابغ  التعجد والتأويل في مثل ىحا الدياؽ الحجاجي، ألّنيا متزسشة لحجج
وحجيث أف ))عمي مع الحق والحق مع عمي((، وغيخ  ،كحجيث الغجيخ ،عباس أف يقػليا ليع

ذلظ مغ األخبار التي كانت الرحابة قج سسعتيا مغ رسػؿ هللا )ص( وقج بقَي مسغ سسَعيا 
خُض بحلظ غج، فمػ احتج بيا ابغ عباس لحرَل جساعة تقػـ بيع الحجة وتثبت عمى الخػار 

أميخ السؤمشيغ في محاّجتيع، فيي داّلة عمى صّحة دعػػ اإلماـ )ع( في كّل ما يفعمُو أو 
ألّنو لػ احتج عمييع  ؛، إال أف التدتخؼ رأػ خبلؼ ذلظ(ٕ)يقػلُو فتكػف كافية إلفحاـ الخػارج

دمة ألّف ىحه األحاديث مدتم ،لشاقزػه بأمِخ الخمفاء الحيغ سبقػا اإلماـ )ع( ،بيحه األحاديث
 . (ٖ)لبصبلف خبلفة مغ سبقوُ 

قج ال يكػف بالزخورة استعساؿ ىحه األحاديث التي تثيخ االعتخاض لجػ الصخؼ 
ورّبسا كانت وصية اإلماـ )ع( تتزسغ اإلشارة إلى مػاقف الخسػؿ )ص( وأحاديثو  ،اآلخخ

فالدّشة ال تذتسل عمى القػؿ فقط، بسعشى أّف السشاضخة تقتزي  ،التي ال تقبل أكثخ مغ تفديخ
مذاكل أو  ةأف تكػف الحجج السدتعسمة فييا مّسا يفيسُيا الصخؼ اآلخخ وال يثيخ تأويميا أيّ 

، وىحا ما ضيَخ في استعسالو )ع( لبعس أفعاؿ الخسػؿ )ص( كسا في (ٗ)مدائل خبلفية بيشيع
                                                           

 .٘ٙٗنيج البالغة:   (ٔ)
، ٖٕٗ/٘، والبحخاني:ٜٕٓ، والدخخدي:ٜٚ٘/ٕ، والكيحري:ٖٚٚ/ ٛٔالسعتدلي: و  ،ٜٕ٘/ٖالخاونجي: يشطخ:  (ٕ)

 .ٕٔٓ/ٙٔ، والشقػي:ٖٕٔٚ، والعمػي:ٖٚٔ/ٖ، والسجمدي:ٚٓٗ/ٕٓ، والخػئي:ٓ٘ٔ/ٖوعبجه:
 .ٕٖٔ/ٓٔيشطخ: التدتخي:   (ٖ)
 .ٖٓٓيشطخ: أىع نطخيات الحجاج في التقاليج الغخبية:   (ٗ)
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(ٕٓ٘) 

وتػريثو ألىمو وغيخ  ،وصبلتو )ص( عمى الداني ،احتجاجو عمييع بسػقف صمح الحجيبية
  .ذلظ

وتججر اإلشارة إلى أّف استعساؿ اإلماـ )ع( لذّتى أنساط الحجج الػاردة في ىحه 
وغيخ  ،وما المَذ مشيا الحالة العاشفية لمسخاَشب ،والعقمية ،الحجج الجيشيةمثل  ،السشاضخة

إقشاعيع وإرجاعيع إلى شخيق الرػاب رّبسا يخجع الدبب في ىحا إلى حخصِو )ع( عمى  ،ذلظ
فزبًل عغ أّف شبيعة  ،مغ خبلؿ إقامة شّتى الحجج عمييع التي رّبسا وججْت أثخىا في أنفديع

ألّف ما  ،الدياؽ الثقافي واالجتساعي الحؼ انعقجْت فيو السشاضخة ىػ ما استجعى ىحا األمخ
يفة عثساف )رض( حتى فتشة عاشتُو األمة اإلسبلمية مغ فتٍغ متتالية مغ بعج مقتل الخم

كّل ذلظ استجعى أف  ،التحكيع وما أفخزتُو معيا مغ انعصافاٍت عقجّية عرفت بالسدمسيغ
يكػف الخصاب الحجاجي العمػؼ قائسًا عمى حجٍج تذسل كّل ما مغ شأنِو أف يكذف صػاب 

بل ىي  ،ةرأيو )ع( عشج السخاَشبيغ، فيحه السشاضخة ليدت الغاية مشيا إثبات وجية نطٍخ ذاتي
دفاع عغ عقيجة حّقة في وجِو خصاٍب قائع عمى انحخافات التأويل وزيغ اآلراء، وإرساء لقػاعج 

ومغ  ،ديشية صحيحة ال تتعمق بحاٍت معيشة قجَر تعمقيا بعاّمة السدمسيغ وأمػر ديشيع ودنياىع
ثّع ضخورة اشتساليا عمى حجٍج تخاعي الػعي السعخفي الستفاوت لمسخاَشبيغ حتى يتحقق 

))إذ لكي يدتسج الخصاب نفاذه السصمػب عميو أف يزع في  ،االندجاـ بيغ شخفي الخصاب
، وىحا ما (ٔ)الحدباف مدتػػ العقػؿ التي ييجؼ إلى إقشاعيا، وكحلظ عميو الػعي بشػعيتيا((

السشاضخة عمى أساليب لغػية معيشة تتشاسب مع ىحه الدياقات االجتساعية استجعى قياـ 
 والثقافية كسا تقّجـ.

 ثانيًا: حجاجية الذاىج

 ،إلى أقػاٍؿ تذكل سمصًة مخجعيًة معتخفًا بيا حيافمغ األيدتشج الخصاب في كثيٍخ 
 ،خضُو الستكمعتستمظ القجرة عمى إقشاع السخاَشب أو إفحامِو ومغ ثّع انتداع تدميسو لسا يع

                                                           

 .ٚٔٔ: بحث في بالغة الشقج السعاصخ الحجاج في البالغة العخبية  (ٔ)
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(ٕٓٙ) 

 ،التي تختبط في تخاثشا العخبي اإلسبلمي باآليات القخآنية ،وتتسّثل ىحه األقػاؿ بالذػاىج
. وىحه الذػاىج ))حجج جاىدة تكتدب (ٔ)واألمثاؿ والحكع ،واألبيات الذعخية ،والحجيث الشبػؼ 

وتجخل الخصيب يشحرخ في  ،قػتيا مغ مرجرىا ومغ مرادقة الشاس عمييا وتػاتخىا
 .(ٕ)اختيارىا وتػجيييا إلى الغخض السخصػدة لبلستجالؿ عميو((

عجمى لشيج الببلغة تثبت لشا أّف الذػاىج الحجاجية التي يدتعسميا اإلماـ  وإف نطخةً 
 ،ؿ الخسػؿ )ص(ا)ع( في خصاباتو تعتسج بذكٍل أساس عمى آؼ القخآف الكخيع أواًل ثع أقػ 

 باف:ورّبسا مخجعُو سب

ألنيا تسثل حّجة  ،إّف سمصة ىحه الشرػص عمى السخاشب أقػػ مغ سمصة الذعخ واألمثاؿ-
السيسا أف السخاَشب مّسغ يعتقج  ،عميا دامغة ال يسكغ لمسخاَشب رّدىا أو االعتخاض عمييا

 بيحه الشرػص ويتعّبج بيا ضاىخًا أو حقيقًة.

باط الحات الستكّمسة بحوات الشرػص إّف كثخة االقتباسات والتزسيشات تجلل عمى قػة ارت-
مّسا يسشحُو جانبُو الحجاجي قػة أكبخ، مغ دوف أف نغفل حّجة الدمػؾ التي  ،السقتبذ مشيا

تعشى بذخرية الستكمع والرػرة العسمية التي يجدجىا لمقخآف والحجيث الشبػؼ مغ خبلؿ 
يطيخ ذلظ مغ خبلؿ  ،غفالصبيعة اإلندانية تسيل عادًة إلى اإلقتجاء بإنسػذج معي ،أفعالو

أقػاليا وأفعاليا، ومثل ىحا األمخ ُيعّج مغ ضسغ السقجمات الحجاجية التي ُتدتخَمز مشيا 
ومغ ىشا  ،نتائج معيشة تؤدؼ إلى امتجاح سمػؾ الحات اعتسادًا عمى اإلنسػذج الحؼ يقتجؼ بو

اإلماـ قػاًل )حّجة قػلية(  تكػف كثخة االقتباسات القخآنية والشبػية باعثًا حجاجيًا قػيًا عمى تأثخ 
فالذاىج ))يجفع إلى فعِل شيء مدتػحى  ،وفعبًل )حجة سمػكية( بالقخآف والخسػؿ الكخيع )ص(

 .(ٖ)مغ الشسػذج، لػجػد سمػكات عفػية لئلقتجاء في اإلنداف((
                                                           

 .ٖٖٕيشطخ: بالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٔ)
 .ٜٓفي بالغة الخصاب اْلقشاعي:   (ٕ)
. ونحيل في ىحا السجاؿ إلى دراستيِغ ىسا، اْلثخ القخآني في نيج البالغة لمجكتػر ٜٙ-ٜ٘عشجما نتػاصل نغيخ:  (ٖ)

 عباس الفحاـ، وأثخ خصب الشبي )ص( في نيج البالغة لمباحث شياب جسعة. 
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(ٕٓٚ) 

ِتوِ ومغ ذلظ خصابو )ع( في نْرح الشاس: )) ِ َوُحجَّ ي ُمَتَكمٌِّع ِبِعَجِة َّللاَّ ُ  ،َوِإنِّ َقاَؿ َّللاَّ
ُؿ َعَمْيِيُع اْلَسالِئَكُة َأالَّ َتخاُفػا َوال ُ ُثعَّ اْسَتقاُمػا َتَتَشدَّ  َتْحَدُنػا َتَعاَلى ))ِإفَّ الَِّحيَغ قاُلػا َربَُّشا َّللاَّ

ُ َفاْسَتِقيُسػا(( َوَأْبِذُخوا ِباْلَجشَِّة الَِّتي ُكْشُتْع ُتػَعُجوفَ  َعَمى ِكَتاِبِو َوَعَمى ِمْشَياِج  َوَقْج ُقْمُتْع َربَُّشا َّللاَّ
اِلَحِة ِمْغ ِعَباَدِتوِ  ُيبشى الخصاب ىشا عمى مقجمة يرّخح بيا ، إذ (ٔ)((َأْمخِِه َوَعَمى الصَِّخيَقِة الرَّ

 ،)ع( وىي أّف الكبلـ السقػؿ ىشا ال يتعمق بالحات الستكّمسة بل بالحات السشقػؿ عشيا االقتباس
فالذاىج القخآني ))سمصة غيخ شخرية، ألّنو  ،ألنو يقػؿ ))إّني متكمع بعجة هللا وحّجتو((

ـّ، دونو كّل العقيجة والكتاب السقجس لعسـػ السدمسيغ، لحلظ يذكّ  ل محّط إجساع عا
 ،، ثع أعصى )ع( حكسًا عاّمًا تسّثل في االقتباس السباشخ مغ الشّز القخآني(ٕ)الحجج((

تقػـ عمى مجسػعة مغ األفعاؿ السذخوشة التي يدتمـد بعزيا  ،خ الذارحػف كسا يحك ،واآلية
 بعزًا لتحقيق الغاية السخجػة وىي الجشة:

 البذخػ بالجشة        تشّدؿ السبلئكة           االستقامة        رّبشا هللا 

 )شخط فعمي(         )نتيجة أولى/دنيػية(           غاية  )شخط قػلي(       

كسا يدسيو البحخاني، الحؼ يتذكل مغ االعتخاؼ  ،فيي قائسة عمى آلية الذخط السخكب
ومع فػات أؼ جدٍء مغ ذلظ الذخط فإّف  ،واالستقامة الفعمية عمى األمػر السحكػرة ،بالخبػبية

فقج حّقق االقتباس السباشخ ىشا البعج الحجاجي الحؼ تػخاه ، (ٖ)السذخوط )الجشة( ال يقع
 ،ألف اآلية ))داّلة بسشصػقيا عمى أف دخػؿ الجشة إنسا ىػ لمسػحجيغ السدتقيسيغ ،اإلماـ )ع(

، لحا فيي حّجة بسشصػقيا (ٗ)وبسفيػميا عمى أف الكافخيغ وغيخ السدتقيسيغ ال يجخمػنيا((
ولّسا ثبتت عمييع الحّجة بقػليع )ربشا هللا(  ،الطاىخ وبسفيػميا الزسشي الحؼ يدتمدمو الدياؽ

مييع اإلقخار باالستقامة الستحقاؽ ما وعجىع هللا تعالى مغ دخػؿ الجشة، فُيمحع صار لدامًا ع
                                                           

 .ٖٕ٘نيج البالغة:   (ٔ)
 .ٖٖٕبالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٕ)
 .ٖٗ٘/ٕ، ومغشية: ٓٓ٘ٔ/ٗ، والعمػي:ٖٛ٘/ٖ، البحخاني:٘ٙٔ/ٕيشطخ: الخاونجي:  (ٖ)
 .ٕٙٓ/ٓٔالخػئي:   (ٗ)
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(ٕٓٛ) 

ومغ ثّع فسغ  ،أف االقتباس قج حّقق اندجامًا حجاجّيًا بيغ السعمغ في اآلية والسزسخ مشيا
 آمغ نطخيًا بمدانو مغ دوف االلتداـ الفعمي يعّج مشحخفًا عغ جادة الرػاب.

يسّثل تشاّصًا مع آؼ  في ىحا الخصاب خُه اإلماـ )ع(ورأػ بعس الذارحيغ أّف ما ذك
فقػلو )ع(:  ،القخآف محققًا فييا بعجًا حجاجيًا مغ خبلؿ إلداـ السخاَشب بػجػب العسل بيا

اِلَحِة ِمْغ ِعَباَدِتِو(( متشاّص مع قػلو تعالى: )))) ثٌَُّ جَعَيْنَاكَ عَيَى شَشٌِعَحٍ ٍَِِّ اىْأٍَْشِ الص ِخيَقِة الر 

فَيٍَْحْزَسِ اىَّزٌَِِ وقػلو : ))َواَل ُتَخاِلُفػا َعْشَيا(( متشاّص مع قػلو تعالى: )) ،(ٛٔ(( )الجاثية:فَاتَّثِعْيَا

. وىحا يجّؿ عمى أّف (ٔ)(ٖٙ(( )الشػر:ٌُخَاىِفٌَُُ عَِْ أٍَْشِهِ أَُ تُصٍِثَيٌُْ فِتْنَحٌ أًَْ ٌُصٍِثَيٌُْ عَزَابٌ أَىٌٌٍِ

يحققو التشاّص يدتمـد معخفة خمفية يشصمق مشيا الذارح وىػ يػاجو  االندجاـ الحجاجي الحؼ
فشجاح استشباط التشاّص الزسشي مغ داخل الخصاب الحاضخ يعتسُج عمى  ،خصاب اإلماـ )ع(

التي ُتفَيع مغ تمسيحات الخصاب وإيساءاتو، مغ خبلؿ  ،السقخوء الثقافي، أو الحاكخة التاريخية
ارؼ سابقة تجسّعت لجيو كقارغ متسخس قادر عمى االحتفاظ ما تخاكع لجػ الذارح ))مغ مع

. فزبًل عّسا (ٕ)بالخصػط العخيزة لمشرػص )والتجارب( الدابق لُو قخاءتيا ومعالجتيا((
تداعج عميو شخرية الستكّمع التي ُعخفت بسراحبتيا لمقخآف ))َوِإف  اْلِكَتاَب َلَسِعي َما َفاَرْقُتُو ُمْح 

 .الذارح يخبط كثيخًا بيغ كبلمو )ع( وبيغ كبلـ القخآف والخسػؿ تجعل (ٖ)َصِحْبُتُو((

َفَمسَّا َنَيْزُت ِباْْلَْمِخ َنَكَثْت َشاِئَفٌة َوَمَخَقْت لحا عشجما وقف الذارحػف عمى قػلو )ع(: ))
َ ُسْبَحاَنُو َيُقػُؿ  اُر اْْلِخَخُة َنْجَعُميا ِلمَِّحيَغ ال ِتْمَظ ))ُأْخَخى َوَقَدَط آَخُخوَف َكَأنَُّيْع َلْع َيْدَسُعػا َّللاَّ الجَّ

ِ َلَقْج َسِسُعػَىا َوَوَعْػَىا َوَلِكشَُّيْع  ((ُيِخيُجوَف ُعُمػِّا ِفي اْْلَْرِض َوال َفدادًا َواْلعاِقَبُة ِلْمُستَِّقيغَ  َبَمى َوَّللاَّ
ْنَيا ِفي َأْعُيِشِيْع َوَراَقُيْع ِزْبِخُجَيا ف الحجاج متحقق مغ خبلؿ التشاّص عغ ، رأوا أ(ٗ)((َحِمَيِت الجُّ

)الشاكثيغ والسارقيغ  ةشخيقيغ، األوؿ: ىػ أف مشذأ تعبيخه )ع( بيحه السدّسيات الثبلث
                                                           

 .ٜٕٖ/ٕٔيشطخ: التدتخي:  (ٔ)
 . ٔٙلدانيات الشز مجخل إلى اندجاـ الخصاب:   (ٕ)
 .ٓٚٔنيج البالغة:   (ٖ)
 .ٓ٘ – ٜٗنيج البالغة :   (ٗ)
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(ٕٜٓ) 

الحؼ أخبخه بأّنو سيقاتل ىحه الصػائف، وىحا  ،والقاسصيغ( مأخػذ عغ رسػؿ هللا )ص(
أما .ّنو مأمػر بقتاليعأل،ومغ ثّع فإّف الحّجة لُو عمييع ،يدتصبغ دليبًل عمى صجِؽ مػقفو )ع(

ووجو االستجالؿ بيا يتسّثل في أّف ىػالء القػـ  ،الصخيق الثاني فيػ احتجاجو باآلية الكخيسة
كسا أنيا تدتمـد انتفاء ىحه الرفة عشو )ع( لحا كانت  ،مػصػفػف بالعمػ والفداد وعجـ التقػػ 

 .(ٔ)لُو الحّجة والغمبة عمييع

مغ خبلؿ داللتيا  ،)لكّغ( لحجاجي الحؼ أوججتو األداة وقج تمّسذ الذارح الشقػؼ البعج ا
والػصف  ،بسعشى أّنيا تكػف بيغ قػليغ متشافييغ بالحكع ،عمى مخالفة حكع ما قبميا لسا بعجىا

الحجاجي الحؼ يقجمو أصحاب الشطخية الحجاجية ليحه األداة يسكغ الػقػؼ عميو مغ خبلؿ 
 :(ٕ)التمفع بقػٍؿ مغ نسط ) أ لكغ ب ( الحؼ يدتمـد عشجىع أمخيغ

 ،تكػف )أ( مػجية نحػ نتيجة معيشة )ف( ،إّف الستكمع يقّجـ )أ( و )ب( عمى أّنيسا حّجتاف-
 ف(.-مزاّدة ليا )ال وتكػف )ب( مػجية نحػ نتيجة

 أقػػ تػّجو الخصاب بخّمتو. حجةً بػصفيا إف الستكمع يقجـ )ب( -

لحا نجج تعارضًا في خصاب اإلماـ بيغ ما يتقجـ )لكغ( وبيغ ما يأتي بعجىا، فيذيخ 
.( الحؼ يتزسغ إثبات أّنيع سسعػا ىحه اآلية التي .الذارح إلى أّف اإلماـ بعج قاؿ )بمى وهللا

ىي أف ال يخيجوا العمػ في  ،نػا مغ أىل اآلخخة مغ خبلؿ رعايتيع لثبلثة أمػرتمدميع أف يكػ 
إال أّنيع لّسا انرخفػا عغ ىحه  ،وأف يكػنػا مغ أىل التقػػ  ،األرض، وال يدعػا فييا الفداد

لحا كاف ما بعج )لكغ( يتزّسغ نتيجة  ،الرفات ثبت خبلؼ ذلظ، أؼ أنيع مغ أىل الجنيا
ف أقّخ )ع( بأّنيع سسعػىا وضبصػىا ألحّق وسمػكيع مدمظ الطمع بعج غ العجوليع ع ،مزاّدة

                                                           

. وذىب السجمدي إلى أف ٖٚ/ٔ، والذيخازي: ٜٙٔ-ٜ٘ٔ/ٔ، والقدويشي:ٗٓٙ/ٕ، والشقػي:ٕٕٕ/ٔيشطخ: العمػي:  (ٔ)
الزسائخ في اْلية عائجة عمى الخمفاء الدابقيغ لُو، ْلف غخض الخصبة )الذقذقية( ىػ ذكخ الخمفاء ال ذكخ ىحه 

بعيجًا، ْلّف اْلية جاءت بعج إف فخَغ اْلماـ مغ ذْكخ الخمفاء ثع استأنف كالمًا ججيجًا عغ ىحه الصػائف الثالثة، ويبجو ىحا 
 .ٚٚ/ٔالصػائف، لحا فال تػجج قخيشة تجعع عػد الزسائخ عمى البعيج )الخمفاء(. يشطخ: السجمدي:

 .ٛ٘يشطخ: المغة والحجاج:   (ٕ)
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(ٕٔٓ) 

 ،األولى ىػ أّف الجنيا قج حميت في أعيشيع ؛تيغوالحّجة عمى ذلظ مغ جي ،مخارًا وتكخاراً 
 .(ٔ)إشارًة إلى السدبب في السعشى األوؿ ،والثانية أّنيا راقيع زبخجيا

 ف( إنيع مغ أىل الجنيا-)ال            )ف( إنيع مغ أىل اآلخخة                      

 

 

 ( حميت الجنيا في أعيشيعٕ( اآلية القخآنية                                     )حٔ)ح

 

وُيمحع في أكثخ اقتباسات الشيج أّف اإلماـ )ع( يرّجر اقتباسُو الحجاجي عادًة بػ)قاؿ 
ومثمُو في  ،تشدب القػؿ مباشخًة لمحات السقج سةأو قػلو تعالى( وغيخىا مغ الجسل التي 

، وكأّف اإلماـ يجّخد حجاجو مغ اآلراء الذخرية التي قج تثيخ لجػ (ٕ)األحاديث الشبػية
فإذا ُنِدبت الحّجة هلل تعالى أو لخسػلو الكخيع عشجىا يدترغخ  ،السخاَشب نػعًا مغ التحدذ

الحجاج عادًة يكػف في مػاضع الخبلؼ  فزبًل عغ أفّ  ،السخاَشب نفدو أماميا ويدّمع ليا
بيغ الصخفيغ فيكػف أحجىسا شاّكًا بآراء اآلخخ فإذا ُأِحيمت الحّجة هلل تعالى أو رسػلو ارتفع 

إاّل أّنو )ع( قج يجخؼ بعس التغييخات في االقتباسات التي يحكخىا بسا ذلظ الذّظ وزاؿ، 
َفَأيَُّشا َكاَف َأْعَجى َلُو َوَأْىَجى عاوية: ))يتشاسب مع سياؽ القػؿ، ومغ ذلظ قػلو)ع( في كتاٍب لس

ـْ َمِغ اْسَتْشَرَخُه َفَتَخاَخى َعْشُو َوبَ  ُو َأ ثَّ ِإَلى َمَقاِتِمِو َأ َمْغ َبَحَؿ َلُو ُنْرَخَتُو َفاْسَتْقَعَجُه َواْسَتَكفَّ
ِ َلَقْج  ْخػاِنِيْع اْلَسُشػَف ِإَلْيِو َحتَّى َأَتى َقَجُرُه َعَمْيِو َكالَّ َوَّللاَّ ِقيَغ ِمْشُكْع َواْلقاِئِميَغ ْلِ ُ اْلُسَعػِّ َعِمَع َّللاَّ

وذكخ التدتخؼ إّف األصل في اآلية )قج يعمُع( إاّل  ،(ٖ)((َىُمعَّ ِإَلْيشا َوال َيْأُتػَف اْلَبْأَس ِإالَّ َقِمياًل 

                                                           

 .ٚٓٙ-ٙٓٙ/ٕ، والشقػي: ٜٙ-ٛٙ، ومجيػؿ:ٓ٘يشطخ: الدخخدي:  (ٔ)
 .ٖٕٛيشطخ: بالغة االقشاع في السشاضخة:  (ٕ)
 .ٖٛٛنيج البالغة:   (ٖ)

 لكغّ 
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(ٕٔٔ) 

ىحا التغييخ تػكيجًا في ، إذ أفاَد (ٔ)أّف اإلماـ )ع( غّيخىا إلى )لقج عِمَع( مخاعاًة لسشاسبة الدياؽ
ثبات وقػع التخاذؿ مغ معاوية، مّسا جعمو أندَب لمقرج الحجاجي الحؼ يخيج اإلماـ إيرالو 

اآلية جاءت جػابًا ، فداللة االستذياد عمى فعل التػكيجلمسخاشب، فتكػف الحّجة أضيخ في 
ع( ومػقف لدمدة مغ االستفيامات الحجاجية اإلنكارية التي تقارف بيغ مػقف اإلماـ )

فاإلماـ كاف قج بحَؿ نرختو لمخميفة عثساف )رض( إاّل أنو شمَب مغ اإلماـ أف يقعج  ،معاوية
بخبلؼ معاوية الحؼ بعَث إليو الخميفة ليشرخه في الحاؿ التي كاف  ،ويكّف عغ ىحه الشرخة

فييا، فأرسل معاوية جساعة وأمخىع بالديخ حتى إذا وصمػا قخب السجيشة فمغ يجخمػىا إشبلقًا 
ألّنو قصَع عشو  ،حتى يأتييع أمخه، وىػ معشى قػلو )ع(: ))َفَتَخاَخى َعْشُو َوَبث  اْلَسُشػَف ِإَلْيِو((

لحا استذيج الذارحػف بقػؿ ابغ العاص لسعاوية في مػقفو مغ الخميفة:  ،نقز العجدالسجد و 
ػ البحخاني أّف الحجاج ىشا ألحا ر  ،َت عشوأأما أنت فخحلتو ومعظ أىل الذاـ، واستغاثظ فأبص

بخاه أّف كّل مغ بحَؿ نفدو في نرخة غيخه ليذ لو مغ شانو قائع عمى القياس السزسخ، الحؼ كُ 
ي خحالنو، اما صغخاه فيي انّي بحلت نرختي لمخمفية، لحا فبل يسكغ اف أكػف أنا اف ُيتَيع ف
 .(ٕ)بخبلؼ مػقف معاوية ،الستيع فيو

ألّف  ،وىحا الدياؽ الشّري الحؼ وردْت فيو اآلية ساعَج عمى فْيع البعج الحجاجي ليا
فحجاجية الذاىج فْيع الذاىج يكػف في ضػء الجواؿ المغػية الدابقة والتالية داخل الخصاب، 

تمّسذ الذارحػف وجو  تطيخ داخل تتابع السشصػقات الخصابية في سياقاتيا التػاصمية. كسا
فحكخوا أّنيا ندلت في  ،االحتجاج باآلية عشجما ربصػا بيغ سياؽ الخصبة وسبب ندوؿ اآلية

السشافقيغ الحيغ كانػا يثبصػف الشاس ويعػقػنيع عغ السذاركة مع الشبي )ص( في حخب 
األولى لمسشافقيغ الحيغ خحلػا الشبي )ص( وعّػقػا الشاس  ،األحداب. فيشاؾ صػرتاف وسياقاف

حلو وعّػؽ وصػرة أخخػ لسعاوية الحؼ استشرخه الخمفية عثساف إاّل أنو خ ،عشو يػـ األحداب
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(ٕٕٔ) 

فالسقارنة بيغ الدياؽ الحؼ ُوضعت فيو اآلية في نّز  ،(ٔ)جيذو عشو عشجما حاصخه الثّػار
، إاّل أّف الػجو عّجة  ج اشتخاكًا واضحًا بيغ السػضعيغ في وجػهػجِ يُ  ،الكتاب، وسياؽ ندوليا

ماـ في وىػ ما أشار إليو اإل ،األىّع الحؼ حخَص اإلماـ عمى إضياره ىػ نفاؽ معاوية وكحبو
وىحا التفاعل بيغ مػضػع اآلية ومػضػع الخصاب مغ شأنو أف  أكثخ مغ مػضع في الشيج.

يػجج اندجامًا خصابيًا تبخز لمسخاَشب حجاجية الذاىج، لحا ))يشبغي أف يكػف السقاؿ مصابقًا 
 .(ٕ)لمسقاـ مغ أجل حجاٍج ناجح((

فيػ كثيخ، فدمصة ىحه أّما االستذياد باألحاديث الشبػية الذخيفة لغخض الحجاج 
األقػاؿ تأتي في الختبة الثانية بعج كبلـ هللا تعالى، مّسا يسشحيا حجّية قػية في إقشاع 

تػازؼ سمصة  قج السخاَشب والتأثيخ فيو، ومغ ثّع وجػب التدميع بيا، بل إّف سمصتيا الحجاجية
(، ومغ ٚ(( )الحذخ:َّيَامٌُْ عَنْوُ فَاّتَيٌُاٍَا آتَامٌُُ اىشَّسٌُهُ فَخُزًُهُ ًٍََا ، قاؿ تعالى ))نفدياالقخآف 

ُكعْ ىحه السػارد قػلو )ع(: )) َأيَُّيا الشَّاُس ..َفَأْيَغ ُيَتاُه ِبُكْع َوَكْيَف َتْعَسُيػَف َوَبْيَشُكْع ِعْتَخُة َنِبيِّ
ِبيِّيَغ ) ص( ِإنَُّو َيُسػُت َمْغ َماَت ِمشَّا َوَلْيَذ ِبَسيِّ  ٍت َوَيْبَمى َمْغ َبِمَي ِمشَّا ُخُحوَىا َعْغ َخاَتِع الشَّ

. َأ َلْع َأْعَسْل ِفيُكْع ِبالثََّقِل .َوَلْيَذ ِبَباٍؿ َفاَل َتُقػُلػا ِبَسا اَل َتْعِخُفػَف َفِإفَّ َأْكَثَخ اْلَحقِّ ِفيَسا ُتْشِكُخوفَ 
 ،األوؿ مباشخ ،شاىجاف نبػّياف، وقج ورَد في الخصاب (ٖ)((اْْلَْكَبِخ َوَأْتُخْؾ ِفيُكُع الثََّقَل اْْلَْصَغخَ 

ووجو الذاىج في السػضعيغ  ،وىػ ما صّخح بو )ع( بقػؿ الشبي )ص(، والثاني غيخ مباشخ
ىػ إّف اإلماـ بعج أف أنكخ عمى السخاَشبيغ حالة التيو والعسى والتخبط التي ىع فيو مغ 

مغ الصخيق  خبلؿ أسمػب االستفياـ باستعساؿ أسئمة حجاجية بقرج اإلنكار لسا ىع عميو
ولتقػية  ،، بّيَغ ليع الصخيق الػاضحة التي يجب أف يتبعػىا وىػ قػلو )ِعْتَخُة َنِبيُِّكْع((ٗ)الجائخة

لحا ذكخ التدتخؼ  ،ىحا الجعػػ كاف ال بّج لئلماـ أف يأتي بحجج ال يسكغ أف يشكخىا السخاشب

                                                           

 .ٕٕٛ٘/٘، والعمػي:ٚٛ/ٖ، والسجمدي:٘ٛٔ/ٜٔ، والخػئي:ٕٗٗ/ٕ، والكيحري:ٔٛ/ٖيشطخ: الخاونجي:  (ٔ)
 .ٜٖٔالحجاج في القخآف:   (ٕ)
 .ٕٓٔ-ٜٔٔنيج البالغة:   (ٖ)
 .ٜٕ/ٕوالسػسػي: ،ٖٚٗ/ٔومغشية: ،ٔٓٔ/ٔ،والسجمدي:ٖٓٓ/ٕالبحخاني:و  ،ٕٗ/ٕالخاونجي: يشطخ:  (ٗ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٕٖٔ) 

ف أف مرجر القػؿ عغ الخسػؿ ال لبيا ،((ُخُحوَىا َعْغ َخاَتِع الشَِّبيِّيَغ ) صأّف قػلو )ع( ))
حتى ال ُيتػى ع أّنو مغ عشج اإلماـ وعشجىا قج ال يكػف حجة عمى الشاس لسخالفتيع لسا  ،عشو

وال يسكغ رّده أو  ،يخيج، وإّنسا َأسشَج القػؿ لمخسػؿ )ص( حتى يكػف ألـد عمييع في الحجة
بشّرو مغ دوف إحجاث ، ألف تػضيف الحجيث الشبػؼ في سياقو الحجاجي (ٔ)التذكيظ فيو

، (ٕ)تغييخ في ألفاضو ))يكدب الخصاب سمصة رمدية تجعل الستمقي ُيحعغ لسخامي السخِسل((
 ويدّمع ليا.

وأشار بعس الذارحيغ إلى أّف في إسشاد القػؿ لمخسػؿ )ص( وجيًا حجاجيًا آخخ، 
َوَيْبَمى َمْغ َبِمَي ِمشَّا َوَلْيَذ َيُسػُت َمْغ َماَت ِمشَّا َوَلْيَذ ِبَسيٍِّت وىػ أّف ما تزسشُو القػؿ ))

مغ أمٍخ غخيب وذْكٍخ عجيب، قج يجفع السدتسعيَغ إلنكاره، فكاف وجو اإلسشاد إليو  ِبَباٍؿ((
لحا أّكج كبلمُو ))َفبَل َتُقػُلػا ِبَسا اَل َتْعِخُفػَف َفِإف  َأْكَثَخ اْلَحقِّ ِفيَسا  ،)ص( أقػػ وأكثخ قبػاًل عشجىع

أؼ ال تّكحبػا إخبارؼ ألّنو عغ رسػؿ هللا )ص(، وىحا يدتمـد أّف السخاشب كاف  ،ُتْشِكُخوَف((
 .(ٖ)مشكخاً 

اكتفى فيو بحْكخ األلفاظ الجاّلة عميو مغ دوف  ،ثع أردَؼ )ع( كبلمُو بذاىٍج ثاٍف ضسشي
أف يرّخح بو، وىػ قػلو ))َأ َلْع أَْعَسْل ِفيُكْع ِبالث َقِل اأْلَْكَبِخ َوَأْتُخْؾ ِفيُكُع الث َقَل اأْلَْصَغَخ((، إذ 
ذىب أغمب الذارحيغ إلى أّنو إشارة إلى قػؿ الشبي )ص(: ))إّني تارؾ فيكع الثقميغ كتاب هللا 

، ويبجو أّف اإلماـ تخَؾ الترخيح بالذاىج (ٗ)بيتي، ما إف تسدكتع بيع لغ تزمػا بعجؼ(( وأىل
الشتيار ىحا الحجيث عشج السدمسيغ مّسا جعمُو يسثل معمػمة مذتخكة بيغ شخفي الخصاب، إذ 

ووجو  بسجخد ذكِخ ىحيغ السرصمحيغ فإّف ذىغ السخاَشب يشرخؼ إلى ىحا الحجيث الستػاتخ.
فتكػف  ،مغ أّف اإلماـ أراد إثبات العسل لشفدو فييع بسا أمخ بو الخسػؿ )ص( الحجاج متأتٍ 
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(ٕٔٗ) 

الحّجة لُو عمى السخاَشبيغ، وىحا يدتمـد أّف مغ خالفُو )ع( فيسا أمَخ بو أو نيى عشو سيكػف 
 . (ٔ)مخالفًا لقػؿ الخسػؿ )ص(، لحا جاء االستفياـ ىشا عمى سبيل التقخيع والتكبيت

لفاظ الحجيث تشاسبًا مع الدياؽ الحجاجي لمخصاب، ولػ ذكَخ فإحجاث التغييخ في أ
الحجيث بشّرو لسا أمكَغ ذلظ، مغ دوف أف نغفل أّف ىحا التغييخ وقَع في حجيٍث معخوؼ لجػ 
السخاَشب، ومغ ثع فالتحػيخ الحادث في ألفاضو ال يفقجُه دالالتو السعخوفة. فمّسا كاف سياؽ 

ألّنو يديخ عمى ىجؼ  ،سخاَشبيغ، وإلداميع باتباعواالحتجاج يخمي إلى تغييخ أوضاع ال
فيػ )ع(  ،الخسػؿ )ص(، لحا نمحطو )ع( يدتعسل كمسات ذات خرائز اقتزائية تقػيسية

اختار لفطي )الثقل األكبخ والثقل األصغخ( ولع يدتعسل )القخآف والعتخة( عمى أساس أّف ىحه 
)ص(، وىحا يجعل مغ الخصاب األلفاظ السختارة تثيخ في ذىغ السخاَشب حجيث الشبي 

 ،وأشػع لقبػؿ الحّجة، واالقتشاع بيا ،في نفذ السخاشب اً الحجاجي لئلماـ أفزى أثخ 
))فممكمسة خرائز في ذاتيا تدتسجىا مغ المغة والتجاوؿ تجعميا مؤىمًة بصبيعتيا لتكػف ذات 

 ، فتكدبيا قػة حجاجية، وشابعًا إقشاعّيَا.(ٕ)صبغة حجاجية((

الذارحيغ إلى أّف وجو االحتجاج ىشا ىػ أّف سبب التيو والزبلؿ وذىب بعس 
الحاصل عشج السخاَشبيغ مخجعُو الجيل الحاصل عشجىع أو عشج مغ يأخحونو عشيع، لحا 

وىع أىل البيت، ألّنيع أحياء بحياة آثارىع ومبادئيع  ،أرشجىع اإلماـ إلى السعيغ الرافي
ت وإف مات أصحابيا، وىحا ما يدشجُه حجيث الثقميغ، وتعاليسيع التي ال يسكغ أف تبمى وال تسػ 

فيػ الثقل األكبخ وىع األصغخ، فحاليع مغ حالو،  ،وضح أّف عمػميع مغ عمـػ القخآفأ ؼالح
 .(ٖ)ال يبمى وال يفشى

ومغ أكثخ خصبو التي ورَد فييا االستذياد بأحاديث الشبي )ص( محتّجًا بيا لسا يحكخه 
ِ َفِإفَّ يبّيغ فييا فزل القخآف ومغ ذلظ قػلو: )))ع( مغ أمػر، خصبتو التي  َواْقَبُمػا َنِريَحَة َّللاَّ
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(ٕٔ٘) 

َ َقْج َأْعَحَر ِإَلْيُكْع ِباْلَجِميَّةِ  ِ .َمَكاِرَىُو ِمْشَياَمَحابَُّو ِمَغ اْْلَْعَساِؿ وَ . َوَبيََّغ َلُكْع .َّللاَّ .َفِإفَّ َرُسػَؿ َّللاَّ
َيَػاتِ )ص( َكاَف َيُقػُؿ ِإفَّ اْلَجشََّة حُ  ْت ِبالذَّ ، ووجو االحتجاج (ٔ)((ِجبْت ِباْلَسَكارِِه َوِإفَّ الشَّاَر ُحفَّ

ىػ أّنو )ع( بعج أف ذكخ محاّبو تعالى في األعساؿ الرالحات، ومكارىو  بالحجيث الشبػؼ ىشا
؛ إذ  ،في السحخمات، ذكَخ ىحا الحجيث لغخض تخغيب الشاس في الجّشة وتشفيخىع عغ السحاـر

محجػبة بالذجائج والسكاره، لتحريل الخغبة فييا والدعي إلى قصع تمظ الحجب،  جعَل الجشة
ولفع الحجاب إنسا ُيدتعسل فيسا ُيخاـ ولػجو بسكاف الشفع، ثع ذكَخ أّف الشار محفػفة بالذيػات 

ولع يجعميا حجابًا، لبياف أّف الذيػات ُتدّيل  ،تشفيخًا عشيا، وقاؿ )ع( ُحّفت بسعشى ُأشيفت
ار، وكّل ىحا يدتمـد تدييل السكاره التي تذتسل عمييا الصاعات بحْكخ الجشة، إذ ال دخػؿ الش

شاعة تكبخ مقابل ىحه الشعسة، كسا تدتمـد تحقيخ الذيػات التي تذتسل عمييا السحاـر بحْكخ 
 .(ٕ)كيحه الشار، إذ ال لّحة تدتحق عقػبة

محاّب هللا تعالى  فُيمَحع أّف الحجاج في الخصاب قائع بشية تزاّدية تجسع بيغ
ـَ عمييا الحجيث الذخيف؛ فالجّشة )لّحة  ومكارىو، وما يدتتبع ذلظ مغ الستزادات التي قا
دائسة( محجػبة بالصاعات )شجائج مؤقتة(، بخبلؼ الشار )شجائج دائسة( محفػفة بالذيػات 

 )لّحة مؤقتة(، ويسكغ تػضيحة بالتخسيسة اآلتية:

 ة             الصاعات الجّشة               محجػب     

 

 الجنيا               تزػػػػػػػػػػػػػػادّ    اآلخخة                 

 

 الشار              محفػفة                الذيػات      
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(ٕٔٙ) 

ويخبط  ،ويدّسي الذارح مغشية ىحه الحجيث بػ)فّغ اإلعبلف عغ البزاعة إلقشاع الشاس بيا(
 ،بيغ الحجيث واآليات القخآنية التي أناشت الجّشة بالجياد والربخ عمى السذاّؽ واآلالـ

 .(ٔ)واآليات التي تجلل عمى أّف الشار شخيقيا السمّحات واألىػاء

ِ َما َأَرى َعْبجًا َيتَِّقي َتْقَػى َتْشَفُعُو َحتَّى َيْخُدَف ِلَداَنُو... َولَ ومشيا قػلو )ع(: )) َقْج َوَّللاَّ
ِقيَع َقاَؿ َرُسػُؿ َّللاَِّ )ص( اَل َيْدَتِقيُع ِإيَساُف َعْبٍج َحتَّى َيْدَتِقيَع َقْمُبُو َواَل َيْدَتِقيُع َقْمُبُو َحتَّى َيْدتَ 

ىػ أّف اإليساف ال يتّع إاّل باستقامة  ،ووجو االحتجاج بالحجيث واالستذياد بو ،(ٕ)((ِلَداُنوُ 
المداف عمى الحّق وخدنو عغ الخذائل، ألّف مغ أراد اف يكسل قمبو مغ األمخاض الشفدانية فبل 

))ففي الحقيقة الغخض مغ الحجيث  ،بّج لو مغ إكساؿ لدانو مغ العثخات وخدنو إاّل عغ الخيخ
الفعل  فُيمحع أفّ ، (ٖ)كساؿ اإليساف((التشبيو واإلرشاد عمى تكسيل القمب والمداف لتحريل 

 ،الحجاجي لمخصاب يتدمدل برػرة تراعجية؛ إذ بجأ )ع( بعخِض مػضػع الخصاب )التقػػ(
ثّع عّخج عمى بياف مػقفو مشو )تبلـز التقػػ وخدف المداف(، بعجىا دّلَل عمى صّحة ىحا 

ق مغ استخاتيجية فتػضيف الحجيث الشبػؼ في خصابات الشيج يشصم ،(قػؿ الخسػؿالسػقف )
إقشاعّية يسارسيا اإلماـ )ع( عمى السخاَشب، ))ليكدب خصابو قػة إقشاع عبَخ نّز يػّفخ لُو 

، بحكِع الثقافة الجيشية التي تجسعيسا، كسا ُيْثبت )ع( مغ خبلليا (ٗ)سمصة عميا عمى الستمقي((
 صّحة ما ىػ عميو، وضبلؿ مغ خالفُو.

تتزسغ خبخات الذعػب وخبلصة  ،الِحَكع أّما األمثاؿ فيي أقػاؿ تجخؼ مجخػ 
لحا نجج أف مزاميشيا تتسثل في مجسػعة مغ الحقائق العامة والسعاني  ،تجاربيا اإلندانية

                                                           

 .ٕٚ٘/ٕيشطخ: مغشية:   (ٔ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘نيج البالغة:   (ٕ)
 .ٕٖٖ/ٕٔ، والتدتخي:ٜٖ٘/ٖ. ويشطخ: البحخاني:ٜٕٔ/ٓٔالخػئي:  (ٖ)
 .ٖٖٔ/ٗالحجاج مفيػمو ومجاالتو:  (ٗ)
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(ٕٔٚ) 

فيي ))نػع مغ االستجالؿ يقـػ بشقمة نػعية مغ خبلؿ الجسع بيغ االستقخاء  ،الكمية
 .(ٔ)والسذابية...بيجؼ التجليل عمى قزية ما((

أخحت فييا األمثاؿ بعجًا حجاجيًا واضحًا في الخصاب العمػؼ ىػ  ومغ أىّع الكتب التي
كتابو لسعاوية الحؼ وصفو الذخيف الخضي )ره( بأّنو مغ محاسغ الكتب، وقج اشتسل عمى 

ْىُخ ِمْشَظ َعَجبًا ِإْذ َشِفْقَت ُتْخِبُخَنا ِبَباَلِء َّللاَِّ ومشو قػلو )ع(: )) ،خسدة أمثاؿ  َفَمَقْج َخبََّأ َلَشا الجَّ
َشا َفُكْشَت ِفي َذِلَظ َكَشاِقِل التَّْسِخ ِإَلى َىَجَخ َأْو َداِعي ُمدَ  ِدِه َتَعاَلى ِعْشَجَنا َوِنْعَسِتِو َعَمْيَشا ِفي َنِبيِّ جِّ

، وذكَخ الذارحػف أّف كتابو ىحا جػاب عمى كتاب معاوية الحؼ يخبخ فيو (ٕ)((ِإَلى الشَِّزاؿِ 
فمّسا كاف اإلماـ  ،تعالى لمشبي )ص( وتأييجه ونرختو لو األماـ عمّيًا )ع( عغ اصصفاء هللا
ألّنو لع يكغ أحج مثمو في حساية الجيغ والحّب عشو مشح  ،أعمع مغ غيخه بسا أخبخه معاوية بو

 ،ابتجاء الجعػة إلى زماف ارتحاؿ الشبي )ص(، لحا وصفو )ع( كدفيٍو استبزع تسخًا إلى ىَجخ
مغ عّمسو الخماية إلى  اأو كسغ دعَ  ،مشيا إلى غيخىاوىي بمجة كثيخة الشخل ُيحسل التسخ 

ووجو مصابقة السثل أّف معاوية حسَل الخبخ بسا أخبخ إلى معجنِو  ،السخاماة وىػ ما زاؿ يتعمع
وىحا مدتمـد لغذسو وسػء تجبيخه وفداد رأيو، فػجو االحتجاج بالسثل  ،الحؼ ىػ أولى بو مشو

وأّف الشاس عمييا أف تأخح مشو ما تخيج أف تعخفو  ،تعالىُيثبت أّنو )ع( ىػ األقخب لخسػؿ هللا 
  .(ٖ)إذ كانا كالذيء الػاحج ،فيػ معجف عمع رسػؿ هللا وأصمو ،عشو )ص(

مغ قبل اإلماـ )ع( إلثبات أشخوحة مغ  اً حجاجيّ  اً شاىجبػصفو ل السثل ىشا فُاستعسِ 
أفاَد السثل تفشيج دعػػ معاوية ورّدىا و  ،ىي أّنو )ع( األعمع بخسػؿ هللا )ص( وأحػالو ،جيةٍ 

                                                           

 .ٕٛ. ويشطخ: الخصاب والحجاج: ٜٗ: التػاصل والحجاج مقاربة تجاولية معخفية ْلليات ػاصل نغّيختعشجما ن  (ٔ)
. اشتسل ىحا الكتاب عمى ما يديج عمى عذخة أقػاؿ ذكخ الذارحػف أنيا أمثاؿ أو تجخي مجخى ٖ٘ٛنيج البالغة :   (ٕ)

اْلمثاؿ، وقج ربَط بعس الباحثيغ بيغ تػاتخ اْلمثاؿ في الخصاب وبيغ نطخية البياف العخبي القائسة عمى التكّمع بجػامع 
. ويبجو أّف كثخة ورودىا يختبط ٕٕٗا اْلدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا:الكمع وإيثار اْليجاز واالخترار. يشطخ: الػصاي

بجػانب عّجة تدتجعييا العسمية التػاصمية، مشيا الخديغ الثقافي لمستكّمع )الكفاءة الثقافية(، وما يفخضُو الدياؽ 
 تأثيخًا فيو، وغيخ ذلظ.التػاصمي، فزاًل عغ شبيعة السخاَشب ومعخفة الستكّمع بالفشػف الكالمية التي تكػف أكثخ 

 ،ٖٙٗ/ٗ، والبحخاني:ٛٛٔ/٘ٔ، والسعتدلي: ٕٓٗ، والدخخدي:ٜٖٗ/ٕ، والكيحري:ٔٚ/ٖيشطخ: الخاونجي:  (ٖ)
 .ٕٖٕ/ٗ، والسػسػي:ٕٕٓٗ/٘، والعمػي:ٖٗ/ٖ، وعبجه:ٔٛ/ٖوالسجمدي: ،ٖٖٚ/ٚٔوالخػئي:
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(ٕٔٛ) 

ورّدىا مغ جية أخخػ، ويتأتى ىحا األمخ مغ الجامع السذتخؾ بيغ األمثاؿ والسبادغ 
الحجاجية  في كػنيسا يسثبلف ))مجسػعة مغ األفكار والسعتقجات السذتخكة بيغ أفخاد 

فيي حقائق عاّمة  ،(ٔ)مجسػعة بذخية معيشة، وكانت تترف بالعسػمية والتجرجية والشدبية((
كسا أنيا تقيع عبلقة بيغ  ،ال يسكغ رّدىا ألّنيا تزّع تجارب الذعػب وخبخاتيا الستخاكسة

بسعشى إذا ثبَت سػء تجبيخ )حامل التسخ( أو )َمغ  ،محسػليغ إذا تحقق أحجىسا تحقق اآلخخ
 )ص(.يخامي أستاذه( فإّنو يثبُت فداد رأؼ معاوية بإخبار اإلماـ عغ أحػاؿ رسػؿ هللا 

َوَقْج ُكْشُت َأَمْخُتُكْع ِفي َىِحِه اْلُحُكػَمِة َأْمِخي ومغ ذلظ قػلو )ع( بعج واقعة التحكيع: ))
ِة َوَنَخْمُت َلُكْع َمْخُدوَف َرْأِيي َلْػ َكاَف ُيَصاُع ِلَقِريٍخ َأْمٌخ َفَأَبْيُتْع َعَميَّ ِإَباَء اْلُسَخاِلِفيَغ اْلُجَفا

  . َفُكْشُت َأَنا َوِإيَّاُكْع َكَسا َقاَؿ َأُخػ َىَػاِزَف :.اْلُعَراةِ َواْلُسَشاِبِحيَغ 

فقج ذكَخ ، (ٕ)((َأَمْخُتُكْع َأْمِخي ِبُسْشَعَخِج المَِّػى * َفَمْع َتْدَتِبيُشػا الشُّْرَح ِإالَّ ُضَحى اْلَغجِ 
ع لقريٍخ األّوؿ ىػ السثل السذيػر ))ال ُيصا ،الذارحػف بأّف خصابو )ع( متزسغ لذاىجيغ

فأرسمت إليو واستجعتو لشكاحيا وضّع ممكيا  ،وقريخ ىػ مػلى ُجحيسة قتَل أبا الدباء ،أمٌخ((
فشياُه قريٌخ عغ الحىاب فخالفُو جحيسة وسار إلييا فغجرْت بو وقتمتو. أما الذاىج الثاني  ،إليو

فيػ قػؿ الذاعخ دريج بغ الرسة بعج أف نرح أخاه عبج هللا الحؼ غدػ قػما وغشَع مشيع، 
 فمع يدسع لشرحو فمحقُو القـػ وقتمػه. ،فشرحُو بعجـ الشدوؿ بسشعخج المػػ 

االحتجاج بالذاىجيغ ىػ أّنو )ع( شّبو نريحتُو لقػمِو بشريحة )قريخ(  ووجوُ 
كسا شّبو غفمة قػمو وعريانيع بغفمة جحيسة وعبج هللا  ،لجحيسة، ونريحة )دريج( ألخيو

فاحتّج بحلظ عمى أصحابو الحيغ كّمفػه تخؾ حخب معاوية برفيغ بعج رْفع  ،وعريانيسا
 ،يع خالفػه وعرػهإاّل أنّ  ،عمييع االستسخار بالقتاؿيا خجعة و وأخبخىع )ع( بأنّ  ،السراحف

والجامع بيغ )جحيسة وعبج هللا ، وأبػا عميو ))ِإَباَء اْلُسَخاِلِفيَغ اْلُجَفاِة َواْلُسَشاِبِحيَغ اْلُعَراِة((

                                                           

 .ٕٛالخصاب والحجاج:   (ٔ)
 .ٓٛ-ٜٚنيج البالغة:   (ٕ)
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(ٕٜٔ) 

أما الجامع بيغ )قريخ ودريج  ،وجيذو( االشتخاؾ في سػء العاقبة وعجـ اإلصغاء لمشاصح
ولّسا كانت الشياية  ،يع في إصابة الشرح واستمداـ السخالفة الشجامة واليبلؾواإلماـ( ىػ اشتخاك

إذ يخػ الجكتػر دمحم  ،معخوفة في كبل الذاىجيغ تخَؾ اإلماـ الترخيح بشتيجة ىحا الحجاج
ألنو ))حجة تقـػ  ،العسخؼ أّف السثل يقـػ مقاـ االستقخاء في السشصق أو ىػ استقخاء ببلغي

ويخاد استشتاج إحجييسا بالشطخ إلى نياية  ،التيغ في مقجمتياعمى السذابية بيغ ح
لحا جاء السثل برػرة التخكيب الذخشي الحؼ ُححؼ جػابو، حتى يجعل  ،(ٔ)مساثمتيا((

خديغ السعخفي الستخاكع ىسا مغ الو  ،السخاَشب يدتشتج ذلظ بشاًء عمى الذاىجيِغ المحيغ ذكخىسا
ويخييع ثسخة عرياف أمخه  ،الشجامة في مخالفة رأيولجػ السخاَشب، وعشجىا ))يقخر عمييع 

 .(ٕ)الرادر عغ معايشة وجو السرمحة كسا ىػ((

وُيمحع في الخصاب الدابق تعاضج أكثخ مغ شاىٍج جسَع بيشيسا اإلماـ )ع( كحّجة 
مشدلة سامية في مغ نطخًا لسا امتمكُو الذعخ  ،عمى ما قرجُه، إذ جسع بيغ السَثل والذعخ

مّسا جعمُو يسثل  ،وذلظ متأٍت مغ العبلقة الػثيقة بيغ العخب والذعخ ،العخبي اإلسبلميالتخاث 
سمصة مخجعيًة لجييع ))أكدبتُو حجّية قػية وفّعالة في تحقيق التخجيح وفي قصع الذغب، وفي 

األبيات السزّسشة في خصابات الشيج ىي في الغالب مّسا  أفّ السّيسا و ، (ٖ)إيقاع الترجيق((
خػ السثل والحكسة فيسشحيا ذلظ قػة أكثخ في التأثيخ بالسخاَشب وإقشاعو، كسا مّخ يجخؼ مج

ومغ ذلظ كتابُو لسعاوية الحؼ ضّسشو أكثخ مغ شاىج شعخؼ اقتبذ مشيا  ،في الذاىج الدابق
ي ِلُكلِّ اْلُخَمَفاءِ ))اإلماـ شصخًا واحجًا )الرجر أو العجد( جاعبًل مشيا أمثااًل :   َوَزَعْسَت َأنِّ

َظ. َحَدْجُت َوَعَمى ُكمِِّيْع َبَغْيُت َفِإْف َيُكْغ َذِلَظ َكَحِلَظ َفَمْيَدِت اْلِجَشاَيُة َعَمْيَظ َفَيُكػَف اْلُعْحُر ِإَليْ 

                                                           

 .ٕٛفي بالغة الخصاب اْلقشاعي:   (ٔ)
، ٕٖٗ، ومجيػؿ:ٜٖٗ/ٕ، والكيحري:ٚٙ، والدخخدي:ٕٔٗ/ٔ. ويشطخ: الخاونجي:ٚٛ/ٕالبحخاني:   (ٕ)

 .ٕ٘ٚ/ٔ، والسػسػي:ٕٕٛ/ٕ، والقدويشي:ٙٓٗ/ٔ، والعمػي:ٓٛ/ٔ، وعبجه:ٕ٘ٔ/ٔوالسجمدي:
 . ٜٖٕويشطخ مغ السرجر نفدو: .ٖٕٗبالغة اْلقشاع في السشاضخة:   (ٖ)
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(ٕٕٓ) 

والذاىج في قػلو )َوِتْمَظ َشَكاٌة َضاِىٌخ َعْشَظ َعاُرَىا( فيػ ، (ٔ)((َوِتْمَظ َشَكاٌة َضاِىٌخ َعْشَظ َعاُرَىا
، وذكخ الذارحػف أّف (ٕ)ألبي ذؤيب اليحلي صجُره )وعّيخىا الػاشػف أّني أحّبيا(عجٌد مغ بيٍت 

كػف دعػػ معاوية ال تخمػ إّما أف تكػف صادقة أو كاذبة، فإف كانت  ،وجو االحتجاج فيو
صادقة في كػنو )ع( حدَج الخمفاء وبغى عمييع، فقج أجابو اإلماـ بأّف جشايتي ليدت عميظ 

فإذا لدـَ ىحا تّع بأّف يكػف األمخ فزػاًل مشظ، وتجخبًل فيسا ال يعشيظ،  حتى يكػف عحرؼ إليظ،
فسا تدعسو مغ نقيرٍة في  فإّف عارىا زائل عشظ وغيخ مختبٍط فيظ، فالذاىج جاء كحجة دعٍع 

وىػ جاٍر مجخػ السثل الحؼ ُيزخب لسغ يشكخ شيئًا ليذ مشُو في شيء، وال يمدمُو  ،وتػكيج
 .(ٖ)إنكارهُ 

ياس االفتخاضي الحؼ تعتسج عميو الذػاىج الذعخية واألمثاؿ، القائع عمى فيحا الق
وبيغ الدياؽ االفتخاضي داخل الخصاب  ،السقارنة بيغ الدياؽ األصمي الحؼ ورَد فيو الذاىج

وىػ ما اصصمح عميو بعس الباحثيغ بػ)الحجاج اإلضسارؼ( الحؼ يعتسج مبجأ الححؼ  ،العمػؼ 
الححؼ عمى ححِؼ السقّجمات التي تختبط بالذاىج اعتسادًا عمى الكفاءة ، إذ يذتغل (ٗ)والتكثيف

الثقافية لمسخاَشب، وامتبلكو لمسعخفة السذتخكة التي ُتتيح لُو استخبلص وجو الحجاج، ومغ ثّع 
مقارنتيا بحاؿ االستذياد عغ شخيق تقشية التكثيف التي تجعل مغ السخاَشب شخفًا مذاركًا 

 إثبات ما أراد الستكّمع االحتجاج بو. اب الخصاب، ومغ ثعّ بلص القرج وإخرفي استخ

وُيجَرج ضسغ الذاىج أيزًا ما احتّج بو اإلماـ )ع( مغ شػاىج تاريخية ساقيا في 
بعس مػارد الحجاج التي وقف عميو الذارحػف، وسشعخض ليا في مػضػع )حجاجية 

 الدخد(.
                                                           

ُح( و. ومغ الذػاىج الذعخية في ىحا الكتاب: ٖٚٛنيج البالغة:   (ٔ) شََّة اْلُسَتَشرِّ َفَمبِّْث َقِمياًل َيْمَحِق ))َوَقْج َيْدَتِفيُج الطِّ
 اْلَيْيَجا َحَسْل(.

 . وصج البيت: وعّيخىا الػاشػف أّني أحبُّيا .ٕٔ/ٔديػاف اليحلييغ:   (ٕ)
 ،ٜٜ/ٜٔوالخػئي: ،ٕٔٗ، والدخخدي:ٜٚ/ٖ، والخاونجي:ٖٖٚ، والبييقي:ٖٗٗ/ٗيشطخ: البحخاني:  (ٖ)

 .ٖٔ/ٗ، والذيخازي:ٖٚ/ٖ، وعبجه:ٙٛ/ٖوالسجمدي:
 .ٕٕٙيشطخ: الػصايا اْلدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا:  (ٗ)
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(ٕٕٔ) 

 ثالثًا:حجاجية الدخد

التي  ،، عمى آلية الخبخاً أسمػبيّ  اً إجخاءبػصفو بلغة،الدخد الحجاجي* في نيج الب يقـػ
استحكار مشطػمٍة مغ الػقائع التي حجثت قبل لحطة الخصاب، والسّيسا البعيجة زمشيًا تتزسغ 

يعخض لبْعٍج دائٍع مغ أبعاد الػعي وتكسغ األىسية الحجاجية ليحا الخصاب في أّنو مشيا، 
السؤسدات والقيع، وغيخىا مغ أنساط السجتسع البذخؼ، البذخؼ، ومكػٍف حتسيٍّ مغ مكػنات 

مّسا يجعمُو ))مخآة عاكدة لمساضي يقخأ اإلنداف عمى ضػئيا واقعُو باستسخار فيعّجؿ ما يذاء 
ما كاف  -بيحا السعشى–، فبل يعػد التاريخ (ٔ)مغ سمػكاتو وأفعالو أو يحجث ما يذاء((

ػصفو كائشًا تاريخّيا ال يسكغ لُو أف يتسثل ىحا بل ىػ ما يخاد لو أف يكػف، فاإلنداف ب ،فحدب
، (ٕ)العالع إال مغ خبلؿ قدستو إلى ماٍض كثيف وانفتاحات الحاضخ الحؼ يخـو السدتقبل

تبعًا لحلظ، خصابًا يداوج بيغ الػضيفتيِغ الدخدية والحجاجية، مغ أجل تػصيل ،فيغجو الخبخ
 السقاصج الرخيحة أو الزسشية التي يخوميا الباّث.

 ءمى تذغيل ممكة التحميل واالستقخاوبحا يكػف الػعي بالتاريخ امتحانًا لقجرة التفكيخ ع
واالستشتاج، فيبجو التاريخ بؤرة أساسية يختكد عمييا كل وعي يخـو العسق والذسػؿ، مغ 
خبلؿ تغحيتو باإلحاالت التي تدعف فيو السقارنة والتأمل وسائخ العسميات السعقجة التي تشتج 

تشتج الػعي في الجػانب االجتساعية، والدياسية واألخبلقية، فيذّكل بحلظ بعجًا الفكخ، و 
 .(ٖ)حجاجّيًا يدتمـد القجرة عمى التحكخ واالنتباه إلى متصمبات الػاقع وتحػالتو

                                                           

القائسة بيغ ىحيِغ السجاليغ  *يدتجعي مرصمح )الدخد الحجاجي( أو )حجاجية الدخد( اْلشارة إلى العالقة الججلية
السختمفيغ إاّل أّنيسا يتػاشجاف فيسا بيشيسا مغ خالؿ جدػر تدسح بااللتقاء والتفاعل وتبادؿ التأثخ والتأثيخ مغ دوف 
محػ الحجود الفاصمة لكلٍّ مشيسا. ويحكخ بعس الباحثيغ أّف الدخد كاف في خجمة الحجاج قبل أف يدتػي مبحثًا جساليًا 

ي، دتو، ومغ أسباب الفرل بيشيسا ىػ ترشيف البالغة القجيسة لمشرػص عمى أربعة أصشاؼ ىي )الدخ قائسًا بحا
 .ٜٕٓوالػصفي، والعخضّي، والحجاجي(. يشطخ: الػصايا اْلدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا: 

 .ٕٚٔالدخد العخبي القجيع اْلنػاع والػضائف والبشيات:  (ٔ)
 .ٜٕيشطخ: دراسات في التاريخ:  (ٕ)
 .ٕٓ-ٜٔيشطخ: حفخيات الخصاب التاريخي العخبي:  (ٖ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٕٕٕ) 

ألّنو يعسل عمى  ،فالدخد الحجاجي في خصابات الشيج ىػ حجاج تػجييي في الغالب
تخجـُ بعجًا أخبلقّيًا أو  ،بآليات إقشاعّية غيخ مباشخةتػجيو السخاشب لمعسل بسزسػف الخصاب 

فيبشي الباّث حجاجيتُو اعتسادًا عمى إستخاتيجية تجعل الشرػص السخوية  ،ديشّيًا في الغالب
وعشجئح ))يشصػؼ الدخد نفدو بأنػاعو السختمفة عمى بعٍج  ،حّجًة عمى السقػالت التي يؤسديا

وىحا ما عسَل عميو  ،(ٔ)خ وتخجـ غاية مشتج الخصاب((حجاجي وغايٍة إقشاعية، تعمِّل وتفدّ 
اإلنداف وتسدكو عغ الديغ  تو التاريخية، فيي حّجة تػّجييية تخشجاإلماـ في خصابا

 واالنحخاؼ.

الخصابات الدخدّية قػًة حجاجية أكبخ ويزاعف مغ قػتيا صجوُرىا  هومّسا يكدب ىح
ْخُت : )))ع(يقػؿ  ،عغ ذات حكيسة خبخِت التاريخ وصخوفو، وأحػاؿ أىمو ي َوِإْف َلْع َأُكْغ ُعسِّ ِإنِّ

ُعُسَخ َمْغ َكاَف َقْبِمي َفَقْج َنَطْخُت ِفي َأْعَساِلِيْع َوَفكَّْخُت ِفي َأْخَباِرِىْع َوِسْخُت ِفي آَثاِرِىْع َحتَّى 
خْ  ي ِبَسا اْنَتَيى ِإَليَّ ِمْغ ُأُمػِرِىْع َقْج ُعسِّ ِلِيْع ِإَلى آِخِخِىْع َفَعَخْفُت ُعْجُت َكَأَحِجِىْع َبْل َكَأنِّ ُت َمَع َأوَّ

، فاالحتجاج بالذاىج التاريخي يكػف أبمغ إذا تػافق (ٕ)((َصْفَػ َذِلَظ ِمْغ َكَجرِِه َوَنْفَعُو ِمْغ َضَخرِهِ 
مع صفات السخِسل مغ كبِخ الدّغ وشػؿ التجخبة، مّسا يسشحيا قبػاًل أوسع ويجعل مشيا حّجة 

، وىحا ما فّدخه ابغ أبي الحجيج في نقمِو حجيث (ٖ)متأثيخ في السخاَشببل وكافية ل ،صادقة
رسػؿ هللا )ص( الحؼ يخاشب فيو اإلماـ : ))أبذخ يا عمي بغ أبي شالب إنظ مخاصع وإنظ 
تخرع الشاس بدبع ال يجاريظ أحج في واحجة مشيغ أنت أوؿ الشاس إسبلما وأعمسيع بأياـ 

أؼ أياـ عقػباتو تعالى، واالتعاظ بسا فعَل تعالى فييا بقػـ نػح هللا...((، والسخاد بأياـ َّللّا: 
 .(ٗ)وىػد ولػط عحاب االستيراؿ ونحػىع

                                                           

 .ٔٛٔالبالغة والخصاب:   (ٔ)
 .ٜٖٗ-ٖٜٖنيج البالغة:  (ٕ)
 .ٕٗ٘يشطخ: استخاتيجيات الخصاب:   (ٖ)
 .ٓٗٔ/ٖ، وعبجه:ٖٓٓ/ٖ، والسجمدي:ٕٙٛ،والدخخدي:ٖٕٓ/ٖٔ، والسعتدلي: ٕٖٛ/ٕيشطخ: الخاونجي:  (ٗ)
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(ٕٕٖ) 

ويكفي أف نقف عمى الخصبة )القاصعة( حتى يدتبيغ الػعي الحجاجي لجػ الذارحيغ 
فقج ذكخ الذارحػف أف الػحجة ؛ بعسمية الدخد التاريخي الحؼ يعخضو اإلماـ في ىحه الخصبة

 ،)الشيي عغ التكبخ والعربية لغيخ هللا تعالى( يية التي يجور عمى مػضػع الخصبة ىالجالل
ثع جاءت الخصابات التاريخية كػحجات حجاجية صغخػ داعسة لسػضػع الخصبة، مغ خبلؿ 

 تحقيقيا لػضيفة العبخة واالتعاظ باألخبار الساضية.

الَِّحي َلِبَذ اْلِعدَّ َواْلِكْبِخَياَء َواْخَتاَرُىَسا ِلَشْفِدِو اْلَحْسُج ّلِلَِّ إذ بجأ اإلماـ خصابو بقػلو: ))  
، فقج ذكخ الذارحػف أّف مغ شأف الخصيب أف يػرد في (ٔ)((. َواْصَصَفاُىَسا ِلَجاَلِلوِ .ُدوَف َخْمِقوِ 
 ،بقػٍؿ كّمي ليشّبو الدامعيغ لسا يخيجُه إجساالً  غبتو ما يشّبو عمى السصمػب، فيبتجصْجر خص

تعتسج عمى القياس السزسخ الحؼ مقجمتو الكبخػ ىػ أف  ،وكبلمُو ىحا يدتمـد نتيجًة مزسخة
فيسا لباس هللا. ومقجمتو الرغخػ: ليذ لئلنداف أف  ،العّد والكبخياء مخرػصاف باهلل تعالى

 .(ٕ)يشازع هللا تعالى في ردائو، فتكػف الشتيجة: أّف التكبخ ال يجػز لئلنداف

)ع( في االحتجاج ليحه السقّجمة باستجعاء مجسػعة مغ الذػاىج  وقج اعتسج اإلماـ
الدخدّية التي تتزسغ مجسػعة مغ األخبار والػقائع إلثبات صّحة ىحه الجعػػ وصْجؽ 
الحقائق السقّجمة مختكدًا فييا عمى السخجعيات القخآنية السعمػمة لجػ السخاَشب، إذ تشتقل 

آدـ )ع( وكيف إف تكّبخ ساعة واحجة قج  الخصبة لعخض قّرة إبميذ )لع( وتعربو ضجّ 
قزى عمى إبميذ بأف شخدُه البارغ عّد وجّل مغ رحستو عمى ما كاف لُو مغ شاعة وشػؿ 

ِ ِبِإْبِميَذ ِإْذ َأْحَبَط َعَسَمُو الصَِّػيَل مّجة عبادة، يقػؿ )ع(: )) َفاْعَتِبُخوا ِبَسا َكاَف ِمْغ ِفْعِل َّللاَّ
ـْ ِمْغ ِسِشي َوَجْيَجُه اْلَجِييَج َو  ْنَيا َأ َ ِستََّة آاَلِؼ َسَشٍة اَل ُيْجَرى َأ ِمْغ ِسِشي الجُّ َكاَف َقْج َعَبَج َّللاَّ

ووجو االحتجاج ىشا أف يقاؿ: ))إذا كاف حاؿ مغ تكبخ  ،(ٖ)((اْْلِخَخِة َعْغ ِكْبِخ َساَعٍة َواِحَجةٍ 
البذخ عمى قرخ مّجة مغ السبلئكة بعج عبادة ستة آالؼ سشة كحلظ فكيف بالستكبخيغ مغ 

                                                           

 .ٕٙٛ-ٕ٘ٛنيج البالغة:   (ٔ)
 .ٓٔ/ٖٔ، والشقػي:ٕٛٙ/ٔٔ، والخػئي:ٖٕٚ/ٗالبحخاني:  (ٕ)
 .ٕٚٛنيج البالغة:   (ٖ)
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(ٕٕٗ) 

فيػ حجاج قائع عمى قياٍس مزسٍخ تكػف فيو السعاني السزسخة بسشدلة المػاـز ، (ٔ)عبادتيع((
السرّخح بيا اعتسادًا عمى قجرة السخاَشب في إتساـ ))العشاصخ الشاقرة في متػالية 

 ضسغ الدياؽ التػاصمي. (ٕ)الخصاب((

إذ  ،في إضيار الخاّصية الحجاجية لمخصابوقج أسيع التقابل بيغ ثشائية القّمة والكثخة 
دة إبميذ مع قمة تكبخه لع تكغ شافعًة لُو عشج هللا تعالى، فكيف باإلنداف الحؼ اكثخة عب فّ إ

تكػف مّجة عبادتو شيئًا يديخًا قباؿ إبميذ، عشجىا رّبسا يكػف أقل قْجر مغ الكبخ يحىب بتمظ 
اد عغ كّل أشكاؿ الكبخ وصػره. وتبعًا ليحا، الحريمة العبادية، وىحا ممدـٌ لئلنداف باالبتع

يغجو الدخد جػابًا لدؤاؿ حجاجي مزسخ: ما عاقبة التكبخ؟ إذ أّدػ الخبخ ىشا وضيفتو 
الحجاجية مغ خبلؿ ما يقـػ بو مغ تػجيٍو وتفديٍخ وتخسيٍخ لمقيع والدمػكات في ذىغ 

الستجالؿ مغ أجل إقشاع السخاَشب وفق سياٍؽ تػاصمي ))يدعى فيو الباّث أو الدارد إلى ا
 .(ٖ)الستمقي باألشخوحة التي يخغب في إيراليا((

في أذىانيع ىحا  )ع(ثّع عخض الخصاب لتكّبخ قابيل عمى ىابيل، إذ أثاَر اإلماـ 
ِو ِمْغ َغْيِخ الحجث الحؼ استسجُه مغ القخآف الكخيع أيزًا: )) َواَل َتُكػُنػا َكاْلُسَتَكبِِّخ َعَمى اْبِغ ُأمِّ

ُ ِفيوِ َما فَ  ُ ِبِو الشََّجاَمَة .ْزٍل َجَعَمُو َّللاَّ ْيَصاُف ِفي َأْنِفِو ِمْغ ِريِح اْلِكْبِخ الَِّحي َأْعَقَبُو َّللاَّ . َوَنَفَخ الذَّ
ـِ اْلِقَياَمةِ  ـَ اْلَقاِتِميَغ ِإَلى َيْػ ، فشياىع أف يكػنػا كقابيل الحؼ حدج أخاه ىابيل (ٗ)((َوَأْلَدَمُو آَثا

أخػاف ألٍب وأـ، وتشّبو الذارحػف إلى أف البعج الحجاجي واقع ىشا في قػلو )ع(، فقتمو وىسا 
ألف األخػيغ مغ األـ أشج حشػًا  ؛فحكخوا إّنو )ع( إنسا قاؿ )ابغ أمو( فحكخ األـ دوف األب

ألف األـ ىي ذات الحزانة والتخبية، لبياف أّف غػاية  ؛ومحبًة والتراقًا مغ األخػيغ مغ األب

                                                           

، ٕٔٔ/ٖومغشية: ،ٜٕٓوالدخخدي: ،ٖٓٗ/ٕالكيحري: ،ٖٕٙ/ٕالخاونجي: .ويشطخ:ٕٙٗ/ٗالبحخاني:(ٔ)
 .ٜٚٔ/ٖ، والذيخازي:ٕٛٛ/ٖوالسػسػي:

 .ٕ٘ٗ/ٕالحجاج مفيػمو ومجاالتو:   (ٕ)
 .ٕٛٔ. ويشطخ: البالغة والخصاب:ٖٙبالغة الخصاب الحكائي:  (ٖ)
 .ٜٕٛنيج البالغة:  (ٗ)
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(ٕٕ٘) 

أثخ الكبخ عمى الشفذ تكػف حتى بيغ األخػيِغ األشج التراقًا باعتبارىسا مغ أصٍل الذيصاف و 
 .(ٔ)واحج فكيف بغيخ اإلخػاف إذ تكػف الػشيجة أبعج

 ،وسيمة رئيدة في تػجيو سمػؾ السخاَشببػصفو فشمحع القيسة الحجاجية لمدخد 
لغخض التأثيخ في  ،السّيسا وإّف اإلماـ )ع( قج وّضف في ىحا الخبخ الجانب العاشفي

وىكحا ))تؤوؿ حجاجية الخبخ إلى  ،السخاشب وكْدب تعاشفو، وتحقيق السقاصج التي يخوميا
مغ  )ع(ثع حّحرىع ، (ٕ)بشية خصابية لغػية وأسمػبية تستدج بالدخد لتبّشي فْعميا اإلقشاعي((

يع عشجما كانػا خصػرة التفّخؽ والتشاحخ، فقّجـ ليع مثبًل مغ حياة بشي إسخائيل، وكيف كاف حال
َأَلْع َيُكػُنػا َأْرَبابًا ِفي َأْقَصاِر اْْلََرِضيَغ َوُمُمػكًا َعَمى ِرَقاِب اْلَعاَلِسيَغ متآلفيغ مجتسعيغ: ))

ِت َفاْنُطُخوا ِإَلى َما َصاُروا ِإَلْيِو ِفي آِخِخ ُأُمػِرِىْع ِحيَغ َوَقَعِت اْلُفْخَقُة َوَتَذتََّتِت اْْلُْلَفُة َواْخَتَمفَ 
َفَسا َأَشجَّ  )ع(اْلَكِمَسُة َواْْلَْفِئَجُة..َفاْعَتِبُخوا ِبَحاِؿ َوَلِج ِإْسَساِعيَل َوَبِشي ِإْسَحاَؽ َوَبِشي ِإْسَخاِئيَل 

يجعػىع إلى الشطخ في أخبار مغ  )ع(، فاإلماـ (ٖ)((اْعِتَجاَؿ اْْلَْحَػاِؿ َوَأْقَخَب اْشِتَباَه اْْلَْمَثاؿِ 
قبميع مغ األمع كيف كانت حاليع في العد والسمظ لسا كانت كمستيع واحجة وإلى ماذا آلت 
حاليع حيغ اختمفت كمستيع، والغاية مغ ذْكِخ ىؤالء اتخاذىع حّجًة عمى السدتسعيَغ لغخِض 

 .(ٗ)بفاء التعميل ، لحا جاءتححيخىع مغ أف يكػنػا مثميع، فيحل بيع مثل ما حل بأولئظ

ـٍ حجاجي لتأكيج  إذ عسَج اإلماـ )ع( إلى استخجاع تجارب الدابقيغ وسْخدىا في مقا
صّحة رأيو وصّحة السعارؼ التي استخمريا، لحا جعَل مغ ىحا الدخد مقّجمة حجاجية لصمِب 

خ مجارىا تغيّ  ،االعتبار مغ السخاَشبيغ، فجسَع الخصاب بيغ قيستيِغ؛ قيسة إخبارية ضاىخة
 .(٘)أساسيا الجعػة إلى االعتبار ،أحػاؿ بشي إسخائيل، وقيسة حجاجية ضسشية

                                                           

، ٕٜٕ/ٔٔ، والخػئي:ٕٔٔ، والدخخدي:ٖٖ٘ٗٗٗ/ٕ، والكيحري: ٘ٗٔ/ ٖٔالسعتدلي: و  ،ٕٕٗ/ٕالخاونجي:يشطخ: (ٔ)
 .ٔٗ/ٖٔوالشقػي:

 .ٕٛٔالبالغة والخصاب:   (ٕ)
 .ٜٕٚنيج البالغة:  (ٖ)
 .ٕٗٔ/ٖ، والذيخازي:ٜٕٛ/ٗ، والبحخاني:ٔٚٔ/ٖٔ، والسعتدلي:ٖٕٚ/ٕيشطخ: البييقي: (ٗ)
 .ٖٚٓالػصايا اْلدبية إلى القخف الخابع ىجخيًا:   (٘)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٕٕٙ) 

يخػ بعس الذارحيغ أّف الخصاب ليذ لسجخد إقامة الحجة عمى السخاَشبيغ مغ و   
ذو يخبلؿ االستشاد إلى الدخد التأريخي، وإّنسا ىػ كاشف أيزًا عغ شّجة التػافق بيغ ما يع

بشي إسخائيل مغ قبل، مغ حيث التذتت والتفخقة ونكج العير ىؤالء السخاشبيغ وبيغ أحػاؿ 
، (ٔ)بسا آؿ إليو أمخىع، والتػقف عغ الديخ عمى ححوىع وغيخ ذلظ، مغ ىشا وجب اإلعتبار

يبجو أف البعج الحجاجي ليحا الخصاب يدتبصغ في شّياتو فكخة )أف التاريخ يعيج ومغ ىشا 
ج بو عػدة التاريخ بتفاصيمو وجدئياتِو، ألف نفدو(، عمى أف ىحا األمخ غيخ مسكغ إذا ُأري

األحجاث ليدت أشياء مجخدة تقع في الفخاغ، وإنسا ىي مغ صْشع البذخ، تحسل الدسات 
الذخرّية الخاّصة برانعييا، سػاء أكانت متعمقة بصابع مرالحيع، أـ أمدجتيع وعػاشفيع، 

ع أفخادىا ولغ تعػد عمى أـ أخبلقياتيع وشبيعة فيسيع لمحياة، وىحه الدسات قج تشعجـ م
ا إذا أردنا مغ عػدة التاريخ نسَط حخكتِو ومطاىخه العاّمة وآثاره الشفدية اإلشبلؽ، أمّ 

، فيكػف (ٕ)فيحا مسكغ مع تػافخ األسباب السػضػعية في زمشيغ مختمفيغِ  ،واالجتساعية
 )ع(الساضي نفديا، ومخّمفًا األثخ نفدو، وىحا ما نّبو عميو اإلماـ  روحَ التاريخ عشجئح حامبًل 

 وحّحر مشو الستمقيَغ.

ويسكغ أف نمحع بػضػح اعتساد الدخد الحجاجي في الشيج عمى الخصاب التاريخي 
القخآني، ))وكأف السؤرخ يخيج مغ خبلؿ اعتساده عمى ىحه السخجعية أف يزفي عمى الشّز 

، التي يتجاوز مغ (ٖ)والقجسّية عشجما يعسج إلى الذػاىج القخآنية((التاريخي بعس التعالي 
خبلليا معاييخ الرحة والرجؽ في نقمِو لؤلخبار. فزبًل عغ ذلظ فأنو يسكغ عّجُه حجًة عمى 
السخاَشب؛ فيػ يدمِّع بسا يشّز عميو القخآف الكخيع تدميسًا تاّمًا، ما يعشي ضخورة اتباع ما جاء 

والستمقيَغ، إذ  )ع(ج برػرٍة كبيخٍة العسمية الحجاجّية بيغ اإلماـ ىحا يعّز في تمظ الخصابات، و 
يشصمق الباّث والسخاَشب مغ معارؼ ومعصياٍت متفق عمييا بيشيع تذّكُل الخمفية التػاصمية 

                                                           

 .ٗٗٔ/ٖ، ومغشية:ٜٖٔ/ٔٔيشطخ: الخػئي:  (ٔ)
 .ٜٛيشطخ: حخكة التاريخ عشج اْلماـ عمي:  (ٕ)
 .ٖ٘ٔحفخيات الخصاب التاريخي العخبي:  (ٖ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٕٕٚ) 

عسَج الزخورية لتحقيق الشجاح في عسمية التػاصل، ومغ ثع تحقيق السقاصج السخجّػة، لحا 
بِط كّل ما جاء في ىحه الخصبة بشرػٍص قخآنية متمّسدًا مػاضع الذارح التدتخؼ إلى ر 

 .(ٔ)التشاّص بيشيسا 

وىػ ما يسكغ أف تدسيتو  ،أّما الخصاب التأريخي الحؼ كاف يذكل اإلماـ )ع( جدًء مشو
بالخصاب الحكائي الحؼ يكػف فيو ))السؤرخ عمى مدافة مغ األحجاث التي يقجميا لشا كذيء 

والسّيسا أّف اإلماـ قج وضفُو في مػاقف  ،فقج كاف البعج الحجاجي فيو أوضح ،(ٕ)مزى((
وتدتسج شاقتيا مغ العياف  ،حجاجية، يدتشُج فييا إلى حقائق معخوفة لجػ السخاَشب

 والسذاىجة أيزاً 

ْع َأُردَّ َوَلَقْج َعِمَع اْلُسْدَتْحَفُطػَف ِمْغ َأْصَحاِب ُمَحسٍَّج )ص( َأنِّي لَ : ))ومغ ذلظ قػلو )ع(  
ِ َواَل َعَمى َرُسػِلِو َساَعًة َقطُّ َوَلَقْج َواَسْيُتُو ِبَشْفِدي ِفي اْلَسَػاِشِغ الَِّتي َتْشُكُز ِفيَيا  َعَمى َّللاَّ

 ِ ُ ِبَيا َوَلَقْج ُقِبَس َرُسػُؿ َّللاَّ ـُ َنْجَجًة َأْكَخَمِشي َّللاَّ ُخ ِفيَيا اْْلَْقَجا فَّ َرْأَسُو َوإِ  (ص)اْْلَْبَصاُؿ َوَتَتَأخَّ
َلَعَمى َصْجِري َوَلَقْج َساَلْت َنْفُدُو ِفي َكفِّي َفَأْمَخْرُتَيا َعَمى َوْجِيي َوَلَقْج ُولِّيُت ُغْدَمُو )ص( 

تاً  ، إذ ذكَخ الذارحػف أنو )ع(  قّدع (ٖ)((َواْلَساَلِئَكُة َأْعَػاِني...َفَسْغ َذا َأَحقُّ ِبِو ِمشِّي َحّيًا َوَميِّ
خصابو عمى ثبلثة أقداـ جعميا مقجماٍت لمػصػؿ إلى ىجؼ الخصاب، وىي؛ األولى: إنو لع 
يخّد عمى هللا ورسػلو: وفي ىحا إيساء لسا كاف يفعمُو بعس الرحابة مغ التدّخع بالقػؿ 

وىحا ي مػاشغ عّجة، . والثانية: مػاساتو لخسػؿ هللا  بشفدو ف)ص(واالعتخاض عمى الخسػؿ 
حيغ أراد السذخكػف  )ص(نػمُو عمى فخاش الخسػؿ بفزيمتو، ومغ ذلظ  )ع(مسا اختز 

وفخ  الشاس، وثبت تحت راية الشبي األكـخ يػـ خيبخ حتى  )ع(ويـػ أحج وحشيغ إذا ثبت  قتمُو،

                                                           

 وما بعجىا. ٗ/ٕيشطخ: التدتخي:    (ٔ)
 .٘ٗٔتحميل الخصاب الدخدي:  (ٕ)
 .ٖٔٔنيج البالغة:  (ٖ)



 اىثعذ احلجاجًّ                                                         اىفصو اىثاىث                                                                                        

(ٕٕٛ) 

لثالثة: ، ويػـ الخشجؽ بقتمو عسخو بغ عبج وّد. أما افتحيا وفخ  مغ كاف بعث بيا مغ قبمو
 .(ٔ))ص(فحالُو )ع( عشجما ُقبس الخسػؿ 

مغ أوؿ الخسالة  )ص(البشاء الحجاجي لمخصاب قج جاء شامبًل لحياة الشبي  فُيمحع أفّ 
، فيػ خصاب متكامل حجاجيًا، قائع عمى إستخاتيجية محكسة )ص(الدساوية حتى وفاتو 

جة الحجاج الحؼ يخيج اإلماـ ومتساسكة، ما يجعميا أكثخ تأثيخًا بالستمقي لغخض تقّبمِو نتي
تاً الػصػؿ إلييا وىػ قػلو: )) و)حّيًا  واالستفياـ ىشا إنكارؼ، ((،َفَسْغ َذا َأَحقُّ ِبِو ِمشِّي َحّيًا َوَميِّ

ومّيتًا( حاؿ مغ الزسيخ السجخور في )بو( بسعشى ))أؼ شخز أحق بخسػؿ هللا )ص( حاؿ 
حياتو وحاؿ وفاتو مشي، ومخاده مغ ىحا الكبلـ أنو أحق بالخبلفة بعجه، وأحق الشاس بالسشدلة 

 .(ٕ)مشو حيث كاف بتمظ السشدلة مشو في الجنيا((

ج الحجاجي لُو، فمّسا كاف الخصاب في وربَط بعس الذارحيغ بيغ سياؽ الشّز والبع
احتّج لحلظ بأّنو )ع( عمى شخيق  ،وشاعة أمخه ونييو ،سياؽ تشبيو الشاس عمى قبػؿ كبلمو

كسا يدتمـد ضبلؿ مغ  ،رسػؿ هللا )ص( وىحا يدتمـد صػاب ما يخاه )ع( مغ القػؿ والفعل
 .(ٖ)خالفُو أو عراه

رػرة بخىانية إقشاعية تشدع إلى حسل فيطيخ ىشا كيف أّف الدخد جاء لخجمة الحجاج ب
السخاَشب عمى ترجيق دعػػ الستكّمع مغ خبلؿ ))خصاب سخدؼ يخوؼ حكاية تؤدؼ وضيفة 

غايتيا إفحاـ السخاَشب  ،إذ يخد الحجاج ىشا بريغة أقػاؿ سخدية ،(ٗ)البخىشة عمى حقيقٍة ما((
 وإقشاعو.

                                                           

 .ٙٚٔ ٘ٚٔ، والدخخدي: ٖٜٕٕٜٕ/ ٕ، والخاونجي: ٖٓٙ/ٔيشطخ: البييقي:  (ٔ)
، ٖٖٚ/ٖٔ، والشقػي:ٕٓ٘/ٕٔ، والخػئي:ٔٗٗ/ٖ، والبحخاني: ٗ٘ٔ/ٕ. ويشطخ: الكيحري:ٙٛٔ/ٓٔالسعتدلي:  (ٕ)

 .ٕٔٙ/ٖ، والذيخازي:ٜٖٗ/ٖوالسػسػي:
 .ٜٓٔ/ٖ، ومغشية:ٜٖٗ/ٕيشطخ: السػسػي:  (ٖ)
 .ٖ٘بالغة الخصاب الحكائي:   (ٗ)
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  (032) 

 اخلامتة

بعج ىحه الخحمة الذّيقة التي سعت مؽ خالليا الجراسة إلى قخاءة مجونة )شخوح نيج 
 البالغة( قخاءة معاصخة تعتسج السشاىج التجاولية، تسّخزت عشيا مجسؾعة مؽ الشتائج، أىّسيا:

تمّقاه _ ُتعّج كتابية الشّص، والبعج الدمكاني بيؽ الخظاب األصمي لإلمام وبيؽ الخظاب الحي 
 ا  خ يتغي اولية عشج شارحي الشيج؛ إذ أحجثتالذارحؾن، أىّؼ الستغيخات التي طالت السقاربة التج

الكمسات مؽ جية، مّسا نتح عشُو تغّيخ في الخوايات وتعجدىا تعجدا  كبيخا ، فزال  عؽ جْعل 
 الخظاب عخضة لمقخاءات الستعجدة مؽ قبل الذارحيؽ مؽ جيٍة أخخى.

في السشغؾمة السعخفية لسباحث العمؾم السعخفية )البالغة والشحؾ والرخف  _ ىشاك تجاخل ثخيّ 
والفقو واألصؾل والتأريخ...( في شخوح نيج البالغة، وىؾ تجاخل تفخضو طبيعة الخظاب 
العمؾي مؽ جيٍة، ومخجعيات الذارح الثقافية واإليجيؾلؾجية مؽ جيٍة أخخى، وقج وقف 

لخظاب الشيج عمى كفايات لغؾية ومعخفية تسكشو مؽ  عمى ضخورة تؾافخ الستمقي ن الذارحؾ 
 كذِف دالالتو والؾقؾف عمى مقاصجه.

_لؼ يكؽ الفعل التأويمي لجى الذارحيؽ مشظمقا  مؽ فخاغ، وإّنسا مؽ مؤشخات نّرية، وأخخى 
خارج نّرية تعتسج الدياق التؾاصمّي لمكالم، وتجعسيا في كثيٍخ مؽ األحيان مخجعيات ثقافية 

 وإيجيؾلؾجية تتحكؼ بحلػ الفعل.

بتدميط التأويل عمى الستتالية الكالمية التي تحسل جّجة  عيخ البعج التجاولي لجى الذارحيؽ -
والتأخيخ عمى أساليب التأويل الشحؾي بذكل عاّم كالححف والتقجيؼ  مختكديؽ في ذلػأو غخابة 
 واإلحالة.

باحث عمؼ البيان، لكؾنو يدتشج عمى _ارتبظت مباحث القرج التمسيحي لجى الذارحيؽ بس
ثشائية الغيؾر والخفاء مؽ خالل انتقالو مؽ القرج الترخيحي )الحقيقة( إلى التمسيحي 
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  (032) 

أعيخ ما يكؾن في الكشاية ثؼ وكان ىحا األمخ  )السجاز( اعتسادا  عمى سياقات الكالم،
 االستعارة فالتذبيو والسجاز.

في العسمية التؾاصمية بيؽ ممحؾعا  التؾاصل تغايخا  _ أحجَثت الستغيخات الظارئة عمى عشاصخ 
خظاب اإلمام والذارح مؽ جيٍة، وبيؽ التؾاصل الحاصل مع خظاب اإلمام في لحغة صجوره 

 يؼقافآو تيؼ أزمشواختالف  غيخ السقرؾديؽ مؽ جيٍة أخخى؛ فغياب السخِسل، وتعجد السخاَطبيؽ
مؽ القشؾات التؾاصمية، وتمّقييا  كثيخٍ خسالة وما يدتمدم ذلػ مؽ فقجان الثقافية، وكتابية ال
مؽ الدياقات الكالمّية، كّل ذلػ  كثيخٍ سياقيا الشّري، فزال  عؽ غياب  برؾرة مجدوءة عؽ

انعكذ تأثيخه بذكٍل واضح عمى مجونة الذخوح، وحتى عمى الخظاب نفدو في بعض 
 األحيان.

عمى ولية ألي خظاٍب ما لؼ تكؽ مشَتجة في نغام اجتساعي و _ ال يسكؽ أن تؾجج مقاربة تجا
وفق كفايات تجاولية لدانية أو غيخ لدانية )سياقية ومؾسؾعية(، فزال  عؽ أن ىحه الكفايات 

حات أو ال يسكؽ عدل أح قخائؽ كاشفة عؽ جاىا عؽ األخخى، بل تعسل مجتسعة بؾصفيا مخجِّ
اقية في بعض الخظابات األثخ في فقجانيا مقاصج الخظاب، لحا كان لغياب الكفاية الدي

 قيستيا السشتغخة.

_تسايدات االستخاتيجيات التؾاصمية التي استعسميا اإلمام )ع(، وقج تشّبو الذارحؾن ليحا 
التسايد وأرجعؾا أسبابو إلى تعجد السخاَطبيؽ واختالف عخوف انتاج الخظاب، بل إّنيا قج 

 سياٍق آلخخ. تتسايد حتى مع السخاَطب الؾاحج مؽ

_ وقف الذارحؾن عمى تشّؾع الحجج في السؾضؾع الؾاحج، وأثخ ىحا في نجاعة الخظاب 
 .وفاعميتو، ومشحو كّل حّجٍة فعالية  كبيخة ضسؽ الدياق التؾاصمي الحي اسُتعسمت فيو

وقف الذارحؾن عمى انفتاح الخظاب العمؾي عمى الخظابات األخخى التي تختمف في  _
ؽ نسٍط آلخخ، وبرؾٍر متفاوتة، وقج مّثل الخظاب القخآني أقؾاىا سمظة  سمظتيا القؾلية م
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، ثؼ الحجيث الشبؾي فاألمثال واألشعار، مع إصخاره ثقافة الستكّمؼ والسخاَطب معا   وحّجة  بحكؼِ 
 الخظابحالة إلى الحات السقجسة أو الخسؾل الكخيؼ، لسشح السؾاضع عمى اإل)ع( في أغمب 

 أكبخ.حّجية  أقؾى ونجاعة  

_ كان الدخد في خظاب نيج البالغة خظابا  حجاجّيا  بامتياز، يأخح في حدبانو مؾاقف 
اإلقشاعية لتثبيت السؾاقف، أو إحجاث  ظاقاتالخ يدخت مؽ خالل، وتؾجياتيؼ السخاَطبيؽ

في حجاجياتو الدخدية عمى السعارف السذتخكة مع السخاَطب،  معتسجا  )ع(تغييخ في الؾاقع، 
سؾاء أكان ذلػ االعتساد مدتشجا  إلى خظابات القخآن الكخيؼ أم إلى الحقائق السذاَىجة التي 
عايشيا السخاطب، مّسا مشح ىحا الشؾع مؽ الحجاج مرجاقية أكبخ وقبؾال  أكثخ لجى الستمقيؽ، 

 مع القخآن. لحا عّج الذارحؾن أكثخىا تشاّصا  



 .                                                                                                                                        املصاد  ر واملرجع                                        

(344) 

 المصادر والمراجع

 : الكتب أولا 

 القخآن الكخيع-

آفاق ججيجة في البحث المغػؼ السعاصخ: أ.د.محسػد أحسج نحمة، الشاشخ مكتبة اآلداب، -
 م.1111-ىـ1341، 1القاىخة، ط

إتحاف الخيخة السيخة بدوائج السدانيج العذخة: شياب الجيغ أحسج بغ أبي بكخ بغ إسساعيل -
عمسي، بإشخاف: أبػ تسيع ياسخ بغ تحقيق: دار السذكاة لمبحث الىـ(، 031البػصيخؼ )ت 

 .حمػان، د.ط، د.ت-لسذكاة، القاىخةبخاىيع، دار الػشغ لمشذخ، دار اإ

الحدغ عمي بغ أبي عمي بغ دمحم اآلمجؼ )ت  ػم في أصػل األحكام: سيف الجيغ أباإلحكا-
 .م1113ىـ(، مصبعة السعارف، القاىخة، د.ط، م141

، 1لبشان، ط–البالغي: د.شكخؼ السبخػت، دار الكتاب الججيجة الستحجة، بيخوت  االستجالل-
 م.1111

استخاتيجيات الخصاب مقاربة لغػية تجاولية: عبج اليادؼ بغ ضافخ الذيخؼ، دار الكتب -
 م.1113، 1لبشان، ط –الججيجة الستحجة، بيخوت 

يػسف أبػ العجوس، األىمية لمشذخ االستعارة في الشقج الحجيث األبعاد السعخفية والجسالية: -
 م.1111، 1األردن، ط -والتػزيع، عسان

االستمدام الحػارؼ في التجاول المداني: العياشي أدراوؼ، مشذػرات االختالف، الجدائخ -
 م.1111 -ىـ 1341، 1الجدائخ، دار األمان، الخباط السغخب، ط-العاصسة

عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ االستيعاب في معخفة األصحاب: أبػ عسخ يػسف بغ -
 م.1111 -ىـ1311، 1لبشان، ط -ىـ(، تحقيق:عمي دمحم البجاوؼ، دار الجيل، بيخوت314)
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األسذ األبدتسػلػجية والتجاولية لمشطخ الشحػؼ عشج سيبػيو: إدريذ مقبػل، عالع الكتب -
 م.1111، 1األردن، ط–األردن، ججار لمكتاب العالسي، عسان  -الحجيث، إربج

ىـ(، تحقيق: إبخاىيع دمحم عبج هللا 111األشباه والشطائخ في الشحػ: جالل الجيغ الديػشي )-
 سػرية، د.ط، د.ت.-، مجسع المغة العخبية، دمذقوآخخيغ

إشكاليات القخاءة وآليات التأويل: نرخ حامج أبػ زيج، السخكد الثقافي العخبي، الجار -
 م.1110، 0لبشان، ط-السغخب، بيخوت -البيزاء

أصػل البيان العخبي في ضػء القخآن الكخيع:د.دمحم حديغ دمحم عمي الرغيخ، دار السؤرخ -
 م.1111 -ىـ1311، 1لبشان، ط -العخبي، بيخوت

أصػل تحميل الخصاب في الشطخية الشحػية العخبية تأسيذ )نحػ الشّز(: دمحم الذاوش، -
 م.1111 -ىـ1311، 1السؤسدة العخبية لمتػزيع، تػنذ، ط

ىـ(، مصبعة الجولة، 311الجيغ: لإلمام أبي مشرػر عبج القاىخ التسيسي )ت أصػل -
 م.1110 -ىـ 1431، 1استانبػل، ط

ىـ(، تحقيق: اشػر بغ حدغ آل 151إعالم السػقعيغ عغ رّب العالسيغ: ابغ قّيع الجػزية )-
 ىـ.1314، 1سمسان، دار ابغ الجػزؼ لمشذخ والتػزيع، السسمكة العخبية الدعػدية، ط

ه(، تحقيق: عديد هللا 111أعالم نيج البالغة: عمي بغ ناصخ الدخخدي)ت بعج -
، 1العصاردؼ، مؤسدة الصباعة والشذخ في وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي، شيخان، ط

 ه.  1315

األفق التجاولي نطخية السعشى والدياق في السسارسة التخاثية العخبية: د.إدريذ مقبػل، عالع -
 م.1111 -ىـ1341، 1األردن، ط -اربجالكتب الحجيث،
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ىـ(، 111اإلمامة والدياسة: لإلمام الفقيو أبي دمحم عبج هللا بغ مدمع )ابغ قتيبة الجيشػرؼ ت -
تحقيق: د.شو دمحم الديشي، دار األنجلذ لمصباعة والشذخ والتػزيع، الشجف األشخف، د.ط، 

 د.ت.

دؼ صسػد، كمية اآلداب اإلى اليػم: حسأىع نطخيات الحجاج في التقاليج الغخبية مغ أرسصػ -
 مشػبة، تػنذ، د.ط، د.ت.

ىـ(، دار 141اإليزاح في عمػم البالغة )السعاني والبيان والبجيع(: الخصيب القدويشي )-
 لبشان، د.ط، د.ت. -الكتب العمسية، بيخوت

دمحم أبػ ىـ(، تحقيق: 113البخىان في عمػم القخآن: بجر الجيغ دمحم بغ عبج هللا الدركذي )ت -
 ، د.ت .1مرخ، ط، ل إبخاىيع ، مصبعة البابي الحمبيالفز

لبشان،  -عبج المصيف عادل، مشذػرات الزفاف، بيخوتد.بالغة اإلقشاع في السشاضخة: -
 م.1114 -ىـ3143، 1الجدائخ، ط -مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة

، 1األردن، ط -إربج عالع الكتب الحجيثة،بالغة الخصاب الحكائي: أحسج الصػاف، -
 م.1113

السغخب، -البالغة العخبية أصػليا وامتجاداتيا: د.دمحم العسخؼ، أفخيقيا الذخق، الجار البيزاء-
 م.1111لبشان، د.ط، -بيخوت

لبشان، مشذػرات االختالف،  -البالغة والخصاب: د.دمحم مذبال، مشذػرات الزفاف، بيخوت-
 م.1113-ىـ1345، 1الجدائخ، ط -خ العاصسةالجدائ

بيج الرباغة في شخح نيج البالغة: دمحم تقي التدتخؼ، دار أميخ كبيخ لمشذخ، شيخان، -
 ىـ.1310، 1ط
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ىـ(، تحقيق: عبج الدالم دمحم ىارون، 155البيان والتبييغ: ألبي عسخو بغ بحخ الجاحع  )-
 م.1110 -ىـ1310، 1مكتبة الخانجي لمصباعة والشذخ والتػزيع، القاىخة، ط

عشج مفكخؼ أىل الدشة: أحسج فؤاد عبج الجػاد عبج السجيج، دار قباء لمصباعة والشذخ البيعة -
 م.1110والتػزيع، القاىخة، د.ط، 

دمحم بازؼ، الجار د.التأويمية العخبية نحػ نسػذج تدانجؼ في فيع الشرػص والخصابات: -
الجدائخ،  -سةلبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاص-العخبية لمعمػم ناشخون، بيخوت

 م.1111 -ىـ1341، 1ط

 -شو عبج الخحسغ، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاءد.تججيج السشيج في تقػيع التخاث: -
 ، د.ت.1لبشان، ط-السغخب، بيخوت

التحميل الحجاجي لمخصاب: د.أحسج قادم و د.سعيج العػادؼ، دار كشػز السعخفة لمشذخ -
 م.1111 -ىـ1341، 1األردن، ط -والتػزيع، عسان

تحميل الخصاب: ج.ب.بخاون و ج.يػل: تخجسة: د.دمحم لصفي الدليصي و د.مشيخ التخيكي، -
السسمكة العخبية الدعػدية، د.ط،  -الشذخ العمسي والسصابع جامعة السمظ سعػد، الخياض

 م.1111 -ىـ1310

لمجامعات، تحميل الخصاب في ضػء نطخية أحجاث المغة: د.محسػد عكاشة، دار الشذخ -
 م.1113 -ىـ1345، 1مرخ، ط -القاىخة

التجاوليات عمع استعسال المغة: اعجاد وتقجيع د.حافع إسساعيمي عمػؼ، عالع الكتب الحجيث -
 م.1111 -ىـ1341، 1األردن، ط -لمشذخ والتػزيع، إربج
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: د.حافع إسساعيمي عمػؼ و د.مشتطخ أميغ عبج بحػث محكسة التجاوليات وتحميل الخصاب-
، 1السسمكة العخبية الياشسية، ط -خحيع، دار كشػز السعخفة لمشذخ والتػزيع، عسانال

 م.1113 -ىـ1345

لبشان،  -التجاولية: جػرج يػل، تخجسة: د.قري العتابي، الجار العخبية ناشخون، بيخوت-
 م.1111 -ىـ1،1341الجدائخ، ط -مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة

 -اتيا: جػاد ختام، دار كشػز السعخفة لمشذخ والتػزيع، عسانالتجاولية أصػليا واتجاى-
 م.1111ىـ_ 1،1341األردن، ط

األردن،  -التجاولية ضالل السفيػم وآفاقو: حدغ حسيج السمخ، عالع الكتب الحجيث، إربج-
 م.1115، 1ط

التجاولية عمع ججيج في التػاصل: آن روبػل وجاك مػشالر، تخجسة:د.سيف الجيغ دغفػس -
لبشان،  -ر الصميعة، بيخوت.دمحم الذيباني، السشطسة العخبية لمتخجسة، نذخ وتػزيع داو  د

 م.1114، 1ط

التجاولية عشج العمساء العخب دراسة تجاولية لطاىخة األفعال الكالمية في التخاث المداني -
 م.1115، 1لبشان، ط -العخبي: د.مدعػد صحخاوؼ، دار الصميعة لمشذخ والتػزيع، بيخوت

التجاولية مغ أوستغ إلى غػفسان: فيميب بالنذو، تخجسة: صابخ حباشة، دار الحػار لمشذخ -
 م.1،1111سػرية، ط -والتػزيع، الالذقية

مرخ، -التجاولية واستخاتيجية التػاصل: ذىبية حسػ الحاج، رؤية لمشذخ والتػزيع، القاىخة-
 م.1115، 1ط

 -ج سيخ، دار الذؤون الثقافية العامة، بغجادالتجاولية والدخد: جػن.ك. آدمد، تخجسة: د.خال-
 م.1111، 1العخاق، ط
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التجاولية اليػم عمع ججيج في التػاصل: آن روبػل وجاك مػشالر، تخجسة:د.سيف الجيغ -
-دغفػس و د.دمحم الذيباني، السشطسة العخبية لمتخجسة، دار الصميعة لمصباعة والشذخ، بيخوت

 م.1114، 1طلبشان، 

في نيج البالغة رّدًا عمى قخاءة في نيج البالغة لمجليسي: الذيخ خالج ترحيح القخاءة -
 م.1110ىـ 1310، 1العخاق، ط –البغجادؼ، مخكد األبحاث العقائجية، الشجف 

التفكيخ البالغي عشج العخب أسدو وتصػره إلى القخن الدادس )مذخوع قخاءة(: حسادؼ -
 م.1111، 4،طلبشان-صّسػد، دار الكتاب الججيج الستحجة، بيخوت

التفكيخ الجاللي عشج السعتدلة:د.عمي حات الحدغ، دار الذؤون الثقافية العامة )آفاق -
 م.1111، 1العخاق، ط -عخبية، بغجاد

التفكيخ المداني في الحزارة العخبية: د.عبج الدالم السدجؼ، دار الكتاب الججيج الستحجة، -
 م.1111، 4لبشان، ط -بيخوت

والذعخية مقاربة تحميمية لشطخية جاكبدػن: الصاىخ بػمدبخ، الجار العخبية التػاصل المداني -
، 1الجدائخ، ط -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة-لمعمػم ناشخون، بيخوت

 م.1111 -ىـ1310

تػضيح نيج البالغة: الديج دمحم الحديشي الذيخازؼ، دار تخاث الذيعة، شيخان، د.ط، -
 ىـ.1311

ه(، 351اب العخب: دمحم بغ عمي بغ أحسج بغ سعيج بغ حدم األنجلدي )ت جسيخة أند-
 ، د.ت.5تحقيق:عبج الدالم دمحم ىارون، دار السعارف، القاىخة، ط

، 1جػاىخ البالغة في السعاني والبيان والبجيع: أحسج الياشسي، انتذارات اسساعيميان، ط-
 ىـ ش.1404 –ىـ ق 1315
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ػم التفديخ والحجيث واإلصػل والشحػ واإلعخاب وسائخ الفشػن: مالحاوؼ لمفتاوؼ في الفقو وع-
ىـ(، دار الكتب العمسية، 111جالل الجيغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ بغ دمحم الديػشي )ت 

 م.1104 -ىـ1314لبشان، د.ط، -بيخوت

الحجاج في البالغة العخبية السعاصخة بحث في بالغة الشقج السعاصخ: د.دمحم سالع دمحم -
 م.1115، 1لبشان، ط-الصمبة، دار الكتاب الججيج الستحجة، بيخوت األميغ

 -سامية الجريجؼ، عالع الكتب الججيج، إربجد.الحجاج في الذعخ العخبي بشيتو وأساليبو:  -
 م.1111 -ىـ1310، 1األردن، ط

عبج هللا صػلة، دار الفارابي، د.الحجاج في القخآن مغ خالل أىّع خرائرو األسمػبية: -
 م.1111، 1لبشان، ط -بيخوت

الحجاج مفيػمو ومجاالتو دراسة نطخية وتصبيقية في البالغة الججيجة: حافع إسساعيمي  -
 م.1111 -ىـ1341، 1األردن، ط -عمػؼ، عالع الكتب الحجيث، إربج

حجائق الحقائق في شخح نيج البالغة: دمحم بغ الحديغ بغ الحدغ السعخوف بقصب الجيغ -
 ه.1311، 1اعتساد، قع، طمصبعة تحقيق: عديد هللا العصاردؼ،  ه(،111الكيحرؼ )ت بعج 

حجود التأويل قخاءة في مذخوع أمبختػ إيكػ الشقجؼ: وحيج بغ بػعديد، الجار العخبية لمعمػم -
 -ىـ1311، 1الجدائخ، ط -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة-ناشخون، بيخوت

 م.1110

)ع( دراسة في نيج البالغة: آية هللا دمحم ميجؼ شسذ  حخكة التاريخ عشج االمام عمي -
 م .1111 -ىـ1310، 3الجيغ، السؤسدة الجولية لمجراسات والشذخ، بيخوت، ط
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حفخيات الخصاب التاريخي العخبي)السعخفة، الدمصة والتسثالت(: د.عبج هللا الالوؼ، ابغ -
، 1لبشان، ط-ناشخون، بيخوت -ةالجدائخ، دار الخاوفج الثقافي-الشجيع لمشذخ والتػزيع، وىخان

 .م1111

 -حفخيات السعخفة: ميذال فػكػ، تخجسة:سالع يفػت، السخكد الثقافي العخبي، الجار البيزاء-
 م.1101، 1لبشان، ط -السغخب، بيخوت

ىـ(، تحقيق: د.عبج الحسيج ىشجاوؼ، 411الخرائز: ألبي الفتح عثسان بغ جشي )-
 م.1111 -ىـ1313، 1لبشان، ط -العمسية، بيخوت مشذػرات دمحم عمي بيزػن، دار الكتب

خرائز أميخ السؤمشيغ عمي بغ أبي شالب )رضي هللا عشو(:ألبي عبج الخحسغ أحسج بغ -
، 1ىـ(، تحقيق:أحسج ميخيغ البمػشي، مكتبة السعال، الكػيت، ط414شعيب الشدائي )

 م.1101 -ىـ1311

 -آل صػيشت، مكتبة الحزارات، بيخوتالخصاب القخآني دراسة في البعج التجاولي: د.مؤيج -
 م.1111 -ىـ1341، 1لبشان، ط

 م.1114الخصاب الشقجؼ عشج السعتدلة: د.كخيع الػائمي، مكتبة كعيبة، اليسغ، د.ط، -

الخصاب والحجاج: د.أبػ بكخ العداوؼ، مؤسدة الخحاب الحجيثة لمصباعة والشذخ والتػزيع، -
 م.1111، 1لبشان، ط-بيخوت

 م.1111 -ىـ1311، 1ية: د. تسام حدان، عالع الكتب، القاىخة، طالخالصة الشحػ -

دراسات في التاريخ: أ.ج. ىػبدبػم، تخجسة: عبج الغمو الشعيسي، دار السجػ لمثقافة والشذخ، -
 .م1111سػريا، د.ط، -دمذق

 -دراسات في المدانيات العخبية: عبج الحسيج الديج، دار الحامج لمشذخ والتػزيع، عسان-
 م.1113-ىـ1313، 1ط األردن،
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، 1دراسات لغػية في القخآن الكخيع وقخاءاتو: د.أحسج مختار عسخ، عالع الكتب، القاىخة، ط-
 م.1111 -ىـ1311

دالئل اإلعجاز : لمذيخ اإلمام أبي بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الجخجاني -
كخ، مكتبة الخانجي ىـ ( ، قخأه وعمق عميو: محسػد دمحم شا 313أو  311الشحػؼ ) ت 

 م.1113 -ىـ 1313، 5بالقاىخة، ط

دليل الشاقج األدبي إضاءة ألكثخ مغ سبعيغ تيارًا ومرصمحًا نقجيًا معاصخًا: د.ميجان -
السغخب،  -لبشان، الجار البيزاء-الخويمي ود.سعج البازغي، السخكد الثقافي العخبي، بيخوت

 م.1115، 3ط

كالم الػصي )شخح نيج البالغة(: ألبي الحديغ  الجيباج الػضي في الكذف عغ أسخار -
ىـ(، تحقيق: عبج الدالم بغ عباس الػجيو، مؤسدة 131يحيى بغ حسدة بغ عمي الحديشي )
 م.1114 -ىـ1313، 1الجسيػرية اليسشية، ط -اإلمام زيج بغ عمي الثقافية، صشعاء

أحسج بغ عبج هللا بغ دمحم ذخائخ العقبى في مشاقب ذوؼ القخبى: لإلمام الحافع أبي العباس -
 ىـ.1315، 1ىـ(، تحقيق: أكخم البػشي، دمذق، ط113الصبخؼ )ت 

ىـ(، تحقيق: عبج الدالم دمحم 155رسائل الجاحع: ألبي عثسان عسخو بغ بحخ الجاحع )-
 م.1111 -ىـ1411، 1ىارون، مكتبة الخانجي بالقاىخة، جسيػرية مرخ العخبية، ط

ىـ(، 111السعاني: لإلمام أحسج بغ عبج الشػر السالقي )رصف السباني في شخح حخوف -
 تحقيق:أحسج دمحم الخخاط، مصبػعات مجسع المغة العخبية بجمذق، د.ط، د.ت.

الخمد والدمصة:بييخ بػردبػ، تخجسة:عبج الدالم بشعبج العالي، دار تػبقال لمشذخ،الجار -
 م.1111، 4السغخب، ط -البيزاء
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 -بية:د. كسال رشيج، عالع الثقافة لمشذخ والتػزيع، عسانالدمغ الشحػؼ في المغة العخ -
 م.1110 -ىـ1310، 1األردن، ط

إبخاىيع صحخاوؼ، الجار العخبية لمعمػم د.الدخد العخبي القجيع األنػاع والػضائف والبشيات: -
 -ىـ1311، 1الجدائخ، ط -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة -ناشخون، بيخوت

 م.1110

العخاق،  -لدانيات نيج البالغة: د.نعسة دىر فخحان الصائي، دار السختزى، بغجاديػ سػس-
 م.1114د.ط، 

سيكػلػجية فشػن اآلداب: جيميغ ويمدػن، تخجسة: د.شاكخ عبج الحسيج، عالع السعخفة، -
 .م1110 –الكػيت، د.ط، يشايخ  -السجمذ الػششي لمثقافة والفشػن 

مالظ: بياء الجيغ عبج هللا بغ عقيل العقيمي اليسجاني )ت شخح ابغ عقيل عمى ألفية ابغ -
لبشان،  -ي الجيغ عبج الحسيج، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوتيىـ(، تحقيق: دمحم مح 111

 ، د.ت.1ط

ىـ(، إدارة الصباعة 134شخح السفرل: مػفق الجيغ يعير بغ عمي بغ يعير الشحػؼ )-
 السشيخية، مرخ، د.ط، د.ت.

ذخ بالغة: الديج عباس عمي السػسػؼ، دار الخسػل األكخم لمصباعة والششخح نيج ال-
 م.1110 -ىـ1310، 1لبشان، ط -بيخوت ،والتػزيع، دار السحجة البيزاء

 -شخح نيج البالغة: الديج دمحم كاضع القدويشي الحائخؼ، مصبعة الشعسان، الشجف األشخف-
 ىـ.1410العخاق، د.ط، 

القخن الثامغ اليجخؼ، تحقيق عد هللا العصاردؼ، مؤسدة نيج شخح نيج البالغة: شارح مغ -
 ىـ.1311، 1انتذارات عصارد، قع، ط -البالغة
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أبي الحجيج  ىبة هللا بغ دمحم بغ الحدغ بغ شخح نيج البالغة: عد الجيغ عبج الحسيج بغ-
، 1، طلبشان -ه(، تحقيق: دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، دار الجيل، بيخوت151السعتدلي)ت 

 م.1101ه ـــ1311

شخح نيج البالغة: دمحم عبجه، تحقيق: دمحم محي الجيغ عبج الحسيج، مصبعة االستقامة، -
 مرخ، د.ط، د.ت. -القاىخة

شخح نيج البالغة السقتصف مغ بحار األنػار لمعالمة السجمدي: استخخاج وتشطيع: عمي  -
اإلسالمي، الجار العامة  أنراريان، ترحيح: مختزى حاج عمي فخد، وزارة الثقافة واإلرشاد

 ىـ ش.1310، 1لمشذخ واإلعالم، شيخان، ط

بخيصانيا، -شطايا لدانية: أ.د.مجيج الساشصة، دار الدياب لمصباعة والشذخ والتػزيع، لشجن-
 م.1110، 1ط

الرػاعق السحخقة في الخّد عمى أىل البجع والدنجقة: السحجث أحسج بغ دمحم اليتيسي السكي -
 م .1114 -ىـ1313، تخكيا -الحقيقة، استانبػل ةىـ(، مكتب 113)ت 

سمػب في كتاب البخالء: أحسج بغ دمحم الجاحع الفشية مغ خالل خرائز األ صػرة بخيل-
 .م1101)آفاق عخبية(، بغجاد، د.ط،  بغ امبيخيظ، دار الذؤون الثقافية العامة

الرغيخ، شخكة السصابع  الرػرة الفشية في السثل القخآني دراسة نقجية بالغية: د.دمحم حديغ-
 .م1101الشسػذجية، دار  الخشيج لمشذخ، بغجاد، د.ط، 

الصخاز: لإلمام يحيى بغ حسدة بغ عمي العمػؼ، تحقيق:د.عبج الحسيج اليشجاوؼ، السكتبة -
 م.1111-ىـ1314، 1بيخوت، ط -العرخية لمصباعة والشذخ، صيجا

ة، الجار الجامعية لمصباعة والشذخ ضاىخة الححف في الجرس المغػؼ : د.شاىخ سميسان حسػد-
 م.1110والتػزيع، االسكشجرية ،د.ط، 
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مرخ،  -العبارة واإلشارة دراسة في نطخية االترال: د.دمحم العبج، مكتبة اآلداب، القاىخة-
 م.1110 -ىـ1310، 1ط

إيخان،  -عقائج اإلمامية: دمحم رضا السطفخ، مخكد األبحاث العقائجية، قع السقجسة-
 ىـ ق. 1311د.ط،

العقل والمغة والسجتسع: جػن سيخل، تخجسة: سعيج الغانسي، الجار العخبية لمعمػم ناشخون، -
الجدائخ، السخكد الثقافي العخبي،  -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة-بيخوت
 م.1111 -ىـ1311، 1ط لبشان،-بيخوت

مرخ،  -السرخؼ، القاىخة عمع األسمػب والشطخية البشائية: د.صالح فزل، دار الكتاب-
 م.1111 -ىـ 1310، 1لبشان، ط-دار الكتاب المبشاني، بيخوت

عمع المغة الشّري بيغ الشطخية والتصبيق: د.صبحي إبخاىيع الفقي، دار قباء لمصباعة والشذخ -
 م.1111 -ىـ1311، 1مرخ، ط -والتػزيع، القاىخة

 م.1111 -ىـ 1311، 1ة، القاىخة، طعمع السعاني: د.عبج العديد عتيق، دار اآلفاق العخبي-

القخاءة: د.رحسغ غخَكان، دار الخائي لمجراسات والتخجسة  -التجخبة -عمع السعشى الحات-
 م.1110، 1سػرية، ط -والشذخ، دمذق

عشجما نتػاصل نغيخ مقاربة تجاولية معخفية آلليات التػاصل والحجاج: د.عبج الدالم عذيخ، -
 م.1111السغخب، د.ط،  -ءأفخيقيا الذخق، الجار البيزا

 -ىـ1311، 1فرػل في فقو المغة: د.رمزان عبج التػاب، مكتبة الخانجي بالقاىخة، ط-
 م.1111

فعل القػل مغ الحاتية في المغة: ك.أويكيػني، تخجسة:دمحم نطيف، أفخيقيا الذخق، الجار -
 م.1111السغخب، د.ط،  -البيزاء
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والتأثيل: شو عبج الخحسغ، السخكد الثقافي العخبي،  فقو الفمدفة القػل الفمدفي كتاب السفيػم-
 م.1115، 1الخباط، ط -لبشان، الجار البيزاء-بيخوت

فمدفة البالغة بيغ التقشية والتصػر: د.رجاء العيج، الشذخ مشذأة السعخف باالسكشجرية، -
 ، د.ت.1مرخ، ط

-العخبي، بيخوت في أصػل الحػار وتججيج عمع الكالم: شو عبج الخحسغ، السخكد الثقافي-
 م.1111، 3السغخب، ط -لبشان، الجار البيزاء

، 1السغخب، ط -في بالغة الخصاب اإلقشاعي:د.دمحم العسخؼ، أفخيقيا الذخق، الجار البيزاء-
 م.1111

في التجاولية السعاصخة والتػاصل: أ.مػلد و ك.أوريكيػني، تخجسة:د.دمحم نطيف، أفخيقيا -
 م.1113، د.ط، السغخب -الذخق، الجار البيزاء

 -في ضالل نيج البالغة محاولة لفيع ججيج: دمحم جػاد مغشية، دار العمع لمسالييغ، بيخوت-
 م.1111-ىـ1311، 4لبشان، ط

، 1لبشان، ط -في المدانيات العامة: د.مرصفى غمفان، دار الكتاب الججيج الستحجة، بيخوت-
 م.1111

، 1لبشان، ط -دار الخائج العخبي، بيخوتفي الشحػ العخبي نقج وتػجيو:د.ميجؼ السخدومي، -
 م.1101 -ىـ1311

السسمكة  -في نحػ المغة وتخاكيبيا مشيج وتصبيق: د.خميل أحسج عسايخة، عالع السعخفة، ججة-
 م.1103 -ىـ1313، 1العخبية الدعػدية، ط
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القامػس السػسػعي الججيج لعمػم المدان: أوزوالج ديكخو وجان مارؼ سذايفخ، -
السغخب،  -لبشان، الجار البيزاء-عياشي ، السخكد الثقافي العخبي، بيخوت تخجسة:د.مشحر

 م.1111، 1ط

القامػس السػسػعي لمتجاولية: جاك مػشمخ وآن ريبػل، تخجسة: مجسػعة مغ األساتحة -
، 1والباحثيغ بإشخاف: عّد الجيغ مججوب، السخكد الػششي لمتخجسة، دار سيشاتخا، تػنذ، ط

 م.1111

الخصاب األصػلي االستخاتيجية واإلجخاء: د.يحيى رمزان، عالع الكتب القخاءة في -
 م.1111 -ىـ1341، 1األردن، ط -الحجيث، إربج

: د.حسيج لحسجاني، السخكد القخاءة وتػليج الجاللة تغييخ عاداتشا في قخاءة الشز األدبي-
 .1111، 1السغخب، ط -لبشان، الجار البيزاء-الثقافي العخبي، بيخوت

الذعخية: رومان ياكبدػن، تخجسة: دمحم الػلي ومبارك حشػن، دار تػبقال لمشذخ، قزايا -
 م.1100، 1السغخب، ط -الجار البيزاء

قزايا المغة العخبية في المدانيات الػضيفية بشية الخصاب مغ الجسمة إلى الشّز: د.أحسج -
 ، د.ط، د.ت.السغخب -الستػكل، دار اإليسان لمشذخ والتػزيع، مصبعة الكخامة، الخباط

ىـ(، دار 111لدان العخب: لمعالمة أبي الفزل جسال الجيغ دمحم بغ مكخم بغ مشطػر )-
 م.1110 -ىـ1311، 1لبشان، ط-الفكخ لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت

 -المدان والسيدان أو التكػثخ العقمي: شو عبج الخحسغ، السخكد الثقافي العخبي، بيخوت-
 م.1110، 1سغخب، طال-لبشان، الجار البيزاء

لدانيات الخصاب وأنداق الثقافة: د.عبج الفتاح أحسج يػسف، الجار العخبية لمعمػم ناشخون، -
 م.1111-ىـ1341، 1الجدائخ، ط -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة -بيخوت
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الحجيث، المدانيات السجال، والػضيفة، والسشيج: أ.. سسيخ شخيف استيتية، عالع الكتب -
 م.1110 -ىـ1311، 1األردن، ط -األردن، ججارا لمكتاب العالسي، عسان -إربج

 -لدانيات الشز مجخل إلى اندجام الخصاب: دمحم خصابي، السخكد الثقافي العخبي، بيخوت-
 م.1111، 1السغخب، ط-لبشان، الجار البيزاء

ىـ 1315، 3مرخ، ط -قاىخةالمغة العخبية معشاىا ومبشاىا: د. تسام حدان، عالع الكتب، ال-
 م.1111 -

المغة السػحجة تفشيج السبجأ االعتباشي وتأسيذ مبجأ القرجية في عمع المغة العام: عالع -
، 1لبشان، ط -سبيط الشيمي، دار السحجة البيزاء لمصباعة والشذخ والتػزيع، بيخوت

 م.1110 -ىـ1311

، 1السغخب، ط -الجار البيزاء المغة والحجاج: د.أبػ بكخ العداوؼ، العسجة في الصبع،-
 م.1111 -ىـ1311

 م.1111، 1مرخ، ط -المغة والخصاب: عسخ أوكان، رؤية لمشذخ والتػزيع، القاىخة-

المغة: ج.فشجريذ، تخجسة: عبج الحسيج الجواخمي ودمحم القراص، السخكد القػمي لمتخجسة، -
 م.1113مرخ، د.ط.،  -القاىخة

-تخجسة: عبج القادر قشيشي، أفخيقيا الذخق، الجار البيزاءمبادغ التجاولية: جيػفخؼ ليتر، -
 م.1111السغخب، د.ط، 

مبادغ التجاولية في تحميل الخصاب الذخعي عشج األصػلييغ: محسػد شمحة، عالع الكتب -
 م.1113 -ىـ1345، 1األردن، ط -الحجيث، إربج

يق: الذيخ دمحم حدغ ىـ(، تحق113مثالب العخب والعجع: ىذام بغ دمحم بغ الدائب الكمبي )-
 م.1111 -ىـ1341، 1لبشان، ط -الججيمي، مصبػعات دار األنجلذ، بيخوت
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السحتدب في تبييغ وجػه شػاذ القخاءات واإليزاح عشيا: ألبي الفتح عثسان بغ جشي -
، السجمذ األعمى لمذؤون اإلسالمية، وآخخيغىـ(، تحقيق: عمي الشججؼ ناصف 411)

 م.1113 -ىـ1315ية، د.ط، جسيػرية مرخ العخب -القاىخة

محس الرػاب في فزائل أميخ السؤمشيغ عسخ بغ الخصاب: السحجث يػسف بغ الحدغ -
ىـ(، دراسة وتحقيق: عبج العديد بغ دمحم بغ عبج 111الجمذقي السعخوف بـ)ابغ السبخد ت 

 ىـ.1311، 1السسمكة العخبية الدعػدية، ط -السحدغ الفخيح، وزارة التعميع العالي

السجخل إلى عمع المغة ومشاىج البحث المغػؼ: د.رمزان عبج التػاب،مكتبة الخانجي -
 م.1111 -ىـ1311، 4بالقاىخة، ط

مجخل إلى عمع لغة الشّز: د.إليام أبػ غدالة وعمي خميل حسج، الييئة السرخية العامة -
 م.1،1111لمكتاب، مرخ، ط

ىـ(، 315 الحاكع الشيدابػرؼ )تالسدتجرك عمى الرحيحيغ: لإلمام الحافع أبي عبج هللا-
، 1حجائق القبة، ط-القاىخة، الدػدان -دار الحخميغ لمصباعة والشذخ والتػزيع، مرخ

 م .1111 -ىـ 1311

السرصمحات األساسية في لدانيات الشّز وتحميل الخصاب: د.نعسان بػقخة، عالع الكتب -
 م.1111 -ىـ1311، 1طاألردن، -األردن، ججار لمكتاب العالسي، عسان-الحجيث، إربج

السرصمحات السفاتيح لتحميل الخصاب: دوميشيظ مانغػنػ، تخجسة:دمحم يحياتغ، الجار العخبية -
، 1الجدائخ، ط -لبشان، مشذػرات االختالف، الجدائخ العاصسة-لمعمػم ناشخون، بيخوت

 م.1110 -ىـ1310

العخبية لمتخجسة،  أوريكيػني، تخجسة: ريتا خاشخ، السشطسة -السزسخ: كاتخيغ كيخبخات-
 م.1110، 1لبشان، ط -مخكد دراسات الػحجة العخبية، بيخوت
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السطاىخ المغػية لمحجاج مجخل إلى الحجاجيات المدانية: رشيج الخاضي، السخكد الثقافي -
السسمكة  -السغخب، مؤسدة مؤمشػن بال حجود، الخباط-لبشان، الجار البيزاء-العخبي، بيخوت

 م.1113، 1السغخبية، ط

ه(، تحقيق: أسعج الصيب، 515معارج نيج البالغة: ضييخ الجيغ عمي بغ زيج البييقي)ت  -
 .ـى1311، 1مصبعة مكتب اإلعالم اإلسالمي، قع، ط

معالع السجرستيغ:العالمة الديج مختزى العدكخؼ، الشاشخ:السجسع العمسي اإلسالمي، -
 م.1114-ىـ1341، 5شيخان، ط

 م.1114 –ىـ 1314، 1الدامخائي، دار الفكخ،عسان ،طمعاني الشحػ: د. فاضل صالح -

،  1السعتدلة بيغ القجيع والحجيث، دمحم العبجه وشارق عبج الحميع،دار األرقع، بخمشجيام، ط-
 م.1101 -ىـ 1310

ىـ(، تحقيق: دمحم 011معجع التعخيفات: لمعالمة عمي بغ دمحم الديج الذخيف الجخجاني )-
 م.1113لمشذخ والتػزيع والترجيخ، القاىخة، د.ط،  ّصجيق السشذاوؼ، دار الفزيمة

معجع تحميل الخصاب: باتخيظ شارودو ودوميشيظ مشغػ، تخجسة: عبج القادر السييخؼ -
 م.1110وحسادؼ صسػد، السخكد الػششي لمتخجسة، دار سيشاتخا، تػنذ، د.ط، 

 ش.1405، 1إيخان، ط -السعجع الفمدفي: د.جسيل صميبا، مشذػرات ذوؼ القخبى، قع-

(، تحقيق: حسجؼ عبج 411السعجع الكبيخ: ألبي القاسع سميسان بغ أحسج الصبخاني )ت -
السجيج الدمفي، وزارة األوقاف والذؤون الجيشية، جسيػرية العخاق، الشاشخ مكتبة ابغ تيسية، 

 م.1104القاىخة، د.ط، 

، 1مرخ، ط -خةمعجع المغة العخبية السعاصخة: د.أحسج مختار عسخ، عالع الكتب، القاى-
 م.1110 -ىـ1311
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معخفة المغة: جػرج يػل، تخجسة: دمحم فخاج عبج الحافع، دار الػفاء لجيشا لمصباعة والشذخ -
 م.1111والتػزيع، أسكشجرية، د.ط، 

السعشى وضالل السعشى أنطسة الجاللة في العخبية: د.دمحم دمحم يػنذ عمي، دار السجار -
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Abstract 

 

 

 Al-Balagha has been of great importance in the Islamic and 

humanitarian system since it was written by Al-Sharif Al-Ridia (rh) to 

the present day. This is due to its preoccupation with various aspects 

of life on the one hand, and for its author's great reputation from the 

other hand. Studies and research about this book has been still 

working. Many of the different achievements in the knowledge sectors 

come at the forefront of this approach (the interpretations of Nahj Al-

Balagha) have represented a great cognitive treasure in various fields 

and research; linguistic, rhetorical, religious, and historical. Time has 

kept a number of those interpretations.  

 In spite of the large number of studies and research that have 

been developed in the interpretations of the approach, most of them 

have been in the fields of (grammar, rhetoric, or signifier), as well as 

many of them limited to a specific explanation. The researcher has not 

noticed a study aims to interpret contemporary pragmatics; therefore, 

he has decided to write about (Pragmatics in the interpretations of 

Nahj Al-Balagha). The study concentrates on applying contemporary 

pragmatics automatically to the code of annotations, and to interpret 

what the scholars presented through their analytical model of the 

deliberative nature of the upper discourse. 

 Due to many studies have been made in pragmatics, the study 

has left it to avoid repetition. Consequently, Introduction has focused 

on ( 

Changes in the Pragmatic approach in the Interpretaions of Al-
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Balagha). It discusses two significant points: text writing (Nahj Al-

Balagha) and the chronological divergence between Al-Nahj and 

interpretations with reference to the difference in reading Al-Nahj by 

interpreters based on the deliberative approximations they adopted. 

 The first chapter of the study is concerned with the descriptive 

dimension in the interpretations of Nahj Al-Balagha. It is divided into 

two sections. The first one deals with the interpretive methods and the 

interpretative practice based on the interpretive methods of the 

narrators (deletion, submission, delay, and referral). The second one 

(the intention between the statement and the hint) explains how 

interpreters addressed the purposes of discourses of the upper 

discourse based on the graphical aspect of eloquence (metaphor, 

simile, imagery, and symbolism). 

 The second chapter explores the communicative dimension in 

the interpretations of Nahj Al-Balagha which is also divided into two 

sections. In the first section (communication variables and 

competencies), the researcher has presented the variables of the 

communication process between the discourse of the approach and the 

participants through the Jacobson plan, as well as as the deliberative 

competencies of the participants (linguistics and encyclopedias). 

While the second section focuses on (communication strategies) in the 

interpretations. It studied three strategies (implicit, guiding, and 

solidarity). 

 The third chapter is devoted to analyzing the evidence 

dimension in the interpretations of Nahj Al-Balagha. It falls into two 

sections. Section one (the evidence indicators) demonstrates the issue 
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of the imamate by the interpreters through the discourse of approach 

and their emphasis on the most important mechanisms of this evidence 

((kinship, allegiance, text, knowledge, and courage). As for section 

two, it analyzes evidence and mechanisms of opposition dialogue) 

which is the debate and the evidence and the narration of the evidence. 

The thesis ends with conclusion sums up the findings of this study.  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


