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 شكر وتقدير                                               
دُّوَهــــــا ((تعــــــالى  قــــــال                َهــــــا َأْو رُ نـْ ــــــوا بَِأْحَســــــَن مِ َحيُّ ــــــةٍ َف ا ُحيِّيــــــتُْم بِتَِحيَّ إَِذ                                                    )٨٦مــــــن اآليــــــة: النســــــاء)(وَ

هــم  الــذين احســنوا واغرقــوا الباحــث  كثيــرون:ا الــرد فــاقولفلعلــي الامتلــك االحســن، امــ
والبحــث بفــيض عطــائهم ،فـــي مقــدمتهم اســتاذي الفاضــل الـــدكتور عــدنان عبــد الكـــريم 

، الفضـل  هتوجيهـاد سـدو ، هصـدر ة بـارحو ،جـم ال هرفيـع وتواضـعال هخلقلجمعة ،فقد كان 
ـــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي اخـــــــــــــــــــــــــــراج هـــــــــــــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــــــــــى النـــــــــــــــــــــــــــور .                       والمنــــــــــــــــــ

وشـــكري وتقـــديري الـــى اســـاتذتي االجـــالء فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة كليـــة االداب جامعـــة 
االســــتاذ الــــدكتور مصــــطفى عبــــد اللطيــــف ،واالســــتاذ الــــدكتور عبــــد الحســــين (البصــــرة 

السـنة طـوال عنايـة بطالبهـم لمـا اولـوه مـن رعايـة و )المبارك،والدكتور فالح كامـل اسـكندر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرية وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .                                                                                                     التحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ذي ــــومــن الوفــاء ان الانســى زمالئــي االعــزاء فــي قســم اللغــة العربيــة كليــة االداب جامع
اودعـم يشـد مـن راء او مصـادر آقار اذ كانوا حاضرين  ومقومين البحـث بمـا قـدموه مـن 

حنــيحن واالســتاذ علــي الــدكتور حيــدر مصــطفى واالســتاذ احمــد  الســيما ،و  ازر الباحــث
  .واالخ العزيزحكيم الموسوي .احمد خضير

 ة ذي قـار ،والشكر موصول الى موظفي مكتبة كلية االداب والمكتبة المركزية في جامعـ
الدراســات العليــا فــي كليــة االداب جامعــة  والــى كــادر مــوظفي مكتبــة وفــي جامعــة البصــرة

و في مكتبـة االمـام .الروضة الحيدرية في النجف االشرف بغداد ،والى االخوة في مكتبة
االخــوة ،امــا مــن اســهم فــي اخــراج هــذه االطروحــة طباعــة . فــي الشــطرة  ) ع( الصــادق

ــالتوفيق ) تاذ جاســم واالســتاذ ســعداالســتاذ حيــدر واالســ( فــال امتلــك غيــر الــدعاء لهــم ب
  . والسداد

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                         



االثر الداللي للقران الكریم في نھج البالغة                                   :عنوان االطروحة 
ھادي شنــــــــــــــــــــــــــــــــــدوخ حمید                                 :صاحب االطروحة 

                                                                            ٢٠٠٨/ ١٢/ ٤:تاریخ الناقشة 
  الكریم جمعة                      عدنان عبد. د . ١:اسم المشرف 

  
  

  الخـــــــــــــــــــــــــــــــــالصة                         
د ــــــــاذا كان النشاط االنساني بمجملھ نشاط سیمیائي داللي  على ح

االثر الداللي للقران الكریم في نھج (ختارتعبیر بیرس فان البحث الم
كر االنساني في استجالء ــــلھ مایبرره ،فھو یبحث عن الف )البالغة 

سة ـــــــــتظم من مقدمة وخمــــــــه وفھمھ للنص القراني بطریقة تن
ة ــص القراني في نھج البالغــــفصول االول تضمن بیان سلطة الن

ل ـنــھج البــــالغة اما الفص اءة النص فيالدینیة واالدبیة والیات قر
الثة االول  ــــــالصوتیة وھو على مباحث ثداللة الفقد تناول  الثاني،

لة ــــــــــالتكرار وداللتھ والثاني محاكاة االصوات والثالــــث الفاص
ة وفي الفصل الثالث كانت الداللة الصرفیة وتشمل داللــــــ وداللتھا 

صیغ االسم ودالالت صیغ الجموع ودالالت اخرى في المــــــبحث 
االول اما الثاني فكان لدالالت صیغ الفعل ، اما الفصــــــــــل الرابع 
فخصص للداللة النحویة وھو على مباحث ثالثة  االول داللة معاني 
 الكالم  والثاني داللة بنیة الكالم والثالث داللة عوارض بناء الجــملة

وفي الفصل الخامس جاء دور الداللة السیاقیة وھو على مــــــبحثین 
االول السیاق اللغوي والثاني سیاق الحال تلي ذلك خاتمة بنـــــــتائج 

وفي الــــنھایة ھي  محاولة  .البحث وقائمة بمظان البحث ومراجعھ 
) ع(اراد الباحث من خاللھا  بیان التفكیر القراني عند االمــــام علي 

                                                    . في كتابھ نھج البالغة
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أ ٢٥ .١

  
ِن الرَِّحيمِ    بِْسِم الّلهِ الرَّْحمَ

  ..دمةـــــالمق                                       
  

الطیبـین  الـه ىـــالحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا على النبي المختـار رحمـة للعـالمین أبـي القاسـم محمـد وعل       
  ..              الطاهرین وصحبه المنتجبین وبعد 

ن الكــریم كتـاب اهللا الخالــد ومعجزتـه الكبــرى المنـزل بألفــاظ لهـا مــن السـحر والبیــان مافـاق اســلوب البلغــاء القـرا     
كان الفیض المعرفي مـن الدراسـات  وجمال بیانه ،فمنه والیه بروعة تأثیره وبیان الشعراء وأذهل العقول واخذ األلباب

ظهـار إعجـ جاهدة یة والنقدیة والتفسیریة ،وهي تسعىاللغویة والبالغ المـؤثر فـي النفـوس بـذلك   ازهلفهم كـالم اهللا وإ
مـن خبـر  الإ  ن الیعـرف فضـله وأسـالیبهفـالقرآ.العقول واألذواق  ي الساحر وهو تشكل تتباین في كشفهالتشكل اللغو 

.                            أســــــــــراره،لیــــــــــتمكن بعــــــــــد ذلــــــــــك مــــــــــن بیــــــــــان   لغــــــــــة العــــــــــرب وعــــــــــرف أســــــــــالیبها وافــــــــــانین أقوالهــــــــــا
دون كـالم ((إذ قیـل فـي كالمـه  )ع(في سبر أغوار تلك الخبرة والمعرفة هو اإلمام علـي بـن ابـي طالـب  متفق علیهوال

ظ لهـا مـن  لفـا مـن الكـالم اإللهـي المشـرق بـأ قمـن مسـحة جمالیـة وعبـ ؛ لمـا فیـه)١())ینالخالق وفوق كالم المخلـوق
استشـعارا ببالغـة هـذا الكـالم )نهـج البالغـة (أطلق علیها الشریف الرضي مجتمعـة  بمكان ، قوة والبیان في التأثیرال
دراكا و   إلـى اختالف توجهاتهم من شراح ونقاد ولغویین وأكـادیمییناألمر الذي دفع الدارسین على  ،الجمالیة رامیهلمإ

ــــــــــــري ــــــــــــنص واســــــــــــتظهار تفــــــــــــرده التعبی ـــــائص هــــــــــــذا ال ــــــــــــداع  اســــــــــــتجالء خصـــــــ ــــــــــــان واإلب .                                                 مــــــــــــن البی
هـي التوظیـف أال حقهـا مـن البحـث ، في الوقوف علـى ظـاهرة لـم یفصـل فیهـا ویعطـى من تلك التوجهات الباحثأفاد 

الباحــث فــي رســـالته  ةالقرآنــي فــي نهــج البالغـــة ،إذ شــرع البحــث عنهــا  ومتابعـــة الشــراح فــي رصــدها منـــذ دراســ
  لـــمٌ مـــاتفرق إلـــىذلـــك الموضـــوع بحاجـــة  تـــیقن أن حتـــى )ودالالتـــه فـــي نهـــج البالغـــة  الحـــذف صـــوره( للماجســـتیر

لغــرض اإلفــادة منهــا ومــن ثــم توجیــه الــدرس صــوبها فكانــت النتیجــة بعــد القــراءة إشــارات واســتقراء مااحــاط بــذلك ؛ 
.                                          نصوص نهج البالغة  أثناء تعلیقهم على في لشراحعند ا)ن وهذا مأخوذ من القرآ(عدى التعبیر التت

           
فـي نهـج البالغـة فكـان ن فات تستنطق ذلك  الموضوع أي القرآأما غیر الشراح فقد كتبت مجموعة من المؤل        

لسـاعدي لنعمـة هـادي ا )مـام علـي ومدرسـة القـراناإل(لمحمد تقي مصباح الیـزدي و) ن في نهج البالغةتجلي القرآ( 
 عقائدیـة للشـیخ الكـوراني ،وهـي فـي اغلبهـا قـراءات تاریخیـة )مصـحف علـي (لمحمد جـواد مغنیـة و )علي والقران(و

الباحـث كـاظم  كتبـهمـا ع فضال ، )ع(بیان الداللة القرآنیة عند اإلمام  اإلمام بالقران أكثر مما تعمد إلىتصف عالقة 
ضـاءة للباحـث فـي في بحثه للدكتوراه الذي شكل إ دراسة اسلوبیة )االقتباس والتضمین في نهج البالغة (ح عبد فری
  .الرغم  من اختالف المنهج و  مسلك التناول في دراسة النصوص النهجیة  على دراسته

      
  
  
  ٤٩/ ١:ابن ابي الحدید :شرح نهج البالغة ) ١(

      



ب ٢٥ .١

        
ت أدركـت الصـلة بـین البالغتـین القرآنیـة والنهجیـة ،وبمـا فیهـا مـن متسـع یتـیح للباحـث أن إذن فمن تلك التوجها   

بعــد التعــدیل والمشــورة مــن ) ن الكــریم فــي نهــج البالغــةاألثــر الــداللي للقــرآ(تحمــل عنــوان  یلــج هــذا المســلك بدراســة
البحث علـى مقدمـة وخمسـة   العنوان ، ولغرض الكشف عن ذلك األثر توزعت خطةهذا األستاذ المشرف  في اختیار 

ضـمنا  مبحثـین  األول مت) نـي والیـات قراءتـه فـي نهـج البالغـةسلطة الـنص القرآ(ل األول ،كان بعنوان الفص:فصول
جــراءین تحــدث فیــه عــن مفهــوم الســلطة القرآنیــة )الدینیــة واألدبیــة(لقرآنــياســلطة الــنص : مشــاهد  تطبیقیــین همــا وإ

فكـان عنوانـا آللیـات قـراءة الـنص القرآنـي  فـي الـنهج    أما المبحـث الثـاني ، غةالقیامة ووصف الدنیا في  نهج البال
  .تناولت بعض آلیات القراءة مثل التفسیر والتأویل والشرح والذوق  إذ

أما الفصل الثاني فقد تضمن الحـدیث عـن الداللـة الصـوتیة بمباحثهـا الثالثـة  األول  التكـرار وداللتـه الصـوتیة      
مبحثـین وفـي الفصـل الثالـث كانـت الداللـة الصـرفیة وهـي علـى ،   التناسب اللفظي لثوالثامحاكاة األصوات  الثانيو 

   .صیغ الفعل والثاني دالالت  دالالت أخرىو دالالت صیغ الجموع  فیهاالسم و  صیغ األول دالالت
وفیـه داللــة  اللــة معـاني الكـالمأمـا الفصـل الرابـع فجــاءت الداللـة النحویـة وقـد عقــدت علـى ثالثـة مباحـث األول د   

االسمیة والفعلیة والثالث داللة عوارض بنـاء الجملـة ویشـمل  ،الخبریة واإلنشائیة  والثاني داللة بنیة الجملة الجملة
   ،الحذف والذكر والتقدیم والتأخیر والتعریف والتنكیر

اق اللغـوي والثـاني سـیاق الحـال  یلـي وفي الفصل الخامس  كانـت الداللـة السـیاقیة وتشـمل مبحثـین األول السـی    
  .ومراجعهلبحث ومن ثم  قائمة بمظان البحث ذلك خاتمة بنتائج ا

نـي وجـدت احـد البـاحثین قـد اظ القرآنیة في نهـج البالغـة غیـر أأن اذكر الرغبة في عمل معجم یضم األلف يوال یفوتن
 عـاجمطریقـة ممحمد جعفر الحكـیم وهـو علـى  حثللبا )األلفاظ القرآنیة في نهج البالغة(سبقني في ذلك بعمل اسمه 

  .األلفاظ
ن ذلـك عمـل واسـع ویحتـاج إلـى دراسـة فـأل ؛ المعـاني  معجمـاتأما لماذا لم أصنف األلفاظ القرآنیـة علـى طریقـة     

  .الدنیا في الفصل األول  أوصاف و مشاهد القیامة  :هما  ،قائمة بذاتها  ومع ذلك عقدت لها مثالین تطبیقیین 
شـروح نهـج البالغـة ف ،هـا القـران الكـریم وتفاسـیرهلأما أهم مظان البحث التي أفاد منها الباحث في دراسـته فأو       

المعــاجم اللغویــة وكتــب اللغــة والنحــو القدیمــة ثــم مــن قریــب أو بعیــد ) ع(اإلمــام علــي بوالكتــب المتعلقــة بــالنهج أو 
   .القارئ  مبسوطة في قائمة المصادر والمراجعوالحدیثة والدراسات البالغیة واألسلوبیة أیضا  سیجدها 

مـن خـالل التشـكالت )  ع (وبعد فهـي محاولـة تـوخى البحـث فیهـا بیـان الداللـة القرآنیـة فـي كـالم اإلمـام علـي       
كتـب فـي  اللغویة المختلفة التي یتركب منها الكالم  عامدا إلى اسـتظهار تلـك الـدالالت بمـا تنـاثر مـن لمسـات بیانیـة

  .الباحث في توجیه داللة النص فهمه  فضال عمااللغة 
     
  
  
  
  
  
  



ت ٢٥ .١

  
من كد ومعاناة یستشعرها من ولج هـذا المسـلك وعـرف مشـاق البحـث وصـعوباته،فان شـابها المحاولة  وال تخلو هذه

    .فبتوفیق اهللا ىوتقصیره ،وان كانت األخر ننقص فذلك من قصور االنسا
الــدكتور عــدنان عبــد الكــریم  األســتاذف ري الــوافر إلــى أســتاذي المشــر وفــي الختــام أرى مــن الوفــاء أن أزجــي شــك   

فلـه منـي اخلـص الـدعوات  بـالتوفیق  ،الكتابـة علـى الباحـث مـدة من متابعة ومناقشة وتقـویم وصـبر لما أواله جمعة
ماحییـت  والسداد ومزید من العطاء وال أنسى كل من مد لي ید العون في إتمام هذا البحث وانجـازه  فللجمیـع دعـائي

   ،راجیا من اهللا أن یمن علیهم بفضله في الدنیا واآلخرة 
الهـوى فـي أن أو غلـب وأخیرا  اهللا اسأل  أن یغفـر لـي فـي عملـي هـذا ویتجـاوز عـن سـیئاتي  فلربمـا زل القلـم      

اب فـي سـطور أو قصد فرجـائي المغفـرة ونـوالي الثـو  مبغیر عل) ع (على القران الكریم  أو كالم أمیر المؤمنین أعدو 
َنـا { قد خطتهـا أنامـل باحـث قـد جبـل علـى الـنقص والقصـور  یْ َال تَْحِمـْل َعَل بََّنـا وَ ْأَنـا رَ ن نَِّسـیَنا َأوْ َأْخَط بََّنـا َال تَُؤاِخـْذَنا ِإ رَ

َنــا ِبــ ــَة َل اَق ــا َال َط ْلَنــا مَ َال تَُحمِّ بََّنــا وَ َنــا رَ لِ بْ ــِذیَن ِمــن َق ــى الَّ ــهُ َعَل ْلتَ ــا َحمَ ا َكمَ ْصــرً َنــا ِإ اْغِفــرْ َل ــا وَ اْعــُف َعنَّ البقــرة }  وارحمنــاِه وَ
)٢٨٦( .   

                                                 
  

  الحمد هللا رب العالمین  نأوآخر دعوانا                                    
  

                                                                         
  
  
  
  
  

  احثــــــــلبأ                                                                                  
                                                                                                                                              ٢٠٠٨/ ١٢/ ٤ 



 

                                                     ١ 

 

  
یـك الـنص التامـة لتفكئیـة  فان ذلك یعني استحضار الممارسة القرا )١(كان النص القرآني هو خطاب عقل إذا 

الداللـة مـن وراء  إنتـاجبـالمتلقي ، تجعلـه قـادرا علـى  لما في ذلك مـن سـلطة منوطـة وفهم خفایاه عند القارئ ؛
.والحوارعلى التأمل  القائمذلك التعاطي  

الـــنص وجمالیاتـــه  أســـرارفـــالن معرفـــة  ؛)والقـــارئالـــنص (فـــي تلـــك الجدلیـــة بـــین  التأكیـــدلمـــاذا هـــذا  أمـــا     
مـن هنـا تعـددت زوایـا  فـي ذلـك المنجـز الكالمـي ، تهمقصدی أو المنشئدون الوقوف على میول من  كتملتال

 إسـتجالء، تبعا الخـتالف میـولهم الثقافیـة التـي تـنعكس بـدورها علـى البحث في رؤیة المفسرین للنص القرآني 
  .دالالت النص القرآني 

فكــل .. تكلمهـاتالتـي  األمـةا مــا تـأتي مرتبطـة بخصـائص فخصـائص اللغـة دائمـ((  : یقـول احـد البـاحثین     
یكـون ذلـك التجسـد الكالمـي ، وهـو تجسـد مملـوءٌ بالـدالالت  إذن، فحصـیلة التفكیـر ) ٢())امة تتكلم كمـا تفكـر 

                   لـــنص،اخصـــائص ذلـــك الفهـــم عنـــد متلقـــي  احإیضـــ األولــىلـــذا كـــان مـــن لمختلفــة المناســـبة لـــدواعي الكـــالم ؛ا
  .إلشاراتهن ل هنا دور المتلقي المستنطق للقرآن المبیّ مثّ ) ع( اإلمامو 

،  اإلمـاموسـلطته علـى ق الكشف عن تجلیات ذلك الفهـم فهـي تسـتلزم بیـان مكانـة الـنص القرآنـي ائطر  أما    
فـالنص الـذي ینحــدر ((تسـتوعب الزمـان والمكــان  یــر محـددةمــن نـص مفتـوح علـى دالالت غبمـا یمثلـه القـرآن 

)٣())فهـو قـادر علـى طـرح قـراءات  متعـددة واألمكنـة األزمنـةمع كل قراءة ویستطیع عبـور 
 )ع(أفـادهوهـذا مـا   

بمـا یمتلكـه القـرآن مـن رآن الكریم ونظمه في ذلك المسلك ،لقمن ا أخذهفي تنوع نصوصه وانفتاح دالالتها لما 
اســلوب القــرآن الرائـــع لــیس لــه نظیـــر  إن(( فــي التعبیـــر وجمالیــة فــي البیـــان علــى اخــتالف موضـــوعاته تفــرد 

مــن شــعر ونثــر  األدبیــة آثــارهمیصــوغوا  أن األدبــاءثــم حــاول  العربیــة، ومــنســابق وال نظیــر الحــق فــي اللغــة 
من اجتــه الكریمــة وحاشــیته الرقیقــة وعباراتــه السلســة وعكــف علیــه علمــاء اللغــة وفنونهــا فهــیّ مهتــدین بهــدي دیب

ثمـاره فـي جمیـع فنـونهم فظهـرت للقـرآن نتـائج فریـدة فـي اللغـة  أینعـتحتـى  أذواقهـمعلى عقولهم وامتلك مقـادة 
فــه نطلـق مـن فضـاء القـرآن ومـا خلّ الوجــداني الـذي اُ  بـاألثروهـي نتـائج محكومـة  ) ٤())والنقـد  والبالغـة واألدب

درجـــة  إلـــىوصـــل ذلـــك التــأثیر  عنهـــا، بــلالمعجـــزة التـــي تحــدث  اآلفــاقلـــتلمس  اإلنســـانیةوى ذالجــ إیقـــاظفــي 
  .محافلهماستحسان ذكره واالستشهاد بآیاته في 
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                                                     ٢ 

مــن  يم الحفــل وفــي الكــالم یــوم الجمــع آیــو یكــون فــي الخطــب  أن وكــانوا یستحســنون: ((  الجــاحظ یقــول   
  .) ١())القرآن ، فان ذلك مما یورث الكالم البهاء والوقار والرقة وسلس الموقع

ب عــوالم الــدنیا واآلخــرة ولفــت القــرآن الكــریم مجــاال رحبــا للتأمــل والتفكیــر فــي رحــا أضــاففضــال عــن ذلــك   
 اإلنسـانجـزاء یقـدم علیـه  أوفیه من حساب  اآلخر، ومامسائل تعد الغایة في خلقه كالیوم  إلى اإلنسانانتباه 
فـي الخطــاب القرآنــي نحــو  األساســیةهــذه القضـایا وغیرهــا كانــت مـن المحركــات  الحیــاة،عــن هـذه  یــلالرحبعـد 

غیــر ذلــك بهــذه البنیــة الخطابیــة  أوترهیبــا ،  أوترغیبــا فــي الســامع  ووقعــه أثــرهلــه  بأســلوب، صــیغت  اإلنســان
، فانطالقتـــه كانـــت حیـــث ینطلـــق القـــرآن ) ع( اإلمـــامالقرآنیـــة التـــي مثلـــت ســـلطتها وتجلیاتهـــا علـــى نصـــوص 

والیـوم  عـن اهللا وصـفاته وعـن النبـوة) ع( اإلمامفقد تكلم (( وموضوعاته موضوعات القرآن الكریم في اغلبها ،
وجـود اهللا تعـالى عـین مـنهج القـرآن وهـو االعتمـاد علـى منطـق الحـس والعقـل ومـا  إثبـاتومنهجـه فـي . اآلخـر

  .) ٢())المجرات أعظم إلى الذرةیشمل ویعم جمیع الكائنات من  وتدبیر وقصد وحكمةفیه من صنعة 
الخلــق  إلــىفكانــت نظرتــه  إیمانــهوتقریــر  إســالمهویســتوحیه نصــًا فــي عرفــان لقــرآن الكــریم فهــو یتتلمــذ ل      

فقـد تحــدث كثیـرا عـن عظمــة . ) ٣(األسـتاذوالخـالق نظـرة قرآنیـة یبتكــر مـا شـاء ابتكــار التلمیـذ فـي الحكایـة عــن 
ذا المخلوقـــات،دعــه اهللا ســبحانه مـــن آیــات مودعــة فـــي تلــك ومـــا أب) إنســـانا وحیوانــًا ونباتــًا ( اهللا فــي خلقــه   وإ

قیامـــه بـــین یـــدي الخـــالق العظـــیم  قـــه وحتـــىل فیـــه ابتــداًء مـــن خلان لـــم یـــدع شـــیئًا إال وفّصـــتحــدث عـــن اإلنســـ
فكالمــه عـــام غیـــر محـــدود بحــدود الزمـــان والمكـــان أو األشـــخاص بشـــكل خــاص بـــل هـــو یخاطـــب اإلنســـان ((

فیـه عنــد  واسـعةتكلـم فـي مـا ال معرفـة زد علـى ذلـك انـه  ،) ٤())لزمـان والمكـان ولـذلك فكالمـه ال یعـرف حـدًا ل
ومكاشــــفات  اآلخــــر،الیــــوم  ، وحقــــائق اإللهیــــة واألفعــــالمتلقــــي ذلــــك العصــــر كــــدقائق التوحیــــد فــــي الصــــفات 

  .وغیرها الحساب،
لبـه كـان موضـوع مطا أنالعربـي مـع  اإلنسـانعجـز ن الكـریم أفـالقرآ((  مرهـون بـأثر القـرآن فیـه أمـروهو      

ح عهــد جدیــد تمفتــ أصــبحمتعلقــًا بعــالم آخــر غیــر هــذا العــالم ، ومــع ذلــك عصــره  یغــایر الكــالم المتــداول فــي
كســائر الخصــائص والصــفات  أیضــار بــه نهــج البالغــة فــي هــذه الناحیــة فــي العــرب بــل العــالم وقــد تــأث لــألدب

محاولـة لتفسـیر مـا ورد (( باعثـه للخـوض فـي تلـك المسـائل فهـو  أمـا ) ٥()) قیقة ولید القرآن الكریمهو في الحف
كاللغــة  إلیهــا، اإللمــاح أوفــالقرآن الكــریم كــان دافعــه فــي بســط كثیــر مــن العلــوم  )٦())منهــا فــي القــرآن الكــریم 

   .وغیرهاسیر والفقه وعلم الكالم والتصوف والتف
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ــعــدّ  إلــىكــان یقــوده  اإلســالمفتحسســه عــن ((  الوجــه اآلخــر لتلــك و ه اللســان العربــي المبــین ه دینــًا منقــذًا ، وانّ
فمـــا فـــرط  مبـــین،العربیـــة وكتـــاب اهللا انـــزل بلســـان عربـــي  األبجدیـــةحمـــل علـــى  فاإلســـالمالمســـؤولیة الكبـــرى ، 

   .) ١())ال فارق هذا الهاجس الذي عاش مسكونًا به و  بهذا الهم) ع( اإلمام
اللغـة  إطارهـامـرتبط ببنیـة الثقافـة التـي شـكلت فـي  أمـروهـو  ،)ع(الدین كانتا صـورة واحـدة عنـده فاللغة و      

 أسـراره،هـي ثقافـة جـل توجهاتهـا كـان صـوب القـرآن الكـریم ومعرفـة  القـرآن،فالثقافة السائدة عصـر نـزول . ) ٢(
وال تعــد تلــك  )٣())د اللغــة قعیــهــو الباعــث علــى اهتمــام علمــاء اللغــة بجمــع الشــواهد اللغویــة وت(( فــالقرآن كــان 

 أثـرهقـد یكـون للعنصـر الـدیني (( خلال في منظومة الفكر العربي كما یـرى الـدكتور المسـدي  أوالمالزمة عیبا 
قضـــایا اللغـــة قـــد كانـــت مالبســـة لقضـــایا المعتقـــد فـــي كـــل  أنلـــك ذ العربـــي،فـــي الغفلـــة عـــن التـــراث اللغـــوي 

فـي قضـایا اللغـة  األمـمالحضارات التي عرفت بكتاب سـماوي وقـد نـتج عـن ذلـك حـاجز مـن المحظـورات بـین 
جزئیــــًا بمنظومــــات الــــدین  أوســــیما وان التــــراث اللغــــوي كثیــــرًا مــــا كــــان مســــتوعبًا كلیــــًا  ال،  تدنیســــاً  أوقداســــة 

أي  فلــوال المعتقــد العربــي،قبولــه فــي التــراث اللغــوي  یمكــنال  األمــمصــح ذلــك فــي بــاقي  ْن فــإ ) ٤())والتشــریع 
لخدمتــه ومــن  األســاسالعربیــة التــي قامــت فــي  الدراســاتكــان محــورًا لجمیــع (( لمــا كانــت العربیــة فقــد  القــرآن

  .)٥()) العربیة الفصحىولواله الندثرت اللغة  بینها الدراسات اللغویة
ـ األولـى فاألصـول العربـي،النحو  أوفي بذر مراحل تأسیس العربیة ) ع( اإلمامفمنه كانت انطالقة        ت تجّل

طالــب رضــي اهللا عنــه  أبــيابــن  المــؤمنین علــي أمیــردخلــت علــى : (( الــدؤلي  األســود أبــوقــال  یدیــه،علــى 
اصـنع  أن فـأردتسـمعت ببلـدكم هـذا لحنـًا  إنـي(( فرایتـه مطرقـا مفكـرا فقلـت فـیم تفكـر یـا أمیـر المـؤمنین فقـال 

 إلــي فــالقي ةبعــد ثالثــ أتیتــهفینــا هــذه اللغــة ثــم  بقیــتو  تنــایأحیفعلــت هــذا  إن: العربیــة فقلــت  أصــولكتابــًا فــي 
والفعـل مـا  ،عـن المسـمى أنبـأاسم وفعل وحرف فاالسم مـا  :رحیم الكالم كلهبسم اهللا الرحمن ال((صحیفة فیها 

عــن معنــى لــیس باســم والفعــل ثــم قــال تتبعــه وزد فیــه مــا وقــع لــك ،  أنبــأوالحــرف مــا  ،عــن حركــة المســمى أنبـأ
نمـــالـــیس بظـــاهر وال مضـــمر ،  ظـــاهر ومضـــمر وشـــيء ثالثـــة األســـماء ّن أ األســـودواعلـــم یـــا أبـــا  تتفاضـــل  وإ

فكــان  علیــه،وعرضـتها  أشــیاءفجمعـت منــه  األســود أبــوقـال )) فــي معرفــة مـالیس بظــاهر وال مضــمر العلمـاء 
فقـال لـم تركتهـا فقلـت لـم  لكـن،ولـم اذكـر ) ولعـل وكـأن  إن وأن ولیـت(ف النصـب فـذكرت منهـا ذلك من حـرو 

وعلیـه یمكـن البنـاء مـن ذلـك الـنص وغیـره انطالقـة الحركـة ، ) ٦())احسبها منها فقال بل هي منهـا فزدهـا فیهـا 
العامـل الـدیني قـد دفـع العـرب ف                    .اللغویة والتوسع في رحابهـا لغـرض صـیانة القـرآن الكـریم 

                                                
 )بحث( ١٦٠،  لبرادعيا خالد محیي الدین: صورة الفنیة في نھج البالغةال _  ١
  ٩٢: نصر حامد أبو زید: لفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الھیمنةالنص، السلطة، الحقیقة، ا :ینظر _ ٢
                                ١٠٢  :عبد المجید عابدین :دراسة النحو العربي في ضوء اللغات السامیة  إلىلمدخل ا _  ٣
 . ٣٠:  عبد السالم المسدي: الفكر العربي واأللسنیة _  ٤
 ١١٥: رمضان عبد التواب :فصول في فقھ العربیة  _  ٥
 خدیجة:المدارس النحویة :وینظر  ، ١٨:ة االلباء في طبقات األدباء نزھ: وینظر  ٢٣٩، ٢٣٨:أمالي الزجاجي  _ ٦

  ٥٨: ألحدیثي 



 

                                                     ٤ 

 اإلمــامبشــكل عــام وعلــى ) ١(.والسیاســيكالعامــل القــومي  أخــرىعوامــل ضــال عــن فحفــظ نــص القــرآن  إلــى أوال
یستشــعر ذلــك الخطــر فــي ) ع( اإلمــامفالســلطة الدینیــة للــنص القرآنــي جعلــت مــن .بشــكل خــاص ) ع(علــي 

مــــن تحصــــیل  أصــــعبعظیمــــة الن االبتــــداء بهــــا (( ذلــــك العلــــم وهــــي  أصــــول إرســــاء إلــــىاللحــــن ممــــا قــــاده 
ذلـــك علمـــه  إلـــىیضـــاف ، )٢())تقـــدم العلـــم وتكـــاثر النـــاظرین فیـــه نهـــا النحـــاة بعـــدالمجلـــدات الضـــخام التـــي دوّ 

فـــي ) ع(مســـلك یبـــرز الـــدوافع الدینیـــة عنـــده  القـــرآن، فهـــومنـــه فـــي تفســـیر التـــي صـــدرت  واإلشـــاراتبالتفســـیر 
وردت  فقـد القـرآن  لتفسـیروفهمـه  أسـبقیتهمـا یؤكـد  أمـا.دالالتـهحرصه على بیان معاني القرآن الكریم وكشـف 

طالــب رضــي  أبــيبــن صــدر المفســرین والمؤیــد فـیهم فعلــي فأمــا ((  :عطیــةكثیــرة تثبــت ذلــك قــال ابـن  إشـارات
مــن تفسـیر القــرآن  أخـذتوقـال ابــن عبـاس مــا  ..لــه وكمّ  لألمـرد عنـه ویتلـوه عبــد اهللا بـن عبــاس وهـو تجــرّ اهللا 

مــنهج واحــد فــي التعــاطي مــع القــرآن  االقتصــار علــى األخــذوال یعنــي ذلــك  ) ٣())طالــب  أبــيفعــن علــي ابــن 
ق ائن یؤســس لكیفیــة التعامــل مــع القــرآن وفهمــه بــالطر كــا) ع( اإلمــام إن، بــل ،مثــل مــا ورد عنــد ابــن عبــاس 

تاركـا للمفسـر اسـتعمال مـا یریـده فـي تعاطیـه  وغیرها،االنزالق ،أي التفسیر بالرأي  إلىالمشروعة التي التؤول 
 أعطـت. )٤())مـن اعلـم الصـحابة بمواقـع التنزیـل ومعرفـة التأویـل ((كـان  إذولعـل معرفتـه بالتأویـل  النص،مع 

  .القرآنفسحة واسعة للمتلقي في سلوك تلك المعرفة في استنطاق 
لنظـر فـي ذلـك ان االنشغال بتلك المعرفة القرآنیة ، والولع بالتفسـیر أدى فیمـا بعـد إلـى اك ، فضال عن ذل    

علمــا شــرعیا  أصــبح إذ(( دینیــة مفادهــا العقــاب فــي اآلخــرة إن لــم ینصــب االهتمــام علــى دراســته  العلــم، نظــرة
یتجدد ال باالحتمال واإلمكان بل باالقتضاء والوجوب حتى خشي بعض علماء الدین علـى مـر الزمـان عقـاب 

علـى وفـق مـا یتعلـق  والمنـاهج،الـذي تختلـف فیـه الـرؤى  ) ٥())ر القـرآن یاآلخرة إن هم لـم یتوجـوا حیـاتهم بتفسـ
 اإلمــاموقنواتهــا عنــد  اإلبداعیــةففیمــا یخــص الملكــة  .تحــرك بهــا نحــو الــنص یبالروافــد المعرفیــة والمیــول التــي 

دء كـان حفظــه فـي التفـرد بفهـم القــرآن وهیمنـة الـنص علیـه یــرتبط بجـذور تتعلـق بحفـظ القــرآن وجمعـه فالبـ) ع(
اقرأ من علي عرض القـرآن علـى النبـي وهـو مـن الـذین حفظـوه بـال  أنثىیت ابن مارأ: (( ـلمي قال الس .القرآن

انقطاعـه فتـرة الخلفـاء الثالثـة  إلـىبعـض الروایـات  تشـیر إذوتـأتي بعـد ذلـك مرحلـة الجمـع ،  ) ٦())شك عنـدنا 
  سببًا  هبعض الباحثین في عدّ دفع  أمروهو . ) ٧(ظهفي جمع القرآن وحف
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التـي جعلـت مـن هـذا الرجـل  األسـبابمـن  نهماك عليٍ  فـي جمـع القـرآن وقراءتـه كـانا إن(( خطیبا  إبرازهفي 
وتجلیهـا  اإلمـاموهي فـي نهایتهـا قنـوات كاشـفة عـن حضـور الـنص القرآنـي فـي توجهـات  ) ١())خطیبا مصقعا 

وان  جبـل،فـي  أونزلـت فـي سـهل  وأیـنوقـد علمـت فـیمن نزلـت  إال آیـةمـا مـن ) : (( ع(في نصوصـه ،یقـول 
) ٢())فقـدتموني لـم تجـدوا مـن یحـدثكم مثـل حـدیثي  إن فـأنكمتفقـدوني  أنقبـل  جما، سـلونيبین جوانحي لعلما 

والنـار والعـذاب والقیامـة  والجنـة،وما ظهر من تنوع في نصوصه في الحـدیث عـن التقـوى والـدعاء والموعظـة 
 .الكالمیـة) ع( اإلمـامدلیل على تجلي سلطة الـنص القرآنـي بحضـورها الـدیني فـي سـیاقات  .وغیرهاوالحساب 

بالـذات ،  واألدبـينفسـها بشـكل كبیـر علـى الـنص البشـري تفـرض  أنلما للنص الـدیني مـن سـلطة اسـتطاعت 
ولتوضــیح تلــك الســلطة ســیقف البحــث علــى ) ٣(والمواقــف والعقائــد باألفكــارالخطــاب الــدیني یزخــر  إّن الســیما و 

) مشـــاهد القیامـــة( األول ) ع(اإلمـــاممثالتهـــا فـــي كـــالم مثـــالین تطبیقـــین ،یـــراد منهمـــا بیـــان الداللـــة القرآنیـــة وت
، وباالتجاهــات التــي ) ع( اإلمــاملمــا یلحــظ فیهمــا مــن تكثیــف واضــح فــي نصــوص ) الــدنیااوصــاف (والثــاني 

ولمــا یتــوافر فیهــا مــن الصــور . .القــرآنتتــوزع معظــم ســور  فألنهــا؟ القیامــةلمــاذا  أمــا. رســمها القــرآن فــي ذلــك 
،اسـتهدف )٤(إلیهـاتلمـیح  أو إشـارة أوفال تكاد سورة واحـدة مـن سـور القـرآن تخلـو مـن ذكـر . .واإلیقاعوالحركة 

الترهیــب بــذكر فظاعــة العــذاب  أوالترغیــب بعــرض مشــاهد النعــیم والجنــان  أســلوبالقــرآن الكــریم فــي اغلبهــا 
عداده اإلنسانلشد  وشدته، ویـؤثر فیهـا  اإلنسـانیةیقـرب ذلـك العـرض مـن الـنفس  وبأسلوب الیوم،ذلك لتلقي  وإ

حیـــث التمثـــل المكثـــف لتلـــك المشـــاهد وعرضـــها فـــي اغلـــب  نهجـــه،فـــي ) ع(علـــي  اإلمـــاماســـتلهمه  وهـــذا مـــا.
لمـا  )تشـویقًا وتحـذیراً (ذلك المصـیر  إلىوتنبیهه  اإلنسانتذكیر  الغایة، وحكمه،ودون ذلك في رسائله  خطبه،
وعــال فــي ذلـك التــدبیر المــتقن القــائم علــى نظــام  فــي ذلــك الموقــف مــن جانــب واثبـات قــدرة الخــالق جــلّ  ینتظـر

غلـب خطبـه الوعظیـة بأسـلوب مــؤثر مشـكًال ذلـك فـي ا آخـر،دقیـق فـي خلـق تلـك العـوالم ومـا فیهـا مـن جانــب 
ومشـــاهدها،  قیامــةال ألســماء) ع(اإلمــام یلحــظ فــي اســتعمال أنتجلیــات ذلــك التمثــل فــیمكن  أمــا . فــي الــنفس

  .علیهتأثره بالقرآن الكریم وانعكاس ذلك الطابع التصویري  نتیجة
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فـي  األسـماءلتـوحي هـذه (( وسـیاقاتها وتأثیرهـا فـي السـامع الءممختلفـة للقیامـة تـت أسـماءالقـرآن الكـریم  أورد   
فهـو الیـوم اآلخـر واآلخـرة عنـدما یكـون فـي مقابلـة الحـدیث عـن الـدنیا  المقام،بالمعاني التي یستدعیها  اأماكنه

مثیــرا فــي الــنفس هــذه  القیامــةویــدعى بیــوم ... عنــد الحــدیث عنــه مالحظــًا فیــه هــذا التقابــل  أو بهــا،وموازنتــه 
راد المبثــوث ، وبیــوم الــدین ملحوظــًا كــالج أجــداثهممــن  األمــواتالحركــة المائجــة المضــطربة التــي ینبعــث فیهــا 

، أوبعملـــه خیـــرًا  إنســـانفیــه انـــه الیـــوم الـــذي یجـــزى فیــه كـــل  فیـــه یفصـــل بـــین الصـــواب  إذوبیــوم الفصـــل  شـــرًا
دعـــي بالســـاعة كـــان  فـــإذا المـــوت،یـــوم الحیـــاة بعـــد  ألنـــهوبیـــوم البعـــث  فیـــه،والباطـــل فصـــًال عملیـــًا ال شـــبهًة 

بالقارعــة فلشـــدة  أوبالحاقــة فــالن وجودهــا حـــق ال مریــة فیــه ،  أو،  ةوالمباغتـــ المفاجــأةمالحظــًا فیــه عنصــر 
مــن ) ع( اإلمـام أفـاد، )١())والمفاجـأةشـدیدة القـرب  فألنهـا اآلزفـةبیـوم  أو وأهـوالهولهـا ومـا فیهـا مـن مصـائب 

المجــــاالت الداللیــــة  أهــــم أمــــاآخــــر  ىإلــــمــــن نــــص  متنوعــــةتوظیفهــــا فــــي حقــــول داللیــــة مختلفــــة وبمقاصــــد 
ففـــي  الخاصــة،لكـــل اســم مجاالتــه  إن إذیــوم القیامــة فـــیمكن فهمهــا مــن خــالل ســیاقاتها  أســماءالســتعماالت 

 أوانصــرافًا بالــذات  أمــاالشــئ بعــد االنصــراف عنــه  إلــىوهــو مــن العــود أي الرجــوع ) المعــاد(اســتعماله الســم 
 )٢(إلیـــه،عـــود وللزمـــان الـــذي یعـــود فیـــه وقـــد یكـــون للمكـــان الـــذي یعـــود والمعـــاد یقـــول لل..  بالعزیمـــة أوبـــالقول 

 إلــىوكالهمـا محتمـل فـي القیامــة زمانـًا ومكانـًا ، اسـتعمله القــرآن بصـیغ فعلیـة مختلفـة تــدل علـى عـودة الخلـق 
ــاَد وَ ) : ((ع(یقــول :.ووظفهــا فــي مجــاالت مختلفــة ) ع( اإلمــاممنهــا  أفــاد )٣(اهللا ســبحانه وتعــالى ، َ ع ْلمَ وا َا ــاِدرُ َ فـَب

ُه  ـنـْ َُسـدَّ عَ ُ وَ ي ْألََجـل َهَقُهُم َا رْ ُ وَ يـَ ل ْألَمَ َقِطَع بِِهُم َا نـْ ُوِشُك َأْن يـَ لنَّاَس ي نَّ َا إِ ْآلَجاَل َف ـا  ْم َسابُِقوا َا ـِل مَ ثْ ـي مِ َْحتُْم فِ ـةِ فـََقـْد َأْصـب َ لتـَّْوب ـاُب َا َ ب
ـَدارُِكْم وَ  َْسـْت بِ ـْن َداٍر َلي ــى َسـَفٍر مِ َل ـو َسـبِيٍل عَ نُ ـتُْم بـَ َلُكْم وَ أَنـْ ـبـْ ـْن َكــانَ قـَ ـَة مَ َ لرَّْجع ـهِ َا ْ َلي تُْم َسـَأَل إِ ــرْ َِحـاِل وَ أُمِ ت َهـا بِاِالرْ نـْ ـتُْم مِ ــْد ُأوِذنـْ َق

يَها بِالزَّاِد  غـالقفـي نفـوس مخاطبیـه قبـل االنقطـاع عـن الحیـاة ) تحریك الهمـة(مریدا  )٤())فِ وفـي  التوبـة،بـاب  وإ
ـَع بِاْلَكَفـاِف وَ رَِضـيَ (( ):ع(یقول تحریك الهمة (ذلك المجال نفسه أي  نِ ْلِحَسـاِب وَ َق ِ ـاَد وَ عَِمـَل ل َ ع ْلمَ ـْن ذََكـرَ َا ِمَ َى ل طُـوب

ــ ــهِ عَ للَّ وهــو مطلــب مــرتبط .ربــهالن مــن تــذكر عمــل واســتعد لمالقــاة  العمــل،، مقــدمُا ذكــر المعــاد علــى )٥()) ِن َا
 أذهـانالمسـیطرة علـى  األولـىالغایـة  اإلسـالمللزوم ذلك المسلك الذي كان في بدایة صدر  واإلقناعبالتهذیب 

  )٦(اإلسـالم أرسـاهاد مایـدعمها فـي القـیم الخلقیـة التـي ــــكانت تج إنها خاصةذوقین على السواء المبدعین والمت
ـورُ : (( )ع(یوضـع فیهـا قولـه  أنفـیمكن ) الخضـوع واالسـتكانة(مجـال  أما ُ ْألُم ِت َا ا تََصـرَّمَ لـدُُّهورُ  َحتَّـى إَِذ َقضَّـِت َا وَ تـَ

ــارِحِ  َط اِع وَ مَ َ ـب لسِّ ِ َا ة ــوِر وَ َأْوِجـرَ ُ لطُّي ـوِر وَ َأوَْكـاِر َا ُ ْلُقب ائِِح َا ـْن َضــرَ َجُهْم مِ لنُُّشـورُ َأْخـرَ ــى  وَ َأِزَف َا َل ـيَن إِ ْهِطعِ ُ ِ م ـرِه ــى َأمْ َل اعًا إِ ـِك ِسـرَ ِ َهال ْلمَ َا
امًا ُصُفوفًا يـَ  َ ي وتًا قِ اِدهِ رَِعيالً ُصمُ َ ع َ مَ ْلب ُفُذُهُم َا لــنـْ ُهُم َا ُ ُْسِمع اِعي ـَصرُ وَ ي ِهْم دَّ ْ َلي   عَ

                                                
 ٢٨٩: احمد احمد بدوي: من بالغة القرآن_  ١
 ٥٩٤، ٥٩٣: الراغب األصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن  :ینظر  -  ٢
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 ١٣٦: ١٨/ ٤٢حكمة :ن                  . م _  ٥
  ٤٠٠: جابر عصفور: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي :ـ  ینظر  ٦
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ــةِ  لَّ لذِّ ِالْستِْســالَِم وَ َا ةِ وَ َضــرَعُ َا ِالْســتَِكاَن ــوُس َا ُ ) معــاده إلــىمهطعــین (یتحــرك نحــو یــوم القیامــة بأســره،فالمشــهد  )١())َلب
معـاده سـبحانه الـذي  إلـىفمهطعـین أي مسـرعین ((هم فیه من وجل واضطراب مصورًا حال الناس یومئٍذ وما 

الرعیـل القطعــة مــن الخیــل شــبههم فـي تالحــق بعضــهم بــبعض برعیــل  صــموتا،یعیــدهم فیــه ، ورعــیًال  أنوعـد 
) المعـاد(وقـد تـرد لفظـة  )٢())مـنهم ینفـرد عـن اآلخـر  أحداال یدع  اإلسراعالن  منها،الخیل أي الجملة القلیلة 

ـِذي (() ع(یوضـع فیـه الكـالم ، یقـول  أنفي سیاق آخر لتعطي مجـاًال داللیـًا آخـر یمكـن  لَّ ـهِ َا للَّ ى َا ْقـوَ ُأوِصـيُكْم بِتـَ
َهــــى رَغْ  تـَ نْ ُ ــــهِ م ْ َلي ــــتُِكْم وَ إِ َ ب ِ َجــــاُح طَل ــــهِ َن ــــادُُكْم وَ بِ َ ع َُكــــوُن مَ ــــهِ ي ْ َلي ــــَدأَ َخْلَقُكــــْم وَ إِ تَ بـْ ِ ــــي ا امِ رَ ــــهِ مَ ْ َلي ُكْم وَ إِ ِ يل هُ َقْصــــُد َســــبِ ْحــــوَ ــــتُِكْم وَ َن َ ب

ْفــَزِعُكْم  وتنتهــي الرغبــة وتقصــد الســبل والیهــا  لطلبــةاالغایــة التــي بهــا تــنجح ) التحقــق(قاصــدًا تأكیــد ذلــك  )٣())مَ
نَّ (( ):ع(فیتضــح فــي قولــه ) التثبیــت(مــا مجــال أ). والیــه یكــون معــادكم(یلتجــئ مــن الفــزع فــي یــوم المعــاد  ــإِ َف

ــْن ُكــلِّ َهَلَكــةٍ  َجــاٌة مِ َلَكــةٍ وَ َن ــْن ُكــلِّ مَ ــٌق مِ ــاٍد وَ ِعتْ َ ع ُة مَ ِخيــرَ وَ َذ ــاُح َســَداٍد  ْفتَ ــهِ مِ للَّ ى َا ْقــوَ فــي ) معــاد(جــاءت لفظــة  إذ )٤())  تـَ
للتقـــوى لفـــظ ) ع(وكیـــدها بالوصـــف فهـــي مفتـــاح وذخیـــرة یـــوم القیامـــة، اســـتعار اإلمـــام ســـیاق تثبیـــت التقـــوى وت

ســببًا لالســتقامة علــى الصــواب والقصــد فــي صــراط اهللا المســتقیم إلــى ثوابــه المقــیم الــذي هــو بوصــفها المفتــاح 
ن المفتــاح ســبب للوصــول إلــى مــا یخــزن مــن األمــوال و  المطالــب،أفضـل  ) الســاعة(وقــد تســتعمل  ) ٥(.النفیســةإ

ـــا(( :تعـــالىقـــال  القیامـــة،للداللـــة علـــى  َ ـــا ِفیه ْطنَ ـــا فَرَّ ـــى مَ ا َعَل نَ تَ ـــا َحْســـرَ وا یَ ـــاُل ـــًة قَ ْغتَ ـــاَعُة بَ مُ السَّ َذا َجـــاَءتْهُ ـــى ِإ  ()َحتَّ
َض (( تعــالىوقــال )٣١ :األنعــام اْألَرْ اِت وَ اوَ ــا السَّــمَ ْقنَ ـــا َخَل مَ ــٌة فَاْصـــفَِح  وَ یَ ــاَعَة َآلتِ إِنَّ السَّ ــاْلَحقِّ وَ الَّ ِب ـــا ِإ مَ ُ ه نَ یْ ــا بَ مَ وَ

ـــْفَح اْلَجِمیـــلَ  فـــي مجـــاالت داللیـــة ) ع( اإلمـــاماســـتعملها  )٦(.وغیرهـــا مـــن اآلیـــات الكریمـــة )٨٥:الحجـــر( ))الصَّ
ــتُْكْم وَ (( ):ع(فــداللتها علــى التهویــل مــثال یقــول  الســامع،لخــاص فــي مختلفــة لهــا تأثیرهــا ا ــْد أَتـَ َْحَة َق ــي لصَّ وَ َكــَأنَّ َا

نْكُ  َحلَّْت عَ ِْضمَ ُ وَ ا اِطيل َ ْألَب نُْكُم َا ْد َزاَحْت عَ ْلَقَضاءِ َق َفْصِل َا ِ ْزتُْم ل رَ تُْكْم وَ بـَ َ ِشي ْد َغ َة َق اعَ لسَّ ْسـتََحقَّْت بُِكـَا ِ ُ وَ ا َلل ْلعِ ْلَحَقـائُِق وَ ُم َا ُم َا
ــوا بِالنُّــُذرِ  ُ ع فِ تَ نـْ ِ ِر وَ ا َ ي ــاْلغِ وا بِ ــرُ بِ ْعتَ ِ ِر وَ ا َ ب ــاْلعِ ــاتَّعِظُوا بِ َها َف َصــاِدرَ ــورُ مَ ُ ْألُم هــو محســوس علــى  مــا أضــفى إذ )٧())َصــَدرَْت بُِكــُم َا

وهـي مـن ((والساعة قـد غشـیت النـاس،  أتتالصور قد  طة التشبیه فالصیحة أي نفخةاسالصیحة والساعة بو 
 لــه وقعــه وقوتــه فــي بأســلوب إیــاهتهویــل ذلــك الیــوم ، مبــرزًا  للداللــة علــى )٨())الغشــاوة أي مــا یغطــى بــه الشــئ

عمل فـي وقـد تسـت) .قـد(المتلقي مـن حیـث تالحـق الجمـل وقصـرها فضـال عـن نسـقها الموسـیقي المؤكـد بــ سمع
ـَث ((: معلقا على قوله تعالى ) ع(، قال ) قدرة اهللا سبحانه( إثباتمجال  ـزُِّل اْلَغیْ نَ ُ ی ُ ِعْلـمُ السَّـاَعِة وَ ـَده َ ِعنْ نَّ اللَّه ِإ

ــوُت  ٍض تَمُ ــَأيِّ َأرْ ْفــٌس ِب ــْدِري نَ ــا تَ مَ ــاَذا تَْكِســُب َغــدًا وَ ْفــٌس مَ ــْدِري نَ ــا تَ مَ َحــاِم وَ ــا ِفــي اْألَرْ ــمُ مَ ْعَل یَ  )))٣٤: لقمــان)(وَ
ـــجم أووقبــیح  أنثــى أومــن ذكــر  األرحــامفــیعلم ســبحانه مــا فــي  ـــیل وســ  )١(..))ســعید  أو بخیــل وشــقي أوخي ـــــ

                                                
 ١٩٧:  ٦/ ٨٢خ : شرح نھج البالغة  _  ١
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: التـي یعجـز عنهـا البشـر  اآللهیـةالعلم ، وهو كمال القدرة  الساعة تشیر في سیاقها إلى تفرد اهللا بهذا فلفظة 
لــع علیــه أحــدا مــن خلقــه وهــي األمــور الخمســة المعــدودة فــي اآلیــة فقــد تفــرد اهللا ســبحانه بهــذا العلــم ولــم یط(( 

َة ) : ((ع(فیــدخل فیــه قولــه ) التنبیــه والتحــذیر(، أمــا مجــال ) ٢())المــذكورة ـــاعَ لسَّ َُكــُم َا اء رَ ُكْم وَ إِنَّ وَ ــامَ ــَة َأمَ َ ْلغَاي نَّ َا ــإِ َف
ِكُ  ـَأوَّل ــرُ بِ تََظ نْ ُ ـا يـ نَّمَ إِ ْلَحُقــوا َف كــم السـاعة تحــدوكم وان وراء: (( یقـول ابـن أبــي الحدیـد، )٣()) ْم آِخــرُُكْم تَْحـُدوُكْم تََخفَُّفـوا تـَ

نمـا جعلهــا وراءنـا ألنهـا إذا وجــدت سـاقت النـاس إلــى موقـف الجـزاء كمــا یسـوق الـداعي اإلبــل  ، أي تسـوقكم وإ
 ) ٤())یحفــز اإلنســان مــن خلفــه ویحركــه مــن ورائــه إلــى جهــة مــابین یدیــه  فلمــا كانــت ســائقة لنــا كانــت كالشــيء

أي أمـــامكم الموقــف والجــزاء یســوقكم إمــا إلــى الجنـــة أو  تحــدوكم،ویحتمــل أن یكــون المعنــى وراءكــم الســاعة 
ــوَب (( :تعـالىیقـال لمــن خلفـه نحـو قولــه (( مــن المشـترك اللفظــي ) وراء( النـار، فلفـظ ْعقُ ْسـَحاَق یَ اِء ِإ رَ ِمــْن وَ [  )وَ

َكــاَن (( :نحــوویقــال لمــن كــان قدامــه .. ] .٧١: هــود  ــكٌ  وَ لِ ــمْ مَ اَءهُ رَ وفــي نــص آخــر یبــرز ) ٥(]))٧٩ :الكهــف[ )وَ
ــُة ) : ((ع(،یقــول ) والتخویــف اإلنــذار(اســتعمالها للداللــة علــى  َحجَّ َضــَحْت مَ ََصــائِِر وَ وَ ْلب ائِرُ ِألَْهــِل َا ــرَ لسَّ ــِت َا َ َجاب ْن ِ ــِد ا َق

ْجِهَهـــا وَ ظََهـــ ـــْن وَ ُة عَ ـــاعَ لسَّ ِت َا َِخابِِطَهـــا وَ َأْســـَفرَ ْلَحــقِّ ل ـــِمَهاَا سِّ وَ تـَ ِمُ ــُة ل ْلعَالَمَ ِت َا فـــي مقـــام التحـــذیر ((وهـــو كـــالم یقـــع  )٦())رَ
مقبل واثبت له الوجه الـذي هـو مـن خـواص المشـبه بـه علـى سـبیل  بإنسانبقرب القیامة حیث شبهها  واإلنذار

لـذلك  اإلنسـان إعـدادذلـك  قاصـدا مـن، )٧())مـا یبـدو مـن الشـخص المقبـل وجهـه أولاالستعارة التخییلیة ،فـان 
  .)ع(الظهور الذي تبرز فیه الخالئق ، وهو یوم القیامة المعبر عنه بالساعة في كالمه 

ـاُكمْ ِمـْن : (للمـوتى ومنـه قولـه تعـالى مـن اهللا  اإلحیـاءویـراد بـه  ،)البعث( األخرىالقیامة  أسماءومن    ثْنَ عَ ـمَّ بَ ُث
ُكمْ  ِت ـــوْ ْعـــِد مَ فـــي مجـــال ) ع( اإلمـــاموظفـــه  )٨(م لیـــوم البعـــث ،نـــاكم وبعـــث المـــوت نشـــرهییحأي ا )٥٦: البقـــرة)(بَ

نُوَن َأْجــَداثًا وَ  ) : ((ع(یقــول ) التعظــیم والقــدرة( َُضــمِّ ْحتَِضــارًا وَ م ِ ُوُضــوَن ا ْقب ْقتَِســارًا وَ مَ ِ ــوَن ا ُ ُوب ب رْ ــَدارًا وَ مَ ْقتِ ِ ــوَن ا ْخُلوُق ــادٌ مَ َ ِعب
ـِدينُوَن  ادًا وَ مَ ـرَ ـوَن َأفـْ وُث عُ بـْ اتـًا وَ مَ َف نُوَن رُ ـُزوَن ِحَسـاباً َكائِ يـَّ مَ ُ ً وَ م یـراد منـه البعـث یـوم القیامـة  أفـرادافمبعوثـون .  )٩())َجـَزاء

لمالقاة الجزاء ،وفي الوقت نفسه تبیان غلبة اهللا سـبحانه وقهـره لمـن تكبـر ونـازع اهللا فـي عظمتـه فهـو المقتـدر 
لــذلك ســمي بیــوم  لقیامــة،االجمــع فهــو الیــوم الــذي تجمــع فیــه الخالئــق یــوم  أمــاوالباعــث .. .والقــابضوالــرب 
نِ (( :تعـالىقـال  الجمـع، ُ مُ التََّغـاب ـوْ ـَك یَ ـِع َذلِ ِم اْلَجمْ ـوْ یَ ُكـمْ لِ ُ ع ْجمَ مَ یَ ـوْ أي یجمـع النـاس فیـه لفصــل ]  ٩ :التغـابن[) یَ

  من ) التفخیم والشدة(ووظفه في مجال ) ع( اإلماملهمه ــاست )١٠(القضاء بینهم ،
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ـاِل ُخُضـوعًا قِ وَ ذَ (( :یقولهول ذلك الیوم ،  ْألَْعمَ ْلِحَسـاِب وَ َجـَزاءِ َا َقـاِش َا نِ ِ ْآلِخِريَن ل يَن وَ َا ِ ْألَوَّل يهِ َا للَّهُ فِ ُع َا َْجمَ ْومٌ ي َِك يـَ امـًا ل َ ي
فْ  نـَ ِ ْوِضــعًا وَ ل ــهِ مَ ْ ي َقَدمَ ِ َجــَد ل ــْن وَ ُهُم َحــاالً مَ َأْحَســنـُ ْألَرُْض َف ُق وَ رََجَفــْت بِِهــُم َا ــرَ َ ْلع ُهــُم َا ــْد أَْلَجمَ تََّســعاً َق ُ  أبــيابــن عبــر ، )١())ِســهِ م

ل العــرق وتتحــرك ییستقصــى فــي الحســاب ویســأي  ...شــرح حــال یــوم القیامــةعــن هــذا المعنــى  بانــه  الحدیــد 
حـاال مـن وجـد لقدمیـه موضـعا ومـن وجــد  األحسـنوتضـطرب ثـم یحصـل الزحـام الشـدید فیكـون هنـاك  األرض
فــال  ،)٣(فیجــازى بحســبه اإلنســانوقــد یســمى یــوم القیامــة بیــوم الحســاب أي مــا یحاســب علیــه  )٢(یســعه  مكانــا

ـ : (تعالى  مَ مْ َعـَذاٌب َشـِدیٌد ِب ُ ه یِل اللَِّه َل ِذیَن یَِضلُّوَن َعْن َسِب نَّ الَّ مَ اْلِحَسـاِب ِإ ـوْ ُسـوا یَ ،وقـال تعـالى  )٢٦: ّص )(ا نَ
ِم اْلِحَسـاِب : ( ـوْ یَ ـا تُوَعـُدوَن لِ فـي دالالت  إیاهـاموظفـا ) ع( اإلمـامقـد اسـتثمرها  وغیرهـا،] . ٥٣: ص [ ) َهَذا مَ

نَّهُ ) : ((ع(قال مقصودة قد بینها السیاق ، إِ ْلَفرِّ َف َن َا ُوا مِ ْستَْحي ِ ْلَكرَّ وَ ا اِودُوا َا ْلِحَسـاِب وَ  فـَعَ ـْومَ َا ـارٌ يـَ ْألَْعَقـاِب وَ َن ـي َا ـارٌ فِ عَ
ْشـــيًا ُســـُجحا ـــْوِت مَ ْلمَ ـــى َا َل ُشـــوا إِ مْ ِ ُفِســـُكْم نـَْفســـًا وَ ا ـــْن أَنـْ ــوا عَ ـ ُ علـــى التـــوبیخ ) یـــوم الحســـاب(تـــدل اللفظـــة  إذ )٤())◌ً ِطيب

 أبــيعــن الثبــات والجهــاد ، یقــول ابــن ) ع(عرضــها فــي حدیثــه  وهــذا مــا یفصــح بــه) ع(والتأنیــب فــي كالمــه 
ثـم قـال ونـار الحسـاب الن ...  اآلبـاءیعیـرون بفـرار  األبنـاءفـان  األوالدأي في  األعقابعار في : (( الحدید 
قِ : ((قــال تعــالى . .عظــیممــن الزحــف ذنــب  الفــرار فــًا لِ تََحرِّ الَّ مُ ُ ِإ ه ــرَ ُ ــٍذ ُدب ئِ مَ وْ لِِّهمْ یَ ــوَ ُ ــْن ی مَ ــٍة وَ ــى ِفئَ َل تََحیِّــزًا ِإ ــاٍل َأوْ مُ تَ

ـــنَّمُ  َ ُ َجه اه ـــْأوَ مَ ـــِه وَ َغَضـــٍب ِمـــَن اللَّ ـــاَء ِب ـــْد بَ ) ع( اإلمـــام أراد أالســـتعمالي، وبـــذلك المقصـــد )٥( ))]٨:  األنفـــال )(فَقَ
 األثــروالثانیـة )  األعقـابالعـار فـي (لـدنیا وهـو اثـر الفـر فـي ا األولـىالتـأثیر فـي السـامع مـن زاویتـین ،  إحـراز
، مثیــرا فــي الــنفس هــذه الحركــة  أیضــا) القیامــة(ویــدعى ذلــك الیــوم بـــ) النــار یــوم الحســاب (وهــو  اآلخــرةفــي 

یكـــون مـــن مـــا  أصـــلهاالن  )٦(كـــالجراد المبثـــوث أجـــداثهممـــن  األمـــواتالمائجـــة المضـــطربة التـــي ینبعـــث فیهـــا 
اسـتعملت بهـذا االسـم للداللـة  وقـدمن القیام دفعه واحدة ، ادخل فیها الهاء تنبیها على وقوعها دفعة،  اإلنسان

بهــذا االســم ، استشــعارا بمــا لهــا مــن وقــع یــؤثر ویعیــد  بأكملهــافضــال عــن تســمیة ســورة ) ٧(علــى قیــام الســاعة ،
المختلفـة التـي یمكـن  دالالتـهباسـتعماله مفیـدا مـن ) ع(اإلمـامعنـي .فـي عالقتـه مـع ربـه سـبحانه  اإلنسانبناء 

ـــْعَداِن ) : ((ع(یقـــول  ).العـــدل(توظـــف فـــي مجـــاالت متنوعـــة، ففـــي مجـــال  أن لسَّ ـــى َحَســـِك َا َل ـــهِ َألَْن أَبِيـــَت عَ للَّ وَ َا
َُصفَّ  ْألَْغالَِل م َُسهَّدًا َأْو ُأَجرَّ فِي َا ِ م اِصـبًا ل ـاِد وَ َغ َ ب ْلعِ ْعِض َا ـبـَ ِ ِمـًا ل ـةِ ظَال امَ َ ي ْلقِ ـْومَ َا ُسـوَلهُ يـَ ـهَ وَ رَ للَّ ْن َأْن أَْلقَى َا ـَن  َشـْي دًا َأَحبُّ إَِليَّ مِ ءٍ مِ

ْلُحطَاِم  ا تحقیـق مریـدوتجمـع حولـه المعنى،ه الداللـة یمثل مدار النص الذي تكثفت فیـ) یوم القیامة (فلفظ ،)٨())َا
   فهو العناء والتعبتحمل  اضطر إلىساواة وان ـــــــالعدل والم

  السلوك  إلى ذلكالتنـبیه  ) ع(حانه وتعالى بمظالم العباد ، وهي إشارة أراد منها اإلمام ـأهون من الوفود على اهللا سب 
                                                

  ٨٠:  ٧/  ١٠١خ  : شرح نھج البالغة  _  ١
 : "   "     "ن                 . م :  ینظر  _  ٢
 ٢٣٢: مفردات ألفاظ القرآن :ینظر_ ٣
  ١٣٦:  ٥/  ٦٥خ :. شرح نھج البالغة  _ ٤
 ١٤١:   ن                         .م _  ٥
  ١٨٩: من بالغة القرآن   :ینظر_٦
   ٦٩١: مفردات ألفاظ القرآن :ینظر_ ٧

 سورة القیامة* 
 ١٨٨:  ١١/  ٢١٩خ :. شرح نھج البالغة  _  ٨
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نَّــهُ َو ) : ((ع(، یقـول ) بیــان العاقبـة(وقـد تعطــي داللـة .المحـذور منـه یــوم القیامـة  نِّـي وَ َلكِ ــَأْدَهى مِ ـُة بِ َ اِوي َ ع ُ ـا م ــهِ مَ للَّ َا
ْفُجرُ َ  غِْدرُ وَ يـَ ُِكـلِّ   لوالْو يـَ ٌة وَ ل ٍ ُكَفـرَ ة َجـرَ ٌة وَ ُكـلُّ ُف َجـرَ ٍ ُف ة ـَدرَ ـْن ُكـلُّ ُغ لنَّـاِس وَ َلكِ ْلغَْدِر َلُكنُْت مِـْن َأْدَهـى َا ُة َا َ اِهي ُف َكرَ ْعـرَ ُ اءٌ يـ ـوَ ِ ـاِدٍر ل  َغ

 ِ ـِديَدة ُز بِالشَّ غْمَ يـَدةِ وَ الَ ُأْسـتـَ كِ ُ بِاْلمَ غَْفل ـا ُأْسـتـَ للَّهِ مَ ةِ وَ َا امَ َ ي ْلقِ ْومَ َا والكـافر ، فكـل غـادر فـاجر وكـل فـاجر كـافر ، )١())بِهِ يـَ
 وتحقیــرا بمــن كــان فــي هــذه بلــواء خــاص بــه قبــل عاقبتــه ، تنكــیال شــهاداالالنــار ، یعــرف علــى رؤوس  عاقبتــه

وحقائقهــا ، لــذا فمعرفتــه ال  األعمــالیكشــف عــن بــاطن إذ فــي ذلــك الیــوم ،  إالالســمة ،وهــو فعــل ال یتحقــق 
یــوم (توظـف اللفظـة  آخـروفـي نـص ) .ع( اإلمـامعنـد  إلیــهفـي یـوم القیامـة وهـذا مـا صـرف المعنـى  إالتكـون 
لــدُّ (():. ع(لمعنــى جدیــد ، یقــول ) القیامــة ــْن إِنَّ َا ِمَ ــى ل َهــا وَ َدارُ ِغنً نـْ ِهــمَ عَ ــْن َف ِمَ ــةٍ ل َ ي افِ ــْن َصــَدقـََها وَ َدارُ عَ ِمَ ا َدارُ ِصــْدقٍ ل َ ي نـْ

ــهِ وَ  للَّ الَئَِكــةِ َا َُصــلَّى مَ ــهِ وَ م للَّ ــاءِ َا ْســِجُد َأِحبَّ ــَظ بَِهــا مَ َ تـَّع ِ ــِن ا ْوِعظَــةٍ لِمَ َهــا وَ َدارُ مَ نـْ ــَزوََّد مِ ــهِ وَ مَ  تـَ للَّ ْحــِي َا ْهــبُِط وَ ــهِ مَ للَّ ــاءِ َا َ ي ِ تَْجــرُ َأْول
ـاَدْت  نَِهـا وَ َن ْ ي ـْت بِبـَ َن ـْد آَذ ـُذمَُّها وَ َق َ ا ي ـْن َذ ْلَجنَّـَة َفمَ يَهـا َا ُحوا فِ ِب َة وَ رَ لرَّْحمَ يَها َا ُوا فِ ِْكتََسب ـْت ا ثـََّل ـْت نـَْفَسـَها وَ َأْهَلَهـا َفمَ َ َهـا وَ نـَع اقِ رَ بِفِ

ُه  قـَتـْ َ وَ َشــوَّ َالَء لْــب َالَئَِهــا َا ِهيبــًا وَ تَْخِويفــًا وَ تَ َلُهــْم بِب ــًا وَ تـَرْ ِغيب ــةٍ تـَرْ َ ْت بَِفِجيع تََكــرَ بـْ ِ ــةٍ وَ ا َ ي افِ َ اَحــْت بِع وِر رَ ــرُ لسُّ لَــى َا ورَِها إِ  ْحــِذيراً ْم بُِســرُ
و  ــَذكَّرُ ا َف َ ي نـْ لــدُّ ُهُم َا تـْ ــرَ ــةِ ذَكَّ امَ َ ي ْلقِ ــْومَ َا وَن يـَ ــةِ وَ َحِمــَدَها آَخــرُ َ لنََّدام ــَداَة َا ــَذمََّها ِرَجــاٌل َغ ُهْم َف عَظَــتـْ ُقوا وَ وَ َصــدَّ ُهْم َف ثـَتـْ وا وَ َحــدَّ ــَذكَّرُ ا فـَتَ

ظُوا اتـَّعَ علـى مـا یریـد مـن ) ع(اقتـداره ب لفصل كله لمدح الدنیا وهـو ینبـئوهذا ا: (( یقول ابن أبي الحدید  )٢())َف
، فضـال عـن ذلـك )٣())و اآلن یمدحها وهو صادق في ذاك وفي هـذا المعاني الن كالمه كله في ذم الدنیا وه

لم یجعله مفصوال عن یوم القیامة ، بل ختمـه بـالجزاء الـذي یكـون علیـه اإلنسـان یومئـذ مـن خسـران أو فـوز ، 
، فـــالفوز هنـــاك لمـــن اتعـــظ وتـــذكر ، )  یـــوم القیامـــة(وهـــو المجـــال الـــداللي الـــذي یمكـــن أن تـــدخل فیـــه لفظـــة 

: والفصـــل كــذلك ممــا اســـتعمل للداللــة علــى یـــوم القیامــة ، قــال تعـــالى  .والخســران لمــن كـــذب وتــولى وأنكــر 
وَن (( ُ ب ِه تَُكذِّ تُمْ ِب مُ اْلفَْصِل الَِّذي ُكنْ وْ مْ َأْج : (، وقـال تعـالى ] ٢١:الصافات [) َهَذا یَ ُ ـاتُه مَ اْلفَْصـِل ِمیقَ ـوْ نَّ یَ ِعـیَن ِإ ) مَ
ٌل فَْصــلٌ : ((،وقــال تعــالى ] ٤٠: الــدخان [  ــوْ قَ ُ َل ــه نَّ ْزلِ  ِإ َ ــاْله ــوَ ِب ــا هُ مَ الوعــد بالبعــث  إن(( ،أي  )١٤:الطــارق)()وَ

،  األخـرىآلیـات ، وغیرهـا مـن ا )٤())بعـد المـوت قـول فصـل أي مقطـوع بـه وال خـالف وال ریـب فیـه  واإلحیاء
ـًة ) : ((ع(ما یدل على تأكید حدوث ذلـك الیـوم وشـدة وقوعـه قـال ) ع( اإلماماستلهم منها  ـَدُة َكاِظمَ ْألَْفئِ ِت َا وَ َهـوَ

لـ ِ َا ة ـرَ َزبـْ ِ اعُ ل ْألَْسـمَ ِعـَدِت َا ـَفُق وَ أُرْ لشَّ ُق وَ عَظُـمَ َا ـرَ َ ْلع ـًة وَ أَْلَجـمَ َا نِمَ ْ َهي ُ اُت م ْألَْصـوَ ََضـةِ دَّ وَ َخَشعَِت َا َقاي ُ ْلِخطَـاِب وَ م ْصـِل َا اِعي إِلَـى َف
اَب  لثـَّوَ اِل َا َقاِب وَ نـَوَ ْلعِ َكاِل َا ْلَجَزاءِ وَ َن اسـتعیر فیهـا لفـظ العـرق وكنـى ((، وكلها صور تدل على الهول والفزع )٥())َا

زبـرة الـداعي فقــد  أمــابعـد المـوت ،  اإلنــساهللا وعـدم  الفــراق وهیبـة وألـمبـه عـن غایــة ماتجـده الـنفس مــن كـرب 
  ، )٦())على مرادها قهرا ال یتمكن معه من الجواب باالمتناع لألنفساستعار لفظ الزبرة لقهر حكم القضاء 

                                                
 ١٦٥:  ١٠/  ١٩٣خ : شرح نھج البالغة  _ ١
    ٢٦١:  ١٨/  ١٢٧حكمة : ن                . م  _  ٢
 ٢٦١:  ١٨/  ١٢٧حكمة :.  شرح نھج البالغة_   ٣
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 ١٩٧:  ٦/  ٨٢خ :. شرح نھج البالغة  _  ٥
 ٢٦٠: في نھج البالغة ) ع(من بالغة اإلمام  _  ٦



 

                                                     ١١ 

وفصــل الخطــاب مــا فیــه  ...رجــة حتــى یكــون بینهمــا ف اآلخــرابانــة احــد الشــیئین مــن  وهــو(( بــذلك الفصــل ، 
ر ومثـل ذلـك قـد تكـر  )٢(البـت بـین اهللا وبـین عبـاده فـي ذلـك الموقـف) ع(اإلمامفیه  أرادالذي  )١())قطع الحكم 

یوم الدین فقـد ذكـره القـرآن كثیـرا للداللـة علـى مقاصـد متعـددة تـرتبط بتوحیـد  أما *)ع(من نص عنده  أكثرفي 
 إلــىفــي نصــین ، كالهمــا یشــیر ) ع( اإلمــاماســتعمله للفصــل بــین عبــاده عنــد ذلــك الجــزاء ،  أواهللا وقدرتــه ، 

للَُّهـمَّ َداِحـ) : ((ع(ذلك الیـوم ، والشـهید فیـه، قـال ) تعظیم( ـى َا َل ـوِب عَ ْلُقُل ـَل َا وَكاِت وَ َجابِ ْسـمُ ْلمَ ـْدُحوَّاِت وَ َداِعـمَ َا ْلمَ يَ َا
ـِدَك وَ رَُسـ ْ ب ـٍد عَ َحمَّ ُ ـى م َل ـَك عَ رََكاتِ يَ بـَ امِ ـوَ اتَِك وَ نـَ ائَِف َصـَلوَ ـْل َشـرَ َ ْجع ِ يِدَها ا يـَِّها وَ َسـعِ اتَِها َشقِ ْلَفـاتِِح فِطَرَ َق وَ َا َ ـا َسـب ِمَ ْلَخـاتِِم ل َِك َا ول

ــا  ِمَ ْخــُزوِن وَ َشــِهيُدكَ ل ْلمَ وُن وَ َخــاِزُن ِعْلِمــَك َا ُ ــْأم ْلمَ ــَك َا ينُ ْلَحقِّ فـَُهــوَ َأمِ ــا ْلَحــقَّ بِ ــِن َا ِ ْعل ْلمُ ــَق وَ َا نـْغََل ِ ــاْلَحقِّ وَ  ا ــَك بِ يثُ عِ َ يِن وَ ب لــدِّ ــْومَ َا يـَ
ــقِ  ْلَخْل ــى َا َل ُســوُلَك إِ ــَك ) : ((ع(قــول ، وفــي نــص آخــر ، ی)٣())رَ ينُ َِحــابٍِس فـَُهــوَ َأمِ َلمــًا ل ــارَ عَ َســًا لَقــابٍِس وَ أََن َحتَّــى َأْورَى قـَب

ـةً  ـاْلَحقِّ رَْحمَ ـًة وَ رَُسـوُلَك بِ ـَك نِْعمَ يثُ عِ َ يِن وَ ب لـدِّ ـْومَ َا وُن وَ َشـِهيُدَك يـَ ُ ْلمَْأم هیدك یـوم القیامـة ، لمـا وشـ) ع(، إذ لـم یقـل )٤())َا
فهو یوم الحسـاب وهـو یـوم الجـزاء  )٥())فالدین یقال للطاعة والجزاء(( في یوم الدین من معنى أوسع واشمل ،

یــوم إعــالء الــدین  أهــل طاعتــه ویقهــر أهــل معصــیته وهــو فیــه وهــو یــوم الطاعــة والخضــوع هللا وهــو یــوم یعــّز 
ظهــار شــأنه ، والثنــاء علیــه ، كونــه أعظــم شــاهد فــي أعظــم یــوم ) ص(بــه لصــیقا مــع ذكــر النبــي  جــيء )٦(وإ

ِجئْ  (: یجـازى فیــه العبــاد ، فشــهیدك ، أي شــاهدك ، قــال ســبحانه  َشــِهیٍد وَ ــٍة ِب ــا ِمــْن ُكــلِّ ُأمَّ نَ َذا ِجئْ ــَف ِإ ــَك فََكیْ ــا ِب نَ
ى َهؤُالِء َشِهیداً    ) ٧() ٤١:النساء) (َعَل

ال تقــف الفكـرة علـى نمـط واحــد  إذ) ع( عمال الــداللي مقصـود عنـد اإلمـام وبـذلك األسـلوب یلحـظ إن االسـت   
 .مــرادبمــا یناســبه مــن مطلــب ) ع(شــكل اللغــوي عنــده تال أوبــل ینفــتح التوظیــف  االســتعمال،شــكل محــدد  أو

  ).ص(وهو یوم الجزاء في معرض مدحه ودعائه للنبي ) یوم الدین(حیث جاء بـ ذكر،ومن ذلك ما 
  
  
القــرآن الكـریم وصـورها فــي مشـاهد كثیــرة ومتنوعـة لغــرض  إلیهـاوهــي كثیـرة عمــد  -: القيامـــة أحــداثـ  ٢

لقـــد عنـــي القـــرآن : (( مـــؤثر وبأســـلوبمصـــیر مـــا اعـــد لـــه فـــي ذلـــك ال إلـــىفـــي الســـامع وتنبیهـــه  األثـــر إحـــداث
الــذي وعــده النــاس بعــد هــذا  اآلخــربمشــاهد القیامــة ، البعــث والحســاب والنعــیم والعــذاب فلــم یعــد ذلــك العــالم 

 ولألیـدرك تـأثیره  )٨())محسوسا وحیا متحركـا وبـارزا شاخصـاالعالم الحاضر موصوفا فحسب بل عاد مصورا 

                                                
 ٦٣٨: مفردات ألفاظ القرآن_  ١
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 ٢٥: ١٤/  ٣ك : ، وینظر  ١٦١:  ٩/  ١٥٨خ :ن      . م : ینظر  *
  ١١٠:  ٦/  ٧١خ : شرح نھج البالغة  _  ٣
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                                                     ١٢ 

المحســوس علـــى  إضــفاءلمــا فیــه مـــن تــداخل فــي الصـــور وتقــارب بــین الحســـي والــذهني ، فضــال عـــن  وهلــة
فــي كثیــر مــن نصوصــه توظیــف ذلــك الملحــظ ) ع( اإلمــام أفــاد. الــذي یــراد بیانــه  لألثــر إحــرازاالجمــادات ، 
. تتنـوع بتنـوع سـیاقاتها  ،وفـي مجـاالت داللیـة مختلفـة وأخیـرا أوال) اإلنسـان(مـؤثر هدفـه  وبأسـلوب أالستعمالي

ـْن أَ ) : ((ع(من ذلك قوله  َ مِ هِ وَ َجـاء ِ ْلَخْلِق بَِأوَّل هُ وَ أُْلِحَق آِخرُ َا َقاِديرَ رُ مَ ْألَمْ اُب َأَجَلهُ وَ َا ْلكِتَ َلَغ َا ا بـَ ُِريـُدهُ َحتَّى إَِذ ـا ي ـهِ مَ للَّ ـِر َا مْ
َهـا وَ  طَرَ َ وَ َف اء ـمَ لسَّ اَد َا هِ َأمَ ْن تَْجِديِد َخْلقِ ـهِ  مِ ـةِ َجالََلتِ َ ب ْ ـْن َهي ْعضـًا مِ ْعُضـَها بـَ َسـَفَها وَ َدكَّ بـَ اَلَهـا وَ َن َ ـَع ِجب ـا وَ قـََل ْألَرَْض وَ َأرَْجَفَه َأرَجَّ َا

تِهِ  ُخـوِف َسـْطوَ م القیامـة ، ، فـالرج والرجـف والقلـع والنسـف والـدك ، كلهـا مشـاهد قرآنیـة صـورت الحـال یـو )١())وَ مَ
السـرعة والتتـابع (فـي مجـال یـدل علـى  بإیرادهـا) ع( اإلمـامقام  .وما یحدث لإلنسان والكون في ذلك الموقف 

لحــق او  اإللحــاقللقــدرة والهیمنــة التــي یقهــر اهللا ســبحانه وتعــالى بهــا عبــاده ، حیــث  إثبــاتلمــا فــي ذلــك مــن ) 
الســماء  أمـادومـن ثـم  بـاألول اآلخـرء لهـم فـالتحق الكـل فـي شـمول المـوت والفنـا أي تسـاوى بأولـهالخلـق  أخـر

ونســـفها .. متزلزلـــة مرتعـــدةوارجفهـــا جعلهـــا راجفـــة أي .. زلزلهـــا  األرضأي حركهـــا ، وفطرهـــا أي شـــقها وارج 
ومثــل ذلــك یتكــرر  )٢(. بــاألرضودك بعضــها بعضــا ، صــدمه ودقــه حتــى یكســره ویســویه  أصــولهاقلعهــا مــن 

تُْكْم وَ (( ):ع( للحــدث، یقــولحیــث یــورد اللفــظ المناســب ) ع(عنــده  َ ِشــي ــْد َغ َة َق ــاعَ لسَّ ــتُْكْم وَ َا ــْد أَتـَ َْحَة َق ــي لصَّ وَ َكــَأنَّ َا
ْلَقَضـاءِ  َفْصـِل َا ِ ْزتُْم ل ـرَ ســاقها . )٥(، والمـراد بهــا نفخـة الصـور)٤(لصـوت الشـدید المـرة الواحـدة مــن ا فالصــیحة، )٣())بـَ

نمــافــي صــورة التشــبیه المحســوس ، فالصــیحة ال تــأتي ) ع( اإلمــام قبالهــاكنایــة عــن هولهــا . تســمع  وإ  ذي وإ
ا یكثف ذكـر تلـك المشـاهد القائمـة علـى التهویـل والتفخـیم فـي مـواطن التـذكیر والحـث وغالبا م .السریع االقدام

ـامُ ) : ((ع( مـن ذلك،قولـه ) ع(على التقوى ، والعمل لآلخـرة عنـد اإلمـام  لزِّمَ نـََّهـا َا إِ ـهِ َف للَّ ى َا ْقـوَ ـهِ بِتـَ للَّ ـاَد َا َ ُأوِصـيُكْم ِعب
سَّ  امُ فـَتَمَ ـوَ ْلقِ َهـا وَ ــــوَ َا ائِقِ َث ـا ُكوا بِوَ نَ ِز وَ مَ ْلِحـرْ ـِل َا اقِ َ ع ةِ وَ مَ ـعَ لسَّ ـةِ وَ َأْوطَـاِن َا لدَّعَ ـاِن َا ــى َأْكنَ َل ـُؤلْ بُِكـْم إِ َهـا تـَ وا بَِحَقائِقِ ْعتَِصـمُ ِ ــزِّ ا ْلعِ ِزِل َا

 ُ ْلعَِشاِر وَ يـ ومُ َا يهِ ُصرُ ُ فِ ْألَْقطَارُ وَ تـُعَطَّل ُم َلهُ َا ِ َْصارُ وَ تُْظل ْألَب يهِ َا ْومٍ تَْشَخُص فِ ُكُم ُكـلُّ فِي يـَ ْ ـب ْهَجـةٍ وَ تـَ ُ ْزَهـُق ُكـلُّ م لصُّوِر فـَتـَ َفُخ فِي َا نـْ
قًا وَ مَ  قـْرَ اقًا رَ قـْرَ ابًا رَ َِصيرُ َصْلُدَها َسرَ اِسُخ فـَي لرَّوَ لصُّمُّ َا ُخ وَ َا امِ لشَّوَ ُّمُّ َا لش َْشـَفُع وَ الَ َلْهَجةٍ وَ تَِذلُّ َا يٌع ي ـالَ َشـفِ ْعَهُدَها َقاعًا َسـْمَلقًا َف

ُع  َحِمــيٌم  ــْدَف ٌة تَ ْعــِذرَ َفــُع وَ الَ مَ نـْ اســتواء  إلــى اإلبصــارمــن شــخوص  األحــداثحیــث ال یــدع ذلــك التنــوع فــي  .)٦())يـَ
والرجـوع واالسـتعداد لتحصـیل  اإلنابـةبـل یفـرض علیـه  مالقاته،یهرب من  أو اإلنسانالجبال منفذا ینفلت منه 

مـن نـص قرآنـي یتحـدث عـن ذلـك  أكثـربـنظم ) ع( اإلمـاموهـذا مـا توخـاه  .المخیـفالمشـهد  ما یدفع عنه ذلـك
ویلحـــظ فـــي نـــص آخـــر اقتـــران الحـــدیث عـــن مشـــاهد القیامـــة  .الســـامعزیـــادة فـــي الترهیـــب والتـــأثیر فـــي  الیـــوم،

لرَّاِجَفـُة ) : ((ع(لمخلوقاتــه ، یقـول  ظـاهر العــدل اإللهـي ومجازاتــه الحقـةبم ا رََجَفــِت َا ــُة وَ إَِذ امَ َ ي ْلقِ َهـا َا ِ ل ــْت بَِجالَئِ وَ َحقَّ
ــ ِ ْدل ــي عَ ُْجــَز فِ ــْم ي ــهِ فـََل تِ ُ طَاعَ ــاٍع َأْهــل َط ُ ــهُ وَ بُِكــلِّ م َدتُ َ ب ــوٍد عَ ُ ْعب ــهُ وَ بُِكــلِّ مَ نَْســٍك َأْهُل ــي َلِحــَق بُِكــلِّ مَ ََصــٍر فِ ُق ب ــٍذ َخــرْ ئِ ْومَ هِ وَ قِْســِطهِ يـَ

                                                
 ١٥٩:  ٧/  ١٠٨خ :. شرح نھج البالغة  _  ١
 ١٦٥ـ ١٦٤:  ٧/  ١٠٨خ : شرح نھج البالغة  :ینظر_  ٢
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 ١٣٣:  ١٠/  ١٨٨خ : شرح نھج البالغة  _  ٦



 

                                                     ١٣ 

ْألَرْ  َدٍم فِي َا اءِ وَ الَ َهْمُس َق ْلَهوَ ـةٌ َا َ َقِطع نـْ ُ ـْذٍر م ـِق عُ اَك َداِحَضـٌة وَ عَالَئِ ـْومَ َذ ـةٍ يـَ َكـْم ُحجَّ مـن الـراء ((، والراجفـة)١())ِض إِالَّ بَِحقِّهِ َف
والجیم والفـاء أصـل یـدل علـى اضـطراب ، یقـال رجفـت األرض والقلـب ، والبحـر رجـاف الضـطرابه ، وارجـف 

أرید بها الصـیحة األولـى وحقـت بجالئلهـا القیامـة أي بامورهـا ) ٢())لناس في الشئ إذا خاضوا فیه واضطربوا ا
والعــدل الـذي سـیجازي اهللا بــه لـذكرها وثبـات وقوعهــا ثـم انعطـف علــى بیـان الجـزاء ) ع(مهـد اإلمــام  )٣(العظـام

عباده ،الن العـدل ال یمكـن تحققـه إال بعـد ذلـك الوقـوع ، وكـأن الراجفـة شـرط لوقـوع ذلـك الجـزاء ، فضـال عـن 
یلفــت انتبــاه المتلقــي ) إذا(المصــحوب بـــ) الرجــف(ذلـك فــان التقــدیم بالحــدیث عــن أحــوال القیامــة وبهــذا الحــدث 

تأخـذ المفـردة فـي تلـك المشـاهد مسـارا داللیـا لـه مجالـه  أخـرىوتارة . ویشده إلى ما الذي یحدث بعد ذلك الوقع
اِط ) : ((ع(الخــاص ، مثــال ذلــك یقــول  ــرَ لصِّ ــى َا َل َجــازَُكْم عَ ــوا َأنَّ مَ ْعَلمُ ِ اِط [ وَ ا ــرَ لسِّ ــهِ وَ ] َا ِ ــِق َدْحِضــهِ وَ َأَهاِويــِل َزَلل ِ َزال وَ مَ

ــــهِ  ِ ال اِت َأْهوَ ــــارَ ــــد والتهویــــل ، حیــــث اال) ٤())تَ جتیــــاز فــــي مواضــــع الزلـــــل فالصــــراط هنــــا جــــاء فــــي موضــــع الوعی
مـن ((هـو ) فالصـراط(صعب ال یمكـن استسـهاله لمـا فـي ذلـك العبـور مـن تـزاحم وتـدافع  أمر،وهو )٥(واالنزالق

ل كالربـاط والشـداد فیشـتمل علـى كـل السـالكین وال یضـیق بهـم فهـو یدل على االشتما) ِفعال(صرط على وزن 
انطبــاق تلــك الســعة علــى ذلــك الموضــع لمــا فــي الســیاق مــن قــرائن تــدل علــى زلــل  أظــنوال  )٦())واســع رحــب 

ین علیـــه مـــن المزالـــق مواضـــع الزلـــل واالنـــزالق والـــدحض وهـــو انقـــالب ا ، )٧(لرجـــل بغتـــة فیســـقط المـــار المـــارّ
  .شاقهاوم األهوالأي ذلك التصویر تحذیرا وتنبیها من تلك ) ع( اإلماماسترجعه 

  
  
  

                                 
  
  
  
  
  

      .أوصاف الدنیا في نهج البالغة  :ثانیا 
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                                                     ١٤ 

مـن خـالل تحكـیم ) ع( اإلمـامفـي نظـر  بأحوالهـاوصفاتها وما یتعلـق  الدنیاالكلمات في هذا المبحث مایخص 
التــوازن بــین الــدنیا  إطــارلــم یخــرج القــرآن الكــریم عــن  إذ .وأبعــادهنظریــة القــرآن علــى مســارات ذلــك الوصــف 

سـبیال لنیـل  أوكانـت ممـرا  إنتمـدح  وأخـرى اآلخرةمشغلة عن  أوكانت لنفسها  إنیذمها  أوفتارة تُذم  واآلخرة
تقــوم  أنال یمكــن  اإلســالميفالحیــاة فــي التصــور (( اإلســالموهــذا هــو مــنهج .  اآلخــرةكمــاالت فــي الحیــاة ال

انقطعـت  فـإذا اآلخـرةفي الدنیا لتحصـد فـي  األعمالومزرعة لها تثمر  لآلخرةدار موقوتة وجسر  ألنهابنفسها 
والمتعــة ومقومــات الحیــاة انقطعــت عــن غایتهــا وباتــت مجــرد تمضــیة زمــن فــارغ خــال مــن القصــد  اآلخــرةعــن 

وفــي مقابــل  أوالتجــاه نفســها هــا فــي رســم حقیقــة الــدنیا وحكمتلــك المعادلــة القرآنیــة ) ع( اإلمــام، اســتلهم )١())
ـَك ُخـ« ) :ع(ضـمن اإلفـادة مـن الـدنیا قولـه  فـي فمما یـدخل.ثانیا  اآلخرة نْ لَّى عَ ـوَ ـا تـَ لَّ عَمَّ ـوَ ـاَك وَ تـَ ـا أَتَ ا مَ َ ي نـْ لـدُّ ـَن َا ْذ مِ

لطََّلِب  َأْجِمْل فِي َا ْل َف َ ْفع َت َلْم تـَ ْن أَْن إِ یسر من الـدنیا لمـن تمكـن منهـا وقـوي علیهـا وهو أمرٌ بالقناعة أوًال بما ت) ٢(»َف
ن لــم یــتمكن منهــا ، واألجمــل  فــي طلــب الــدنیا طلبهــا برفــق مــن الوجــه الــذي ینبغــي لــب لمــوباإلجمــال فــي الط

قــال تعــالى اإلفــادة مــن الــدنیا ، اإلمــام ویؤكــد حقیقــة القــرآن إزاء وبــذلك یســترجع )٣(وعلــى الوجــه الــذي ینبغــي 
ا(( یَ َك ِمـــَن الـــدُّنْ َس نَِصـــیبَ ـــنْ ال تَ وغیرهـــا مـــن اآلیـــات التـــي تؤكـــد ذلـــك المســـلك ، علمـــًا إن  ) ٧٧:القصـــص())وَ

خـذ ممـا شـرعه اهللا عـز وجـل لإلنسـان تدل على اإلطـالق فـي أ» ُخذْ « ) : ع(استعمال صیغة األمر في قوله 
ـَة وَ « : فـي هـذه الحیــاة ، ومـن ذلــك قولـه أیضـًا  َ اب ْلَقرَ ـهِ َا َِصــْل بِ ـاالً فـَْلي ــهُ مَ للَّ ـاهُ َا ــْن آتَ مَ ــهِ َف ُفـكَّ بِ َة وَ ْليـَ اَف َ ــي لضِّ ـهُ َا نْ ُْحِســْن مِ ْلي

لنـَّوَ  ْلُحُقـوِق وَ َا ـى َا َل َْصـبِرْ نـَْفَسـهُ عَ ْلغَاِرمَ وَ ْلي يرَ وَ َا ْلَفقِ نْهُ َا ْعِط مِ انِيَ وَ ْليـُ َ ْلع ْألَِسيرَ وَ َا ْلِخَصـاِل َا ِ َا ـْوزًا بَِهـِذه نَّ فـَ ـإِ اِب َف لثـَّـوَ َ َا ـاء غَ تِ ْ ب ِ ـِب ا ائِ
َكـــارِ  ُف مَ ـــهُ َشـــرَ للَّ َ َا ِ إِْن َشـــاء ة ْآلِخـــرَ َضـــائِِل َا ا وَ َدرُْك َف َ ي نـْ لـــدُّ ة یكمـــن فـــي فشـــرف مكـــارم الـــدنیا ونیـــل فضـــائل اآلخـــر )٤(»مِ َا

متـى حصـل « وضعها في حقها ، وهو فوز في الـدنیا ونیـل لفضـائل اآلخـرة ، أيتحصیل مواضع المعروف و 
للداللـة علــى المبالغــة ) فــوز ( ظة ــــیــؤازر ذلـك المعنــى تنكیـر لف )٥(»حصــل لـه الشــرف لإلنسـان فــوز بهـا فقــد 

 ل اآلخــرة مكــارم الــدنیا ودرك فضــائفــي إحــراز أثــار تلــك الصــفات أو الخصــال التــي ُعــدت شــرف  )٦(التكثیــر 
خضـــاعها لطاعـــة اهللا وامتثـــال أوامـــره مـــن وهـــو  ـــنفس وإ إیتـــاء األقـــربین المعـــروف ، ( (معنـــى تقصـــد توجیـــه ال

عطاء الفقیر والغریموحسن الضیافة  الـنفس فـي أداء حـق  وجاهـدت أي الذي لـه الـدین أو علیـه وفك األسیر وإ
ـــدنیا واآلخـــرة ، النهایـــةلتكـــون  ،)٧( ))اهللا والصـــبر علـــى النوائـــب  ـــه و  الفـــوز بال َأنَّ « ) :ع(یـــدخل فـــي ذلـــك قول

َُشـ ــْم ي ــاُهْم وَ َل َ ي نـْ ـي دُ ا فِ َ ي نـْ لــدُّ َشـارَُكوا َأْهــَل َا ِ َف ة ْآلِخــرَ ا وَ آِجــِل َا َ ي نـْ لـدُّ اِجــِل َا َ ــوا بِع ُ َهب ـيَن َذ تَّقِ ْلمُ ِهْم َســَكنُوا َا ِ ت ـي آِخــرَ ا فِ َ ي نـْ لــدُّ ُ َا ارِْكُهْم َأْهــل
ا بَِأْفضَ  َ ي نـْ لدُّ ُفوَن وَ َأَخُذواَا رَ تـْ ْلمُ ا َحِظيَ بِهِ َا ا بِمَ َ ي نـْ لدُّ َن َا َلْت َفَحظُوا مِ ا ُأكِ َها بَِأْفَضِل مَ نَْت وَ َأَكُلو ا ُسكِ ُة  ِل مَ ـابِرَ َ ْلَجب ـا َأَخـَذهُ َا َهـا مَ نـْ مِ

لـرَّ  تَْجـِر َا ْلمَ لِِّغ وَ َا بـَ ْلمُ َها بِالزَّاِد َا نـْ ُوا عَ َقَلب نـْ ِ مَّ ا وَن ُث تََكبـِّرُ ْلمُ ـدًا َا ـهِ َغ للَّ اُن َا ـوا أَنـَُّهـْم ِجيـرَ نُ قَّ يـَ ـاُهْم وَ تـَ َ ي نـْ ـي دُ ا فِ َ ي نـْ لـدُّ َة ُزْهـِد َا ُوا َلـذَّ ابِِح َأَصـاب
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 ٍ ة ــْن لَـذَّ ِصـيٌب مِ ُقُص َلُهـْم َن ـنـْ ٌة وَ الَ يـَ دُّ َلُهـْم َدْعـوَ ـرَ ِهْم الَ تـُ ِ ت ـي آِخـرَ مجـال اإلفـادة مـن الــدنیا  ولعـل ذلـك داخـل فـي   )١(»فِ
ـذة  فـي دنیـاهم  ؤخذ منها فالمتقون هم أكثر فائدة مـن أهـل الـدنیا إذ حصـلوا مـن الل ُ والتنبیه على ما ینبغي أن ی

آلخـرة بمـا وعـد فیهـا المتقـون ، ألنهـم اهم بها مع زیادة الفوز األكبر فـي على أفضل ما حصل ألهلها من لًذات
ن كانـت المزاوجــة بـین الـدنیا واآلخــرة ) ٢(مــروا باسـتعمالها علیـهأي لهـم وقـد اسـتعملوها علـى الوجـه الــذي ینبغـ وإ

ی اء المعـد لإلنسـان مـا بعـد هـذه الحیـاة ، والبـون الشاسـع بینهمـا ، یظهـر مـن كالمـه مـن خـالل تبیـان الّجـز  ةجل
فقـد .ومـا أحـرزوه فـي هـذه الحیـاة ) ن المتقـــــی( لوك سـبیل في هـذا الوصـف الترغیـب فـي الـدنیا شـریطة سـ) ع(

أي أنهــم نــالوا الحیــاتین  ل الــدنیا فــي أخــرتهم ،أنهــم شــاركوا أهــل الــدنیا فــي دنیــاهم ولــم یشــاركهم أهــ) ع(ذكــر 
  .وفازوا بملذات الدنیا واآلخرة 

صـالح شـأن اآلخـرة ، وهـذا ومن باب أخر یتضح مجال اإلفادة من الحیـاة الـدنیا واالسـتئناس بهـا مـن خـالل  
ـرَ  «):ع(یقـول ) التـرابط ( ما یمكن أن نضـعه فـي مجـال داللـي أخـر أسـمه  ـهُ َأمْ للَّ ـهِ َأْصـَلَح َا ِ ت ـرَ آِخرَ ـْن َأْصـَلَح َأمْ وَ مَ

ــاهُ  َ ي نـْ بصــالح أمــر اآلخــرة  همــا أمــر أآلخــرة وأمــر الــدنیا ،)٤(فالشــرط هنــا مبنــي علــى ســیاق تــآلف جملتــین )٣(»دُ
یقــة تســتهدف تبیــان القــدرة اإللهیــة فــي تعــالق عــالمي الــدنیا شــأن الــدنیا لإلنســان وهــي رابطــة وث یتحقــق صــالح

) ع(مـــن أخـــر یؤكـــد اإلمـــام و جانـــب ، مـــن یجابـــًا فـــي حالـــة االنفصــال بینهمـــا ،واآلخــرة بشـــكل یـــؤثر ســـلبًا أو إ
دة الدنیا وصالحها للفـرد عنـد العمـل لآلخـرة والتـزود لهـا ، وهـو أمـرُ یترتـب علیـه حسـن الثـواب فـي  حقیقة سعا

ةِ (الـدنیا واآلخـرة  اِب اْآلِخـرَ ـوَ ُحْســَن ثَ ا وَ یَ اَب الـدُّنْ ـوَ ُ ثَ ــه مُ اللَّ ـاهُ آتَ ، وفــي ذلـك البـاب یــدخل } ١٤٨:  إل عمـران {  )فَ
ـهِ « :أیضـًا  قوله ِ ت ـْن آِخرَ ـاهُ عَ َ ي نـْ ـْد َشـغََلتْهُ دُ ا َق َ ي نـْ لـدُّ ِ ا ل َ ي نـْ لـدُّ ـي َا ٌ عَِمـَل فِ ـل امِ ـامِالَِن عَ ا عَ َ ي نـْ لـدُّ ـي َا لنَّـاُس فِ ـُف  َا َْخُل ـْن ي ـى مَ َل َْخَشـى عَ   ي

ِ وَ  ـرِه ْ ي ـةِ َغ َ َفع نـْ ـي مَ هُ فِ ـرَ ـي عُمُ ْفنِ َلى نـَْفِسـهِ فـَيـُ نُهُ عَ ْأمَ َ ْلَفْقرَ وَ ي َُخلُِّف َا ا ي َ ي نـْ لـدُّ ـَن َا ـِذي لَـهُ مِ لَّ هُ َا َ َجـاء ْعـَدَها َف ـا بـَ ِمَ ا ل َ ي نـْ لـدُّ ـي َا ٌ عَِمـَل فِ ـل امِ عَ
َْســأَ  ــهِ الَ ي للَّ ــَد َا ِجيهــًا ِعنْ ََح وَ َأْصــب ِْن َجِميعــًا َف ي ارَ لــدَّ ــَك َا َل عــًا وَ مَ ِن مَ ْ ــي ْلَحظَّ َز َا ــَأْحرَ ــٍل َف ــِر عَمَ ْ ــهُ بِغَي ُ ع ْمنـَ َ ــهَ َحاَجــًة فـَي للَّ  ((فقولــه  )٥(»ُل َا

قـد  )٦())أي المكتوب له في اللوح المحفـوظ مـن رزق ونحـوه. فجاءه الذي له من الدنیا هو في معرض المدح 
ًا مـــن خـــالل العالقـــة جـــاء نتیجـــة العمـــل لآلخـــرة فترتـــب علیـــه اإلكـــرام فـــي الـــدنیا ومـــن ثـــم إحـــراز الحظـــین معـــ

وتســیر عملیــة . الوطیـدة الرابطــة بــین الفعــل وجــزاءه المــنعكس علــى الحیـاة الــدنیا دون االقتصــار علــى اآلخــرة 
التـرابط بــین الـدنیا واآلخــرة باتجــاه أخـر یتبــین أثـره فــي كثیــر مـن اآلیــات الكریمـة الدالــة تــارةً علـى ســعادة الــدنیا  

وصــوَّرها فــي كثیــر مــن نصوصــه ، منهــا مــا یــنعكس علــى اآلخــرة كقولــه ) ع(قــد اســتوحاها اإلمــام، أو اآلخــرة 
ةُ « ): ع( ْآلِخــرَ ُز َا ا تُْحـرَ َ ي نـْ ا وَ بِالـدُّ َ ي نـْ لــدُّ ْوِت تُْخـتَُم َا ـاْلمَ أن الـدنیا محــل االسـتعداد لتحصــیل  ((وفیـه أشــارة إلـى ) ٧(» وَ بِ

                                                
 ١٢٤: ٢٧/١٥رسالة :ج البالغةھـ شرح ن ١
 ٤/٤٢٣:البحراني :ج البالغةھشرح ن :ینظر ـ ٢
 ١٩٣: ٨٦/١٩حكمة : ـ شرح نھج البالغة  ٣
 ٤٤:مالك ألمطلبي  د،:  :غوي للشعر العراقي المعاصر لالتركیب ال :ینظر ـ ٤
 ١٣٠:  ١٩/  ٢٧٥حكمة : ح نھج البالغة ـ شر ٥
  ٣٨٠/  ٥:البحراني :ج البالغةھـ شرح ن  ٦
 ١٥٤: ٩/  ١٥٦خ : ـ شرح نھج البالغة   ٧
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وهـي أشـرف مـا ُأعـّد لإلنسـان )١())عادة اآلخرة  ـحصل كمال النفوس الذي تحرز به سالزاد لیوم المعاد وفیها ی
إكرامــــًا وتعظیمــــًا لــــه ، حیــــث الســــبیل هــــو الــــدنیا واالنطــــالق مــــن خاللهــــا إلــــى ذلــــك العــــالم الرحیــــب المملــــوء 

لجــــاد والمخلــــص لتلــــك الــــدار ، واللطیــــف  فــــي هــــذا عــــن طریــــق العمــــل ا ،بالكمــــاالت والملــــذات الالمتناهیــــة 
فـــي هـــذه  الحــدوث فـــي الحركـــة العملیــة لإلنســـانللداللـــة علـــى التجـــدد و ) تحــرز ( المواضــع  اســـتعمال الفعـــل 

ُ قولـه  والسعي لها فالدنیا دار عمل واآلخرة دار الحیاة لنیل اآلخرة ـه نْـ « :حساب ومثُل لـدُّ ـَن َا ا مِ َ ي نـْ لـدُّ ـي َا ـَزوَّدُوا فِ ا فـَتـَ َ ي
ـا تُْحــِرُزوَن  ــدًا ] تَُحــوُزوَن [ مَ ُفَســُكْم َغ ــهِ أَنـْ فالمقصــد هنــا یختلــف عــن الســابق مــن حیــث أن التــزود مــن الــدنیا   )٢(»بِ

یـوحي ببیـان داللتـین ) تـزودوا ( ولعـلَّ اسـتعمال فعـل األمـر . كفیل بضمان الحفظ واألمان من عـذاب اآلخـرة 
توخي المآل الذي یصیر إلیه اإلنسان في حالة الخروج عـن هـذه الحیـاة بغیـر زاد ، والثانیـة ، تصـید : ولى األ

خـــذ الـــزاد قـــال تعـــالى د هـــذه الـــدنیا ، ألنَّ التــزود هـــو افرصــة البقـــاء علـــى قیـــد الحیـــاة للتــزود واإلعـــداد لمـــا بعـــ
ــــرَ الــــزَّاِد التَّق(( ــــِإنَّ َخیْ ُدوا فَ ــــَزوَّ تَ ْ وَ ـــــ ى ـ الن الحیــــاة فــــي هــــذا العــــالم مقدمــــة وتمهیــــد للحیــــاة ) ٣() ١٩٧: رةالبقــــ())وَ

ــدَ « ) : ع(التــي وصــفت باإلقامــة فــي قولــة) ٤(األخرویـة الخالــدة ِ ــهِ ل ــْن َداِر ظَْعنِ ــَزوَّْد مِ تـَ َ ــهِ وَ ْلي تِ امَ  والظعــن هــو) ٥(»اِر إَِق

أراد به اإلمام التعبیر عن حركـة الـدنیا وعـدم ثباتهـا ، فهـي  )٧(الهودج أذا كان فیه المرآة و الظعینه) ٦(الرحیل 
ب بــالتزود منهــا لمــا هــو مقــیم وثابــت ُأعــدِّت لإلنســان ، لــذا جــاء الطلــ إلــى داٍر أخــرى دار رحیــل ینتقــل منهــا

وبــذلك یتبــین عمــق التــرابط بــین الــدنیا واآلخــرة وتالحمهمــا فــي تبلــور أو إحــداث . المكنَّــى عنهــا بــدار اإلقامــة 
لســعادة أو الشــقاء فــي األثــر الــذي یقــوم بــه اإلنســان فــي الحیــاة الــدنیا ومــن ثــم تجلیــه بالشــكل الــذي یحقــق لــه ا

ومـع تلـك ) ٨(الدارین ، فالدنیا مزرعُة اآلخرة طریقهما قد یوصل إلى العذاب وقد یوصل إلـى المغفـرة والرضـوان
) ع(كقولــه ) االنتقــال ( ل منهـا مــا یـدخل ضــمن مجـا) ع(المجـاالت تأخــذ أبعـادًا أخــرى قـد أشــار ألیهـا اإلمــام 

َقرُِّكـــ« : ِمَ ـــرُِّكْم ل مَ ـــْن مَ ُخـــُذوا مِ اٍر َف ـــرَ ُة َدارُ قـَ ْآلِخـــرَ َجـــاٍز وَ َا ا َدارُ مَ َ ي نـْ ـــدُّ ل ـــا َا المجـــاز مـــن جـــاز الشـــيء یجـــوزه أذا  )٩(» ْم ـإِنَّمَ
وصـفها اإلمـام بأنهـا دار مجـاز أي یسـلك بهـا إلـى )١١(تخطي من موضع إلى موضعأي االجتیاز وال )١٠(تعداه

  اآلخرة سلوكًا اختیاریًا كسلوك عباد اهللا الصالحین إلیه واضطراریًا كعبور الكل إلى اآلخرة بالموت وأراد هنا 
  

  یهاـــنها النهایة التي یصیر إلقال إلى دار القرار أي المستقر إلأي المناص من االنت )١٢(االضطراري
                                                

  ٢٦١/ ٣: ـ شرح نھج البالغة  البحراني  ١
 ٧٤:  ٢/  ٢٨خ :  ـ شرح نھج البالغة ٢
 ٣٨٦: مفردات ألفاظ القرآن :ینظر ـ  ٣
  ٤٨: محمد تقي مصباح الیزدي : تجلي القرآن في نھج البالغة  :ینظر ـ ٤
  ٢٧٢:  ٦/  ٨٥خ : ـ شرح نھج البالغة   ٥
  ٢٥٣/ ٨ :لسان العرب  :ینظر ـ ٦
 ٥٣٥: ـ مفردات ألفاظ القرآن  ٧
 ٣٠١:محمد حسین الصغیر : الصورة الفنیة في المثل القرآني :ینظرـ  ٨
 ٥: ١١/  ١٩٦خ : ـ شرح نھج البالغة  ٩

 ١/٤٨٦: لسان العرب :ینظرـ  ١٠
  ١٥٠: الصورة الفنیة في المثل القرآني  :ینظر ـ ١١
 ٤/٥:بحراني ـ  شرح نھج البالغة ال ١٢
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( ة  كــاألداة ــــاللغوی الملفوظــاتویــأتي تأكیــد تلــك الحقیقــة باســتعمال بعــض . اإلنســان بعــد تخطیــه عــالم الــدنیا 
وز وانتقـال إلـى مـا یقـرُّ فیـه ا علـى الـدنیا إلثبـات حقیقـة الـدنیا بأنهـا دار تّجـوقصـره) ١(التي تفید الحصـر) أنما 

ــى « ) :ع(ومثلــه قولــه . اإلنســان وینــال جــزاءه  َل ــهُ إِ للَّ ُكــُم َا َســابُِقوا رَِحمَ ُهْم َف تـْ عَ َصــرَ ثُِقــوا بَِهــا َف ُهْم وَ وَ ــرَّتـْ ا فـَغَ َ ي نـْ ُِســوا بِالــدُّ أَن
تُْم أَ  ــرْ ــي أُمِ لَّتِ ُكُم َا ِ ــاِزل نَ َهــامَ َليـْ يَهــا وَ دُِعيــتُْم إِ ــتُْم فِ ْ ِغب ــي رَ لَّتِ وَهــا وَ َا رُ ْعمُ مــح التحــذیر واالغتــرار بالــدنیا وهنــا تبــرز مال )٢(»ْن تـَ

ـــذلك جـــاء كح الـــة أدَّت إلـــى نســـیان اآلخـــرة ومنازلهـــا الواجـــب تعمیرهـــا والســـعي لهـــا مـــن خـــالل الحیـــاة الـــدنیا ل
) منـازل ( واسـتعمال صـیغة جمـع التكسـیر ) رحمكـم اهللا ( مشـفوعًا بالـدعاء ) سـابقوا ( غة األمر التوجیه بصی

ا(للترغیــب فــي الســـعي والتحصــیل لتلـــك الكرامــات والــنعم فـــي اآلخــرة   یَ ــاةَ الـــدُّنْ وَن اْلَحیَ رُ ِث ــؤْ ـــْل تُ ـــرٌ  بَ ةُ َخیْ اْآلِخــرَ وَ
ـى قَ َأبْ نلحــظ وحـدة مشــتركة بـین بعــض األوصـاف یمكــن أن وبـالنظر فــي صـور الــدنیا األخـرى ) ١٧:األعلــى)(وَ
وهو ما یقصد فیه إلى رصد الفـروق الكلیـة والجزئیـة بـین الـدنیا )  بلةالمقا( في حقل داللي جدید أسمه  هندخل

ِعـٌب (: وهذا ما أشار إلیه القرآن الكـریم فـي كثیـر مـن آیاتـه ، قـال تعـالى. واآلخرة  الَّ َل ا ِإ یَ ـاةُ الـدُّنْ ـا اْلَحیَ مَ ـوٌ وَ ْ ه َل وَ
ــوَن  ــال تَْعِقُل ــوَن َأفَ تَّقُ ــِذیَن یَ لَّ ــرٌ لِ ةُ َخیْ لــدَّارُ اْآلِخــرَ َل ـــاألن()وَ ــوٌ  :(وقولــه تعــالى ) ٣٢:عامـــــــ ْ ه الَّ َل ا ِإ یَ ــاةُ الــدُّنْ ــا َهــِذِه اْلَحیَ مَ وَ

ــوَن  مُ ْعَل ــوْ َكــانُوا یَ اُن َل ــوَ ِهــيَ اْلَحیَ ةَ َل إِنَّ الــدَّارَ اْآلِخــرَ ِعــٌب وَ َل ــْل  (وقــال تعــالى  .) ٦٤:تالعنكبــو ) (وَ ــيُّ قُ ــا النَِّب َ ــا َأیُّه یَ
اح ُأَســرِّْحُكنَّ َســرَ ــتِّْعُكنَّ وَ َن ُأمَ یْ ــاَل ــا فَتَعَ َ تَه ِزینَ ا وَ یَ ــاةَ الــدُّنْ ــِرْدَن اْلَحیَ ــتُنَّ تُ ْن ُكنْ اِجــَك ِإ َ  ًا َجِمــیالً ِألَْزوَ ــه ــِرْدَن اللَّ ــتُنَّ تُ إِْن ُكنْ وَ

ـــ ةَ فَ الـــدَّارَ اْآلِخـــرَ ُ وَ ه ُســوَل رَ ُكنَّ َأْجـــرًا َعِظیمـــاً وَ اِت ِمـــنْ ْحِســـنَ ْلمُ َ َأَعـــدَّ لِ ـــه وغیرهـــا مـــن اآلیـــات } ٢٩:األحـــزاب {  )ِإنَّ اللَّ
بــین  بــلمــن تلــك المشــاهد أســتلهم اإلمــام بعــض األوصــاف وقا. الكریمــة التــي توضــح حقیقــة اآلخــرة والــدنیا 

، اهللا عـز وجـل وأراده لهـذا المخلـوق  هصد داللیة تستهدف المتلقي وتحفز تفكیره صوب ما أختـار االحیاتین لمق
ِ « ) :ع( قال  ة ْآلِخـرَ ـِم َا َ َها فِي نِع ا َأْصغَرَ ا وَ مَ َ ي نـْ لدُّ َك فِي َا مَ َغ نِعَ َ ا َأْسب اآلخـرة قوبلـت بـنعم أي أن نعـم الـدنیا أذا  )٣(» وَ مَ

 وفــي هــذا شــحذ لــذهن المتلقــي وتحریــك) ٤(غایــة الحقــارة فــي الــدوام والكثــرة والشــرف كانــت بالقیــاس إلیهــا فــي
، ومن ثم االنطالق إلى ما تصبو إلیـه الـنفس وتسـكن  وعوالمهما الحیاتین النفسیة للوقوف على دقائق نوازعه

هـذا مـا أودع فـي اآلخـرة ، وفـي نـٍص أُخـر إلیه من نعـٍم مادیـة ومعنویـة یلتـذ بهـا أوًال ویمیـل إلـى كثرتهـا ثانیـًا و 
ْفِســَها« ) :ع(یقـول  نـَ ِ ـْق ل ــْم تُْخَل رَِهــا وَ َل ْ غَي ِ َقـْت ل ِ ا ُخل َ ي نـْ لــدُّ وأراد أنهــا ُخلقـت لالســتعداد فیهــا وبهـا لــدرك ثــواب اهللا ) ٥(» َا

نمــا طریــٌق أو مقدمــة  بلــةلمقاأخــر یلحــظ بــاٌب ا ومــن وجــهٍ  )٦(فــي اآلخــرة فــي ذلــك ، فالــدنیا لــم تخلــق لنفســها وإ
لغیرهـا أي مـن سـعى فـي صـالحها أنعكـس ، اآلخـرة لغیرهـا ولنفسـها فـي حـین خلقـت   للوصول إلى اآلخـرة ، 

، ومـن ثـم دار جـزاء البـدَّ منهـا  يوهـو الـدار الـدنیا ولنفسـها هـ ، أثر ذلك اإلصالح على مكان السعي والعمل
بملحــظ مغــایر ، ) بلــةالمقا(وفــي ســیاق أخــر تتجلــى  .یــره أجــدر بالتوجــه والكــدح نحــوه فالــذي یكــون لنفســه ولغ
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ةِ وَ َزا« ) :ع(یقــول  ْآلِخــرَ ــَن َا ــا نـََقــَص مِ مَّ ــرٌ مِ ِ َخيـْ ة ْآلِخــرَ ــي َا ا وَ َزاَد فِ َ ي نـْ لــدُّ ــَن َا ــا نـََقــَص مِ ــوا َأنَّ مَ ْعَلمُ ِ ــْن وَ ا َكــْم مِ ا َف َ ي نـْ لــدُّ ــي َا َد فِ
ِزيٍد َخاِسرٍ  ابٍِح وَ مَ ُقوٍص رَ نـْ الكثـرة الملحوظـة  مقـاییسلیبین حقیقة النوع الذي یجب أن یسعى إلیـه ال تحكـیم  )١(» مَ

وال تــذهب لذتــه وذلــك مــا فالمقیــاس الحقیقــي هــو مــا یــدوم أثــره ، بالبصــر والمدركــة بــالحواس فــي هــذه الحیــاة 
حقیقـة فنـاء الـدنیا وبقـاء اآلخـرة   هویتواصل اإلمام بإثارة انتباه المتلقـي مـن خـالل تأكیـد. اشتملت علیه اآلخرة 

َقـاءِ « ) :ع(ول نتقال إلى ذلك العالم الثابـت ، یقـوحتمیة اال،  ْلبـَ ـاِرٍك َدارَ َا ـاءِ وَ تَ ْلَفنَ ٍر َدارَ َا ـامِ َ ع ِ ـُت ل ْ فالمقابلـة  )٢(» عَِجب
 دراكإبیخ والتعجـــب مـــن غفلـــة اإلنســـان عـــن تـــوحي بـــالتو ) دار الفنـــاء ودار البقـــاء ( و ) عـــامر وتـــارك( بـــین 

المفــرط لــدار الفنــاء وهــذا مــا تــوحي بــه صــیغة أســم الفاعــل الدالــة  عمــاراإلحقیقــة كــل مــن الــدارین مــن خــالل 
عـن الـدار الباقیـة واإلغفال ر في التوجه نحو الدنیا واإلقبال علیها بنقیض الترك الشدید على التجدد واالستمرا

ـــــــل الحیـــــــاة الحقیق ـــــــ، التـــــــي تمث ـــــــوَن (ة ، قـــــــال تعـــــــالى ی مُ ْعَل ـــــــوْ َكـــــــانُوا یَ اُن َل ـــــــوَ ِهـــــــيَ اْلَحیَ ةَ َل إِنَّ الـــــــدَّارَ اْآلِخـــــــرَ ) وَ
وهذا یمثل نمطًا من التأكید واالسترجاع لمفاهیم القرآن فـي تصـویر حقیقـة الـدنیا واآلخـرة ،  )٣()٦٤:العنكبوت(
ال وقتئــذ ومخاطبــة اإلنســان المطلــق وتنبیهــه لتلــك الحقیقــة لمقتضــى یكمــن فــي مقــام الحــ) ع(صــده اإلمــام تق

یقــول ) التنــافر(ي أخــر یســتفاد مــن ســیاق الكــالم هــو وتــرتبط مجــاالت لفــظ الــدنیا بحقــل داللــ. المغفــول عنهــا 
الَّ « ):ع( ا وَ تـَوَ َ ي نـْ لــدُّ ــْن َأَحــبَّ َا مَ َفــاِن َف ِ ل ْختَ ُ ــاِن وَ َســبِيالَِن م َفاِوتَ تـَ ُ ــُدوَّاِن م َة عَ ْآلِخــرَ ا وَ َا َ ي نـْ لــدُّ َة وَ عَ إِنَّ َا ْآلِخــرَ ــَض َا غَ ـــَهــا أَبـْ  )٤(» اَداَهاـ

عــد عــن ملــذات . أي أن اإلفــراط فــي حــب الــدنیا واإلخــالد إلیهــا یصــرف عــن اآلخــرة  ُ واالنقطــاع إلــى أآلخــرة یب
ـا اسـتعارة لفـظ  )٥(لعمل األخـرى مضاداالدنیا لذلك كان عمل كل واحٍد من الدارین  مـا علـى  لهمـا )  العـدو(أمّ

العــداوة واالخــتالف طالبهمــا وظــاهر كونهمــا ســبیلین مختلفــین ، ومــن لــوازم مــا بینهمــا مــن بینهمــا  مــن البعــد ل
ولعلَّ هـذا المعنـى هـو مـا أشـار إلیـه القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى .  )٦(مبغضًا لألخرى هماكون المحب ألحد

ـ« : ـا َل مَ ـا وَ َ ه ـِه ِمنْ ِت ؤْ ا نُ یَ َث الـدُّنْ ِریـُد َحـرْ ُ ـْن َكـاَن ی مَ ـِه وَ ِث ُ ِفـي َحرْ ه ِزْد َل ةِ نَ َث اْآلِخرَ ِریُد َحرْ ُ ْن َكاَن ی ِة ِمـْن مَ ُ ِفـي اْآلِخـرَ ه
َ « ) :ع(ومثلـــه قولـــه  .) ٢٠:الشـــورى) (نَِصـــیٍب  ي نـْ لـــدُّ ُة َا ةِ وَ َحـــالَوَ ْآلِخـــرَ ُة َا ا َحـــالَوَ َ ي نـْ لـــدُّ ُة َا ارَ ـــرَ ِ مَ ة ْآلِخـــرَ ُة َا ارَ ـــرَ فقـــد  )٧(»ا مَ

اتها وعـدملفظ) ع(ارتعأس ُ أن اآلم الدنیا الالزمة عن تـرك لـذِّ ة واأللم وظاهره بهـا  االلتـذاذ  ي الحالوة والمرارة للذَّ
یســــــــــتلزم الغفلة                                                         ج للذات الدنیا طلبًا لآلخرة وشوقًا إلى ثوابها مستلزمه لحالوة اآلخرة ولذاتها وكذلك االبتها

أمـا سـر تقـدیم مـرارة الـدنیا علـى .  )٨(عن اآلخـرة وتـرك العمـل  لهـا وذلـك مسـتلزم لعـذابها ومسـتعقب لشـقاوتها 
لتــه علــى االهتمــام والعنایــة بالــدنیا كونهــا البدایــة فــي طریــق نیــل اآلخــرة والتــنعم بملــذاتها أو حــالوة اآلخــرة فدال

ذا انتقلنــا إلــى مجــاٍل آخــر فســوف نجــد اإلمــام  یســتوحي بعــض األوصــاف القرآنیــة ) ع(الوقــوع فــي عــذابها ، وإ
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یا ـفـي صـفة الدنـ) ع(ة ، یقـول دار الحیـاة الباقیـعن   هتله ومباعدمشغلة في ذم الدنیا والتنفیر منها أذا كانت 
ــهِ وَ الَ  «: ائِ َ ي ِ ــًا ِألَْول اب َضــَها ثـَوَ رْ ــْم يـَ ــاَلى َل َ ع هُ تـَ َْحاَن ــهَ ُســب للَّ ــرُّ إِنَّ َا ــرُّ وَ تَُضــرُّ وَ تَمُ غُ ا تـَ َ ي نـْ لــدُّ ــهِ َا فالــدنیا تضــر أي  )١(» ِعَقابــًا ِألَْعَدائِ

مـــا یســـتلزمه لواســـتعار لهـــا وصـــف اإلمـــرار . ینتهـــا وتمـــرَّ أي بفراقهـــا إذ مـــن طبیعتهـــا  ذلـــك بمحنتهـــا وتغـــرُّ بز 
: وهو وصف ُذكـر مالصـق للـدنیا فـي كثیـر مـن اآلیـات ، قـال تعـالى )٢(فراقها  من الم الجزع والحزن كالمرارة

ـــاةُ الــــدُّ ( نَُّكمُ اْلَحیَ ـــرَّ ـــال تَغُ ورُ فَ ـــِه اْلَغــــرُ اللَّ نَُّكمْ ِب ـــرَّ غُ ال یَ ا وَ یَ ــــاعُ  ((وقـــال )  ٣٣:لقمـــان) (نْ تَ الَّ مَ ا ِإ یَ ـــاةُ الـــدُّنْ ــــا اْلَحیَ مَ ◌َ وَ
ورِ  تغـر و تضـر (تلك االستعماالت  بشـكل مكثـف مـن األلفـاظ ) ع(وظف اإلمام  .) ١٨٥:آل عمران( ))اْلغُرُ
تأكیـد الحـذر و یـر فعـل الـدنیا باإلنسـان لـذا جـاء التنفت لوبصیاغة فعلیة تدل على استمراریة تلـك الصـفا) وتمر

ي «:منها ، ومثله قوله أیضًا  َس فِ ـاَف ـْن َن َفُس بِمَ ـنـْ َهـا وَ الَ تـَ َليـْ ـَد إِ ِ ْخل ْلمُ َؤمِّـَل َلَهـا وَ َا ْلمُ ـرُّ َا غُ ا تـَ يَ نـْ لـدُّ لنَّـاُس إِنَّ َا ـُب أَيـَُّهـا َا ِ غْل َهـا وَ تـَ
َها  يـْ َل َلَب عَ ْن َغ ا هـستعار للدنیا لفظ تغر المؤمِّل ، ووجهـه المشـابهة اسـتلزام الكـون فیهـا واالغتـرار باحیث  )٣(»مَ

ومحبتهـــا والتملـــك لهـــا الهـــالك فیهـــا كاســـتلزام الغـــرور بالعـــدو الـــداهي الـــذي ال یحـــب أحـــدًا ، والركـــون إلیهـــا 
وال تــنفس أي ال تضــن الــدنیا بمــن یبــاري غیــره فــي اقتنائهــا وعــّدها مــن نفائســه وال تحــرص علیــه بــل )٤(الهــالك
ِض  (« :أمــا المخلــد فهــو المائــل إلیهــا ، قــال تعــالى   )٥(تهلكــه ــى اْألَرْ َل ــَد ِإ ُ َأْخَل ِكنَّــه َل ) ٦(}١٧٦:األعــراف  { )وَ

ـلمائـل لهـا ، ذلـك أن المؤ اأكثر من یغر بالـدنیا هـو المؤمـل و الن ) أن(لذلك جاء التأكید بـ  بعـض مطالبهـا  لمَ
نهـا ممكنـة التحصـیل  نافعـة فتوجـب لـه مـدَّ األمـل وقـد ال یزال یتجـدد لـه أمـارات خیالیـة علـى مطالـب وهمیـة وإ

مــن أحوالهــا وأهوالهــا ، یقــول ) التحـذیر(الــدنیا فــي مجــال ) ع(وتــارة یسـتعمل اإلمــام  )٧(هــادون بلوغمــن تـرم یخ
ٌة بِكُ « ) : ع( َ اِضي ا مَ َ ي نـْ لدُّ نَّ َا إِ للَّهِ َف اَد َا َ للَّهَ ِعب اللَّهَ َا تُْم وَ َف َلى َسنٍَن وَ أَنـْ َة فِي قـَرَ  ْم عَ اعَ لسَّ الـدنیا ماضـیٌة علـى فالّن  )٨(»ٍن َا

قـرن واحـدة ال یختلـف حكمهـا فكمـا كـان مـن شـأنها أن أهلكـت القـرون الماضـیة وفعلـت  سـنن أي علـى طریقـة
وذلــك تحــذیر یتــوخى االعتبـــار  )٩(بهــم وبآثــارهم مــا فعلــت وصــیرتهم إلــى األحــوال المهولـــة فكــذلك فعلهــا بكــم

ـــماضــیة علــى ســنن ، أي مس                  التعــاظ بفعــل اهللا بهــم ، فالــدنیااالســالفة و  بمصــائر األمــم تمرة ــــــــ
  دة في الهدف ــــــــــــعلى وتیرة واح

ــــفس ،والغایـــة  ـــ (ة اهللا ال تتبـــدل وال تتحـــول نّ ـــ ـــِه ِفـــي الَّ ـــِدیالً ُســـنََّة اللَّ بْ ـــِه تَ ـــْن تَِجـــَد لُِســـنَِّة اللَّ َل ـــُل وَ بْ ا ِمـــْن قَ ـــوْ ) ِذیَن َخَل
ـــْن تَِجـــَد لُِســـنَّة (وقولـــه تعـــالى .) ٦٢:األحـــزاب( َل ـــِه تَْحـــِویالً  وَ لیـــه وفـــي نـــٍص أخـــر یحـــذَّر ع . ) ٤٣:فـــاطر) (اللَّ

نـََّهـا  «:یقـول  أخرىالسالم من الدنیا بمالمح  إِ ا َف َ ي نـْ لـدُّ رُُكُم َا ورَِهـا وَ وَ ُأَحـذِّ ـْت بِغُرُ َزيـَّنَ ـْد تـَ ـةٍ َق َ ْجع ـَداِر ُن َْسـْت بِ ـةٍ وَ َلي َ ـِزُل قـُْلع نْ مَ

                                                
 ٤٢: ٢٠/ ٤٢٢حكمة : ـ شرح نھج البالغة  ١
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 ٤٩: ١٠/  ١٧٩خ : البالغة ـ شرح نھج ٣
 ٤٠٠: البالغة في نھج ) ع(من بالغة األمام علي :ینظرـ  ٤
 ٣٢٣:صبحي الصالح : نھج البالغة  :ینظر ـ ٥
 ٤٩: ١٠/  ١٧٩خ : شرح نھج البالغة :ینظرـ  ٦
  ٣٧١/ ٣:البحراني : شرح نھج البالغة :ینظرـ  ٧
  ٨٤: ١٣/ ٢٣٦خ :ـ شرح نھج البالغة  ٨
  ٢٠٧/ ٤: راني البح: شرح نھج البالغة  :ینظرـ ٩
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َهــا تِ ــرَّْت بِِزينَ  )٢(ستحســانها وعــدم التنبــه لمعایبهــاال والغــرور ســبب لغــرورففــي الــنص جعلــت الزینــة ســببًا ل) ١(» َغ
یســت بمســتوطنة والهـــي أي ل) قلعــة(فضــًال عــن أن التحــذیر تــوخى معنــى أخــر مــن حیــث أنهــا لیســت بــدار 

 دفالمقصــ. وهــذا مــا ینبغــي التوجــه وااللتفــات إلــى حقیقتــه . )٣(أي لیســت محــطَّ الرحــال وال مبلــغ اآلمــال)نجعـة(
عتراض عن الحیاة التي ال ثمن لهـا حیـاة المادیـات والملـذات والشـهوات والترفـع عنهـا إلـى حیـاة عند اإلمام اال

ولمـــا كانـــت الـــدنیا عـــالم متعـــدد الصـــفات متنـــوع )٤(أســـمى تلیـــق بكرامـــة اإلنســـان وتدفعـــه نحـــو الحیـــاة الحقیقـــة 
ضــمن مجــال  مــن البــدَّ مــن مســلك للتعامــل معهــا وكشــف حقیقتهــا ، وهــذا مــا یمكــن أن ندخلــه األحــوال كــان

اتَِهـا:(یقــول ) : ع(اإلمــام فــي ضــوء كـالم ) المعرفـة( ــهُ عَْورَ للَّ َك َا ــرْ َصِّ ب ُ ا يـ َ ي نـْ لــدُّ ـي َا ْزَهــْد فِ ِ فالمعرفــة منوطــة بشــرط ) ٥() ا
ـا لمـاذا الزهـد بالــذات هـو الزهـد ل شــق ألنَّ الراغـب فـي الـدنیا عافــ  ؟كـي یتحقـق الجـواب المتمثــل بالبصـیرة ، أمَّ

ذا ســخطها أ بصــر عیوبهــا مشــاهدة ال ..  لهــا والعاشــق ال یــرى عیــب معشــوقه فــإذا زهــد فیهــا فقــد ســخطها وإ
ظُـ« :ومثله قوله أیضًا . )٦(روایة ْن َهـاُا نـْ يَن عَ لصَّـاِدفِ يَهـا َا لزَّاِهـِديَن فِ ظَـرَ َا ا َن َ ي نـْ لـدُّ لَـى َا وا إِ وهـو أمـرُ لتـرك االسـتغراق  )٧(» رُ

صــیلته معرفـة الـدنیا وحقیقتهــا وح)٨( نها إال بمقـدار الضــرورة إلـى مـا تقــوم بـه الضـرورةـفـي الـدنیا واإلعــراض عـ
لتبیــان نــوع النظــر  )نظــر(والمصــدر ) أنظــروا( بالفعــل االلــزام التــي رســم اهللا إطارهــا لإلنســان ، مــن هنــا جــاء 

دراك كنه المتمثل بنظر الزاهدین ؛   .العمیق  هالتلمس حقیقة الدنیا وإ
ـا ســلطة      ها مـن ن الوضــوح بمكـاثرهـا فــي متلقیـه فهــي مـاالقـرآن األدبیــة و  أمّ كــان لـه أدنــى  ن ، إذ یستشــعرُ

ذوق في العربیة ، مع الفارق في مستویات ذلك التذوق بین متلٍق وأخر ، ولعلَّ مـا یـروى عـن حـال الولیـد بـن 
كم رجـل فیـه؟ فـو اهللا مـا مـن مـاذا أقـولف« :األثر الجمـالي القرآنـي ، یقـولالمغیرة یشیر صراحة إلى تلمس ذلك 

ن واهللا إ. شــیئًا مــن هــذا هقولــواهللا مــا یشــبه الــذي ی.شــعار الجــنَّ وال بقصــیده وال بابالشــعر وال برجــزه  أعلــم منــي
ن علیــه لطـالوة وإ لقولـه حــالوة و  واهللا ال :  أبــو جهــل: قــال  وانـــه لیعلــو ومــا یعلـى  ، نــــه لـیحطم مــا تحتــهوإ  نــهإ
ــر .حتــى تقــول فیــه  یرضــى قومــك حرُ یــؤثر ، أمــا رأیتمــوه هــذا إال ســ إّن : قــال  قــال فــدعني أفكــر فیــه فلمــا فكَّ

  .)٩(»یهـله وموالـیفرَّق بین الرجل وأه
ال لـــــــــعدن وعـــــــقــول یعبــر عـــ((و وهـــ  یعنــي وجــود عالقـــة  مــا قالــه مجــرد هـــذیان ، وهــذا ي دقیــق بــالقرآن ، وإ

وهــي ثقافــة قائمــة علــى تــذوق النصــوص وأدراك )١٠())معنویــة بــین فحــوى مــا ســمعه ومــا كــان یمتلكــه مــن ثقافــة
الفـن المختلفـة إذ  لـى تطـویر تلـك الذائقـة وصـقلها بمسـالكمالحظها الجمالیة ، ساعد القرآن الكریم فیما بعد ع

                                                
 ١٩٢:  ٧/ ١١٢خ: ـ شرح نھج البالغة  ١
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 ١٣٧:إبراھیم محمود : في أعجاز القرآن  ةمعاصرـ قراءة  ١٠



 

                                                     ٢١ 

أســلوبه الخــاص الــذي  بأســالیب مختلفــة منهــا  )١(»أنــه مــأل الحیــاة العقلیــة والنشــاط الفكــري للمســلمین قاطبــة« 
 )٢(یصوَّر المعاني للمتلقي ویمثلها لمخیلته عن طریق التوسل بصورة حسـیَّة أو بلغـة المنظـور والشـاهد العینـي

أنَّ والســیما ه ، التــي فرضــت حضــورها وســلطتها علــى األدبــاء والبلغــاء ،أو غیرهــا مــن األســالیب المعجــزة فیــ
الكتابة ال تحدث بشكل معزول أو فردي ولكنها لتفاعل ممتد لعـدد ال یحصـى مـن النصـوص المخزونـة فـي ((

ــت فــي كــال)٣())بــاطن المبــدع اصــطبغت  ن الكــریم ،إذالقــرآ) ع(م اإلمــام و لعــلَّ أولــى هــذه النصــوص التــي تجّل
هــو أول أســالیب اإلنشــاء الفنــي فــي اللغــة « ) :ع(لغتــه بأســلوبها وصــورها ، بأســلوب القــرآن الكــریم ، فكالمــه 

مـن ) ع(نتیجـًة لمـا أختـزن عنـده  )٤(»العربیة وأول أسلوب ظهرت فیه أثار دراسة القرآن واالستفادة من قدوته 
« ّن إذ إ. إلـــى إنعــاكس واضــح فــي نصوصـــه  ر ، كلُّهــا قــادتســواًء بــالحفظ أو الجمـــع أو التــدب یمالقــرآن الكــر 

ــة والفنیــــة یحتــــاج مــــن المتلقــــي إلــــى آلــــــــــیات كثیــــرة ومتنوعــــة ذاتیــــة  اســــتیعاب لغــــة القــــرآن وعناصــــرها الجمالیــ
ـــكن ـــم یمتــزج الــنص القرآنــي بلحمــه ودمــه لــن یتمـ مــن انقیــاد عناصــره   وموضــوعیة  و مصــابرة طویلــة فمــن لـ

تلمسـوه أهـل الـذوق والبیـان ، لمـا  ، أشاد بها) ع(فرت في لغة اإلمام ي آلیات قد تواوه  )٥(»المكونة له إلیه  
فیهــا مــن مســحة  لألثــر القرآنــي ومــا تركــه تاز اإفــر وهــي خصــائص كمــا أســلفنا . جمالیــة فیهــا مــن خصــائص 

     .جمالیة 
كـالم اإلمـام  فتسـمیة. الفنـي فـي نهـج البالغـة  قـرآنیضـيء لنـا أثـر ال مـن المسـالك ولعلَّ الوقوف على جملـة 
إال داللـة علـى « له مدخلیه ذوقیة واضحة في إدراك قیمته الفنیـة ، فمـا هـو) نهج البالغة ( بذلك االسم ) ع(

علــى الــرغم أن البالغــة لیســت ) ع(البالغــي المتــذوق لكــالم اإلمــام میــول الشــریف الرضــي األدبیــة واتجاهــه 
نمــا هــي ســلیقة اإلمــام  ) ع(مقصــودة وال متعمــدة فــي كالمــه  فــالكالم لــم یكــن هــدفًا لــه بــل وســیله إلــى  )٦(»وإ

ا وراءهـا ، فضـًال ـــه لإلنسـان فـي هـذه الحیـاة ومضیح ما أراده اهللا سبحانه وأنبیـاؤ ي من خالله تو یبتغ )٧(أهدافه
ـــرَّاح وقـــراءتهم  لهـــذا الكتـــاب ینبـــئ بتصـــورات أدبیـــة وتاریخیـــة واجتماعیـــة لمشـــاربهم واخـــتالف  عـــن وفـــرة الشُّ

الكـــالم اإللهـــي  ا بعـــدعلیـــمرتبـــة  ه إحســـاس ببالغـــة هـــذا الكـــالم وبلوغـــهتعـــاطیهم مـــع الـــنص ، وفـــي ذلـــك كلـــ
مــن أشــتغل بتفســیر القــرآن ممــن بــین الشــرَّاح ، وعرفنــا أنــه ) محمــد عبــده(والحــدیث النبــوي ، ولــو وقفنــا عنــد 

  رف مسالك ــفع) دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة (ـات البالغة هالكریم وتدریس أمـ
المؤثر فـي العقـول  والنفـوس جوابـًا  ونسقها) ع(اإلمام  النصوص ،لما وجدنا غیر بالغةالبالغة والجمال في 

العمـــل یحـــدد الموقـــف  الـــذي یؤلــففاشـــتراك المتلقـــي الــذي یشـــاهد ویحكـــم علـــى العمــل الفنـــي المبـــدع ((لــذلك 
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غــة وتلمســه لمــواطن وهــذا مــا أستشــعره محمــد عبــده بتجدیــده لقیمــة نهــج البال )١())الجمــالي فــي العمــل الفنــي
ذا عرفنـــا) .ع(هـــا فـــي كـــالم اإلمـــام ار البالغـــة القرآنیـــة وآث أن القـــراءة تفاعـــل بـــین موضـــوع الـــنص والـــوعي « وإ

ك الــوعي ، وهــو أدركنــا أن قیمــة ذلــك التفاعــل المنــتج للداللــة مرهــون بمــا یحملــه المتلقــي مــن ذلــ )٢(»الفــردي
ـــا ك یتفـــاوت فـــي إدراكــه المتلقـــون ، فببالشــ لمـــاذا قـــدر المعرفـــة اللغویــة عنـــد القـــارئ تتجلـــى قیمــة المنجـــز ، إمَّ

أهــم العناصــر الفنیــة فــي الــنص القرآنــي ثــم أن فــي أي نــص أدبــي أبــداعي «   اهــنفأل) اللغــة(المعرفــة اللغویــة
أن الـنص القرآنـي رسـالة السـنیة فـي حـد « فضـًال عـن  )٣(»ومن ثم في أي أسلوب لغـوي أو بالغـي أو نقـدي 

ّكـ )٤(»ذاته تتقصـده العقـول واألذواق لبلـوغ  بهـذا الخلـود ب مـا فیـه علـى أن یبقـىتمظهر بهذا الوجود اللغوي ورُ
د القــرآن نــزل بلغـة العــرب وعلـى أســالیب بالغـتهم فكــانوا كلهــم  ّن إ« : راك إعجــازه ، قـال أبــن خلـدون أسـراره وإ

وهــو رأي مـــردود فكیـــف یعقـــل تســـاوي اإلدراك ، وكـــان   )٥(»ویعلمـــون  معانیـــه فـــي مفرداتـــه وتراكیبـــه هیفهمونــ
ینـــافي الطبیعـــة « ون كـــالم أبـــن خلـــد ّن أي إ   فـــیهم الســـائل عـــن معنـــى لفـــٍظ أو ســـبب نـــزوٍل أو غیـــر ذلـــك  

فهنـاك مـن یسـأل  )٦(»البشریة ألنه یصدق لو كان الناس كلهم علـى درجـة واحـدة مـن الفهـم والـذكاء والمعرفـة 
اً  (في قوله تعالى) باال(عن معنى  َأبّ ًة وَ َ فَاِكه وهناك من یسأل عـن ألفـاظ القـرآن كاملـة كمـا  )٧()٣١:عبس) (وَ

 هتـــمعرفن فـــي تؤكــد التبـــایالتـــي  التســـاؤالت وغیرهــا مـــن .)٨(بـــن عبـــاسروى عـــن نـــافع بــن األزرق وأســـئلته الیــ
دراك أسـرار  م علـى مســتوى عقلـي واحـد فبعضــهم قـد أتـاه اهللا تعــالى قـوَّة االســتنباط لـم یكونــوا جمـیعه« إذن  ه وإ

فكــانوا أدرى مــن غیــرهم بمــا حــول الــنص مـــن ) ص(العقلــي دون األخــر وبعضــهم تلقــوا القــرآن مــن رســول اهللا 
إذ تــوافرت فیـه قــوة )ع(وهـذا مــا ینطبـق علــى اإلمـام ) ٩(»أسـباب النـزول ومســائل الحـالل والحــرام ومـا إلــى ذلـك

االســتنباط العقلـــي ، والتلقــي مـــن رســـول اهللا ، األمــر الـــذي یعنـــي وجــود مـــدركات تأثیریـــة قرآنیــة تنطبـــق علـــى 
شـــكل الكالمـــي عنـــده ، ومـــن بـــاب أخـــر تتضـــح ســـلطة الـــنص ت، ولهـــا انعكاســـاتها فـــي ال) ع(اإلمـــام المؤلـــف

فلــو لــم نقــف مــن هــذا الكتــاب « : ، قــال الجــاحظ ) ع(فــي التجلــي النصــي عنــده وبخاصــة  القرآنــي األدبیــة ، 
ُحسـن مـا أمـريٍ كـل قیمـة « ) : ع(إال علـى هـذه الكلمـة أي قولـه  لوجـدناها شـافیًة كافیـًة ومجزئـة مغنیـة بـل  ، هی

ن كثیـره ومعنــاه عـلوجـدناها فاضـلة عـن الكفایـة وغیــر مقّصـرة عـن الغایـة وأحســن الكـالم مـا كـان قلیلــه یغنیـك 
نیـة صـاحبه  حسـبن اهللا عـز وجـل قـد البسـه مـن الجاللـة وغشـاه مـن نـور الحكمـة علـى في ظـاهر لفظـه وكـأ

 یسـقط منـه كلمـة وال بـادت ، فقـد جمـع اهللا لـه بـین الحـالوة والمالحـة والطـالوة والفصـاحة لـم)١٠())وتقوى قائله 
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 فهـــاماإلیشـــرق علیهـــا نـــور النبـــوة ویحیـــر  ألفـــاظحجـــة اعجـــز النـــاطقین وحـــاز قصـــب الســـبق فـــي الســـابقین ، 
قــول الــدكتور علــي ی. روعــي فــي اغلبهــا مقــاییس الفصــاحة  إذ) ع(تلحــظ وبوضــوح فــي كالمــه  . )١(واأللبــاب
مع وان بصــبغة مـــا یقـــرأ المـــرء ویســـ األدبیـــة اآلثـــارهنـــاك عـــدوى تمـــس القلــب والعقـــل وتصـــبغ  أن((  :الــوردي

 األوائـل أسـالیبرآن فـي القـ آثـاروتلك الصبغة هي )٢())جاة من المحاكاة والتقلیدتكلف الهرب وحسب نفسه بمن
ذا.أسـلفنابتبـاین مسـتویاتهم، كمــا   إحیــاءعنایـة خاصـة بــالمتلقي ودوره فـي  أولــتكانـت الدراســات الحدیثـة قـد  وإ

مالحــظ تلـك العنایـة ففـي اغلـب خطاباتــه  إرسـاءالـنص وكشـف جمالیاتـه ، فلعـل القـرآن الكــریم كـان سـباقا فـي 
المباشــرة فــي  اإلشــاراتلتصــور المعنــى المــراد ، ناهیــك عــن  یفســح المجــال للمتلقــي ، ویتــرك لــه فضــاًء رحبــا

مدركا تلك الحقیقة القرآنیة ومـا یتوجـب علـى المتلقـي فـي ) ع( اإلمامهذا ما استوعبه . التدبر والتعقل والتفكر 
نَّ اَ : ((البن عباس في حجاجه مع الخوارج ) ع(سلطته على النص ، یقول  ـإِ آِن َف ـاْلُقرْ ـاٌل الَ تَُخاِصـْمُهْم بِ آَن َحمَّ ْلُقـرْ

ُقولُـــوَن  ُقـــوُل وَ يـَ ٍ تـَ ُجـــوه و وُ ني القـــرآن مـــع المعــــامبــــرزا تجـــاوب (( تعددیـــة القـــراءة  إلـــىوهـــو بــــذلك یشـــیر  )٣()) ُذ
) : ع(فـي قولـه  أیضـاالدراسـات الحدیثـة ، وتكـرر هـذا المعنـى  إلیـهوهـو مـا تـذهب  )٤())تـه المختلفة عنـد قراء

ــ(( ُجمَ ــْن تـَرْ ــهُ مِ ــدَّ َل ُ َِســاٍن وَ الَ ب نِْطــُق بِل ِن الَ يـَ ْ ي تـَ فـَّ لــدَّ َن َا ْ ــي ْســطُورٌ بـَ ــا ُهــوَ َخــطٌّ مَ آُن إِنَّمَ ْلُقــرْ نِْطــُق عَ َهــَذا َا ــا يـَ لرَِّجــالُ اٍن وَ إِنَّمَ ــهُ َا  )٥())نْ
فهنـاك دائمـا (( نص ـالتفاعـل والتعـاطي مـع الـ بإجرائیـةفمهمة االسـتنطاق موكولـة بـالمتلقي السـتظهار حقائقـه 

بــر اللغــة وخــارج ســلطة ع اإلدراك أوالمباشــر  اإلدراكزوایــا قصــیة عــن  أومســاحات  أوفــي كــل نــص ظــالل 
،وهــي )٦())الداللــة ال یخــرج عــن جدلیــة الــنص القــارئ  إنتــاج أوالســیاق غیــر اللغــوي ، وبهــذا تكــون المعــاني 

  .السابق) ع(تفهم من قوله  أنجدلیة قدیمة یمكن 
ه باللغــة مــن تفاعــل یتعــاطى معــه مــن خــالل معرفتــ إلــى فالقــارئ هــو الــذي یحــرك الــنص ویحــول صــمته     

ن ،جانـــب إن فـــي أي نـــص جـــانبی(( :زیـــد أبـــو،یقـــول  آخـــرمـــن جانـــب  ومقوماتـــه  الـــنص جانـــب وبخصـــائص
فكـــر  إلـــىوهـــو المشـــترك الـــذي یجعـــل عملیـــة الفهـــم ممكنـــة وجانـــب ذاتـــي یشـــیر اللغـــة  إلـــىموضـــوعي یشـــیر 

تجربـة المؤلـف التـي یسـعى القـارئ  إلـىان الجانبـان یشـیران المؤلف ویتجلى في اسـتخدامه الخـاص للغـة ،وهـذ
مـن أي الجـانبین شـاء مـادام كـل  یبـدأ أنفهم تجربتـه ،والقـارئ یمكـن لـه  أوبنائها بغیة فهم المؤلف  إعادة إلى

اللغــة ومعرفتــه بخصــائص  ألدواتبامتالكــه ) ع(وهــذا مــا تحصــل عنـده  )٧())اآلخــرفهـم  إلــىمنهمـا یــؤدي بــه 
تلــك العالقــة بــین القــارئ والــنص بتعبیــر الناطقیــة ، یــدل وبوضــوح علــى تلـــك  إلــى فإلماحــهالــنص ودفائنــه ، 

ارجهــا مــع فــي داخــل لغتــه ویحكــم علیــه مــن خ مخبــأ إنســانكــل  إن(( : القابلیــة فــي الفهــم ، یقــول روالن بــارت
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                                                     ٢٤ 

 )ع( اإلمـامتوضـع فیـه لغـة  أنوالمكان الكلي الذي یمكن )٢.())ینطقها مما یضعه في مكانه الكلي  إشارة أول
  .ن وعوالمه الرحیبة ،وهذا ماستفصح عنه الشواهد الالحقة بلغة القرآ التأثرهو 



٢٥ ٢٧٢٥ .١

 
: 

في  إلیهاتوجهات المنشئ والطریقة التي یعمد  ختالفبإتحلیل النصوص على مناهج مختلفة ، تختلف  إجرائیةتقوم  
كي یتحقق المنجز الفني وذلك ، جمالیته  إبرازامتالك فهم لمكونات النص ومن ثم  إلى ذلك التحلیل ، وصوالً 

التي انطلق منها المؤلف في التعامل مع النص السیما اذا كان  اآللیاتذلك الفهم معرفة  أدوات أولىالتعاطي ، ولعل 
  . لك المنطلقات بین المؤلف والنص النص المتعاطى معه یشكل ظاهرة بارزة عند ذلك المؤلف فهنا ینبغي استظهار ت

في اغلب نصوصه على آلیة مطلقة وغیر ) ع(اذ اشتغل ، ) ع( اإلمامف النص القرآني عند ثیكتوالظاهرة هنا     
أي لم یكن یعمل ، وكونیًا وغیرها  جتماعیًا اوعقائدیًا و  أخالقیا، تراه یحكم النص القرآني لما یستلزم طرحه ف، محددة 

   . والكون واإلنسانینفتح على اهللا سبحانه  إطارفي  اآلیةالستجالء الداللة القرآنیة ، بل یوظف بمنحى واحد 
، فتارة تقرا من ظاهر النص القرآني الموظف عنده ، او من وراء  والذوق مالحظ التفسیر والتأویل والشرح اأمّ    

او لترسیخ حقیقة ، معنى غائب عن الذهن ن بیا أولتبیین مشكل ) ع( اإلمام إلیهاعمد ،  األحیانالنص في بعض 
براز صورته ، ال القراءة التي تبحث في  أخرىتكرارها مرة  بإعادة وهي في النهایة قراءة یراد بها استجالء فهم النص وإ
 أومشروع القراءة النصیة له القدرة في الكشف عن واقع المتكلم  ألن الحركات، أوفي اللفظ القراءات من تغیر  أوجه

من ، في فهم ذلك الخطاب  وقابلیتهم ینالنص وطبیعة لغته ، وتعدد المتلقراعته في ذلك التوجه الكالمي وخصائص ب
   .هنا كان مقصد البحث السیر في هذا االتجاه 

نتیجة  أفرزتولعلها بواعث قد . تجاه القرآن ) ع(علي  اإلمامبواعث القراءة وتعددها عند هذه المقاصد  وأولى   
ى : ((یقول ) ع( هیفهم من كالموهو ما ، خاصة او ملتبسة فرضت حاكمیتها على القرآن تصورات  ْد تََسمَّ وَ آَخرُ َق

ْن َح  اكًا مِ لنَّاِس َأْشرَ ِ َصَب ل ْن ُضالٍَّل وَ َن يَل مِ ِ ْن ُجهَّاٍل وَ َأَضال ََس َجَهائَِل مِ ب اقـْتَ َف َْس بِهِ  ِمًا وَ َلي ال ائِِل عَ َ اِل [ ب َ وٍر وَ ] ِحب رُ َل ُغ ْد َحمَ قـَْوِل ُزوٍر َق
ائِهِ  َلى آرَ اَب عَ تَ ْلكِ ْأيِهِ [ َا ائِهِ ] رَ َلى َأْهوَ ْلَحقَّ عَ وا  ):((ع(لوفي نص آخر یقو  )١())وَ عََطَف َا ا عَطَُف ْلُهَدى إَِذ َلى َا ى عَ ْلَهوَ ْعِطُف َا يـَ

ا عَطَ  آِن إَِذ ْلُقرْ َلى َا لرَّْأَي عَ ْعِطُف َا ى وَ يـَ ْلَهوَ ْلُهَدى َعَلى َا لرَّْأيِ َا آَن َعَلى َا ْلُقرْ ما  أو بالرأيالتفسیر  إلىوهو بذلك یشیر  )٢())ُفوا َا
یعكس حقیقة ألنه ن ، مصورًا استهجان ذلك المنهج في التعاطي مع القرآ)٣(یسمى اآلن بتعدد القراءات  أنیمكن 

انه ) ص(فعن النبي  یثاألحادوهو توجه قد نهي عنه في كثیر من .نطق تالمسللنص ال حقیقة  المستنطق وفهمه
قال في القران برأیه فلیتبوأ مقعده من من (( و  )٤())قال في القران بغیر علم فلیتبوأ مقعده من النار  من: (( قال 
   . )٥())النار

  
  
  
  
 
   ٢٨٩:  ٦/  ٨٦خ : شرح نھج البالغة  )١( 
  ٣٢ : ٩/  ١٣٨خ : ن               .م ) ٢(
      ٣١:حمد تقي مصباح الیزدي م: تعدد القراءات  :ینظر  )٣(

   ١٩٩/  ٥: سنن الترمذي )٤(
   المكان نفسھ:    ن   .م  )٥(

     
  
  



٢٦ ٢٧٢٥ .١

  
  

ا {  مهمتها البیان  إّن  إذ ;أسرارهكشف  آللیاتلطة مرجعیة مدركة  لحقیقة الكتاب وعارفة سذات  أقوالوهي      َأنَزْلنَ وَ
ا نُزِّ  لنَّاِس مَ یَِّن لِ بَ تُ ْكرَ لِ َك الذِّ یْ َل وَن ِإ فَكَّرُ تَ مْ یَ ُ لَّه عَ َل ِهمْ وَ یْ َل وحسب بل بیان كیفیة  األلفاظعلى مستوى ال )٤٤:النحل(}َل ِإ

         .في نصیه السابقین موضحًا خطل ذلك المسلك) ع(وهذا ما اجتره  أیضاالتعاطي مع النص القرآني 

ــوَ { :((ىاالحتمــاالت قــال تعــال فرضــیة إلــىاذ ان عــدم فهمهــا یقــود ) ع( اإلمــاموللمتشــابهات دوافــع أیضــا عنــد        هُ
ــذِ  ــا الَّ َأمَّ اٌت فَ َ ه تََشــاِب ُأَخــرُ مُ ــاِب وَ ــنَّ ُأمُّ اْلِكتَ ــاٌت هُ ْحَكمَ ــاٌت مُّ ُ آیَ ــه ــاَب ِمنْ ــَك اْلِكتَ یْ ــِذَي َأنــَزَل َعَل ــا الَّ ــوَن مَ ُ ع تَِّب ــغٌ فَیَ ِهمْ َزیْ ــوِب ُل یَن فــي قُ

َغـــ تِ ابْ ـــِة وَ نَ َغـــاء اْلِفتْ تِ ُ ابْ ـــه َ ِمنْ ه ـــْن ِعنـــتََشـــابَ ـــِه ُكـــلٌّ مِّ ـــا ِب نَّ ـــوَن آمَ قُوُل الرَّاِســـُخوَن ِفـــي اْلِعْلـــِم یَ ُ وَ ـــه ّل الَّ ال ُ ِإ ـــه ْأِویَل ـــمُ تَ ْعَل ـــا یَ مَ ـــِه وَ ْأِویلِ ِد اء تَ
ا  بِّنَ ان جماعـة مـن اهـل الزیـغ ومبتغـي الفتنـة یسـعون فـي االضـالل بواسـطة اآلیـات (( وهذا یعنـي ٠] ٧: آل عمران[}  رَ

نُْسـوخًا ) : ((ع(ذلك المعنـى قـول االمـام  یوضح، )١())المتشابهة  اِسـخًا وَ مَ ـاِطالً وَ ِصـْدقًا وَ َكـِذبًا وَ َن َ لنَّـاِس َحّقـًا وَ ب ـِدي َا ْ ـي أَي إِنَّ فِ
ـهِ  للَّ ـى رَُسـوِل َا َل ـْد َلَقـْد ُكـِذَب عَ ْهمـًا وَ َق َهمـًا وَ تََشابِهًا وَ ِحْفظًا وَ وَ ُ ْحَكماً وَ م ُ ًا وَ َخاّصًا وَ م امّ ـْن  ص عَ  وَ عَ ـامَ َخِطيبـًا فـََقـاَل مَ ِ َحتَّـى َق ْهـِده ـى عَ َل

لنَّارِ  َن َا َدهُ مِ ْقعَ ْأ مَ وَّ بـَ تَ َ مِّدًا فـَْلي عَ تـَ ُ َليَّ م اِسـَخهُ وَ ) : ((ع(وقال )٢())َكَذَب عَ َلهُ وَ َن َضـائِ ائَِضـهُ وَ َف ـهُ وَ فـَرَ امَ يِّنًا َحالََلهُ وَ َحرَ بـَ ُ يُكْم م بُِّكْم فِ اَب رَ تَ كِ
نُْســوَخهُ وَ  تَ مَ ُ ــهُ وَ م ْحَكمَ ُ ْحـــُدوَدهُ وَ م َســـَلهُ وَ مَ رْ ُ ـــهُ وَ م اَل ثَ هُ وَ َأمْ ـــرَ امَّــهُ وَ ِعبـَ ـــهُ وَ عَ ـــهُ وَ َخاصَّ َزائِمَ تََســـابَِقهُ [ َشـــابَِههُ رَُخَصـــهُ وَ عَ ُ ـــهُ ] م َل ـــرًا ُجمَ َفسِّ ُ م

َلهُ  ُْجمَ َلهُ [ م َضهُ ] ُجمَ امِ وَ يِّنًا َغ بـَ ُ بمـا فـي ذلـك ، )ص(التقـول علـى النبـي  -:  األولـى وهـو بـذلك یشـیر الـى إشـكالیتین ) ٣())وَ م
توجیـه  :والثانیـة ، ) ص(الرسـول  بشـكل آخـر لـم یـذكره) ص(ما وضـحه النبـي  أوقراءة لفهم القرآن  إعطاءالمتشابه أي 

)  الشــرعیة والعقدیــة( النـاس او تحدیــد آلیــة الفهــم لكــل مســائل الحــالل والحـرام او الخــاص والعــام والمحكــم والمتشــابه أي 
المتشابه ،الیمكن وجود آیة متشابهة الیمكـن معرفـة مـدلولها الحقیقـي بـل اآلیـات التـي  فمثالً ، القرآن الكریم  إلىبالرجوع 

وهـذا معنـى إرجـاع المتشـابه الـى المحكـم  أخـرىطة آیـات اسـیقیة یمكن معرفـة تلـك المـدالیل بو لم تستقل في مدالیلها الحق
ُن {فـأن ظـاهر قولـه تعـالى  ى الـرَّْحمَ ِش اْسـتَوَ ـرْ ـى اْلعَ ا{وقولـه ]٥:طـه[}َعَل ا َصـف ـُك َصـف َل اْلمَ بُّـَك وَ َجـاء رَ یــدل ) ٢٢ :الفجـر(} وَ

ُ {  قولــــــه تعــــــالى إلــــــى أرجعناهمــــــاعلــــــى الجســــــمیة وان اهللا تعــــــالى مــــــادة ولكــــــن لــــــو  ــــــِمیع ــــــوَ السَّ هُ ــــــِه َشــــــْيءٌ وَ َس َكِمثْلِ ــــــیْ َل
مكــان  إلــىاالنتقــال مــن مكــان  أویس بمعنــى االســتقرار فــي مكــان لــ علمنــا ان االســتواء والمجــيء] ١١الشــورى[}البَِصــیرُ 

الفتنــة فــي  يتغــتب اجتهادیــة ام أكانــت، ومــن ثــم فهــي تــداعیات لهــا وجهتهــا التــي منحتهــا ذلــك الظهــور ســواء  )٤(آخــر 
یل الداللـة بلیـات القـراء لتحصـامثلت تعددیـة القـراءة والفهـم للـنص القرآنـي بـاختالف ق أنها، كان حصیلتها  ولاألصر الع

هم لقــــى ذلــك النــــص بــالفلكــل مــن ت) ٥())تحمــل خصــائص التجربــة الذاتیــة (( داللــة  إذنفهــي . مــن ذلــك المنجــز القرائــي 
  .إلیهالمشار 

فاقـه فــي التواصــل آمسـارًا جدیــدًا ینطلــق فیـه مــن فســحة الـنص القرآنــي وانفتــاح ) ع( اإلمــامومـن ملحــظ آخـر یتمثــل      
: اس ـالبـن عبـ) ع(، یقـول ي معرفـة تلـك الصـفة وشـیوعها الـى مسـتوى یبلـغ النهـي عـن توظیفهـا وهـذا یعنـ، مع المتلقي 

ُقوُلونَ (( ُقوُل وَ يـَ ٍ تـَ ُجوه و وُ اٌل ُذ آَن َحمَّ ْلُقرْ نَّ َا إِ آِن َف   .) ٦())الَ تَُخاِصْمُهْم بِاْلُقرْ
    

   ٤٣: ائي بمحمد حسین الطباط: القرآن في االسالم  )١(
  ٣٢:  ١١/  ٢٠٣خ : الغة ــــالبج ـــــــــــرح نھــش )٢(
  ١٢٦:  ١/  ١خ    :                              ن. م   )٣(
 ١٣٠/ ١٤: رآن ــــــــیر القـــي تفســــیزان فــــالم:ینظر  )٤(
  ١٢٣: منذر عیاشي : داللة ـــوال انیاتــــــــــاللس  )٥(
        ٥٦:  ١٨/ ٧٧ك : الغة ــــج البــــــــرح نھـــــــش )٦(

  

  



٢٧ ٢٧٢٥ .١

النص القرآني من  هجلیة تحمل تعددیة القراءة لما یكتنز  إشارة)) وتقول ویقولون .  أوجهحمال ) : (( ع(فقوله      
منهج باالستخدام اآللهي لمفردات اللغة م(( حمولة معرفیة في ذلك الملحظ المحاجج فیه مع الخوارج وغیره فهو نص 

من الصعب لذا  ; )٢(وهو على مثال مرسله )١())مستوى الحرف  متنزل على ،العربیة على مستوى االصطالح الدقیق
 ظاهرة المسهاتصور ذلك المعنى ، وتبرزه  أن، وحمال بما فیها من داللة المبالغة ، استطاعت  تهبحقیق اإلمساك

  . في خطابه البن عباس ) ع( اإلمام
طن آخر ینطلق فیه واصفًا فضاء النص في مو ) ع(یقول  إذ ;ولم یقف الحفر على ذلك المعنى عند هذا الحد     

هُ ((القرآني ووجهات فهمه  ُ ب ائِ رَ َقِضي َغ نـْ هُ وَ الَ تـَ ُ ب ْفنَى عََجائِ اِطنُهُ عَِميٌق الَ تـَ َ يٌق وَ ب ِ هُ أَن آَن ظَاِهرُ ْلقُرْ وهو تشكیل یستبطن )٣())إِنَّ َا
 اإلمامورد عن إذ  ;ص القرآني من جانب آخریقة في النجمالیة القرآن ظاهرًا وباطنًا من جانب ویلفت الى االبعاد العم

یا جابر ان للقرآن بطنًا وللبطن بطن وله ظهر وللظهر ظهر ، یا جابر ولیس شيء ابعد من (( انه قال ) ع(الباقر 
ف من القراءات فقد كان العلماء لة تعني قابلیة القرآن لذلك التكیّ وهي مسأ)٤())عقول الرجال من تفسیر القرآن 

معاني القرآن الكریم فیستخرجون استنباطات متنوعة مرتبطة  في یتأملون األول اإلسالميفي العصر الربانیون 
) ع( لإلمامواستقطابها  وبمالحظة هذه التصورات العقل والصواب إطارها التخرج عن بشروط منصوص علی)٥(بالنص

 إنتاجیسبر غوره في  أن لرصد ما یمكن) ع(محاوالت خاصة عنده  أفرزتتشظیاتها  إّن  ،للوقوف عندها یمكننا القول
  . والذوقبدءًا بالتفسیر یلیه التأویل ومن ثم الشرح  اإلنتاجعلیها ذلك  مالداللة القرآنیة ، وبمالمح دقیقة یقو 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

   ٩٨: محمد ابو القاسم حاج حمد : رفیة ـــــرآن المعـــــمنھجیة الق )١(
      ١٢٦: ة ـــــــداللـــــــات والــــانیـــســـالل )٢(
  ٢٦٦:  ١/  ١٨خ : شرح نھج البالغة  )٣(
 . ٨/  ٩٢ج : محمد باقر المجلسي : بحار االنوار  )٤(
   ١٥٤: تطور تفسیر القرآن قراءة جدیدة  )٥(
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ه ، سرار وكیفیة استكناه ا عن رؤیة خاصة في التعامل مع القرآن في كثیر من نصوصه) ع(  اإلمامكشف       
نِْطَق  ):((ع(یقول  نِْطُقوهُ وَ َلْن يـَ اْستـَ آُن َف ْلُقرْ َِك َا ل يهِ  (():ع(ویقول )١())َذ ِْختِالََف فِ ْعضًا وَ أَنَّهُ الَ ا ْعُضهُ بـَ َُصدُِّق بـَ اَب ي تَ ْلكِ ) ٢())َأنَّ َا

فسیر القائم على یعبر عن روح المنهج الموضوعي في الت) ع(المؤمنین  أمیرفالتعبیر باالستنطاق الوارد في كالم 
القرآنیة  اإلجابةمحاورة كتاب اهللا وطرح المفسر للمشاكل الموضوعیة على القرآن بقصد الحصول على  أساس
القرآن  إلىوینتهي من الواقع  یبدأالحیاة ألن التفسیر  یلتحم القرآن مع ،الواقع وهنا یلتحم القرآن مع(( )٣(عنها 

یحمل  ،یحمل كل تراث البشریة الذي عاشه أنمرحلة وفي كل عصر ومهمة التفسیر الموضوعي دائمًا في كل 
 ةیضعها بین یدي القرآن ومن هنا تتحقق المعاصر  عصره یحمل المقوالت التي تعلمها في تجربة البشریة ثم أفكار

قدرته على  ،قدرته على العطاء المستجد دائماً  ،القرآنیة وتبقى للقرآن حینئذ قدرته على القیمومة دائماً 
 أفضل((ذلك المنهج  النتفسیر القرآن بالقرآن  إلى إشارةضًا فهو عیصدق بعضه ب) ع(قوله  أما)٤()) اإلبداع

وجوه التفسیر الصحیح ، فالقرآن الكریم فیه العام  أقوىطریقة في سبیل فهم كتاب اهللا الن فهم القرآن من داخله 
وسار علیه )٦(وهو منهج استحسنه جمع من المفسرین ) ٥())والخاص والمبین والمطلق والمقید والمنسوخ وغیر ذلك 

بین آیات القرآن  ، لرصد دقائق الدالالت في ذلك االرتباط)٧(القرآني اإلعجازعدد غیر قلیل من الباحثین في 
  . الكریم
بي ع به العقل العر بِ ما طُ  إلىیتحصل فهم آخر یعود  )االستنطاقیة واالستنتاجیة ( الرؤییتین  هاتینومن      

بطابع االنتقال الى التفكیر عن طریق المبادئ النظریة والمبادئ العلمیة وما یصاحب ذلك من تحول في اللغة 
ال )٨(ـتیعاب لغة العلمة قادرة على اسـلغ ىإلالعربیة من اداة وجدانیة ووسیلة بالغیة محفزة  كیف یمكن استنطاق وإ

موضع معین من خالل الربط بین آیاته مالم تتوفر العقلیة  او استنتاج منظومة متكاملة في هبجمیع معارف نالقرآ
أي لم تكن  ،النص القرآني نصًا كونیًا وروحیًا وفكریاً  عدّ  إلىة تشیر ءفضًال عن ذلك انها قرا، المؤهلة لذلك 

یمكن )٩(بل نظرة ثقافة ورؤیة فكریة شاملة  .. نظرة فطریة تقوم على مقارنته ببالغة الشعر الجاهلي  إلیهتنظر 
بنیة المجتمع في ضوء الثقافة القرآنیة وبلغة  إصالح إلىمن خاللها استظهار مكامن المعرفة المختلفة ،الهادفة 

 أدبیااللغة الدینیة لغة شعریة وكلمة شعریة هنا التعني نوعًا ((  إّن یرى ریكور ،  واإلرشادیغلب علیها الوعظ 
فهم جدید  ةإلثار عالم ما  قتراحالالداللي  لإلبداعمقرًا  تهه بصفیضاف الى النثر لكنه التوظیف الشامل لكل انواع

   .في الحیاة  لتكیف مع العوالم المختلفةلینطلق منه )١٠())للذات 
        

  ١٦٧:  ٩/  ١٥٩خ : شرح نھج البالغة  )١(
  ٢٦٦:  ١/    ١٨خ       ن              . م )٢(
 ١٨ :إسالمیةمجلة قضایا :  التفسیر والمفسرون  )٣(
  ١٨ :إسالمیةمجلة قضایا  :التفسیر والمفسرون : ، وینظر ٢٢: محمد باقر الصدر : سة القرآنیة المدر )٤(
  ٢٦محسن عبد الحمید ،: رآن قراءة جدیدة ــتطور تفسیر الق )٥(
 ) دكتوراه  أطروحة(  ٦ -٤: احمد رسن : تفسیر القرآن بالقرآن دراسة داللیة : ینظر  )٦(
التعبیر القرآني ، ولمسات بیانیة في نصوص من : عائشة عبد الرحمن ، وینظر : ریم البیاني في القرآن الك اإلعجازینظر  )٧(

 ائيرفاضل السام، التنزیل ، بالغة الكلمة في التعبیر القرآني 
 )دكتوراه أطروحة( ٧٩: ناظم عودة : وتداول  إنتاجالنظریة العربیة دراسة   )٨(
  ١٩٦: ن خمري حسی: سیمائیة الدال  إلىمن بنیة المعنى : نظریة النص  )٩(
    ٨٠:  والتأویلاللغة  )١٠(
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فأنه الیقف عند هذا الحد في منطلقات  ،معرفة اكبر في النص المقدس كان هذا المنجز المنتج یقوم من إجل واذا  
وهو مسلك یستند . اذ تكشف نصوصه عن مسلك أخر في قراءة حقائق القرآن  ;)ع(التعاطي مع القرآن عند االمام 

ان القارئ لحظة اقباله على : (( في تعاطیه مع القرآن ، یقول روالن بارت ) ص(مرجعیات معروفة عند النبي الى 
تي من فراغ بل یأتي محمًال بروافد ثقافیة وأعراف لغویة ووعي بالتاریخ االدبي وبمخزون من النصوص أالنص الی
وهو فهم یعتمد على  )١())یملك من فهم سابق او معرفة  فیتم التفسیر او التاویل في اطار یضعه المتلقي بما،السابقة 
آَن َلْم : ((مبینًا قیمة الرجوع الى السنة النبویة ، ) ع(یقول ،  ةبالسن القرآن تفسیر رْ لُْق ا َا نَ نـَ يـْ َ ْلَقْومُ إَلى َأْن نَُحكِّمَ بـ ا َا اَن ا َدعَ وَ َلمَّ

للَّ  اِب َا تَ لِّيَ عَْن كِ وَ تـَ ْلمُ ْلَفِريَق َا ُكِن َا هُ َن َحاَن ائٍِل ُسبْ ْن َق اَلى َعزَّ مِ َ ع للَّهُ تـَ اَل َا ْد َق اَلى وَ َق َ ع هُ وَ تـَ َْحاَن ْن تَناَزْعتُْم فِي َشْي هِ ُسب إِ للَّهِ وَ  َف دُّوهُ إَِلى َا ءٍ فـَرُ
لرَُّسوِل  ْأُخذَ َا لرَُّسوِل َأْن َن دُّهُ إَِلى َا ابِهِ وَ رَ تَ ْحُكمَ بِكِ للَّهِ َأْن َن دُّهُ إَِلى َا لنَّاِس بِهِ وَ إِْن  فـَرَ للَّهِ فـَنَْحُن َأَحقُّ َا اِب َا تَ مَ بِالصِّْدِق فِي كِ ا ُحكِ َذ إِ هِ َف بُِسنَّتِ

لنَّاِس وَ َأْوالَُهْم بَِها للَّهِ ص فـَنَْحُن َأَحقُّ َا مَ بُِسنَّةِ رَُسوِل َا  أحّب فقد قال اهللا تعالى لقوم ) : (( ع(وفي نص آخر یقول . )٢())ُحكِ
اَزْعتُمْ ِفي شَ یَ {  إرشادهم نَ ِر ِمنُكمْ فَِإن تَ ي اَألمْ ِل ُأوْ ُسوَل وَ وْا الرَّ ُ َأِطیع َ وَ ه وْا الّل ُ وْا َأِطیع ِذیَن آمَنُ ا الَّ َ ِه ا َأیُّه ى الّل َل ُ ِإ دُّوه ْيٍء فَرُ

الرَّ   إطالقوفي ذلك  )٣())الخذ بسنته الجامعة غیر المفرقة أالخذ بمحكم كتابه والرد الى الرسول أفالرد الى اهللا  }ُسولِ وَ
العقائدیة  موراألالشرعیة وهي الغالبة او في  األحكامفي بیان القرآن وغیره أي سواء في  )ص(بسنة الرسول  لألخذ

الكتاب والسنة وكل حدیث  إلى مردودٍ  كل شيء) : (( ع(عن االمام الصادق شرط موافقتها لكتاب اهللا ، فقد روي 
   .)٤())الیوافق كتاب اهللا فهو مزخرف 

لقرآن یعرف باسباب النزول وهي المناسبات التي في فهمه ا) ع( اإلماموهناك مستوى آخر یلمح ظهوره عند      
بفارق في الرؤیة والمنهج الذي تجلى فیما بعد في )٥(النص وتحدید معناهفي تفسیر  أثرهارافقت النص القرآني ولها 

لت سورة نزِ أُ ما ) : (( ع(، یقول  األسبابرفته المطلقة بتلك الى مع) ع(عنده  اإلشارةالمصنفات التفسیریة اذ وردت 
   )٦.(.. ))اال وانا اعلم فیمن نزلت واین نزلت ومتى نزلت 

، إذ كان  وأسرارهوتسأله عن القرآن  األعرابحینما كانت تفد الیه ) ص(من النبي ) ع(ولعلها معرفة تستفاد من قربه 
 إّن : (( عن استعداده الذاتي لتلك الحمولة من المعرفة یقول جاك بیرك  فضالً ویعیه ،) ص(مایصدر عن النبي  یسمع

الفهم والنص یصبح كینونة واحدة  أّن أي ، ندماج فیه مباشرة البا )٧())متلقي النص قد یصبح جزءًا من داللة النص 
  )٨(مباشرة لما یقوله النص  اإلصغاءتمكن الذات من تحیث 

  

  

 

                                               : قراءةالنصنظریات  :وینظر ٢٥٣ :جھالن احمد بنمحمد : المعنى یدتحد واشكالیةقراءة ال فعالیة )١(
  )بحث ( ١١٩: لمیاء یاعشن

  ٨٣:  ٨/ ١٢٥خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ٤٢: ١٧: ٥٣/ك: ن              . م )٣(
 . ١٤٨/ ٣٥:بحار االنوار  )٤(
  ٥٤: یمان حمودهطاھر سل:دراسة المعنى عند االصولین  )٥(
 ٩٨:امالي الشیخ المفید  )٦(
  ٢٠: جاك بیرك : القرآن وعلم القراءة  )٧(
  ٣٢: اللغة والتاویل  )٨(
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بیان معرفته بالقرآن ، بل ان  المعرفة القرآنیة بأسباب نزولها ، النه كان في صدد) ع(مام وهذا الیعني حصر اال    
ونزلت فیها الن  االیة التتجمد في النقطة التي انطلقت منها(آن فـ یشیر في نصوص اخرى الى حركیة القر ) ع(االمام 

، )١()تمثل اال المنطلق الذي تحركت الفكرة من خالله بعیدًا عن كل ما یحددها ویقیدها في دائرته اسباب النزول ال
ُكوا َأ{ :انه لما انزل اهللا سبحانه قوله ) : ع(وللتمثیل یقول  تْرَ ُ مْ َال َأَحِسَب النَّاُس َأن ی هُ نَّا وَ وا آمَ قُوُل ن یَ

نُوَن  ْفتَ ُ ا َهِذ  ]٢العنكبوت[}ی للَّهِ مَ ا رَُسوَل َا َ ُقْلُت ي ا فـَ َن َأْظُهِرَن ْ ي للَّهِ ص بـَ ُسوُل َا ا وَ رَ نِْزُل بِنَ َة الَ تـَ نَ تـْ ْلفِ ْمُت َأنَّ َا لِ للَّهُ عَ َك َا رَ لَّتِي َأْخبـَ ُة َا نَ تـْ ْلفِ ِ َا ه
لِيُّ إِ  ا عَ َ ْعِديبَِها فـََقاَل ي نُوَن بـَ ْفتـَ وذلك یعني ان لالیة مصادیق تنطبق فیما بعد والتقف عند سبب نزولها ، )٢())  نَّ أُمَّتِي َسيـُ

ا ) : ((ع(لفهم التواصل مع القرآن وادراك معانیه ، یقول ) ع(وغیرها كثیر ، قد تمثلها االمام  نَ يَّتـُ ِ ا َقْد ُسِمَع وَ َجاِهل نَ ُ ْسالَم إِ َف
ُع وَ كِ  اَلى الَ تُْدَف عَ هُ وَ تـَ َحاَن نَّا وَ ُهوَ قـَْوُلهُ ُسبْ ا َشذَّ عَ ا مَ ُع َلنَ َْجمَ للَّهِ ي اُب َا ْعُضُهْم َأْولىتَ ْألَرْحاِم بـَ للَّهِ   وَ ُأوُلوا َا تاِب َا ْعٍض فِي كِ اَلى بِبـَ َ ع وَ قـَْولُهُ تـَ

لنَّ  عُوهُ وَ هَذا َا تـَّبـَ ِ ْراِهيمَ َللَِّذيَن ا ب لنَّاِس بِإِ يَن إِنَّ َأْوَلى َا نِ ْؤمِ ْلمُ ِيُّ َا ل للَّهُ وَ نُوا وَ َا لَِّذيَن آمَ ًة َأْوَلى بِيُّ وَ َا ةِ وَ تَارَ َ اب رًَّة َأْوَلى بِاْلَقرَ نَْحُن مَ فـَ
ةِ  من ذلك وهذا ) ع(حسب ما افاده ) ع(وذلك یشیر الى انطباق المعنى القرآني في اآلیتین على اهل البیت )٣())بِالطَّاعَ

  . رآن هو المعنى الحركي للق
ِبیتُوَن { :مصادیق یطبقها على واقع الحیاة قوله تعالى ) ع(ومن المفاهیم االخرى التي یأخذ منها االمام      ِذیَن یَ الَّ وَ

امًا  ِقیَ دًا وَ بِِّهمْ ُسجَّ أي یعبدون اهللا في لیالیهم ، الن العبادة في اللیل احمز وابعد من الریاء ویقومون ] ٦٤الفرقان[}لِرَ
وهم المؤمنون باهللا المنفتحون على االلوهیة المطلقة في حقیقة التوحید الخاشعون في  )٤(یسجدون فیهابالصالة و 

ة الواعیة الراكعون امام اهللا احساسهم العمیق بعبودیتهم هللا سبحانه المتحركون في مشاعرهم وافكارهم في خط الممارس
وذوبانها في جنب  اإلرادةلسجود من انسحاق ا یوحي به االساجدون فیم ، من انفعال بالخضوع هللایمثله الركوع  فیما
س في غفوة الغفلة واسترخاء ضمیر بین یدي اهللا حیث ینام الناالقائمون في استسالم الروح والجسد والقلب وال ، اهللا

حیاة الجسد ویبیتون في یقظة منفتحة واعیة في سجود خاشع وقیام خاضع هللا كرمز للقیام الدائم امامه في حركة ال
  ) ٥(كلها

  

  

  

  

  

  

  

  
  ) بحث ( ٦٦: محمد حسین فضل هللا : من وحي القرآن وثالثیة الظھور والروایة والعقل  )١(
  ١٥٧:  ٩/  ١٥٧خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ١٣٨:  ١٥/  ٢٨ك : ن             . م  )٣(
  ٤/٢٣: كاشاني الفیض ال: تفسیر الصافي : ، وینظر  ٥٠٥/  ٧: الشیخ الطوسي : بیان في تفسیر القرآن تال )٤(
      ١٧: محمد حسین فضل هللا  : وحي القرآن من تفسیر )٥(
     
  
  
  



٣١ ٢٧٢٥ .١

     
رًا وَ ) : ((ع(حیث یقول      ْ ب ثًا ُغ ْ ُْصبُِحوَن ُشع وا ي نُْكْم َلَقْد َكاُن ُْشبُِهُهْم مِ ا َأرَى َأَحدًا ي مَ َحمٍَّد ص َف ُ ُْت َأْصَحاَب م أَي اتُوا ُسجَّدًا  َلَقْد رَ َ َقْد ب

اماً  َ ي ومثله ایضًا قوله ، ق علیهم بفیما یمثلونه من مصداق ینط) ص(اذ خصص اطالق االیة باصحاب محمد  )١())وَ قِ
شْ ) : ((ع( ِ لنَّاُس إَِلى ظَاِهِرَها وَ ا َظرَ َا ا َن ا إَِذ َ ي نـْ لدُّ اِطِن َا َ وا إَِلى ب َظرُ لَِّذيَن َن للَّهِ ُهُم َا َ َا اء َ ي ِ شْ إِنَّ َأْول ِ ا ا َها إَِذ غَُلوا بِآِجلِ اتُوا تـَ َ أَم َها َف ِ اِجل َ لنَّاُس بِع غََل َا تـَ

رِِه  يْ ْستِْكثَارَ َغ ِ ا ا َأوُ رُُكُهْم وَ رَ تـْ َ وا أَنَّهُ َسي مُ لِ ا عَ َها مَ نـْ ُهْم وَ تـَرَُكوا مِ تـَ ُِمي ا َخُشوا َأْن ي َها مَ نـْ اتًا فـَْوتًا َأْعَداءٌ مِ ْستِْقالَالً وَ َدرَْكُهْم َدرََكُهْم َلَها فـَوَ ِ َها ا نـْ ْم مِ
ِمَ  لِ ل وا عَ مُ لِ اُب وَ بِهِ عُ تَ ْلكِ مَ َا لِ لنَّاُس بِِهْم عُ اَدى َا ا عَ ْن َسْلُم مَ ِمَ ا َساَلمَ اَلنَّاُس وَ َسْلٌم ل ُ مَ اُب وَ بِهِ ا َأْعَداء تَ ْلكِ اَلى َا َ ع للَّهِ تـَ اُب َا تَ امَ كِ وا وَ بِِهْم َق مُ

خُ  ُجوَن وَ الَ مَ رْ ا يـَ َق مَ ًا فـَوْ ُجوّ رْ ْوَن مَ رَ وا الَ يـَ ُ ََخاُفونَ َقام ا ي وهو تطبیق مفصل یشیر الى صفات االولیاء الذین )٢())وفًا فـَْوَق مَ
بذلك التطبیق المصداقي لدالالت ) االولیاء (تبیان المفهوم القرآني ، عمد االمام فیه الى *تحدث عنهم القرآن كثیرًا 

  .تطلبها المقام او المتلقي الذي لم یعرف حقیقة االولیاء وصفاتهم
بِيَُّكْم َحتَّى :لبعض الیهود حین قال له ) ع( :ره الرضي في روایته ، قالكما ذ) ع(ئف التفسیر عنده ومن لطا  فـَنْتُْم َن ا دَ مَ

لْ  َن َا ا َجفَّْت َأرُْجُلُكْم مِ نَُّكْم مَ يهِ وَ َلكِ نْهُ الَ فِ ا عَ ْفنَ َل ْختـَ ِ ا ا يهِ فـََقاَل ع َلهُ إِنَّمَ َلْفتُْم فِ ْختـَ ِ َْحِر َحتَّى قـُلْ ا يُِّكْم ب بِ نَ ِ الهًا كما لهم  لنا اجعل((  تُْم ل
ما احسن قوله (( :علق ابن ابي الحدید على ذلك قائالً . ) ٣(] ١٣٨:  األعراف)) [ آلهة قال انكم قوم تجهلون 

 اإلمامةوذلك الن االختالف لم یكن في التوحید والنبوة بل في فروع خارجة عن ذلك نحو )) اختلفتا عنه الفیه (( 
والیهود لم یختلفوا في ذلك بل في التوحید الذي هو االصل ، . اث والخالف في الزكاة هل هیة واجبة اوم ال والمیر 

التي راوها على هیاة البقر على الرغم من مشاهدتهم  األصنامفالیهود سالوا موسى ان یجعل لهم آلهًا كواحد من 
بذلك یعمد الى الدقة في  واإلمام)٤())اهدة غرق فرعون اآلیات واالعالم وخالصهم من رق العبودیة وعبرهم البحر ومش

فجاء بذلك التشكل . لتفسیر معنى السؤال ، مدركًا مستوى المخاطب وفهمه ) اختلفنا عنه الفیه ( االستعمال اللغوي 
  .اللغوي ، وهو مدخل مقدم في عمل المفسر 

یضاحها  وصوًال الى تحقیق جملة من الدالالت یمكن  . )٥(وقد یعلل التفسیر الظواهر البینة ویقوم بشرحها وإ
ثالث خصال مرجعها على الناس في كتاب اهللا البغي والنكث ) : (( ع(من ذلك مثًال قوله . استخراجها من النص 

ْفِسِه { : قال تعالى ، والمكر  ى نَ نُكُث َعَل ا یَ ِإنَّمَ ن نََّكَث فَ ْكرُ { :وقال تعالى]١٠الفتح[}فَمَ ِحیُق اْلمَ َال یَ الَّ  وَ ُ ِإ السَّیِّئ
َأْهلِِه  ى َأنفُِسُكم { : وقوله تعالى ] ٤٣فاطر[}ِب ُكمْ َعَل ْغیُ ا بَ نَّمَ ا النَّاُس ِإ َ ا َأیُّه على القرآن في ) ع(اذ استند )٦(] ٢٣یونس[}یَ

، المكر ، ذات المرجع السیئ على الناس  إلىالنكث  إلىبذلك التتبع من البغي  إیاهاتبیان تلك الخصال مختزًال 
في حقول داللیة  اآلیاتفضًال عن ان حشده لتلك الصفات وجمعها بهذا التشكل ینبئ بقدرته التفسیریة على الربط بین 

  .متشابهة
  

  

  

  ٥٩: ٩٦/٧خ : شرح نھج البالغة  )١(
  ٦٧:  ٢٠/  ٤٤١حكمة : شرح نھج البالغة  )٢(

  ،٩٣٣: فاظ القرآن الكریمأللالمعجم المفھرس * 
  . ١٨٤: ١٩/ ٣٢٣:حكمة :ة شرح نھج البالغ  )٣(      

  ن  .م)  ٤(      
     ١٠٠  : نعیم الیافي  : اطیاف الوجھ الواحد  )٥(      
  :حكمة :شرح نھج البالغة ) ٦(     
        

  



٣٢ ٢٧٢٥ .١

ْإلِ ((: ) ع(ومثل ذلك قوله        مِ َا ُْحرَ َ َلْم ي اء لدُّعَ ْن أُْعِطيَ َا عًا مَ َ ب ْم َأرْ ُْحرَ عًا َلْم ي َ ب ْن ُأْعِطيَ َأرْ ُوَل وَ مَ ْلَقب مِ َا ُْحرَ َة َلْم ي َ لتـَّْوب ْن أُْعِطيَ َا َة وَ مَ َ َجاب
اَدةَ  َ لزِّي مِ َا ُْحرَ ْكرَ َلْم ي لشُّ ْن أُْعِطيَ َا َة وَ مَ رَ غْفِ ْلمَ مِ َا ُْحرَ غَْفارَ َلْم ي ِالْستِ ْن أُْعِطيَ َا ي َأْستَِجْب {  وقال تعالى في الدعاء ، مَ اْدُعوِن

ُكمْ  َ َغفُورًا { : الى في االستغفار وقال تع ]٦٠غافر[}َل ه ِجِد الّل َ یَ ه ْستَْغِفِر الّل مَّ یَ ُ ُث ْفَسه ْظلِمْ نَ ْل ُسوءًا َأوْ یَ ْعمَ ن یَ مَ وَ
تُمْ َألِزیَدنَُّكمْ { : وقال تعالى في الشكر ] ١١٠النساء[}رَِّحیمًا  ئِن َشَكرْ ُة {: وقال تعالى في التوبة  ] ٧إبراهیم[}َل بَ ا التَّوْ نَّمَ ِإ

ِهمْ َعلَ  یْ ُ َعَل ه تُوُب الّل ـِئَك یَ َل ُأوْ وَن ِمن قَِریٍب فَ ُ تُوب مَّ یَ ٍة ُث اَل َ َجه َء ِب وَن السُّوَ ُل ْعمَ ِذیَن یَ لَّ ِه لِ  يتجلسوهنا ی)١(]١٧النساء[}ى الّل
في تلك  ذكره اهللا سبحانه وتعالى تلك المعاني القرآنیة بذلك التقابل الجزائي لیستهدف اثارة السامع بتكریر ما) ع(اإلمام

وغایة  )٢()) باألمربحسب العنایة  اإلبالغ إرادة واإلعادةسنن العرب التكریر و  : ((فارس یقول ابن  المواضع ،
ترتبط بمصیره وتحدد له  ألنهاهنا ترسیخ تلك المضامین في ذهن المتلقي لغرض المداومة واالستمرار علیها ،  اإلبالغ

  .فقدانهاب أمله الذي سیكون علیه ، سواًء بتحصیلها آم

بوضوح لتنبیه المخاطب من مزالق عذاب  وتفسیرهتفصیل النص القرآني  إلى) ع( اإلماموفي موضع آخر یعمد       
سَُّكو ) : ((ع(یوم القیامة ، یقول  ْآلَخرَ فـَتَمَ ُكُم َا ُدوَن ا َف َع َأَحُدُهمَ فِ ْد رُ للَّهِ وَ َق َذاِب َا ْن عَ اِن مِ اَن َرِْض َأمَ ْ أل لَِّذي َكاَن فِي َا اُن َا َ ْألَم ا بِهِ أَمَّا َا

اقِي  َ ْلب اُن َا ْألَمَ للَّهِ ص وَ َأمَّا َا َع فـَُهوَ رَُسوُل َا فِ مْ { اهللا تعالى فاالستغفار قالرُ ُ ه َ ب ذِّ َ ع ُ مُ ه ا َكاَن الّل مَ َأنَت فِیِهمْ وَ مْ وَ ُ ه بَ ذِّ عَ ُ ی ُ لِ ه ا َكاَن الّل مَ وَ
وَن  ْستَْغِفرُ مْ یَ هُ   .   .)٤())  وهذا من محاسن االستخراج واالستنباط :((لرضي رحمه اهللا تعالى قال ا )٣(]٣٣األنفال[}وَ

وبقي اآلخر هو  )ص(امانان رفع احداهما وهو بأنهماودوام االستغفار ) ص(وجود النبي ) ع( اإلمامقد فسر         
من خالل فضیلة ) ص(اد وكرمه بتلك النعمة بعد فقدان النبيبلطف اهللا عز وجل بالع إلى لإلشارةاالستغفار 
ِزیٌد {  :على عباده ، قال تعالى  اإلفاضةفهو دائم ((االستغفار  ا مَ نَ َدیْ َل   .)٥(]٣٥ق[}وَ

الباقي الذي  باألمان) ع(لذلك وسمها ، ومن جانب آخر تثویر درجة االستغفار وتبیان عظمتها عند المتلقي         
  .غفار في الحیاة الدنیا یشغل حیز المكان والزمان مادام االنسان یردد االست

یقول ، بصیغة النهي لتجنب االنقیاد وراء ذلك الفهم  ال آخر لتوضیح اللبس عند المتلقيالتفسیر في مث وقد یأتي     
َْس َأَحٌد إِالَّ وَ ُهوَ مُ ) : ((ع( ةِ ِألَنَّهُ َلي نَ تـْ ْلفِ َن َا للَُّهمَّ إِنِّي َأعُوُذ بَِك مِ ُقولَنَّ َأَحدُُكْم َا ْن الَ يـَ ْذ مِ َْستَعِ اَذ فـَلْي َ ع ْستـَ ِ ِن ا ْن مَ ةٍ وَ َلكِ نَ تـْ ِمٌل َعَلى فِ ْشتَ

ُِضالَِّت  َضالَِّت [ م ُقولُ ] مَ هُ يـَ َحاَن للَّهَ ُسبْ نَّ َا إِ تَِن َف ْلفِ ٌة { َا نَ ُدُكمْ ِفتْ َال َأوْ ُكمْ وَ اُل وَ ا َأمْ وْا َأنَّمَ مُ اْعَل    )٦(]٢٨األنفال[}وَ

  

  

  

  

  

 ٢٦٦:  ١٨/  ١٣١حكمة : شرح نھج البالغة  )١(
 ١٥٨:ابن فارس : المھافي فقھ اللغة وسنن العرب في ك ألصاحبي )٢(
 ١٩٢: ٨٥/١٨حكــمة : شرح نھج البالغة )٣(
    المكان نفسھ: ن .م  )٤(
 ٣٣٨، ٣٣٧:محمد محمد صادق الصدر :منة المنان في الدفاع عن القرآن )٥(
  ١٨/١٩٧:  ٩٠حكمة :  شرح نھج البالغة  )٦(
      

  
  
  
    
  



٣٣ ٢٧٢٥ .١

نلی واألوالد باألموالبرهم تیخسبحانه  هنّ إ((ومعنى ذلك      الساخط لرزقه والراضي بقسمه وان كان سبحانه اعلم  تبیّ
 اإلناثالتي بها یستحق الثواب والعقاب الن بعضهم یحب الذكور ویكره  األفعالولكن لتظهر  أنفسهممن یهم 

  .)١()) األحالموبعضهم یحب تثمیر المال ویكره انثالم 
الفرق بین  إلىفي ذلك لفت االنتباه ) ع( اإلمامحاول  )٢(ذا من غریب ماسمع منه في التفسیر وه: قال الرضي      

  . الفتنة ومضالت الفتن من خالل االستشهاد القرآني الموضح للمعنى 
َها أَيـُّ ) : ((ع(طة تفسیره واستنطاق معانیه، یقول اسى استخالص داللة النص القرآني بو إل) ع( اإلمامیلجأ  وأحیانا    

ُهُم اَ  مَّ اِحٌد فـَعَ ٌ وَ وَد رَُجل مُ َة َث اَق ا َعَقرَ َن ْخُط وَ إِنَّمَ لسُّ لرَِّضا وَ َا لنَّاَس َا ُع َا مَ َْج ا ي لنَّاُس إِنَّمَ وهُ بِالرَِّضاَا ا عَمُّ َذاِب َلمَّ َ   .)٣())للَّهُ بِاْلع
يهِ ((في موضع آخر ) ع(وقال       اِخِل فِ ْعِل قـَْومٍ َكالدَّ لرَّاِضي بِفِ ُ  َا ِل بِهِ وَ إِْثم َمَ لْع ُم َا ْث اِن إِ اِطٍل إِْثمَ َ َلى ُكلِّ َداِخٍل فِي ب ُهْم وَ عَ عَ مَ

لرَِّضى بِهِ  لرَِّضا َا َدمَ { :قال تعالى ، عقرها من قوم صالح وهو بذلك یستدعي قصة الناقة و  )٤()) َا وَها فََدمْ قَرُ ُ فَعَ وه ُ ب فََكذَّ
ِهمْ فََسوَّ  َذنِب م ِب ُ بُّه ِهمْ رَ یْ رضي  فإذاوالرضا والسخط من الحب والبغض ، فعامل التعمیم الرضا والسخط]١٤الشمس[}اَها َعَل

ذاكان خیرًا  إنعلیه  یبوأثكان شرًا  إنشر وعوقب علیه  أوفي عملهم من خیر  أشركاالنسان بفعل قوم  سخط  وإ
الن العذاب سیعم  إلیهباطل والركون من ذلك تبیان خطر تقبل ال) ع( اإلمام أراد.)٥(إثمهماالنسان على قوم لم یلحقه 
  ..یكون وصیة للفرد  إنللمجتمع قبل ویلحق بالجمیع وهو تبلیغ 

فیه تلك الحقیقة من خالل مافعله قوم صالح من رضا لعقر الناقة ، وهو في النهایة انتاج ) ع( اإلمامكشف       
  .من اآلیة للداللة التفسیریة المستنبطة

  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٧/  ١٨: ٩٠حكمة :ةشرح نھج البالغ )١(
 المكان نفسھ  :ن .م  )٢(
 ٢٠١: ١٩٤/١٠خ :ن .م  )٣(
 ٢٨٩: ١٨/ ١٤٨حكمة :ن .م )٤(
  ١:محمد مھدي اآلصفي:الكریم القرآنسنة التعمیم في  )٥(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٣٤ ٢٧٢٥ .١

 
جذور معرفیة مرتبطة  إلىلنص القرآني فهو مكون یعود في قراءته ا) ع( ماماإلسلطتها البیانیة على  التأویلآللیة     

اللهم فقهه في الدین وعلمه (( دعا لعلي ) ص(النبي  إنروي عن ابن عباس  ،)ع( مامباإلومرهون ) ص(بالنبي 
علم  الدعاء دون غیره ، والثانیة منحه بهذا) ع( اإلمام، تقیید  األولىفهو تخصیص له داللته من جهتین  )١()) التأویل
  . قادر على كشف دالالت النص ومعرفة تأویله  متلقٍ ) ع( ماماإل إنوهذا یعني  ، التأویل

التــي یعمــل علیهــا المتلقــي فــي تشــقیق المعنــى  باإلجرائیــةمســتویات یســتظهر مــن خاللهــا المعنــى القرآنــي  وللتأویــل    
ظهار     )٢(عمقًا كثر اال  اهللا وهو المستوى إال یلهتأو القرآن الكریم والذي الیعلم  أسرارمن  عدـ، فمنها مستوى ی هوإ

  . )٣(ماء ـواص العلـخ إالجزه نالراسخون في العلم وهناك مستوى آخر الیإال ومستوى الیقوم به ،

ـَدِد ((:  األولفي المستوى ) ع( لفیقو  أمثلتها أما        لسُّ ْقتَِحـاِم َا ِ ـِن ا ـاُهْم عَ نَ ـِذيَن َأْغ لَّ ْلـِم ُهـُم َا ْلعِ ـي َا لرَّاِسِخيَن فِ ْعلَْم َأنَّ َا ِ ةِ  وَ ا َ وب ْضـرُ ْلمَ َا
ـهُ  للَّ ـَدَح َا ْحُجـوِب َفمَ ْلمَ ـِب َا ْ ْلغَي ـَن َا هُ مِ ْفِسـيرَ ـوا تـَ ـا َجِهُل ـةِ مَ ارُ بُِجْمَل قـْرَ ْإلِ ُوِب َا ْلغُي ـهِ ِعْلمـًا وَ    دُوَن َا ُِحيطُـوا بِ ـا لَـْم ي ِل مَ ـاوُ نَ ـْن تـَ ـاْلعَْجِز عَ افـَُهْم بِ ـرَ ْعتِ ِ ا

ا َلْم  يمَ مَُّق فِ لتـَّعَ ـى َسمَّى تـَرَْكُهُم َا َل هُ عَ َْحاَن ـهِ ُسـب للَّ ـَة َا َقـدِّرْ عََظمَ ـَك وَ الَ تـُ ِ ل َلى َذ اقـْتَِصرْ عَ َْحَث عَْن ُكنِْههِ رُُسوخًا َف ْلب َُكلِّْفُهُم َا ـَك فـَتَُكـوَن  ي ِ ْقل ـْدِر عَ َق
يَن  ِكِ ْلَهال َن َا   .  الى العجز عن المعرفة المطلقة   المختصة باهللا سبحانه وحده إشارةوهو  )٤( )) مِ

ا) : ((ع(الثاني یقول  ومن    نَ ْلِم دُونـَ ْلعِ لرَّاِسُخوَن فِي َا وا أَنـَُّهُم َا لَِّذيَن َزعَمُ َْن َا ) : ع(البنه الحسن  تهفي وصی )ع(ویقول )٥())أَي
تَِد (( ْسالَِم وَ َأْحَكاءوَ َأْن أَبـْ ْإلِ ائِِع َا هِ وَ َشرَ ِ للَّهِ عَزَّ وَ َجلَّ وَ تَْأِويل اِب َا تَ يِم كِ ِ ْعل هِ َك بِتـَ تحمل العلم بالتاویل لالمام  إشاراتوهي  )٦())مِ
الرَّاِسُخوَن ِفي {  :وتفسر معنى الراسخین في العلم الذین یعلمون تاویله ، قال تعالى ) ع( ُ وَ ه الَّ الّل ُ ِإ ه ْأِویَل مُ تَ ْعَل ا یَ مَ وَ

  .]٧آل عمران[}اْلِعْلِم 
َلى إِْخوَ ): ((ع(وفي الثالث یقول      هِ عَ ِ َأوِّ ه وهَأوْ ُ َأَقام َض َف ْلَفرْ وا َا وهُ وَ تََدبـَّرُ َأْحَكمُ آَن َف ْلُقرْ وا َا ُ ء لَِّذيَن قـَرَ اتُوا  انِيَ َا َ نََّة وَ أَم لسُّ ا َا وُ َأْحيـَ

عُوهُ  اتـَّبـَ ثُِقوا بِاْلَقائِِد َف ُوا وَ وَ َأَجاب ْلِجَهاِد َف ِ َة دُعُوا ل ْلبِْدعَ لناس بتفاوت على جمیع األن كتاب اهللا خطاُب◌ً منفتُح  اما)٧())◌ُ  َا
ُ { مستویاتهم واختالف اختصاصاتهم  وه ُ ع ٌك فَاتَِّب ارَ بَ ُ مُ اه اٌب َأنَزْلنَ َهـَذا ِكتَ ى {] ١٥٥األنعام[}وَ ُ َعَل اه ْلنَ اٍب فَصَّ ِكتَ م ِب اهُ نَ ْد ِجئْ قَ َل وَ

ًة  ْحمَ رَ ًدى وَ لنَّاِس {و]٥٢األعراف[}ِعْلٍم هُ غٌ لِّ َال ا إِ {  و]٥٢إبراهیم[}َهـَذا بَ َأنَزْلنَ َل وَ ا نُزِّ لنَّاِس مَ یَِّن لِ بَ تُ ْكرَ لِ َك الذِّ یْ َل
ِهمْ  یْ َل وعائه  قابلیته ویستوعب منه على قدر قدر  فبمقدور كل انسان ان یستفید من القرآن الكریم على]٤٤النحل[}ِإ

َدِرَها {وتبعًا لما له من مؤهالت  قَ ٌة ِب ِدیَ ْت َأوْ اء فََساَل اء مَ    .)٨()١٧:الرعد(} َأنَزَل ِمَن السَّمَ
  
  
    
  

   ٨٠/  ١:  األثیرابن : النھایة في غریب الحدیث  )١(
 ١٦٧ :سیمائیة الدال  إلىنظریة النص من بنیة المعنى  )٢(
  ١٤١: محمد مفتاح  :والتأویلالتلقي  )٣(
 ٣١٣:  ٦/  ٩٠خ : شرح نھج البالغة  )٤(
  ٦٧:  ٩/  ١٤٤خ : شرح نھج البالغة  )٥(
 ٥٣:  ١٦/ ٢١ك : ن              . م )٦(
 ٧٩:  ١٠/  ١٨٣خ :        ن       . م )٧(
         ٢٠٩:جواد علي كسار:المنھج الترابطي ونظریة التأویل )٨(

  
  
  



٣٥ ٢٧٢٥ .١

روي عن االمام . الجمیع  الیمتلكهُ وهو مظهر . الذي یظهر حقیقة المعنى لآلیة  التأویلل في خفان ذلك الید   
فالعبارة ، واللطائف والحقائق  إلشارةواالعبارة . كتاب اهللا عز وجل على اربعة اشیاء  :انه قال) : (( ع(الصادق 

  )١()) لألنبیاءوالحقائق  لألولیاءللخواص واللطائف  واإلشارةللعوام 

داللة تعبیره مع  تتالءمحتى  تأویلهكان الكالم مجازًا فانه یجب  فإذا(( فتتركز في المجاز  التأویلصور  أما        
دیة المتعلقة باهللا سبحانه وتعالى فهناك معان عقیدیة ترتبط بالذات وهو یقع عادة في اآلیات العقائ )٢())المعقولیة 

هیة وبعالم الغیب منزهة عن المادیة والحسیة البد من تفهیمها االنسان وذلك التفهیم یقتضي التعبیر عنها بالفاظ لاآل
والمكر والخدیعة  ةادر واإللغویة ، كصفة الحب والعلم والحیاة والسمع والبصر والید والكرسي واالستواء والغضب 

الخ وصف اهللا سبحانه نفسه بها ، والمتلقي حین یتعامل مع تلك الصفات  ...والكراهیة واالسف والسخط والرضا 
مها من خالل فهمه للصفات االنسانیة فال یفرق بین هفق اللفظ الظاهري فانه یقع في الشرك ویفو تعامًال ظاهریًا 

تها الحسیة تعبر عن صفات انفعالیة كما في عالم االنسان النفسي الصفات فبعضها حسب دالل تلك مصادیق
واالنفعالي كصفة المكر والخدیعة والغضب اما حین یوصف اهللا بها الخالق العظیم فیجب تنزیهه عن مشابهة الخلق 

َس َكِمثْلِِه َشْيءٌ {  قبیح فهو سبحانه وصف نفسه بقوله  وعن كل على ) ع(ز االمام لذا ورد تركی ؛)٣(]١١الشورى[}َلیْ
  ،تلك المسائل مشیرًا الى تنزیه اهللا تعالى وعظمته التي التدرك بالعقول في كثیر من نصوصه 

عند المحدثین صورة لكشف التجلیات الجمالیة والفكریة التي یزخر بها  اإلجرائیةوعدت هذه الممارسة       
وفكریة ینهض بها المتلقي  أدبیةالنص وهو فعالیة یولد مع مولد : ((  التأویلیقول محمد رضا مبارك عن ،النص 

یحاءاتهالقارئ للنص والباحث عن مدلوالته الجمالیة    .)٤())الفكریة  وإ
  
  
  
   
  

  ١٠٣/  ٩٢:  ألمجلسي:  األنواربحار  )١(
  ١٤١:   والتأویلالتلقي  )٢(
ھاشم : البیت  أھللقرآن في مدرسة وا ٤٥: السید الطبطبائي :  اإلسالم، والقرآن في  ٢٤/ ١٨ :المیزان في تفسیر القرآن  )٣(

 ١١٩: الموسوي 
   ٢٢٠: محمد رضا مبارك : استقبال النص عند العرب   )٤(
  

  
  
  

                                                                                 

     
   
  
  

      
      



٣٦ ٢٧٢٥ .١

تتبین مقدرة القارئ )١())والمصیر  األخالقو لوجود ا أسئلةعن ب یالذي یج(( لقراءة للنص القرآني وبتفاوت تلك ا    
كمفهوم السني یتجاوز المیدان (( التأویلغیره ، الن  أوالنص القرآني  إزاء، سواء  اآلخرینومیزة فهمه وذوقه عن 

 یتطلب الحضور المعرفي واإلنتاج )٢())الداللة ولیس بشرحها  بإنتاجالمقدس لیشمل سائر المیادین المعرفیة ویعني 
ان لكل قارئ ذوقه ((  إذللنص  تلقیهكاملة عند  التأویلالمتلقي وضرورة تحصیل وظائف  أوالكامل عند المؤول 

والقارئ الذي نحن بصدده هو )٣())التي یطبقها على النص مما یجعل اثر تلك النصوص مختلفًا  وأدواتهومقاساته 
كان االمام : (( یقول الدكتور الذهبي  ة دالالت النص القرآنيالذوقیة المختلفة لمعرف األدواتتوفرت فیه  إذ) ع( اإلمام

بلحاظ تنوع النصوص القرآنیة ، وما فیها من مناسبة للنزول  )٤()) اعلم الصحابة بمواقع التنزیل ومعرفة التاویل ) ع(
   .او خضوعها لمعان غیر مباشرة تفهم من الظاهر

 وهو مفهوم عام –ثكلتك امك اتدري ما االستغفار ) فر اهللا استغ( لقائل قال بحضرته ) ع(ذلك قوله  من      
 –دون تحدید نوع االستغفار في كل ذلك  *استعمل في القرآن الكریم باشكال صیاغیة مختلفة وفي ایات متنوعة

َلى ِس ((: بقوله ) ع(وضحه االمام  ٌع عَ اقِ ْسٌم وَ ِ ُهوَ ا لِّيِّيَن وَ ْلعِ غَْفاِر َدرََجَة َا ِِالْستِ َْزمُ إِنَّ ل لْع لثَّانِي َا َضى وَ َا ا مَ َلى مَ لنََّدمُ عَ لَُها َا اٍن َأوَّ َ ع تَّةِ مَ
للَّ  ْلَقى َا يَن ُحُقوقـَُهْم َحتَّى تـَ ْخُلوقِ ْلمَ ُِث َأْن تـَُؤدَِّي إَِلى َا لثَّال َدًا وَ َا هِ أَب ْ ْوِد إِلَي َ ْلع ِك َا َلى تـَرْ ةٌ عَ َْك تَبِعَ َلي َْس عَ َلَس َلي ْعِمَد  هَ َعزَّ وَ َجلَّ َأمْ لرَّابُِع َأْن تـَ وَ َا

ََت  ب لَِّذي نـَ للَّْحِم َا ْعِمَد إَِلى َا ُس َأْن تـَ ْلَخامِ َؤدَِّي َحقََّها وَ َا َها فـَتـُ ْعتـَ َك َضيـَّ ْ َلي ِريَضةٍ عَ هُ بِاْألَْحَزاِن َحتَّى تـُْلِصَق إَِلى ُكلِّ َف َ لسُّْحِت فـَتُِذيب َلى َا  عَ
يـْ  نَْشَأ بـَ ْظِم وَ يـَ ْلِجْلَد بِاْلعَ ةِ فَ َا َ ْعِصي ْلمَ َة َا قـْتَهُ َحالَوَ ا َأَذ ةِ َكمَ لطَّاعَ ْلِجْسمَ أََلمَ َا اِدُس َأْن تُِذيَق َا لسَّ ا َلْحٌم َجِديٌد وَ َا ُهمَ رُ نـَ غْفِ ُقوُل َأْستـَ َِك تـَ ل نَْد َذ عِ

للَّهَ  ة ترفیع حقیقوهو تفصیل یشیر الى تاویل االستغفار القراني ودرجته وانواعه، فمعنى االستغفار هو معنى )٥())َا
ان االستغفار درجة : (( التتمثل اال بمكابدة وشروط خاصة ، ودرجته عالیة الیسلكها اال العلیون وفي روایة اخرى 

لذلك فالمتمثل لذلك المقام  ؛یرتبط باهللا سبحانه وتعالى  فهو الغافر وهو الغفور  هألنوهو مقام عظیم )٦())یین نبال
) ع(وهو ما اراده ) ٧(قد قیل االستغفار باللسان من دون ذلك بالفعال فعل الكذابین ، یجب ان یطلبه بالمقال والفعال ف

بذلك التخصیص ، مؤكدًا الرجوع الى الحقیقة العلیا التي یكون علیها االستغفار ، وهذا من معاني التاویل أي ارجاع 
  )٨(رجع وصار الیه الكالم وصرفه عن معناه الظاهري الى معنى اخفى منه ماخوذ من آل یؤول اذا 

  

  

  

  ٢٠: ونیس دا: النص القرآني وآفاق الكتابة  )١(
  ١١٨:   الوجھ الواحد  افأطی )٢(
  ١٦: سامح الرواشده : الحدیث  في الشعر العربي والتأویلالتلقي  إشكالیات )٣(
 ١/٨٩:التفسیر والمفسرون  )٤(
  : القرآن الكریم  األلفاظالمعجم المفھرس *          
   ٤٧:  ٢٠/  ٤٢٥حكمة : لبالغة شرح نھج ا) ٥(       
  ٤٧:  ٢٠/  ٤٢٥حكمة : ن              .م ) ٦(       

   ٦٠٩: القرآن  ألفاظمفردات ) ٧(       
  ١٣٣/  ١:  يالطر یحمجمع البحرین ) ٨(       

                                                                                                

  
  
   
  



٣٧ ٢٧٢٥ .١

استظهار المسكوت عنه في النص القرآني  إلىیعمد  إذ ;)ع(في مسلك آخر عنده  اآللیةتلك  وتظهر ممارسات     
ْأتُوَك {: على وفق طریقته الخاصة في التعاطي مع النص ، فمثًال حین یأتي الى قوله تعالى  اْلَحجِّ یَ َأذِّن ِفي النَّاِس ِب وَ

ى ُكلِّ َضاِمٍر یَ  َعَل یَن ِمن ُكلِّ فَجٍّ َعِمیقٍ ِرَجاًال وَ مْ َ  ْأتِ ُ ه اِفعَ َل نَ ُدوا مَ َ ْشه یَ حقیقة یبین حقیقة المنافع الن  ]٢٨-٢٧الحج[لِ
من قبل المتلقي الذي یقرأ النص ) ١()) العقل وتحریك الفكر  إعمال(لغرض ،اآلیةقد سكتت عنه  ؟المنافع ماهي

َب وَ َحجُّ اَ ) : ((ع(ویتلمس ماهیة تلك المنافع ، یقول  ْن لذَّ َحَضاِن َا رْ ْلَفْقرَ وَ يـَ اِن َا َ ي نْفِ ا يـَ نـَُّهمَ إِ هُ َف ارُ ْعتِمَ ِ ِْت وَ ا ي وفي ذلك ) ٢())ْلبـَ
مناسب للمنافع كون حج البیت واعتماره فیه اطالق لدالالت التطهیر المعنویة ونماء في زیادة الخیر وكثرة النعم  تأویل

  .عنویة والمادیة یكون االنسان قد حصل على خیر الدنیا واآلخرة موجب لذلك ،وباتصال النعمتین الم الفقر الن نفي
لسُّوءِ (( :أیضا) ع(ومثله قوله       َة َا يتَ ُع مِ نـََّها تَْدَف إِ ةِ َف َ ي ْلعَالَنِ ُة َا ْلَخِطيئََة وَ َصَدَق نـََّها تَُكفِّرُ َا إِ لسِّرِّ َف ُة َا وهو معنى  )٣())وَ َصَدَق

ِل {كقوله تعالى  واإلنفاقیة التي تحدثت عن الصدقات تثمر من كثیر من النصوص القرآنسم یْ م ِباللَّ ُ ه اَل وَ نِفقُوَن َأمْ ُ ِذیَن ی الَّ
ْحَزنُوَن  مْ یَ َال هُ ِهمْ وَ یْ ٌف َعَل َال َخوْ بِِّهمْ وَ مْ ِعنَد رَ هُ مْ َأْجرُ ُ ه ًة َفَل یَ نِ َعَال ًا وَ ِسرّ اِر  َ النَّه والصدقات هي بطبیعتها نوع ]  ٢٧٤البقرة[}وَ

في  واإلسراعمثل صدقة السر وصدقة العالنیة ، تقصدهما االمام لغرض الترغیب  وأنواعوعلى مراتب  فاقاإلنمن 
المعنى له انطباقه في كل  هذا الن) ع(او سوء المصیر ، بشكل الیقف عند عصره  األجلا قبل حلول متنفیذه
  .وقت 
حقیقي الى معنى او معان ثانویة قریبة من هذا من المعنى المركزي او ال ینتقل وقد یتغیر مدلول المفردة إذ     

ُة وَ ) : ((ع(نتیجة قصدیة معینة ارادها المنشئ في نصه ، یقول  )٤(المعنى المركزي ْلَخَزَن ْألَْصَحاُب وَ َا ارُ وَ َا لشِّعَ ْحُن َا َن
ْن  ْن أَتَاَها مِ ابَِها َفمَ وَ ْن أَبـْ ُوُت إِالَّ مِ ي ْلبـُ اُب وَ الَ تـُْؤتَى َا وَ ْألَبـْ ابَِها ُسمِّيَ َساِرقاً  َا وَ ِر أَبـْ يْ رموز تحمل ذوات  إلى األبوابمحوًال )٥())َغ

المقصودین بالخطاب ، وكل من لم یأتها سمي سارقًا ، او قد تكون ابوابًا مادیة تشیر الى المداخل الواجب اتیانها من 
ـِكنَّ اْلِبرَّ { : من قوله تعالى ) ع(قبل الناس ، وهو معنى استثمره  َل لَُّكمْ وَ َ َلعَ ه اتَّقُوْا الّل ا وَ َ ه اِب وَ وَت ِمْن َأبْ ُ ی ْأتُوْا اْلبُ ِن اتَّقَى وَ مَ

والخزنة واالبواب یمكن ان یعني به خزنة العلم وابواب العلم لقول رسول : (( قال ابن ابي الحدید ]١٨٩البقرة[}تُْفلُِحوَن 
سمي سارقًا  ثم قال من اتاها من غیر ابوابها)) باب انا مدینة العلم وعلي بابها فمن اراد الحكمة فلیات ال) (( ص(

الباطن فالن من طلب  وهذا حق ظاهرًا وباطنًا اما الظاهر فالن من یتسور البیوت من غیر ابوابها هو السارق واما
   )٦())العلم من غیر استاذ محقق فلم یاته من بابه فهو اشبه شي بالسارق 

  

   ١٥: رب ـــــــــاستقبال النص عند الع )١(
  ١٧٣:  ٧/  ١٠٩خ : شرح نھج البالغة  )٢(
 ١٧٣:  ٧/  ١٠٩خ : ن             . م  )٣(
 ٢٨٨: عبد الواحد وافي : علم اللغة  )٤(
 ١٢٧:  ٩/  ١٥٣خ:شرح نھج البالغة  )٥(
 ١٢٨: ٩/  ١٥٣خ:           : ن . م  )٦(
  
  

  
  

  
  
      

      



٣٨ ٢٧٢٥ .١

وهـو توجـه بـارز عنـد ) البـاطن ( لمـذكور أي الوجـه ا إلـىالمعنـى وصـرفه  إرادةوجه واضح في  للتأویلوبذلك یكون     
 أنالــنص یمكــن  أوالصــورة حــین یعــود العــارف للكــالم : (( زیــد  أبــوالــنص ، یقــول نصــر حامــد  إلــىالصــوفیة ونظــرتهم 

حقیقــة  إدراكتعــدد معــاني الــنص مــع  إدراكلنقــل هــو  أویتنــوع معــه ولكــن التنــوع فــي هــذه الحالــة هــو التنــوع فــي الثبــات 
دل علیه من حقائق ولیست هذه الحالـة سـوى حالـة الیقـین المعرفـي التـي یـدرك الصـوفي فیهـا ثبـات الحقیقـة الرمزیة وما ی

كـان یفهـم  أنلحجیـة الظـاهر  إنكـاردون مـن فیـه  اإلمـامقـد سـبقهم )١())اآللهیة مع تغیرها وتنوعهـا فـي الصـور المختلفـة 
  .المعنى من خالله 

ویسـتخرج المعـاني  تلعالمـاا قیـد بمشـیئة كـائن مـدرك یطلـق الكـالم مـن  ول االویبقى النص منذورًا الن یقول ولكنه الیق
فـــي مجـــال  المألوفـــةیخلـــق ضـــد اللغـــة ســـیاقًا آخـــر یبعـــدها عـــن االســـتعماالت  أن أیضـــاویســـتطیع )٢( األلفـــاظمــن معجـــم 

  . )٣(التواصل
ْستـَ ) : ((ع(یقول       ِ ُكْم وَ ا ُطُوَن وا ب ُكْم وَ َأْضِمرُ ُوَن ي وا عُ ـى َأْسِهرُ َل ُجـودُوا بَِهـا عَ ـْن َأْجَسـاِدُكْم َف اَلُكْم وَ ُخُذوا مِ وَ ُقوا َأمْ فِ ُكْم وَ أَْن ا َأْقَدامَ ْعِمُلو

هُ  َْحاَن ــهُ ُســب للَّ ــاَل َا َهــا فـََقــْد َق نـْ ــوا بَِهــا عَ َخُل ْ ب ُفِســُكْم وَ الَ تـَ ُكمْ {  :أَنـْ ــْت َأْقــَدامَ ثَبِّ ُ ی ُكمْ وَ نُصــرْ َ یَ ــه وا اللَّ نُصــرُ ن تَ  :ال تعــالى وقــ] ٧محمــد[}ِإ
ُ َأْجــرٌ َكــِریمٌ { ــه َل ُ وَ ــه ُ َل َُضــاِعفَه ضــًا َحَســنًا فَی َ قَرْ ــه ْقــِرُض اللَّ ُ ــِذي ی ــن َذا الَّ ) ع( اإلمــام إّن هــو فــالخلق الفنــي  )٤(]١١الحدیــد[}مَ

 ◌ّ والـذي یقـرض اهللا مـن نفسـه  أوالهواتها كـي یحـرز نصـر اهللا االنتصـار علـى الـنفس وشـ إلـىوصـرفه  ل معنى النصراوّ
  .اجر كریم  وله هیضاعف ل

      ◌ّ ل بهـذا المنحـى لشـرف هـذا المسـلك وحصـول التكامـل والـدرجات الرفیعـة وهو معنى استلهم من الـنص القرآنـي واوّ
التــي تحفــز  التأویــل ةإمكانیــانفتحــت مــن خــالل  وبــذلك یؤســس الــنص لــدالالت متنوعــة) )جهــاد الــنفس (( بتحقیقــه وهــو 

الــنص شــبكة داللیـــة  أّن اور معــه فـــي مصــطرع تــأملي یكشــف القــارئ فیــه حــویت وتســتثیره لیــداخل الــنص يالقرائــالــذهن 
)  اإلیمـان( عنـد مفـردة ) ع( اإلمـاموفي نـص آخـر یقـف  )٥(الداللة إمكاناتمتالحمة من حیث البنیة ومنفتحة من حیث 

  . متعددة ومختلفة باختالف سیاقاتها ي النص القرآني ،وهي حاملة لمعانالواردة بشكل كثیر ف
  
  

  

  

  

  ٢٩٩:زید   أبونصر حامد : القرآن عند محي الدین ابن عربي  تأویلدراسة في  التأویلفلسفة  )١(
  ٥٣: شكري المبخوت : ، النص ومتقبلھ في التراث النقدي  األلفةجمالیة  )٢(
  ١٣: روالن بارت : درجة الصفر للكتابة  )٣(
 ٩٧:  ١٠/  ١٨٤خ: شرح نھج البالغة  )٤(
  ١٤٤:ةناظم عود:المعرفیة لنظریة التلقي األصول:وینظر ٦: غذامي ال عبد هللا: المشاكلة واالختالف  )٥(
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اقها وتضـــعها فـــي ســـی)١())ههـــا مســـتویات التلقـــي فـــي الزمـــان والمكـــان والثقافـــة مفهومـــات متغـــایرة توج((وتـــدل علـــى     

ــِع ((مــؤوًال دالالت ذلــك المفهــوم ) ع(یقــول  )٢( المــألوفاالجتمــاعي  َ ب ــى َأرْ َل ــاُن عَ يمَ ْإلِ ـــْدِل وَ َا َ ْلع ــيِن وَ َا قِ َ ْلي ِر وَ َا ْ لصَّــب ــى َا َل ــائِمَ عَ َدعَ
ْلِجَهاِد  الطریقـة والحقیقـة كثیـرًا مـن فنـونهم فـي  وأصـحابالصـوفیة  أخذتمن هذا الفصل : (( یقول ابن ابي الحدید  )٣())َا

  .تبه اومر  اإلیمانفة الظاهر لمعر  ألهل إشارةهو  اإلیمان بتأویلتثویر تلك المعاني  إّن وذلك یعني  )٤())علومهم 
بمـا ینسـجم والـنص القرآنـي  تأویلـهمعنى قرآنیًا یقـوم علـى فهـم الـنص ومـن ثـم ) ع( اإلماموفي موضع آخر یستنطق     

هُ ) : ((ع(، یقــــول  َْحاَن ـــــهُ ُســــب للَّ ــــاَل َا آِن َق ْلُقــــرْ ــــَن َا ِن مِ ْ ـــــي تـَ مَ ِ َن َكل ْ ــــي ــــهُ بـَ لزُّْهــــُد ُكلُّ ــــا { : َا ـــــى مَ ا َعَل ْأَســــوْ َال تَ َكــــیْ ـــــا لِ مَ ُحــــوا ِب ْفرَ َال تَ ــــاتَُكمْ وَ فَ
ــاُكمْ  ــهِ ] ٢٣الحدیــد[}آتَ ْ فـَي لزُّْهــَد بِطَرَ ــاْآلتِي فـََقــْد َأَخــَذ َا ْح بِ ْفــرَ ــْم يـَ اِضــي وَ َل ْلمَ ــى َا َل ــْأَس عَ َ ــْم ي ــْن َل مــن اآلیــة ) ع( اإلمــامفاســتدالل )٥())وَ مَ

فـالمتلقي فـي هـذه الحالـة  التأویـل إجرائیـةل المباركة على انه المراد منها الزهد هـو كشـف لحقیقـة الـنص ومعنـاه مـن خـال
ال علــى النحــو الــذي یتســاوى فیــه مــع اآلخــرین بــل ) ٦(تولیــده  أوفعــال وذو صــفات متمیــزة مشــارك فــي صــناعة المعنــى 

بالماضـــي  لیشــمل كـــل مـــا یحـــیط) الزهـــد (فـــالتكثیف هنـــا جــاء بصـــیغة المفـــرد  علــى مثـــال التفـــرد فـــي القــراءة واالســـتنتاج
  .نحو القبول والقناعة بما قسمه اهللا سبحانه والمستقبل على

ـــــًة {  :ســـــئل عـــــن قولــــــه تعـــــالى حینمـــــا ) : (( ع(ومثـــــل ذلـــــك قولـــــه       یِّبَ ـــــاةً َط ُ َحیَ نَّـــــه یَ ْحِی نُ فـََقـــــاَل ِهــــــيَ ] ٩٧النحـــــل[}َفَل
ةُ  اعَ ْلَقنَ لمـا تحملـه تلـك المفـردة  بالقناعـة ،) ع(مؤوًال تلك اآلیة من خالل اسـتنباط المعنـى العمیـق لهـا والمتمثـل عنـده )٧())َا

اذ ان لكل كلمـة جـوًَّا عاطفیـًا ینفـذ فیهـا ویكسـبها الوانـًا مؤقتـة (( تتناسب مع الحیاة الطبیة ، من ظالل نفسیة واجتماعیة 
  .)٨())حسب استعماالتها التي تكون قیمتها التعبیریة 

تغراقًا شـبه تـام ، وبـدون هـذا االسـتغراق تظـل معتمدة على استغراق القارئ في عالم الـنص اسـ التأویلیةوتظل القراءة     
هـو تأویلـه .  فـي الـنص القرآنـي) ع( اإلمـاموخیر دلیل على اسـتغراق )٩(المكروه  التأویل إطارالقراءة سطحیة وتدور في 

  .لآلیات العقائدیة 
  
  
  
  
  
  

   ١١٧: الواحد  الوجھ أطیاف )١(
  ١٠٦: احمد عاطف :  األدبعلم اجتماع  )٢(
 ١١٣:  ١٨/  ٣١كمة ح: شرح نھج البالغة  )٣(
 ١١٣:  ١٨/  ٣١حكمة : ن    . م )٤(
 ٧٧:  ٢٠/  ٤٤٨حكمة : ن    . م )٥(
 )رسالة ماجستیر(   ٢٢: التلقي في الشعر العربي الحدیث  إشكالیة )٦(
  ٥٠:  ١٩/  ٢٢٦حكمة : شرح نھج البالغة  )٧(
  ٩٢: علي زوین : منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم اللغة الحدیث  )٨(
  ٢٣٩: زید  أبوامد نصر ح :مفھوم النص )٩(
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ـَدٍد ) : ((ع(قولـه مثال ذلـك        ـالَ تَْأِويـِل عَ ْألََحـِد بِ د كمیـة تعـرض العددیـة فالعـد حدیـةأي ان اهللا احـد وان وحدتـه أ )١())َا
 فانــه إلیــهالیقبــل الكمیــة وحینمــا التجــد الكمیــة ســبیًال لهــا  إلیــهالــذي لــیس بمــادة والســبیل للمــادة  شــيءعلــى المــادة وان ال

يمـًا ((م موسـى یكقولـه عـن تكلـ) ع(ومثل ذلك كثیر فـي كالمـه )٢(سبیل للقواعد الریاضیة ایضًا الیه ال ِ وَسـى تَْكل ُ ـمَ م ـِذي َكلَّ لَّ َا
اتِهِ عَِظيمًا بِالَ  َ ْن آي اهُ مِ اٍت وَ َأرَ طْـٍق وَ الَ َلَهـوَ اٍت وَ الَ ُن ارَِح وَ الَ َأَدوَ عـن اهللا سـبحانه ، فكالمـه  الكـالم ینفـي) ع(وهـو بـذلك )٣())َجـوَ

  .*لیس من جنس كالم البشر فهو لیس كمثله شي 
ي والعـرش الكرسـو  وأفعالـه م فیمـا یتعلـق بصـفات اهللایقـدم قـراءة اسـتنطاقیة للقـران الكـری) ع( اإلمـام ّن اوبذلك یلحظ       

ـَدهُ (() : ع(یقـول  ،والوجه والید والنطق وغیرها ، مبرزًا تنزیه اهللا وتعالیـه عـن كـل مـا یمكـن ان یخطـر علـى الـذهن حَّ ـا وَ مَ
ـهُ  ثـََّل ـْن مَ ـهُ َأَصـاَب مَ يَقتَ ْن َكيـََّفـهُ وَ الَ َحقِ َشـبَّهًا : ((ویقـول )٤())مَ ُ ُكـوَن م َ ُقـوُل بِتَْحِديـٍد فـَي ُ ْلع ـهُ َا ُلغْ بـْ ُكـوَن لَـْم تـَ َ ْقـِديٍر فـَي ْألَْوَهـامُ بِتـَ ـهِ َا ْ ي َل َقـْع عَ وَ لَـْم تـَ

ـَأمْ  يٍن فـَتَمَّ َخْلُقهُ بِ عِ ُ ةِ م وَن عُ ُِشيٍر وَ الَ مَ ِ م ة ُشورَ يٍل وَ الَ مَ ِر تَْمثِ ْ ي َلى َغ ْلَخلَْق عَ ثَّالً َخَلَق َا مَ ُ َقـاَد وَ م نـْ ِ ْع وَ ا ـَدافِ ُ َأَجـاَب وَ لَـْم ي ـهِ َف تِ ِطَاعَ ـَن ل ِ وَ َأْذعَ لَـْم  رِه
ــازِعْ  نَ ُ للتعامـــل مـــع تلـــك النصـــوص القرآنیــة ویفـــرز آلیـــة موضـــوعیة واضـــحة فـــي  األولــىوهـــو بـــذلك یضـــع المالمـــح  )٥())يـ

  .شكل فیه تلك التساؤالت مسلكًا بارزًا عند متلقي النص القرآني تعصر لم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ١١٣:  ٩/  ١٥٢خ: شرح نھج البالغة  )١(
  ٦٢: جوادي  آملي : البالغة  الحكمة النظریة والعملیة في نھج )٢(
  ٧١:  ١٠/ ١٨٣خ : شرح نھج البالغة  )٣(
   ٢٢٨، خ  ٢٢٧، خ  ٢٠٤، خ  ١٦٢، خ  ١٥٤، خ  ٨٤، خ  ٩٠، خ  ١٨١، خ ١٥٩خ : ینظر *      
  ٥٤: ١٣/ ٢٣٢خ : ن .م ) ٤(
  ١٤٠: ٩/ ١٥٥خ:ن .م ) ٥(
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د الــداللي للمفــردات مــن خــالل ذ كثیــرًا مــا یتجلــى البعــإالمــادة والبحــث عــن معانیهــا  تأصــیلفــي  للمعنــى اللغــوي دوره  

  .صطالح فیما بعد الاللغوي وبیان معانیه فضًال عن عالقة المشابهة بینه وبین ما استعمل وشاع في ا األصل معرفة
بینتـه  إذامـن ذلـك شـرحت الكـالم وغیـره شـرحًا لوجدناها تدل على الفـتح والبیـان ) شرح (ولو طبقنا ذلك على مادة       

وشـرح مسـألة مشـكلة بینهـا وشـرحه فتحـه وبینـه وكشـفه  أوضحهأي  أمره، ویقال شرح فالن )١(واشتقاقه من تشریح اللحم 
قــال  لهـي وسـكینة مـن جهـة اهللا وروح منـهومنـه شــرح الصـدر أي بسـطه بنـور آ)٢(، وكـل مـا فـتح مـن الجـواهر فقـد شـرح 

ــــي َصــــْدِري رَ {  :تعــــالى  ْح لِ َك {، ) ٢٥:طــــه (}بِّ اْشــــرَ ــــَك َصــــْدرَ ْح َل ْشــــرَ ــــمْ نَ ُ { ،)١:االنشــــراح( }َأَل ه ُ َصــــْدرَ ــــه َح اللَّ ــــن َشــــرَ َأفَمَ
ظهــاروشــرح المشــكل مــن الكــالم بســطه  )٢٢:الزمــر ( }لِْإلِْســَالِم  فــي قولــه بعضــهم قــال و  )٣(مــا یخفــى مــن معانیــه ،  وإ

َك َصدْ { :تعالى  ْح َل ْشرَ مْ نَ َك َأَل   . )٤(شرح الصدر تنویره بالحكمة وتوسیعه لتلقي ما یوحي الیه إّن ]  ١:االنشراح[}رَ
اللـة ظاهریـة یقـوم بهـا الشـارح فـي الوضـوح والكشـف والبیـان وهـي د األولـى: وبذلك تكـون تلـك المـادة ذات داللتـین      

لعلــوم ، وهــي داللــة معنویــة یتحصــلها زالــة غمــوض الكــالم ومــن ثــم توضــیحه ، والثانیــة ، الفــتح والســعة فــي تحصــیل اإ
  .االنسان بالمجاهدة والجد والمتابعة 

المعنـى  إظهـارالتفسـیر والفسـر  : ((الفرق بینه وبین التفسیر فانه الیتحصل دون بیان معـاني التفسـیر قـال الراغـب أما  
ـــــــــــــي ـــــــــــــول والتفســـــــــــــیر ف ـــــــــــــالموازین وغیرهـــــــــــــالمبالغـــــــــــــ المعق ـــــــــــــال فیمـــــــــــــا یخـــــــــــــتص ب ــــد یق ـــــــــ ا          ة كالفســـــــــــــر والتفســـــــــــــیر ق

ْفِسیرًا {  :وقد ورد في قوله تعالى  )٥( َأْحَسَن تَ اْلَحقِّ وَ اَك ِب نَ الَّ ِجئْ بـه مـن المثـل  اتفسیرًا ممـا اتـو  وبأحسنأي ] ٣٣الفرقان[}ِإ
لیفهم اذ إّن القـدماء فـي تـآ، ء علیـه لبنـاذلك الیمكن ا إّن وبذلك المعنى قد یتداخالن فیما بینهما ، اال )٦())أي بیانًا وكشفاً 

ولكــل منهمــا آلیتــه الخاصــة عنــد مصــنفاتهم فهنــاك التفاســیر وهنــاك الشــروح ،  أســماءالمتنوعــة كــانوا دقیقــین فــي رصــد 
  .صاحبه في التعاطي مع النص

غرض ـــالمفـردات ل لبیـان اســـاألسة الشـرح ، فالشـارح یعمـد فـي قـمـن طری أوسعة التفسیر ــــفضًال عن ذلك فان آلی       
 ،) الــدوافع والمقاصـــد ) (بنى والمعنــى ــــالم(نص مــن ـــــعلق بالــــسر فانــه یبحــث عــن كــل مــا یتـــــالمف أمــا، تجلــي المعنــى 

ن الاظ مـن سـیاقها ـــــیحاء معـاني األلفــــــة الشـرح علـى استــــأي آلی) ع(مد فیها اإلمام ــع لمفردات واحد من ذلك ،ارح ــوش
  ،لیة تقوم أساساذه اآلـــــه
   
  
  

  ٢٦٩/ ٣: س اللغة یمقای )١(
 ٧/٧٢:لسان العرب  )٢(
  ٤٤٩: القرآن  ألفاظمفردات  )٣(
  ٤/١٦٢:محمود الطالقاني :إشراق  من القران الكریم  )٤(
  .ح الدواوین وح المعلقات ، وشرومثالً تفسیر الطبري ، تفسیر الكشاف ، تفسیر الرازي وغیرھا ، وشر(*)  
   ٦٣٦ :القرآن  ألفاظمفردات )٥(
   ١٦٩/  ٤: الشیخ الطبرسي : مجمع البیان في تفسیر القرآن ) ٦(
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ٍن َأْجـرًا َو ) : ((ع(یقـول  )١())الـذي یـرتبط بـه الـنص  اإلنسـانيسیاق الثقافي العلى ((       ـْن َسـاكِ ْأُخـُذوا مِ َ ـَة َأالَّ ي كَّ ـرْ َأْهـَل مَ ُ م
هُ  َْحاَن للَّهَ ُسب نَّ َا إِ ُوُل  َف َق اء اْلعَ {  ی اِد و َسوَ اْلبَ َلي ]٢٥الحج[}اِكُف ِفیِه وَ َُحجُّ إِ لَِّذي ي اِدي َا َ ْلب يُم بِهِ وَ َا قِ ْلمُ اكُِف َا اْلعَ ْ َف هِ ــ ِ ِر َأْهل ْ ي ْن َغ   )٢ ())هِ مِ

ال یعقـل ان المخاطـب الیعـرف معنـى  إذداللة التسویة فـي الحـج سـواء العـاكف او المقـیم ،  تأكیدـــــبوهو شرح منوط     
تلــك المســاواة الدالـة علــى رقــي الخصــائص العقلیــة للمجتمــع  إحــرازفــي  دیــالتأك قــیم بــل لعــل المقتضــى هـوالعـاكف او الم

  .من السلوك العادل  اإلطارالذي یتعامل بهذا 
والوجـدان والنـزوع ومـدى ثقافتهـا  دراكاإلالعقلیة وممیزاتهـا فـي  األمةوخصائص ((  :یقول الدكتور عبد الواحد وافي     

كــل ذلــك وماالیــه ینبعــث كــذلك صــداه .. همهــا لمـا وراء الطبیعــة ، وتفســیرها لظــواهر الكــون وف همنهجــهــا و ومسـتوى تفكیر 
  . طة تشقیق اللفظ واستظهار ثراء اللغة من خالله اسمن المعنى ،یتشكل بو  أفقالتي تنفتح على  ،)٣())في لغتها 

ـــمــاال ت دعبــأت ســألهفــي جوابــه لســائل ) ع(یقــول       الَ ((: فقــال وكیــف تــراه ، فقــال ، رىكیــف أعبــد مــاال أقــال ، و ،  ىر ــ
ـــاِن  يمَ ْإلِ ـــوُب بَِحَقـــائِِق َا ْلُقُل ـــْن تُْدرُِكـــهُ َا ـــاِن وَ َلكِ َ ي ْلعِ ِ َا ـــوُن بِمَُشـــاَهَدة ُ ي ُ ْلع لقلبیـــة ال ا) الرؤیـــة ( وهـــو بـــذلك یشـــیر الـــى معنـــى  )٤())تُْدرُِكـــهُ َا

بصـــاریـــدل علـــى نظـــر  أصـــل) ى فـــرأ( بصـــریةال ـــًا تلـــك الرؤیـــة )٥(رة بصـــی أوبعـــین  وإ رؤیـــة البصـــیرة التـــدرك  بأنهـــامثبت
معطیــات اللغــة ومرونتهــا اذ تتوســع اللغــة بالمجــاز ویــدرك  ها القلــب ، آخــذًا ذلــك التوظیــف مــنالعیــان بــل یــدركبمشــاهدة 

غیــة لكــي البال واإلشــاراتواالســتعارة  زالمجــا إلــىیلجــا  إذ مــاالیمكن التعبیــر عنــه بــاللفظ الحقیقــي وهــو كثیــر فــي القــرآن 
  .)٦(یتغلب النص القرآني على قصور اللغة 

   
  
  
  

  

  

  

  

  

   ٨٦: سیمائیة الدال  إلىنظریة النص من بنیة المعنى  )١(
  ٢٣:  ١٨/ ٦٧ك : شرح نھج البالغة  )٢(
  ١٤: اللغة والمجتمع  )٣(
  ٥١:  ١٠/  ١٨٠خ : شرح نھج البالغة  )٤(
 ٤٢٧/ ٢ :مقاییس اللغة  )٥(
  ٣٠٦: كاظم العوادي  مشكور: البحث الداللي في تفسیر المیزان  )٦(

                                                                                            
  

ثباتطة نفــي الرؤیــة بــالعین اـســذلــك المعنــى فــي المتلقــي بو  یراً فــي اســتعماله مســتث) ع( اإلمــامعمــده ت        بالقلــب ،  هــاوإ
ي اسـتظهار معنــى اللفـظ كـون الرؤیـة الحقیقیـة التصــدق علـى اهللا سـبحانه فـي نظــر فــاذ والدقـة فـوهـو شـرح یقـوم علـى الن

  ) . ع( اإلمام
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) : ع(التـي یوظفهـا فـي كالمـه ، یقـول  اآلیـةفي بیان معاني  اآللیةهذه  إلى أیضا) ع( اإلماموفي نص آخر یعمد      
اِإلْحَساِن { :قال تعالى ((  ْدِل وَ اْلعَ رُ ِب ْأمُ َ یَ ه نَّ الّل ُ  ] ٩٠النحل[}ِإ لتـََّفضُّل ْحَساُن َا ْإلِ َصاُف وَ َا ْن ْإلِ ْدُل َا َ ْلع   .)١())َا

 أنتنصــف النــاس مــن نفســك وتعــاملهم بمــا تحــب  أنفالعــدل ((  باإلنســانآلهــي منــوط  أمــرواقفــًا عنــدهما لمــا فیهمــا مــن 
ورین بــارزین حـمـا بـذلك یشـكالن موه)٢())وخطابـًا اكتابـًا  سـخاء بمـا ینفـع النـاس مـاًال كـان أوال  واإلحسـانیعـاملوك بـه ، 

تفعیلهمـــا فــي حركـــة  إلعــادةمـــن القــرآن ) ع( اإلمــامل ، اســـتوحاهما الجمعـــي القــائم علـــى العــدل والتفضــ التفاعــل إلنتــاج
معـاني كثیـرة فـي  التكثیـف الـداللي یجعـل اللفظـة تـوحي(( الن  ؛الشـرح المـوجز المكثـف  إلـىالمجتمع وبتعبیر عمد فیـه 

  )٣())یثیر تفكیره وخیاله  أوللمتلقي وهكذا یحرك التكثیف  اإلیحاءشیئًا من  یلحین الیترك التفص
ـ): ((ع(یقـول  أخرنص  وفي      َ ْفِظع ُ ـتُْكْم م يَّـةِ وَ َدِهمَ نِ ْألُمْ ـُق َا ـنُْكْم عَالَئِ ـْت مِ َ نـَْقطَع ِ يَّـةِ وَ ا نِ ْلمَ ـُب َا ِ َخال َقـتُْكْم مَ ِ ل ـْد عَ َكـَأْن َق ـوِر وَ َف ُ ْألُم اُت َا

اقَ  َ ــــي لسِّ ــــْورُوِد َا ْلمَ ِد َا ــــِورْ ْل ــــى َا َل َشــــِهیٌد { فـــــُة إِ ــــا َســــائٌِق وَ َ ه ْفــــٍس مَّعَ َهــــا ] ٢١ق[}ُكــــلُّ نَ يـْ َل َْشــــَهُد عَ ْحَشــــرَِها وَ َشــــاِهٌد ي ــــى مَ َل َُســــوقـَُها إِ َســــائٌِق ي
َها ِ ل مَ وآخـر  وسـائق وشـهید  أي ملـك یسـوقه((الراغـب فـي مفرداتـه  إلیـهیبین معنى السائق والشاهد ، وهـو مـا ذهـب )٤())بِعَ

للداللـة علـى التهویـل فـي المشـهد  ألفاظهـاراد مـن مدون االكتفاء باآلیة بل بین المن ) ع(استحضره )٥())یشهد علیه وله 
  . مورلالاستعار فیه المخالب والدهم  وبأسلوبالموت  دامـإقالمصور من 

 اإلجرائیـــةتكثـــف مــن القیمـــة  ىأخـــر داللیــة  إضـــافةیكـــون للشــرح  الـــورد المــورود ، وبـــذلك إلـــىفضــًال عـــن الســیاق       
  .الخطابیة في النص ، وتكشف عن قیمة الداللة القرآنیة

  
  

  

  

  

  
 

   ٥٣:  ١٩/  ٢٢٨حكمة : شرح نھج البالغة )١(
 ٣٥٥: ٤/  ٢٣٠حكمة : الل نھج البالغة ظفي  )٢(
 ٢٤٦: البحث الداللي في تفسیر المیزان  )٣(
  ٢٧٠:  ٦/  ٨٤خ : شرح نھج البالغة  )٤(
   ٤٣٦: القرآن  ألفاظمفردات  )٥(

  
                    

  
   
  
  

  



٤٤ ٢٧٢٥ .١

ویعبـر بـه .. وهو الطعم بالفن واصله فیما یقل تناوله دون مـایكثر ، فـان مـا یكثـر منـه یقـال لـه االكـل : الذوق لغة      
  ) ١(أي خبرته فوق ماخبر .. عن االختبار فیقال اذقته كذا فذاق 

ذاقـت ، ذاقـا ، ذاقـوا  ، یـذوقون ، ذق ، ذوقـوا ، اذاقـه،اذقناك ، (( ي القرآن الكریم مثل استعمل باشتقاقات مختلفة ف       
قد یخرج اسـتعماله عـن هـذا المفهـوم الحقیقـي أي االختصـاص بالمعلومـات  الالت متنوعةلد*))فلنذیقن ، ذائقه ، ذائقون 

فیكــون عندئــذ حاســة او  )٢())ًا علیــه حســن الــذوق الشــعري اذا كــان صــاحبه مطبوعــ((الــى التعبیــر المجــازي فیــدل علــى 
احساسًا معنویًا یصـدر عنهـا انبسـاط الـنفس او انقباضـها لـدى النظـر فـي اثـر مـن آثـار العاطفـة او الفكـر حتـى انـه یقـال 

  س.)٣(حسن الذوق للشعر فهامة له خبیر ینقده 
درة عـن الـذوق الرفیـع فـي االختیـار یعد القرآن الكـریم فـي مقدمـة النصـوص المؤسسـة لتلـك المرامـي الجمالیـة الصـا      

والتصــویر للمفــردات والصــور والمشــاهد باســرها ، فمنــه اســتلهمت مــواطن التــذوق االدبــي وســیر علــى منوالهــا فــاثره كــان 
العـرب الـذین تربــوا وبشـكل الیختصـر علــى فئـة دون اخـرى ، اذ ان مــن )٤())فـي تربیــة الـذوق االدبـي العربــي (( واضـحًا 

یترســمون  )٥(لقرآنیــة ، الفصــیح والكاتــب والشــاعر والنــاثر والناقــد والمنشــئ الي فــن مــن فنــون القــول علــى تلــك البالغــة ا
وهــو . خطــى القــرآن الكــریم ومالحظــة الجمالیــة ، فكــان المتولــد لــدیهم تــدفق الــذوق واالحســاس بجمــال المفــردة ووقعهــا 

  .فق تتباین في ادراكه العقولدت
 الــذوق بمعنــاه العــام وهــو الــذي یختلــف بــین. هنــاك نوعــان مــن التــذوق : (( عیل یقــول الــدكتور عــز الــدین اســما       

لــذلك االخــتالف، والــذوق بمعنــاه الخــاص وهـو الــذوق الجمــالي الــذي یحكــم علــى الجمــال البحــت  األســبابالنـاس وتتعــدد 
  )٧(لم الجمال م كعلم النفس وعـیستفاد منها في ذلك الحك أخرىمعطیات  إلىستناد باال)٦())في العمل الفني 

واالحسـاس هـو )٨())غویـة هـو نتیجـة التبـاین فـي اإلحسـاسلالتباین فـي الصـیاغة ال((في النص الن  األدبیةالقیمة  إلنتاج
تلــك الملفوظـات الكالمیــة ذات االثــر فـي لفــت انتبــاه المتلقـي ان كانــت صــادرة عــن قضـیة نفســیة یفــرز مكنوناتـه لتشــكیل 

   .مثیل اللغويحالة ذوقیة في ذلك االنفعال والت
 وأكبادنــاقــال النــا نقــول .  أشــعاركم أجــودمــا بــال المراثــي  ألعرابــيقیــل ((قالــه الجــاحظ ینطبــق علــى ذلــك  ولعــل مــا    

فاختیـــار المراثـــي دون غیرهـــا صـــادر عـــن ذائقـــة جمالیـــة فنیـــة لهـــا وجهتهـــا ومقبولیتهـــا المفســـرة فـــي جـــواب ) ٩())تحتـــرق 
  .)رق ـتحت ادناـوأكبول ـالنا نق( األعرابي

  
  
  
  ٣٣٢: مفردات ألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاظ القران ) ١(
  ٢٤٧:الزمخشري : أساس البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالغة )٢(
  ٧٠:إبراھیم أنیس وآخــــــــــــــــــــــــــــرون :المعجم الوسیط )٣(
  ١٨٢:القرآني وأثرھا في النقد العربي القـــدیم نظریة اإلعجاز )٤(
   ٥٧٢، ٥٦٥:ــــــــــــــــــــــــــــــة المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٥(
  ٨٤:د عز الدین إسماعیل:الجمالیة في النقد العربي القدیماألسس )٦(
  ١٣:بارك ا مـــــــــــــــــــمحمد رض:الموجز في تاریخ البالغة )٧(
  ١٠٣:واز ــــــــمحمد كریم الك:أبحاث في بالغة القران الكریم )٨(
  ٣٢٠/ ٢:یین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان والتبـــــــــــــــــــــالبی) ٩(
  
  
  
    
  

       
ذائقـة فـي اختیـار المراثـي العمیـق المتجلـي بهـذا الغـرض الشـعري هـو الـدافع والمحـرك لل واإلحسـاسفالصدق النفسي       

 إالمعرفـة مقامـات الكـالم التـدرك  إّن ((تلك المظاهر وحسب بـل  في التذوق الجمالي على األمر روال یقتصدون غیرها 



٤٥ ٢٧٢٥ .١

 إالمـــــن الكـــــالم الیـــــدرك  ألعلـــــىواجلـــــي والعلـــــي والرشـــــیق واالرشـــــق والجلـــــي واأل واألفصـــــحبالـــــذوق ،فمعرفـــــة الفصـــــیح 
  .)١())بالذوق 

هــي التعــرف علــي رســم  األدبــيفــي عملیــة التوصــیل  إلیــهفاعلیــة المرســل (ي الحــاذق الن ة بــالمتلقمعرفــة منوطــ وهــي  
دراك وأشكالهاكلمات الرسالة   فوال تقـ )٢()هـا التـذوق اللفظـي الفنـي والجمـالي فی معانیها ومن ثم فهمهـا والوصـول الـي وإ

متضـامة  فیمـا بینهـا هـي  مراحـل علـى ثـالث تقسـم ءةفاعلیـة القـرا إّن ((بعض البـاحثین  ىتلك الفاعلیة عند هذا الحد فیر 
وهـــذا الجمیلـــة المتفــردة فـــي التعبیـــر عـــن الـــدالالت ، األســـالیب لـــذوقي الجمـــالي مـــن خــالل التعـــرف علـــىمرحلــة التلقـــي ا

سـترجاعي وفیهـا اال التأویـلهـي مرحلـة  أخرىجمالیة التعبیر عنها ،ومرحلة ثم البحث  عن  أوالیستلزم  معرفة الدالالت 
ــوالتعــابیر ثــم العــودة الــي استحصــال معانیهــا ، ظااأللفــقــراءة  أي انطالقــا مــن المبنــى  تم اســتجالء المعنــىیــ المرحلــة  اأمّ

وهـي  )٣())إنشـائهاسـؤال فـي زمـن  ي تصبح الرسالة في ظلها جوابا علىالقراءة التاریخیة الت أوفهي مرحلة الفهم  األخیرة
   ،)٤())لق ــالخ إلىاالستجابة فقط بل  إلىال المتلقي مدعو  (( أّن  إلىبمجموعها تشیر 

الیمكـن  إذبعـد االسـتجابة والقـراءة الدقیقـة  ، نتـاجاإلجدیـدة مـن الفهـم المتفـرد فـي  إمكانیةبث   ع  من خاللهالذي یستطی
المبــدع  الن((إالمبـدع  لوال یقــا  مالمـح االبتكــار والجـدة فــي تمثالتـهالمبــدع مـالم تتضــح  إنتـاجالقـول بــالخلق الفنـي فــي 

 رمـاتوا فـوهـذا )  ٥())لهـا  اآلخـرینیسـتخدمها اسـتخداما جدیـدا مختلفـا عـن اسـتخدام  إنمـا ومعانیـه ألفاظـهوهو یتعامل مع 
هــذا كــان  او الــذوق الجمــالي لممــا ینــدر وجــوده لــدي الكثیــرین وذوقــهمــن الــذوق الفنــي  ـقسطهفــ(() ع( اإلمــامفــي اســلوب 

والتراكیـب والصـور ،ویمـازج  األلفـاظختیـار خـاص مـن اذ تـراه یتفـرد با )٦())عنده األدبيالمقیاس الطبیعي الضابط للطبع 
 اإلمـامذلـك عـن  دوال یبعـالبیـان ، وأمـراءالـذوق  أصحاب فیهوالخیال بنسق عجیب ،االمرالذي انبهر  بین الفكرة والعاطفة

ببالغـة الرسـول  التـأثرومـن  هخـاص هـو مـزیج مـن فهـم القـران وتمثلـكان مسكونا بهـاجس جمـالي مـن نـوع (( اذ انه) ع(
 ألفاظهــاروفهــا وتناســق وموســیقاها وتجــاور ح وأخالقهــاالمتفــردة بحكمهــا  اآلســرة اإلمــامومــن بینهمــا كانــت صــور ) ص(

 بسـلیقته لـه تـأتىمـا ((هـو  )ص(وبالغـة النبـي القـران الكـریم  بأسـلوب والتـأثرفضال عن ذلـك المـزیج  )٧())ألوانهاوتمازج 
المعرفــة الدینیــة  أبدعتــهالتفكیــر الجدیــد الــذي  أنمــاطفحولــة البــداوة ومــن تهــذیب الحضــارة ومــن  خــذ مــنحیــث أ األدبیــة
  .)٨()) اإلسالمیةوالثقافة 

  
  
  ٢/١٢٤: البرھان في علوم القرآن ) ١( 
  )رسالة ماجستیر(،      ٩٢:   حمزةسحر كاظم : األدبينظریة التوصیل في النقد ) ٢(
   ٧:ي مدخل نظر والتأویلالتلقي ) ٣(
  ٤٣: دبب أبوكمال : جدلیة الخفاء والتجلي ) ٤(
  ٢١٦:مصري عبد الحمید حنورة : التذوق الفني  سیكولوجیة) ٥(
  ٢٨: جورج جرداق : روائع نھج البالغة)٦(
  . ١٦٩: ألبرادعيمحمد : الصورة الفنیة في نھج البالغة ) ٧(
  ١٩٨: علي  اإلمامعبقریة ) ٨(

      
  
  
    
  

الــذاتي لحمــل تلــك القیمــة الذوقیــة تشـكل كالمــه ع بتطبیقــات مختلفــة تتضــح فیهــا  اسـتعداده عــن مـن كــل ذلــك فضــال    
وبـین   *القـران الكـریم فـي كثیـر مـن نصوصـه اأكـدهموهما ممـا ) والتقوىالخطایا (تلك القیمة ،من ذلك تشكیلة لمفردتي 



٤٦ ٢٧٢٥ .١

التعبیــــر عــــن المعــــاني بالعبــــارات ((الن از المجـــ بصــــورة فنیــــة قائمــــة علــــى  واآلخـــرة الــــدنیاانعكاســـاتهما وعاقبتهمــــا فــــي 
ــْت (( )ع:(یقــول  )١())الحقیقیــة باأللفـاظالتعبیــر عنهــا مــن  ألــذالمجازیـة  َ ع ِ َهــا َأْهُلَهــا وَ ُخل يـْ َل ٌس ُحِمــَل عَ ٌ ُشـمُ ــل ْ ــا َخي َ ْلَخطَاي َأالَ وَ إِنَّ َا

ى مَ  لتـَّْقـــوَ لنَّـــاِر َأالَ وَ إِنَّ َا ـــي َا ـــْت بِِهـــْم فِ َقحَّمَ َهـــا فـَتـَ ٌ ُلُجمُ اِطـــل َ ْلَجنَّـــَة َحـــقٌّ وَ ب ُهُم َا َدتـْ ـــَأْورَ َهـــا َف ـــوا َأِزمَّتـَ ْهُلَهـــا وَ أُْعُط َهـــا َأ يـْ َل ٌ ُحِمـــَل عَ ـــل ُل ـــا ُذ َ   )٢())طَاي
 أعطـواثـم قـال فـي الخطایـا خلعـت  وقـال فـي الطاعـة  اإلبـلالمطایـا مـن  الخیل وللتقوى لخطایاوالسؤال هنا  لم استعار ل

ـــــــــــم النــــــــــــــــار  وقـــــــــــــــــال فــــــــــــــــي الطاعـــــــــــــــــة وقـــــــــــــــــال فــــــــــــــــي الخطایـــــــــــــــــا تقحمــــــــــــــــت   أزمتهــــــــــــــــا                                             الجنـــــــــــــــــة  أوردتهــــــــــــــــمبهــــــ
فلمـا كانــت   اصـله مــن بـه ءومــا جـي  المختلفـة معنـي یوافــق مـاهو بصـدده األشــیاء هـذهفـي كـل واحــد مـن  إّن  وجوابـه ؟

تعاببمعاناة وكد  إال فعلالتالمعاصي   األخـالقمـن الشـدة وشكاسـة  فیـهل لمـا في تحصیلها اسـتعار لهـا الخیـ الخاطر وإ
فلهـذا اسـتعار المطایـا   تعـالى اهللالخفیـة مـن  باأللطـافسهولة لمـا یحصـل مـن المـراد  تحصل على فإنها التقوىبخالف 

نمـ ،لة االنقیاد من التذلل وسهو  فیهلما  یـامن راكبهـا  الفـرس مـع اللجـام ال إّن  إلـى إشـارةقـال فـي الخیـل خلعـت لجمهـا  اوإ
 إلــى اإلســراعالمعاصــي فــي  أهــل تشــبیهبــذلك  ،وغرضــه أیســر وادعــى لــهجــام فــان ذلــك فضــال عــن خلــع الل علیــه الــتقحم

ربمــا ســاعدت فــي االنقبــاض بغیــر  واإلبــل قبضــوا وملكوهــا فــأنهم التقــوى أهــلخلعــت لجمهــا بخــالف  إذاالخطایــا بالخیــل 
نمـا ،المحالــة  أطـوعزمـام فضـال عـن حالهــا مـع قـبض الزمــام تكـون   إنمــافــي حـق الخیـل تقحمــت بهـم الن الـتقحم  قـال وإ

كمـا یقـال ورد علـي فـي المحبـوب  اسـتعماله أكثرالن  الورود  أوردتهموقال في المطایا وخالف المراد  المكروهیكون في 
إال ومـا ذاك  بـهبمـا یلیـق  كلها الغرض المقصود وجـاء فـي كـل شـيءاالستعارات  هذهوطابق في  وعطیته بعادته األمیر
 إالصــورة ال تصــدر منــة اللفظــة أو ،لــم  )٣(ترجمانــا وســفیرا ســرارهاوأوصــار لمعانیهــا  أمیــراالبالغــة  جعــل علــى قــد ألنــه

وجلیـة تـنم عـن التـذوق الفنـي والبراعـة فـي االختیـار والتصـویر  واضـحة إشـارة وكانت في محلهـا الـذي وضـعت لـه  وهـذه
المتلقـي نوعـا مـن  تتمثل في طریقتها حیث تفـرض علـى(( یةالصورة الفن أهمیةلماذا بذلك التصویر فالن  أما، )ع( عنده

لوصــول مباشــرة الیمكــن ا فرعیــة  غیـر إشــارات إلـى بــهوتنحــرف  لمعنىبــا  التقائـه إیقــاعتبطــئ  أنهـاوالیقظــة ذلــك  االنتبـاه
 ویمتـد مجسـما والحركة  السیما حـین یتسـع خیالـه  تتضح سمة التشخیص وفي نصوص أخرى  )٤())دونها  المعنى إلى

ــْت (( :األمــواتعــن  ع(یقــول   )٥(فــردات والتراكیــبمملونــا التعــابیر باثــا الحیــاة فــي ال األفكــار َ نـَْقطَع ِ ــارُُهْم وَ ا ــْت آَث َ ــئِْن عَِمي وَ َل
ـرِ  ْ ي ـْن َغ ـوا مِ ُقـوِل وَ تََكلَّمُ ُ ْلع اُن َا ُهْم آَذ ـنـْ ـِر وَ َسـِمعَْت عَ َ ب ْلعِ َْصـارُ َا ْم أَب ـيهِ ُهْم َلَقْد رََجعَْت فِ ارُ َ اِضـرُ وَ  َأْخب لنـَّوَ ُجـوهُ َا ْلوُ لنُّطْـِق فـََقـاُلوا َكَلَحـِت َا ِجَهـاِت َا

اِعُم  ــوَ لنـَّ ْألَْجَســامُ َا ِت َا العقلیــة الالحســیة حیــث تكشــر  واألســماع باألبصــارحــالهم  فأدركــتالصــورة  أي تكلمــوا معنــى )٦())َخــوَ
  . )٧(الرقیقة سامـــــــاألج النواعم النظرة وتخوى الوجوه

  
  ٩٢٨، ٩٢٥، ٢٩٨:القرآن الكریم  أللفاظعجم المفھرس الم :ینظر  *
   ١٥٢، ١/١٥١:الفخر الرازي :  األصولالمحصول في علم  )١(
  ١:٢٥٣/ ١٦خ :شرح نھج البالغة ) ٢(
   ١٤٢، ١٤١: علي  في نھج البالغة اإلماممن بالغة ) ٣(
  ٣٩٩، ٣٩٨:الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي ) ٤(
  ١٢: صبحي الصالح :لبالغة نھج ا ضبط نص) ٥(
   ١١٥: ١١/  ٢١٦خ: شرح نھج البالغة ) ٦(
   ١٢٢:ن                                     .م ) ٧(
  
     
  

لمـتقن مریـدا تحریـك ا اإلخـراجوصـورها بهـذا   أفكـاره اإلمـام،اخـذ منهـا   قرآنیـة إشـارةمـن  أكثـر إلـىیحیـل وهو نص      
ثارتهالسامع  واالسـتمالة  التـأثیرفـي القـران  أسـالیبدراسـة  إن((القران  أسالیبهي  وهذهي ذلك المصیر  ال یهفي التنب  وإ
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والتوضــیح وتعتمــد  اإلبانــةتتوســل بنــوع مــن  اإلقنــاعطریقــة فــي  إنهــا علــى القرآنیــةفهــم الصــورة  ورها الــىكانــت تــؤدي بــد
 و الـذي یـؤثر فـي المتلقـي  ویسـتمیلهنحـال ىاالنفعاالت في النفوس عل إثارة على لون من الحجاج والجدل وتحرص على

لـم (( إذ آخـرفـي مشـهد دون  )ع( هالتصـویر عنـد فوال یقـ )١())الي القیم الدینیـة السـامیة التـي یعبـر عنهـا القـران الكـریم 
وشــخص المــوت  فأبــدعصــور الحیــاة   األمــوربــواطن  ق وتحلیــل نفــاذ الــىتكــد خطبــة مــن خطبــة تخلــو مــن وصــف دقیــ

النســـاء وقـــدم للمنـــافقین  وأخـــالقبـــین طبـــاع الرجـــال  وارهـــب ووازن فـــأراعلوحـــات كـــامالت  آلخـــرةاورســـم لمشـــاهد فــاجزع 
المصــورة شــیطان رجــیم یوســوس فــي صــدور النــاس والملــك  حیــة ولــم یفلــت مــن ریشــته أنماطــا رارولألبــنمــاذج شاخصــة 

ُهْم َخْلقــاً (( )ع(مــن ذلــك مــثال یقــول  )٢())رحــیم یــوحي الخیــر ویلهــم الرشــاد ــَدعَ تَ بـْ ِ ٍن وَ ِذي  ا اٍت وَ َســـاكِ ــوَ اٍن وَ مَ ــوَ ــْن َحيـَ عَِجيبــًا مِ
ْلعُ  َقـاَدْت لَـهُ َا نـْ ِ ا ا هِ مَ ِ ت هِ وَ عَِظيِم ُقْدرَ تِ َ ع َلى َلِطيِف َصنـْ اِت عَ نَ يـِّ ْلبـَ اِهِد َا ْن َشوَ ا َحرََكاٍت وَ َأَقامَ مِ اِعنَ ـي َأْسـمَ َقـْت فِ َ ًة لَـهُ وَ نـَع َسـلِّمَ ـهِ وَ مَ ـًة بِ ِرَف ْعتَ ُ ُقـوُل م

ــهِ َدالَ  يَّتِ ْحَدانِ ــى وَ َل ــهُ عَ ُل ن تعــدد بمــا فیهــا مــمــن عجائــب فــي هــذا الكــون  ماابدعــه الخــالق ســبحانه إلــىوهــو بــذلك یشــیر  )٣())ئِ
بــالقران  تــأثرهنتیجــة وصــورها بهــذا الشــكل المتــوازن  )ع( اإلمــامصــاغها   قدرتــه ولطیــف صــنعته إثبــات وتنــوع تــدل علــى

مــن دقــائق الوصــف للحیوانــات وغیرهــا  لــى القــران الكــریم ومافیــهن مــن یتتلمــذ عا((عــن تلــك القــدرة  اذ الكــریم  ومــا حكــاه
فتتجلــى رهافــة (( لأللفــاظامــا اســتعماله  )٤())علــي ان یصــف بهــذا الوصــف والنمــل الیســتكثر علــى النحــل آیــاتكمــا فــي 

الـذي ال نیـد الصـلب الع انتقـاء اللفـظ تقـوم علـى فـي اختیـار فطریقتـه )٥())الحادة في مواضـعها األلفاظ في استعماله حسه
مــن الــدهر دوامــا  لیبقــي عمــال اقــوى صــم الجالمیــد لتماثیلــهیــد المثــال الــذي یتخیــر  تحركــه أزمیــل اال علــى تشــكیله یقــوى

ـرُ ((مثال ذلـك یقـول ع  )٦())وخلودا َفجِّ ُ هُ وَ يـ ُصـوَن وَن مَ َُصـوُن ـهُ ي ْسـتَْحَفِظيَن ِعْلمَ ْلمُ ـهِ َا للَّ ـاَد َا َ ـوا َأنَّ ِعب َلمُ عْ ِ ـةِ وَ وَ ا َ اَصـُلوَن بِاْلِوالَي وَ تـَ ـهُ يـَ وَن ُ ي وَن عُ
ِويَّةٍ  تََساقـَْوَن بَِكْأٍس رَ َحبَّةِ وَ يـَ تَالَقـَْوَن بِاْلمَ ـا ( ىمـن ایـة  قـال تعـال أكثـرالقران في  وتفجیر العیون هو مما استعمله )٧())  يـَ نَ رْ فَجَّ وَ

ونًا  ُ َض ُعی ْت  ( :وقـال تعـالى )١٢:: القمر)(اْألَرْ فََجرَ ـانْ نـًا فَ ةَ َعیْ ـا َعْشـرَ تَ ُ اثْنَ ـه ُب (: وقولـه تعـالى )٦٠:: البقـرة)(ِمنْ ْشـرَ نـًا یَ َعیْ
ْفِجیراً  ا تَ َ ه ونَ رُ فَجِّ ُ اُد اللَِّه ی ا ِعبَ َ ه   . )٦:اإلنسان) (ِب

   
  

  

   ٤٠٤: الصورة الفنیة في التراث النقدي والبالغي ) ١(
  ١٢:صبحي الصالح : نھج البالغة ) ٢(
   ٢٠٤: ١٦٦/٩خ:شرح نھج البالغة ) ٣( 
   ١١٦:محمد تقي الحكیم : في منھجیتھ ونھجھ ) ع(علي  اإلماممع ) ٤(
  .حسن القبانجي:كتاب صوت االمام علي :نقال عن ١٥ :صبحي الصالح: نھج البالغة  ضبط نص)٥(
   ٤٨: حسن القبانجي: في نھج البالغة  اإلمامصوت ) ٦(
  ٥١:  ١١ /٢٠٧خ: شرح نھج البالغة )  ٧(
  
  
  

  
ث اســتعار لفــظ التفجیــر المســتحفظین  بتصــویر مجــازي حیــ هــا فــي ســیاق مــدح عبــاد اهللاووظفّ  )ع( ماإلمــامنهــا  اخــذ    

صـولهمعادن العلـم  ن للداللة علىوالعیو   )١(والتفریق والتفصیل اإلفادة للداللة على ووقعـا  إثـارة أكثـر،وهـو مسـلك یعـد  وإ
ومعانـاة الحنـین نحـوه ،كـان نیلـه  إلیـهلـه او االشـتیاق بعد الطلـب  نیل إذاالشئ  أّن فمن المركوز في الطبع ((في السامع 

  .)٢()) وألطففي النفس اجل  فكان موقعه أولىوبالمزیة   أحلى
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 إذاألخــرى عنــده ،مكونــات الكــالم  یــة تضــاف الــىیعــد قیمــة جمال) ع ( اإلمــامذلــك االســتعمال المجــازي عنــد ولعــل    

 الكـالم متـى خـال مـن االسـتعارة وجـرى إّن ((ولطافـة فـي التعبیـر  تساع المعنـىفي ذلك من ا لما توظیفه في كالمه یغلب
ـهُ (( )ع( :یقـول )٣())الحقیقة كان بعیدا من الفصاحة بریـا مـن البالغـة على كله للَّ ـمَّ َا بِّـهِ فـََل ـَغ ِرَسـاالَِت رَ لَّ ـهِ وَ بـَ ـرَ بِ ـا أُمِ َصـَدعَ بِمَ َف

ــَق وَ  ْلَفتْ ــهِ َا ــَق بِ تَ ــْدعَ وَ رَ لصَّ ــهِ َا ْلقَ  بِ ــغَائِِن َا لضَّ ــُدوِر وَ َا لصُّ ــي َا ِ فِ ة اِغرَ ْلــوَ ِ َا ة ــَداوَ َ ْلع ْعــَد َا ِوي اَْألَرَْحــاِم بـَ َن َذ ْ ــي ــْمَل بـَ لشَّ ــهِ َا ــَف بِ ــوِب أَلَّ ْلُقُل ــي َا  )٤())اِدَحــةِ فِ
 :تعـالىقـال   أي فصـله  األمـروعنـة اسـتعیر صـدع   الصلبة كالزجاج والحدید ونحوهما األجساموالصدع هو الشق في 

ْشِرِكیَن ( َأْعِرْض َعِن اْلمُ رُ وَ مَ ا تُؤْ مَ    )٩٤:الحجر) (فَاْصَدْع ِب
المشـابهة انـة شـق بمـا جـاء  ووجهمن تبلیغ الوحي   به أمراستعار له لفظ الصدع بما ((حیث  )ع( اإلمام خذهماأ وهذا 
التـي رانـت وحجـب الغفلـة  الكـافرین سو علـى رؤ  الجهـل أغشیةتصل من اوفرق ما هأهلعصا الكفر وكلمة  )الرسالة(  به

    .  )٥())هقلوبهم كما یصدع الحجر بالمعول  ونحو  على
فـــي  )ع(بـــذلك التوظیـــف الجمـــالي الصـــادر عـــن ذوق فـــي االختیـــار یقـــول  القرآنـــياالمتیـــاح مـــن الـــنص  اویتكـــرر هـــذ  

ـ((حق جل جالله صفات ال ْألَْعمَ َن َا َحابَّهُ مِ َِسانِهِ مَ َلى ل ُكْم عَ ْ َلي تََّخـَذ وَ أَنـَْهى إِ ِ َة وَ ا ْعـِذرَ ْلمَ ُكُم َا ْ لَـي هُ وَ أَْلَقـى إِ ـرَ امِ ـهُ وَ َأوَ َ اِهي َكارَِهـهُ وَ نـَوَ اِل وَ مَ
ـَذاٍب َشـِديٍد  ـَدْي عَ َ َن ي ْ ـي ـَذرَُكْم بـَ ِعيِد وَ أَْن ُكْم بِاْلوَ ْ َلي ْلُحجََّة وَ َقدَّمَ إِ ْكُُم َا َلي ـوَ إِ ((قولـه تعـالى  إلـى) ع( :حیـث یشـیر قولـه )٦())عَ ْن هُ الَّ ِإ

ــَدْي َعــَذاٍب َشــِدیدٍ  َن یَ ــیْ ُكــمْ بَ ــِذیرٌ َل  بــین یدیــه عــن الوقــت المتقــدم علــى وكنــىمســتعیرا لفــظ الیــدین  للعــذاب  )٤٦: ســـبأ)(نَ
نـزل العـذاب  فكأنـهشـدید وبـاس بـالمخوف یكـون مـن ذي سـطوة   اإلنـذار إّن المشـابهة  ووجـه لهالمشارف   اآلخرةعذاب 

   )٧(یدیهبین  متقدما له والتخویف منه اإلنذاریدین  وجعل  دید بمنزلة المعذب فاستعار لهالش
ــهِ (():ع (یقــول  آخــروفــي نــص    َحبَّتِ ــْن مَ لرَِّويَّــةِ مِ ُوا بِاْلَكــْأِس َا ــهِ وَ َشــِرب تِ ْعِرَف َة مَ ــوا َحــالَوَ اُق ــدْ َذ  قولــه تعــالى إلــى إحالــةوهــو  )٨())َق
ـــا َكـــافُوراً یَ (( َ وَن ِمـــْن َكـــْأٍس َكـــاَن ِمَزاُجه ُ ب محســـوس وهـــو الحـــب  غیـــر حیـــث اســـتعار الشـــرب لمـــا هـــو)  )٥: االنســـان())ْشـــرَ
كمــال محبتــه  رشــح االســتعارة و  عشــقهفــي اســتعار لفــظ الــذوق لــتعقالتهم واســتعار لفــظ الشــرب بمــا تمكــن فــي ذواتهــم ((

 أنشـانها  یكـون بكـاس رویـة أي مـن أنكمـال الشـرب  من إذالرویة  الكأسبذكر الحالوة واالستعارة الثانیة بذكر  األولى
  . )٩())غیرهم  ىإلبها عن كمال معرفتهم بالنسبة  ىكنّ تروي و 

  

  ٤٧٨:في نھج البالغة ) ع(علي  اإلماممن بالغة  )١(
  ١١٨:عبد القاھر الجرجاني : البالغة  سرارأ )٢(
  ١/٤:الشریف المرتضى : المرتضى  أمالي )٣(
  ٣٥: ١٣/ ٢٣١خ:وینظر ٩:    ٢٢٦/١٣خ:شرح نھج البالغة  )٤(
 ٥٠٢:في نھج البالغة ) ع( ماألمامن بالغة  )٥(
 ٣٤٠: ٩٠/٦خ:وینظر  ٢٧٢: ٨٥/٦خ: شرح نھج البالغة  )٦(
 ٢٦٧:في نھج البالغة ) ع(علي  اإلماممن بالغة  :ینظر  )٧(
  ٣٢٨: ٩٠/٦خ:شرح نھج البالغة  )٨(
  ٢٨٣:في نھج البالغة ) ع(علي  اإلماممن بالغة  )٩(
  

      
  
  

ذا     فـي عرضـة )ع ( عنـدهوالتوظیف المناسب للحدث فكثیرا مـا یتضـح  القصة فسنجد الدقة في االختیار إلىانتقلنا  وإ
ذا بیانـــهاقتطـــاع مایناســـب الموضــوع المـــراد  القرآنیـــةللقصــة   ومشـــاهداتهوصـــورة  قصصـــهالقـــران الكــریم الیقـــدم ((كـــان  وإ

 تلــك مــنالتاریخیــة  بمعطیاتــهحاجــة  المــؤمنین للقصــص والصــور والمشــاهدات  بــل یجــئ  إشــباعلمجــرد تــرف ذهنــي او 



٤٩ ٢٧٢٥ .١

 األنبیــاءذلـك فلـم یعــرض قصـص  قـد راعــى )ع( اإلمـامفــان  )١())التــي رسـمها األهـدافیحـرك االنســان صـوب   أناجـل 
   .األرضفي  اإللهیةالي سنن تلك الرساالت  والتنبیهالعبرة  والموعظة  هدفهوكان  اال
مـایتعلق   أوردبـاین فـي الـذكر  اذ بت األنبیـاءلقصص  أالستعماليمالمح الذوق في االختیار  فیلحظ في التكثیف  ماأ    

اوود وســـلیمان واســـحق فـــد )ع( فـــإبراهیم )ع(ومـــن ثـــم موســـي  )ع(النبـــي ادم  یلیـــهمـــن غیـــرة  أكثـــر )ص(بـــالنبي محمـــد 
سـماعیل الداللیــة التـي یوضـحها الســیاق  مقاصـدهولكــل مـن ذلـك الــذكر المتبـاین  ،وعیسـي علـیهم الســالم بشـكل متسـاوٍ  وإ

      . واإلرشادباطارالوعظ  له سبحانه اهللا نسان وبیان ماارادهبها تستهدف االوهي في اغل
ســـیقي مـــؤثر المصـــحوب بحشـــد مو ذلـــك الـــذوق اعتمـــاد التصـــویر الفنـــي  القائمـــة علـــى األســـلوبیةالمالحـــظ  أهـــم أمــا     

ي فـي مـوارد اخـر  اإلیجـازفـي سـرد بعـض القصـص مـع  واإلطنـابالحـوار  إجرائیـةفضـال عـن  هویؤثر فییستمیل السامع 
وهـو  )٢())صـورة واضـحة للجمـال الفنـي جمما ینـت كلهوالفنیة وتلتحم في النص  اإلیمانیةخصائص ال فیهتتفاعل ((بشكل 

التحــام الیقــف عنــد ســرد القصــة ومافیهــا مــن موعظــة بــل یتعــدي ذلــك ویبــرز االنســجام الكامــل بــین الصــورة والفكــرة فــي 
ومـع الطـرب یكـون  واالسـتعطافر ومع الرهبة یكـون االعتـذار غبة یكون المدح والشكر مع ال((كان  فإذا نصوصهاغلب 

   )٣())الشوق  ورقة النسیم ومع الغضب یكون الهجاء والتوعد والعتاب الموجع 
مباشــرة او غیــر مباشــرة  القرآنیــة اآلیــةیوفــق بــین اختیــار الفظــة او  جعلــه ألقرانــيللــنص  وتذوقــه )ع( اإلمــامفتوظیــف    

ومـن ثـم وضـعها فـي مكانهـا المناسـب لهـا  دون ان  ذیر او بیـان عقیـدة او تحدیـد تشـریع تحمكیة او مدنیة  في موضع 
   . )ع( عندهوالنص الموظف  ألقرانيیلحظ ادني تفاوت بین االستعمال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٨:د عماد الدین خلیل :التفسیر اإلسالمي للتاریخ  )١(
  ٤٩: ج البالغة ـــــــــمن بالغة اإلمام علي في نھ )٢(
  ١٢٠/ ١:ابن رشیق القیرواني : ة في محاسن الشعر وادابھ ونقده العمد) ٣(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         

 
  



٥٠ ٢٧٢٥ .١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 

  
  

  



 ٥٠

  

دخلمـ 
 

 
 

 إنَّ في طباع(( یقول الفارابي. ن والحیوا اإلنسانیشترك فیه  عٌ النغم منزعٌ متنو  أوملحظ التصویت لعلَّ      
 أوغضب  أورهبة  وأ أسفلحقه  إذالتصویت  واالنسان طربت أن تصوت نحوًا من ا إذاات واالنسان الحیوان

ما  أو اإلنسانتصویت  إنوهذا یعني ) ١())مختلفة  األصواتانحاًء من  تصوَّ غیر ذلك من االنفعاالت 
یسري في الحسم  الصوت الحسن أن((اذ  ط بحالته النفسیة ویتكیف معهایصدر منه من صدى موسیقي یرتب

 بل )٢())ویجري في العروق فیصفوا له الدم ویرتاح له القلب وتهش له النفس وتهتز الجوارح وتخف الحركات 
لم االع إنووجه استلذاذ الروح النغمات ((،یقول الغزاليتستلذ به الروح الحد الذي  إلىقد یصل تأثیر ذلك النغم 

ي الهیاكل مستحسن قوال وفعال ووجود التناسب ف األكوانالروحاني مجمع الحسن والجمال ووجود التناسب في 
لهذا ناسبت النفس )٣())به  تأثر المتناسبة األلحانو فمتى سمع الروح النغمات اللذیذة  والصور میراث الروحانیة

لنا حالة من االندماج مع  تهیئ ألنها إالبهذه الموسیقى  رالنتا ثفنحن  ((والتذَّت بسماعها  األلحانمناسبات 
في هذا العالم الخارجي  والمنطبعة في نفوسنا في الوقت نفسه على نحو او  واإلیقاعمظاهر التناسق 

  )٤()) آخر

هذا  فوال یق. وتنوعهااختالف المشاعر  النغم الذي یواكب إلىتجاوب النفس ومیلها  إذنهو  فاإلطار           
النفس البدویة طروٌب في جوهرها وجمیع :((أي الیمكن القطع بما قاله مالك بن بني  ،عند نفس دون آخر 

او احد الباحثین في ان السبب )٥()) مطامحها وانفعاالتها واندفاعاتها انما تتجلى في تعبیر موسیقي موزون
وشدتها فكانت الموسیقى هي الملجأ الذي یخفف  عند العرب هو قساوة الصحراءالكامن وراء النغم الموسیقي 

، عند الجمیع  في النفس نحو هذا الجانب امر موجودمودع لااالنشداد الفطري  بل )٦(تلك القساوة  ءعنهم عب
فظاهرة الموسیقى في اللغة العربیة تعزى في اغلب .  ىأخر ٍة دون ئبییف واالستعمال في ثفارق التكب

العین وحین اعتمد القوم على مسامعهم في  أدبال  اإلذن أدب األدبعناصرها الى تلك األمیة حین كان 
مرهفة  وأصبحتز بین الفروق الصوتیة الدقیقة یتلك األذان المران والتمی اكتسبتالحكم على النص اللغوي 

   .)٧(لنبوه آخروتأبى  إیقاعهكالم لحسن وقعه او  إلىح تستری

  
  ٦٤: الفارابي : ى الكبیر قالموسی )١(
 ٦/٦: األندلسي ھعبد ربابن : الفرید العقد  )٢(
نھایة القرن العشرین  إلىوینظر الموسیقى والغناء عند العرب من الجاھلیة ٥/١٥٩: الغزالي : علوم الدین  إحیاء )٣(

 ٨:خازن عبود 
 ٦٤:_إسماعیلعز الدین _: لألدبي التفسیر النفس )٤(
 ١٨٩: مالك بن بني : الظاھرة القرآنیة  )٥(
 ١٦:بلعرج بن احمد  مبلقا س: في ثقافة العرب االولین  األداءمن سمات :ینظر  )٦(
  ١٩٥: أنیس إبراھیم:  األلفاظداللة :ینظر  )٧(



 ٥١

  
خاصیة  رب حتى عدت عتماد على السماع كان له دوره في االستئناس والتذوق عند العواال فالشفاهیة إذن

  .)١(واالعتیاد والتكرر لكالم العرب بالممارسةالذوق ملكة تحصل 
من   وقد بكي ماسرجویه(( في المتلقي مارواه الجاحظ عن ماسرجویه وأثرهقع الموسیقي ذلك الو شواهد  أما     

  . )٢())ا جالش أبكاني إنماقال به  قوال تصدمن كتاب اهللا  قراءة ابي الخوخ فقیل له كیف بكیت
الغناء المصحوبة بالتطریب عند قراءتهم للقرآن من  أصواتابتدعوا  أقوامافضًال عن ذلك قد ورد انَّ هناك        
ال لشیئ سوى ان هذه ) ٣(. األئمةالیجیزها  أماكنوضعوا بعض المدود في غیر مواضعها وزادوها في  أنهمذلك 

 اإلیقاعقلوبهم تخفق على هذا  أخذتسمعها اآلخرون  فإذا..  المتلقي إلىتنقل العاطفة  اإلیقاعیةالتشكالت 
فتتابع المقاطع على نحو خاص سواء  ((الستقبالهاذ إن تتابع المقاطع على نحو خاص یهیئ السامع )٤(عینه 
 ))الذهن لتقبل تتابع جدید من هذا النمط دون غیره یهیئ للحركات الكالمیة وصورااع اصواتا هذه المقاط أكانت

في  التأثیر أدواتمن  أداةجعل من الموسیقى الصوتیة ((ذ االقرآني في خطابه  األسلوبعاه ماراوهذا ما   )٥(
 اآليوبتفاوت مقاصد )٦())لمعجزة الفنیة ا الجدیدة التي بلغت ذروةتلك الطاقات  إلىوجدان العربي ابتغاء لفته 

سریع  المكیة قصیر الموجةاغلب السور  یجري في فاإلیقاع((الموسیقي  اإلیقاعیتغیر  ،وحال المخاطب 
لتماثلها في الوزن او  اإلیقاعم غالبًا بالتوافق في سالنبض متدفق الحركة متوازنًا او شبه متوازن والفواصل تت

وهذا ما جعل ،بعامة  ةالسور المدنیالوزن وحروف الروي وماألى ذلك من خصائص موسیقیة میَّزتها من 
هي جانب هام من جانبي تلقي وقبول مفاهیم  یرًا واستجاشة للمشاعر والوجدان التيتأث أكثرموسیقى هذه السور 

  )٧())القرآن 
یقاعهاعن نظائرها وهدوء جرسها  اآلیةبطول اآلیات المدنیة فقد وصفت  وأما       ونفسها المدید الذي یزید  وإ
وخلوَّها من القسوة والشدة اذ ان حاجة   واستساغتها تمیز بسالسة العبارةبشكل  )٨(وضوحا وجالء  القرآنيالبیان 

  )٩(وتفصیلها استدعى كل ذلك  األحكامتنظیم وتقریر  إلى اإلسالمیةالمخاطبین بعد قیام الدولة 
 
 
 
 

  
 ٥٨٢-ابن خلدون : المقدمة :ینظر )١(
  ٤/١٩١:الجاحظ : الحیوان  )٢(
  ١٠٧:عمر فروخ : عبقریة اللغة العربیة :ینظر )٣(
  ١٦٨: المعاصر مسائل في فلسفة الفن :ینظر )٤(
 ١٨٨: ألبدريترجمة مصطفى : رتشاردز :  األدبيئ النقد دمبا )٥(
  ٦٩: السید احمد خلیل : دراسات في القرآن  )٦(
 بحث  ٣٦٤: كاصد یاسر الزیدي : في تعبیر القرآن  واإلیقاعالجرس  )٧(
 ١٥١: نذیر حمدان : یة في القرآن الكریم لالظاھرة الجما:ینظر )٨(
 ٢٩١:  إبراھیمبد الجلیل ع: لغة القرآن الكریم :ینظر )٩(

                                                              

  
    



 ٥٢

  
كّل ذلك صور بأسلوب جمیل جمع بین موسیقى الشعر حیث نغمة الوزن واالهتزاز النفسي وموسیقى النثر   

والعبارة واآلیة والسورة وموسیقى العمیق الذي یحدثه دقة التوزیع وحسنه بین الحروف ذاتها والكلمة  اإلیقاعحیث 
لتموجات الموسیقى آیًا كان مصدرها او موسیقى  إرهافهاالنفس وقوة  الهتزازاتحیث مشاركة الحواس الحس 

المعجزة  لیمثل في النهایة صورة من معانیه)١(الموسیقى  أنواعالنابعة من مجموع  الهادئةالروح حیث النشوة 
  .واألحاسیس امع المخاطب بذلك اللون المحرك للعواطفالسفي ووقعها  أثرها تأخذالتي 

 األوزانعلى فن منظوم منسَّق -الشاعرة القائمة اللغة ومن وحي ذلك التطریب في اللغة العربیة        
الناس  أحادیثاعترضت  لو حتى انك) ٢(الینفصل عن الشعر ولو لم یكن من كالم الشعراء  واألصوات

یجعل  األرضمفاعلن ولیس احد في  ن مستفعلن كثیرا ومستفعلًن مستفعلمثل  ها وخطبهم ورسائلهم لوجدت فی
لة لنماذج موسیقیة حیة في تراكیب خالدة للغة العرب )٣(ذلك المقدار شعرا المؤثرة و )٤(ومن موسیقى القرآن المكمّ

 )ع(  اإلمامثل ـتم )٦(نفس ـع ووقع مؤثر في الـذلك من تأثیر كبیر على السمللما )٥(ه في نفسیة الجاهلي ووجدان
للحدث المصور جلیة وواضحة  ناسبقع المحكم بشكل تتجلى الموسیقى ذات الو من خطب ورسائل و  نصوصه

فكان ((المهیمن على نصوص النهج یقول  اإلیقاعيفقول محمد عبده في مقدمته یظهر نمطًا من ذلك التشكل ،
عرامة  لألوهامان للبالغة دولة وللفصاحة صولة وان و   ،تٍ  شنتي في كل مقام ان حروبًا شبّت وغارایخیل ال

 األبلجوللریب دعارة وان جحافل الخطابة وكتائب الّذرابة في عقود النظام وصفوف االنتظام تنافح بالصفیح 
بتغیر المشاهد وتحول المعاهد فتارة كنت  أحسموضع  إلىبل كنت كلما انتقلت من موضع .. والقویم االملج 

وتدنو عالیة في حلل من العبارات الزاهیة تطوف على النفوس الزاكیة  أرواحیغمره من المعاني في عالم  أجدني
النمور  أشباحفي  وأرواحكاشره  وأنیابوطورًا كانت تنكشف لي الجمل عن وجوٍه باسرة ..القلوب الصافیة  نم

  .)٧( ))ومخالب النسور قد تحفزت للوثاب ثم انقضت لالختالب 
ًا آیات ترد ُ  اإلمامفسجع ((ها المؤثر یلحظ بوضوح موسیقیة النص ونغم هفي ذلك وغیر       النغم على النغم ردَّ

  .)٨())الاحب ترجیعاً  اوزن منها على السمع و التذیب الوقع في الوقع على قرارات جمیال و 
  
  
  

 ٢٢٢: ألسالميعمر : الفني في القرآن  اإلعجاز:ینظر  )١(
  ٨:لعقاد عباس محمود ا: اللغة الشاعرة :ینظر  )٢(
 ٢٨٩-٢٨٨-  ١:الجاحظ :  نوالتبییالبیان :ینظر  )٣(
 ٢٢٢: الفني في القرآن  اإلعجاز:ینظر  )٤(
  ٣٢٩: في تعبیر القرآن  واإلیقاعالجرس :ینظر  )٥(
  ١٩٥: مرائي سا فاضل ال: التعبیر القرآني :ینظر  )٦(
   ٨ -٧: محمد عبده : نھج البالغة  )٧(
  ٢٩: جورج جرداق : روائع نھج البالغة  )٨(

  
  

        



 ٥٣

اِن فِي ) ((ع(ومن شواهد ذلك قوله       لنِّينَ ْختِالَِف َا ِ اِت وَ ا ْلَخَلوَ اِد فِي َا َ ب ْلعِ اِصيَ َا عَ اِت وَ مَ ْلَفَلوَ ي َا ُحوِش فِ لْوُ ْعَلمُ َعِجيَج َا يـَ
اِصَفاِت  ْلعَ اِح َا َ ي اءِ بِالرِّ ْلمَ اِت وَ تَالَُطمَ َا رَ ْلغَامِ ْلبَِحاِر َا على االذن  ساویة ینعكس وقعها الموسیقيفالجمل متناسبة ومت) ١()) َا

اذ یستعمل الجمل القصیرة او الطویلة او المتوسطة حسب ما ) ع(میزة عامة في كالمه  هوهذ، اول استماعها 
اٍح وَ ) : ((ع(ولتوضیح ذلك مثًال قوله ،یتطلبه المقام  َ احًا بِالَ َأْشب اٍح وَ أَرْوَ وَ احًا بِالَ َأرْ َ اُكْم َأْشب ِي َأرَ ا ل سَّاكًا بِالَ َصالٍَح وَ  مَ ُن

اِطقَ  َ وَ َن اء ًة َصمَّ َ ع َ وَ َسامِ اء َ ًة َعْمي اِظرَ يَّبًا وَ َن َقاظًا نـُوَّمًا وَ ُشُهودًا ُغ اٍح وَ أَيـْ َ ب اءَ تُجَّارًا بِالَ َأرْ َْكمَ وهو في معرض التقریع  ) ٢()) ًة ب
  . ألصحابه  والتأنیب
كلما : ((السریع في المتلقي قال العلوي  أثرهاوانسجامها لتحدث لذا كان المناسب لها هو قصر الفواصل        
  .  )٣())السامع سمع لقرب الفواصل المسجوعة من  أحسنكان  األلفاظقلت 

على االستدالل واثبات الحجة یباعد بین الفواصل ونسقها الموسیقي لما  تراه في الخطب القائمةفي حین  
َك وَ تَالَُحِم ِحَقاِق (( : )ع(قول ی . توضیح وابانة یتطلبه الموضوع  من ُِن َأْعَضاءِ َخْلقِ اي َ ب ْن َشبـََّهَك بِتَ َأْشَهُد َأنَّ مَ َف

اِشرْ قـَلْ  َ ب ُ تَِك وَ َلْم يـ ْعِرَف َلى مَ َْب َضِميِرهِ عَ ي ْد َغ ْعقِ تَِك َلْم يـَ تَْدبِيِر ِحْكمَ ِ ةِ ل َ ْحتَِجب ْلمُ ِهُم َا َفاِصلِ يُن بِأَنَّهُ الَ نِدَّ مَ قِ َ ْلي هُ َا َ فالتوازي  )٤()) َلَك  ب
یدل على التناسق الموسیقي وحسن االختیار لما یقف علیه من فواصل  )خلقك وحكمتك ومعرفتك ولك (بین

ذا، التفصیل الذي تطلبه الموقف  إلىوهي في النهایة تشیر  انتقلنا الى مشاهد القیامة وانقالباتها والعذاب  وإ
صیغ بقوالب لفظیة هدفها ،  األحداثمنسجمًا وتلك  إیقاعامسنا تل،  هعتوفضاوحقیقة الموت ، الحاصل فیها 

ْلَحِميِم وَ : (() ع(فمثًال یقول )٥())و المستمع تثبیت تلك البنیة في ذهن القارئ ا(( يًَّة نـُُزوُل َا ِ ل َ َِك ب ال ا ُهنَ وَ َأْعَظُم مَ
ي لزَّفِ اُت َا يِر وَ َسْورَ عِ لسَّ اُت َا ْلَجِحيِم وَ فـَْورَ ُة َا َ ي ِ يِر [ ِر تَْصل عِ لسَّ اِجَزٌة ] َا ْوتٌَة َن ٌة َحاِجَزٌة وَ الَ مَ ِزيَحٌة وَ الَ قـُوَّ ٌة مُ ِريَحٌة وَ الَ َدعَ ُ ٌة م رَ الَ فـَتـْ

اِت  اعَ لسَّ َذاِب َا ْوتَاِت وَ عَ ْلمَ اِر َا َن َأْطوَ ْ ي ٌة بـَ َ ي ِ ْسل ُ ٌة م اذ بتتابع المقاطع في نزل الحمیم وتصلیة الجحیم وما )٦())وَ الَ ِسنَ
: وفي نص آخر یقول ، ل فیه او التمه، یمكن الهرب منه یستشعر المتلقي وقوع العذاب وتالحقه بما ال بعدها

ْعتَِص (( ِ َها وَ ا ائِقِ َث ُكوا بِوَ سَّ امُ فـَتَمَ وَ ْلقِ امُ وَ َا لزِّمَ نـََّها َا إِ للَّهِ َف ى َا ْقوَ للَّهِ بِتـَ اَد َا َ ُؤْل بُِكْم إِ ُأوِصيُكْم ِعب َها تـَ وا بَِحَقائِقِ ةِ وَ مُ لدَّعَ اِن َا َلى َأْكنَ
ُم َلهُ  ِ َْصارُ وَ تُْظل ْألَب يهِ َا مٍ تَْشَخُص فِ وْ زِّ فِي يـَ ْلعِ اِزِل َا نَ ِز وَ مَ ْلِحرْ ِل َا اقِ عَ ةِ وَ مَ عَ لسَّ َفُخ َأْوطَاِن َا نـْ ُ ْلعَِشاِر وَ يـ ومُ َا يهِ ُصرُ ُ فِ طَّل ْألَْقطَارُ وَ تـُعَ َا

ْهَجةٍ  ْزَهُق ُكلُّ مُ لصُّوِر فـَتـَ ا فِي َا قـْرَ ابًا رَ َِصيرُ َصْلُدَها َسرَ اِسُخ فـَي لرَّوَ لصُّمُّ َا ُخ وَ َا امِ لشَّوَ لشُّمُّ َا ْهَجةٍ وَ تَِذلُّ َا ُكُم ُكلُّ َل ْ ب قًا وَ وَ تـَ قـْرَ قًا رَ
ُع  ٌة تَْدَف ْعِذرَ َفُع وَ الَ مَ نـْ َْشَفُع وَ الَ َحِميٌم يـَ يٌع ي ْعَهُدَها َقاعًا َسْمَلقًا َفالَ َشفِ   .)٧()))مَ

  

  

  

  

  
 ١٤٧_١٠_١٩١_خ :شرح نھج البالغة ) ١(
 .              ١٤٦_٧_ ١٠٧خ: شرح نھج البالغة ) ٢(
 ١/٣٧٢: العلوي : البالغة  ألسرارالطراز المتضمن ) ٣(
 : ٣٢٠_٦_٩٠خ:   شرح نھج البالغة ) ٤(
 ٨٨: محمد مفتاح : في سیماء الشعر القدیم ) ٥(
  ٢١٢- ٦ - ٨٢خ: شرح نھج البالغة   )٦(      

   ١٣٤-١٣٣:  ١٨٨/١٠خ :   شرح نھج البالغة ) ٧(
  
  



 ٥٤

متناغمة مع صور الموقف فـ  وبأصواتر بألفاظ تحاكي ذلك المشهد مخیف صوِّ  إیحاءوفي ذلك       
متداخلة الصفات  أصواتذات  أفعالكلَّها ) شخص وتظلم ، وتعطِّل ، وینفخ ، وتزهق ، وتبكم  وتذل ت( 

یحفل بما هو مدهش  (( بشكل یجعل السمعالعذاب والمبالغة في الحدث نوع متنوعة المخارج تحكي ت
  . باإلنسانالالحق  األجل وكأنهي الموسیق اإلیقاعیتدفق   وحینما یصف الموت ،)١())ومثیر
اِعُد ِطيَّاتُِكْم (() : ع(یقول       َ ب ُ اتُِكْم وَ م َكدِّرُ َشَهوَ ُ اتُِكْم وَ م ْوَت َهاِدمُ َلذَّ ْلمَ نَّ َا إِ اتِرٌ َف غْلُوٍب وَ وَ رُ مَ يـْ ٌن َغ رْ ُوٍب وَ قِ ْحب رُ مَ يـْ َزائِرٌ َغ

ي ْت فِ ُظمَ ابُِلهُ وَ عَ َ ع ُلهُ وَ َأْقَصَدتُْكْم مَ ائِ وَ ُلهُ وَ تََكنـََّفتُْكْم َغ ائِ َ َقتُْكْم َحب َل ْد َأعْ ْطُلوٍب َق رُ مَ يـْ تُهُ وَ قـَلَّْت َغ ُكْم عَْدوَ ْ َلي عَْت عَ ابـَ تَ تُهُ وَ تـَ ُكْم َسْطوَ
 ْ ن اِشي َسكَ عَ وَ اتِهِ وَ َغ رَ مَ اِدُس َغ هِ وَ َحنَ ِ ْحتَِدامُ ِعَلل ِ هِ وَ ا ِ اِجي ظَُلل غَْشاُكْم َدوَ ُوِشُك أَْن تـَ تُهُ فـَي وَ بـْ هِ وَ ُكْم نـَ اقِ َ هِ وَ دُُجوُّ َأطْب َهاقِ يُم إِرْ ِ اتِهِ وَ أَل رَ

هِ  َذاقِ ُة مَ َ ُة ُجُشوب ب تارة هادئ تارةً والصاخال قاعیاإلفیها اهر الكون فیتجلى لطبیعة ومظوصفه ل اأمّ  )٢())ُخُشوَن
  .الجاحدون  أنكرهاتبیانًا لعظمة اهللا وقدرته التي  أخرى

َن طَائِ ) : ((ع(مثال ذلك قوله   ْ َأَجب اُهنَّ َف اٍت بِالَ َسنٍَد َدعَ ائِمَ ٍد َق طََّداٍت بِالَ عَمَ وَ ُ اِت م اوَ مَ لسَّ هِ َخْلُق َا اِهِد َخْلقِ ِمْن َشوَ اٍت َف عَ
ا ْذِعنَ ُ اٍت م ِطئَ ْ ب ُ اٍت وَ الَ م ئَ َلكِّ تـَ ُ رَ م يـْ ر بنسق متقابل في الصیغ والفواصل وبمدود واضحة للداللة حیث صوّ  )٣( ))ٍت َغ

فالنظام الذي یسود الكون والتوازن الذي یربط ( (حانه وتعالى على الجمال المتقن الذي ابتدعه الخالق سب
اما  )٤())كلَّ ذلك دلیل على وحدانیة المهیمن علیها  إلیهاوعدم تطرق الخلل ..بعض بعناصر الطبیعة بعضها 

اِهَق ) : ((ع(صاخب قوله  وبإیقاعما صور من مشاهد الكون  َل َشوَ َها وَ َحمَ افِ ْن تَْحِت َأْكنَ اءِ مِ ْلمَ ُج َا ْ ا َسَكَن َهي فـََلمَّ
ْلعُ  ابِيَع َا نَ َها َفجَّرَ يـَ افِ ُذَِّخ َعَلى َأْكتَ ْلب لشُّمَِّخ َا اِل َا َ ْلِجب َل َحرََكاتَِها َا َها وَ فـَرَّقـََها فِي ُسُهوِب بِيِدَها وَ َأَخاِديِدَها وَ عَدَّ وفِ يِن أُُن انِ ْن عَرَ ُوِن مِ ي

ُس  ِرُ َداِن ل َ ي ْلمَ َن َا َسَكنَْت مِ اِخيِدَها َف َ ْن َصي لشُّمِّ مِ اِخيِب َا لشَّنَ اِت َا وَ يِدَها وَ َذ ْن َجالَمِ اِت مِ َ اِل فِي قِ بِالرَّاِسي َ ْلِجب َطِع َأِديِمَها وَ وِب َا
َس  يِمَها وَ َف اثِ ْألَرَِضيَن وَ َجرَ اَق ُسُهوِل َا اِشيِمَها وَ رُُكوبَِها َأْعنَ َ اِت َخي َ ً فِي َجْوب ة َ تََسرِّب ُ َها م غَْلغُلِ اءَ  َح تـَ ْلَهوَ َها وَ َأعَدَّ َا نـَ يـْ ْلَجوِّ وَ بـَ َن َا ْ ي بـَ

َها َأْهلَ  َليـْ َج إِ َها وَ َأْخرَ نِ َِساكِ مًا ل نَسَّ تـَ ُ َهام قِ افِ رَ اِم مَ َلى تَمَ ، واكتافها  أكنافها( فعلى الرغم من توافقها الموسیقي في ، )٥())َها عَ
جاءت موافقة لمعانیها ومحاكیة للمشهد الكوني ..) وحركاتها وجالمیدها وصیاخیدها  وأخادیدهاوبیدها   وأنوفها
  .ر المصوّ 

   

  

  

  

  ٣٧: محمود البستاني  :اإلسالميالشریعة  أدب )١(
   ٦:  ١٣/  ٢٢٥خ : ھج البالغة شرح ن )٢(
 ٦٦:  ١٠/  ١٨٣خ : شرح نھج البالغة  )٣(
  ٥٠: كاصد یاسر الزیدي  :الطبیعة في القرآن الكریم  )٤(
  ٣٣٨: ٦/  ٩٠خ : شرح نھج البالغة  )٥(
  

  

     



 ٥٥

ونهج متلئب عند فباب عظیم واسع  األحداثمن  أصواتهابما یشاكل  األلفاظمقابلة  افأم: ((یقول ابن جني    
 .)١())ها ـعنبها  المعبر األحداثت ـالحروف على سم أصواتون ـثیرٌ مایجعلـك أنهموذلك ...مأمومه عارفی

تبقى لها خصوصیة التأثیر في ، الصوت والمعنى والوقع الموسیقي فیها التقابل بین  فضًال عن ذلك
راهن وفیما تحت فالناس موكلون بتعظیم الغریب واستطراف البعید ولیس لهم في الموجود ال((المتلقي 

  .) ٢())والهوى مثل الذي لهم في الغریب القلیل وفي النادر الشاذ  الرأيقدرتهم من 
ه الكلمات بشكل تنساب فی اوما یناسبه األحداثقد وافق بین ) ع( األماموبذلك التكثیف یكون       

كأنهما تزاجًا حتى ذي یمتزج بالصناعة امیقتضیه الطبع ال(( أمربل ،  وصنعةاوتتساوق دونما تكلف 
ترفق المعنى بصور لفظیة من جوِّها ومن  وأنغام أوزانمن معدن واحد یبعث النثر شعرًا له 

  : مظاهر تلك الموسیقى فتكمن في  أما)٣())طبیعتها 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   ٦٥/ ١: ابن جني : ص ـالخصائ )١(
  ٩٠/ ١:  نوالتبییان ــــــــــــالبی )٢(
  ٢٩: ج البالغة ــــــــــروائع نھ )٣(

  

  المبحث االول



 ٥٦

 

ر ، وكر علیه یكرَّ كرَّا وتكریرًا وتكرارًا ، مصدرٌ من الكر : التكرار في اللغة      مرةً  أعاده وكركره  الشيءوكرَّ
  .هذا المفهوم عن المعنى االصطالحي  دوال یبتع)١( أخرىبعد 
سواءٌ على مستوى الحرف ام  )٢())بشیئ مرةً بعد اخرى تیاناإلالتكرار هو عبارةٌ عن ((قال الجرجاني      

  .اذ یتوزع على دائرة اللغة بأشكالها المختلفة وتبعًا لمقاصد داللیة تختفي وراء هذا المكرر ، ام الجملة الكلمة 
اذ ان )٣())باألمربحسب العنایة  اإلبالغ إرادة، ومن سنن العرب التكریر واالعادة : (( یقول ابن فارس       

العربي الیكرر كالمه عبثًا والیهدف الى سد نقص في الكمیة الصوتیة في الكالم بل یعمد الى تسلیط الضوء 
ا . بدءًا بالصوت وانتشاره في النص بشكٍل ملحوظ ، )٤(عن اهتمامه بها على نقطة حساسة في كالمه كاشفًا  امّ

   :فهي صوره مهأ
 

 
  

هذا النوع من التكراربإعادة بعض الحروف التي تتشكل منها الكلمة مانحة إیاها نغمًا موسیقیًا  ویتأتى       
ما تكررت في  فإذامعان مترسخة في ذهن المتلقي  األصواتفلبعض ، وجرسًا واضحًا یستشعره المتلقي ویتذوقه 

ن عالقة بینها وبی  باتساقلمایوحیه للسامع الحسي من معنى  ألثران ما یؤدیه النص ذو نص ما فأنها تكوّ
اذ ، )٥(یشبه الى حٍد بعید ضرب االنسان باللحن والموسیقى  ،في التعبیر األلفاظاللفظة وتوافقها مع غیرها من 

ذا كان مما تعود الى معناه فا أخرى مزیة لو لم یكن لعودته اإلنسهذا  اإلذنف في الكلمة تكسب ر إنَّ عودة الح
یزید المعنى شیئًا افاد مع الجرس الظاهر جرسًا خفیفًا التدركه االذن وانما یدركه العقل والوجدان وراء صورته 

ذلك الحشد نشئ في ابراز تلك الصورة او الموقف المعبر عنها بممن خالل التوظیف الفني الذي یلجأ الیه ال )٦(
  .لحقیقة المعنى  المناسب األصواتالمكرر من 

َها َصِديدٌ ) : ((ع(مثال ذلك قول االمام        ُ ابـ َها َحِديٌد وَ َشرَ تـُ َ يٌد وَ ِحْلي عِ َ َها ب ارًا َحرَُّها َشِديٌد وَ قـَْعرُ تـَُّقوا َن ِ وهو ) ٧()) وَ ا
اً (نٌص یحیل الى قوله تعالى  نَّمَ َأَشدُّ َحرّ َ ارُ َجه ا الَّذِ  :(وقوله تعالى )) ٨١:التوبة)(قُْل نَ َ ا َأیُّه نُوا قُوا َأنفَُسُكمْ یَ یَن آمَ

ة اْلِحَجارَ قُوُدَها النَّاُس وَ ارًا وَ یُكمْ نَ َأْهلِ   ))٦:التحریم)(وَ
  .  ٣٩٠/ ٥:لسان العرب ،  ١٢٦/ ٥: س اللغة یمقای:ینظر )١(
  ٥٨: التعریفات   )٢(
  ٣٤١: ابن فارس ، الصاجي في فقھ اللغة  )٣(
 ٢٧٦: نازك المالئكة :  رقضایا الشعر المعاص:ینظر )٤(
  ٢٠- ١٩: ماھر مھدي ھالل ، وداللتھا في البحث البالغي والنقدي عند العرب   األلفاظجرس :ینظر )٥(
 ١٤: عز الدین علي السید :  والتأثیرالتكریر بین المثیر :ینظر )٦(
  ٢٢٤:  ٧/  ١١٩خ : شرح نھج البالغة   )٧(
  
 
        

    
لتعبیر في البنیة للتناسب في الوقع مع ا) شدُّ أ(وتأخیر ) حرَّا ( مفارقة داللیة تتمثل بتقدیم  إلى اإلمامعمد     

لثوي انفجاري  أسنانيوت وهو ص، فیها مرتین ) الدال ( قد تكرر صوت ) شدید (ظة فلف، الموسیقي والمعنى 
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القویة والشدیدة  لألحداثاو المفردات في سیاق التعبیر  یحكي هذا الصوت عند دخوله المفردة)١(ق مجهور مرق
الشین (ین ونقیض اللوداللة اللفظة فالشدة والصالبة وهي  ناسبشدید وعنیف وهذا یت بما یملكه من جرس

                                                           )٢()) الشيءواحد یدل على قوةٍ  في  أصلوالدال 
ومثله ،  تها المخیفةمثل بشدة النار وصفاتالتعبیریة بمحاكاته الحدث والم)الدال ( وهكذا برزت قیمة صوت

بحلیتها من الحدید ماأعدَّ  وأرادالتخویف بمناقشة الحساب بالتخویف بالنار  أكدثم  ((قال البحراني ) صدید (
وقد یتكرر الصوت لیصبح وسیلة )٣( ))الحلیةوالمقامع والسالسل التي تشبه  واألصفاد األغاللفیها للعصاة من 

اعُ و (( :بموازرة السیاق كقوله تعالى ) ٤(علیه  یدلُّ  بما واإلیحاءلتصویر الموقف وتجسیمه  تَ الَّ مَ ا ِإ یَ اةُ الدُّنْ ا اْلَحیَ مَ
وِر  التنكیر في  بهیأة اإلمامقد استعملها ، والغرور لفظة تكررت فیها الراء مرتین ] ٢٠الحدید) [اْلغُرُ

ٌة َخُدوعٌ ((قوله رَّارَ ٌة َغ ارَ دَّ نـََّها َغ إِ ا َف َ ي نـْ لدُّ وا َا اْحَذرُ وبملمح مكرر ، وبصیغة المبالغة للداللة على تزاید غرورها )٥())َف
یتكون بان تتكرر ضربات الذلق حین ) ٦(وهو صوت ذلقي لثوي مجهور متوسط مكرر ) الراء (لصوت 

 أي كل ما  یغر) الغرور ( فعل هو وال، فهو ذو داللة على تكرار الفعل )٧(العلیا األسنان للثة خلف تهمالمس
ناسبها استعمال الراء ، وهي أمور مستمرة ومتكررة في حیاة االنسان ) ٨(ماٍل وجاه وشهوٍة وشیطان  االنسان من

وللمزید من تلك الشواهد .ب المتلقي لسماعه صوتي منظم یجذ إیقاعوتكراره لتصویر الحدث وخلق  بصفته
  *ینظر 
 
ل مكثف على مفردات السیاق حتى یغدو ملحًا فنیًا وجمالیًا یستشعره المتلقي قد یتوزع االستعمال الصوتي بشك 

ویتجاوب معه لما یضفیه من تفرد في االستعمال وخروج عن لغة التعبیر العامة اذ یعمد الباحث في تلك الحالة 
اذ ذاك  على عدد من مفرداته بحیث تصوِّر في مجموعها الحدث تصویرًا عامًا وتكون األصواتتوزیع  إلى

  )٩(. كالموسیقى التصویریة المصاحبة لذلك الحدث 
  
  

 ٤٨:  أنیس إبراھیم: اللغویة  األصوات،  ١٩٧،_٧٥،  ١/٦٥: ابن جني :  اإلعرابسر صناعة :ینظر )١(
  ٣/١٧٩: مقاییس اللغة   )٢(
   ١١٤/  ٣: البحراني : شرح نھج البالغة  )٣(
  ٣٤٦: محمود احمد نحلة : لغة القرآن في جزء عمَّ :ینظر )٤(
 ٦: ١٣/ ٢٢٥خ : شرح نھج البالغة )٥(
علم ، ١٠٤: مام حسان مناھج البحث في اللغة ت ،٦٦ /٦٥:اللغویة األصوات ٥٢:  اإلعرابسر صناعة :ینظر) ٦(

 ٧٧: حمود السعران م ، اللغة 
                                                  ١٣٣  :مناھج البحث في اللغة ،  ٦٥،٦٦   : اللغویة  األصوات:ینظر)٧(

  ،  ٦٠٤:  األصفھانيالراغب : القرآن  ألفاظمفردات :ینظر) ٨.(       
 .  ١٢٤: ١٥/ ٢٧وك       ١٧٧: ٧/ ١١٠وخ ،    ٦١: ٩/ ١٤٣،وخ    ٦٦: ١٠/ ١٨٣خ :شرح نھج البالغة *           

  )بحث ( ٧٧: محمد العبد : الصوتي في القرآن الكریم  اإلعجازمن صور    :ینظر)٩(         
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َشبـُِّهوَن ) : ((ع( اإلمامذلك قول  أمثلةمن         ْلمُ ُقولُهُ َا ا يـَ للَّهُ َعمَّ اَلى َا َ ع بُِهوَن [ تـَ ْشتَ ْلمُ ًا  ] َا ُلوّ ْلَجاِحُدوَن َلهُ عُ بِهِ وَ َا
و (القرآنیة وهو یؤكد الحقیقة)١())◌ً َكبِيرا وَن ُعُل قُوُل ا یَ ى َعمَّ اَل تَعَ ُ وَ ه َحانَ یراً ًا ّ ُسبْ لتقریرها في النفس )) ٤٣:اإلسراء)(َكِب

  . األذهانوتقویتها في 
ا ، تعالى ( تجلى صوت العین ثالث مرَّات في       ، مقاصد داللیة تطلبها السیاق  إلى لإلشارة) ُعلِّوا ، عمَّ

تصویر  ذات القیمة التعبیریة في) ٣( االستمراریة  األصواتیعد من ) ٢(فالعین هو صوت حلقي رخو مجهور 
ار جباالنف أشبهوقوته فخلق نغمًا  اآللهيبرزت قیمته في محاكاته لشدِّة الغضب  )٤(العنیفة واألصواتالحركات 

   )٥(تطالٍة واضحین ـلما فیها من مد واس) والواو ،  األلف( المد  أصواتالشدید قد آزره في ذلك 

ُ عنها الخالق جلَّ ،  العلى سبیل التكلف كما یكون وعال ویتعالى لمبالغة ذلك منه  لتمثیل تلك الصورة التي یتنزه
ته بكبریائهبل بما یلیق  )٦( من البشر   . وعزِّ

. ) ٧(الكلمات التي تعبر بأصواتها عن معناهافالواقع إن بین األصوات فروقا في القدرة التعبیریة وهذا هو سر   

ة ر قدرة اكبر من هواء الرئتین مما تتطلبه نظائرها المجهو  إلىالمهموسة تحتاج للنطق بها  الحروفثًال فم
  .)٨(مجهدة للتنفس ةالمهموس فاألحرف

ُ َأْخرَ ) : ((ع(مع قوله  ناسبوهذا یت          لنُُّشور لدُُّهورُ وَ َأِزَف َا َقضَِّت َا ورُ وَ تـَ ْألُمُ ِت َا ا تََصرَّمَ ُوِر َحتَّى إَِذ ب لُْق ائِِح َا ْن َضرَ َجُهْم مِ
ا َ ع يَن إَِلى مَ ْهِطعِ ُ ِرهِ م اعًا إَِلى َأمْ ِِك ِسرَ َهال ْلمَ طَارِِح َا اِع وَ مَ َ ب لسِّ ةِ َا ُوِر وَ َأْوِجرَ لطُّي ََصرُ وَ وَ َأوَْكاِر َا ْلب ُفُذُهمُ َا نـْ امًا ُصُفوفًا يـَ َ ي وتًا قِ ِعيالً ُصمُ ِدهِ رَ

يْ  َل اِعي عَ لدَّ ُهُم َا ُْسِمعُ ُ وَ َه ي ل ْألَمَ َقَطَع َا نـْ ِ ُل وَ ا َ ْلِحي ْد َضلَِّت َا لَّةِ َق لذِّ ِالْستِْسالَِم وَ َا ةِ وَ َضرَعُ َا ِالْستَِكاَن ُوُس َا ًة وَ ِهْم َلب ْألَْفئَِدُة َكاِظمَ ِت َا وَ
ِعَدِت اَ  لشََّفُق وَ ُأرْ ُق وَ عَُظمَ َا رَ ْلعَ ًة وَ أَْلَجمَ َا نِمَ ْ َهي اُت مُ ْألَْصوَ ْلَجَزاءِ وَ َخَشعَِت َا ََضةِ َا َقاي ْلِخطَاِب وَ مُ ْصِل َا اِعي إَِلى َف لدَّ ِ َا ة رَ َزبـْ ِ اعُ ل ْألَْسمَ

اَب  لثـَّوَ اِل َا َقاِب وَ نـَوَ ْلعِ َكاِل َا    . )٩())َن
   
  

  

  

  

  
 ١٦٩:  ٣/  ٤٩خ : شرح نھج البالغة  )١(
   ١٠٢: مناھج البحث في اللغة ، ٨٨: اللغویة  األصوات:ینظر )٢(
 ١٣٢:البحث في اللغة مناھج :ینظر) ٣(      

  ٧٩: الصوتي في القرآن الكریم  اإلعجازمن صور :ینظر)٤(
 ٥٢٢: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ،  ١٦٠ – ١٥٨اللغویة  األصوات)٥(
  ٥٨٣: القرآن  ألفاظمفردات )٦(
  ٢٣٦:  سفندر ی: اللغة :ینظر)٧(
  ٢٩:  أنیس إبراھیم: ى الشعر قموسی:ینظر)٨(
   ١٩٧:  ٦/  ٨٢خ : ھج البالغة شرح ن)٩(
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الَّ ((یشیر الى قوله تعالى  األصواتوخشعت : )ع(فقوله      ُ ِإ ع ِن فََال تَْسمَ لرَّْحمَ اُت لِ َخَشعَت اْألَْصوَ وَ
سًا    ).ة نمیمه،   صواتاأل، خشعت ( الث مرات مل صوت التاء ثعاست] ١٠٨طه))[َهمْ
ون بها ) ١(وهو صوت ذلقي لثوي مهموس انفجاري         لیضفي جرسًا شدیدًا ینسجم وحالة االنكسار التي یمرَّ

ة والضعف ورِّق العبودیة في  –بلسان حالهم  -سؤالهم إلى إشارة((فقولهم هو  عفو اهللا ورحمته على وجه الذّل
  .) ٢())مالحظة جالل اهللا 

المعنى بهذا  إلنتاجمعها من الحروف المهموسة  ناسبالمجهدة تطلبت بما یت الحالة تلك ان  فضًال عن     
ان للصورة قدرةً على خلق دهشة مهما كانت درجتها تشدُّ الذهن وتثیر االنتباه ((التصویر المتقن وهذا یعني 

هُ وَ َحتَّى ) : ((ع(من ذلك مثًال قوله )٣())الداللي  طارباإللربط موسیقى الصوت  َقاِديرَ َ رُ م ْألَمْ اُب َأَجلَهُ وَ َا تَ ْلكِ َلَغ َا َ ا بـ إَِذ
اءَ  لسَّمَ اَد َا هِ َأمَ ْن تَْجِديِد َخْلقِ ِريُدهُ مِ ُ ا ي للَّهِ مَ ِر َا ْن َأمْ هِ وَ َجاءَ مِ ِ ِق بَِأوَّل ْلَخْل الَ  أُْلِحَق آِخرُ َا َ َع ِجب ْألَرَْض وَ َأرَْجَفَها وَ قـََل َها وَ َأرَجَّ َا َطرَ َها وَ َف

تِهِ  ُخوِف َسْطوَ هِ وَ مَ ةِ َجالََلتِ َ ب ْ ْن َهي ْعضًا مِ ْعُضَها بـَ َسَفَها وَ َدكَّ بـَ . لقیامة ا احداثفالمشهد یتحدث بنبرة عالیة تصور ) ٤())وَ َن
زاده وقعًا قصر الجمل وتالحقها بنغم ، م الحدث وقوته یللداللة على تفخ *من نص قرآني أكثروبشكل استوحى 

ات أربعراء لخمس مرات وا األلفرر فیه صوت ظم تكتصوتي من والغالب علیها صفة ، مرَّات والجیم ثالث مرّ
 إالیتركب  أنولطبیعة المشهد الذي الیمكن  أوالالمعنى وضوحًا وآثارًا تنعكس على السامع  إلعطاء)٥(الجهر
لرج هو تحریك الشي والرجف االضطراب األصواتبتلك  وبثَّها ودك  أصولهامن ونسفها قلعها ، )٦(ثانیًا فاَّ

ثارة االنفعال ر عن صور ذهنیة سمعیة قادرة على إفكلها معانٍ  موحیة بالشدة تعب )٧(بعضها بعضًا تصادمت
یقاعها الداخلي سب في نفس المتلقي من خالل سماع المنا   )٨(جرسها وإ

   
  
  
  
  
  
  
  

: مقدمة للقارئ العربيعلم اللغة ،  ٦١: اللغویة  األصوات،  ١٩٥/  ١: المقتضب ،  ٤٣٣/  ٤: الكتاب :ینظر )١(
   ٤٦: المدخل الى علم اللغة ومناھج البحث ، ١٢٩: السعران 

  ٢٤٣/ ٢: البحراني : شرح نھج البالغة  )٢(
  ٣١٠: عبد الكریم راضي جعفر : رماد الشعر  )٣(
  ١٥٨:  ٧/ ١٠٨خ : شرح نھج البالغة   )٤(

  )  ١٤: الحاقة ) (  ١٠٥: طھ ) (  ١٤: المزمل ) (  ٤:الواقعة ) (  ١: االنفطار * 
  ،  ١٦٠ – ١٥٩: اللغویة  األصوات،  ٢٧٨ – ٢٧١: دراسة الصوت اللغوي  :ینظر)٥(
  ٤٩١-٢-  ٣٨٥/ ٢: ابن فارس : مقاییس اللغة  :ینظر)٦(
   ٦٧/  ٣: البحراني : شرح نھج البالغة :ینظر)٧(

   )نت ( ١٨: بن احمد بلعرج مبلقا س ) : اإلیقاع( في ثقافة العرب االولین  األداءمن سمات :ینظر) ٨(      
                                                        ١١  



 ٦٠

من التعبیر بقسمات الوجه  او الحركات او غیر  ذلك  األلمتكون ابلغ في نقل تأثیر  األصواتولعل بعض     
ا ِفیِه {كقوله تعالى) ١(ویقرعها بقوة ویحملها على التأثیر واالنفعال  اإلذنفالصوت یهزُّ   اء مَ َن اْألَنبَ م مِّ قَْد َجاءهُ َل وَ

ْزَدَجرٌ  الطرد تارة وفي  ((ومعناها تستعمل في أصواتهافكلمة مزدجر ذات ثقل واضح في ]  ٤: القمر [  }مُ
  )٢( ))أخرىالصوت 

یقول ، المراد معنى في البنیة مما حقق نغمًا موسیقیًا یتناسب وال وباختالفبشكل مكرر ) ع(  اإلماموظفها    
اءِ ) : ع( لسَّمَ ْعَد رُُسِل َا للَّهِ بـَ لُِّغ عَِن َا بـَ ُ ا يـ ْزَدَجرٌ وَ مَ ُ يهِ م ا فِ تُْم بِمَ رُ وَ ُزِجرْ بـَ ْلعِ تُْكْم َا ََشرُ  َلَقْد َجاَهرَ لْب حیث تكرر في قوله )٣())  إِالَّ َا
د تردّ )٤(مجهورة  أصواتوهي ) مرتین  ءوالجیم مرتین والرا، مرتین ) الزاي ( صوت ) وزجرتم بما فیه مزدجر (

صداها على السمع فأوحت بمعنى المبالغة والجهر بالنصیحة من خالل النواهي المؤكدة المردفة بالوعید 
  *ومثل ذلك أي تكرار الصوت المفرد في السیاق ینظر  .) ٥( األلبابالتي في اقلِّها ازدجار لذوي  ةوالعقوب

  
 
 
تكرار الحرف الواحد في  إلى لإلشارةفي  كالم العلماء ) التضعیف  او التشدید ( استعمال مصطلح  ورد     

للداللة على المبالغة والكثرة ) ٦( اآلخرهما في أي ان الصوت المشدَّد هو عبارة عن صوتین ادخل احد، الكلمة 
ثین ان تضعیف تیة فیرى علماء الصوت المحدة الصو لمقاصد تربط بسیاق الحال اما من حیث حقیق أو ) ٧(

ان : عین الكلمة انما یعني في التحلیل الصوتي تطویل مدَّة النطق بها من مخرجها حتى لیمكن ان یقال 
عف هو صامت طویل    ) ٨(الصامت المضَّ

ا یستغرقه الصوتان یستغرق نطقه  م) ٩( القصیرةضعف الحركة فهو بذلك یشبه الحركة الطویلة التي تساوي       
من زمان الصوت الواحد واقصر من زمان الصوتین حسب مایراه علماء  طولأه یكون زمان أنمن الوقت او 

  .)١٠(التجوید 
  

   ٧٩:  ١٩٦٥، :مسائل فلسفة الفن المعاصر :ینظر )١(
  ٣٧٨: القرآن  ألفاظمفردات  )٢(
  ١:٢٧٥/ ٢٠خ : شرح نھج البالغة  )٣(
-١٣١: مناھج البحث في اللغة  ٧٦،  ٦٥: االصوات اللغویة ٢٠٣-١٨٧- ٢٠٧- ١:  اإلعرابسر صناعة :ینظر )٤(

١٣٣ 
 ٤٥، وخ  ٢٧٩: ١/ ٢٢وخ ، ٢٢٥: ١/ ١٠/خ:ینظر .*   ١/٣٢٩: البحراني : شرح نھج البالغة :ینظر )٥(

 . ١٥٧: ٣/ ٤٨،وخ  ١١٩: ٣/
  ٥٢٩/ ٣: الكتاب ،  ٥٠/ ١: الخلیل بن احمد : العین :ینظر )٦(
 ٣١: فاضل السامرائي ، معاني االبنیة في العربیة ،  ١٥٨،  ١/١٥٧: السیوطي : لنحو االشباه والنظائر في ا:ینظر )٧(

-٣٢  
سلیمان ، بیة التشكیل الصوتي في اللغة العر،  ٧٠: عبد الصبور شاھین : المنھج الصوتي للبنیة العربیة :ینظر )٨(

  ١١٩: حسن العاني 
 :ھ سنف:ینظر )٩(
 – ٤٦٨: الدراسات الصوتیة عند علماء التجوید ،  ١/٦٦: قیسي مكي ال: الكشف عن وجوه القراءات السبع :ینظر )١٠(

٤٦٩  
   

                                                       
  



 ٦١

المعنى ّن تكرار الصوت بالتضعیف یساهم في خلق ایقاع صوتي یتردد بتردد الحرف المكرر وینسجم مع اذ إ
   .الذي تطلب ذلك التضعیف 

َلى َأْكتَ ) : ((ع( فمثًال یقول        ُذَِّخ عَ لْب لشُّمَِّخ َا اِل َا َ ْلِجب اِهَق َا َل َشوَ َها وَ َحمَ افِ ْن تَْحِت َأْكنَ اءِ مِ ُج اَْلمَ ا َسَكَن َهيْ افَِها َفجَّرَ فـََلمَّ
َها وَ فـَرَّقـََها فِي ُسُهوِب بِيِدَها وَ َأَخاِديِدَها وَ عَ  وفِ يِن أُُن انِ ْن َعرَ ُوِن مِ ي ْلعُ ابِيعَ َا نَ يِدَهايـَ ْن َجالَمِ اِت مِ َ َل َحرََكاتَِها بِالرَّاِسي مستمدًا ) ١()) دَّ

ٍر قَْد قُِدرَ { :بعض المشاهد القرآنیة كقوله تعالى  ى َأمْ اء َعَل اْلتَقَى اْلمَ ونًا فَ ُ َض ُعی ا اْألَرْ نَ رْ فَجَّ وقوله ] ١٢: القمر[}وَ
اِسيَ َأن تَِمیدَ {: تعالى  وَ ِض رَ ا ِفي اْألَرْ ْلنَ َجعَ وغیرها مقدِّمًا من خالل التضعیف في ] ٣١ :االنبیاء[} بهم وَ

ر (و) الشمخ (  ثقیلة تساند الفكرة المتحدث عنها وهي طبیعة خلق صورة صوتیة ) عدَّل ( و ) فرَّق (و ) فجَّ
دلِّوا بتضعیف الصوت على یالمعنى لفي لزیادة زادت في الصوت  إنمافالعرب  توحي بمعناها ، بألفاظ األرض

  ،) ٢(یر اللفظ نفسه وتقویته والمبالغة في حصوله تكث
وتتضح داللة التضعیف ، بیان من خالل ربط الصوت بالمعنى  وأدقتعبیر  بأحسنوالمبالغة هنا جاءت        

يِهْم  (() ع(یقول ، في نص آخر  َْس فِ وتُوَن ُضالَّالً َلي َمُ يُشوَن ُجهَّاالً وَ ي عِ َ ْعَشٍر ي ْن مَ للَّهِ مِ ا تُلِيَ إَِلى َا اِب إَِذ تَ ْلكِ َن َا ُ مِ ر وَ ٌة أَبـْ َ ِسْلع
هِ وَ  اِضعِ وَ ْن مَ ا ُحرَِّف عَ اِب إَِذ تَ ْلكِ َن َا نًا مِ مَ َلى َث عًا وَ الَ َأْغ يْ َفُق بـَ ٌة أَنـْ ِسْلعَ تِهِ وَ الَ  ُف َحقَّ تِالَوَ وِف وَ الَ َأْعرَ ْعرُ ْلمَ َن َا َكرُ مِ َدُهْم أَْن الَ ِعنْ

نَْكرِ  ْلمُ َن َا وَن َكالَ ((: بط ذلك النص بقوله تعالى تذ یر ا) ٣())مِ ُ ع ْسمَ مْ یَ ُ ه نْ ُ قَْد َكاَن فَِریٌق مِّ ه فُونَ َحرِّ ُ مَّ ی ِه ُث : البقرة [))مَ الّل
بتشدید الرَّاء وهو صوت ذلقي لثوي مجهور متوسط تكراري ) حرَّف ( التضعیف في الفعل  اإلمامكرر ]  ٧٥

من معاشر الجهال فضًال عن المبالغة في تفخیم ) التحریف ( الفعل إلضفاء جو التكرار واالستمرار في ذلك )٤(
  . الحدث وتعظیمه وهو تحریف القرآن 

) ٥(الحروف مركزًا  أقوىالذي استوجب تضعیف  األمروبهذا یكون انسجام قوة اللفظ مناسبًا مع قوة المعنى      

ه المتالحقة عند النطق وزمنه الصوتي من حرف الراء بضربات أحدثهالیخفى اثر التكرار الذي  كله ذلك وفي 
  .* تناسٍق فني انسجم مع مكونات السیاق

  
  
  
  
  
  
   
  

   ٣٣٨:  ٦/ ٩٠خ : شرح نھج البالغة  )١(
حسام : ھجیة والصوتیة عند ابن جني لالدراسات ال، ٦٣:د ھادي نھر :علم الداللة التطبیقي في التراث العربي  )٢(

  ٣٢- ٣١: ةفي العربی األبنیةمعاني ،  ٢٨٤:  ألنعیمي
  ٢٦٢:  ١/  ١٧خ : شرح نھج البالغة  )٣(
 ١٤٣:العربي  للقارئعلم اللغة مقدمة ،  ١/١٩٦: المقتضب ،  ٤٣٥/ ٤: الكتاب :ینظر )٤(
  ٨٣: عبد السالم المسدي : التفكیر اللساني في الحضارة العربیة :ینظر )٥(
  . ٦٨: ١٦/ ٣١ وك. ١٥٨: ٧/ ١٠٨،وخ  ١٨: ٧/ ٩٠خ :من تلك الشواهد ینظر  لالستزادة*      

  



 ٦٢

 
وتقریر الصورة في ذهن السامع من  التأكیدفي سیاق ما وتدل على معنى استوجب  األلفاظقد تتكرر       

ا في المعنى فالفائدة من واختلفا في اللفظ اتفق إذااما ، ي المبنى والمعنى متفقین ف اخالل ذلك التكرار اذا كان
  ) ١(الداللة على المعنیین المختلفین ، التكرار تكون 

اللغة تتخذ في المقام الن ، لتحدث صورة صوتیة التنفصل عن المعنى  اإلطارتجاوز الداللة ذلك وقد ت        
 مدلولیةقیم  إلىداخلیة تشیر  إیقاعیةیؤدي فیها الصوت المكرر قیمًا ) ٢(ومسموعةصورة صوتیة منطوقة  األول

یحائیة إذ تزید من تضعیف المعنى وجمالیة المبنى بذلك الملمح من  بأصواتهاالمكررة  األلفاظالل خمن ،) ٣( وإ
  . التكثیف الداللي 

ْلَفتَْق وَ   ) : ((ع(قوله : صوره فمنها  أما       تََق بِهِ َا لصَّْدَع وَ رَ للَّهُ بِهِ َا مَّ َا بِّهِ فـََل لََّغ ِرَساالَِت رَ رَ بِهِ وَ بـَ ا ُأمِ َألََّف  َفَصَدعَ بِمَ
ْلَقاِدَحةِ  لضَّغَائِِن َا لصُُّدوِر وَ َا ةِ فِي َا اِغرَ ْلوَ ِ َا ة َداوَ ْلعَ ْعَد َا ْألَرَْحاِم بـَ ِوي َا َن َذ ْ ي ْمَل بـَ لشَّ ْلُقُلوِب بِهِ َا   )٤())فِي َا

وهو یستمدُّها من ) ص(في حدیثة عن رسالة النبي ) صدعاً ، َصَدعَ ( الفعل ومصدره ) ع( اإلماماستعمل      
ْشِرِكیَن { :وله تعالى ق َأْعِرْض َعِن اْلمُ رُ وَ مَ ا تُؤْ مَ اْصَدْع ِب لیة تتمثل بالتكرار أي رقة دالابمف] ٩٤الحجر[}فَ
َحمَ  ولمَّ ، فََصَدعَ جهر كید اللیة من خالل تقویة المعنى بالتو لمنح النص قیمة د )الصدع(مصدرال ْدع َل الصَّ

اللفظة مما  أصواتوأخرى صوتیة تولدت عن تكرار  )٥(االنهدام على اإلشرافالقیام بعد  إلى المنشق فأعاده
ُ بشكل ، واضح ساعد على خلق جٍو نغمي أي  الشدیدة المجهورةفَصَدعَ بأصواتها ،  أدقجسَّّد  المعنى وعززه

، ٍل فصل وتبلیغه الرسالة بقو ) ص(النبي  فقًا صوتیًا منسجمًا مع حالمنحت السیاق تد )الدال والعین (من 
  .عنه بمكابدة وعناء ِه لتشتتهم وانفراجهم مّ ول
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١/٣٧٠: احمد مطلوب : معجم النقد العربي القدیم :ینظر )١(
  ٤٣: عبد السالم المسدي : اللسانیات من خالل النصوص :ینظر  )٢(
  ٢٦: محمد صابر عبید : المتخیل الشعري :ینظر )٣(
  ٩:  ١٣/  ٢٢٦خ : شرح نھج البالغة  )٤(
  ٣٣٢ :عبده محمد : ونھج البالغة : المصدر نفسھ :ینظر )٥(

  
  

                                                        
      



 ٦٣

اللفظي  تقابلهاالمكررة وتكرار الكلمات في  األصواتاالنسجام الموسیقي المنبعث من توالي  ىوال یخف   
لرَِّحيَل عَ  ٠) ع(والمعنوي في قوله  للَّهِ َا اَد َا بِ عُوا عَ َأْزمِ ُ وَ الَ َف َل ْألَم يَها َا نَُّكْم فِ بـَ ِ غْل َ اُل وَ الَ يـ لزَّوَ َها َا َلى َأْهلِ ْقُدوِر عَ ْلمَ اِر َا لدَّ ِ َا ه ْن َهذِ

ْوتُْم بَِهِديِل اَ  ْلعَِجاِل وَ َدعَ لَّهِ َا ْلوُ يَن َا تُْم َحنِ نْ اللَّهِ َلْو َحنـَ ُد فـَوَ ْألَمَ ا َا يهَ ُكْم فِ ْ َلي َطُوَلنَّ عَ اِم وَ َجَأرْ ي ْجتُْم ْلَحمَ اِن وَ َخرَ َ لرُّْهب ي َا تِّلِ َ ب تَ ُ تُْم ُجَؤارَ م
َفاِع َدرََجةٍ ِعنَْدهُ َأْو غُ  ِ ت رْ ِ هِ فِي ا ْ َلي ةِ إِ َ ب ْلُقرْ اَس َا ْلتِمَ ِ ْألَْوالَِد ا اِل وَ َا وَ ْألَمْ َن َا للَّهِ مِ يإَِلى َا ِ َها رُُسُلهُ َلَكاَن َقل ظَتـْ هُ وَ َحفِ ُ ب َها ُكتُ اِن َسيِّئَةٍ َأْحَصتـْ الً ْفرَ

ْن ِعَقابِهِ  ُكْم مِ ْ ابِهِ وَ َأَخاُف َعَلي ْن ثـَوَ ا َأرُْجو َلُكْم مِ يمَ   ،)١( )) فِ
وَن { تحویل المشهد القرآني إلى) ع( اإلماموهنا عمد       نَّا َال تُنَصرُ مَ ِإنَُّكم مِّ وْ وا اْلیَ  ] ٦٥المؤمنون[}َال تَْجَأرُ

هبان(یید وبالتق )جوار ، جأرتم ( صورة مؤكدة بالتكرار  ىإل ظهارقصدًا في تفخیم الحدث  )متبتلي الرّ  وإ
جماًال  والمهموسة الشدیدة جهورةالم المتداخلة األصواتبتلك  )جأرتم جؤار ( اظهر التكرار في  إذ، ه تحقیق

الخوف من العقاب وهذا یدل حالة تداخل الرجاء و  إلىتشیر  ن معانما في النص ممع صوتیًا ینسجم 
) ٢())لمعنى امًال من عوامل التأثیر العاطفي في امن وقع صوتي معین ع ما لهیكون ب اللفظ قد إّن (( على

في الدعاء والتضرع تشبیهًا بجوار الوحشیات  أفرط إذا: ویقال جار  )٣( ))الصوت المرتفع ((فالجؤار هو
كل ذلك ، عل مصدر الف وبإعادة  )٥(مجهورة وآخر مجهور تكراري  أصوات إلیهایّضم  )٤(،كالظباء ونحوها 

  .المعنى ویضیف نسقًا جمالیًا على المبنى  یسهم في تقویة
فحینما نقرأ قوله ، مشهد یستدعیه المقام وحال المخاطب تیاح من النص القرآني لیوظف في ماال ویستمر      

اِء {:تعالى   ُ ِمَن السَّمَ اه اء َأنَزْلنَ ا َكمَ یَ اِة الدُّنْ َل اْلَحیَ َث م مَّ ُ ه اْضِرْب َل ُ وَ وه َح َهِشیمًا تَْذرُ َأْصبَ ِض فَ اُت اْألَرْ بَ ِه نَ َط ِب َل فَاْختَ
ى ُكلِّ َشْيءٍ  ُ َعَل َكاَن اللَّه اُح وَ یَ ْقتَِدراً  الرِّ   ]٤٥الكهف[}مُّ

تعبیر عن قصر الحیاة وتناهي ملذاتها فهي ظلُّ زائل یتالشى كتالشي هذه المیاه ((  یلحظ ان التمثیل بالماء 
بدو وارفة الظالل نضرة المباهج ولكنها تأخذ في الدنیا واالنحطاط حتى تقترب من البوار وقد  ت، النازلة بقدر 

  .) ٦())الریاح متفرقاُ  أدراجشأنها شأن النبات مخضوضرا ثم یصفر جفافًا وینتشر 
  
  
  
  
  
  
  
  ٢٦٢:  ٥٢/٣خ  : شرح نھج البالغة  )١(
  ٩٣: استیفي اولمان : دور الكلمة في اللغة  )٢(
  ٢٦٣:  ٥٢/٣خ  : شرح نھج البالغة  )٣(
 ٢١١: القرآن  ألفاظمفردات :ینظر )٤(
علم اللغة مقدمة للقارئ ،  ٢٧٨،  ٢٧١: دراسة الصوت اللغوي ،  ٧٥،  ٦٨،  ٥٢:  اإلعرابسر صناعة :ینظر )٥(

 ٧٧: السعران : العربي 
  ٣٠٠: محمد حسین الصغیر : الصورة الفنیة في المثل القرآني  )٦(
 
  
  



 ٦٤

                                                    ١٥  
یقول ، مح آخر یتجسد فیه الوقع الصوتي من خالل تكرار الفعل ومصدره تلك الصورة بمل اإلماموظف           

َْذرُو ) : ((ع( ُْذِري ي اِطٍع ي ٍس َق ْلِم بِِضرْ ْلعِ َلى َا عَضَّ عَ اٍت َلْم يـَ اُب َعَشوَ اٍش رَكَّ ُْذِري [ عَ َ َذرْ ] ي اء اِت إِْذرَ َ اي لرِّوَ َ [ وَ َا اء لرِّيِح ] إِْذرَ َا
ْلَهِشيمَ   أخرىونقلها واحدة بعد ) ع(الهداة  واألئمة) ص(إلقاء الروایات عن الرسول  لهیأةبیه وهو تش) ١()) َا
ات ان الراوي لتلك الروای، ووجه الشبه  معقولةالیابس منه وهي النبات إذراء الریح المنكسر من  هیأةبنسبة 

ة منها كان یبثها ویخرجها عن حد االنتفاع المقصود منها كما ان وائدها المقصودلمّا لم یكن مطلعًا على ف
فكما  )٢(الریح بإذراء الهشیم تخرجه عن حدِّ االنتفاع بالكسر وفیه تشبیه دقیق لطیف وهو تشبیه الراوي بالریح 

 فعل في الروایات ماریح في حمل الهشیم وتبدیده ال تبالي بتمزیقه واختالل نسقه كذلك هذا الجاهل یلان ا
   )٣(تفعل الریح بالهشیم

 –یذرو ( ساعده التوكید المكرر بالفعل ومصدره ، وهو معنى یدل على المبالغة في ذلك الفعل          
 ناسبتكراریة تتمجهورة  أصواتجمالیة صوتیة  على النص تتمثل باستعمال فضًال عن منح مسحة ) إذراء 

  .مع قوَّة الحدث
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٦٢: ١/  ١٧خ : شرح نھج البالغة  )١(
  ١٤٩:: في نھج البالغة ) ع(علي  اإلماممن بالغة :ینظر )٢(
  ١٦٧- السامرائي إبراھیم: دراسة ومعجم :ومع نھج البالغة ،  ٤٧: نھج البالغة محمد عبده :ینظر )٣(

  
  



 ٦٥

...................................................................................................المبحث الثاني
  

 
بأصواتها التي تركبت  األلفاظبحث الدارسون قضیة التناسب بین الصوت والمعنى منذ القدم رابطین       
محاكاة ال(في الدارسین المحدثین لبحثها من جدید بعنوان  أثرها أخذت) ١(تحت مسمیات عدیدة ، منها 

  . أهمیتهاالتاریخ إلدراك  أعماقوبشكل یغور في  ) ٣() التولید الصوتي ( او ) ٢() األصوات
فمشكلة الربط بین لفظ الكلمات وداللتها استرعت انتباه المفكرین منذ العصور : ((  أنیس إبراهیمیقول       

 أصواتبین على العالقة  أنفسهم لونیسائحیث اخذ فالسفة الیونان والرومان ، الزاهرة للیونان والرومان 
وما تدل علیها  األصواتالكلمات ومدلوالتها وعمَّا اذا كانت هذه العالقة تتضمن ناحیة رمزیة توثق بین تلك 

نتیجة  إلىدون الوصول )٤())مجرد المصادفة  والیعد األمرندركها بالحواس والعقول او انَّ  أمورالكلمات من 
  )٥(د بعض المحدثین وتناسب بعضها عند آخرین القول باعتباطیتها عن إلى األمر دىأبل ، في ذلك 

 نشأةنظریات ((ظهورها كان في موضوع  فأوضح، فیما یخص موقعها من البحث عند الدارسین  أما      
تعمل على جلب انتباه االنسان فیدرك بعض  أصواتبما فیها من ، في نظریة محاكاة الطبیعة السیما و )) اللغة 

یجة حینئذ نت األصواتفتكون ، مقتبسة منها  بأسماء األشیاءتسمیة  إلىصوًال و . مایمیز بعضها من اآلخر 
فضًال عن ذلك فأن هذه النظریة تقرر ) ٦(، طبیعیة صادرة عن الطبیعة المحیطة به  تألصوامحاكاة مباشرة 

   . )٧(تصورها على درب التطور والتوالد نیمك كماحال اللغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

    ٤/١٤: الكتاب ، ٥٢،   ٥١،  ٥٠،   ١/٤٩:: العین :ینظر )١(
  ٥٠- ٤٩- ٤٨-  ٤٧/ ١:  وأنواعھاوالمزھر في علوم اللغة ،  ١٥٤/  ٢: الخصائص

   ١٧: رمضان عبد التواب : بحوث ومقاالت في اللغة :ینظر )٢(
  ٨٣::دور الكلمة في اللغة  :ینظر )٣(
 ١٢٠-  أنیس إبراھیم: اللغة  أسرارمن  )٤(
 أسرارمن ،  ١٤ – ١٣: المباحث اللغویة في العراق مصطفى جواد ، ٥٩  حاتم الضامن، فقھ اللغة العربیة :ینظر )٥(

 ،  ٢٩٣:: فصول في فقھ العربیة ،  ١٢١: اللغة
رشید : ونصوص في فقھ اللغة  وأبحاث،  ٤٠ – ٣٤:  يالواحد وافعبد : د االنسان والطفل نشأة اللغة عن:ینظر )٦(

  ٧٥ – ٧١:  ألعبیدي
  ٧٨: ،العربیة التفكیر اللساني في الحضارة :ینظر )٧(

  



 ٦٦

  
  

من  إّن  إذ،  اآلخرینلیتواصل مع . عما یتعلق به  بحثهفي  اإلنسانيق التفكیر ائوتبین طریقة من طر       
كل قوم عن یعبر بها  أصواتاللغة هي مجموعة ((هو التواصل االجتماعي یقول ابن جني  أهدافها
  )١()) همإغراض
الطبیعة بما فیها من  أصواتجنسه لذلك اخذ یحاكي  أبناء هي مایشترك به االنسان مع غراضواأل         

وهذا مایسمى بالتماثل )٢(الكائنات الحیة  وأشباحصدى للمسموعات من عوارض الطبیعة كالریح والرعد والماء 
  .الطبیعي 

ذهب الى بین اللفظ الفقه عن عباد بن سلیمان الصیمري  من المعتزلة انه  أصول أهلنقل قد ف((         
الومدلوله مناسبة  طبیعیة حاملة للواضع على ان یضع قال  كان تخصیص االسم المعین  بالمسمى  وإ

لمعانیها فسئل  األلفاظیقول انه یعرف مناسبة  رأیهالمعین ترجیحا من غیر مرجح  وكان بعض من یرى 
  )٣())اه الحجرفیه یبسا شدیدا وار  أجدمامسمى اذغاغ  وهو بالفارسیة الحجر فقال 

یدها مسألة المحاكاة بسطًا ثانیًا یعتمد على وصف اللغة وصفًا مباشرًا في رص أخذت .وفي مرحلة ثانیة      
الحروف  أجراسكالمحاكاة التي تقوم على مبدأ المضاهاة بین ) ٤(تها التواصلیةوظیف أداءالمعجمي ومخزونها 

  )٥(عنها  األجراسالتي تعبر تلك  األفعال وأصوات
اال تراهم قالوا قضم في .. حروفه  بأجراسكثیرًا من هذه اللغة وجدته مضاهیًا  إن(( ن جني یقول اب       

والصوت  األقوىللفعل  األقوىالیابس وخضم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الخاء فجعلوا الصوت 
في الجدار  استعمل في الثلم من المیم وهو حرف خفیف لیبین ان الخلل وما )٦())  ضعفاألللفعل  األضعف

 األلفاظكل ذلك یدل على توافٍق بین ) ٧(.والثلب حیث استعمل الباء وهو حرف شدید للخلل في العرض 
  . )٨(المعاني  أشباه األلفاظمساس ابن جني إ یسمیهكما  أوومعانیها 

  
  
  
  
  
  

  
  ٣٣- ١: ابن جني : الخصائص  )١(
 ١٥٢: صبحي الصالح : فقھ اللغة ودراسات في ،  ٧٩: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة :ینظر )٢(
 ١٢٢- ١٢١: اللغة  أسرارمن : وینظر ،  ٤٧/  ١: السیوطي :  وأنواعھاالمزھر في علوم اللغة  )٣(

                                                       
  ٨٠: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة :ینظر )٤(
  ٨٠: لساني في الحضارة العربیة التفكیر ال: وینظر ،  ٦٥/ ١:الخصائص :ینظر )٥(
 ١/٦٥: الخصائص  )٦(
  ١٥٨/ ١: مفتاح العلوم :ینظر )٧(
 ١٥٢/  ٢: الخصائص :ینظر )٨(



 ٦٧

  
  
  

وتقوم ، مصطلح المحاكاة التعاملیة ((المرحلة الثالثة من مراحل المحاكاة فیمكن ان نطلق علیها  اما        
  )١(.  ))األلفاظلقوالب  ألوزني الفیزیائیة وداللة الهیكل األصواتعلى ضرب من تعامل داللة 

لما استشعر فیه من استطالة ومد وفعل  الذي یطلق على صوت الجندب) صرَّ ( مثالها الفعل            
  ) ٢(.الذي ُخّص به صوت البازي للتقطیع الذي یلهج به صوته المستطیل ) صرصر (

ومن المصادر التي جاءت على : (( یقول ،  المصدر أوزانسیبویه عند حدیثه عن  ألیه أشاروكذلك ما          
.. زعزعة البدن واهتزازه في ارتفاع في  األشیاءمثال واحد حین تقاربت المعاني قولك النزوان والنقزان وانما هذه 

جعلوا ((  أنهمیتبین  من ثم و ) ٣( ))تجیش نفسه وتثور ألنهزعزعة وتحرك ومثله الفوران  ألنهومثل هذا الغلیان 
علیه واشهد بالغرض  أدلفكما ازدادت العبارة شبهًا بالمعنى كانت ، م عبارات عن هذه المعاني هذا الكال

   . والمقام مقاصد داللیة تطلبها السیاق ألجلیراعیها المتكلم في استعماله ،  )٤())فیه 

َزْل وَ اَ ) : ((ع(قوله  فاظلاألومن شواهد استعمال تلك        ْألَوَُّل وَ َلْم يـَ اهُ وَ وَحََّدتْهُ ُهوَ َا َ ْلِجب اقِي بِالَ َأَجٍل َخرَّْت لَهُ َا َ ْلب
لشَِّفاهُ  فالخر یعني سقط سقوطًا یسمع منه خریر والخریر یقال لصوت الماء والریح وغیر ذلك مما یسقط من )٥())َا
  )٦(،علو 

 اإلماماستلهم )٧(بالعبودیة له رارواإلقتشیر الى التذلل هللا واالستكانة لعظمته  كثیرة*بآیاتاستعمل في القرآن         
بما )٨(،وبصیغة مكثفة تحمل داللتین هما السقوط وحصول الصوت  جود له سالى تعظیم الم لإلشارةمنها نصه 
لذا كان استعمالها مناسبًا للمقابلة بین اللفظ ، )٩())وقع خاص یسیطر على النفس ((من ) خر(للفظة أي 

ثارته –طاعة اهللا سبحانه  –الى عظمة هذا المسلك  لإلشارةلم مقصود عند المتك وباختیاروالمعنى  في كوامن  وإ
مسات بیانیة مفضیة المتلقي ویتكرر ذلك االمتیاح من النص القرآني في تلك الدائرة أي توحید اهللا عز وجل بل

عادة  إلى ثِّت إنتاجهااستدعاء مقصود في تحویل البنیة القرآنیة وإ   .فیه  بما یالءم السیاق الذي بُ
  
  
     

   ٨٣: التفكیر اللساني في الحضارة العربیة  )١(
  ٨٣: والتفكیر اللساني في الحضارة العربیة ،  ٥٢/  ٢العین :ینظر )٢(
  ٤/١٤: الكتاب  )٣(
 ١٥٤/ ٢: الخصائص  )٤(
 ١٩٤: ١٦٤/٩خ : شرح نھج البالغة  )٥(
 ٢٣٨-٢: لسان العرب ، ٢٧٧: :مفردات الفاظ القران :ینظر )٦(
  م المفھرس اللفاظ القرآن الكریم في المعج) خر(ینظر مادة *  

  :تفسیر الطبري :ینظر)٧(     
   ٢٧٧: مفردات الفاظ القرآن :ینظر) ٨(     
  ٢٣٧:: الصورة الفنیة في المثل القرآني ) ٩(     

  
  
  



 ٦٨

    
  
يَن وَ َخوَ ) : ((ع(یقول    تِ تََخافِ ْلمُ ى َا ْجوَ ْضِمِريَن وَ َن ْلمُ ائِِر َا ْن َضمَ لسِّرِّ مِ ُم َا ِ ال يِن وَ عَ قِ َ ْلي اِت َا َقِد َعِزيمَ لظُّنُوِن وَ عُ اِطِر رَْجِم َا

هِ  اقِ ا َأْصغَْت الْستِرَ وِب وَ مَ ُ ْلغُي اُت َا َ اب َ ي ْلُقُلوِب وَ َغ اُن َا هُ َأْكنَ تْ ا َضِمنَ ْلُجفُوِن وَ مَ اِض َا َساِرِق إِيمَ رِّ وَ مَ لذَّ َصايِِف َا اِع وَ مَ ْألَْسمَ َصائُِخ َا  مَ
ا ْلَهوَ َشاتِي َا ْألَْقَداِم مَ وَلَهاِت وَ َهْمِس َا ْلمُ َن َا يِن مِ ْلَحنِ    .)١()) مِّ وَ رَْجِع َا

كالما یشبه هذا اال ان یكون كالم الخالق سبحانه فان هذا الكالم نبعة من  رىأ ال(( یقول ابن ابي الحدید      
ا وَ { :شرح قوله تعالى  وكأنهتلك الشجرة وجدول من ذلك البحر وجذوة من تلك النار  هَ مُ ْعَل ِب َال یَ اتُِح اْلَغیْ فَ ُ مَ ِعنَده

وَ  الَّ هُ وینفتح على ، یشدُّ بعضها بعضا ،  القرآنيمتماسكة ومتشربة للنص  ألفاظهجاءت )٢())]٥٩:االنعام [}ِإ
او الخفي )٣(اما حسُّ الصوت في الفم : إذ یعني الهمس ))  األقداموهمس ) ((ع(قوله  منها، دالالت خاصة 

  )٤(،من الصوت 

ساً (( :مع قوله تعالى  قد تواشج      الَّ َهمْ ُ ِإ ع ِن فََال تَْسمَ لرَّْحمَ اُت لِ َخَشعَت اْألَْصوَ ة بتحویل البنی ]١٨:طه))[وَ
 إنلملحظ داللي مفاده الهمس  أنواعرآني وانفتاحها على إطالقها في النص القبعد )  األقدام(وتقیدها بـ  القرآنیة
  )٥(،وطئ القدم من  مایكون أخفىهو  اإلقدامهمس 

شعال  أخفىالسرِّ وما وفي ذلك إمعان بعظمة اهللا سبحانه وتبیان ألحاطته المطلقة ب    لجذوة من جانب وإ
ُدورِ ((وأفعاله عند المتلقي في ممارسته اإلصغاء َذاِت الصُّ یمٌ ِب ُ َعلِ نَّه نُوَن ِإ ْعلِ ُ ا ی مَ وَن وَ ِسرُّ ُ ا ی مُ مَ ْعَل كل ،]٥:هود[))یَ

تجمع ، اللة مزدوجة من دمكثف له من القوة التعبیریة انه منح النص تلك الدالالت بما یحمله ُ  ذلك وظف بلفظ
في مشاهد القیامة أو  ألصواتهاالمحاكیة  األلفاظتارةً توظف هذه و ، صوتیة والداللة الجمالیة البین الداللة 

لفخامة الموقف  أوالحدث المصور مقامات االنفعال والغضب لتثیر نوازع المتلقي وتحرِّك انطباعاته إزاء 
  ،  األلفاظوفداحته بالصورة التي الیمكن ان یعبرِّ فیها بغیر ذلك الصدى المكثَّف من 

ْ ) : ((ع(یقول       ن ْد َزاَحْت عَ ْلَقَضاءِ َق َفْصِل َا ِ ْزتُْم ل رَ تُْكْم وَ بـَ َ ِشي ْد َغ َة َق اعَ لسَّ تُْكْم وَ َا َحَة َقدْ أَتـَ ْ لصَّي ُ وَ كُ وَ َكَأنَّ َا اِطيل َ ْألَب ُم َا
اتَّعِظُ  َها َف َصاِدرَ ورُ مَ ُ ْألُم ْلَحَقائُِق وَ َصَدرَْت بُِكُم َا ْستََحقَّْت بُِكُم َا ِ َلُل وَ ا ْلعِ نُْكُم َا َحلَّْت عَ ِْضمَ وا ا عُ فِ تَ نـْ ِ ِر وَ ا َ ي وا بِاْلغِ بِرُ ْعتَ ِ ِر وَ ا َ ب وا بِاْلعِ

ا {  :مستمدًا ذلك التهویل من قوله تعالى)٦())بِالنُُّذرِ  نَ َدیْ ٌ لَّ مْ َجِمیع ِإَذا هُ اِحَدةً فَ َحًة وَ الَّ َصیْ ن َكانَْت ِإ ِإ
وَن  ْحَضرُ فالصیحة وهي الصوت الشدید الذي ، ها النفس ویجلجل أعماق إلىكثیف یتصعد وهو ت ٥٣یس[}مُ

ر كل ذلك التآزر یكشف صو ، قد أتى والساعة قد غشیت والبروز لفصل الخطاب قد تم )٧(طاقة  بأقصىیكون 
  بالصیحة( لك الیوم المعبَّر عنه خوفًا من ضجیج ذ أخراهم إلىویحول اتجاه الناس ،الحال المهولة 

  
  

  ١٩- ٧/ ٩٠خ : شرح نھج البالغة  )١(
 ٢٠:  ٧/  ٩٠خ : المصدر نفسھ  )٢(
 ٣/١٨٩٩: العین :ینظر )٣(
 ٦٩٩: مختار الصحاح ،          ٦/٦٦: مقاییس اللغة ، ٣٥٥-٦: لسان العرب :ینظر )٤(
 ٣١٢:عبد هللا شبر : یر القرآن الكریم   تفس،     ٨٤٦:     القرآن  ألفاظات مفرد،         ٦٦-٦: غة مقاییس الل )٥(
  ١٦١:  ٩/  ١٥٨خ : شرح نھج البالغة  )٦(
  ٩١-٤: لسان العرب ،  ٢٢٣: القاموس المحیط ، ١٠٢٢/ ٢: العین :ینظر )٧(

  



 ٦٩

اْستَِمْع :(( یقول سبحانه وتعالى  أإلماتةال  اإلحیاء وهي صیحة وَن  وَ ُ ع ْسمَ مَ یَ وْ َكاٍن قَِریٍب یَ اِد ِمن مَّ نَ اِد اْلمُ نَ مَ یُ وْ یَ
وجِ  مُ اْلُخرُ وْ اْلَحقِّ َذلَِك یَ َحَة ِب یْ مالكها الخروج والمثول  اإلماتةوهي الصیحة الثانیة بعد ] ٤٢ – ٤١: ق ))[ الصَّ

ن شر  ىیجاز )١(اهللا سبحانه  أمام ینسجم  إیقاعيصوِّرت بنسق ، ًا فشر فیها العباد على ما قدموه إن خیرًا فخیر وإ
  .ؤثر في النفس موطبیعة المشهد ال

مایمكن ان یثیر المتلقي من  أقصىویمتد هذا التجسیر في مشاهد القیامة بتكثیف الحدث حیث توظیف       
بین  أیضاآخر لها قدرة على الحركة  إلىفالكلمة هي موروث رشیق الحركة من نص ((المدِّویة  األلفاظ

یصدر  إبداعيوالسیاق مجهود ، یر هویتها ووجهتها حسب ماهي فیه من سیاق یتقبل تغ أنهادلوالت بحیث الم
  .یختار المتكلم منه ماینسجم والحدث )٢())عن المبدع نفسه 

لنَّاِر فَ ) : ((ع(قوله  همثال       َلى َا رٌ عَ يِق َصبـْ لرَّقِ ْلِجْلِد َا َهَذا َا ِ َْس ل وا أَنَّهُ َلي ْعَلمُ ِ تُُموَها فِي وَ ا ْد َجرَّبـْ نَُّكْم َق إِ وا نـُُفوَسُكْم َف ارَْحمُ
َضاءِ تُ  لرَّمْ يهِ وَ َا ِ تُْدمِ ة رَ ثـْ َ ْلع هُ وَ َا ُ لشَّوَْكةِ تُِصيب َن َا تُْم َجَزَع َأَحِدُكْم مِ َيـْ أ ا فـَرَ َ ي نـْ لدُّ َصائِِب َا اٍر َضِجيَع مَ ْن َن ِن مِ ْ َقي َن طَابـَ ْ ي ا َكاَن بـَ َْف إَِذ َكي ْحِرُقهُ َف

غََضبِهِ وَ إِ َح  ِ ْعضًا ل ْعُضَها بـَ لنَّاِر َحَطمَ بـَ َلى َا ِضَب عَ ا َغ ِكًا إَِذ ال ْمتُْم َأنَّ مَ لِ طَاٍن َأ عَ ْ ْن َجٍر وَ َقِريَن َشي ابَِها َجَزعًا مِ وَ َن أَبـْ ْ ي َْت بـَ ثـَّب َها تـَوَ ا َزَجرَ َذ
هِ  ِ ت ةٌ {رته فانزجر قال تعالى او الطرد بصوٍت یقال زج)٤())كلمة تدل على االنتهار((والزجر )٣())َزْجرَ ا ِهيَ َزْجرَ ِإنَّمَ فَ

اِحَدةٌ  م{وقال )٥(]١٣النازعات[}وَ ِإَذا هُ اِحَدةٌ فَ ةٌ وَ ا ِهيَ َزْجرَ ِإنَّمَ وَن  قیامْ◌  فَ نُظرُ اِت { وقال] ١٩الصافات[}یَ فَالزَّاِجرَ
  .]٢الصافات[}َزْجرًا 
جاء  الحساب لذلكیوم  شك في البعث او رأنكن ن حال الناس وفزعهم یوم القیامة ممتتحدث ع وكلها      

 إلىتثیر التحفیز المضاعف عند المتلقي وبصورة مختلفة من الغضب والزجر  یةتفعیل هذا الحدث بصیاغة فعل
، الذي یحطم النار بعضها بعضًا اذا غضب )٦(على ید مالك خازن النار الموكل بالجحیم  األخیرتواترها 
یردفه زجر النار التي تتوثب وتتصاعد  )٧( وقیل هو كسر الشيء الیابس أي وجه كان يف كسرالهو  والحطم

وهو امر قد أسند الى فاعله بأمر اهللا ، وعذابها الذي الیطاق  إیقادهاداللة على شدِّة امتثالها مع ، من صوته 
یقادها فاآلمر هو اهللا سبحانه والمؤدي مالك خازن ال،  وأرادته   نار الموكل بزجر النار وإ

 وهي صورة نفسیة قد تصعد، بذلك الشكل لغرض التهویل والتفخیم من حقیقة تلك النار  اإلمامخصصه       
ر إذ وبما فیه من أصوات ، المناسب لمعناه ) الزجر (ت داللتها بذلك الوصف  مجهورة تحاكي الحدث المصوَّ

صلیة ابمثابة وظیفة تو  إلجراءاوبذلك یكون ذلك  )٨())الفخمة والضاجة تواتي المواقف القویة األصوات ((
في توظیفه للقرآن ) ع( اإلماموتارة یعمد . تعید اجرائیته إنجازًا لفعل التذكیر والموعظة  و  نتتماشى مع القرآ

تحاكي  وبألفاظ،  واألخرویةفي الحیاة الدنیویة  لإلنسانالكریم الى الترغیب واالندفاع نحو ما أعد وأنجز 
ُهْم مَالَئَِكتَهُ وَ فَـ ) : ((ع(یقول   معانیها َق بِِهْم رُُسَلهُ وَ َأَزارَ اَف ِ رَ للَّهِ فِي َداِره اِن َا َع ِجيرَ وا مَ ُِكمْ تَُكوُن ال وا بَِأْعمَ اِدرُ َ اعَُهْم ب مَ َأْسمَ  َأْكرَ

َصباً  ْلَقى ُلغُوبًا وَ َن َدًا وَ َصاَن َأْجَساَدُهْم َأْن تـَ اٍر أَب َع َحِسيَس َن    )٩()) َأْن تَْسمَ
  
  
  
  
  
  
  

  ٢٧٧: صبحي الصالح : ونھج البالغة ، ٢١٠/ ٨: جعفر سبحاني : مفاھیم القرآن :ینظر )١(
  ٢٣: لخطیئة والتكفیرا )٢(
 ٩٧:  ١٠/ ١٨٤خ : شرح نھج البالغة  )٣(
 ٤٧-٣: مقاییس اللغة  )٤(
  ٣٧٨: القرآن  ألفاظمفردات  )٥(
  ٢٥٧: محمد عبده : الغة نھج الب:ینظر )٦(
 ٢١٤: فاع عن القرآن ومنة المنان في الد، ١٠٨-٢:لسان العرب :ینظر )٧(
 ١٣: نعیم علویة : بحوث لسانیة بین نحو اللسان ونحو الفكر  )٨(
  ٩٨:  ١٠/  ١٨٤خ : شرح نھج البالغة  )٩(



 ٧٠

                                                         
هُ {  :قال تعالى ، )١()) حكایة صوت عند توجع وشبهه ((والحسیس هو ا وَ َ وَن َحِسیَسه ُ ع ْسمَ ا َال یَ مْ ِفي مَ

مْ َخالُِدوَن  ُ ْت َأنفُُسه َ ، )٢(نَّة ــالجنة حسیس النار اذا انزلوا منزلهم من الج أهلأي الیسمع ، ]١٠٢األنبیاء[}اْشتَه
 ُ السیما عدم سماع ، نیل تلك الكرامات  إلىوالمبادرة  النشدادابذلك المعنى لغرض الترغیب  اإلمامتمثله

والخلود بمجاورة اهللا في داره ومرافقة رسله وحفاوة ، الصوتها  اوهو الخفي من صوته، حسیس النار 
َزِفیرًا { بنقیض ماأعّد ألهل النار، مالئكته  ا تََغیُّظًا وَ َ ه وا َل ُ ِعیٍد َسِمع َكاٍن بَ ن مَّ م مِّ ُ َأتْه َذا رَ وفي ذلك  ]١٢الفرقان[}ِإ

ذات قیمة  بألفاظ، داللة للقیم ا  تجحیث التوظیف المن األسلوبالبراعة في  إلىتجٍل یتخطى التعبیر العادي 
الن معاني الكلمات التتحد فقط بالتعریف التجریدي الذي )٣(خاصة من حیث المعاني التي توحي بها 

نًا مؤقتًا على حسب اتحددها القوامیس اذ یحیط المعنى المنطقي لكل كلمة جو عاطفي ینفذ فیها ویكسبها ألو 
والمعجمیة  اإلیحائیةجاء مكتنزًا بالداللة ) ع( اإلمامفي نص ) الحسیس (لذلك فأن استعمال )٤(،استعماالتها 

نت النص وانسجمت مع معناه    .التي لوَّ
وبشكل تبرز فیها ،  ألصواتهاالقرآنیة المحاكیة  األلفاظ باختیارویستمر التواصل مع النص القرآني       

أَ : ((مخاطبًا الخوارج ) ع(یقول ، الداللة بمالمح واضحة  ى َف وا طَِريَقتَُكْم وَ َعضُّوا َعَل ْلَزمُ ِ وا َعَلى َشْأنُِكْم وَ ا يمُ قِ
لَّ  َق إِْن ُأِجيَب َأَضلَّ وَ إِْن تُِرَك َذ اِعٍق نـَعَ تُوا إَِلى َن فِ ْلتَ اِجِذُكْم وَ الَ تـَ وَ نـَ ْلِجَهاِد بـَ  :وهو نص یستحضر قوله تعالى  )٥()) َا

ِل الَّ { َث وْا َكمَ ِذیَن َكفَرُ ُل الَّ َث مَ وَن وَ ْعِقُل مْ َال یَ ُ ٌي فَه ْكمٌ ُعمْ ُ َداء ُصمٌّ ب ِن الَّ ُدَعاء وَ ُ ِإ ع ْسمَ ا َال یَ مَ ِعُق ِب نْ ] ١٧١البقرة[}ِذي یَ
والزجر یقال نعق الراعي بالغنم  وكذلك نعق الغراب  حا الصیاهو فالنعق ، هجان والزجر تبمقاربة تتوخى االس

ضالل ذلك الناعق ونعیقه بالجلبة  إلىبه التنبیه  داری)٧(. بغنمهصوت الراعي  أو )٦( نعیقا ونعاقا
وتضیع الحقائق  األمورحیلة وخداعًا بشكل تختلط فیه ، الهاویة  إلىالناس ودفعهم  إلضاللوالضوضاء 

  ،بل في كل آٍن وزمان ، لیس في زمن معین فحسب 
حیث الثبوت لتلك الصفة )  نعق(والفعل ) ناعق )(سم الفاعل ال(وهذا ما یدل علیه االستعمال اللغوي      

فضًال عن تكرارها بشكل منح النص جماًال ، ) نعق (في الناعق المستمر والتجدد والدوام لحركیة الفعل 
له من وقع صوتي معین عامًال من عوامل التأثیر  فظ قد یكون بمالفال((في المعنى  أثرهموسیقیًا احدث 
         .)٨())العاطفي للمعنى

  
  
  
  
  ٩/ ٢:اللغة مقاییس ) ١(
  ٢٩٨/ ١٥:تفسیر من وحي القران  :ینظر)٢(
   ١١٠: روز غریب :  الجمالي تمھید في النقد :ینظر)٣(
   ٩٢: علي زوین : منھج البحث اللغوي بین التراث وعلم الحدیث  :ینظر)٤(
  ٢٣١: /  ٧/  ١٢١/خ : شرح نھج البالغة ) ٥(
  ٢١٧-٦: لسان العرب  :ینظر)٦(
   ٦٦٨: مختار الصحاح ،  ٨١٤: القرآن  ظألفامفردات :ینظر) ٧(
   ٩٣:: دور الكلمة في اللغة  )٨(
  



 ٧١

  
وفي ،إلثارة االنفعال المناسب في المتلقي لذلك النص ، ته ضمن دالالمن  )ع( اإلماموهو ما استهدفه      

الحدث لتحدث تنامى بتنامي تحركة فاعلیة  إلى) ع( اإلمامیتحول استعمال المفردة القرآنیة عند  األحیانبعض 
َْخِرُق ((   : ) ع(یقول ، تحمل ذلك التصعد  إشاراتدوي في  إلىتراكمًا صوتیًا داللیًا یحیل السكون  َهَذا وَ َكْم ي

لْ  ُْحَصُد َا وِن وَ ي وُن بِاْلُقرُ ْلُقرُ ْلتَفُّ َا يٍل تـَ ِ اِصٍف وَ عَْن َقل ْن عَ َها مِ يـْ رُّ َعَل َمُ ْن َقاِصٍف وَ ي َة مِ ْلُكوَف ْحُصوُد َقائُِم َا ْلمَ ُْحَطُم َا ، ) ١())وَ ي
هو ما اشتد صوته من الرعد  وأ) ٢( ))به من الشجر وغیره تتكسر ما مر  الشدیدةالریح  ((والقاصف والقاصفة

 ة التي جاءمع معناها والصیغ) والصاد  واإللفالقاف  ( والمهموسة بأصواته المجهورة أثار، )٣(والریح وغیرهما 
الخرق التي تقصف بالكوفة مع توالي زیادة الوقع  عر وقواویقلق النفس من قدوم المحن  علیها وقعًا ینتاب السمع

مسلك ینبئ بصورة الرَّهبة والفزع التي ستزلزل وقع ذلك المكان وأهله حصادًا وتحطیمًا وهو ) عاصف ( بذكر 
  .قرآن الكریم وتوظیفه لهذا اللفظ مستمد من ال

ِسَل : ((في مواضع العذاب قال تعالى  إالته من القصف والعصف فالقرآن لم یستعمل الریح وصفا       رْ ُ فَی
یعًا  ِب ِه تَ ا ِب نَ یْ ُكمْ َعَل مَّ َال تَِجُدوْا َل تُمْ ُث ا َكَفرْ مَ ْغِرقَُكم ِب ُ یِح فَی َن الرِّ ُكمْ قَاِصفا مِّ یْ   .وغیرها من اآلیات ] ٦٩اإلسراء))[َعَل

فعبارة عن  الریح بلفظ الواحد إرسالر اهللا تعالى فیها وعامة المواضیع التي ذك: (( یقول الراغب     
 من القرآن الكریم تهجاء مستمدًا دالال لصفات الریح من القصف والعصف فان االستعمال  لذلك) ٤())العذاب 

أي مضاهاة جرس ، ومن حیث التناسب بین اللفظ والمعنى ، حیث وضع اللفظة في موقعها المناسب لها 
هناك بعض الكلمات توحي بشيء من  أّن  أي في تركیبها الصوتي إیحائيبما تحمله من طابع ، الكلمة لمعناها 

  .)٥(أصواتهاداللتها في 
ارَ ((للناقة عاقبة قوم ثمود وعقرهم ) ع(یصف  وفي مشهد آخر       ا َكاَن إِالَّ َأْن َخارَْت َأرُْضُهْم بِاْلَخْسَفةِ ُخوَ مَ َف

اةِ فِي  ْحمَ ْلمُ ةِ َا لسِّكَّ ِ َا ة ارَ ْلَخوَّ ْألَرِْض َا احدهما  أصالنالراء  ووالوافالخاء ، ) خوار (بتداٍع مكثف في التكرار لمادة ) ٦())َا
مْ { قال تعالى ،  قولهم خار الثور یخور وذلك صوته فاألولیدل على صوت واآلخر على ضعف  ُ ه َج َل َأْخرَ فَ

ارٌ  ُ ُخوَ ه یقال رمح خوار وارض خوار  شيءر الضعیف من كل فالخوا ((اآلخروأما  ]٨٨طه[}ِعْجًال َجَسدًا َل
 األرضبصوت السِّكة المحماة في  األرضفي خسوفها وذهابها في  أرضهمحیث شبَّه صوت )٧())وجمعه خور

نماعند الحرث بها    ،)٨(زادها صفة المحماة تنبیهًا على قوة تصویتها وسرعة غوصها  وإ
على  أصحابهترغیب ، فضال عن هویل من ذلك المصیر وهو استدعاء یستبطن داللة التخویف والت      
ویعكس استعماله من جانب آخر حضور النص  )٩(على ما كانوا علیه في حال سلوك سبیل الحق  الثبات

ارٌ { القرآني  ُ ُخوَ ه مْ ِعْجًال َجَسدًا َل ُ ه َج َل َأْخرَ   .]٨٨طه[}فَ
  

   ٧٦:  ٧/  ١٠٠خ :شرح نھج البالغة  )١(
 ٢٧٢/ ٥: ولسان العرب ،  ٧٩:  ٧/  ١٠٠خ : المصدر نفسھ  )٢(
 ١٩٨: الثعالبي : فقھ اللغة وسر العربیة :ینظر )٣(
  ٣٧٠: القرآن  ألفاظمفردات  )٤(
  ٩٥: خلیل حلمي:التفكیر الصوتي عند الخلیل وینظر    ٦١-العین  :ینظر  )٥(
 ٢١٠   ١٠ ١٩٤خ   : شرح نھج البالغة  )٦(
 ٢٢٧-٢: مقاییس اللغة  )٧(
  ٤٧١: نھج البالغة في ) ع(من بالغة االمام علي :ینظر )٨(
  ٢٨٣/  ١٢: الھاشمي الخوئي : البراعة في شرح نھج البالغة  منھاج:ینظر )٩(

    



 ٧٢

  
  
والذي  امريألسة والضالل فالذي اخرج العجل هو تبیان عاقبة الفتنفي المشهد وانسجام في المقصد هو تحول ب 

أمر هذا التعمیم  صوال یخت((لرضا فما كان اال العقاب وتعمیم العذاب لما عموه باعقر ناقة ثمود رجل واحد 
  )١())  أیضابل یعم الحق والثواب  إلثماو بالباطل 

السیاق تناغمًا  إلعطاءللحدث ناسبة الم واأللفاظ األصواتالى توظیف مكثف من ) ع( اإلماموقد یلجأ       
فاهللا اهللا عباد اهللا فان الدنيا  (( :) ع( یقول ،  روالتأثیة من االنسجام والتركیز یجعل ذهن المتلقي وفؤاده في حال

وكأنها قد جاءت باشراطها وازفت بأفراطها وقفت بكم على صراطها وكأنها قد ،ماضيٌة بكم على سنن وانتم والساعة في قرن 
اشرفت بزالزلها واناخت بكلكلها وانصرمت الدنيا بأهلها واخرجتم من حضنها فكانت كيوم مضى أو شهر انقضى او صار 

، شديد كلبها عاٍل لجبها ساطع لهبها متغيٍظ زفيرها ًا وسمينها غثَّا في موقف ضنك المقام وأمور مشتبه عضام وناٍر جديدها رثَّ 
وُ  ُ وهو ، )٢())ها ر متأجج سعيرها بعيد خمودها ذاك وقودها مخوٍف وعيدها عٍم قرارها مظلمة اقطارها حامية قدورها فظيعة ام

وهو صوت عاٍل یحكي المد الى  اإللففة صوتیًا سواء بتكرار وصٌف حافٌل بوفرة من الفضاءات المكثَّ 
لك الوصف للنار كاللجب والزفیر وهو ما اقترن استعماله بذ هاالمحاكیة ألصوات األلفاظاو بالتركیز على )٣(اعلى

وَن { :قال تعالى  ،في آیات متعددة  ُ ع ْسمَ ا َال یَ َ مْ ِفیه هُ ا َزِفیرٌ وَ َ مْ ِفیه ُ ه ن {:وقوله تعالى ]١٠٠األنبیاء[}َل م مِّ ُ َأتْه َذا رَ ِإ
َزِفیرًا  ا تََغیُّظًا وَ َ ه وا َل ُ ِعیٍد َسِمع َكاٍن بَ ا َزِفیرٌ { :وقوله تعالى ]  ١٢الفرقان[}مَّ َ مْ ِفیه ُ ه ِذیَن َشقُوْا فَِفي النَّاِر َل ا الَّ َأمَّ فَ

َشِهیٌق  ید النفس مع الصوت من او ترد )٤(حیث یدل على تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه  ]١٠٦هود[}وَ
تناسبًا مع المدود ) االلف ( بـ   اإلمام أطلقه )٥(،او صوت شدِّة توقد النار في حال القول زفرت النار .. الحزن 
نذارو فالمقام هو مقام تخویف ، تلك النار للداللة القائمة على التهویل من  اوتصعید،  األخرى    إ

  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢١: ھدي االصفي محمد م: سنة التعمیم في القرآن  )١(
 ٨٤: ١٣/ ٢٣٦خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ١٠٧٣:: الموسیقى الكبیر  )٣(
  ٣٨: مفردات الفاظ القرآن  :ینظر )٤(
 ٢٠٧: شبر : تفسیر القرآن الكریم ،  ٦/٦٦: یان في تفسیر القرآن تبال:ینظر )٥(

  
                                                             

  
  



 ٧٣

  
إلحراز الداللة الكاملة والمؤثرة في  اإلیحائیة؛ واأللفاظالطویلة  األصواتمد المتالحم من لذلك شحن بذلك ال

من داللة  األلفاظوبما في تلك ،  )١(وینشط به العقل اإلذنموسیقي تطرب له  إشباعالمد من السامع بما في 
   .مزدوجة تجمع بین الصوت والمعنى

: ة النار وتوقدها الصارخ من خالل النص القرآني قال تعالى صور ) ع( اإلمامیستحضر  أخرىوفي صورة      
َشِهیٌق { ا َزِفیرٌ وَ َ مْ ِفیه ُ ه ِذیَن َشقُوْا فَِفي النَّاِر َل َأمَّا الَّ   ] ١٠٦هود[}فَ

فُورُ { : وقوله     ِهيَ تَ ا َشِهیقًا وَ َ ه وا َل ُ ا َسِمع َ َذا ُأْلقُوا ِفیه وم آخر لیوظف ذلك في صیاغة  جدیدة ومفه] ٧الملك[}ِإ
وَن بِهِ أَنْـ : ((واصفًا المتقین ) : ع( یقول  َُحزُِّن يالً ي ِ ت رْ تـُِّلونـََها تـَ رَ ُ آِن يـ ْلُقرْ يَن ِألَْجَزاءِ َا ِ ُهْم تَال َل َفَصافُّونَ َأْقَدامَ يْ للَّ ُفَسُهْم وَ َأمَّا َا

يَها تَْشِويٌق رَ  ةٍ فِ َ رُّوا بِآي ا مَ َذ إِ َ َدائِِهْم َف اء وَن بِهِ َدوَ يرُ ثِ َْستَ نِِهْم وَ ي ُ ْصَب َأْعي َها َشْوقًا وَ ظَنُّوا أَنـََّها ُن َليـْ ُفوُسُهْم إِ عًا وَ تَطَلَّعَْت نـُ َليـَْها َطمَ َكنُوا إِ
يرَ َجَهنَّمَ وَ َشِهيقَ  َع قـُُلوبِِهْم وَ َظنُّوا َأنَّ َزفِ َسامِ َها مَ َليـْ ا تَْخِويٌف َأْصغَْوا إِ َ يه ةٍ فِ َ رُّوا بِآي ا مَ انِِهمَها فِي ُأُصوِل إَِذ بألفاظ مكثفة )٢())◌ْ آَذ

المتقین الذین یسمعون بقلوبهم ویتوجسون زفیر النار صوت  أولئك حقیقة  لتبیان، ) الزفیر والشهیق ( مثل 
من كمال یقینهم بالنار یتخیلون صوتها تحت  أنهمأي ، تردد البكاء  كأنهالشدید من زفیرها  ((،توقدها وشهیقها 

  .ذلك المسلك العظیم ءترغیب للسامعین في احتذاوفي ذلك  )٣( ))آذانهم جدران
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٢٠:من صور االعجاز الصوتي في القرآن الكریم :ینظر )١(
  ١٠٥/  ١٠:  ١٨٦خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ٢٨٨: محمد عبده : نھج البالغة  )٣(
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المبحث 
................................................................................................لثالثا

  
 

علیــه مــن مباحــث  لومــا تشـتملـم یبتعــد الــدرس الصـوتي القــدیم والحــدیث عــن مراعـاة الداللــة الصــوتیة      
 إیقاعــاوالتراكیـب مــن اثـر جمـالي یمــنح الـنص  ظواأللفـا  لألصــواتمــنهم بتلـك الداللـة الجمالیــة لمـا  إدراكـامتنوعـة 
ووقعهـا الموسـیقي الـذي یتناسـب مــع  األلفــاظولـو اســتطرد عمـا كتـب فـي مجـال  معینـة، بمقصـدیهوظـف  إذاممیـزا 

  . )١(.اللغویین والبالغین والنقاد  إشاراتالكثیر من   سیاقاته لوجد
  

اص علیهـا مهابـة ووقـار واأللفـاظ الرقیقـة تتخیـل فاأللفاظ الجزلـة تتخیـل فـي السـمع كأشـخ" یقول ابن األثیر 
وعلى هذا األساس شبهوا ألفاظ أبـي تمـام بالفرسـان المقـاتلین  …كأشخاص ذوي دماثة ولین أخالق ولطافة مزاج 

فـاظ ذات الجـرس القـوي الضـخم ، فـي ألن أبا تمام قد أكثـر مـن اسـتعمال األل )٢"(، وألفاظ البحتري بالغید الحسان 
لثــاني مــن اســتعمال ذات الجــرس النــاعم الهــادئ ، فــالجرس یــوحي فــي نفــس المتلقــي صــورة ذهنیـــة أكثــر ا حــین 

عــن هــذه الظــاهرة بتجســیدهم الصــورة والبالغیــون قــد عبــروا . تناســب إیقاعــه ، وتشــیع فــي نفســه جــوًا نفســیًا معینــًا 
هـــذا  )٣(. ع الجـــرس تناســـب والجـــو الموســـیقي النفســـي الـــذي یحدثـــه إیقـــاتوحیهـــا جـــرس اللفظـــة ، لشـــخوص حیـــة ی

) ع(والمنشـئ هنـا االمـام .وغیره یثبت قیمة اللفظ المختار ومایعكسه من اثر في انتاج الداللـة التـي ارادهـا المنشـئ
  .اذ عمد الى اختیار بعض االلفاظ القرانیة المناسبة لما یتحدث عنه ،وبشكل تلمح داللته من ذلك التوظیف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          . یینــــــــــــــــــالبیان والتب:وینظر ،سر الفصاحة :روینظ، العین: ینظر) ١(  
                                                                                                              ١/٢٥٢ :المثل السائر) ٢(   

                                                                                                     ٤٨  :ث البالغي والنقدي عند العربوداللتھا في البح األلفاظجرس : ینظر) ٣(  
  

  



 ٧٥

ْن  :آني في وصف الجنَّة قال تعالى استمداده لهذا المشهد القر القرآنیة  األلفاظومن بدائع ما وظف من        مَ ِل وَ
انِ  بِِّه َجنَّتَ امَ رَ قَ انِ } ٤٦{َخاَف مَ بَ ا تَُكذِّ بُِّكمَ َأيِّ آَالء رَ ِب انٍ } ٤٧{فَ ا َأْفنَ اتَ انِ } ٤٨{َذوَ بَ ا تَُكذِّ بُِّكمَ َأيِّ آَالء رَ ِب ا } ٤٩{فَ ِفیِهمَ

انِ  اِن تَْجِریَ نَ استلهم      ، م وتنوع المشاهد بألوانٍ  وصور مختلفة حیث تدفق النعی، الى نهایة السورة  }٥٠{َعیْ
تحتشد فیها المعاني ویتجلى فیها الجانب الجمالي الموسیقي ل )  أفنان( تلك الصورة موظفًا مفردة ) ع( اإلمام

  ،المكمل للنص 
َز (() ع(یقول        َ َها َلع نـْ ُوَصُف َلَك مِ ا ي ْحوَ مَ ََصِر قـَْلبَِك َن َْت بِب ي مَ َلْو رَ اتَِها فـَ ْن َشَهوَ ا مِ َ نـْي لدُّ ا ُأْخِرَج إَِلى َا ََدائِِع مَ ْفُسَك عَْن ب ْت نـَ َف

وقـَُها َْت عُرُ يِّب ْصِطَفاِق َأْشَجاٍر ُغ ِ ِْصِطَفاِف ا ي ا ْكِر فِ اِظرَِها وَ َلَذِهَلْت بِاْلفِ نَ اتَِها وَ َزَخارِِف مَ اِحِل  وَ َلذَّ َلى َسوَ ْلِمْسِك عَ اِن َا َ فِي ُكثْب
ِ أَنـَْهاِرَه  ل ْختَ اِر مُ لثِّمَ ْلَك َا انَِها وَ طُُلوِع تِ نَ يِجَها وَ َأفـْ ِ لرَّْطِب فِي َعَسال للُّْؤُلِؤ َا ائِِس َا َ يِق َكب ِ ْعل ي تـَ َهاا وَ فِ امِ ُلِف َأْكمَ موفقًا ) ١())َفًة فِي ُغ

، عسالیجها ،  أنهارها، عروقها ، مناظرها ، لذاتها ،  شهواتها( في النسق الصوتي  األخرى األلفاظبینها وبین 
دالالت المعنى بما یحكیه عن  إلطالقلجمال المبنى وتفعیًال مراعاة )  اإلطالق ألف( إیاها ب منهیاً  ) أكمامها

أن عالقة الصوت والمعنى هي عالقة : (( هین و یقول ك.لذلك ناسب المد تلك الصورة ، نعیم الجنَّة وجمالها 
المفرد فبمجرد ماتنقل الى النسق تبرز المناسبة بین الصوت  اعتباطیة غیر ان هذا ال یصدق اال على الدلیل

القضیب یعني  وقیل الغصن الغصن((: فالفنن ) أفنان(زد على ذلك ما یستثمر من معنى كلمة  )٢())المعنى
 األشجارمن  أنواعمن النعیم أو  ألوانذواتا  أفنانذواتا  أما،  أفنانالمقضوب والفنن ما تشعب منه والجمع 

  .)٣())على الحیطان  األغصانوقیل ظلِّ  ، ر والثما
بزیادة مطلقة في المبنى لغرض المبالغة في المعنى ومن ثم شدِّ المتلقي وتنبیهه الى ) ع( اإلمامستعملها ا     

ة لمستعملة في هذا النص استعارات إذ لیست أشجار الجنَّ ا األلفاظهذه  أكثر( ة له إذ ان حقیقة الجنة المعدَّ 
بما  )ع(لذلك جاء )٤()). من ذلك وأشرف أعلىهو المحسوس بل  كما ُس لؤلؤهائوكثبان مسكها وكبا وأنهارها

ضفاءلتوسیع المعنى  عن الجنة وصفاتهاذكره القرآن    جمالیٍة علیه  وإ
  
  
  
  
  
  
  

   ٢١٣: ٩/ ١٦٦خ : شرح نھج البالغة  )١(
  ٧٥: جان كوھین :بنیة اللغة الشعریة  )٢(
  ١٢٣/ ١٩:  المیزان ،  ١١٣/  ٥: تفسیر الصافي ،  ٤٧٩/  ٩:  طوسيال :التبیان في تفسیر القرآن  )٣(
  ٣٩٠ :في نھج البالغة ) ع(علي  اإلمام ةمن بالغ )٤(

  
  
  
  



 ٧٦

یقول ، تمثل بؤرة لتجمع الداللة  ألنها )١(متعة فنیة مؤثرة تبقى بعض األلفاظ بما تحمله من موسیقى ذات و     
لَ ) : ((ع( ْن وَ هُ مِ َْحاَن ِْصطََفى ُسب ُهْم وَ ا تـَ انـَ لرَِّساَلةِ َأمَ يِغ َا ِ ل ْ ب اقـَُهْم وَ َعَلى تـَ يثَ ْحِي مِ ْلوَ َلى َا َ َأَخَذ عَ اء َ ي بِ ِ أَْن انـَُهْم [ ِده َدََّل َأْكثـَرُ ] إِيمَ ا ب َلمَّ

ل ُهُم َا اَلتـْ ْجتَ ِ هُ وَ ا عَ َداَد مَ ْألَْن تََّخُذوا َا ِ َجِهُلوا َحقَّهُ وَ ا ِهْم َف ْ َلي للَّهِ إِ ْهَد َا هِ عَ يِهْم َخْلقِ عََث فِ اَدتِهِ فـَبـَ َ ُهْم عَْن ِعب تـْ َ قـْتَطَع ِ هِ وَ ا تِ ْعِرَف ْن مَ اِطيُن عَ َ شَّي
تِهِ وَ  نِْسيَّ نِْعمَ وُهْم مَ َُذكِّرُ هِ وَ ي ِ ت ْطرَ يثَاَق فِ وُهْم مِ ْأدُ َْستَ ي ِ هُ ل َ اء َ ي بِ ِهْم أَْن ْ اتـَرَ إِلَي يرُ رُُسَلهُ وَ وَ ثِ ُ يِغ وَ ي ِ ل ْ ِهْم بِالتَّب ْ ي َْحتَجُّوا َعَل ُقوِل ي ْلعُ ائَِن َا وا َلُهْم َدَف

يِهْم  ايَِش تُْحيِ َ ع ْوُضوٍع وَ مَ ُهْم مَ َهاٍد تَْحتـَ ُفوٍع وَ مِ رْ ْن َسْقٍف فـَْوقـَُهْم مَ ةِ مِ ِدرَ ْق ْلمَ اِت َا َ وُهْم آي رُ ُ ُهْم وَ وَ يـ ُ ْهِرم يِهْم وَ َأْوَصاٍب تـُ ْفنِ وَ آَجاٍل تـُ
ِهْم  ْ َلي َُع عَ اب تَ   )٢( )).َأْحَداٍث تـَ

، وتبلیغ الرساالت  األنبیاءعن اصطفاء  اإلمامتحدث فیه *هو نص یحیل الى مرجعیات قرآنیة كثیرة و         
من سقف (( وفي مقدمتها  اآللهیةوغیرها وصوًال الى آیات القدرة . وجحود الخلق وكفرهم بما جاءت به الرسل 

السماء اذ  سقفوالمراد من ال] ٥:  الطور)) [ المرفوع  والَسقف(( وهو مقتبس من قوله تعالى)) فوقهم مرفوع 
الموضوعة اذا أعلیتها عن  األجسامع فیقال تارة في اما الرف )٣(كالسقف للبیت  لألرضسمیت السماء سقفًا النها 

ا : ((قال تعالى  ،ها مقرِ  َ ه نَ وْ ٍد تَرَ ِر َعمَ َغیْ اِت ِب اوَ فَعَ السَّمَ ُ الَِّذي رَ ه ة اذا شرفتها وتارة في المنزل].. ٢: الرعد )) [ الّل
َجاٍت ((نحو قوله تعالى  ْعٍض َدرَ َق بَ مْ فَوْ ُ ْعَضه ا بَ فَْعنَ    )٤(] ٣٢: الزخرف ))[ رَ

من سقف فوقهم مرفوع ( انسجامًا موسیقیًا بین الجمل  فأضفتفي كالمه  تلك األلفاظ) ع( اإلماموظَّف      
من  أعظمآخر اذ انَّ آیات السماء  من جانب وقوة في التعبیر والمعنى من جانب) موضوع م  ومهاٍد تحته

 مع زیادة ذلك بالتوكید من خالل الفصل) ومهاٍد تحتهم موضوع (  األرضلذلك قدم السقف وآخر  األرضآیات 
خاذ تالستشعار عظم النعمة والقدرة اآللهیة بعد الجهل بمیثاقه وا،  صوفوالمو  بین الصفة) ٥()فوقهم( بالظرف 

  .معه  نداداأل
       

  
  
  
  
  
  
    

   ٣٨:  ألحسناويمحمد : الفاصلة القرآنیة :ینظر )١(
  ١٢٣: ١/١خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  : ) الطور ( ، ) ٩: فصلت ( ، )  ٣٩:  األحزاب( ، ) ٧:  األحزاب( ، ) ٣٣: آل عمران : ( ینظر *

  ١٩/٣المیزان      ٥/١٦٣/مجمع البیان :ینظر) ٣(    
   ٣٦١/ ٣٦٠: القرآن ألفاظمفردات :ینظر) ٤(     
  ١١٣/  ٤: فاضل صالح السامرائي : معاني النحو :ینظر) ٥(     
  
  
  
  



 ٧٧

حیث ان آیة الطور هي من ، القرآن في خطاباته المتنوعة  بأسلوب) ع( اإلمامر ومن باب آخر یلمح تأث    
طبیعة  بحكم)١(للداللة على الزجر والتنبیه السریع وقصر فواصلها  بإیقاعهاسورة مكیة والسور المكیة تمیزت 

من حیث التوظیف ) ع( اإلمامهذا بطبیعته انعكس على نص ، المجتمع المكي وتمرده على القیم المنزلة 
وبذلك . ة كبیرة بالمجتمع الذي واكب نزول القرآن الكریمفي المجتمع الذي عاصره من مشابه لما ؛والوقع السریع
  ) ٢())بعالقتها مع الواقع الذي تصفه  نى االمن مع تللعباراالیكون اذ ((؛لما وصفه  مناسباكان التعبیر 

ُهْم ) : ((ع(من ذلك قوله        ُوتُـ ي ُ ََحْت بـ َْف َأْصب يرًا َكي عُوَن َكثِ َْجمَ ِشيدًا وَ ي نُوَن مَ بـْ يدًا وَ يـَ عِ َ ُلوَن ب ُ ْأم لَِّذيَن يَ تُُم َا أَيـْ ا رَ ا  َأ مَ ُورًا وَ مَ قـُب
لْ  ِ الُُهْم ل وَ ُورًا وَ َصارَْت َأمْ وا ب عُ ُوَن َجمَ ب ْعتِ َْستـَ ْن َسيِّئَةٍ ي ِزيُدوَن وَ الَ مِ َ َقْومٍ آَخِريَن الَ فِي َحَسنَةٍ ي ِ اُجُهْم ل يَن وَ َأْزوَ ِ اِرث حیث  )٣()) وَ

  ٠ تجربة القرآن في رصده لتلك الصورة یستدعي
ةٌ {: قال تعالى       ٌة فَِهيَ َخاِویَ ِهيَ َظالِمَ اَها وَ ْكنَ ٍة َأْهَل یَ قَْصٍر  فََكَأیِّن مِّن قَرْ ٍة وَ َل طَّ ٍر مُّعَ ئْ ِب ا وَ َ وِشه ى ُعرُ َعَل

ِشیٍد  ورًا  :وقوله تعالى] ٤٥الحج[}مَّ ُ مًا ب َكانُوا قَوْ ْكرَ وَ ُسوا الذِّ مْ َحتَّى نَ اءهُ آبَ مْ وَ ُ تَّْعتَه ِكن مَّ َل عامدًا الى ] ١٨الفرقان[}وَ
القرآنیتین  انبعاث اللفظتین عدالسیِّما ب، نسق موسیقي تظهر فیه مواقع الجمال من حیث المبنى والمعنى 

ور إضافتا إذ، وتالحمهما مع النص) وبورًا ، مشیداً (  االنسجام من خالل . شحنة من الجمال على ما صِّ
له وضوح وظهور في ((الذي  األلفبإطالق )) وبورا، وكثیرا وقبورا ، ومشید ، بعیدا : (( الموسیقي في االلفاظ

 واألزواجوالقصور  األموالمن ، بزینة الحیاة الدنیا  األمل أخذهالغة في من عن المب للداللة على )٤())السمع 
ذكر في قوله )٥(فالمشید كل ما احكم من البناء فقد شیِّد البناء إحكامه ورفعه ، كلُّ ذلك الى البوار  أصبححتى 
ِشیٍد { :  ىتعال قَْصٍر مَّ ٍة وَ َل طَّ ٍر مُّعَ ئْ ِب والظلمة حیث ذهبوا ولم تغن ملوك والحكام مباني ال إلىلرمز ل  ]٤٥الحج[}وَ

  )٦(عنهم قصورهم من اهللا شیئا  

ة في بن الخطومبالغة في المعنى ال اعاة لموسیقى النصمر ) مشیدا (  األلف بإطالق) ع( اإلماموظفه       
د التي یستغرق مداها حدو  األصواتوهو من   باأللف لذلك ناسبها مدُّ الصوت  ؛معرض الموعظة والنصح 

  .)٧( )ث/م  ٣٥٠- ٢٢٥(
  
  

  ٤٥٩-١- تمام حسان–والبیان في روائع القران  -٢٠٨-الظاھرة الجمالیة في القران الكریم :ینظر )١(
  ١٠:  فتودر و: والداللة  األدب )٢(
  ٢٠٦:  ٨/  ١٣٢خ : شرح نھج البالغة  )٣(
  ٢٥٧:  أنیس إبراھیم: موسیقى الشعر  )٤(
 ٢٣٤: ٣مقاییس اللغة  ،  ٧/٢٥٥:العرب  لسان )٥(
    ٩٦٧/  ١٦: :من وحي القرآن تفسیرو،  ٨/٨٠: محمد تقي المدرسي : دى القرآن ھ من )٦(
 -   ١١٥- سلمان حسن العاني –وینظر التشكیل الصوتي في اللغة العربیة – ٣٢- المنھج الصوتي للبنیة العربیة:ینظر )٧(

  
  
  
  

  



 ٧٨

من  القرآنیةاللفظة تغییر بنیة  إلى )ع(وقد یعمد اإلمام )١(الحدث  أجواءومن ثم فهو ذو قدرة على محاكاة       
ْن (حیث الشكل لدالالت تطلبها المقام وسیاق الحال مثال ذلك ورد في القران الكریم  مْ َأَشدُّ َخْلقًا َأمْ مَ ْفتِِهمْ َأهُ فَاْستَ

مْ ِمْن ِطیٍن الِزٍب  اهُ ْقنَ نَّا َخَل ا ِإ ْقنَ    )٢(تــــــأي لصق تولزبوالالزب الالزق  ، )١١:الصافات) (َخَل
      )٤())اورهـأي ملتصق بعضه ببعض بحیث یلزمه ما ج((والطین الالزب  )٣(دخل بعضه في بعض بولز  

الثابت الشدید ((استعمل بصیغة اسم الفاعل للداللة على ثبوت حقیقة خلق االنسان من ذلك الطین الالزب 
طینًا متجمعًا ذا رائحة نتنة ثم  ىأضح؛ اذ ان اصله كان من التراب الذي خلط بالماء وبعد فترة )٥( ))الثبوت
  . )٦(طین متماسك إلىتحول 

ْن َحْزِن ): ((ع(یقول ، ) ع(ذلك المشهد في حدیثه عن صفة خلق آدم ) ع( اإلماموظف     هُ مِ َحاَن َع ُسبْ مَّ َجمَ ُث
َها  ًة َسنـَّ َ ب ِخَها تـُرْ َ ْذبَِها وَ َسب َها وَ عَ ِ ْألَرِْض وَ َسْهل اَها [ َا اءِ ] َسنَ اَت  بِاْلمَ ًة َذ َها ُصورَ نـْ َل مِ َ َجب َْت َف َحتَّى َخَلَصْت وَ الَطََها بِاْلبِلَّةِ َحتَّى َلَزب

ْع  ْقٍت مَ ِوَ ْستَْمَسَكْت وَ َأْصَلَدَها َحتَّى َصْلَصَلْت ل ِ َدَها َحتَّى ا َأْعَضاءٍ وَ ُفُصوٍل َأْجمَ ُصوٍل وَ  اءٍ وَ وُ ٍد َأْحنَ َأَجٍل ] َأَجٍل [ ُدوٍد وَ َأمَ
ْعُلو  َلْت مَ ثـُ مَ ثـََّلْت َف ْن رُوِحهِ فـَتَمَ يَها مِ مَّ نـََفَخ فِ ثـََّلْت [ مٍ ُث تَمَ تََصرَُّف بَِها] فـَ َكٍر يـَ ُِجيُلَها وَ فِ ا َأْذَهاٍن ي َسانًا َذ ْن مراعیًا ،  )٧()) إِ

جٍو نغمي  إلحداثیة متقاربة وبقوالب لفظ) وصلصلت ، واستمسكت  ، تولزب، خلصت (  التناسب بین االلفاظ
وما جاورها جاء لتقریر  حقیقة ) ت لزب( ن داللة استعمل الفعل الماضياذ ا ازر المعنى وال ینفصل عنهیؤ 

  .  لذلك الخلق  إتقانهاستشعارًا بقدرة اهللا وعظمته في  األذهانوتثبیتها في ) ع(آلدم   األولىالخلق 
، ة ومركزها اذ اكتمل المعنى عندها هي مناط الدالل)  تبولز (انَّ لفظة  فضًال عن ذلك یستشعر القارئ      

وهذا ینسجم مع وقوعها المناسب لاللفاظ ، )  تبلز و (التماسك المعبَّر عنه  ب إلىبعد الجمع والسَّن وصوًال 
  اإلیقاعلدى معلم من معالم السیاق المتصل تحف به روائق  یقف بأنه(( إذ یحسُّ القارئ عندها األخرى

ونظمها ) ع( اإلمامیقع في مكانها لذلك اختارها  أنوة على انه الیصلح غیرها عال) ٨())وروائعه من كل جانب 
  .في نصه 

       

  

  

  

  

 ٣٢- ٣١- القرآنيبالغة الكلمة في التعبیر :ینظر )١(
 ٢٧١/ ٢:لسان العرب  )٢(
 :القاموس المحیط  )٣(
 ١٩٩/  ١٩: من وحي القرآن تفسیر )٤(
  ٧٣٩: القرآن  ألفاظمفردات  )٥(
  ٣٥٦: البیاني للقرآن واإلعجاز.  ٢٤٧/  ١٤: اصر مكارم شیرازي ن:  نتفسیر القرآفي  األمثل )٦(
 ١/١١٠  /  ١: خ: شرح نھج البالغة  )٧(
 ١/١٩٦:تمام حسان : البیان في روائع القرآن )٨(
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في كثیر من  )ع(ه  أكد، موضوعًا مشتركًا ،من النص القرآني ) ع( اإلماموفي نص آخر یستوحي       
ْن ُكلِّ : ((إذ یقول ، ) التقوى (بـ وحكمه والمتمثل  ورسائلهخطبه  اٍد وَ ِعتٌْق مِ َ ع ُة مَ ِخيرَ اُح َسَداٍد وَ َذ ْفتَ للَّهِ مِ ى َا ْقوَ نَّ تـَ إِ َف

ُلو  اْعمَ ائُِب َف لرََّغ اُل َا نَ ْلَهاِرُب وَ تـُ نُْجو َا ُِب وَ يـَ لطَّال نَْجُح َا َكةٍ بَِها يـَ ْن كُلِّ َهَل َجاٌة مِ َلَكةٍ وَ َن رْ مَ ُ ُ يـ ل مَ ْلعَ ُ ا وَ َا اء لدُّعَ َفُع وَ َا نـْ ُة تـَ َ لتـَّْوب ُع وَ َا َف
ةٌ  َ ْألَْقالَمُ َجاِري ٌة وَ َا ْلَحاُل َهاِدَئ ُع وَ َا ُْسمَ   .)١())ي

ُ تعالى      ُ { هو نص یستدعي قوله ه ُ فَع رْ الُِح یَ ُل الصَّ مَ اْلعَ یُِّب وَ مُ الطَّ ُد اْلَكلِ ْصعَ ِه یَ یْ َل  مظهرًا اللفظة ]١٠فاطر[}ِإ
رفع ( فاالنسجام الموسیقي المكرر بالفعل ، جمالیة وداللیة  ألغراضیر لما في النص القرآني بشكل مغا) یُ

ُرفع (  یحرِّك في  اإلیقاعيذلك االستعمال دون غیره إذ ان الجانب  )ع(اإلمامأملى على ) یسمع ، تنفع ، ی
 )٢( وأغوارهاكنا في التجربة عاالت خفیة واهتزاز یشر ـالنفس ما التستطیع اللغة بكلماتها ودالالتها بلوغه من انف

تنفعل  اإلذنحٍد كبیر في تحدید مفهوم الرسالة اللغویة ألن  إلىالصوتي الكالمي تسهم  األداءما یعني ان كیفیة 
  .)٣(وتتفاعل معه  بكل ما تسمع 

الموسیقي  اإلطاربذلك  )یرفع وتنفع ویسمع للعمل والتوبة والدعاء(في استعمال ) ع( اإلماموهذا ما توخاه      
في النص ) یرفع (المقصد الداللي في المفارقة االستعمالیة بین  اأم. في المتلقي  المنتظم ألحداث اكبر اثر

 أصلمن الراء والفاء والعین ((، المعنى في كلِّ منهما فالرفع  إلىفي النص القرآني فتعود ) یرفعه (و  لنهجيا
  .)٤())وهو خالف الخفض رفعاً  الشيء ضع تقول رفعتو واحد یدل على خالف ال

مل بمعناه المعنوي عاست)٥(شرفتها  إذافي المنزلة  أو وهتهناو في الذكر اذا .. وتارة یقال في البناء اذا طولته    
ُ { في النص القرآني فقوله ه ُ فَع رْ الُِح یَ ُل الصَّ مَ اْلعَ لیكون مجرد حركة تنطلق في  رضاألأي ان العمل الیبقى في }وَ

ووحیه التوحیدي  اإلیمانياهللا في معناه  إلىتموت في ذهاب الصورة وغیاب الزمن بل یرتفع  نشاط الناس ثم
  ) ٦()) والحیاة لإلنسانالرسالیة المتعلقة باهللا الخاضعة له النافعة  اإلنسانیةوروحیته 

ا من الرافع ففي ذلك وجوه احدها العمل الصالح یرفع الكلم الطیب الى اهللا فالهاء في ی     رفعه یعود الى امّ
أي والعمل الصالح یرفعه الكلم الطیب والمعنى ان  األولالكلم وهو معنى قول الحسن والثاني على القلب من 

یرفعه اهللا  ان المعنى العمل الصالحابن عباس والثالث  نالتوحید عالعمل الصالح الینفع اال اذا صدر عن 
  .)٧( قتادةعن ، لصاحبه أي یقبله 

  
  
  

     
   ٦ : ١٣/ ٢٢٥خ : ج البالغة شرح نھ)١(
  ٦٣: فایز الدایة : العربي  األدبالصورة الفنیة في ،  األسلوبجمالیات  )٢(
     ١٣):  اإلیقاع( في ثقافة العرب االولین  األداءمن سمات :ینظر) ٣(
 ٤٢٣-٢: مقاییس اللغة    )٤(
  ٣٦١ – ٣٦٠: القرآن  ألفاظمفردات :ینظر ) ٥(
     ٩٦/  ١٩ :من وحي القرآن    )٦(
   ١١/٣٠:من ھدى القرآن ،  ١٧/٢٠:المیزان ، ٤/٤٠٢:مجمع البیان :ینظر) ٧(

  



 ٨٠

في الفعل یدل على )الهاء (وزیادة الضمیر ،  فضًال عن تخصیصه أي العمل بالوصف الصالح      
رفع ) ( ع( اإلمامقول  أما، تخصیص الداللة وتوكیدها  م على الحدث یز االهتماـفیه ترك*بالبناء للمجهول ) یُ

رفع فالعمل من خیر ، لداللة ایدل على إطالق ، الهاء -للضمیر ذفوالحدث هنا العمل  والح )١( ، وشر یُ
ُ { وعلیه یجازى في اآلخرة ه رَ ًا یَ اَل َذرٍَّة َشرّ ْل ِمثْقَ ْعمَ ن یَ مَ ُ وَ ه رَ رًا یَ اَل َذرٍَّة َخیْ ْل ِمثْقَ ْعمَ ن یَ   ]٨- ٧:الزلزلة[}فَمَ

أي اعملوا في دار ، داعیًا الى العمل والتقوى (( الخطاب موجه للجمیع فسیاق الخطبة  إلیهوهذا ما یشیر     
في  المقصدیةو لها داللتها الجمالیة  وبهذا تكون االلفاظ)٢())فأن العمل یوم القیامة غیر نافع ، التكلیف 

وعند .ات السیاقمعنى یتناسب ومعطی إلضفاءال لغرض التناسب الصوتي فحسب بل امتدت ، االستعمال 
والتوظیف للنص  واإلبداعالكون تتضح قیمة الجمال الفني في التصویر خلق االنتقال الى مشهد من مشاهد 

وظًا وَ َس : ((إذ یقول ) ع( اماإلمالقرآني عند  ْحُف اُهنَّ َسْقفًا مَ َ وفًا وَ عُلْي ْكُف َ ْوجًا م َل ُسْفالَُهنَّ مَ اٍت َجعَ وَ َع َسمَ ْ نْهُ َسب َسوَّى مِ ْمكًا َف
اكِِب وَ ِض  ْلَكوَ َها بِِزينَةِ َا مَّ َزيـَّنـَ َها ُث نِْظمُ َها يـَ تَِظمُ نْ َها وَ الَ ِدَساٍر يـَ َْدَعمُ ٍد ي ِر عَمَ ُفوعًا بِغَيْ رْ ْستَِطيرًا وَ مَ ُ اجًا م يَها ِسرَ اقِِب وَ َأْجرَى فِ لثـَّوَ اءِ َا َ ي

قِ  َلٍك َدائٍِر وَ َسْقٍف َسائٍِر وَ رَ يرًا فِي فـَ نِ ُ رًا م ائِرٍ َقمَ ذات العالقة بخلق  القرآنیةموظفًا حشدًا من المرجعیات  )٣())يٍم مَ
  السماء ، وما یحدث فیها ،

اِكِب {: مثًال قوله تعالى      ٍة اْلَكوَ ِزینَ ا ِب یَ نْ اء الدُّ نَّا َزیَّنَّا السَّمَ ْن َخِطَف { :وقوله تعالى، ]٦الصافات[}ِإ الَّ مَ ِإ
اٌب  َ ُ ِشه ه عَ بَ َأتْ الكواكب (( لفظتيبنسق جمالي تتابع فیه االنسجام بین ، ]  ١٠الصافات[}ثَاِقٌب  اْلَخْطفََة فَ

النفس سریع العلوق بالقلب سهًال في  إلىبقالب صوتي واحد ، یضفي في تكراره متعة تجعله قریبًا ) والثواقب 
لداللة ) الجمع (  إلى فراداإلمن ) الثاقب ( بفارق التغیر في بنیة  القرآنمن  إنهماعالوة على )٤(حفظه وترداده 

  .اقتضاها السیاق 
النَّْجمُ { :ثقبًا والثاقب في قوله تعالى  أثقبتهالشي  تیقال ثقب الشيءینفذ  أنهو : لغة ) الثقب ( فمعنى     

ُ ینفذ السموات كل قالوا هو نجم ]٣الطارق[}الثَّاِقُب     .)٦(المضيء  ،الثاقب: الراغب وقال، )٥(ها نوره

  

  

  

  
  

  ٢٤٢ عائشة عبد الرحمن  :دراسة قرآنیة لغویة وبیانیة  األزرقالبیاني للقرآن ومسائل ابن  اإلعجاز:ینظر) ١( 
  ٧:  ١٣/  ٢٢٥خ : شرح نھج البالغة  )٢( 
 ١٠١-١٠٠-١-١خ: شرح نھج البالغة) ٣( 
 : ٣٥٢في جزء عم :لغة القرآن :ینظر )٤( 
 ٣٨٢-١: مقاییس اللغة  :ینظر) ٥( 
  ١٧٣ :القران  ألفاظت مفردا:ینظر)٦( 

  
   

  
    

  

  



 ٨١

ال عن ) العلیا والسفلى ( الن حدیثه عن مطلق السماوات )  بالثواق( بصیغة الجمع ) ع( اإلماماستعمله       
   . وقدرته على ذلك الخلق المتقن هللاتعظیم االدنیا فحسب ولغرض داللي تمثل بالسماء 

اللة ومحطة الد إلشباعقرآنیة لیجعلها في كالمه موضعًا الشواهد ال) ع( اإلمامیستمد  أخرىوفي صورة      
نُكمْ { : یقول تعالى ، نفس تستریح فیها ال ِريءٌ مِّ نِّي بَ قَاَل ِإ ِه وَ یْ ى َعِقبَ َكَص َعَل اِن نَ تَ اءِت اْلِفئَ ا تَرَ مَّ ]  ٤٨األنفال[}َفَل

نِكُصوَن { :ویقول  ُكمْ تَ ى َأْعَقاِب   ] ٦٦المؤمنون[}فَُكنتُمْ َعَل
َلى ((في قوله ) نكص (من ذلك مفردة ) ع(اإلماماستعمل       ْعٍل وَ عَ ْن فِ ٍر وَ َقدَّرَ مِ ْن َأمْ ا َقَضى مِ َلى مَ للَّهَ عَ ُد َا َأْحمَ

ا َدعَْوُت َلْم تُِجْب إِْن ُأْهِمْلتُ  ُت َلْم تُِطْع وَ إَِذ رْ ا َأمَ لَّتِي إَِذ ُة َا َق رْ ْلفِ َها َا تِالَئِي بُِكْم أَيـَّتـُ ْ ب ِ َع ْم أُ ا ْجتَمَ ِ تُْم وَ إِِن ا تُْم ُخرْ ِهْلتُْم ُخْضتُْم وَ إِْن ُحوِربـْ مْ
َكْصتُْم  َُشاقَّةٍ َن تُْم إَِلى م تُْم وَ إِْن ُأِجئْ نْ َ اٍم طَع َلى إِمَ لنَّاُس عَ ثم  أمرافالنُا  أرادتقول ،  الشيءعن   اإلحجاموالنكص هو )١())َا

  .)٢(ةفي الرجوع عن الخیر خاص إالذلك  لیقا الو أي رجع عما كان علیه من الخیر  نكص على عقبیه
موظفًا ذلك المعنى )٣())تم وهبتموه نكشف القناع مع العدو وجب إلىأي دعیتم ) ((ع( اإلمام أرادهوهو ما     

، تم حورب، خضتم  ، مهلتم( متالحقة یرصف بعضها بعضًا في التقابل الداللي والصوتي بصیغ متناسقة 
 التأنیبسیاق الحدث القائم على  ناسبوبشكل جمل قصیرة  ذات وقع خاص ت )، نكصتم  أصبتم، حزتم 

شي لمرجوع قهقهري أي ا((بما تمثله من ) نكصتم ( اختیار عند الحد الذي یتصعد فیه المعنى  إلىوالتقریع 
 )٥(عن شخص یسیر بشكل معاكس على عقبى قدمیه  للداللة أو) ٤( ))مشیة أقبحخلف وهو  إلى األعقابعلى 

   .للتناسق الجمالي في النص وملحظا  القرآنیة بؤرة لتجمع الداللة اللفظة مثلت ا بهذو 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٥٤ – ١٠/  ١٨١خ : شرح نھج البالغة  )١(
 ٢٥٨/ ١٤ :لسان العرب  :ینظر )٢(
  ١٠/٥٠/  ١٨١خ : شرح نھج البالغة   )٣(
  ٣٨٠/  ٧: التبیان في تفسیر القرآن  )٤(
  ٤٢٠ / ١٠: في تفسیر القرآن  األمثل:ینظر )٥(

  



 ٨٢

   
 

       
الصــــیغ  أنــــواع ختالفبــــإ)١(هــــا ن طریــــق الصــــیغ وبنیتعــــالداللــــة یســــتمد  أنــــواعنــــوع مــــن الداللــــة الصــــرفیة     

تلمســه  القــدماء فــي دراســاتهم وأظهــروه فــي ما وهــو، ســیاق القــول  معنــى یناســب لكــل صــیغة أّن إذ ، نیهــا ومعا
 )٢(دل علـى الحركـة واالضـطراب ـفهـو یـ )فعـالن(مـا كـان علـى وزن إلـى أن  سیبویهذهب  ،تصانیفهم المتنوعة 

تهــا الاتفـق علــى دال وغیــر ذلــك مـن الصــیغ التــي )٣(زیــادة فـي المبنــى تــدل علـى زیــادة فــي المعنـى  كــلّ  إّن وقیـل 
هــالل  أبــوقــال  )٤(نى والصــیغ ـالبــ أنــواعلهــا معــاني مختلفــة بــاختالف  ّن أولعـل هــذا مــن خصــائص العربیــة أي بــ

ذاكــان الرجــل قویــًا علــى الفعــل قیــل فعــول مثــل صــبور وشــكور  إذا: (( العســكري  فعــل الفعــل وقتــًا بعــد وقــت  وإ
 أّن ان ومعطـاء ومـن الیتحقـق المعـاني یظـن كان عـادة لـه قیـل مفعـال مثـل معـو  اقیل فعال مثل عالم وجبار واذ

وال )٥())المبالغـة تفیـد المعـاني التـي ذكرناهـا  إفادتهـاكـذلك بـل هـي مـع  األمـرذلك كله یفیده المبالغة فقـط ولـیس 
ســم المفعــول بـل یتجــاوز ذلـك مــثًال تختلــف داللـة صــیغ اسـم الفاعــل عــن داللـة ا، عنـد هــذه الصــیغ  األمــریقـف 

وصـــیغه  ألفاظـــهالدقــة فـــي اختیــار ، وال ســـیما اذا تــوخى المنشـــئ )٦(صــیغ المبالغـــة لـــةوكالهمــا یختلـــف عــن دال
فـي الـنهج ومـن ) نیـة آالقر ( من هنا كانت مالحظ الداللة الصرفیة في البحث ترصد اختیار الصـیغ الصـرفیة )٧(

   .السیاقي إطارهاتبین داللتها في ثم 
                            

  التي جاءت علیها  واألوزانتتولد من الصیغ  أصلیةدالالت  ئالمنش إلیهاالتي یعمد  األبنیةتولد بعض     
  ) ٨(فرعیة كان تكون من حالة التصاقها بالزوائد المختلفة  وأخرى

  
  
  
  
  
  
  

  ٤٧: ابراھیم انیس: داللة االلفاظ :ینظر  )١(
 ١٤/ ٢: الكتاب :ینظر  )٢(
 ٥٠٥/ ١:الخصائص :ینظر  )٣(
 ٩٠:حلمي خلیل :العربیة والغموض:وینظر  ٣٨٩: عبده الراجحي: ة العربیة قھ اللغابحاث ونصوص في ف:ینظر  )٤(
  ١٣،  ١٢: العسكري  ھالل أبو: الفروق اللغویة  )٥(
  ١٨٣ :داوود   محمد محمد: وعلم االلغة الحدیث  العربیة:ینظر  )٦(
  ٦٢: الھنداوي  : االعجاز الصرفي في القرآن الكریم :ینظر  )٧(
  ٥٩: حلمي خلیل : یة الكلمة دراسة لغویة معجم:ینظر  )٨(

  
  



 ٨٣

    
البنیـة مـع مكونـات  تـآزرالداللة المنطلقة مـن  إثراءالمعجمي من اضاءات تسهم في فضًال عما یحمله المعنى  

ــْن : ((فــي حدیثــه عــن المالئكــة ) ع(مثالــه قولــه ،  األخــرىالســیاق  ارًا مِ َألَُهــنَّ َأْطــوَ ــالَ َفمَ ْلعُ اِت َا وَ ــمَ لسَّ َن َا ْ ــي ــا بـَ ــَق مَ ــمَّ فـَتَ  ُث
َسـبُِّحوَن الَ  ُ ـوَن وَ م ُل َزايـَ تـَ ُوَن وَ َصافُّوَن الَ يـَ تَِصب نْ رَْكعُوَن وَ رُُكوعٌ الَ يـَ ُهْم ُسُجودٌ الَ يـَ نـْ هِ مِ الَئَِكتِ ـوِن وَ الَ مَ ُ ي ْلعُ ـْومُ َا غَْشـاُهْم نـَ وَن الَ يـَ ُ َْسـَأم  ي

لنِّْس  ْفَلُة َا َْداِن وَ الَ َغ ْألَب ُة َا رَ ُقوِل وَ الَ فـَتـْ ْلعُ اِن َسْهوُ َا َ   .)١()) ي
ا علــى بعــض متــاح مــن دالالتهـا ببنیــة مغــایرة قــد اجـرى فیهــا تغیــر ذلك یســتمد مرجعیــة قرآنیـة واضــحة ویوهـو بــ  

ــذِ { :التها قــال تعــالى تشــك لَّ وَن لِ ْســتَْغِفرُ یَ ــِه وَ ــوَن ِب ِمنُ ؤْ ُ ی بِِّهــمْ وَ ــِد رَ َحمْ َســبُِّحوَن ِب ُ ُ ی ــه َل ــْن َحوْ مَ َش وَ ــرْ ــوَن اْلعَ ْحِمُل ــِذیَن یَ یَن الَّ
ــوا  نُ ومــن ذلــك  حانه عــن كــل مــا الیلیــق  بســاحة قدســهفیســبحون بحمــد ربهــم أي ینزهــون اهللا ســب]: ٧غــافر[}آمَ
  .)٢(نون علیه على فعله وتدبیره الشریك في ملكه ویث وجود
ســ( بصـــیغة اســـم الفاعـــل ) ع( اإلمـــاماســتعمله         للداللـــة علـــى  /نو /وبصـــیغة الجمـــع بالالحقـــة ) حون بّ مُ

معًا هما المعنى المجرد الحادث مـن مـورفیم الجـذر وفاعـل  أمرینولذا فهو یشتمل على )٣( ات الفاعلالحدث وذ
علــى  یــدل ویــدل ایضــًا علــى الحــدوث والتجدیــد وهــو مــا یقابــل الثبــوت فقــائم)٤(غةیهــذا الحــادث مــن مــورفیم الصــ

ضـًال عـن دالالتـه علـى مـن قـام وعلى الحدوث أي التغیر ألن القیام لیس مالزمـًا لصـاحبه ف ثالقیام  وهو الحد
  )٦(أي ان الحدوث فیه متجدد لصاحبه في احد األزمنة الثالثة)٥(بالفعل أي صاحب القیام

 وقــت التســبیح، تلــك الصــفة أي التســبیح للمالئكــة واثبــات الحــدث التبیــان إثبــاتوبــذلك تكــون الداللــة هــي         

  )٧(الوصف مبالغة في ان التعبیر بأسم الفاعل یفید ال فضًال عن
  
  
  
  
  
  
  
  

   ١٠٦:  ١/  ١خ: شرح نھج البالغة  )١(
 ٣٢٦/  ١٧: المیزان في تفسیر القرآن :ینظر  )٢(
والكلمة دراسة ،  ٢٥٢: طھ شالش: ، والمھذب في علم التصریف  ٥٠٨: علي الفارسي  أبو: التكملة :ینظر  )٣(

   ٥٧: لغویة معجمیة 
   ٥٧: ویة معجمیة الكلمة دراسة لغ:ینظر )٤(
معاني االبنیة في ،  ٢٤٥،  ٢٤٣/  ١: ابن ھشام : ، اوضح المسالك  ١٣٦،  ٣/١٣٥بن عقیل شرح ا:ینظر  )٥(

   ٤٦: العربیة فاضل السامرائي 
ان: االلسنیة العربیة : ینظر  )٦(   ١٥٢/ ١: ریمون طحَّ
  ٦٧ :مصطفى النحاس : ظاھرة التحویل في الصیغ الصرفیة : ینظر  )٧(

  
  
  



 ٨٤

   
ولعــل مــا یؤكــد ، هللا ســبحانه وتعــالى  یم مــن المالئكــة تنزیهــًا وتعظیمــالعظــوالمبالغــة هنــا حــدوث ذلــك الفعــل ا    

للداللـــة علـــى العمـــوم والشـــمول فـــي ذلـــك التســـبیح مـــن ) مســـبحون ( هـــذا المعنـــى هـــو اســـتعمال صـــیغة الجمـــع 
نمــالیســت فــي مســتوى واحــد ((فهــي  المالئكــة المتعــددة أصــناف ســب نالتــي ن واألفعــاللبعضــها درجــات رفیعــة  وإ
المختلفــــة فــــي المالئكــــة أو تتعلــــق بالمراتــــب المتعـــــددة  األنــــواعمتنوعــــة تعكـــــس  أفعــــالي القــــرآن هــــي ألیهــــا فــــ
               .)١())لوجودها

ــاعَ {  قـال تعــالى       بَ رُ ــَالَث وَ ُث ـى وَ ثْنَ ــي َأْجنَِحــٍة مَّ ُســًال ُأوِل َالئَِكــِة رُ ــا { وقولــه تعــالى ] ١:فــاطر[}َجاِعــِل اْلمَ ــا ِمنَّ مَ وَ
 ُ ـه الَّ َل ـومٌ  ِإ ْعُل ـامٌ مَّ قَ ـمَّ َأِمـیٍن { :وقولـه تعـالى ] ١٦٤الصـافات[}مَ ـاٍع ثَ َط  األخـرىوغیرهـا مـن اآلیـات ] ٢١التكـویر[}مُ

  .الخلق المذعن لعبادة ربه عظمة ذلك  إلىالتي تشیر 
 المتلقــي فرصــة التــأثیر بتلــك الصــفات التــي أمــامولعــل تلــك القیمــة اإلجمالیــة المســتلهمة مــن القــرآن تطــرح      

  .ساننیقدم علیها اال إنلطاعة التي یجب تشعر بعظمة الخالق سبحانه ومدى مقدار ا
ــــوَ {:  مــــن قولــــه تعــــالى  اإلمــــاموفــــي نــــص آخــــر یأخــــذ       ــــِإَذا هُ ُ فَ ــــه غُ ْدمَ اِطــــِل فَیَ ــــى اْلبَ ــــاْلَحقِّ َعَل ْقــــِذُف ِب ــــْل نَ بَ

معـــروف ودمغتـــه   فالـــدماغعلیهـــا  ساوال یقـــوهـــي كلمـــة واحـــدة التتفـــرع ) یدمغـــه ( لفظـــة ] ١٨األنبیـــاء[}َزاِهـــٌق 
یـدفع وتكـون بمعنـى یدمغـه أي یهلكـه كمـا  )٢(الـدماغ وهـي الدامغـة  إلـىحتـى وصـلت  ضـربة ضربته على رأسه

قــال ،)٤(او بمعنــى یقهــره، )٣(لــم یكــن لــه بعــدها حیــاة .. الرجـُل الرجــل  بــأن یشــجه علــى رأســه شــجة تبلــغ الـدماغ 
للَُّهـــمَّ َداِحـــيَ  (() ع(نـــص جدیـــد یقـــول  فـــي لیوظفهـــا )٥( ))ار واإلذاللالمعنـــى نذهبـــه ذهـــاب اإلصـــغ : ((الزجـــاج َا

ـْل َشـرَ  َ ْجع ِ يِدَها ا يـَِّها وَ َسعِ اتَِها َشقِ َلى فِطَرَ ْلُقُلوِب عَ وَكاِت وَ َجابَِل َا ْسمُ ْلمَ ْدُحوَّاِت وَ َداِعمَ َا ْلمَ ـى َا َل ـَك عَ رََكاتِ يَ بـَ امِ ـوَ اتَِك وَ نـَ ائَِف َصـَلوَ
ــ ْ ب ــٍد عَ َحمَّ ُ عِ م افِ لــدَّ ــاْلَحقِّ وَ َا ْلَحــقَّ بِ ــِن َا ِ ْعل ْلمُ ــَق وَ َا نـْغََل ِ ــا ا ِمَ ْلَفــاتِِح ل َق وَ َا ــا َســبَ ِمَ ْلَخــاتِِم ل َِك َا ُســول ِغ ِدَك وَ رَ امِ لــدَّ اِطيــِل وَ َا َ ْألَب َْشــاِت َا  َجي

يل ِ ْألََضــال  ) ٧(یشــیر الــى الحــدوث  وهــو اســم فاعــل) دامــغ (  إلــى) مغــه ید( لشــكلیة محــوًال البنیــة ا )٦()) ◌ِ َصــْوالَِت َا
 لإلنســانلهــالك الضــالل ووجــه االســتعارة كــون الــدمغ مهلكــًا ) ع( اإلمــاماره عوالحــدوث هنــا هــو فعــل الــدمغ اســت

ه اســتعمال تلــك الصــیغة ، وهــو تخصــیص یعضــد) ٨()ص(الرســول  أفعــالك الباطــل ومحــاه مــن اهلــفأشــبه مــن 
فـي كسـره ) ص ( حققـًا علـى یـد النبـي ون الـدمغ ثابتـًا وموعلیـه یكـ  )٩( ))أدوم واثبـت مـن الفعـل ((فأسم الفاعل،

ة لتوكیـــد المعنـــى حـــدة الصـــرفیة المقیـــدالو ) أل (ك المعنـــى دخـــول الســـابقة زر ذلـــلصـــوالت الباطـــل والضـــالل یـــؤا
  المنسجم مع تلك الدالالت ،) اسم الفاعل (عنه بـ  وتقویته المعبر

إیثـار كلمــة أو عبـارة او تركیــب هــو ان  إلــىفع المنشـئ التــي تــد األسـبابمــن  إّن : ((یقـول ســعد مصـلوح        
    ٠ )ع(وهذا ما تحقق في قوله ) ١٠())مطابقة للحقیقة التي یتحدث عنها  أكثریكون ما اختاره 

                                      
   ٢/٨٣: محمد تقي  مصباح الیزدي : معارف القرآن  )١(
 ٢/٣٠٢: ابن فارس : مقاییس اللغة  )٢(
 ٢٨٥/ ١٤:المیزان :، وینظر  ٢١١:  ر الصحاحمختا )٣(
 ٣/٤٩٧: الشوكاني : فتح القدیر :ینظر )٤(

 ٣١٤- ٣-الزجاج :معاني القرآن  )٥(      
  ١١٠:  ٦/  ٧١خ : شرح نھج البالغة  )٦(      

  ٦٧: الفضائل احمد بن علي بن مسعود  أبو: في الصرف  األرواحمراح :ینظر)٧(
  ٢٥١:  : في نھج البالغة ) ع( يعل اإلماممن بالغة :ینظر)٨(
  ٩٣- احمد مختار عمر-هللا الحسنى دراسة في البنیة والداللة  أسماء)٩(

    ٢٣،٢٥ :سعد مصلوح  -  إحصائیةدراسة لغویة  األسلوب  )١٠(     



 ٨٥

  
    
د مســـتثمرًا دالالتـــه ومستشـــرفًا آفاقـــه لمالحـــظ داللیـــة تجســـ القرآنـــيبانفتاحـــه علـــى الـــنص ) ع( اإلمـــامویســـتمر  

ــْن ) : ((ع(یقــول ،  آن الكــریم والتشــرب بمعانیــهالتفاعــل مــع أي القــر  ــوٍّ مِ ْخُل ــهِ وَ الَ مَ تِ ــْن رَْحمَ ــوٍط مِ ْقنُ ــرَ مَ يـْ ــهِ َغ لَّ ِ ْلَحْمــُد ل َا
ــٌة  ــهُ رَْحمَ نْ ُح مِ ــرَ بـْ ــِذي الَ تـَ لَّ ــهِ َا اَدتِ َ ــْن ِعب نَْكٍف عَ ْســتـَ ُ ــهِ وَ الَ م ِ ت رَ غْفِ ــْن مَ ُوٍس مِ ــْأي ــهِ وَ الَ مَ تِ ــةٌ نِْعمَ ــهُ نِْعمَ ْفَقــُد َل وهــو یستحضــر )١())وَ الَ تـُ

ـِه { :قوله تعالى  ـِة اللَّ ـوا ِمـن رَّْحمَ ُط ْقنَ ى َأنفُِسِهمْ َال تَ فُوا َعَل ِذیَن َأْسرَ اِدَي الَّ ا ِعبَ َال {َ : وقولـه تعـالى ]٥٣الزمـر[}قُْل یَ
ـــِه  ِح الّل وْ ـــَأُس ِمــــن رَّ یْ ُ َال یَ ــــه نَّ ـــِه ِإ ِح الّل وْ َأُســـوْا ِمــــن رَّ یْ َال الیســـتكبرون (: وقولـــه تعــــالى] ٨٧یوســــف[}تَ ــــِه وَ اَدتِ َعــــْن ِعبَ

وَن یَ  حیـــث تمثلهـــا بصـــیغ اســـم ، لمقاصـــد داللیـــة  اإلمـــامفـــي نـــص  األبنیـــةیر اغـــمـــع ت] ١٩: األنبیـــاء[)ْستَْحِســـرُ
مـن  الیـأسأس مـن الخیـر وقیـل اشـد یـوفي التهذیب ال )٢(والقنوط الیأس ، )مستنكف،  لومخ، مقنوط ( المفعول 

منـه وانكفتـه أي نزهتـه  أنفـتواسـتنكفت منـه أي  الشـيءواالسـتنكاف مـن نكـف مـن )٤(وقیل ضد الرجـاء )٣(ي الش
مـــاقیس  إذاللداللـــة علـــى الحـــدث والحـــدوث وذات المفعـــول فضـــًال عـــن داللتـــه علـــى الثبـــوت  )٥(عمـــا یســـتنكف 

      .)٦(بالفعل وعلى الحدوث اذا ماقیس بالصفة المشبهة 
انــه الیقــنط مـن رحمتــه وال ییــأس مــن مغفرتــه ) مقنـوط ، ومــأیوس ، ومســتنكف ( حــدث فــيفداللتـه علــى ال      

ففـــي رحمتـــه ســـبحانه وتعـــالى عمـــوم وســـعة تشـــمل الخالئـــق فـــي الـــدنیا (( وأبـــداعـــن عبادتـــه دائمـــًا  ســـتنكفیوال
ْت ُكـلَّ َشـْيٍء { كما قـال سـبحانه  واألخرى ِسـعَ ـي وَ تِ ْحمَ رَ دوث ، أي الداللـة هـذا معنـى الحـ )٧())]١٥٦األعـراف[}وَ

  ٠ل وهو رحمة اهللا بعبادهالزمنیة المطلقة لذلك الفع
التنكیـر للداللـة علــى  وبهیـأةتلـك الصـیغ حملــت معهـا داللـة الوصـف هللا سـبحانه وتعــالى  أن فضـًال عـن        

  .المتعلقة باهللا سبحانه وتعالى  األلفاظوالعموم في هذه  اإلطالق
حـــرازتكثیـــف الوصـــف  لغـــرض )فعـــال ( ة وتـــارة تســـتعمل صـــیغة المبالغـــ       ) ع(فـــي المتلقـــي یقـــول  األثـــر وإ

اءِ َضـالَلَ (( ةٍ وَ دُعَ ْشغُوٌف بَِكالَِم بِْدعَ بِيِل مَ لسَّ للَّهُ إَِلى نـَْفِسهِ فـَُهوَ َجائِرٌ عَْن َقْصِد َا ٌ وََكَلهُ َا ـْن رَُجل ـهِ َضـالٌّ عَ ـتََن بِ تَ فـْ ِ ـِن ا ِمَ ـٌة ل نَ تـْ ةٍ فـَُهـوَ فِ
ْن كَ  ْهـٌن ُهَدى مَ ِ رَ ـرِه ْ ي ا َغ َ اٌل َخطَاي اتِهِ َحمَّ َف ْعَد وَ اتِهِ وَ بـَ َ قـْتََدى بِهِ فِي َحي ِ ِن ا ِمَ ُِضلٌّ ل َلهُ م ِهـيٌن [ اَن قـَبـْ ـهِ ] رَ تِ وهـو توظیـف  )٨())بَِخِطيئَ

ـالِِهمْ {: یستدعي قوله تعالى  َ َأثْقَ اًال مَّع َأثْقَ مْ وَ ُ ه اَل نَّ َأثْقَ ْحِمُل یَ َل ویحملـون الخطایـا التـي  فسـهمأنفـي ]  ١٣العنكبـوت[}وَ
  . )٩(ظلموا بها غیرهم 

غیـــره  ألثقـــالالمبالغـــة فـــي الوصـــف لـــذلك الحامـــل  حمـــال لقصـــدبصـــیغة المبالغـــة ) ع( اإلمـــامعبــر عنهـــا       
 وة وتفخیمـًا لـذلك العمـل وهـو النـوءالتنكیـر لمـنح المعنـى قـ بهیـأةوالمحاسـب علیهـا ، یعضـد ذلـك مجیـئ الصـیغة 

   ناءـــهذا البمایدل علیه  باقتضاءة له ــــوكأنها صفة مالزم ـــرینخاآلل ـــله وحمـبحم
 

   ١١٩:  ٣/  ٤٥خ : شرح نھج البالغة  )١(
 ٣٢٨ -٥: لسان العرب :ینظر )٢(
 ٢٥/ ٩: األزھري : تھذیب اللغة :ینظر )٣(
 ١١٣/ ٤: ابن االثیر : النھایة في غریب الحدیث :ینظر )٤(
 المكان نفسھ: ن .م :ینظر )٥(
  ٥٩: في العربیة معاني االبنیة :ینظر )٦(
 ٢٤٤/ ٤: الھاشمي الخوئي : نھج البالغة  منھاج البراعة في شرح )٧(
  ٣٦٢:  ١/ ١٧خ :شرح نھج البالغة  )٨(
   ١٩٢/  ٨: الطوسي : التبیان في تفسیر القرآن  )٩(



 ٨٦

                                                                 
وهــو .)١( ))تحصــل المبالغــة فیــه بحســب زیــادة الفعــل(( :لزركشــيیقــول ا الصــیغ داللــة علــى المبالغــة أقــوىهــو و

 واالســــتمرار وبشــــكل یقتضــــي التكــــرار)٢(الشــــخص  مــــا یمتهنــــه أومــــن المالزمــــة والمداومــــة علــــى الصــــفة  أكثــــر
  ) ٣(.والتجدید  واإلعادة

ذلك االسـتعمال وبهـذا تتضـح علـة التعبیـر بـ )٤(فضًال عما یعطیه االسم المشتق من تعلـق المعنـى بالـذات         
فـي الرجـل او النـوع الـذي تلـك الصـفة حمـل خطایـا اآلخـرین  األولـى: ویمكـن حصـرها بـزاویتین ) ع( اإلمامعند 

شـكل ثابـت جعلـه ب  والمالزمـة لهـا المداومـة علـى حمـل خطایـا اآلخـرین: یبغضه اهللا سـبحانه وتعـالى ، والثانیـة 
  خالئق الى اهللا سبحانه ،من بغض ال

تعددیــة المعــاني هــو نتیجــة لتفاعــل المتلقــي مــع الــنص واســتجابة  إلــىالمفضــي  اإلســهامن هــذا فــأ ومــن ثــم     
ودالالتــه البعیــدة فضــًال عــن دقــة االســتعمال اللغــوي وطواعیــة اللغــة اذا مــا اریــد الحصــول منهــا علــى  هلموحیاتــ
ـو { یقول تعالى)٥(الفهم  أنواع أحسن نُوا لِمَ تَقُوُل ِذیَن َآمَ ا الَّ َ ا َأیُّه ـوَن یَ ُل ْفعَ ـا َال تَ  إلـى) ع( اإلمـامعمـد ] ٢الصـف[}َن مَ

ـِر ِعْلـٍم ) ((ع(یقـول ، بهذا الشكل  وتوظیفهمحاكاة هذا النص  ْ ـٍل [ قـَـْوالً بِغَي رٍَع ] عَمَ ـِر وَ ْ ي ـْن َغ ـةٍ مِ ْفَل ـةٍ [ وَ َغ عـًا ] ِعفَّ وَ َطمَ
ــِر َحـــقٍّ  ْ ي ــي َغ لتثبیــت حقیقـــة  ام المفضــي الــى التـــوبیخوباســوب االســـتفه) قــوًال (مســتعمًال صــیغة المصـــدر . )٦()) فِ

مـن المقـت الشـدید والخـزي  ي ذلـكیـامهم بمـا قـالوا تـذكیر لهـم بمـا فـفعدم ق(( المخاطبین ووسمهم بهذه الصفات 
وغیــاب عنصــر الــزمن عنــه فالمصــدر حــدث  )٨(امــا لمــاذا اســتعمل المصــدر فلداللتــه علــى الحــدث  )٧()) األكیــد

ن مجرد عن السیاق او مـا یسـمى بداللـة الصـیغة ، واالكیـف یمكـن تجریـد أي كا إذا)٩(غیر مقترن بزمان معین 
وهــو ((اذ كــان محــدداً بمناســبة ) ع(عــن وقوعــه فــي زمــن مــا ، والــدلیل حصــول ذلــك التــوبیخ فــي زمنــه  حــدث

المخالفـة بـین القـول (تثبیـت تلـك الحقیقـة  علـى بـدل باسـتعمال )١٠())لما حدث في اإلطـراف  أصحابهاستنهاض 
وهـو )١١())فالتعبیر بالمصـدر یكسـب الكـالم معنـى المصـدریة والحالیـة ((ومن ثم المبالغة في وصفها )  مل والع

مــا هــو انســب للتعبیــر عــن  واأللفــاظاختـار مــن الصــیغ  ((ســمات االختیــار عنــد المبــدع ،فالمبــدع هنــا سـمة مــن 
   . )١٢())تجربته ومعانیه الدقیقة

  
  
  
 

  ٥٢١/ ٢:  البرھان في علوم القران  - )١(
 ١٠٩: بنیة في العربیة معاني اال:ینظر )٢(
  ١٠٩: ن .م:ینظر )٣(
 ١٠٤: لكاني الزم: ھان الكاشف عن إعجاز القرآن البر:ینظر )٤(
 ٢٥٧:  : النص عند العرب  استقبال:ینظر )٥(
 ٩٠:   ٢/  ٢٩خ : شرح نھج البالغة  )٦(
  ٢١/  ٤: منھاج البراعة في شرح نھج البالغة  )٧(
  ٥٨: ھادي نھر : ، والنیابة النحویة من خالل القرآن الكریم ١١٤: ابن جني : اللمع في العربیة :ینظر  )٨(
 ٣٩: ، والنیابة النحویة من خالل القرآن الكریم  ١٣٦، ،  ٥٧: الكلمة دراسة لغویة معجمیة :ینظر )٩(
   ٩١:  ٢/  ٢٩خ : شرح نھج البالغة ) ١٠(
   ٧٢/ ٢: فاضل السامرائي : معاني النحو ) ١١(
  ٦٩ :القرآن الكریم  الصرفي في اإلعجاز) ١٢(
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اءِ ): ((ع(وفــي قولــه        ْلَهــوَ ْألَرَْجــاءِ وَ َســَكائَِك َا اءِ وَ َشــقَّ َا ْألَْجــوَ ــَق َا هُ فـَتْ َْحاَن ــمَّ أَنَْشــَأ ُســب وهــو معنــى مــأخوذ مــن ))ُث
ــا { : قولـه تعــالى  مَ اهُ ْقنَ تَ قــًا فَفَ تْ ـا رَ تَ َض َكانَ اْألَرْ اِت وَ اوَ ــمَ بــدًال ) فتــق (اسـتعمل المصــدر  )١(]٣٠األنبیــاء[}َأنَّ السَّ
كانتـــا رتقـــًا أي :  أقـــوالقیـــل فـــي معنـــاه  )٢())شـــيءصـــحیح یـــدل علـــى فـــتح فـــي  أصـــل ((وهـــو –مـــن الفعـــل 

السـماء ملتصقتین ففصل اهللا بینهما بهذا الهواء وقیل كانتا رتقـًا السـماء ال تمطـر واألرض التنبـت ففتـق اهللا 
 ) .٣(هما ـفـــرج فیهـــا فصـــدعهما عمـــا یخـــرج منـــ منســـدتین الوقیـــل معنـــاه كانتـــا .. بالنبـــات  واألرض ربـــالمط

جـالًال علـى سـبیل الـدوام ) الفتق ( لتأكید ثبوت تلك الصفة  في صاحبها وهو اهللا سـبحانه وتعـالى تعظیمـًا وإ
  ) ٤( واثبت واعم  فهو اشمل األزمنةواالستمرار ، لذا ناسبها استعمال االسم لكونه غیر مقید بزمن من 

تقانـهالسیاق كله سیاق حمٍد وثنـاء علـى الخـالق فـي قدرتـه  ّن أعن  فضالً          وحكمتـه حتـى سـمیت تلـك  وإ
اســتعمال المصــدر النســجامه مــع مطالــب المقــام والســیاق  ىولفــاأل ومــن ثــم)٥() التوحیــد ( الخطبــة بخطبــة 

  .في كالمه ) ع(توخاه  ما وهذا
ـْوَأمُ اَ : (( ) ع(ومثلـه قولـه       َ تـَ ـاء َف ْلوَ ـهُ إِنَّ َا نْ ـى مِ ـُم ُجنَّـًة َأْوَق ) وفـاًء ( حیـث اسـتعمل المصـدر  )٦())لصِّـْدِق وَ الَ َأْعَل

فـــي ســـیاق المـــدح بكونـــه ردیفـــًا للصـــدق الـــذي ورد كثیـــرًا ومؤكـــدًا فـــي القـــرآن الكـــریم لعظـــیم مكانتـــه ورفعـــة 
ــ{ :قــال تعــالى ، منزلتــه  نقُُضــوَن اْلِمیثَ َال ِی ــِه وَ ــِد الّل ْ ه عَ ــوَن ِب وفُ ُ ــِذیَن ی ــوَن { :وقولــه تعــالى  ] ٢٠الرعــد[}اَق الَّ وفُ ُ ی

ْستَِطیرًا  ُ مُ مًا َكاَن َشرُّه وْ َخافُوَن یَ یَ النَّْذِر وَ   ] ٧اإلنسان[}ِب
ووفـى .. وغیرها من اآلیات المتضـمنة لتلـك اللفظـة التـي تعنـي مـا یقابـل الغـدر یقـال وفـى بعهـده وفـاًء      

  .)٧(أي تم وكثر .. یفي بالكسر  الشيء
تلــك الفضــیلة واستحضــارها بشــكل دائــم  إبــرازبــذلك التشــكل المصــدري للداللــة علــى ) ع( اإلمــاما تمثلهــ     

: عنـد قولــه تعــالى ) ع( اإلمــامفـي ذهــن المخاطـب لمــا تـدل علیــه الصـیغة مــن ثبـوت وفــي نـص آخــر یقـف 
وَن { ــرُ ْفتُ ــارَ َال یَ َ النَّه ــَل وَ یْ َســبُِّحوَن اللَّ ُ  نوال یســامو عــن ذلــك  نوال یضــعفو  أي ینزهــون اهللا دائمــاً ]٢٠األنبیــاء[}ی

بیح مـــنهم مجـــرى التســـ أي الیشـــغلهم عـــن التســـبیح رســـالة:(( قـــال الزجـــاج )٨(اللیـــل والنهـــار  وقیـــل یصـــلون
  .)٩( ))فكذلك تسبیحهم دائم شيءعن النفس  كمجرى النفس منا الیشغلنا

  

  

   

  ١٠٠:  ١/  ١خ: شرح نھج البالغة )١(
 ٤٧١/ ٤:مقاییس اللغة  )٢(
  ٢٤٢/  ٧: تفسیر القرآن التبیان في :ینظر )٣(
  ٩: في العربیة  األبنیةمعاني :ینظر )٤(
  ١٠٤،  ١٠٣:  ١/١: شرح نھج البالغة :ینظر )٥(
  ٢٤٥:  ٢/  ٤١ن                 خ . م )٦(
  ٧٣٠: ابو بكر الرازي : مختار الصحاح  )٧(
 ٤٩٨/ ٣:فتح القدیر  )٨(
                ٣١٦شبر–تفسیر القران الكریم -   ٣/٣١٤:-الزجاج–معاني القرآن  )٩(
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ــَداِن : (() ع(ث عنــه بشــكل آخــر یقــول دویتحــ    ْ ْألَب ُة َا ــرَ ُقــوِل وَ الَ فـَتـْ ُ ْلع ــوِن وَ الَ َســْهوُ َا ُ ي ْلعُ ــْومُ َا غَْشــاُهْم نـَ محــوًال ) ١()) الَ يـَ
ویقـال افتـر الرجـل فهـو  )٢(بعد حدة ولین بعد شدة وضعف بعد قـوة والفتور سكون ، ) فترة ( مصدر  إلىالفعل 

  ) ٣(. تر  اذا ضعفت جفوته وانكسر طرفه مف

المالئكـة ولـو لمـرة واحـدة استشـعارًا بعظمـة طـاعتهم  عـن )الفتـور ( نفـي ذلـك الحـدث ) ع( اإلمام  به أراد         
   ) ٤())لتسبیح والتحمید له سبحانه فهم من الذین الیملون ا(( وانقیادهم هللا سبحانه وتعالى 

مجــردًا عــن الــزمن وهــذا  )٥()) المصــدر للمــرة الواحــدة اال فــي فعلــةلــیس فــي كالمهــم : (( قــال الســیوطي      
ذلـــك ان قیمـــة الداللـــة  علــى یعنــي ثبـــوت تلـــك الحالــة وتواردهـــا بصـــفة تالزمیـــة الیمكــن ان تتغیـــر او تتوقـــف زد

علـى فخامــة ذلــك عــة المقدمـة هللا ســبحانه وتعـالى والموظفــة بصـیغ تــدل المنتجـة جــاءت منسـجمة مــع حجـم الطا
   )غفلة النسیان ، األبدانفترة  ،سهو العقول، نوم العیون ( الحدث 

ثبــوت ذلــك الفعــل الصــادر مــن المالئكــة وفــي الوقــت نفســه یؤكــد تســامي ذلــك  إلــىوكلهــا مصــادر تشــیر      
  ٠الصنف من المخلوقات على تلك الطاعة الدائمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
   

   ١٠٦:  ١/  ١خ : شرح نھج البالغة )١(
 ٦٢٢:: القرآن  ألفاظمفردات :ینظر )٢(
  ٤٠٨/ ٣:النھایة في غریب الحدیث :ینظر )٣(
  ١٠٧:  ١/  ١خ: شرح نھج البالغة  )٤(
  ٨٠/  ٢: السیوطي :  وأنواعھاالمزھر في علوم اللغة  )٥(
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  داللة صيغ الجمـــــوع : 

في استعمال صیغ الجموع واختیار صیغة بعینها یسهم فـي إثـراء الداللـة وتنوعهـا مـن حـال إلـى  التنوع إّن       
 إلــىقصــد ) مــورفیم ال( حــال فــالتحول عــن فكــرة الكلمــة فــي التحلیــل اللغــوي الصــرفي إلــى فكــرة الوحــدة الصــرفیة 

  )١(الموضوعیة الدقة والوضوح و 

یثـــاركـــل صـــیغة لهـــا مكانهـــا وداللتهـــا فـــي االســـتعمال  إّن وهــو بـــال شـــك یعنـــي         بعینهـــا لـــه دواعیـــه  ةواحـــد وإ
تُْم ) : ((ع(ومقاصـده یقـول  رْ هِ إِْن َأْسـرَ َْضـتِ ـي قـَب ُُكْم فِ ـب َقلُّ ـِدهِ وَ تـَ َ اِصــيُكْم بِي ـهِ وَ نـَوَ نِ ْ ي َ ـتُْم بِع ـِذي أَنـْ لَّ ـهَ َا للَّ ـاتـَُّقوا َا ــتُْم   َف نْ ـهُ وَ إِْن َأْعَل مَ ِ ل عَ

اِطال َ ثْبِتُوَن ب ُ طُوَن َحّقًا وَ الَ يـ ُْسقِ امًا الَ ي رَ َِك َحَفظًَة كِ ْد وَكََّل بَِذل هُ َق َ ب   .)٢())◌ً َكتَ
یَن : وهــــو إشــــارة لقولــــه تعــــالى       ِب امــــًا َكــــاتِ َحــــاِفِظیَن ِكرَ ُكمْ َل ــــیْ إِنَّ َعَل یعنــــي مــــن المالئكــــة  } ١١-١٠االنفطــــار{{وَ

وهــــي علــــى وزن ) حفظــــة (اســــتعمال ) ع(ثــــر اإلمــــام آ)٣(ون علــــیكم مــــاتعملون مــــن الطاعــــة والمعصــــیة یحفظــــ
  ) .فعلة (

وبـررة وجهلـة وظلمـة وفجـرة  فسـقةوذلك نحـو ) فعلة( یكسرونه على )فاعًال  ( ما كان أما((  :قال سیبویه      
مـع وارث وحفظـة جمـع حـافظ وسـفرة جمـع ج كورثـة ) فاعـل ( قرآن جمعًا لــ ، وقد جاء في جمیع ال)٤()) وكذبة 

لمقصــد داللـي یكمـن فــي  )٦( ))جمعـًا لوصـف مــذكر عاقـل صـحیح الـالم((ویكـون  )٥(سـافر وكـذلك فجـرة وكفــرة 
حصــاء إعمــا دون غیــرهم مــن مــن هم ، لتخصــیص هــذا الصــنف مــن الخلــق وهــم مــن المالئكــة لحفــظ العبــاد وإ

فـــي العمـــل )٧())الحـــدث  معنـــى  إلـــىالعقـــالء ویفتقـــر  هـــذا الجمـــع یـــدل علـــى الصـــنف المعـــین مــن((الخلــق الن 
ــا {: البشــارة للمــؤمنین  بإعطــاءالمالئكــة متنوعــة منهــا مــا یكــون  أعمــال ّن إالمخصــوص ، إذ  بُّنَ وا رَ ــاُل ــِذیَن قَ نَّ الَّ ِإ

ــوا َال تَْحَزنُ َالئَِكــُة َأالَّ تََخــافُوا وَ ِهمُ اْلمَ ــیْ ــزَُّل َعَل نَ تَ وا تَ امُ ــمَّ اْســتَقَ ــهُ ُث ــي ُكنــتُمْ تُوَعــُدوَن  وابشــروا اللَّ تِ ــِة الَّ اْلَجنَّ ] ٣٠فصــلت[}ِب
َحـاِفِظیَن {: عبـاد اهللا كقولـه تعـالى  أعمـالومنها مـا یقتضـي تسـجیل  ُكمْ َل ـیْ إِنَّ َعَل یَن  وَ ِب امـًا َكـاتِ -١٠االنفطـار [}ِكرَ

وَن { :  وقولـــه ] ١١ ُكـــرُ ــــا تَمْ ــــوَن مَ ُ ب ْكتُ ا یَ نَ ُســــَل نَّ رُ ِقیــــٌب {:وقولــــه ]    ٢١:یــــونس[}ِإ ــــِه رَ َدیْ الَّ َل ٍل ِإ ــــوْ ْلِفـــُظ ِمــــن قَ ــــا یَ مَ
یٌد    ] ١٨: ق[}َعتِ

  

  

  

  

   ١٦٤: العربیة وعلم اللغة الحدیث :ینظر )١(
  ٩٢:  ١٠/  ١٨٤خ : شرح نھج البالغة    )٢(
  ٤٥٠/  ٥: مجمع البیان ،  ٢٩٢/  ١٠: التبیان في تفسیر القرآن :ینظر )٣(
  ٦٣١/  ٣: الكتاب  )٤(
  ٤١:القرآن  ألفاظمفردات :ینظر )٥(
  ١٥٠: في العربیة  األبنیةمعاني ،  ١١٧التطبیق الصرفي  )٦(
  ١٥١: في العربیة  بنیةاألمعاني  )٧(

  



 ٩٠

َكــــِة {: ومنهــــا مــــا یمــــد المــــؤمنین      آلئِ ــــَن اْلمَ ٍف مِّ ــــِة آَال ثَ ثََال بُُّكــــم ِب ِمــــدَُّكمْ رَ ُ ْكِفــــیُكمْ َأن ی ــــن یَ یَن َأَل ِمنِ ــــؤْ ْلمُ ــــوُل لِ قُ ْذ تَ ِإ
یَن  نـَزِل مــا یبتغیـه مــن  لتحدیـد ) ع( اإلمـاملـق منهــا انط األخــرى التـي عمـالاإلوغیرهــا مـن ) ١(]١٢٤آل عمـران[}مُ

هــو مــا یثبــت ذلــك وفــي اســتعمال ) فعلــة (م فكــان الــوزن هوبصــیغة تناســب ذلــك وتــدل علــى أســمیت األنــواعتلــك 
  )ع( اإلمامختیار عند آخر تظهر المقصدیة في اال

ــهِ : ((یقــول         للَّ ــورُ َا ُ ــْت أُم ــتُْم  وَ َكاَن ْ ــِزَلتُِكْم وَ أَْلَقي نْ ــْن مَ ــَة مِ لظََّلمَ ــتُُم َا نْ كَّ ِجــُع َفمَ ُكْم تـَرْ ْ ــي َل ــنُْكْم تَْصــُدرُ وَ إِ ــِردُ وَ عَ ُكْم تَ ْ ــي َل ِهْم عَ ْ ــي َل إِ
ا ــَهوَ لشَّ ــي َا وَن فِ َِســيرُ َهاِت وَ ي ــبـُ ــوَن بِالشُّ ُل ْعمَ ــِديِهْم يـَ ْ ــي أَي ــهِ فِ للَّ ــورَ َا ُ ــتَُكْم وَ َأْســَلْمتُْم أُم والظلمــة جمــع ظــالم مــن صــیغ ) ٢())ِت َأِزمَّ

جمـوع التكســیر وظفـت لغــرض التأكیــد والتخصـیص ، فــي تبیـان منزلــة الظلمــة وكـونهم ممــن یضـل ویثیــر الشــبه 
  ویبعد عن الحق 

) الظلمــة دون غیــرهم (وهــو تحــٍر دقیــق االســتعمال یكشــف عــن تحدیــد هــذا الصــنف وطبیعــة عملــه وهــم        
ـــــذین ورد ذكـــــرهم بمقاصـــــد متنو  ـــــمُ {ِ   : عـــــة فـــــي القـــــرآن الكـــــریم قـــــال تعـــــالى ال ــــــئَِك هُ َل ُأوْ ـــــنُكمْ فَ م مِّ ُ لَّه ـــــوَ تَ ـــــن یَ مَ وَ

وَن  الِمُ وتمـردوا علـى ربهـم وظلمـوا الحیـاة فیمـا یمثلـه مـوقفهم مـن عـدوان  أنفسـهم اظلمـو الذین ]  ٢٣: التوبة[}الظَّ
                                                                  وغیرها من اآلیات )٣(الحق وتقویة الباطل  إضعافعلى الحیاة في 

اِهَق : ((یقــول ) . ع( اإلمــامة فلهــا داللتهــا عنــد لطبیعــا أمــا      ــَل َشــوَ َهــا وَ َحمَ افِ ــْن تَْحــِت َأْكنَ ــاءِ مِ ْلمَ ُْج َا ــا َســَكَن َهــي فـََلمَّ
افِ  ـى َأْكتَ َل ُذَِّخ عَ ْلب لشُّمَِّخ َا اِل َا َ ْلِجب َهـا َا وفِ يِن أُُن انِ ـرَ ـْن عَ ـوِن مِ ُ ي ْلعُ ـابِيَع َا نَ ـرَ يـَ خ هـي صـفة للجبـال قـد وردت فـي والشـمّ  )٤()) َهـا َفجَّ

اتـًا { :قوله تعالى  ـاء فُرَ اُكم مَّ نَ یْ َأْسـقَ اِسـيَ َشـاِمَخاٍت وَ وَ ا رَ َ ا ِفیه ْلنَ َجعَ جبـاًال  رضاألأي وجعلنـا فـي ] ٢٧المرسـالت[}وَ
  )٥(یاتثابتة عالیة فالشامخات العال

بصـــیغة جمــع التكســیر لمـــا یــدل علیـــه مــن حركـــة ) ع( أوردهــااذ ) ع( اإلمـــامبلحــاظ التبــاین فـــي اســتعمال        
فـي  مـن االهتـزاز ، أي لـو لـم تكـن هـذه الجبـال لكـان األرضتمنـع  لمرسـاةفالجبال هـي كا) ٦(بالفعل  وكثرة القیام

المســتمرة ودور الجبــال فــي  األرضســتعمال مــع حركــة وعلیــه یتناســب ذلــك اال)٧(اســتعداد لالهتــزاز دائمــاً  األرض
والمسـارات المرتبطـة  األرضالحركـة الظـاهرة لخلـق  إلـىضطراب فضـًال عـن السـیاق الـذي یشـیر حفظها من اال

  . وغیرها ) الماء والجبال والعیون ( بها 
  

  

  

   

   ٩١ – ٩٠/ ٢: معارف القرآن :ینظر )١(
  ١٣٨:  ٧/  ١٠٥خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ١١/٦١فسیر من وحي القرآن ت:ینظر )٣(
  ٣٣٨:  ٦/  ٩٠خ :شرح نھج البالغة  )٤(
  ٢٥٣/  ٢٠: المیزان في تفسیر القرآن ،  ٢٢٨/  ١٠: التبیان في تفسیر القرآن :ینظر )٥(
  ١٥٢: معاني االبنیة في العربیة :ینظر )٦(
  ٥٠/  ٢: معارف القرآن :ینظر )٧(
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ـــ) : ((ع(یقـــول  آخـــروفـــي نـــص       ـــَل مِ ََس َجَهائِ ب ـــاقـْتَ ـــْن ُضـــالٍَّل َف يَل مِ ِ ـــاٍل وَ َأَضـــال وهـــو تكـــرار مكثـــف فـــي  )١())ْن ُجهَّ
ــو جهائــل (اســتعمال الصــیغ  ّ ل ، التــي مقــت الموصــوف بتلــك الخصــا إلــىیشــیر ) ل ضــّال  و أضــالیلو ) ( ال جه

یَن { : ذمهــا القــرآن الكــریم فـــي عــدد مــن آیاتــه قـــال تعــالى  ــَك َأن تَُكـــوَن ِمــَن اْلَجــاِهلِ نِّــي َأِعُظ وقولـــه ] ٤٦هــود[}ِإ
وَن {: تعالى  ُ ب َكذِّ الُّوَن اْلمُ ا الضَّ َ نَُّكمْ َأیُّه مَّ ِإ                                                                                                               .صه ع منها ن( اإلمامالتي استلهم ] ٥١الواقعة[}ُث
ّ ( ملة لصیغ المستعداللة ا أما       هـو التكثیـر والمبالغـة  مـن دالالت هـذا البنـاء أّن من في كفی) لال وضّال جه

والفعــل هــو اكتســاب الجهــل والضــالل بشــكل مفــرط ومفســد للحــال نتیجــة تصــور خــاطئ  ) ٢(فــي القیــام بالفعــل 
دعاء في العلم لـذلك ناسـبه هـذا الجمـع  ویطـرد                  .تلـك الحقیقـة الموصـوفة  إلـى لإلشـارةللمعرفة وإ

موقـف  مـن تبـدل حـال وسـوءالدنیا وما یعتریهم  أهل أحوال) ع(  اإلماموصف آخر على هذا الوزن یصف فیه 
،  

َْسـَلُم نـُزَّالَُهـا) : ((ع(یقول         الَُهـا وَ الَ ي ـُدومُ َأْحوَ ـٌة الَ تَ وَف ْعرُ ٌة وَ بِاْلغَْدِر مَ ْحُفوَف ضـم وتشـدید ل بالاز والنُّـ) ٣())َدارٌ بِاْلبَالَءِ مَ
، قد وظف بأقصى غایات التعلق والمبالغـة فـي حـب الـدنیا وبـوزن فعـال للداللـة علـى نفـي ) ٤(جمع نازل : الزاي

  .مستمر مإلیها حیث الخلود وال نعیذلك التعلق واالطمئنان 
لــه  وصــفًا آخــر مــن القــرآن الكــریم لیحــرك المتلقــي ویجعلــه یتواصــل باســتمرار مــع مــا اعــدّ ) ع(ویســتمد         

َهـا وَ الَ ) : ((ع(كان الموصوف هو الجنـة ، یقـول  إذاوبخاصة  يمُ عِ َقِطـُع َن نـْ ـاٌت الَ يـَ َفاِوتَ تـَ ُ ـاِزُل م نَ َفاِضـالٌَت وَ مَ تـَ ُ َدرََجـاٌت م
ـــَأُس  ْ ب ـــُدَها وَ الَ يـَ ِ مُ َخال ْهـــرَ َهـــا وَ الَ يـَ يمُ قِ ُ ـــُن م َ َْظع ـــَأُس [ ي ْ ي َها] يـَ نـُ تلـــك الـــدرجات ل یـــنوهـــو بـــذلك یحفـــز المخاطـــب ل) ٥())َســـاكِ

ـــُزًال { : والمنـــازل الخالـــدة ، قـــال تعـــالى  ُ ِس ن َدوْ ـــاُت اْلِفـــرْ ى { : وقولـــه تعـــالى ] ١٠٧الكهـــف[}َجنَّ ـــْأوَ ـــاُت اْلمَ ـــمْ َجنَّ ُ ه َفَل
  . ]١٩السجدة[}نُُزًال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٢٨٩:  ٦/  ٨٦خ : شرح نھج البالغة  )١(
  ١٤٨: في العربیة  األبنیةمعاني :ینظر )٢(
  ١٩٧:  ١١/   ٢٢١خ : شرح نھج البالغة  )٣(
 ٣٢٧:محمد عبده:نھج البالغة :ینظر )٤(
  . ٢٧١: ٦/ ٨٤خ : شرح نھج البالغة  )٥(

  
  
    
  



 ٩٢

وبصـیغة التنكیـر  )، النعـیم  ، الخلـد  المـأوىالفـردوس ، ( من ذلك التفاوت بین تلـك المنـازل ) ع( اإلمامانطلق 
رد فــي جمــع الثالثــي المزیــد وهــي صــیغ تطــ )مفاعــل (وبصــیغة جمــع التكســیر  لیهــاإ االنشــدادو لغــرض الترغیــب 

بالمیم ولیس الزائد قبل آخـره حـرف مـد وذلـك نحـو  ابالرباعي او الخماسي شرط ان یكون مبدوء اإللحاقلغرض 
وفــي مــا لحقــه التــاء ... ومبــرد ومبــارد  سعومــدا) مــدعس (وصــف للمــذكر والمؤنــث واســم اآللــة نحــو ) مفعــل (

   )١(مثل مكرمة ومكارم ) مفعلة ( نحو 
ــن یفهــي تحمــل معنیــثــم  ومــن     والتفــاوت  وتفیــد المبالغــة فــي مراتــب تلــك الجنــان) منزلــة ( تكــون جمــع  أن اإمّ

مفیـدة للمكـان الـذي یسـتوطن فیـه صـاحبه وهـي مشـعرة أیضـا بعظمـة ) لمنزل ( تكون جمعًا  أن ماإ و فیما بینهما 
مــن توجـه الـى تلـك المنـازل الرفیعـة لمـن القـرآن الكـریم غایتــه حـث االنسـان وا وكالهمـا مسـتمد. الجنـان وتبیانهـا 

  .خالل ما امر به ونهي عنه في هذه الحیاة 
الواقــع فــي كثیــر مــن كلماتــه ، حتــى یســتطاع قــراءة الكثیــر مــن  إلــىمســتندة ) ع(اإلمــام أغلــب نصــوص  وتبقــى 

 الداللـة یـأتي مـن حالـة إنتـاجان  إلـى الـدكتور صـالح فضـلیـذهب نصوصه في ضوء األحداث المعبر عنهـا ، 
وهـذا مـا ) ٢(لغـرض لفـت االنتبـاه بالتشـكل الـذي یجعـل مـن الـنص یغـدو جمالیـا  ؛التنقل من األداء اللغوي اآللي 

ْعـِدُلوَن عَ ) ((ع(قولــه یـتلمس فــي  ــاْلَجْوِر الَ يـَ ــوَزِعيَن بِ ُ هُ وَ م وَن ِْصـرُ ب ُ ْلَحــقِّ الَ يـ ــِن َا ــارَى عَ َ ـْومٍ َحي ــى قـَ َل ِســيِر إِ ْلمَ ِ دُّوا ل ْسـتَعِ ِ ــهِ ا ــهُ بِ ٍ نْ ُجَفــاة
لطَِّريــــقِ  ــــِن َا ُكــــٍب عَ ــــاِب ُن تَ ْلكِ ــــِن َا اِط {  :نكــــب عــــن كــــذا أي مــــال قــــال تعــــالى ((: قــــال الراغــــب ) ٣()) عَ ــــرَ َعــــِن الصِّ

وَن  ُ ــــاِكب نَ بــــاآلخرة عــــن ذلــــك الصــــراط او جــــنس  اإلیمــــانأي ان هــــؤالء الموصــــوفین بعــــدم  )٤())]٧٤المؤمنــــون[}َل
عـن حـدث او صـف دنیـوي والثانیـة ، اسـتعمال  األولىبمغایرتین  )ع( اإلماماستعمله  ،)٥(الصراط لعادلون عنه 

حیـــارى ، (عــن الحـــق بكــونهم  ىصـــفة القــوم الحیـــار  إثبــاتوهــي جمـــع ناكــب ، لغـــرض ) نكـــب (جمــع التكســیر 
وهي صفات تقتضـي التعبیـر بمـا یـدل علـى االسـمیة )  موزعین بالجور ، جفاة عن الكتاب ، نكب عن الطریق 

حقـــائقهم  بإظهــارعــن الحـــدث ، فكــان جمـــع التكســیر المناســب لـــذلك الوصــف المحمـــل  او یقتــرب منهــا ویبتعـــد
  .المعلنة والخفیة تجنبًا واستشعارًا من خطرهم

  
  
  
  
  
  
  

  ،  ٦١٢/  ٣: الكتاب :ینظر )١(
 ١٣٨: صالح فضل : الشعریة المعاصرة  األسالیب:ینظر )٢(
  ٨٣:  ٨/  ١٢٥خ : شرح نھج البالغة  )٣(
  ٢٥١    ٠ ٦: لسان العرب ،  ٨٢٢: القرآن  ألفاظمفردات  )٤(
 ٦١٣/  ٣: فتح القدیر :ینظر )٥(

  
  
    



 ٩٣

 یــؤدي)١(مختلــف  شــيءالتغیــرات فــي البنــى اللســانیة تكــون كــل طریقــة فــي القــول هــي حقیقتهــا قــول  وبهــذه    
  .معنى مغایرا تفرضه طبیعة النص بمكوناته المختلفة 

ُهْم ُســـــُجو ((   ) :ع(وممـــــا ورد فـــــي وصـــــف المالئكـــــة قولـــــه      ـــــنـْ ُوَن وَ َصـــــافُّوَن الَ مِ تَِصـــــب نْ ـــــوَن وَ رُُكـــــوعٌ الَ يـَ ُ رَْكع دٌ الَ يـَ
ــونَ  ُل َزايـَ تـَ خــط  ىعلــ الشــيءوالصــف هــو ان تجعــل  )٣(أي صــافون فــي الصــالة بــین یــدي خــالقهم الیتزایلــون )٢())يـَ

  ،) ٤(ونحو ذلك واألشجارمستو كالناس 
ًا {: قال تعالى      افَّاِت َصفّ الصَّ أي التي تصف في السماء مـن المالئكـة كصـفوف الخلـق فـي ]  ١الصافات[}وَ

   )٥(. وقیل المراد بالصافات هنا الطیر .. الدنیا 
 أنهــملتثبیــت ذلــك الحــدث وهــو ) صــافون ( ذلــك المشــهد بصــیغة جمــع المــذكر الســالم ) ع(وظــف االمــام       

الصـفات اذا جمعـت جمعـًا سـالمًا فانهـا مـدى الـزمن بحكـم مـا یـدل علیـه جمـع )٦())قائمون صفوفًا الیتفـارقون (( 
  )٧(تقترب من الفعلیة 

ْحتَِضـــارًا وَ ) : ((ع(ه ومثـــال مـــاورد فـــي جمـــع القلـــة قولـــ         ِ ُوُضـــوَن ا ْقب ْقتَِســـارًا وَ مَ ِ ـــوَن ا ُ ُوب ب رْ ـــَدارًا وَ مَ ْقتِ ِ ـــوَن ا ْخلُوُق ـــادٌ مَ َ ِعب
اتــاً  َف نُوَن رُ نُوَن َأْجــَداثًا وَ َكــائِ َُضــمَّ نُوَن م َُضــمِّ ــُزوَن ِحَســابًا  م يـَّ مَ ُ ً وَ م ــِدينُوَن َجــَزاء ادًا وَ مَ ــرَ ــوَن َأفـْ وُث عُ بـْ والفــرد اصــل صــحیح ) ٨()) وَ مَ

مـن الواحـد  عـم مـن الـوتر واخـّص والفرد الذي یختلط به غیـره فهـو أ) ٩(یدل على وحدة من ذلك الفرد وهو الوتر 
   )١٠(وفرادى  أفرادجمعه 
دًا {: فراد قـال تعـالى ورد في القرآن الكریم بصیغة اإل       ـرْ ـِة فَ امَ مَ اْلِقیَ ـوْ یـِه یَ ـمْ آتِ ُ ُكلُّه  :تعـالى  وقـال] ٩٥مـریم[}وَ

اَدى {  ـرَ ـا فُ ونَ تُمُ وفـرادى جمـع فــرد كسـكارى جمـع ســكران وكسـالى جمـع كســالن والمعنـى جئتمونــا ]٩٤األنعــام[}ِجئْ
 )١١(دون اهللا فلم ینتفـع بشـيء مـن ذلـك  منیعبده منفردین واحدًا واحدًا كل واحد منفرد عن أهله وماله وما كان 

  )١٢(.وقد تكون فرادى واحدها فرید نحو اسیر واسارى 

  
  
  
  
  
   

   ٢١: م غرا ھا:  ألسلوبیةاو األسلوب:ینظر )١(
  ١٠٦:  ١/ ١خ: شرح نھج البالغة  )٢(
  ١٠٧: ١/  ١خ: ن           . م  :ینظر )٣(
  ٤٨٦: القرآن  ألفاظمفردات :ینظر )٤(
 ٨٧/ ٢٣:روح المعاني :ینظر  )٥(
  ٢٠: صبحي الصالح : نھج البالغة  )٦(
 ١٤٤: في العربیة  بنیةاألمعاني :ینظر )٧(
 ١٩٩:  ٦/  ٨٢خ : شرح نھج البالغة  )٨(
 ٥٠٠/ ٤:مقاییس اللغة :ینظر )٩(
  ٦٢٩: مفردات الفاظ القرآن :ینظر)١٠(      

  ١٧٨/  ٢فتح القدیر   :ینظر)١١(
 ٦٢٩:القران  ألفاظمفردات :ینظر)١٢(

  
  
  



 ٩٤

  
كــون هــذا الجمــع داًال ی أنولـیس بالضــرورة  )١()ل فْعــ(یكثــر فــي  وزن أفعــال ىعلـ لةـــــقفهــو جمــع ) أفــراد( أمـا     

  .)٢(تغنون بكل واحٍد عن اآلخر ــن صالحًا للقلة والكثرة فیسیالعرب تضع احد البناء على القلة الن
مـن القـبض والقبـر والرفـات  إلیهتهي ـــاالنسان وین إلیهنفسیة تبین ما یصیر ) ع( اإلمامه عند ـــــداللت ومن ثم      

واحتضـارًا  ، اقتـدارًا (  لالفواصـجمالیـة تكمـن فـي التوافـق بـین  ىوأخـر . ) ٣()والمـال  األهـلالمنفرد عن ( والبعث 
فـرادا، ، ورفاتــًا  وأجـداثا،  وقصــر الفقــرات  اإلطـالقبوسـاطة ذلــك  السـامع ویقلقــه لمــا فـي ذلــك مـن وقــع یشــد)  وإ

  . ص المكون منها الن
ج اهللا ــــبحج والتــذكیر نــذاراإلعلــى ســبیل المبالغــة والتكثیــر فــي ) ل ـــــفواع(ؤتى بصــیغ جمــع التكســیر ـــــــــوقـد ی    

ــرَ : ((بقولــه  ةٍ وَ َداِر ِعبـْ ــرَ اِر ِخبـْ ــرَ ــي قـَ ــَددًا فِ ُ ــَف َلُكــْم م ظَّ ــَددًا وَ وَ َأْحَصــاُكْم عَ ــِغ َف ِ ال وَ ْلبـَ ــاْلُحَجِج َا ــَذرَُكْم بِ ــوَ أَْن ٍ أَنـْ يَهــا وَ ة وَن فِ ــرُ بـَ ْختَ ُ تُْم م
َها يـْ َل ُوَن عَ َحاَسب ُ فـي  إفرادهـامع بعـد ـــــصـیاغة الجبشكیلها ـتـ) ع( اإلمـام أعـاد)٥()الظـاهرة البینـة (والغ هي ــــوالب)٤()) م
ِعــیَن { :قولــه تعــالى  ــَداُكمْ َأْجمَ َ ه ــوْ َشــاء َل الَِغــُة َفَل ــُة اْلبَ ــِه اْلُحجَّ ّل ــْل َفلِ دًا فــي المبالغــة واإلظهــار ـــــقص] ١٤٩األنعــام[}قُ

ـــا مـــؤثرة أللتلـــك الحجـــج   ّ ــــوبصـــیغة اســـم الفاعـــل الج، علـــى النـــاس نه داللـــة فـــي اســـتمرار تلـــك ) البوالـــغ ( مع ـــــــ
  .لى اإلنسان ـالحجج الظاهرة البینة ع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٣٥ :  في العربیة  األبنیةمعاني  ، ١١٠:علي السید  أمیند ،:في علم الصرف :ینظر  )١(
 ٩٩  :الصرف  فن شذا العرف في )٢(
  ١٦٠: شبر : تفسیر القرآن الكریم  )٣(
  ١٩٣:  ٦/  ٨٢خ : شرح نھج البالغة  )٤(
   ١٢١: صبحي الصالح :نھج البالغة  )٥(

  
  
  

   أخرى دالالت ـ  



 ٩٥

     
ـــه  أوالمتلقـــي الیتفاعـــل مـــع الـــنص  ّن أ تؤكـــد الدراســـات الحدیثـــة         صـــلة بواقعـــه كـــان ذا إذا إالیســـتجیب ل
تمثــل القــادم المخیــف والمقلــق  لومفــردة مثــل المــوت ذات وقــع كبیــر فــي حیــاة االنســان فكانــت وال تــزا)١(.ه وحیاتـ

اَحـــةِ ) : ((ع(ه، یقـــول لوجـــود َشـــاِد وَ رَ رْ ْإلِ ـــةِ َا نَ ـــي فـَيـْ ٌ فِ َســـل رْ ُ لـــرُّوُح م ٌ وَ َا ـــل ْهمَ ُ ـــاُق م نَ ْلخِ ـــهِ وَ َا للَّ ـــاَد َا َ ْآلَن ِعب اَحـــةِ   َا َ ْألَْجَســـاِد وَ ب َا
ِال  لضَّ َا َْل َا ةِ قـَب َ ْلَحْوب َساِح َا فِ ْن ِ ةِ وَ ا َ لتـَّْوب ظَارَ َا ِشيَّةِ وَ إِْن ْلمَ ِف َا يَّةِ وَ أَْن قِ َ ْلب َهِل َا ـُدومِ ْحتَِشاِد وَ مَ ـَل ُق ْ لزُُّهـوِق وَ قـَب لرَّْوِع وَ َا ِضيِق وَ َا ْلمَ نِْك وَ َا

ــــــــِدرِ  ْقتَ ْلمُ ِزيــــــــِز َا َ ْلع ِ َا ــــــــِر وَ َأْخــــــــَذة َظ تَ نْ ْلمُ ــــــــِب َا ِ ْلغَائ مْ َأْخــــــــَذ َعِزیــــــــٍز {  :یســــــــتدعي قولــــــــه تعــــــــالى  ووهــــــــ ) ٢())  َا اهُ َأَخــــــــْذنَ فَ
ْقتَِدٍر    .]٤٢القمر[}مُّ

المنسـوبة ،  ةللداللـة علـى تهویـل تلـك األخـذ) خـذة أ( اسم المرة  إلى) خذ أ(الى تحویل المصدر اإلمامعمد     
   .الغفلة للعزیز المقتدر والمتكررة في ذهن السامع لغرض االنتباه واالتعاظ من

 ؛والحـدوث هنـا قـوة العزیـز المقتـدر وأخـذه للــروح فهـي فـي حقیقتهـا تـدل علـى حـدوث تلـك األخـذة العظیمـة      
  .بهذا الشكل ه إلبراز لذلك ناسبها ذلك االستعمال وبتسلسل تشترك فیه مكونات السیاق كافة 

ـاَد وَ َسـابُِقوا اَ (( : )ع(ومثل ذلك قوله      َ ع ْلمَ وا َا اِدرُ َ ُ وَ فـَب ْألََجـل َهَقُهُم َا ـرْ ُ وَ يـَ ـل ْألَمَ َقِطـَع بِِهـُم َا نـْ ُوِشـُك َأْن يـَ لنَّـاَس ي نَّ َا ـإِ ْآلَجـاَل َف
َلُكْم وَ  ـبـْ ـْن َكـاَن قـَ ـَة مَ َ لرَّْجع ـهِ َا ْ َلي ـا َسـَأَل إِ ـِل مَ ثْ ـي مِ َْحتُْم فِ ةِ فـََقْد َأْصب َ لتـَّْوب اُب َا َ ُهْم ب نـْ َُسدَّ عَ ـى َسـفَ ي َل ـو َسـبِيٍل عَ نُ ـتُْم بـَ َْسـْت أَنـْ ـْن َداٍر َلي ٍر مِ

ـالزَّاِد  يَهـا بِ تُْم فِ ـرْ َِحـاِل وَ أُمِ ت َهـا بِاِالرْ نـْ تُْم مِ ْد ُأوِذنـْ )) قـال رب ارجعـون : ((،مسـتمدا ذلـك مـن قولـه تعـالى  )٣()) بَِدارُِكْم وَ َق
 يلــذمــن تحقــق ذلــك المصــیر ا واإلنــذارللداللــة علــى الوعیــد ) رجعــة (مســتعمال اســم المــرة ) ٩٩:المؤمنــون  (

    .یقبض فیه االنسان كلمح بالبصر 

ةً : (( )ع( وفــي نــص آخــر یقــول  ْعــِذرَ ــرٍّ مَ غْتـَ ُ ــُع م ــًة وَ َأْقَط ْســئُوٍل ُحجَّ ــا {: بعــد تالوتــه لقولــه تعــالى ) ٤())َأْدَحــُض مَ َ ــا َأیُّه یَ
بَِّك اْلَكِریِم  رَ ا َغرََّك ِب نَساُن مَ   .]٦االنفطار[}اْإلِ

ٌ  وَ { :وهو امتداد لقوله تعالى      بِِّهمْ مْ َداِحَضٌة ِعنَد رَ ُ تُه ُ ُحجَّ ه ا اْستُِجیَب َل ْعِد مَ وَن ِفي اللَِّه ِمن بَ َحاجُّ ُ ِذیَن ی   }الَّ
والــدحض أصــل یــدل علــى زوال وزلــق یقــال دحــض رجلــه أي زلقــت ومنــه دحضــت الشــمس زالــت ]١٦الشــورى[

اإلمــام صــاغه  )٦(عــن موضــعهیــزول  يمعنــاه الثبــات لهــم كالشــيء الــذ) ٥(.ودحضــت حجــة فــالن إذا لــم تثبــت 
  .) ادحض ( التفضیل  بصورة افعل) ع(
  
  
  
   

   ٨٣: استقبال النص عند العرب :ینظر )١(
  ٢١٧:  ٦/  ٨٢خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ٩٨: ١٠/ ١٨٤خ  :م ، ن  )٣(
  ١٨٢:  ١١/   ٢١٨خ : شرح نھج البالغة  )٤(
 ٢/٣٣٢ :مقاییس اللغة :ینظر )٥(
   ٦٦٤/  ٤ فتح القدیر  :ینظر )٦(

  
  



 ٩٦

. )١(فیهـا  اآلخـرعلـى  احدهـــماشیئین اشتركا في صـفة معینـة وزاد  أّن صاغ للداللة على م تفضیل یاس وهو    
مجبــول علــى الــنقص وعرضــة   اإلنســانف إذا قــورن بغیــره ، االنســان حجتــه باطلــة أمــام اهللا ســبحانه وتعــالى أي ّ 

   .من ذلك الدحض  )ع(للوقوع في المعصیة وهذا ما توخاه 
آلیـة التكثیـف فـي نصـه مـن خـالل إقامـة عالقـات نصـیة مـع أكثـر مـن نـص قرآنـي ) ع(إلمـام مد اتتارة یعو      

  .إلبراز قیمة النص المتحدث عنه ولفت انتباه السامع ألیه 
يَّـــةِ : ((لـــیس فـــي قصـــة إب) ع(یقـــول       ِ ل َ ْلب ِ امًا ل تْمَ ْســـتِ ِ ـــْخطَةِ وَ ا لسَّ ِ ْســـتِْحَقاقًا ل ِ َة ا لنَِّظـــرَ ـــهُ َا للَّ َأْعطَـــاهُ َا ِ َف ـــَدة ْلعِ ِ َجـــازًا ل ْن  )٢())وَ إِ

      . ورد في أكثر من نص قرآني وبصیاغات مختلفة )٣(مصدر بمعنى التأخیر واالنتظار  ةوالنظر 
ـــِریَن {: قـــال تعـــالى        نَظ ـــَك ِمـــَن المُ نَّ ـــاَل ِإ ـــوَن قَ ُث عَ بْ ُ ِم ی ـــوْ ـــى یَ َل ـــي ِإ ِن ـــاَل َأنِظرْ التعبیـــر *] ١٥ – ١٤األعـــراف [} قَ

  .)٤(للداللة على الحدث مجرد عن الزمن) منظر ( واسم المفعول )انظرني  (استعمل فیه الفعل 
والحـدث هنـا طلـب  )٥(ن الـزمن مـللداللة على الحدث مجردًا )  نظرة(فقد استعمل المصدر )ع(أما اإلمام       

االسـم ، یتغیـر فیـه ذلـك الطلـب بحكـم مایـدل علیـه  أنالتأخیر واإلمهال ألجل اإلغواء وعلى نحو ثابت الیمكـن 
  .یشیر إلى ثبوت تلك القضیة وتأكیدها  لیه فطلب النظر هنا ومن ثم إعطاؤهوع

َهـــا وَ    (( ) :ع(، قولـــه  أیضـــاومـــن اســـتعماالته المصـــدر        َليـْ ا إِ َ ي نـْ لـــدُّ ـــْن إِْخـــالَِد َأْهـــِل َا ـــرَى مِ ـــا تـَ ـــرَّ بِمَ غْتـَ يَّـــاَك َأْن تـَ وَ إِ
بََّأكَ  َها فـََقْد نـَ يـْ َل ـْت لَـَك نـَْفَسـَها تََكالُبِِهْم عَ تَ َ َهـا وَ نـَع نـْ للَّهُ عَ جعلـه مبقـى و الحكـم علیـه بكونـه مبقـى الشـيء  الدـــإخو . )٦())َا

ــــه ســــبحانه  ) ٧( ــــه اخلــــد ((وعلــــى هــــذا قول ــــىولكن ــــ)  ١٧٦: األعــــراف)) ( األرض إل بصــــیغة ) ع(اإلمــــام ه وظفّ
یـه ؛لمـا فیـه مـن ضـیاع للهـدف الـذي و التركیـز عل) اإلخـالد(الحدث للداللة على  خطر ذلك )إخالد (المصدر 

   .وذكر فعل االغترار ) إیاك (مسبوقا بالتحذیر ) ع( أوردهلذا  خلق من اجله االنسان ؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٩٤: التطبیق الصرفي:ینظر )١(
 ١١١: ١ / ١خ: شرح نھج البالغة  )٢(
 ]  ٧٩: ص [و ،]  ٣٦: الحجر : [وینظر *     ٨١٣: مفردات الفاظ القرآن :ینظر )٣(
  ٦٠-٩-  : معاني االبنیة في العربیة :ینظر )٤(
 .   ٣٩: ، والنیابة النحویة من خالل القرآن الكریم  ٢٢٦: والمھذب في علم التصریف ، ٦٦:التطبیق الصرفي :ینظر )٥(

  ٦٩: ١٦/ ٣١ك  :شرح نھج البالغة ) ٦(     
  . ٢٩٢:مفردات الفاظ القران ) ٧(     
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   :غ الفعلـــصي تدالال   :الثانيالمبحث  

تبــرز دالالت الكــالم مــن خــالل مــا یتضــمنه الــنص مــن اســتعماالت مقصــودة ، تظهــر فیهــا مالمــح التركیــز     
 امـــبأنواعهتوظیـــف االســـم او الفعـــل  إلـــىاللغویـــة كـــأن یعمـــد المـــتكلم  الملفوظـــات أبعـــادوالتـــوخي علـــى بعـــد مـــن 

فـي االسـتعمال وغیرهـا مـن اللمسـات  المغـایرة فـي التركیـب والخـروج عـن الـنمط المـألوف إلىاو یلجأ . المتعددة 
  التعبیریة ،

كــل ذلــك یســتبطن مقاصــد داللیــة تنبعــث مــن داخــل الســیاق وأخــرى خارجیــة تتعلــق بســیاق الموقــف الــذي       
مع ـوم واسـع لثقافـة المجتـهـغـوي او السـیاق الثقـافي بمـا یمثلـه مـن مفالفعلي للكالم في المجتمع الل باإلنتاجیحیط 

وتـأثیر متبـادل وصـراع موصـول وهـو فـي  وانفعـالن االنسـان وبیئتـه عالقـة آخـذ وعطـاء وفعـل ألن العالقة بی)١(
ومشـاعره بـاللفظ تـارة وبالحركـة  أفكـارهویعبر عـن ... االت ویرغب ویفكر شتى االنفعب تفاعله معها یتأثر وینفعل

  .)٢( أخرى واإلشارة
 ألحاســیسة وال مجموعــة قواعـد بـل تشـخیص الشـكل لـیس حلیـ: (( وهـو مـا عبـر عنـه روالن بــارت بقولـه       

تشـــكیلها بمعـــالم مناســـبة  أوینطلـــق المنشـــئ فـــي تصـــویرها )٣()) ملتصـــقة بتجـــاویف الـــذات وبأعمـــاق الموضـــوع 
 حــداثإالتواصــلیة كاملــة بتجســیٍر مشــترك ومــؤثر فــي  اإلمكانــاتاته كــي تتــاح وعلمقاصــد الكــالم وطبیعــة موضــ

  التفاعل عند المتلقي 
ل (صیغة  ـ   : )فعّ

ـــَداَن : ((فــي معــرض توحیــد الخــالق ) ع( یقــول        َ ي تَّــَد بِالصُّــُخوِر مَ ــهِ وَ وَ تِ ْحمَ ــاَح بِرَ َ لرِّي َشــرَ َا ــهِ وَ َن ِ ت ــَق بُِقْدرَ ْلَخالَئِ طَــرَ َا َف
ــادًا {مــن قولـــه تعــالى  وهــو مـــأخوذ)٤()) َأرِْضــهِ  تَ ـــاَل َأوْ اْلِجبَ  تـــاداأو جمـــع وتــد أي جعلنـــا الجبــال  واألوتــاد ]٧النبـــأ[}وَ

  .)٥( كوال تتحر لتسكن  لألرض
ـ( التعبیر بالفعـل  إلىه في استعمال) ع( اإلمامعدل       تعبیـر  إلـىانـه الیعـدل مـن تعبیـر (( والمعـروف ) د وتّ

لغــرض یبــدو مــن ســیاق الخطبــة فظــاهر الكــالم مــن بدایتــه هــو )٦())معنــى  إلــىعــدول مــن معنــى  هویصــحب إال
 واإلنابــةفــي خلقــه المســتوجبة لــذلك الحمــد والتعظــیم مــن آیاتــه  أرانــالیــه بمــا حمـد اهللا ســبحانه وتعظیمــه والثنــاء ع
ماضـیة لهـا داللتهـا  أفعـالفهـي ) فطـر ، نشـر ، وتـد )(  األفعـالاسـتعمال ( لذلك المدبر العظیم بتعبیـر یناسـب 

  ه ،ترسخ في ذهن المتلقي ذلك االقتدار العظیم الذي یحیا االنسان بوجود)٧(على الحقیقة وزمانها 
  
  

   ١٥٩،  ١٥٨: احمد حساني : مباحث في اللسانیات :ینظر )١(
  ٢٠: احمد عزت راجح : علم النفس  أصول:ینظر )٢(
  ١٢: روالن بارت : درجة الصفر في الكتابة  )٣(
  ٨١:  ١/  ١خ: شرح نھج البالغة  )٤(
   ٢٥٩/  ٢٠: في تفسیر القرآن  ، والمیزان  ٤٥٢/ ٥:فتح القدیر :ینظر )٥(
 ٢/٧٢٠:معاني النحو  )٦(
  ١١: معاني األبنیة في العربیة )٧(

                                                                  
ــ( وباختیــار مقصــود فـــ      وهــو مــا ینســجم * )١(وهــو وزن یعبــر عــن المبالغــة والكثــرة ،) ل فّعــ(علــى وزن ) د وتّ

ـــه  فمـــا یناســـبه هـــو ، ومیـــدان حركـــة واهتـــزاز مـــع دالالت التعظـــیم واالنقیـــاد هللا ســـبحانه وتعـــالى  ، فالمشـــهد كل



 ٩٨

فـي ذاكـرة االنسـان المتحـرك المحفـوظ مـن الكـوارث واالنهیـارات الكونیـة بفعـل  أثـرالیحـدث ) وتـد (توظیف الفعـل 
 األول، لیة تنفـتح علـى مسـارین وظیفـة تواصـ أعطـىوبصیغة الفعل الذي  )األوتاد( ذلك التثبیت المعبر عنه ب

الفطـر ( والثـاني ، انسـجام ذلـك التعبیـر الفعلـي مـع المشـهد المتحـرك  إلیـهظیم والرجوع بقدرة الخالق الع اإلذعان
  .) التثبیت ، ، النشر 
  )فعل(ـ صیغة 

َسـَق وَ ) : ((ع(وفي مشهد آخر یتكرر الحمد والثنـاء هللا سـبحانه وتعـالى ، یقـول      ٌ وَ َغ ـل ْ ـَب َلي َق ـا وَ ـهِ ُكلَّمَ لَّ ِ ْلَحْمـُد ل َا
ـهِ  لَّ ِ ْلَحْمـُد ل ــاِم وَ الَ   َا َ نـْع ْإلِ ْفُقـوِد َا ــرَ مَ يـْ ـهِ َغ لَّ ِ ْلَحْمـُد ل ْجـٌم وَ َخَفــَق وَ َا ــا الََح َن قولــه  إلـىیشــیر  كوهــو بـذل) ٢()) األفضـال مكافـأُكلَّمَ
ــــَب { :تعــــالى  قَ َذا وَ ِمــــن َشــــرِّ َغاِســـــٍق ِإ ــــى َغَســـــِق { :وقولـــــه تعــــالى  ]٣الفلــــق[}وَ َل ِس ِإ ــــمْ وِك الشَّ ـــــُدُل ةَ لِ ــــَال َأِقــــِم الصَّ

ـِل ا یْ الغســق  أمــادخول والوقـب هــو الـ) وغســق ، وقـب (  *نمط یطغــي علیـه االســتعمال الفعلــيبـ] ٧٨اإلســراء[}للَّ
  )٤(او بدء اللیل  )٣( فهو اشتداد الظالم

تتـوفر فـي غیـره مـن حیـث  في سیاق الحمد لما في ذلك الوقت من خصوصـیة ال) ع( اإلماماستعرضهما       
 هللا سـبحانه وتعـالى لـذا رضـا أكثرتلك الغفلة اشد على االنسان وفي الوقت نفسه  والحمد في )٥(شدة الغفلة فیه 

مز األمور وأصـعبها علـى سـبیل الـدوام واالسـتمرار دون زمـن محـدد لتجـدد تطلب شكر المنعم وأداء حقه في اح
  .الوقت بامتداد الزمان  من یحمد اهللا سبحانه في ذلك

 إلــى یلـن لكـل فــرد معجمـه اللغـوي المتمیــز فهـو یمـا(( عبیــر یشـیر الـى ختیـار فـي التهــذا اال ّن فـإ ومـن ثـم      
ولكـــل فـــرد طریقتـــه  اإلطـــالقعلـــى  وهنـــاك كلمــات الیســـتعملها  اآلخـــربعـــض الكلمـــات دو ن بعضـــها  لاســتعما

 أدواتیســتعمل  أوالخاصــة فــي بنــاء الجمــل والــربط بینهــا فهــو قــد یســتعمل بعــض الصــیغ دون بعضــها اآلخــر 
  .)٦()) أخرىمعینة دون 

دقیقــــة  أســــلوبیةفــــي تــــوظیفهم لتلــــك المفــــردات ومــــا تعكســــها مــــن بنیــــات  اإلفــــرادالقیمــــة فتتفــــاوت بــــین  أمــــا     
اخــتالف اللغویــة المتاحــة لدیــه بحیــث یفیــد مــن كــل  اإلمكانــاتكــل  إبداعــهفــالمفترض ان المبــدع یوظــف فــي (( 

  .)٧())لمناسبة المعاني المراد بیانها  واأللفاظشكلي بین الصیغ 
  
  
 

:  في فن الصرف شذ العرف، ٣٥٤: ابن قتیبة : الكاتب  أدب  ٩٢/ ١: ابن الحاجب : شرح الشافیة :ینظر )١(
                                                    . ٩٢: ١٠: ١٨٤وخ . ١٢٣: ١/١خ :لالستزادة من تلك الشواھد ینظر *  ٢٩: الحمالوي 

 . ١١٠: ١/ ١وخ . ١٥٨: ٧/ ١٠٨خ :ومثل ذلك ینظر . * ١٥٧:  ٣/  ٤٨خ: شرح نھج البالغة  )٢(
  ٧٧/ ٩: في تفسیر القرآن  األمثل، وینظر  ٦٠٦: القرآن  ألفاظمفردات :ینظر )٣(
  ٥٠٨/  ٦: التبیان في تفسیر القرآن :ینظر )٤(
  ٧٤: منة المنان في الدفاع عن القرآن :ینظر )٥(
 ٢٢: ھران ز البد راوي: اسلوب طھ حسین في ضوء الدرس اللغوي الحدیث  )٦(
  ٦٢: الصرفي في القرآن الكریم  اإلعجاز )٧(

  
                                                                       

  
        :واستفعلـ صیغة افتعل 



 ٩٩

ــــمَ ) : ((ع(ومــــن الواضــــح ان هــــذه االختالفــــات الشــــكلیة هــــي المنتجــــة للداللــــة ، یقــــول  ْألُمَ ــــا َأَصــــاَب َا وا بِمَ بِرُ ــــاْعتَ  َف
ــــاوِ  ثَ ــــوا بِمَ ُظ تَّعِ ِ ــــهِ وَ ا ثُالَتِ ــــهِ وَ مَ ائِعِ َق ــــهِ وَ َصــــْوالَتِهِ وَ وَ للَّ ــــْأِس َا َ ــــْن ب ُكْم مِ ِ ل ْ ــــب ــــْن قـَ ْســــتَْكبِِريَن مِ ْلمُ ــــوبِِهْم َا َصــــارِعُ ُجنُ  )١())ي ُخــــُدوِدِهْم وَ مَ

تكبرین لحـــدیث عـــن مشـــاهد المســـفـــي ســـیاق ا) فـــاعتبروا (  األمـــریغة فعـــل مستحضـــرًا البنیـــة القرآنیـــة فـــي صـــ
ـــن { :مـــن آیـــة ، كقولـــه تعـــالى  أكثـــروعـــواقبهم الوخیمـــة ، التـــي ذكرهـــا القـــرآن الكـــریم فـــي  ةً لِّمَ ـــرَ ِعبْ ـــَك َل نَّ ِفـــي َذلِ ِإ

ْخَشــى  یعتبــر بهــا  أنمــن یخشــى اهللا تعــالى ویخــاف عقابــه ونقمتــه ، وداللــة یمكــن لأي لعظــة ] ٢٦النازعــات[}یَ
  ن اآلیات ،وغیرها م)٢(.العاقل ویمیز بین الحق والباطل 

الداللـة  بـإطالق لإلفضـاءفجـاء  وهـو كثیـر فـي كالمـه ،)ع( اإلمـامفـي نـص  األمـرال فعل سر استعم أما      
هنــا لغــرض االتعـــاظ  واإلطــالق)٣(یشــترك بــین الحــال واالســـتقبال  أوعلــى الحـــال واالســتقبال  األمــرحیــث یــدل 

ازي ج بهــا مــن الغــرض الحقیقــي الــى المجــیخــر  المتعــددة التــي األمــروبمــا ینســجم مــع الســیاق مــن وجــوه  والعبــرة
  .)٤(والوعید وغیرها  واإلرشاد كالتأدیب

  .به الیها  ــات والتنفلتلك الحقیقة التي ینبغي االلت وتأكیداا دها المطلب السیاقي ترسیخوكلها تقص       
لـذِّْكرِ ) : ((ع(ومثلـه قولـه  نَّـهُ َأْحَسـُن َا إِ ـهِ َف للَّ ـي ِذْكـِر َا يُضـوا فِ ــُدوا  َأفِ تَ قـْ ِ ْعـِد وَ ا ْلوَ ْعـَدهُ َأْصـَدُق َا نَّ وَ ـإِ ـيَن َف تَّقِ ْلمُ ـَد َا عَ ـا وَ يمَ ـوا فِ ُ ب رَْغ ِ وَ ا

ـوا اَ  لَّمُ عَ ـنَِن وَ تـَ لسُّ نـََّهـا َأْهـَدى َا إِ هِ َف نُّوا بُِسـنَّتِ ْسـتـَ ِ ْلَهـْدِي وَ ا ُ َا نَّـهُ أَْفَضـل إِ ـيُِّكْم َف بِ ْلَحـبَِهـْدِي َن نَّـهُ َأْحَسـُن َا إِ آَن َف نَّـهُ ْلُقـرْ إِ يـهِ َف َفقَُّهـوا فِ ِديِث وَ تـَ
لصُّـُدورِ  ُ َا نَّهُ ِشـَفاء إِ ِ َف ْستَْشُفوا بِنُورِه ِ ْلُقُلوِب وَ ا يُع َا ِب ـةٍ وَ ) : ((ع( وقولـه  )٥())رَ اَق ـْن َف آِن مِ ْلُقـرْ ْعـَد َا ـى َأَحـٍد بـَ َل َْس عَ ـوا أَنَّـهُ لَـي ْعَلمُ ِ وَ ا

ــْن  آِن مِ ْلُقــرْ ــَل َا ْ ا الَ ِألََحــٍد قـَب ــى َف اءِ ِغنً لــدَّ ــِر َا َ ــْن َأْكب ً مِ يــهِ ِشــَفاء نَّ فِ ــإِ ائُِكــْم َف ــى َألْوَ َل ــهِ عَ ينُوا بِ عِ ِْســتَ ائُِكــْم وَ ا ــْن َأْدوَ حیــث )٦())ْستَْشــُفوهُ مِ
وهمـــا لــم یـــردا فــي التعبیـــر القرآنــي بهـــذا ، ) فاستشــفوه ( و ) استشـــفوا ( فـــي النصــین  األمــرفعـــل ) ع(اســتعمل 
ــــــا  :تعــــــالى  بــــــل اســــــتعمل المصـــــــدر فــــــي قولــــــه، الشــــــكل  اء لِّمَ ِشــــــفَ بُِّكـــــــمْ وَ ــــــن رَّ ــــــٌة مِّ ِعَظ ـــــــْد َجــــــاءتُْكم مَّوْ فـــــــي قَ

ـُدوِر   عالجــه مــن امــرض الفكـر والــروح التــي تنفــذ الـى االنســان فتــدخل عقلــه ا یســمي شــفاء لمـ ] ٥٧یــونس[}الصُّ
ــــدفع االنســــان للســــیر فــــي هــــذا االت ــــه الشــــبهات التــــي تفســــح المجــــال للكفــــر والضــــالل والنفــــاق لت جــــاه لتثیــــر فی

  *.ذلك المطلب بالتعبیر الفعلي ) ع( اإلمامتوخى  )٧(،حرفالمن
  
  

  
   ١١٢:  ١٣/  ٢٣٨خ : شرح نھج البالغة  )١(
                                                                                                        ٤٣٢/  ٥: : مجمع البیان في تفسیر القرآن :ینظر )٢(
  ١٥٤: الدین  مصطفى جمال: لبحث النحوي عند االصولین ا:ینظر )٣(
    ٥٠-٤٩-جواھر البالغة احمد الھاشمي  :ینظر )٤(
  ١٧٣:  ٧/  ١٠٩خ : شرح نھج البالغة )٥(
 ١٨:  ١٠/  ١٧٧خ :   ن               .م  )٦(
                                                                                                                   ٣١٧/  ١١تفسیر من وحي القرآن :ینظر )٧(

 . ٦٧: ١٥/ ١١وك .  ١٦٧: ٩/ ١٥٩خ:ظر ومثل ذلك ین* 
  
  

علــى  الشــيءحــال ووجــود  إلــىالــذي مــن معانیــه الطلــب والتحــول مــن حــال ) اســتفعل ( علــى وزن ) استشــفوا ( 
لــذلك الشــفاء  یرأســالمخاطــب  الن) تشــفوا اس( ومتحققــة مــن ذلــك االســتعمال فــي متوقعــة  وهــي معــان )١(صــفة 



 ١٠٠

  ألنــــهالق مــــن الصــــفة الثابتــــة للقــــرآن اســــتعمال الفعــــل هــــو انطــــ أنفــــي حــــین   ن ومكــــانالقرآنــــي فــــي كــــل زمــــا
والطلــب واالتخــاذ المطلــق والمنطلــق مــن حقیقــة القــرآن المحكمــة والمعالجــة لإلمــراض  اإلرشــاد إلــى)) شــفاء (( 

   .سان الروحیة والجسدیة التي تعترض االن
  )یفعل(ـ صیغة 

ْآلِخــِريَن  -)ع(قولــه  همثالــ، وتــارة یوظــف الفعــل فــي مشــاهد القیامــة        ــيَن وَ َا ِ ل ْألَوَّ يــهِ َا ــهُ فِ للَّ ــُع َا َْجمَ ــْومٌ ي ــَك يـَ ِ ل  )٢(،وَ َذ
ــَب ِفیــ{:  وهـو مــأخوذ مــن القــرآن الكــریم ، قــال تعــالى  یْ ٍم الَّ رَ ــوْ یَ ــاِس لِ ُ النَّ نَّـَك َجــاِمع ــا ِإ بَّنَ وقولــه ]  ٩آل عمــران[}ِه رَ

وٌد {  :تعـــالى  ُ ْشــــه مٌ مَّ ـــوْ ــــَك یَ َذلِ ــــاُس وَ ُ النَّ ــــه ـــوعٌ لَّ ْجمُ مٌ مَّ ــــوْ ــــَك یَ ِم { :وقولــــه تعـــالى ] ١٠٣هــــود[}َذلِ ــــوْ یَ ُكــــمْ لِ ُ ع ْجمَ مَ یَ ــــوْ یَ
ِع     ] .٩التغابن[}اْلَجمْ
غة مـــن تصـــویر لمـــا فـــي تلـــك الصـــی) یجمـــع ( اســـتعمال الفعـــل المضـــارع  إلـــىفـــي ذلـــك ) ع( اإلمـــامعمـــد      

 إماتــة، جــراء  أحــوالهموالحــدث هــو تبیــان اضــطراب النــاس ووجــل  )٣(الحــدث وتشخیصــه فــي عــین المخاطــب 
حیــاء المــوتى بعــد الســكون والســبات وهــو  بتجــدد الحیــاة وحــدوث مصــیر  إیحــاءالخالئــق وبعــث مــن فــي القبــور وإ

متوقـع  إلـىن فیـه االسـتقبال اذا اسـند الذي یتعـی) یجمع (غیر مألوف للخالئق یعضده استعمال الفعل المضارع 
  من خالل قرائن السیاق

والمتوقـــع هنـــا مـــا الینكـــر فهـــو متـــیقن الوقـــوع  )٤( ))لقرینـــة إالاالســـتقبال  إلـــى فوال یصـــر :((الرضـــي  قــال       
لــى الفعـل فلـه داللـة ع وأمـااالسـم لـه داللــة علـى الحقیقـة دون زمانهـا : (( قـال الـرازي ، ث حقیقـة وزمانـًا والحـدو 

یؤكــد تلــك الحقیقــة ویثبتهــا لــذلك عبــر  أن أراد آیاتــهعلمــًا ان الســیاق القرآنــي فــي بعــض ،  )٥( ))الحقیقــة وزمانهــا
  باالسم للداللة على ثبوت ذلك المسلك 

ـا {: فـي قولـه تعـالى ) جـامع ومجمـوع ( معلقًا على اسـتعمال االسـم  :یقول الدكتور فاضل السامرائي         بَّنَ رَ
نََّك َج  َب ِفیـِه ِإ یْ ٍم الَّ رَ وْ یَ ُ النَّاِس لِ  األمـرتجمـع النـاس النـه فـي االسـتقبال ولكـن ألن  واألصـل((] ٩آل عمـران[}اِمع

      ، متحقق ثابت اخبر عنه باسم الفاعل الدال على الثبوت 
مٌ { :ومنــه قولــه تعـــالى       ــوْ ــَك یَ ِة َذلِ ــْن َخـــاَف َعــَذاَب اآلِخـــرَ ــًة لِّمَ ـــَك آلیَ نَّ ِفــي َذلِ مٌ  ِإ ـــوْ ــَك یَ َذلِ ـــاُس وَ ُ النَّ ــه ـــوعٌ لَّ ْجمُ مَّ

وٌد  ُ لمـا ) یجمـع ( فانه انما أثر اسم المفعول الـذي هـو مجمـوع علـى الفعـل المسـتقبل الـذي هـو ] ١٠٣هود[}مَّْشه
مِ {: وقوله تعـالى)٦())فیه من الداللة على ثبات معنى الجمع للیوم وانه الموصوف بهذه الصفة  ـوْ یَ ُكـمْ لِ ُ ع ْجمَ مَ یَ ـوْ  یَ

ِع    ] ٩التغابن[}اْلَجمْ
وبـذلك تتبـین الداللـة التعبیریـة  )٧())واهللا معـاقبكم یـوم یجمعكـم ((ء فـي ذلـك الیـوم أي االـى الجـز  إشارةفهو       

  . بلحاظ المقصد وطبیعة السیاق ) ع( اإلمامفي استعمال 
  

  ١٠٠ -٩٩: المھذب في علم التصریف :ینظر )١(
  ٨٠:  ٧/  ١٠١خ : شرح نھج البالغة  )٢(
  ٢١٦: الصرفي في القرآن الكریم  اإلعجاز:نظری )٣(
 ١٦-٤: الرضي االسترابازي : لكافیة شرح الرضي على ا )٤(
 ٧٥: الرازي :  اإلعجازفي درایة  اإلیجازنھایة  )٥(
 ١٤: في العربیة  األبنیةمعاني  )٦(
   ٥٢٠: شبر  عبد هللا: وتفسیر القرآن الكریم ،  ٥٤٨/  ٤: الزمخشري : الكشاف  )٧(
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ْألَْطَفـالُ ) : ((ع(ه ومثله قول      يـهِ َا لزِّلْـَزاُل وَ تَِشـيُب فِ يـهِ َا ـرُ فِ َْكثـُ ـاُل وَ ي ْألَْعمَ يـهِ َا ْومًا تـُْفَحـُص فِ ْحَذرُوا يـَ ِ وهـو اسـتدعاء )١())ا
ــــــُل اْلِوْلــــــَداَن {: قــــــال تعـــــالى ، للـــــنص القرآنــــــي بتمثــــــل مغـــــایر فــــــي البنیــــــة  ْجعَ مــــــًا یَ وْ تُمْ یَ ـــــرْ ن َكفَ ــــــوَن ِإ تَّقُ ــــــَف تَ فََكیْ

 أمــركمـا یقــال قــد حــدث  أهوالــهشــیبا لشــدة وعظــم الصـغار  األوالدعــل الوالــدان وهــم ، أي یج] ١٧المزمــل[}ًا ِشـیب
   )٣(وقیل هو كنایة عن شدة الیوم ال عن طوله )٢(.تشیب منه النواصي 

لغـرض التحــذیر مــن هــول ذلـك العــذاب المتحــرك مــن ) تشــیب ( عــن ذلـك بصــیغة الفعــل ) ع( اإلمــامعبـر      
وهـو اقتضـاء ، ذات تردد وحركة تتجدد وتحـدث بتجـدد الوافـدین علیهـا  أفعالوهي ) والزلزال والشیب  الفحص( 

  مناسب للتعبیر الفعلي ،
لدالــة علــى المســتقبل ا المضــارعةلصــیغة ال ترقــب ذلــك الیــوم مــن خــال إلــى إشــارةومــن جانــب آخــر فیــه         

التأمـل والحـذر  إلـىانقـالب مفـزع یـدعو  لاألطفـایب والسعي الحثیث لتجنب ذلك المصیر المهول فش) تشیب ( 
  .واالستعداد 

  )افعل(صیغة ـ .
) ع(مقـام عنهـا بشـكل واضـح ، یقـول ال  إفصـاحمـن خـالل  عاني الداللیة لالستعمال الفعلـيوقد تتوارد الم      

ـــ: (( أصـــحابهموبخـــًا  ْعِرُف ـــَس ُجــــُدودَُكْم الَ تـَ َ ع ـــهُ ُخــــُدودَُكْم وَ أَتـْ للَّ اِطــــَل  َأْضــــرَعَ َا َ ْلب ـــوَن َا ِطُل ْ ب اِطــــَل وَ الَ تـُ َ ْلب تُِكُم َا ْعـــِرَف ْلَحــــقَّ َكمَ وَن َا
ْلَحــــــقّ  ُِكُم َا ــــــال َط ْ ب ــــــى )٤())◌َ َكإِ جــــــدودكم أي حــــــط مــــــن  وأتعــــــساهللا وجــــــوهكم  أذل إي اضــــــرع اهللا خــــــدودكم والمعن

ــِذیَن {:  بصــیغة المصــدر قــال تعــالى، قــد اســتعملها القــرآن  )٦(والــتعس هــو االنحطــاط والعثــور ) ٥(حظــوظكم الَّ وَ
مْ  ُ ه اَل َأَضلَّ َأْعمَ مْ وَ ُ وا فَتَْعسًا لَّه   . ) ٧(أي خزیًا لهم وویًال لهم ] ٨محمد[}َكفَرُ

التعدیـة او ،  أشـهرهاوهـذا الـوزن یـدل علـى معـان كثیـرة )  أتعـس( بصـیغة الفعـل  أوردهفقـد ) ع( اإلمام أما     
زمانـًا او حكمـًا  أووللسـلب والـدخول فـي شـي مكانـًا على صفة من الصفات  الصیرورة والتعریض ووجود الشيء

  )٨(ومنها الداللة على المصادفة واالستحقاق والدعاء وغیر ذلك 

بحظـوظهم والتعـریض بهـم وسـلب مـا  اإلصـابة إلـىتتوافق مع سـیاق الحـال مـن حیـث التعدیـة  وكلها معان        
) ع( لإلمـاماسـتمطار تـدفق عـن الحالـة الشـعوریة  كانوا علیه من حظ وغیرها من المعاني المحتملة وهـي بمثابـة

لیـوحي بـذلك الـزخم )  أتعـس( هذا التشـكل الـداللي أي التعبیـر بالصـیغة الفعلیـة  إلى أفضى، مما  أصحابه إزاء
  * . المكثف من الدالالت 

  
   ١٦٠: ٩/ ١٥٨:خ :شرح نھج البالغة ) ١(
   ١٦٧/ ١٠:التبیان في تفسیر القران : ینظر ) ٢(
  ١٤٧/ ٣٠:المیزان : ظر ین) ٣(
    ٨١: ٦/ ٦٨خ: شرح نھج البالغة ) ٤(
  ١٠٨:صبحي الصالح : نھج البالغة : ینظر ) ٥(
   ٣٠٣/ ١:لسان العرب : ینظر ) ٦(
  ١٦٧/ ١٠:التبیان في تفسیر القران : ینظر ) ٧(
                                                         ٧٢، ٥٦:الفعل ومعانیھا  أوزان ، ٤٥٨،  ٤٤٤:الكاتب  أدب،  ٨٣/ ١:شرح الشافیة : ینظر ) ٨(
  . ٧٣: ١٠: ١٨٣وخ .  ١١٤: ١/ ١خ:ومثل ذلك ینظر *
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لـــیس المبـــدع  لهـــا التـــي حـــددها تـــهقـــوم بوظیفیعمـــًال قصـــدیًا  األســـلوب مـــن هـــذا التعبیـــر یجعـــل ّن وعلیـــه فـــإ
وهــذا مــا اتضــح كثیــرًا  )١())فیــة عامــةبــل بمــا یضــمها مــن ســیاقات اجتماعیــة وثقا((باســتعمال المفــردة وحــدها

   .)ع( كالمهفي 
  )فعل(ـ صیغة 

ـاءِ ) : ((ع(، قوله  أیضاومما استعمل في نطاق الفعل        َ ْلي َ ْلع َ َا ـاء َ ْلي َ ْلع َة َا وَ رْ ـاءِ وَ تََسـنَّْمتُُم ُذ لظَّْلمَ تُْم فِي َا َديـْ ْهتَ ِ ا ا بِنَ
تُْم  تُْم َأْفَجــرْ َفَجــرْ نـْ ِ ــا ا َفَجــرْ [ وَ بِنَ نـْ ِ ْفَقــهِ ] تُْم ا ــْم يـَ ــرَ َســْمٌع َل قِ اِر وُ ــرَ ــِن السِّ ِع [ عَ َْســمَ تْهُ ] ي ــْن َأَصــمَّ ــَأَة مَ ْ لنَّب اِعــي َا رَ ُ ــَف يـ ْ ــَة وَ َكي َ اِعي ْلوَ َا

َْحةُ  لصَّي ه والثقـل اخـف مـن ذلـك وقـد بـالفتح ، وقیـل هـو ان یـذهب السـمع كلـ األذنوالوقر هـو ثقـل  فـي  )٢())َا
  )٣(صمَّت بالكسر توقر وقرا أي  نهإذوقرت 

ْقــرًا { : قــال تعــالى ، اســتعمل فــي القــرآن الكــریم بصــیغة المصــدر           ــِه وَ یْ  :وقــال ] ٧لقمــان[}َكــَأنَّ ِفــي ُأُذنَ
 }  َ ْقــرًا ِفــي آَذانِِهــمْ وَ  اإلمــام، وظفــه )٥(او عــدم الســماع بوضــوح )٤(وغیرهــا كنایــة عــن الصــم ] ٢٥األنعــام[}وَ
للداللــة علــى التركیــز علــى الحــدث وهــو صــممهم عــن ســماع ) وقــر( بصــیغة الفعــل المبنــي للمجهــول ) ع(

فهم لم یفهموا بیانه بعد ما بینه ولم یقبلوه بعد ما سمعوه ولم یطیعوه بعد مـا فهمـوه وجهلـوا قـدره بعـد ((الحق 
  *.وتحقیرًا لشأنهم ) ذهاب سمعهم ( وعنایة بالمفعول به )٦())ما عرفوه 

هم نتیجـة نفـار  )٧())علـى السـمع الـذي لـم یفقـه الواعیـة بالثقـل والصـمم  هـذا دعـاء : ((قال ابـن ابـي الحدیـد  
  ) .٨(قداوتهم ومنتهى نفرتهم عن قبول الحواستكبارهم وشدة لجاجهم وعنادهم ونهایة بغضهم وع

    :  )یفعل(ـ صیغة  

لصُُّدورُ وَ مَ ((قوله  أیضاللفعل ) ع(ومن استعماالته        ا تُكِنُّ َا ُِم بِمَ ال َ ْلع ُونُ َا ي ْلعُ قولـه  إلـى إشـارةوهـو )٩())ا تَُخوُن َا
ـــُدورُ { :تعـــالى  ـــا تُْخِفـــي الصُّ مَ ِن وَ ُ ـــَة اْألَْعـــی نَ ـــمُ َخائِ ْعَل ) ع( اإلمـــامبلحـــاظ التبـــاین فـــي اســـتعمال ] ١٩غـــافر[}یَ
سناده) تخون ( ه للتعبیر بالفعل وتوخی العیون لملمح داللي یكمـن فـي ان خیانـة العیـون لیسـت صـفة  إلى وإ
متجــددة بتجدیــد الــزمن والخلـق فمــا یناســبها حینئــذ التعبیــر بالفعــل الــدال علــى  أنهــاأي ،  أصــحابهافــي  ثابتـة

علـى ثبـوت صـفة العلــم هللا سـبحانه وتعـالى فیمــا  ى للداللــةفـي حــین جـاء قولـه تعـال ،*)١٠(التجـدد والحـدوث 
  . )١١(على وجه السرقة إلیهما یجوز النظر  غیر إلىمن النظر  األعینتان به تخ
  
  
  
  
       ١٦١  :د ،احمد محمد قدور :اللسانیات وآفاق الدرس اللغوي )١(
 ١٩٩:  ١/  ٤خ : شرح نھج البالغة  )٢(
 ٤٧٢-٦: لسان العرب :ینظر )٣(
 ٢٢١/  ١٦المیزان في تفسیر القرآن :ینظر )٤(
  ٤١/ ٣: تفسیر من ھدى القرآن:ینظر )٥(
 . ١١٥: ١١: ٢١٦خ : لالستزادة ینظر.*  ١٢٥/  ٣: في شرح نھج البالغة  منھاج البراعة في )٦(
 ٢٠٠:  ١/ ٤خ: شرح نھج البالغة )٧(
 ١٢٦/  ٣ منھاج البراعة في في شرح نھج البالغة:ینظر )٨(
    ٢٠٥:  ٨/  ١٣٢خ : شرح نھج البالغة )٩(
 . ٢٦٢: ١٧/١خ :ینظر مثل ذلك *  ٣٢:السامرائي  إبراھیم: الفعل زمانھ وبنیتھ  :ینظر)١٠( 
   ٣٣٨/  ١٧،   المیزان في تفسیر القرآن  ٦٦/  ٩: التبیان في تفسیر القرآن :ینظر)١١(



 ١٠٣

   
  

ــفإ ومــن ثــم        واألســلوباللغــة تعبــر  إن((  :الداللــة یقــول ریفــایتر إنتــاجه توظیــف یعكــس قــوة االســلوب فــي نّ
  .التي یحتویها النص )١())القیمة  إبرازیعمل على 

  :)فعل(ـ صیغة .
ـوَ اللَّ {: قال تعالى   هُ ـَق وَ ْن َخَل مُ مَ ْعَل یـرُ َأَال یَ ه مـن حیـث یـدبرهم بلطـف أي اللطیـف بعبـاد ]١٤الملـك[}ِطیـُف اْلَخِب

یـــدبره بـــه والخبیـــر معنـــاه العـــالم بهـــم  شـــيءالتـــدبیر فلطـــف التـــدبیر هـــو الـــذي یـــدبر تـــدبیرًا نافـــذًا الیخفـــى عـــن 
  . )٢(وباعمالهم

هُ وَ : ((بقوله  ظهرهأو ذلك المعنى ) ع( اإلمامخذ أ      َْحاَن للَّهَ ُسب ِهْم إِنَّ َا ِ ل ْ ـي لَـي ـوَن فِ ْقتَِرُف ُ ـادُ م َ ب ْلعِ ـا َا ـهِ مَ ْ ي َل َْخَفـى عَ ـاَلى الَ ي َ ع تـَ
رًا وَ َأَحاَط بِهِ ِعْلماً  ْ   ، )٣())وَ نـََهارِِهْم َلُطَف بِهِ ُخب

والطبـائع فـي  القـرائنانـه یـرد للداللـة علـى  نفیو والصـر وهـو وزن یـرى فیـه النحـاة ) فعـل (ولطف علـى وزن      
    ) ٤( نحو شجع وكرم صاحبه  كالغریزة في وانه صار.. كالحسن والقبح خلوقة الم األوصاف

لكلمــة فعــًال بــالمعنى التــام ل ((لیســت  أنهــاهــا بعــض البــاحثین المحــدثین زاعمــًا تفعلی أنكــرفــي الوقــت الــذي      
نما   )٥(.))علیها الفاعل  التي یكون للهیأةجاءت في كالمهم  وإ
خصوصـیتها وداللتهـا  لهـا األخـرى األفعـالفـي نفـي فعلتهـا اذ انهـا كشـأن  یجانـب الصـواب الرأيولعل هذا      
مفتوحــة العــین فــي الماضــي ثــم لقصــد المبالغــة فــي معناهــا  األصــلفــي  األفعــالهــذه : ((  أنــیس  إبــراهیمیقــول 
  )٦())وذلك بضم العین  أخرىالى صیغة  حولت

نه إزاء مــا یقترفــه العبــاد فــي مــة العظیمــة هللا ســبحاحقیقــة اللطــف والرح إلبــالغفــي نصــه ) ع( اإلمــامتمثلهــا        
) فعــل (تلــك الصــفة فــي حقــه ســبحانه اذ تــدل تلــك الصــیغة  إثبــاتهم ونهــارهم فــي مســار الــزمن فضــًال عــن لــیل

  .)٧( من الطبائع والنعوتإال  ألنه الیجيء على رسوخ الوصف في صاحبه
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                                                       ١٠٤

         
نى له وجوده ــتامل  االوائل في دراسة الظواهر اللغویة عند اطار الشكل وحسب ،بل كان االهتمام بالمعلم یقف 
  .عندهم 
حــٍد مـــا  إلـــىالظــاهرة اللغویــة لیســـت ظــاهرة شـــكلیة فقــط ، ولكنهـــا تســتخدم فـــي مواقــف وظیفیـــة وتعكــس ف((       

تتحـرك فـي ضـمن ظـواهر  فإنهـاومـن هنـا  معینـه،رتبط بمن یستخدمون اللغة في مواقف وت فیه،العالم الذي نعیش 
وفي دالالتهـا فقـد تسـتخدم التعبیـر نفسـه فـي مواقـف مختلفـة ،  المتنوعة أسالیبهاغیر لغویة تؤثر في اختیار  أخرى

مقصـد وهـو  )  ١())حـوي تأثیریـة فـالمعنى یـرتبط فـي جانـٍب منـه بالتركیـب الن أسـلوبیهفـروق معنویـة  إلـىممـا یـؤدي 
نیــت علیــه الدراســات الســابقة ُ فــي الجمــل  األلفــاظعالقــات نحویــة بــین  إقامــةالداللــة النحویــة تســتمد مــن  إن((  إذ  ب

توالـت  إنلـیس الغـرض بـنظم الكلـم ((  :بقولـهعبـد القـاهر الجرجـاني  إلیه تنبهوهو ما  )٢())على وفق قوانین اللغة 
حتـى یكـون لكـل  ) ٣()) تناسقت داللتها وتالقت معانیها على الوجـه الـذي اقتضـاه العقـل  إنفي النطق بل  ألفاظها

  )٤(ة وظیفة نحویة داخل الجمل مةكل
لبیــان  األصــولیین إلــىولــم تقــف العنایــة بالداللــة النحویــة عنــد علمــاء النحــو واللغــة والبالغــة بــل تخطــت ذلــك      

التركیــب علــم مــرتبط بتوجیــه ((فهــو بفهــم المعــاني النحویــة  األصــولالشــرعیة وذلــك الرتبــاط علــم  القرآنیــة األحكــام
وكـــم مـــن المســـائل الشـــرعیة یختلـــف الحكـــم فیهـــا تبعـــا  أخـــر إلـــىاللفظـــي وبیـــان داللتـــه التـــي تختلـــف مـــن تركیـــب 

والتعجـب واالسـتفهام والنفـي ونحوهـا ، ولــیس  واإلضـافة مثـل الفاعلیـة والمفعولیـة(( )٥())الخـتالف التركیـب ومدلولـه
المشـترط فیهـا صـحة التعبیــر  )  ٦())هـذه المعـاني النحویـة المختلفــة بـاختالف التراكیـب  إدراك إال األصـوليوظیفـة 

 أنیــؤدي بتعبیــر ســلیم ولــیس لــك  أنح فــالمعنى ینبغــي ســنن الكــالم الفصــی(( مــن الناحیــة اللغویــة والجــري علــى 
المعنــى المطلـوب بتعبیــر صـحیح فصــیح  إلـىیتوصــل  أنبـل البـد   ن المعنــى مفهومـا فــال عبـره بــاللفظاكـ إذا:تقـول

                                راكیـــــــب والعـــــــوارض التـــــــي تطـــــــرأ علیهـــــــا وبـــــــاختالف تنـــــــوع الت. تلمســـــــه البحـــــــث فـــــــي شـــــــواهده وهـــــــذا ماسی )  ٧())
                       .   

  
وهـــذا مـــادأب علیـــه  )  ٨()) وصـــف بنیـــة الجملـــة ومـــن ثـــم تعریفهـــا األولـــىفـــإن وظیفـــة النحـــو ((  :بـــالمر قـــال     

تركیــب الجملــة ومــا تشــتمل علیــه مــن مكونــات اســنادیة ، متجــاوزین ذلــك اإلطــار فــي  إلــىالنحویــون حــین نظــروا 
   ) . الخبـر واإلنشـاء ( مـن ذلـك مـایتعلق بجملتـي  المعیار الداللي في وصـف الجملـة ، اعتماد إلى  األحیانبعض 

 إنأو ماإشـتمل علـى الصـدق والكــذب  ) ٩())معه مـالم یكـن عنــدهبــه مسـت أفـدتكـل قـول لخبــر وا:(( ابـن االثیـر قـال
 :فقولــك. نفیـا  أو إثباتـاالقصـد منــه اإلفـادة سـواًء كــان  ) ١٠(ال تطابقـه  أوفـي الخـارج تطابقــه  كانـت لـه نسـبه واقعــة
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                                                       ١٠٥

 ) ١(زید وكذلك قولـك لـم یجـئ زیـد  في الخارج أي انه وقع مجيءالكالمیة لها نسبة  هذه النسبة إنبه جاء زید یراد 
العلمیــة  اآلراءوعلــى الــرغم مــن انتفــاء معیــار الصــدق والكــذب فــي كــالم اهللا ســبحانه وتعــالى وحــدیث نبیــه وبعــض 

یقـول تمـام حسـان  تلمح بعض اإلشكالیات النقدیة حول هـذا المعیـار  )  ٢(الواقع الخارجي ، لحتمیة مصداقیتها في
نهمــا علــى احتمــال الصــدق الخبــر واإلنشــاء وبینــوا التفریـق بیهمــا  األسـلوبحـدد البالغیــون نــوعین عــامین مــن :(( 

 إدراك أســــاسأي إن التفریــــق بینهمــــا لــــم یقــــم علــــى  ) ٣())ال فنــــي  یــــار منطقــــيوالكــــذب وعــــدم احتمالهمــــا وهــــو مع
ارتباطاتهــا عــن ســیاق الــنص ر بمعــاني الجمــل ومــدلوالتها و معیــارٌ قّصــ((  لــذا فهــوالخصــائص الفنیــة لكــل منهمــا 

معــاني الكــالم لــیس فــي القضــیة  أو األنــواعالبحــث فــي (( ألن  ) ٤())خــر ووظیفــة كــل منهمــا باتجــاه اآلوالموقــف 
نمـــاكـــذبا  أوالمنطقیـــة صـــدقا   إفـــادة أووهـــو برمتـــه واتجاهـــه تعبیـــر عـــن المـــتكلم ) الجملـــة (الكـــالم فـــي مـــدلول  وإ

فالحقیقـة المعنویــة والنفســیة (( بفــارق الداللـة بــین هـذه الوجــوه  )  ٥()) اإلنشـاء أوالطلــب  أوللمخاطـب بوجــه الخبـر 
بغایتهــا تفرضــه اللغــة  وهــذا مــا ) ٦())بلفــظ الخبــر  المعبــر عنهــاغیــر الحقیقــة المعنویــة  اإلنشــاءالمعبــر عنهــا بلفــظ 

وكمـا اعتـدت .(( منشـئیها وبتنـوع مسـتویاتهم وجهـات خطـابهم  يأیدعلى  ) ٧(وأمن اللبس  باإلفهامالمتمثلة  الكبرى
 األداءاعتــدت كــذلك بغایــات  الــخ،الــتكلم والخطــاب فجعلــت مــن معانیهــا العامــة  بــاألداءاللغــة بــاختالف دور الفــرد 

نشاء وقسمت الخبر  خبر إلىفقسمت معاني الجملة العربیة   طلـب إلـى اإلنشـاءإثبات ونفـي وتوكیـد وقسـمت  إلىوإ
فصــاح وقســمت الطلــب والشــرط  (( تشــتمل علــى دالالت مختلفــة  )٨())ختلفــةم أقســام إلــىكــًال  واإلفصــاحوشــرط وإ

الكاتـــب  إلیهـــایعمــد  )  ٩())هنیــة المتكونـــة منهـــا ولكنهـــا تشــترك فـــي المعـــاني الذ أســـالیبهافالجمــل فـــي اللغـــة تتبــاین 
ـِن حـني ) ((ع( اإلمـاممـن ذلـك قـول . بما یالئم سیاق الموقـف  ) ١٠(عن حسه وعن تصویره للوجود  إلفصاح ُسـئَِل عَ
ِر مَ  ْ ْلَخي رُ َا ْلَخيـْ َْس َا رَ [ ا ُهوَ فـََقاَل َلي ْلَخيـْ ـاِهيَ ] َا َ ب ـَك وَ َأْن تـُ ْعظُـمَ ِحْلمُ ـَك وَ َأْن يـَ ـرَ ِعْلمُ َْكثـُ ـرَ َأْن ي ْلَخيـْ ـنَّ َا لَـُدَك وَ َلكِ اُلَك وَ وَ َْكثـُرَ مَ َأْن ي

 ِ ــهَ وَ إِْن َأَسـْأَت ا للَّ ْن َأْحَســنَْت َحِمـْدَت َا ــإِ بِّـَك َف ِ رَ ــاَدة َ ب لنَّـاَس بِعِ وبــًا فـَُهــوَ َا ُن ـَب ُذ ِن رَُجــٍل َأْذَن ْ ُجَلي ــرَ ِ ا إِالَّ ل َ ي نـْ لـدُّ ــي َا ـرَ فِ ــهَ وَ الَ َخيـْ للَّ َت َا غَْفرْ ْســتـَ
اِت  رَ ْلَخيـْ َُسارِعُ فِي َا ةِ وَ رَُجٍل ي َ تََدارَُكَها بِالتـَّْوب    ) ١١())يـَ

ـــه  إلیـــهفـــي ذلـــك مـــا أشـــار ) ع(كثـــف اإلمـــام   اِت (( :تعـــالىالقـــرآن مـــن تلـــك المعـــاني كقول ـــرَ َســـاِرُعوَن ِفـــي اْلَخیْ ُ  ))ی
بــاهللا ویجتهــدون فــي الســبق  اإلیمــانمــن  إلیهـاالطاعــات ویســارعون  إلــىوالمعنــى یبــادرون  *وغیرهــا ))٩٠:االنبیـاء(

   )  ١٢(.رغبة فیها ولعلمهم بما لهم بها من حسن الجزاء  إلیها
وهــو الخبــر الــذي یكــون خالیــا مــن المؤكــدات الن ) بتــدائي خبــر ا(بصــیغة خبــر یفهــم منــه انــه ) ع( االمــاموظفــه 

فالســائل ال یعــرف معنــى الخبــر ومــا مصــادیقه ، لــذلك جــاء  ) ١٣(المخاطــب خــالي الــذهن مــن الحكــم الــذي تضــمنه 
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                                                       ١٠٦

وبصـورة تقتضـي تحریـك  والعبـادة،بـل فـي العلـم  ،)والولـدالمال (مخالفا لما یتوقعه الذهن من انه یكمن في الجواب 
 أعــاده الكــریم،القــرآن  أرادهمــا  الخیــرات، وهــذاوالمســارعة فــي  الــذنوب بالتوبــةالهمــة فــي المتلقــي مــن خــالل تــدارك 

  . )١()الكالم  أوالمخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة  إفادة( لغرض التوكید و  اإلمام
تكـــون الصـــیاغات  ســـلبا، أو إیجابـــاومـــع مراعـــاة حـــال المخاطـــب مـــن حیـــث موقفـــه مـــن القضـــیة المخبـــر بهـــا      

ُ : ((قــال تعـالى ) ٢(اشـتماله علــى المؤكـدات ، أومــن حیـث تجــرده الخبـر  ألســلوبالمختلفـة  ــه الَّ اللَّ ُ ِإ ــه ْأِویَل ـمُ تَ ْعَل ــا یَ مَ وَ
اِب  و اْألَْلبَ الَّ ُأوُل كَّرُ ِإ ذَّ ا یَ مَ ا وَ بِّنَ ِد رَ ِه ُكلٌّ ِمْن ِعنْ نَّا ِب وَن آمَ قُوُل ِي اْلِعْلِم یَ الرَّاِسُخوَن ف        .) ٧: عمرانآل )(وَ

ــْم َأنَّ (( ):ع(یقــول  العلــم،هــذا المشــهد ووظفــه بتخصــیص یبــین حقیقــة الراســخین فــي ) ع( اإلمــاماخــذ         ْعَل ِ وَ ا
ْإلِ  ــوِب َا ُ ْلغُي ةِ دُوَن َا َ وب ْضــرُ ْلمَ ــَدِد َا لسُّ ْقتَِحــاِم َا ِ ــِن ا ــاُهْم عَ نَ ــِذيَن َأْغ لَّ ــِم ُهــُم َا ْل ْلعِ ــي َا لرَّاِســِخيَن فِ ارُ َا ــرَ ــِب  قـْ ْ ْلغَي ــَن َا هُ مِ ْفِســيرَ ــوا تـَ ــا َجِهُل ــةِ مَ بُِجْمَل

للَّهُ  َدَح َا ْحُجوِب َفمَ ْلمَ ُكَ  َا ـا لَـْم ي يمَ مَُّق فِ لتـَّعَ ُِحيطُوا بِهِ ِعْلمًا وَ َسمَّى تـَرَْكُهُم َا ا َلْم ي ِل مَ اوُ نَ افـَُهْم بِاْلعَْجِز َعْن تـَ ْعتِرَ ِ ـْن ُكنِْهـهِ ا َْحـَث عَ ْلب لِّْفُهـُم َا
يَن رُُسوخًا فَ  ِكِ ْلَهـال ـَن َا ـَك فـَتَُكـوَن مِ ِ ْقل ـْدِر عَ ـى َق َل هُ عَ َْحاَن ـهِ ُسـب للَّ ـَة َا َقـدِّرْ عََظمَ َِك وَ الَ تـُ ل َلى َذ الحدیـد  أبـيیعلـق ابـن  )  ٣()) اقـْتَِصرْ عَ

ســبحانه مثــل مــایرى بالعیــان  لقـول الســائل الــذي طلــب وصــف اهللا اإلمــام إنكــارعلـى ذلــك ذاكــرا ســبب الخطبــة هــو 
ظهـارواسـتحالة لونـه  بعـد غضـبه  اإلمـام فأجابـه، القـرآن والسـنة ومـن ثـم ســلوك  إلـى علیـه، بـالرجوع اإلنكــاراثـر  وإ

 بــأداةمؤكـدا ذلــك  )  ٤(یعرفــوه،والـتقحم بمــا لـم  الولــوجبمــا عرفــوه عـن  بـاإلقرارسـبیل الراســخین فـي العلــم الـذي غنــوا 
وصــورتهم الحقیقیــة وهـــذا مــا یـــدخل ) الراســـخین فــي العلـــم (ألن المخاطــب متـــردد فــي معرفــة  )   ٥() أّن ( التوكیــد 
   ) ٦(الذي یتردد المخاطب فیه وال یعرف مدى صحته ،) الخبر الطلبي (ضمن 
فـي  إقرارهـاللموصوفین ومـن ثـم ) المدح(داللة اقتضاها السیاق تتمثل ب  إلىفضال عن خروج ذلك الخبر        
وهـم الثـابتون فـي ) الراسـخین فـي العلـم ( وأصحابها *)الرسوخ(المتكلم عالم بتلك الحقیقة أي  ألنالمخاطب، ذهن 

لـة الـنص وان كجـزء مـن دال ) ٨(لألشـیاءاهللا الرؤیـة الواضـحة  أعطـاهمالذین  ) ٧(العلم الضابطون له االمتقنون فیه 
   .كان المعترض طالبا وصف اهللا سبحانه وتعالى 

فــي دالالت التعظــیم والثنــاء علـى اهللا ســبحانه وتعــالى لمــا انعــم  اإلطــالقلغـرض  اإلخبــاریــأتي  آخــروفـي نــص    
ــادُّونَ (( ):ع(علــى عبــاده بــنعم ال تعــد وال تحصــى قــال  َ ْلع هُ َا َ ــاء ُْحِصــي نـَْعمَ مســتلهما ذلــك المعنــى مــن قولــه )  ٩())وَ الَ ي

ِحــــیمٌ : ((تعــــالى  ــــورٌ رَ َغفُ َ َل ــــه نَّ اللَّ ــــِه ال تُْحُصــــوَها ِإ ــــَة اللَّ ــــدُّوا نِْعمَ ُ إِْن تَع ــــىمحــــوال الشــــرط  . )١٨:النحــــل) (وَ ــــار إل  إخب
نعمـــاءه العـــادون ،وال  ،وال یحصـــيالحمـــد هللا الـــذي ال یبلـــغ مدحتـــه القـــائلون ( لمناســـبات الســـیاق ونســـقها الصـــوتي 

وفـي  : نـديوللتركیـز علـى عظـم الـنعم التـي السـتطیع إحصـاءها العـادون ،قـال الراو ، ) ١٠()یؤدي حقـه المجتهـدون 
ــِه ال تُْحُصــوَها ((تعــالىقولــه  ــَة اللَّ ــدُّوا نِْعمَ ُ إِْن تَع ال یحصــي ) (ع(المــؤمنین  أمیــروقــول  اإلفــرادبلفــظ  )١٨:النحــل)()وَ
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                                                       ١٠٧

نعمة واحدة من نعمة الیمكن العباد عـد وجـوه كونهـا  أن أرادتعالى  ألنهلفظ الجمع سر عجیب ب) نعماءه العادون 
لكثرتهـا فكیـف تعـد وجـوه فـروع نعمائـه وكـذلك فـي كـون  نعمـه التحصـى أصول إن) ع(المؤمنین  أمیر وأراد ،نعمة

ســبحانه  ألنــهطیفــة عجیبــة علــى صــیغة الخبــر تحتــه ل) ع(المــؤمنین  أمیــرالشــرطیة وكــالم ) إن(اآلیــة واردة بلفــظ 
 أحــدا أناخبـر انــه قــد انعـم النظــر فعلــم ) ع(نعمــة لــم تقـدروا علــى حصــرها ، وعلــي تعـدوا   إن أردتــمإن  أنكــمیریـد 

   )١()) الیمكنه حصر نعمه تعالى
 األســـلوبین احـــدهما وصـــف نقصـــد بـــه شـــیئ إنمـــا) خبـــر(فقولنـــا (( مـــن خـــالل الشـــكل والمعنـــى وهـــذا مـــایفهم      

الـذي یتعـدد ) ٢())لهـذه الصـیاغة  األصـليالمعنى  واآلخرالجمل الخبریة  متطلباتصیاغیا من حیث اشتماله على 
 أوللمعنـى جوانـب (( فیـه  الحد الذي یكـون إلى ) ٣(هذا القول وتحثه علیه ، إلىبتعدد المشیرات التي تدفع المخبر 

ال الن النصوص  (( في النصوص المتینة) ٤()) یضمها مجرد القول  أنمن  أوسعاعتبارات  ن أي احتم ة م الخالی

   ) ٥())ال تملك سوى خیار ٍ واحد إنھاتقدم عرضا مرضیا لمنتجیھا أي  ال
ذا. التعدد جوانـب المعنـى فیهـا  من ثمو        أویقـف علیهـا المـتكلم  معلومـة أوالخبـر نقـل حقیقـة (( سـلمنا بـان  وإ

 لــهویتأمالــذي یعــاین الــنص  إلیــهالمرســل  أووهــو المتلقــي  ) ٦())الكــالم  إلیــهالمنشــئ فیعبــر عنهــا لینقلهــا لمــن یلقــى 
 بإیجـازعنـه  وقـد تصـرفهمفیكشف عن خفایاه ویجلو غوامضه ویقدم ظـاهره وباطنـه فـي صـورة قـد تـروق النـاظرین 

  . اإلخبارالمرسل من وراء ذلك  أرادهافذلك ال یقف عند التوصیل فحسب بل له مقاصد  ) ٧(،
هُ ) : ((ع(ادم  فــي حدیثــه عــن النبــي) ع(یقــول      رَ ــهُ وَ َحــذَّ َحلَّتَ يَهــا مَ ــَن فِ َْشــهُ وَ آمَ ي هُ عَ يَهــا ِعيَشــتَ ــَد فِ َغ ــمَّ َأْســَكَن آَدمَ َدارًا َأرْ ُث

ــاعَ اَ  َ اِر فـَب ــرَ ْألَبـْ افـََقــةِ َا رَ ُ َقــاِم وَ م ْلمُ ــَداِر َا ــهِ بِ ْ ي َل ــُدوُّهُ نـََفاَســًة عَ رَّهُ عَ تـَ ــاْغ ــهُ َف تَ َداوَ ــيَس وَ عَ ِ ل ْ ب ــيَن بَِشــإِ قِ َ َدَل بِاْلَجــَذِل ْلي ْ ب ْســتَ ِ ــهِ وَ ا ْهنِ ــَة بِوَ ِزيمَ َ ْلع هِ وَ َا كِّ
ــةَ  مَ ِ ـاهُ َكل ــهِ وَ َلقَّ تِ َ ْوب ــي تـَ هُ لَـهُ فِ َْحاَن ـهُ ُســب للَّ ََســَط َا ـمَّ ب ــَدمًا ُث اِر َن تِرَ ـاِالْغ ــاِالْعتَِزاِز بِ َجـالً وَ بِ ــ وَ َل ــهُ إِ َط َ َأْهب ـهِ َف ــى َجنَّتِ َل دَّ إِ ـرَ ْلمَ ــَدهُ َا عَ ـهِ وَ وَ تِ ى َداِر رَْحمَ

رِّيَّــةِ  لذُّ اُســِل َا نَ ــةِ وَ تـَ يَّ ِ ل َ ْلب ــا آَدمُ ((كقولــه تعــالى ) . ع(حیــث یســتمد ممــا تحــدث عنــه القــرآن الكــریم فــي قصــة ادم  )٨())َا یَ
َغـــداً  ـــا رَ َ ه ُكـــال ِمنْ ـــَة وَ ُجـــَك اْلَجنَّ َزوْ ـــَت وَ ـــاَب : ((ىوقولـــه تعـــال)   )٣٥: البقـــرة())اْســـُكْن َأنْ تَ ـــاٍت فَ بِّـــِه َكلِمَ ـــى آَدمُ ِمـــْن رَ قَّ َل تَ فَ

هِ  یْ ْعٍض َعُدوٌّ  : ((وقوله تعالى) ٣٧: البقرة)(َعَل بَ ْعُضُكمْ لِ وا بَ ُط     *.وغیرها) ٣٦: البقرة())اْهِب
خبار ال لكونها تحتمل الصدق والكذب كون الصـدق والكـذب یصـدق علـى كـل كـالم اإل بإطار اإلمام أوردها      
والحقــائق العلمیــة ) ص(النبــي  وأحادیــثالتــي وردت فــي القــرآن الكــریم  واإلخبــارقائلــه  إلــىمــن غیــر النظــر یؤخــذ 

تحتمـل الكــذب مــع أنهــا إخبــار عــن شـئ ولــذلك تخــرج مــن هــذا التعریــف  أنوالبـدیهیات التــي ال یشــك فیهــا الیمكــن 
مــع  الصــراع المیثــاق،الخلقــة، ) (ع(من الحــدیث عــن كـل مــا یتعلــق بــآدم ضــمن ســیاق جدیــد یتضــبـل أعادهــا  ) ٩(،

دائــرة  إلــىتنتمــي  األحــوالوالمقاصــد تفهــم مــن الســیاق وقــرائن  ،) األرض إلــىالهبــوط  التوبــة، العــیش،رغــد  إبلــیس،
   .النصح والتحذیر من مزالت الشیطان وهي في شكلها النهائي تستهدف المخاطب
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                                                       ١٠٨

یكون مفیدا وال الخبر مؤدیا غرضه مالم یكن حال المخاطب ملحوظا لیقـع الكـالم فـي نفـس أن الكالم لن (( إذ    
ول ـــورسـالته السـماویة یق) ص(ویتكـرر ذلـك اإلخبـار فـي حدیثـه عـن النبـي  ) ١())موقـع االكتفـاء والقبـول المخاطب 

ــورِ  (()ع( ُ ــي َجِميـِع أُم ــُدهُ فِ ْحمَ ـَدهُ َن َ ــاْلُجوِد ي ــيِهْم بِ اِسـِط فِ َ ْلب ْضــَلهُ وَ َا ْلَخْلــِق َف ـي َا لنَّاِشــِر فِ ــهِ َا لَّ ِ ْلَحْمـُد ل ِ َا ــهِ وَ  ه ــةِ ُحُقوقِ َ اي ـى رِعَ َل ينُهُ عَ عِ ْســتَ وَ َن
اِط  ِ َن ِ َصاِدعًا وَ بِِذْكرِه رِه ُدهُ وَ رَُسولُهُ َأرَْسَلهُ بَِأمْ ْ ب َُحمَّدًا عَ هُ وَ َأنَّ م رُ َلهَ غَيـْ ْشَهُد َأْن الَ إِ ِشـيداً َن ينًا وَ مََضى رَ َأدَّى َأمِ مسـتمدا ذلـك  )٢()) قًا َف

ْشـِرِكیَن : (( قولـه تعـالى  التصویر من َأْعـِرْض َعـِن اْلمُ رُ وَ مَ ـؤْ ـا تُ مَ خبـر  إلـى اإلنشـاءمغیـرا ، )٩٤:الحجـر) (فَاْصـَدْع ِب
ة بقـــوة ومجـــاهر  مـــن وقـــوففـــي رســـالته  أداهومـــا ) ص(تعظـــیم رســـول اهللا لـــدالالت اقتضـــاها المقـــام تشـــتمل علـــى 

 إذنفــال بــد  )ص(الكــریم تهجــه الرســول الن المــتكلم والمخاطــب عالمــا بــذلك الحكــم والمســلك الــذي ان ) ٣(، األعـداء
  .لمقصد ما  اإلخباریةمن خروج لتلك الداللة 

ُه (( ):ع(ذلك قوله  ومثل       َزلَّتـْ ْسـتـَ ِ ُ وَ ا اء ْألَْهـوَ ُهُم َا تـْ ْهوَ ْستـَ ِ ِد ا نَةٍ َق تـْ ُوَن فِي فِ ةٍ وَ َحاِطب رَ لنَّاُس ُضالٌَّل فِي َحيـْ ثَهُ وَ َا َ ع ُ وَ بـَ ـاء َ ِري ْ ب ْلكِ ُم َا
ْسـتَ  ِ ـي ا ـاَلَغ ص فِ َ ْلَجْهـِل فـَب ـَن َا ــالَءٍ مِ َ ـِر وَ ب ْألَمْ ـَن َا ـي َزلْـَزاٍل مِ ـارَى فِ َ ُ َحي ْلَجْهـالَء يَّـُة َا ِ ْلَجاِهل ُهُم َا تـْ ــا َخفَّ لطَِّريَقـةِ وَ َدعَ ـى َا َل َضـى عَ لنَِّصـيَحةِ وَ مَ َا

ْلَحَســــنَةِ  ــــةِ َا ْوِعَظ ْلمَ ــــةِ وَ َا ْلِحْكمَ ــــى َا َل ــــِة : ((ىقولــــه تعــــال إلــــىوذلــــك یشــــیر   )٤())إِ ِعَظ وْ اْلمَ ــــِة وَ اْلِحْكمَ بِّــــَك ِب یِل رَ ــــى َســــِب َل اْدعُ ِإ
ةِ  بهیـأة  اإلمـاماسـتعمله   )٥(مرضاته بالحكمة أي القـرآن  إلىالطریق  ألنهدینه  إلىأي ادع ) ١٢٥: النحل())اْلَحَسنَ
ة والموعظــة الحكمــ إلــىمــن مبالغــة فــي النصــح والتــزام بــالطریق ودعــوة ) ص(للحــدیث عمــا فعلــه النبــي  اإلخبــار
المخاطـب  إلـىفـي التعبیـر تحـتم تركیبـا لفظیـا معینـا وذلـك بـان ینقلـه  الدقـة إنإذ ((وهذا ما یتطلبـه الخبـر  الحسنة،

وان كــان یحمــل داللــة التبجیــل والثنــاء علــى   )٦())حالتــه مــن غیــر زیــادة و نقصــان  تــالءمفــي صــورة مــن الكــالم 
 الخبـر،مـن اسـتعمال ) ع( اإلمـاموفـي وصـف الكـون یكثـر  ، اإلخبـارغرضا یستفاد مـن ذلـك ) ص(شخص النبي 
قــال  العظیمـة اإللهیـةالقـدرة  إدراكتلـك العـوالم ومــن ثـم  أسـرار إلـىوذات اثـر فـي تنبیــه المتلقـي  ثابتـةكونهـا حقـائق 

ِفـي َأنــــَسـنُِریِهمْ آیَ : ((الى ـتعـ ــاِق وَ ا ِفـي اْآلفَ نَ ْ اتِ ُ ـ ــمْ َأنَّـه ُ ه ـیََّن َل بَ تَ فــي ) : ع(یقـول ) .   )٥٣: لتـفصـ)(اْلَحـقّ  فُِسِهمْ َحتَّـى یَ
بَِهــا وَ رَ : ((صــفة خلــق الســماء  اكِ َصــابِيِح َكوَ اِريـَِّهــا وَ مَ ــاِت َدرَ يَّ ــْن َخفِ َهــا مِ تـَ ــاَط بَِهــا ِزينَ َهــا فـََلَكَهــا وَ َن ــي َجوِّ ــَق فِ لَّ ــمَّ عَ ْســتَِرقِي ُث ُ ــى م مَ

ـــى َأذْ  َل اَهـــا عَ ـــِب ُشـــُهبَِها وَ َأْجرَ اقِ وَ ـــْمِع بِثـَ لسَّ ُحوِســـَها وَ َا وِدَها وَ ُن ُوِطَهـــا وَ ُصـــعُ ِســـيِر َســـائِرَِها وَ ُهب َهـــا وَ مَ ابِتِ اِت َث ـــ َ ـــْن ثـَب الَِل تَْســـِخيرَِها مِ
َ (( :تعـالىقولـه  إلـىیشـیر )) السمع بثواقب شهبها  مسترقيورمى ((  ):ع(فقوله ) ٧())ُسعُوِدَها ع َق السَّـمْ ـِن اْسـتَرَ الَّ مَ ِإ

ـی ِب اٌب مُ َ ُ ِشه ه عَ بَ َأتْ  :قـال الفـراء ) ٨(،السـمع مـن الشـیطان یتبعـه شـهاب مبـین أي كـل مـن اسـترق  ، )١٨:الحجـر) (ٌن فَ
الخبــــري هــــو تقریــــر تلــــك الحقیقــــة واثبــــات عظمــــة اهللا  باألســــلوبمــــن توظیفــــه  اإلمــــام أراد ) ٩(،))أي ال یخطــــئ ((

حاطتــه ــي ِحْفــِظ ) : ((ع(قولــه  أیضــابمــا خلــق ،ومثــل ذلــك  وإ َضــتْهُ فِ رَ ْعتـَ ِ ــي  وَ الَ ا ــهُ فِ تْ رَ وَ ْعتـَ ِ اِرَضــٌة وَ الَ ا ــهِ عَ ــْن َخْلقِ ــَدعَ مِ تَ بـْ ِ ــا ا مَ
هُ وَ َأْحَصاُهْم عََددُ  َْل نـََفَذُهْم ِعْلمُ ٌة ب رَ الََلٌة وَ الَ فـَتـْ يَن مَ ْخُلوقِ ْلمَ وِر وَ تََدابِيِر َا ُ ْألُم يِذ َا نْفِ ْضُلهُ تـَ ُهْم َف رَ مَ ْدلُهُ وَ َغ ُهْم عَ َ ِسع         .) ١٠())هُ وَ وَ
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                                                       ١٠٩

جعـل علمـه تعـالى  فكأنـه. .السـهمواعتورته مثل عرته ونفـذهم علمـه تشـبیه بنفـوذ (( :الحدید  أبيقال ابن          
َأْحَصـى ُكـلَّ  ((:وهـو مـأخوذ مـن قولـه تعـالى ) ١())بالتضـعیف )  عـده وأحصـاهم( خارقا لهم ونافـذا فـیهم ،ویـروى  وَ

 إلفــادةوهــو مســوق )٢(یكــون منــذ خلــق اهللا ادم الــى ان تقــوم الســاعة، أوأي مــا كــان  )) )٢٨: الجـــن)(َشــْيٍء َعــَدداً 
حانه وتعـالى توظیف ذلك المعنى وهو اطـالق الداللـة فـي تعظـیم اهللا سـب) ع( اإلمام أراد ) ٣(، باألشیاءعموم العلم 

وبیان هیمنته المطلقة على الموجودات دون ماللة او فترة  ومن النفـي مـا یـرد بصـیغة االخبـار للداللـة علـى تقریـر 
ـابُِز بِاْألَْلَقـاِب وَ .: ((في وصـف المتقـین ) ع(حقیقة مفروغ منهما ، یقول  نَ ُ ـرَ وَ الَ يـ ـا ذُكِّ نَْسـى مَ َظ وَ الَ يـَ ْسـتُْحفِ ـا ُا ُِضـيُع مَ الَ ي

ْلَحـقِّ الَ  ـَن َا ُج مِ َْخـرُ اِطِل وَ الَ ي َ ْلب ُ فِي َا َْدُخل َصائِِب وَ الَ ي ُت بِاْلمَ َْشمَ َُضارُّ بِالَْجاِر وَ الَ ي ) ٤()). ي
أي ال ) ال ینـابز بااللقـاب (فقولـه  

مـذكور فــي وهــوتعبیر یـراد منـه التحبیـب والترغیــب لـذلك السـلوك ال ) ٥(یـدعو غیـره باللقـب الــذي یكـره ویشـمئز منـه ،
اِب ((القرآن الكریم  اْألَْلقَ ُزوا ِب ابَ نَ ال تَ ي یـوحي بالـذم ممـا ینكـره بان یـذكر احـدكم االخـر باللقـب الـذ] 11:الحجرات [) )وَ

ن ذلـــك یـــؤذیهم ویســئ الـــیهم فیمـــا یضـــغط علـــى یكرهونـــه مـــن االلقـــاب الالحقـــة بهــم بطریقـــة او بـــاخرى الالنــاس او 
وهــو . الــى اخبــار فــي وصــف یــراد منــه التأســي واالتبــاع ) ع(حولــه االمــام  )٦(مشــاعرهم وكــرامتهم فــي المجتمــع ،

   ) ٧(مسلك استحسنه البالغیون وعللوا اسبابه بحمل المخاطب على المذكور ابلغ حمل وبالطف وجه 
  
  

 
  

وتحمـل تقــدیره للواقــع  اآلخــرینتحمــل میـول المــتكلم نحـو  أیضــا أنهـااللغـة التقــدم جـوهر الحقــائق فقـط بــل  إن      
دارته ترتبط اللغـة فقـط بـالتفكیر المنطقـي ، بـل تـرتبط ایضـا بنفسـیة البشـر وانفعـاالتهم وعـواطفهم وطقوسـهم ، وال  وإ

)  ٩(.ا لذلك تنوعت االسالیب حتـى اسـتعمل كـل منهـا علـى نحـو مایتطلبـه مناسـبات القـول وحـال المخاطـب فیهـ ) ٨(

  ) ١٠(.الذي هو كل كالم ال یحتمل الصدق والكذب لذاته  كاإلنشاء
قــت الطلــب ولــه فانـه لــم یكــن علـى ضــرب واحــد وانمـا علــى نــوعین فمنهمــا مایقتضـي مطلوبــا غیــر حاصـل و       

واخـــر مـــاال یســـتدعي مطلوبـــا ولـــه عـــدة اســـالیب ) االمـــر والنهـــي واالســـتفهام والتمنـــي والنـــداء ( خمســـة انـــواع هـــي 
او بتقســیم اخــر ذهــب الیــه بعــض البــاحثین ان  )١١(والقســم والرجــاء وصــیغ العقــود  كصــیغ المــدح والــذم والتعجــب

   )١٢(. الجملة االنشائیة تقسم الى طلبیة وشرطیة وافصاحیة
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النحویــة اذ تخطــوا االشــتغال بمجــرد ولكـل منهــا داللتــه الخاصــة ،التــي عنــي بهــا البالغیـون وتجــاوزا فیهــا الصــناعة 
وهـذا مـا سـیقف علیـه البحـث فـي  ) ١(.مغامرات في حقل المعاني الذوقیـة والخلجـات النفسـیة  إلىالمعاني الوظیفیة 

  .ودالالتها  اإلنشائیةتقصیه لمواطن الجملة 
كونــة مــن مال ) ٣()فعــلالت(یكــون بصــیغة  ، )٢(واإللــزامهــو طلــب الكــف عــن الفعــل علــى وجــه االســتعالء :  النهــي

اغلب االحیـان ، وقـد تسـتعمل قلـیال فـي نهـي الغائـب كمـا فـي قولـه المخصصة للمخاطب في .الناهیة والفعل ) ال(
یَن : ((تعـــالى  ِمنِ ـــؤْ ـــاَء ِمـــْن ُدوِن اْلمُ یَ ِل ـــوَن اْلَكـــاِفِریَن َأوْ ُ ِمن ؤْ تَِّخـــِذ اْلمُ وعلـــى قلـــة ایضـــا فـــي نهـــي ] 28:ال عمـــران [)ال یَ

أي باســتخدام الداللــة المعجمیــة ) التفعــل (وقــد یكــون النهــي بغیــر هــذه الصــیغة  ) ٤()ال أرینــك ههنــا (المــتكلم نحــو 
َل  : ((،كقوله تعالى )٥(المتضمنه تحریما للفعل او نهیا عنه ـوْ ـوا قَ ُ ب نِ اْجتَ ـاِن وَ ثَ وا الرِّْجَس ِمَن اْألَوْ ُ ب نِ ورِ فَاْجتَ : الحـج)(الـزُّ

، وكقولـه ) ٦()) األمـرلمعنـى النحـوي علـى المعجمي وان كـان ا من المعنىالتقربوا الرجس فالنهي یأتي ((أي  )٣٠
ْت : ((تعالى  تَةُ  ُحرِّمَ یْ ُكمُ اْلمَ یْ ـ((و،)) :3 المائد)(َعَل یْ ـْت َعَل مَ َ ُكمْ ُأمّ ـُحرِّ اتُُكمْ ــــ َ هـذا ویفیـد النهـي كثیـرا )٧( ))٢٣: ءالنسـا)(ه

: كقولــه تعــالى  األعلــى إلــى األدنــىمــن المعــاني الجانبیــة التــي یفصــح عنهــا الســیاق كالــدعاء ویكــون صــادرا مــن 
ْصرًا (( ا ِإ نَ یْ ال تَْحِمْل َعَل ا وَ بَّنَ ا رَ ْأنَ ا َأوْ َأْخَط ِسینَ ْن نَ ا ِإ اِخْذنَ ا ال تُؤَ بَّنَ     ] 286:البقرة[)) رَ

،والیــأس ، واالهانـه، والتحـذیر ، والنصــح ،  وللضـراعةفــي الرتبـة ، مسـاویةمـن  إلــىوااللتمـاس ویكـون صـادرا      
: فــي ذلــك ) ع(مــن المعــاني التــي یقصــدها المــتكلم فــي خطابــه یقــول  ) ٨(وغیرهــا ، ، والتحقیــروالتــوبیخ ،والوعیــد 

ثـَّاقـَُلو (( ـُدوُِّكْم وَ الَ تـَ ـاِل عَ تَ ـهُ إِلَـى قِ للَّ ُكـُم َا وا رَِحمَ ـرُ فِ ْن ِ ْألََخــسَّ وَ إِنَّ ا ُُكُم َا ِصـيب َُكـوَن َن لِّ وَ ي وا بِالـذُّ ُ ـوَّء بـَ ـرُّوا بِاْلَخْسـِف وَ تـَ ْألَرْضِ فـَتُقِ لَـى َا ا إِ
ــهُ  نْ ــنَْم عَ ُ ــْم يـ ــامَ َل ــْن َن ْألَِرُق وَ مَ ِب َا ْلَحــرْ  إلــىوتــرك التقــاعس والركــون  مــةالهللقتــال ومثیــرا فــیهم  أتباعــهمســتنفرا  ) ٩())َأَخــا َا

تعـالى فــي  قولـهوهـو بـذلك یســتدعي  )تثــاقلوا وال (والنهـي فـي ) انفــروا (فـي  األمـرتضــمن  إنشـائي بأسـلوب الحیـاة،
ــى :  ((سـورة التوبــة َل ــاَقْلتُمْ ِإ ــِه اثَّ یِل اللَّ وا ِفــي َســِب ِفــرُ ُكـمُ انْ َذا ِقیــَل َل ُكــمْ ِإ ــا َل نُــوا مَ ــِذیَن آمَ ــا الَّ َ ــا َأیُّه ــاِة یَ اْلَحیَ ِضــیتُمْ ِب ِض َأرَ اْألَرْ

یــلٌ  الَّ َقلِ ِة ِإ ا ِفــي اْآلِخــرَ یَ ــاِة الــدُّنْ ــاعُ اْلَحیَ تَ ــا مَ ِة فَمَ ا ِمــَن اْآلِخــرَ یَ ْن ،وهــو قــول قــائم علــى جهــة التــوبیخ ) )38:التوبــة) (الــدُّ
  . ) ١٠(والتعنیف 

بــذلك ) ع( اإلمــاموظفــه  ) ١١(بتــرك النفــور والجهــاد فــي ســبیل اهللا ، یهــاإلواالنشــداد  األرض إلــىیتجــه المیــل       
وال تثـاقلوا بالتشــدید : (( الحدیـد  أبـيالمعنـى مـع بیـان العاقبـة المتمثلــة بالخسـف أي الضـیم وتحمـل الـذل ،قــال ابـن 

نام ـالـــذي ال یـــ واألرقالـــذل ترجعـــوا بـــه ،ب اوتبـــوؤ تعترفـــوا بالضـــیم وتصـــبروا لـــه وتقـــروا بالخســـف )) تثـــاقلوا((  أصـــله
(()١٢ (.   
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تجدیـدا لنشــاط السـامعین واشــد  أقــوىدون الخبریــة فهـي  اإلنشـائیةة للتعبیـر بالصــیغ ناســبولعـل هــذه المعـاني م     
فـي تصـویر  أدقفـي الوقـت نفسـه المطالبـة بالمشـاركة فـي القـول وفـي الحكـم وهـي  إلـىوادعـى  إیقاظـا وأكثرتنبیها 

وهـذا مـا تحقـق فــي ) ١(تفصـح عنهــا أسـالیب إلـىومشـاعره المتنوعـة فـي حاجــه  أفكــارهالن  وأفكـارهمشـاعر الخطیـب 
  .  النص للمتكلم والمخاطب بذلك التنوع 

علــــى  التــــأثیرهدفــــه  ائيإنشــــالــــنص القرآنــــي لیوظفــــه فــــي اســــلوب ) ع( اإلمــــامیســــتمد  آخــــروفــــي موضــــع       
يقٍ (( ):ع( المخاطب، یقول ثِ ٍط وَ ْوَت إِالَّ بَِشرْ ْلمَ نَّ َا تَمَ التحـذیر مـن  اإلمـاممنـه  أراد )٣(حكـم القـوي موالوثیق ال )٢())وَ الَ تـَ

ا : ((القـــرآن الكـــریم  إلیـــه أشـــاراهللا ســـبحانه وتعـــالى ، وهـــو مــا  إلـــىبـــل بــه تمنــي المـــوت دون اســـتكمال مـــا یق ـــوُ نَّ فَتَمَ
ــتُمْ َصــاِدِقیَن  ْن ُكنْ َت ِإ ــوْ وهــو كنایــة عــن الظلــم  أیــدیهمعــدم تمنــیهم المــوت هــو بمــا قــدمت  إن إذ ))6:الجمعــة) (اْلمَ

ظلـم فكـانوا ظـالمین واهللا علـیم بالظـالمین مـن ال أیدیهمبسبب ما قدمته  أبداوال یتمنون الموت  اآلیةوالفسوق فمعنى 
أي  اإلمـاموبـذلك یكـون النهـي فـي نـص  ) ٤(ال والیـة بینـه ویـنهم وال محبـه ، هأعـداؤ  لقائه ألنهمال یحبون  أنهمیعلم 

  .الصدقالقرآن من  إلیه أشارهو طلب الستحضار النقیض الذي  الموت،عدم تمني 
 ) ٦(تسـتعمل فـي طلـب صـادر عـن اســتعالء، ) ٥(مـا،حـدث  إیقــاعالجمـل الحـافزة علـى  إحـدىهـو ف األمـر أمـا       

والفعــل المضــارع المســبوق بـــ ) افعــل( األمــرصــوره فیــرد بصــیغة  أمــایقتضــیها الســیاق ،  أخــرىمــع خروجــه لمعــان 
بصـــیغة الخبـــر وبمـــا اســـماه  واألمـــر،  ألطلبـــيالـــدال علـــى طلـــب الفعـــل والنائـــب عـــن فعلـــه والمصـــدر ) األمـــرالم (

فهـي بتفاوت داللـة كـل منهمـا مـن حیـث االسـتعمال ومـا یتطلبـه المقـام ، ) ٧(،)األفعال أسماء(النحویون والبالغیون 
 فــاألمر(( اآلخــرالمعنــى لكنهــا لیســت ذات داللــة واحــدة فكــل تعبیــر یختلــف عــن التعبیــر  إلــىطرائـق للوصــول  إذن

بـالخبر ، فكـل  األمـرباالسـتفهام وغیـر  األمـرباسـم الفعـل وغیـر  األمـربالمصدر وهو غیر  األمرغیر  األمربفعل 
  )٨())تعبیر له داللة خاصة 

 ذاك، أوالسـیاق الـذي یبـث هـذا المعنـى  إلـىبصـوره المختلفـة فهـي موكولـة  األمـرالدالالت التي یمنحهـا  ماأ      
ُهْم (( :والتهاحد  إلىرسائله  إحدىفي ) ع(یقول  ـنـَ يـْ ْجَهـَك وَ آِس بـَ ُْسـْط َلُهـْم وَ ب ـَك وَ ُا َ ب ـْن َلُهـْم َجانِ ِ اَحـَك وَ أَل ُهـْم َجنَ ـاْخفِْض َل َف
ل ــي َا ِ فِ ة لنَّظْـــرَ ـــةِ وَ َا مـــن خـــالل الطلـــب فــي الخفـــض واللـــین والبســـط  واإلرشــادمریـــدا مــن ذلـــك معنـــى النصـــح  ) ٩())لَّْحَظ

ــــــــرآن یقــــــــول ) ع(وهــــــــي معــــــــان اســــــــتمدها  والمســــــــاواة، ــــــــاَح الــــــــذُّلِّ ِمــــــــَن (( :تعــــــــالىمــــــــن الق ــــــــا َجنَ مَ ُ ه اْخِفــــــــْض َل وَ
ةِ  یِّ ـفَ : ((عالى ـول تـویق  ))24:االسراء)(الرَّْحمَ ًال َل ُ قَوْ ه ْخشَ ـقُوال َل تََذكَّرُ َأوْ یَ ُ یَ لَّه عَ   ؛))44:ـهـط) (ىـنًا َل

حــرازلغــرض بســطها  مــن  معــین،بمــا تمتلكــه مــن مســاحة تعبیریــة واســعة ال تقــف عنــد زمــن  المتلقــي،فــي  أثرهــا وإ
   )١٠())تراخي ـور والـواز وروده على الفـوج.. .باإلجماعوهو طلب الفعل : (( األمره ـخالل ما یدل علی
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نمـاوال یـراد بـه مـأمور معــین  األمـروقـد یـرد        إلــىالمـأمور بـه وذلـك مرشـد  یـراد بـه كـل مـن یتـأتى منــه الفعـل وإ
ـوا : ((كقوله تعالى  ) ١(احد،العنایة بالفعل والى انه جدیر بان یخاطب به كل  قُ ال تَفَرَّ ـِه َجِمیعـًا وَ ـِل اللَّ َحبْ وا ِب اْعتَِصـمُ وَ

سـبب النجـاة كالحبـل الـذي یتمسـك بـه  ألنـهأي وامتنعوا بحبل اهللا واستمسكوا بـه أي بعهـد اهللا ) ١٠٣: آل عمران)(
آِن : ((ول ـــ،یق األمـرذلك المعنى وصـوره بصـیغة ) ع( اإلماماخذ  .) ٢(نحوها، أوللنجاة من بئر  ْلُقـرْ ـِل َا ْ ـْك بَِحب سَّ وَ تَمَ

ـرْ  بِ ْعتَ ِ ْلَحـقِّ وَ ا َن َا ا َسَلَف مِ هُ وَ َصدِّْق بِمَ امَ ِصْحهُ وَ َأِحلَّ َحالََلهُ وَ َحرِّْم َحرَ ْن ْستـَ ِ تَِصْحهُ ا نـْ ِ ـا  وَ ا ِمَ ا ل َ ي نـْ لـدُّ ـَن َا َضـى مِ ـا مَ َهـابِمَ نـْ ـيَ مِ قِ َ ، ) ٣())ب
فــي  األمــر إلیهــایخــرج الوجــوب مــن المعــاني الرئیســة التی حاثــا علــى وجــوب التمســك بحبــل القــرآن وهــو معنــى أي

 األولـيهـو الداللـة علـى الوجـوب تكلیفـا وبالوضـع  األصولیینعند  لألمرالمعنى الحقیقي  ّن إ السیاقیة، إذ أغراضه
ا وَ ) : ((ع(وله ـیفصـح عنهـا السـیاق ،كقـ) ٤(بقرینـه  االغیـره  إلـىیقي وال یصـرف الحق َ ي نـْ لـدُّ ُث َا ـيَن َحـرْ نِ َ ْلب ـاَل وَ َا ْلمَ وَ إِنَّ َا

ا اٍم َف اَلى ِألَقـْوَ َ ع للَّهُ تـَ ا َا ُهمَ عُ َْجمَ ْد ي ةِ وَ َق ْآلِخرَ ُث َا َِح َحرْ لصَّال َل َا مَ ْلعَ ـْن نـَْفِسـهِ َا رَُكْم مِ ـا َحـذَّ للَّهِ مَ َن َا ًة ] َشْخِصـهِ [ ْحَذرُوا مِ َ ْخَشـْوهُ َخْشـي ِ وَ ا
ْعِذيرٍ  َْسْت بِتـَ   ) ٥())َلي

 وقـال) نفـاتقو ( تعـالى قـال  ألنـهفاحـذروا مـن اهللا ماحـذركم مـن نفسـه وذلـك :ثم قال : (( الحدید  أبيقال ابن      
نِ ((وقال ) فارهبون (  اْخَشـوْ ا النَّـاَس وَ ـال تَْخَشـوُ السـیما قولـه  و) ٦(،ذیر ــــوغیـر ذلـك مـن آیـات التح)) 44: المائـدة)(فَ

ُ : ((تعـالى  ْفَســه ُ نَ ـه ُكمُ اللَّ َحـذِّرُ ُ ی مــن دون  أولیـاء،أي ویحـذركم اهللا عقابـه علــى اتخـاذ الكـافرین )) )30: آل عمـران)(وَ
لــذا یلحــظ  ) ٨(اهللا ســبحانه نفســه هــو المخــوف الواجــب االحتــراز ، أنذلــك  ) ٧(لمــؤمنین وعلــى ســائر المعاصــي ،ا

 فــي ذهــن الحــدثومــن اهللا ســبحانه وتعــالى ،لتفعیـل ) فاحـذروا( األمــروبصــورة ) التحــذیر(لــذلك الفعـل  اإلمــامتكـرار 
فهــو رفــع الصــوت ومــده لیفصــح عــن تنبیــه المنــادى  :النــداء أمــا.اهللا ونواهیــه  أوامــرالمخاطــب وهــو االحتــراز مــن 

.. العاقــل مــن النــوق والطیــر والــوحش وغیر .. للحــي العاقــل  اإلقبــالمــا یســمى طلــب  أو)٩( اإلصــغاءوحملــه علــى 
  .   یراد من ذلك  ) ١٠(وغیرها،والسماء  واألرض وعواطفها،لنفس ا وأحوال

  
ـْن نـَْفِسـهِ وَ : ((في ذلك ) ع(یقول   رَُكُم مِ ـا َحـذَّ ـهَ مَ نْهُ ُكنْ ْحَذرُوا مِ ِ ا َخَلَقُكْم َلهُ وَ ا اَد اَللَّهِ ِجَهَة مَ َ للَّهَ ِعب اتـَُّقوا َا ْسـتَ َف ِ ـدَّ ا ـا َأعَ ـهُ مَ نْ ِحقُّوا مِ

 ِ ـــاِده َ ع ـــْن َهـــْوِل مَ ْلَحـــَذِر مِ ـــاِدهِ وَ َا َ يع ِِصـــْدِق مِ ـــالتـَّنَجُِّز ل ) عبـــاد اهللا(مشـــفوعا بالنـــداء ) اتقـــوا(فـــي  األمـــر، مســـتعمال ) ١١()لَُكـــْم بِ
ـــــاِد : ((قـــــال تعـــــالى  ،ذكـــــرهمـــــن القـــــرآن  ثرـــــــــــأكلغـــــرض الترغیـــــب والحـــــث فـــــي نیـــــل التقـــــوى ،وهـــــو مطلـــــب  ـــــا ِعبَ یَ

بَُّكمْ : ((وقال  ) ١٦: الزمر))(فَاتَّقُونِ  نُوا اتَّقُوا رَ ِذیَن آمَ اِد الَّ ا ِعبَ   . یرهاـوغ )١٠:الزمر )(یَ
َ (( :یقول ،)ع(تتضح في كالمه  أخرىوللنداء داللة      ب ٌؤ عَ ـرُ مْ ِ ـَق ا ِ ـا ُخل ـهَ َفمَ للَّ تـَُّقـوا َا ِ لنَّـاُس ا ـِرَك ُسـًدى أَيـَُّهـا َا ْلُهـوَ وَ الَ تُ ثـًا فـَيـَ

ـَدهُ  لنَّظَِر ِعنْ ُ َا لَّتِي قـَبََّحَها ُسوء ِ َا ة ْآلِخرَ َن َا نَْت َلهُ بَِخَلٍف مِ لَّتِي تََحسَّ اهُ َا َ نـْي ا دُ ْلغُوَ وَ مَ ـهِ   فـَيـَ تِ ـَأْعَلى ِهمَّ ا بِ َ ي نـْ لـدُّ ـَن َا ـرَ مِ ـِذي ظَفِ لَّ ورُ َا ـرُ غْ ْلمَ ـا َا وَ مَ
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ـــِذي ظَ  لَّ هِ َكـــاْآلَخِر َا تِ ى ُســـْهمَ ـــَأْدَن ِ بِ ة ْآلِخـــرَ ـــَن َا ـــرَ مِ فـــي المنـــادى وهـــو  اإلطـــالقمریـــدا التنبیـــه فـــي خطابـــه مـــن خـــالل  ) ١())فِ
ـاُكمْ َعبَ ((اللغـو  أولــم تخلـق البشـریة للعبــث  إذلتشـمل الجمیـع ، ) النــاس(اسـتعمال كلمـة  ْقنَ ــا َخَل تُمْ َأنَّمَ َأنَُّكــمْ َأفََحِسـبْ ثـًا وَ
ـــوَن  ُ َجع ــا ال تُرْ نَ یْ َل  إلـــىال ترجعــون أي  إلینـــا إنكــمخلقنـــاكم ال لغــرض وحســـبتم  إنــا ظننـــتمأي  . )١١٥:المؤمنــون)) (ِإ

 ركمـأمـشـیئا مـن  أحـدكمیملـك  أناهللا كمـا كنـتم فـي ابتـداء خلقكـم قبـل  إالفیهـا الحال الـذي ال یملـك نفعكـم وضـركم 
اسـتعمل النـداء للحاجـة  أنفكـان  ووجدانـه،المخاطـب  أحاسـیسلذا اقتضى التنبیه والتحذیر بصـورة تقتـرب مـن  ) ٢(

یقاظهلفت من یسمع  إلىالملحة    .) ٣(وإ
ــهِ الَ ُأَصـدِّقُ (( :أصــحابهموبخـا ) ع(ومـن االسـتفهام قولــه    للَّ َْحُت وَ َا ــُدوَّ  َأْصـب َ ْلع ْصــرُِكْم وَ الَ ُأوِعـُد َا ـي َن ــُع فِ ـْوَلُكْم وَ الَ َأْطمَ قـَ

ـِر ِعْلـٍم  ْ ـاُلُكْم أَ قـَـْوالً بِغَي ثَ ْلَقـْومُ ِرَجـاٌل َأمْ ا ِطبُُّكْم َا اؤُُكْم مَ ا َدوَ الُُكْم مَ َ ا ب ـٍل [ بُِكْم مَ رٍَع ] عَمَ ـِر وَ ْ ي ـْن َغ ـةٍ مِ ْفَل ـةٍ [ وَ َغ ـرِ ] ِعفَّ ْ ي ـي َغ عـًا فِ  وَ َطمَ
 أفعـــالهم،وتنـــاقض  أحـــوالهماضـــطراب  إلـــى، علـــى ســـبیل التقریـــع والتبكیـــت وباســـتفهامات متصـــعدة تشـــیر ) ٤())َحــقٍّ 

ــوَن ((القــرآن الكــریم  إلیــه أشــاروهــو مــا ، ألقــوالهم ُل ْفعَ ــا ال تَ ــوَن مَ ــمَ تَقُوُل ــوا لِ ُ ن ــِذیَن آمَ ــا الَّ َ ــا َأیُّه ا توبیخــ )2:الصــف( ))یَ
وال  اإلیمـــانیظهـــرون  بـــأنهمالخطـــاب للمنـــافقین وهـــو تقریـــع لهـــم  إّن وقیـــل   ) ٥(للمـــؤمنین علـــى قـــولهم مـــاال یفعلـــون

) ٦(یبطنونه
 
ا مـا یضـاد راجیـ إتباعـهلتوصـیف حالـة التـردد والتنـاقض التـي كـان علیهـا  بإطالقـه) ع( اإلماماستعمله  

المـتكلم مـن  أرادههذه الصفات من الصدق والوفاء والعلم وغیرها ، من خالل تلك االسـتفهامات التـي ال تسـاوي مـا 
صـــدور النـــاس وال تحملهـــا  یحتـــبس فـــي واألفكـــارمـــن الكلمـــات وان الكثیـــر مـــن المشـــاعر  اكبـــر فالمعـــاني((معـــان 

شـــعارهم كلمـــاتهم تســـتوعب كـــل  أنولـــو كانـــت اللغـــة قـــادرة علـــى  لغـــة،الممـــا ال یرتـــاب فیـــه مـــن یعـــرف طبیعـــة  وإ
ومــع ذلــك تلمــح دالالتهــا  .) ٧())غیرهــا فــي التعبیــر عــن حســه وشــعوره إلــى اإلنســاناختالجــة وكــل ســانحة لمــا لجــأ 

ـاهُ بُِكــْم وَ  ) : ((ع(، یقــول ) ٨())لموقـف بمـا یشــمله مـن مـتكلم ومخاطـبســیاق ا أوالسـیاق النصـي ((طة اسـبو  تَ ُ َْن يـ ـأَي َف
ُه  ْعمَ َْف تـَ لـَكي ْلَحـقِّ وَ َأْعـالَمُ َا ـيُِّكْم وَ ُهـْم َأِزمَّـُة َا بِ ُة َن ـرَ ـنَُكْم ِعتـْ يـْ يِن وَن وَ بـَ آِن وَ ِردُوُهـْم ،دِّ ْلُقـرْ ـاِزِل َا نَ ِزُلوُهْم بَِأْحَسـِن مَ ـأَْن ـْدِق َف لصِّ ُة َا وَ أَْلِسـنَ

ــاشِ  َط ْلعِ ْلِهـيِم َا وَد َا رُ لمــن انصـرف عــن الحــق المتمثلـة بعتــرة النبــي قـائم علــى التـوبیخ والــذم  إنكــاري اســتفهام وهـو )١٠))(وُ
  ني وهو اقتباس قرآ )ص(

فَُكوَن :(( قال تعالى َأنَّى تُؤْ  ألنـهوالكـذب  كـــــــــآالفتصـرفون عـن الحـق وتقلبـون عنـه ومنـه  أنـىأي  )٣٤:: یـونس())فَ
ذلـــك  ولتفعیـــلأي االســـتفهام  بأســـلوبه) ع( اإلمـــام أعـــاده) ١٠(والتوجـــه نحـــو الضـــالل ، ) ٩(قلـــب المعنـــى عـــن جهتـــه

  .وكذب أفكالمتضمن التوبیخ والتأنیب لمن  اإلنكار
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 :تمــام حســانیقــول كمـا  أومــن غیــره  أكثــركــان معنیــا بالتركیــب الشـكلي  أمـره أوللعـل مســار الدراســة اللغویــة      
علــى  درجـة الحكــم إلــى ) ١())تبعـا لــذلك وعلـى اســتحیاء  إالولــم یكـن قصــدها المعنــى  أساســاالمبنـى  إلــىاالتجـاه ((

والمصـدرة بالفعــل فهــي جملــة ... نـوع الجملــة مــن حیــث تركیبهـا ونــوع المســند فیهــا ، فالمصـدرة باســم جملــة اســمیة 
المعیــار الــداللي التحلیلــي  إلــى البالغیــین واالنعطــاف بالدراســة إلــىوصــوال  ) ٣(وان تــأخر المســند فیهــا  ) ٢(فعلیــة 

كــان باالســم  إذا اإلثبــاتمــن فــروق الخبــر الفــرق بــین ((  :القــاهرعبــد  فعلیــة، قــال أماســمیة  أكانــتللجملــة ســواًء 
یثبـت  أنموضوع االسـم علـى  ّن أوبیانه  إلیه،كان بالفعل وهو فرق لطیف تمس الحاجة في علم البالغة  إذاوبینه 

جــدد الفعــل فموضــوعه علــى انــه یقتضــي ت وأمــا،  یقتضــي تجــدده شــیئا بعــد شــيء نأمــن غیــر  بــه المعنــى للشــيء
     .) ٤()) المعنى المثبت به شیئا بعد شيء

 أنشـأن االسـمیة فـان مـن شـان الفعلیـة أن تـدل علـى التجـدد ومـن : (( في اإلیضـاح  وینيالقز وهذا ما أكده       
ـــ اســما فقــد یقصــد بهــا الــدوام واالســتمرار  فــإذا، ) ٥())تــدل علــى الثبــوت  ـــ أي الجملــة ـ بمعونــة  لثبــوتياكــان خبرهــا ـ

ذاالقرائن  وبـذلك یكـون لكـل مـن  ) ٦(الـدوام ، إلـىلـم یوجـد داع  إذاكـان خبرهـا مضـارعا فقـد تفیـد اسـتمرارا تجـددیا  وإ
یعـدل عــن احــدهما لضـرب مــن التأكیــد ،  اآلخــرفــي كـل منهمــا یختلــف عـن  الجملتـین داللتــه الخاصـة وان المعنــى

  .صود النص والمقام الذي استوجب هذا التعبیر المق بما یناسب ) ٧(والمبالغة ،
تكــون فیهـا ، كقولــه  أنلهـا  أریـدفـي مواضـعها التــي ) ع( اإلمــاموتتجلـى دالالت اسـتعمال الجملــة االسـمیة عنـد    
ــهِ (( :فــي تعلــیم الحــرب والمقاتلــة ألصــحابه) ع( للَّ ُســوِل َا ــمِّ رَ ــِن عَ ْ ب ِ ــَع ا ــهِ وَ مَ للَّ ِن َا ْ ــي َ ــوا أَنَُّكــْم بِع ْعَلمُ ِ ْلَكــرَّ وَ ] ص [ وَ ا ــاِودُوا َا َ  فـَع

ُفِســُكْم نـَْفســاً  ــْن أَنـْ ــوا عَ ُ ْلِحَســاِب وَ ِطيب ــْومَ َا ــارٌ يـَ ْألَْعَقــاِب وَ َن ـي َا ـ ــارٌ فِ نَّــهُ عَ إِ ْلَفــرِّ َف ــَن َا ُوا مِ ْســتَْحي ِ ْشــيًا ُسُج ا ــْوِت مَ ْلمَ ــى َا َل ُشــوا إِ مْ ِ ـــ وَ ا حًا وَ ــ
ا طَنَِّب َف ْلمُ اِق َا لرِّوَ ْألَْعَظِم وَ َا اِد َا لسَّوَ ُكْم بَِهَذا َا ْ َلي لنُُّكـوِص عَ ِ ـدًا وَ َأخَّـرَ ل َ ـةِ ي َ ثـْب ْلوَ ِ ـدَّمَ ل ـْد َق ِ وَ َق ـي كِْسـرِه ٌن فِ طَاَن َكـامِ ْ ـي لشَّ نَّ َا إِ ََجهُ َف ُوا ثـَب ْضِرب
ْلَحقِّ  ودُ َا نَْجلِيَ َلُكْم عَمُ ُكمْ َأْعمَ ( رَُجالً َفَصْمدًا َصْمدًا َحتَّى يـَ تِرَ ْن یَ َل ُكمْ وَ عَ ُ مَ اللَّه َن وَ وْ تُمُ اْألَْعَل َأنْ ُكمْ وَ       . ) ٨()))٣٥:محمد)(اَل

فـي  یـرالهر م الـذي كـان عشـیته لیلـة و فـي الیـ) ع(المـؤمنین  أمیـرخطب به  وهذا الكالم: (( الحدید  أبيیقول ابن  
ممــا   ،)٩()) اللقــاء والحــرب بصــفین أیــام أولروایــة نصــر بــن مــزاحم انــه خطــب بــه فــي  ، وفــيكثیــر مــن الروایــات 

بعــد ختمــه  خاصــة العزیمــة،الهمــة وقــوة  إظهــار إلــىثبــوت المناســبة التــي تطلبــت ذلــك التعبیــر المشــیر  إلــىیشــیر 
 إذا انلإلنسـفالحالـة الثابتـة .طلب الثبوت والدوام على نصـر الحـق  إلى لإلشارة))  األعلونوانتم : (( بقوله تعالى 

بقـــیمكم )  ١٠())وانـــتم القـــاهرون الغـــالبون (( األعلـــونكـــان علـــى الحـــق هـــو النصـــر مـــن اهللا ســـبحانه وتعـــالى ،فـــانتم 
    .)١١(بصیرة وقوة  اإلیمانوقدراتكم الن 
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باآلیــة المباركــة وانســجامها مــع مســلك الــنص المفضــي  المتمثلــةلــة االســمیة قــة اســتعمال الجموبــذلك تظهــر د     
ومـــن ثـــم تصـــعید ) فصـــمدا صــمدا ( زاده جمالیـــة تأكیـــد ذلـــك الثبــوت بتكـــرار المصـــدر  والثبــوت،ذلـــك التأكیـــد  إلــى

القرآنـي  لتكثیف الداللة المقصـودة مـن الخطـاب ، وعلیـه یكـون هـذا التوظیـف)  األعلونوانتم (المعنى بقوله تعالى 
 التحدیـد بالفعالیـةفقـط بـل علـى وجـه  جمـالبال تتصـلتقـوم بوظیفـة ال  إضـافةلیشـكل  أسـلوبهداخـال فـي  اإلمـامعند 

لهـا داللتهـا  كذلك مثال تكراره لمسلك التوحیـد وتنزیـه اهللا عـز وجـل عمـا ال یلیـق بجاللـه بصـور لغویـة ) ١(والتأثیر ،
ـالَ َشـْي ) : ((ع(، یقـول ) ٢())وصـور وخـواطر  أفكارباعتبار مباني اللغة مباني ((على ذلك  ْألَوَِّل َف ـهِ َا لَّ ِ ْلَحْمـُد ل ـهُ  َا َل َ قـَبـْ ء

ْآلِخِر َفالَ َشْي  لظَّاِهِر َفالَ َشْي  وَ َا ْعَدهُ وَ َا َ بـَ َ فـَْوَقهُ وَ  ء اِطِن َفالَ َشْي ء َ ْلب هُ  َا َ دُوَن ُل : ((وهذا مأخوذ مـن قولـه تعـالى  ) ٣()) ء ـوَ اْألَوَّ هُ
ــیمٌ  ُكــلِّ َشــْيٍء َعلِ ــوَ ِب هُ ــاِطُن وَ اْلبَ ــاِهرُ وَ الظَّ اْآلِخــرُ وَ قــدیم ســابق لجمیــع  ألنــهالموجــودات  أولأي هــو ،) ٣:الحدیــد( ))وَ

  ما عداه محدث والقدیم یسبق المحدث بما ال یتناهى من تقدیر الموجودات و 
وقولـه .. ویبقـى  وحـده  اإلعراضكلها وما فیهما من  األجسامتعالى یفني  ألنهبعد فناء كل شئ  واآلخر  األوقات

ا بطـن انه العالم بما ظهر وما بطـن والثـاني انـه القهـر لمـا ظهـر ومـ :احدهماالظاهر والباطن قیل في معناه قوالن 
)٤ ( .  

وال مكانیـــة بمعنـــى  مانیـــةز لیســـت الولیتـــه تعـــالى وال اخریتـــه وال ظهـــوره وال بطونـــه (( فضـــال عـــن ذلـــك فانـــه      
المظروفیتـــه لهمـــا  علـــى أي نحـــو فرضـــت وكمـــا  باألشـــیاءلـــم یتقـــدمهما وال تنـــزه عنهمـــا ســـبحانه بـــل هـــو محـــیط  وإ

بهذا الوصف أي التركیب االسمي للداللـة علـى ثبوتیـة تلـك الصـفات لـه ) ع( اإلماملذلك استعمله  ؛) ٥())تصورت 
شـاهدا قرآنیـا لیوظفـه فـي ) ع(یسـتمد  آخـرموضـع  مطلـق، وفـيسبحانه والخارجة عن دائرة الزمان والمكـان بشـكل 

ذا((  :تعـــالىســـیاق جدیـــد قـــال  اســـم مفعـــول  إلـــى) نشـــرت(حـــول فیـــه الفعـــل ]  10:التكـــویر[)) الصـــحف نشـــرت  وإ
ـْدعَى (( ):ع(یقول  المقام،لداللة اقتضاها  ُ ـْدبِرُ ي ْلمُ ُْسـوطٌَة وَ َا ب ـُة مَ َ لتـَّْوب ٌة وَ َا نُْشـورَ لصُُّحُف مَ َقاءِ وَ َا ْلبـَ تُْم فِي نـََفِس َا ُلوا وَ أَنـْ اْعمَ وَ َف

ِسي ْلمُ ُ وَ  َا ل مَ ْلعَ َد َا َْخمُ َل َأْن ي ْ َجى قـَب رْ ُ ُ يـ الَئِكَ  ء ْلمَ َد َا َ ةِ وَ تَْصع َ لتـَّْوب اُب َا َ َُسدَّ ب ُة وَ ي دَّ ْلمُ َقِضيَ َا نـْ ُ تـَ ْألََجل َقِضيَ َا نـْ ُ وَ يـَ َهل ْلمَ َقِطَع َا نـْ   ، ) ٦())ةُ يـَ
، بتعبیــر اســمي ) ٧()ت لكتابــة الصــالحات والســیئا(مؤكــدا حقیقــة ثابتــة هــي إن الصــحف منشــورة فــي الحیــاة الــدنیا 

  . العمل في الحیاة الدنیا  ذلك التحقق ویدفع الشك عن عدم التیقن من حصول ذلك یثبت
ـأل إحیاءأي وانتم بعد (( فالصحف منشورة       ، وتلـك حقیقـة ) ٨())مـا مـات  إذا إال اإلنسـانال تطـوى صـحیفة  هنّ

یتصــف  إلیــهوهــذا یجعـل الســامع یحـس بــان المسـند  ) ٩(بجملـة مســندها اسـم  ألجلهــاثابتـة دلــت علـى الثبــوت فجـئ 
بثبــوت  اإلحســاسمرســومة فــي الــذهن واضــحة مــن حیــث فالصــورة ال.. ذكــيمحمــد  ثابتــا، كقولنــابالمســند اتصــافا 
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العبـاد یـوم  أعمـال، فكذلك النشر ثابـت للصـحف ،سـواء كـان كنایـة عـن ) ١(الصفة للموصوف فالذكاء ثابت لمحمد
  .) ع( اإلمام أرادهافي الحیاة الدنیا كما  أو ) ٢(القیامة أي تظهر بكاملها كما هي 

ال ینتهــي وهــي مــع ذلــك التتــراكم ، بــل  حشــد أمــاممنهــا  أنــت فــإذا) نهــج البالغــة (فــي  األفكــارویســتمر تولــد     
یقـول ) ع(عنـده  یتكـررومثـل ذلـك ال سیما في امتیاحه من النص القرآنـي و  ) ٣(تساوق ویترتب بعضها على بعض 
ــي : ((فــي معــرض توحیــده اهللا عــز وجــل  ــاِن فِ َ ب ــرُ َدائِ ْلَقمَ ــْمُس وَ َا لشَّ ــهُ وَ َا اِزُق ــِق وَ رَ ْلَخْل لَــهُ َا ــهُ وَ إِ ْلَخْلــِق وَ وَاِرُث ــِدعُ َا تَ ْ ب ُ ــَك م ِ ل وَ َذ

يــٍد  عِ َ ــاِن ُكــلَّ ب َ َقرِّب ُ ــٍد وَ يـ ــاِن ُكــلَّ َجِدي َ ي ِ ل ْ ب ُ َضــاتِهِ يـ رْ لتعاقبهمــا علــى حــال واحــدة ) الــدائبین(وصــف الشــمس والقمــر بـــ  إذ ) ٤())مَ
، ممــا یعنــي ثبوتهمــا علــى حالــة واحــدة ،وذلــك مــا یناســب اســتعمال الجملــة االســمیة لهمــا  )٥(ال یفتــران وال یســكنان 

ومـن ] ٣٣:إبـراهیم)) [وسـخر لكـم الشـمس والقمـر دائبـین (( التي تحدث القرآن الكریم  ابتةالثتلك الحقیقة  إلظهار،
بناء الـنص وتحویلـه بهـذا الشـكل  إن إذ بالمتكلم،یرتبط  أمروعال وهو  منها في سیاق توحید الخالق جلّ  اإلفادةثم 

مقتضـى الـدافع الكـامن  إلـىبنائهـا یعـود  فإعـادة(( جاء نتیجة الثراء التعبیري الموجود فـي اللغـة والتأمـل فـي بنیتهـا 
) ٦())في نفس مستعملها

مـع طبیعـة الـنص ومقامـه  منسـجمةلذلك جاءت  ثابتةوالدافع هنا هو الحدیث عن صفات  
ل): ((ع(یقـــول  آخـــروفـــي نـــص  .  ـــرَ َا اَهـــُدوا َأمْ َ ع ـــى تـَ َل ـــْت عَ نـََّهـــا َكاَن إِ ـــوا بَِهـــا َف ُ َقرَّب َهـــا وَ تـَ نـْ وا مِ ْســـتَْكثِرُ ِ ـــا وَ ا هَ يـْ َل ـــالَةِ وَ َحـــافِظُوا عَ صَّ

ُلوا  لنَّـاِر ِحـيَن ُسـئِ اِب َأْهـِل َا عُوَن إِلَـى َجـوَ ْوُقوتـًا أَ الَ تَْسـمَ ابًا مَ تَ يَن كِ نِ مِ ؤْ ْلمُ لْ َا ـَن َا ـُك مِ ـي َسـَقرَ قـاُلوا لَـْم َن َصـلِّيَن مـا َسـَلَكُكْم فِ ،وفـي  ) ٧()مُ
ومن ثـــم والتقـــرب،الحـــدیث عنهـــا بالتعاهـــد والمحافظـــة واالســـتكثار  أوردذلـــك تأكیـــد علـــى عظـــیم تلـــك الفریضـــة لـــذا 

الةَ َكانَْت ((استرجاع ما قاله القرآن في ذلك  نَّ الصَّ اباً  ِإ یَن ِكتَ ِمنِ ؤْ ى اْلمُ قُوتاً َعَل وْ كنایـة عـن الفـرض  )١٠٣: لنسـاءا)(مَ
ــ(( :تعــالىكقولــه  واإلیجــاب ُكمُ الّصــُكتِ ــیْ امُ ـَب َعَل  إناهر اللفــظ ظــ وقــت،والموقــوت أي جعــل لــه  .)١٨٣: البقــرة())یَ

الوقت في الصالة كنایـة عـن الثبـات وعـدم  إنونجومها ، والظاهر  أوقاتهامنجمة تؤدي في  مؤقتةالصالة فریضة 
 آزر ) ٨( أصــالغیــر متغیــرة  ثابتــة مفروضــة إنهــافــالمراد بكونهــا كتابــا موقوتــا لــى الزمــه الملــزوم ع بــإطالقالتغیــر 

ــهلتكثیــف المعنــى  كیدیــة التــو) إّن (ذلــك الثبــات كونهــا جملــة اســمیة صــدرت  بـــ  بــه التعبیــر عــن  أریــد وتقویتــه؛ ألنّ
  . ثابتةیقة ـــحق
  

السـرعة والتأكیـد  إلـىقـد ینصـرف معناهـا  فإنهـاالجملـة االسـمیة  إیـرادثبوت مـن وان كان فیما مضى تحقق معنى ال
    ذلك ، إلىتشیر قرائنه  آخرفي سیاق 

ـْن (( ):ع(یقـول  الداللـة،بنص قرآني في معـرض التحـذیر والتهدیـد تلمـح منـه تلـك ) ع(یستشهد  إذ      َُك مَ ْطُلب َ َسـي َف
عِ  ْ ب ــا تَْسـتَ ـَك مَ نْ ْقـرُُب مِ ـُب وَ يـَ ْحَسـاٍن َشـِديٍد تَْطُل يَن َلُهــْم بِإِ لتَّـابِعِ َصـاِر وَ َا ْألَْن َهـاِجِريَن وَ َا ْلمُ ــَن َا ْحَفـٍل مِ َ ـي ج َك فِ ْحــوَ ٌ َن ـل قِ رْ ُ ـا م ُهْم ُد وَ أََن ُ  ِزَحــام

ْد َص  بِِّهْم وَ َق ُ رَ َقاء ِ ِهْم ل ْ َلي للَِّقاءِ إِ ْوِت َأَحبُّ َا ْلمَ ابِيَل َا يَن َسرَ ِ ل ِب تََسرْ ُ ُُهْم م ام ـَع َساِطٍع قـَتَ اقِ وَ ـَت مَ ْف ْد عَرَ ُوٌف َهاِشِميٌَّة َق َْدِريٌَّة وَ ُسي رِّيٌَّة ب ُهْم ُذ تـْ َ ِحب
َِك  َك وَ َأْهل َِك وَ َجدِّ َها فِي َأِخيَك وَ َخال ِ ِعیدٍ  ( نَِصال بَ الِِمیَن ِب ا ِهيَ ِمَن الظَّ مَ   ، ) ٩()))٨٣: هود)(وَ
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 إلــىوصــوال  القصــیرة،والتراكیــب  األلفــاظمســتوى اختیــار  علــىالتــدرج فــي تصــعید نبــرة الخطــاب  إلــىعامــدا        
ِعیـدٍ  ((رآني الذروة بتوظیف النص الق بَ ـالِِمیَن ِب ا ِهـيَ ِمـَن الظَّ مَ بصـیاغة  ) ١(المسـوقة لغـرض التهدیـد ،)٨٣: هـود)()وَ

بتحقیـق  اإلیمـانمـع  للقتـال،االستجابة  الفعل، وهوعة والتأكید في انجاز ذلك اسمیة مناسبة للحدث تدل على السر 
    .والغلبةالنصر 
االنعكـاس الفـردي ، لیركــز  إطـارضـمنا  أوفـي اسـتعماالته للـنص القرآنـي تصـریحا ) ع( اإلمـاموقـد یتجـاوز        

،  اإللهیـةكانـت تتعلـق بالعدالـة  إذایما الكلي ،السـ إلىعلى حقیقة یتمثلها العقل الجمعي ، أي الخروج من الجزئي 
 إلیــهالن كــل مظــاهره حــق تــدعو  الحــاكمین،اهللا هــو الحــاكم بــالحق وهــو احكــم  إنفمــثال القــرآن الكــریم یؤكــد علــى 

  ) ٢(فعله ، أوالحكمة سواًء في قوله 
ــي (() ع(ذلــك المعنـى وصــوره بهــذا الشـكل یقــول ) ع( اإلمــاماسـتثمر        ُ فِ ِســل ِضــيِن تـُرْ ْلوَ ـُق َا ِ نَّــَك َلَقل ـي َأَســٍد إِ نِ َ ــا َأَخــا ب َ ي

 ْ ب ِالْسـتِ اْعَلْم َأمَّا َا ْعَلْمَت َف ْستـَ ِ ِد ا ْسأََلةِ وَ َق ْلمَ لصِّْهِر وَ َحقُّ َا ُة َا امَ ْعُد ِذمَ ِر َسَدٍد وَ َلَك بـَ ْ ي ـْوَن َغ ْألَْعَل ْحـُن َا َقـاِم وَ َن ْلمَ ـا بَِهـَذا َا نَ يـْ َل َسـبًا وَ َدادُ عَ َن
َهـا نـُُفـوُس  نـْ ـْومٍ وَ َسـَخْت عَ َهـا نـُُفـوُس قـَ يـْ َل ًة َشحَّْت عَ ْت أَثـَرَ نـََّها َكاَن إِ ً َف ْألََشدُّوَن بِالرَُّسوِل ص نـَْوطا ـهِ َا ْ َلي دُ إِ ْعـوَ ْلمَ ـهُ وَ َا للَّ ْلَحَكـُم َا آَخـِريَن وَ َا

ــةِ  امَ َ ي ْلقِ ـْومُ َا مْ ((لثبــوت تلـك الحقیقــة وانطباقهـا علــى جمیـع العبــاد ) والحكـم اهللا(سـتعمال عبــارة م ) ٣())يـَ ُ ه ــنَ یْ ْحُكــمُ بَ ُ یَ ـه اللَّ فَ
ةِ  امَ مَ اْلِقیَ وْ    .)١١٣: البقرة())یَ

فـي كالمـه  ، واسـتعمال الحكـم) ٤(قضـى وفصـل بـین المتنـازعین إذیقال حكم یحكـم حكمـا فهـو حـاكم وحكـم  إذ     
اهللا ســبحانه بصــیاغة اقتضــت تحقــق تلــك  إلــى وأســنده) ع( أورده، لــذلك ) ٥(یعنــي المتخصــص بــذلك فهــو ابلــغ) ع(

  .لیها إالداللة المشار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 إطــارهحتــى عــد فــي  معــین،حــدث مقتــرن بــزمن مــا فــي الكــون لــه  الوجــود، فكــلالفعــل هــو عبــارة عــن حركــة     

 األمـروال یقتصـر  ) ٦(عـن دقـائق الـزمن  اإلعـرابقـدرة علـى  أكثـربـل  االستعمال،الجمل شیوعا في  أكثرالتركیبي 
السـامیة فعلیـة المسـاحة الواسـعة فـي االسـتعمال اللغـوي العربـي وفـي سـائر اللغـات بل للجملة ال على العربیة حسب

ومــن غیــر  ) ١(یكــون مبالغــة وتوكیــدا أنبمطلــق العمــل مقرونــا بالزمــان مــن غیــر  اإلخبــار، یــراد مــن اســتعمالها ) ٧(
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                                                       ١١٨

بفــارق الداللـة التـي یمنحهــا  ) ٢(أخـرىطریقـة العــرب تـدبیج الكـالم وتلوینــه فتـأتي الفعلیـة تــارة واالسـمیة  إن إذتكلـف 
 أوفـي الماضـي لتصـویر الحـدث )  ٣())یفید الحدث في زمن معین(( هنّ إقیل في داللة الفعل  فإذا. النص بمكوناته 

  .) ٤(المستقبل  أوالحال 
ــــا(( :تعــــالىالمســــندة هللا عــــز وجــــل ،قـــال  األفعــــالینطبــــق علــــى فـــذلك ال        َ ه مُ ْعَل الَّ یَ ــــٍة ِإ قَ رَ ــــا تَْســــقُُط ِمــــْن وَ مَ  ))وَ

نمــاب فحســ یتحــدد بالمســتقبلفعلمــه ال ] 59:األنعــام[ ویعلــم عــددها ولحظــة االنفصــال  ) ٥(وثابتــة، یعلمهــا ســاقطة وإ
ال فـي زمـن بعینـه  ) ٦(علـم اهللا أمـامهـذا جلـي فاألرض عن غصنها وطیرانها في الهواء حتى لحظة استقرارها على 

هـو فعـل خالـد ابــد الـدهر لـیس مقیـدا بـزمن المضـارع فحسـب بـل هـو مطلــق ) یعلـم(الفعـل  إن إذ ،الـزمنبـل مطلـق 
) ع( اإلمــامالتــي استحضــرت عنــد  ) ٧(القرآنــي فــي الظــاهرة الزمنیــة اإلعجــاز أســرارمــن الناحیــة الزمنیــة وهــذا مــن 

ـاٌن وَ (( ):ع( المـذكورة، یقـول اآلیةاهللا سبحانه بنص یتشرب من  إلى) یعلم(الفعل  بإسناد هُ َزمَ ـرُ غَيـِّ ُ َْشـغَُلهُ َشـْأٌن وَ الَ يـ الَ ي
اءِ وَ الَ َسـ ـمَ لسَّ ُجـومِ َا ـاءِ وَ الَ ُن ْلمَ ْطِر َا نْهُ عََددُ َق ْعُزُب عَ َِساٌن الَ يـَ َِصُفهُ ل َكاٌن وَ الَ ي َْحِويهِ مَ لنَّْمـِل وَ الَ ي اءِ وَ الَ َدبِيـُب َا ْلَهـوَ ـي َا لـرِّيِح فِ افِي َا

ِف اَ  يِّ طَرْ اِق وَ َخفِ ْألَْورَ َساقَِط َا ْعَلُم مَ اءِ يـَ لظَّْلمَ َلةِ َا للَّيـْ رِّ فِي َا لذَّ ُ َا يل قِ لصََّفا وَ الَ مَ َلى َا    ) ٨()) ْألَْحَداِق عَ
ـــا  : ((،مـــن قولـــه تعـــالى األوراقویعلـــم مســـاقط : (( الحدیـــد  أبـــين قـــال ابـــ         َ ه مُ ْعَل الَّ یَ ـــٍة ِإ قَ رَ ـــا تَْســـقُُط ِمـــْن وَ مَ وَ

 ) ٩(دور العمــــل  إبــــرازوهــــو مقصــــد یســــتبطن  الفعلــــي،داللــــة ذلــــك االســــتعمال  إلــــى اإلشــــارةدون  )٥٩: األنعـــام())
ال یحـدث فـي زمـن خـاص ولكنـه یحـدث فـي ((للداللـة علـى كـون العمـل ) یعلـم)(یفعـل(لمتمثل بالعلم وعلى صیغة ا

) یعلــم(اللــة عامــة للصــیغة وخاصــة للمــادة ، كد) ١٠())كــل وقــت وال یالحــظ فیــه وقــت معــین ولكنــه یــدل علــى الــدوام
   .) ١١())اهللا سبحانه فعلم اهللا خالد من الناحیة الزمنیة إلى أسندت اإذ((

الیشــغله ،وال (المتعلقــة بــاهللا والدالــة علــى عظمتــه   األفعــالكالمــه ، بتركیــزه علــى  فــي )ع( اإلمــاموهــذا مــا توخــاه 
مسـندا ذلـك بمــا لـه عالقــة بـالنص القرآنـي لتوكیــد المعنـى وتقریــره ) ویعلــم یـره ،وال یحویـه ،وال یصــفه ،وال یعـزب ،یغ

  .  األذهانفي 
ــُة بُِكــلِّ َشــْي ) : ((ع(ومثــل ذلــك قولــه      َحاَط ْإلِ ــهُ َا ائِرَ َل لضَّــمَ ــرَ َا ائِرَ وَ َخبـَ ــرَ لسَّ ــمَ َا ِ ل ــْد عَ ُِكــلِّ َشــْي  َق ــُة ل َ ب ْلغََل ــى ُكــلِّ  ءٍ وَ َا َل ُة عَ ْلُقــوَّ ءٍ وَ َا
ـــم اهللا ، قـــال كثیـــرة  آیـــاتذلـــك المعنـــى مـــن  آخـــذا، ) ١٢())ءٍ  َشـــْي  ــــتعتحـــدثت عـــن عل ـــا  َ(( :الىــ مَ وَن وَ ِســـرُّ ُ ـــا ی ـــمُ مَ ْعَل یَ

نُوَن  ْعلِ ُ ـى(( :تعالىوقوله  )٧٧:البقرة())ی َأْخفَ ـمُ السِّـرَّ وَ ْعَل ـا  : ((عالى ـوقولـه تـ) ٧: طــه)(یَ ـمُ مَ ْعَل یَ ُكمْ وَ ـرَ ْ َجه ُكمْ وَ ـمُ ِسـرَّ ْعَل یَ
وَن  ُ تحقـــــق علـــــم اهللا ومعرفتـــــه  للداللــــة علـــــى) قـــــد(موظفـــــا ذلـــــك بصــــیاغة فعلیـــــة مؤكـــــده بــــــ  ) )٣: األنعـــــام)(تَْكِســــب

نمــاالــزمن ال یكمــن فــي البنــاء ذاتــه بالســرائر؛الن  الــزمن (ـ ، وهــو مــا یســمى عنــد المحــدثین بــ) ١٣(یأتیــه مــن الــنظم وإ
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مــع الفعـــل ) قــد(والقرینـــة هنــا تضــام . ) ١())وظیفـــة الســیاق تحــددها الضــمائم والقــرائن((یتــأتى مــن خــالل ) النحــوي
اهللا سـبحانه  إلـى بإسـنادهوهـذا ممـا ال شـك فـي تحققـه  ،) ٢(ع معنى التقریب وكون الفعل محقـق الوقـو  إلفادة ،)علم(
 .   

علــى الــرغم مــن  المـرداةیقتـرب مــن الداللــة القرآنیــة  بأســلوب) ع( اإلمــاموتـارة یتجلــى التوظیــف القرآنـي عنــد        
ــرْ : ((النصــین ، فمــثال یقــول تعــالى  الفــارق بــین َذكِّ ــهِ وَ ــاِم اللَّ َأیَّ مْ ِب لغــرض االلتفــات  األمــر، بصــیغة  )٥: إبــراهیم())هُ

 إلـىخاصـة  أیـامخاصـة ونسـبة  أیـامالمـراد بهـا  إنالسـابقة وال شـك  األمـمبنعم اهللا وعقوباته على مصـائر  واالتعاظ
ا ال یبقــى معــه تعــالى فیهـا ظهــور  أمــرهلظهـور  إاللــه تعــالى لیســت  األشـیاءوكــل  األیــاماهللا سـبحانه مــع كــون جمیـع 

وحدانیتــه وســلطنته كیــوم  آیــات أوتعــالى  أمــرهســیظهر فیهــا  أوالتــي ظهــرت  والظــروف أألزمنــةلغیــره ظهــور فهــي 
الــذي ال یملــك فیــه نفــس  القیامــةالدنیویــة عــن التــأثیر ویــوم  األســبابوتســقط فیــه  اآلخــرةالــذي یظهــر فیــه ســلطان 

ظهــر فیهــا  أیــام وأمثالهــاهللا فیهــا قــوم نــوح وعــاد وثمــود فــان هــذه التــي اهلــك ا وكاألیــامیومئــذ هللا  واألمــرلــنفس شــیئا 
ظهـرت فیهـا الـنعم هللا ظهـورا لـیس فیـه لغیـره  أیـامیكـون منهـا  أنوان العـز هللا جمیعـا ویمكـن  اإللهیـانالغلبة والقهر 

   .)٣( یهإلاهللا منسوبة  أیامغیره تعالى فهي  إلىمن السفینة بسالم  وأصحابه) ع(تعالى صنع كیوم خروج نوح 
اْآلَصـاِل  (( :تعـالىذلك المعنى وصاغه بعد تالوته لقوله ) ع( اإلماماخذ        ـُدوِّ وَ اْلغُ ـا ِب َ ُ ِفیه ـه َسـبُِّح َل ُ ِرَجـاٌل ال ، ی

ــِه  ٌ َعــْن ِذْكــِر اللَّ ــع یْ ال بَ ةٌ وَ ْلِهــیِهمْ تَِجــارَ الرجــال  أولئــكالحــدیث عــن دور الــذكر ، وصــفات  حیــث  )٣٧ ،٣٦:النــور)(تُ
ـهِ ) : ((ع(یقول  ِْصـرُ بِ ب ةِ وَ تـُ قـْرَ لْـوَ ْعـَد َا ـهِ بـَ ُع بِ ـوِب تَْسـمَ ْلُقُل ِ ً ل لذِّْكرَ َجالء َل َا اَلى َجعَ َ ع هُ وَ تـَ َْحاَن للَّهَ ُسب ْعـَد إِنَّ َا ـهِ بـَ َقـادُ بِ نـْ ةِ وَ تـَ ْلعَْشـوَ ْعـَد َا  بـَ

ِرَح  َ ا ب َدةِ وَ مَ اَن َ ع ْلمُ ْكـرِِهْم  َا ـي فِ اَجاُهْم فِ ادٌ َن َ اِت ِعب رَ ْلَفتـَ اِن َا َهةِ وَ فِي َأْزمَ رْ ْلبـُ ْعَد َا َهةِ بـَ رْ بـُ ْل لَّهِ عَزَّْت آالَُؤهُ فِي َا ِ ِهْم ل ِ ُقـول اِت عُ ـي َذ ُهـْم فِ  وَ َكلَّمَ
ْألَ  َْصاِر وَ َا ْألَب َْصاِر َا ْألَب اِع وَ َا ْألَْسمَ َقظَةٍ فِي َا َُحوا بِنُوِر يـَ اْستَْصب ـي َف ـةِ فِ ْألَِدلَّ نِْزلَـةِ َا ـهُ بِمَ َقامَ ـوَن مَ ُف َُخوِّ ـهِ وَ ي للَّ وَن بِأَيَّـاِم َا ـَذكِّرُ ُ ِ ي ـَدة ْألَْفئِ اِع وَ َا ْسـمَ

اِت  ــوَ ْلَفَل ذكرون یــ(صــیغة المضــارع  إلــى) اهللا  بأیــام وذكــرهم(فــي الــنص القرآنــي  األمــر، محــوال صــیغة فعــل ) ٤()))َا
) التــذكیر( فــي نصــه ولغــرض المبالغــة فــي تصــویر ذلــك الفعــل ) الرجــال(الن الحــدیث عــن جمــع وهــم ) اهللا بأیــام

  قمة ــالتي كانت فیها الن باألیامالرجال في ذهن السامع بما یقومون به من تذكیر  أولئكوتفخیم اثر 
  
ال فــي زمــن  )٥(بالقســط والنهــي عــن المنكــر  واألمــرالغــافلین  أســماعبالعصــاة والهتــف بــالزواجر عــن المحــارم فــي  

بـل منـذ بدایـة ) الصـیغة(اهللا مـن عبـاده لـذلك ال فـي المسـتقبل فحسـب كمـا تـدل علیـه  یهيءمحدد بل في كل زمن 
الوجــود  إلــىجــزء خــرج منــه فكــل  أوال أوالیكــون  ألنــهففعــل الحــال فــي الحقیقــة مســتقبل (( الــزمن  حصــوله وبامتــداد

ك حصـول ذلــ إلــىومــن ثـم تخلــص الداللـة  ) ٧(، مــع داللتـه علــى الحـال واالسـتقبال ،) ٦())صـار فـي حیــز المضـي 
 ) ٨(ألهمهـــم،ي أ) وناجـــاهم فـــي فكـــرهم (الرجـــال  ألولئـــكلهـــام مـــن اهللا ســـبحانه فـــي كـــل زمـــن ، بإ) التـــذكیر(الحـــدث 
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: ((  یسفنـدر مسبب ذلك الحدث وهو اهللا سبحانه ومـن التعبیـر بالفعـل یقـول  إلى اإلسنادبشكل مستمر یستفاد من 
 إلـى وجهـامفاعلـه  إلـىباعتبار مدة استغراقه منسوبا  إلیهالزمن منظورا  إلىالجملة الفعلیة تعبر عن الحدث مسندا 

ذلـك مـا یـورده  مثـالبهـا، وقد یستعمل الفعل الستحضار حكایة الحال الماضي واالتعـاظ  )٥())االمر لزم إذامفعول 
بِّـي (( :تعالىقال  الرشاد،سبیل  إلى أقوامهمودعوتهم  األنبیاءالقرآن الكریم عن قصص  َة رَ ْغـتُُكمْ ِرَسـاَل َل ـْد َأبْ قَ ِم َل ا قَوْ یَ

ُكمْ  نََصْحُت َل َأ: ((وقوله  )٧٩: ألعراف())وَ مْ وَ ُ ه ُت َل نْ نِّي َأْعَل مَّ ِإ ارًا ُث َ مْ ِجه ُ تُه نِّي َدَعوْ مَّ ِإ اراً ُث ْسـرَ ـمْ ِإ ُ ه ُت َل رْ ، ٨:نـوح) (ْسـرَ
فــي نهایــة المطــاف وهــو الجنــة فــي الــدار  األخیــرذلــك مــن اجــل الســیر فــي خــط الرســالة لیبلغــوا مــداها  كــل   . )٩

وتشــیر  الماضــي،تــدل علــى ) أســررت،أعلنت،نصــحت ، أبلغتكم( فاألفعــال ) ٦(ســعادة الــدنیا إلــى باإلضــافة اآلخــرة
 واإلعــالن واإلرشــادوامتــد بتجربتــه مــع قومــه فــي النصــح ) ع(اإلمــامذلــك اخــذ  ء، مــناألنبیــاحصــولها علــى یــد  إلــى

ـنْكُ (( ):ع(یقول  واإلسرار، ـاْلَحقِّ مِ َْس ِألَنـَُّهـْم َأْولَـى بِ ُكْم لَـي ْ ـي َل ْلَقـْومُ عَ نَّ َهـُؤالَءِ َا ْظَهـرَ َ ِ َلي ه ـدِ َ ـِذي نـَْفِسـي بِي لَّ ا وَ َا اِعِهْم َأمَ ْسـرَ ـْن ِإلِ ْم وَ َلكِ
ـــ َ ـــى ب َل َ إِ اتَِهـــا وَ َأْصـــب ـــمَ رُعَ ـــُم تََخـــاُف ظُْل ْألُمَ ََحِت َا ـــي وَ َلَقـــْد َأْصـــب ْن َحقِّ ـــ ـــائُِكْم عَ َْط ب اِطـــِل َصـــاِحبِِهْم وَ إِ َ ِهْم ب ِ ـــي اِطل ِعيَّتِ ـــمَ رَ ْحُت َأَخـــاُف ظُْل

ـْوتُكُ  عُوا وَ َدعَ ـْم تَْسـمَ ْعتُُكْم فـََل وا وَ َأْسـمَ ـرُ نْفِ ـْم تـَ ْلِجَهاِد فـََل ِ تُُكْم ل َفرْ نـْ ْستـَ ِ ـواا ُل ْقبـَ ـْم تـَ َصـْحُت َلُكـْم فـََل ُوا وَ َن ـْم تَْسـتَِجيب ًا وَ َجْهـرًا فـََل  )٧())ْم ِسـرّ
 إلــىیستحضــر الصــورة القرآنیــة المــذكورة ویشــیر  تقبلــوا،ونصــحت لكــم فلــم )) ودعــوتكم ســرا وجهــرا ((  ):ع(فقولــه .

 أهــلیظهــروا علــى  أنشــام البــد ال أهــل الســالم إنثــم اقســم علیــه ((  :الحدیــد أبــيیقــول ابــن  بیــنهم، شــبه التجربــة
فــي  ألنصــرهومــدار  ألمیــرهم أطــوع ألنهــمالعــراق علــى الباطــل بــل  وأهــلعلــى الحــق  ألنهــمالعــراق وان ذلــك لــیس 

 إّن ادة ـــنكتـه لطیفـة فـي هـذا المعنـى ، فقـال الع) ع(ثـم ذكـر ...  أمـرههـو علـى طاعـة الجـیش وانتظـام  إنمـاالحـرب 
 األفعـــالناســـبها اســـتعمال ، وذلـــك حكایـــة حـــال ماضـــیه ) ٨())لم رعیتـــي ـــــظ الرعیـــة تخـــاف ظلـــم الـــوالي وأنـــا أخـــاف

) ٩())دال علـى اقتـران حـدث بزمـان قبـل زمانـك ــــالفعل الماضـي هـو ال((  :الماضیة بما تدل علیه ، قال الزمخشري

 األنبیــاءفــي كالمــه الستحضــار رســاالت  اإلمــامتمثلهــا ) .ع(اقترنــت فــي زمنــه  أحــداث أنهــا إلــى، والســیاق یشــیر 
  . األرضودورهم في تقویم منهج الحق على  واألولیاء

بفـــارق  یاقها،ـســـالـــنص القرآنـــي بصـــیاغة فعلیـــة لهـــا داللتهـــا المنســـجمة مـــع ) ع( اإلمـــامیوظـــف  آخـــروفـــي نـــص  
ْلَغاِوی(( :تعالى قولـالبنیة، یالتحول في  َزِت اْلَجِحیمُ لِ ُرِّ ب تَِّقیَن  وَ ْلمُ فَِت اْلَجنَُّة لِ ُأْزِل    )٩٠:عراءـــــالش) (َن وَ

ومنـه المبـارزة  ... اء ـبراز الفضــوالـ ) ١(لت لـه زلفـىـجعـ تهـوأزلفـ،  ألمراقـيزالف ـــوالم..  والخطوة المنزلةالزلفة هي )
ــــتعالكشـــف عمـــا هـــو مســـتور ومنـــه قولـــه  أوالظهـــور فـــي فعـــل محمـــود  أو... للقتـــال  ُزو  (( :الىــ ـــرَ بَ اِحـــِد وَ ـــِه اْلوَ لَّ ا لِ
ْلَغـاِویَن (( :وقولــه... )٤٨: إبـراهیم())اْلقَهَّـارِ  َزِت اْلَجِحــیمُ لِ ـرِّ ُ ب مــن  ) ٢(یعرضــون علیهـا ، أنهـمتنبیهــا ) ٩١:الشـعراء) (وَ

 إنهــاالجنــة فالمقصــود  إزالف أمــا ) ٣(خــالل ظهورهــا وكشــف الغطــاء عنهــا للضــالین عــن طریــق الحــق والصــواب ،
 إنوالطریــف  ) ٤(إلیهـا،یبـذلوا جهـدا للوصـول  أنقربـت للمتقـین لینالوهـا مـن اقـرب موقـع مـن دون جهــد فـال یكلفـون 

للداللـة علـى مقـامهم ) الجنـة للمتقـین  وأزلفـت( الجنة بـل قـال  إلىالمتقون  أزلف أواقترب المتقون : القرآن لم یقل 

                                                                                                                                                           
      ٥٥ :                            :  ن.ـ م٨ 
 ٢٤٤: ـ المفصل ٩ 
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تقصــد ذلــك التوظیــف  إلــى، فقــد جــاءت عبارتــه بهــذا الشــكل وهــي عامــدة ) ع( اإلمــام أمــا ) ١(شــأنهم،الكـریم وعظــم 
  .القرآني

اجِ (( :اإلیمــانفــي ) ع(یقــول       ــرَ لسِّ رُ َا ــوَ َهــاِج أَنـْ ْلِمنـْ ــُج َا َل ٌ أَبـْ ُْســتََدلُّ  َســبِيل َِحاِت ي ــال َِحاِت وَ بِالصَّ ــال لصَّ ــى َا َل ُْســتََدلُّ عَ ــاِن ي يمَ بِاْإلِ َف
 َ ي نـْ لـدُّ ْوِت تُْخـتَُم َا ـاْلمَ ـْوُت وَ بِ ْلمَ َهُب َا رْ ُ ْلِم يـ ْلُم وَ بِاْلعِ ْلعِ رُ َا ْعمَ ُ يمَاِن يـ اِن وَ بِاْإلِ يمَ ْإلِ َلى َا َ عَ ي ُة وَ بِاْلقِ ْآلِخـرَ ُز َا ا تُْحـرَ َ ي نـْ ْلَجنَّـُة ا وَ بِالـدُّ ـةِ تـُْزلَـُف َا امَ

ــاِويَن  ْلغَ ِ ْلَجِحــيُم ل ــرَُّز َا بـَ ))  للغــاوینوبالقیامــة تزلــف الجنــة للمتقــین وتبــرز الجحــیم : (( ، قــال ابــن ابــي الحدیــد ) ٢()) وَ تـُ
الـنص ولعلـه مـن خطـأ النسـاخ ، حـول  إیـرادفـي ) المتقـین(علـى الـرغم مـن تـرك الـذكر  ) ٣(هذا من القـرآن العزیـز ،

مـــع ) تزلـــف ،وتبـــرز( إلـــى) ،وبرزتأزلفـــت(مضـــارعة  أفعـــال إلـــىالماضـــیة فـــي الـــنص القرآنـــي  األفعـــال) ع(اإلمـــام
ز  ) ٤(متوقــع، إلــىه االســتقبال اذا اســند المضــارع یتعــین فیـــالن  ؛تحــاد فــي بنائهــا للمجهــولاال روز الجنــة وبـــ الفوإ

كـل مـن المتقـین   ألیـهبناؤها للمجهول فیشیر الـى تعظـیم المصـیر الـذي سـیؤول  الجحیم مما الشك في وقوعه ،اما
ن الجملـة الفعلیـة لهـا داللتهـا التـي اریـدت فـي وضـع التعبیـر المناسـب فـي مكانـه علـى الـرغم والغاوین ، وبذلك تكو 

نمــا: ((  األثیــریقــول ابــن . مـن عــدولها عــن الفعلیــة التــي جــاءت فــي الــنص القرآنــي لمطلــب مــا  یعــدل عــن احــد  وإ
بعـد ) ع( اإلمـامومثلـه ـــ أي الحـدیث عـن القیامـة ، یقـول    )٥())لضـرب مـن التأكیـد والمبالغـة اآلخر إلىالخطابین 

ـدَّ : ((تالوته لسورة الكوثر  ُ ُهْم َأيَّ م ـنـْ ْسـتَْخَلْوا مِ ِ ـهُ َلَقـِد ا َ ـا َأْفظَع ـهُ وَ َخطَـرًا مَ َفَل ـا َأْغ ـَدهُ وَ َزْورًا مَ َ ع ا أَبـْ امًا مَ رَ ا َلهُ مَ َ ـْن ي ُشـوُهْم مِ اوَ نَ ٍر وَ تـَ كِ
يٍد  عِ َ َكاٍن ب ِعیـدٍ : ((قولـه تعـالى  إلـىوهـو بـذلك یحیـل  )٦())مَ َكـاٍن بَ ُش ِمـْن مَ ـاوُ ـمُ التَّنَ ُ ه َأنَّـى َل ـِه وَ نَّـا ِب وا آمَ ـاُل قَ  ) ٥٢:ســبأ) (وَ

مــن بعــد  اإلیمــاننــى كیــف لهــم ان یتنــاولوا والمع )٧(والمــراد مــن التنــاوش ، التنــاول ، یقــال ناشــه بیــده ینوشــه نوشــا
وهـو تمثیـل لحـالهم فـي طلـب الخـالص بعـد مـا ) مـن مكـان بعیـد(وقد تركـوه فـي الـدنیا وهـو معنـى  اآلخرةیعني في 

تـــدل علیـــه الصـــیغة مـــن المضـــي  ،بحكـــم مـــا) وتناوشـــوهم(بصـــیغة الماضـــي ) ع( اإلمـــاماســـتعمله  )٨(فـــات عـــنهم ،
ن معنـى المشـاركة قـال غة مـفضـال عمـا تحمـل الصـی ) ٩(ماضیة في اسـلوب القصـص ، أحداثمته في سرد ولمالئ
الــواو تفخیمــا  إلــى، لــذلك اســند الفعــل ) ١٠())دا صــاعتریــد فعــل اثنــین ف وأنــت یكــون اال تفاعلــت فــال وأمــا:((ســیبویه

   .المخاطبین  أسالفلذلك الحدث وهو التناوش لمن خال من 
أي حــدث عــن أمــوٍر خالیــة والمعنــى أنــه أســتعظم مــا فــالن فــي حدیثــه  لىواســتخ: (( ابــي الحدیــد  یقــول ابــن     

.. عـظ فـي ذلـك واو  خال من أسالفهم و أثـار أسـالفهم مـن التـذكیر فقـال أي مـدكر خال وعمن  یوجبه حدیثهم عما
ضــح توفــي ذلــك ت )١١())وتناوشــوهم مــن مكــان بعیــد أي تنــاولهم والمــراد ذكــرهم وهــم وتحــدثوا عــنهم فكــأنهم تنــالوهم

  .ار بمن سبق داللة الجملة الفعلیة بغرض التذكیر واالعتب
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تكثیــف المرجعیــات القرآنیــة فــي بعــض نصوصــه إذا تطلبهــا المقــام الســیما  إذا كــان القصــد لــى إ) ع(ویلجــأ        
رشـــاده ، یقـــول  ْلَحَجـــِر وَ « :) ع(مـــن ذلـــك توجیـــه المتلقـــي وإ ـــاءِ وَ َا ْلمَ ـــَجِر وَ َا لشَّ ـــاِت وَ َا َ لنَّب ـــِر وَ َا ْلَقمَ ـــْمِس وَ َا لشَّ ـــى َا َل ظُرْ إِ ـــاْن َف

 ِ لْ ا ِ َا ـــوِل َهـــِذه ـــاِل وَ ُط َ ْلِجب ِ َا ِ َهـــِذه ة ـــرَ ْلبَِحـــاِر وَ َكثـْ ِ َا ـــِر َهـــِذه َفجُّ لنـََّهـــاِر وَ تـَ ـــِل وَ َا ْ للَّي ْألَْلُســـِن ْخـــتِالَِف َهـــَذا َا ـــاِت وَ َا للُّغَ ِ َا َفـــرُِّق َهـــِذه ـــالَِل وَ تـَ قِ
َفــاِت  ِ ل ْختَ ْلمُ ــیمِ « ة قــال تعــالى مســتمدًا ذلــك منأیــات كثیــر ) ١(»  َا لِ ِزیــِز اْلعَ ْقــِدیرُ اْلعَ ــَك تَ ــا َذلِ َ ه ْســتَقَرٍّ َل ُس تَْجــِري لِمُ ــمْ الشَّ ) وَ

ـــــس( ــــاِزلَ « وقولــــه تعــــالى ) ٣٨:یّ نَ ُ مَ اه نَ ــــدَّرْ ــــرَ قَ اْلقَمَ ـــــس(وَ ِض « وقولــــه تعــــالى ) ٣٩: یّ اْألَرْ اِت وَ اوَ ــــمَ نَّ ِفــــي َخْلــــِق السَّ ِإ
ــــــاِر َآل  َ النَّه ــــــِل وَ یْ اْخــــــتِالِف اللَّ ــــــاِب وَ ــــــي اْألَْلبَ ْت « وقولــــــه تعــــــالى  )١٩٠:آل عمــــــران) (یــــــاٍت ِألُوِل رَ َحــــــارُ ُســــــجِّ إَِذا اْلِب ) وَ

إذًا فهـــو نــص مكتـــز بــالتعبیر القرآنـــي یســتهدف النظـــر والتفكیــر فـــي قــدرة اهللا المطلقـــة علــى تـــدبیر   .)٦:التكــویر(
تقانــه لكــل حركــة فیــه ، أورد اإلمــام  نص بجمــل فعلیــة للداللــة علــى أمــرین أغلــب فقراتــه فــي ذلــك الــ) ع(الكــون وإ

حركــة بعـــض هـــذه المخلوقــات مثـــل الشـــمس والقمـــر واخــتالف اللیـــل والنهـــار وتفجــر البحـــار فهـــي مشـــاهد : األول 
المخاطب المطلق في كل زمن لالتعاظ بهـذه القـدرة العظمیـة مـن خـالل النظـر  تنبیه: رة وغیر ثابتة ، والثاني متغی

ذلـــك الخلـــق العظـــیم ، الملـــيء بمشـــاهد تمـــأل العـــین واألذن وتتغلغـــل إلـــى الفكـــر  القـــائم علـــى التأمـــل والتفكـــر فـــي
  .والوجدان بصورة ال یمكن غضّ النظر عنها 

ویعیـــدها   ســـبحانه ، یأخـــذ اإلمـــام بعـــض صـــورهومـــن مشـــاهد الكـــون فـــي القـــرآن الكـــریم الدالـــة علـــى عظمـــة اهللا   
ــمَّ « ):  ع(بتوظیــف جدیــدة ینســجم ومطالــب الســیاق ، یقــول  بـََّهــا وَ َأْعَصــَف  ُث رَ ُ َهبـََّهــا وَ َأَدامَ م َقمَ مَ ْعــتـَ ِ هُ ِريحــًا ا َْحاَن َشــَأ ُســب أَْن

هُ  َخَضتْ ْلبَِحاِر َفمَ ْوِج َا ِ مَ ة ارَ َث لزَّخَّاِر وَ إِ اءِ َا ْلمَ يِق َا َها بِتَْصفِ رَ َأمَ َد مَنَْشَأَها َف َ ع اَها وَ أَبـْ ْجرَ ـهِ عَْصـفَ مَ َقاءِ وَ عََصـَفْت بِ لسِّ ْخَض َا دُّ  مَ ـرُ َها بِاْلَفَضـاءِ تـَ
هُ  َ ِ وَ َساِجي َلى إَِلى آِخرِه َلهُ عَ نَهُ [ َأوَّ فَ ] َساكِ نـْ ُ ـٍق وَ َجـوٍّ م َفتِ نـْ ُ اءٍ م ـي َهـوَ ـهُ فِ َ فـَع ـهُ فـَرَ ُ ـِد رَُكام َ ـى بِالزَّب مَ ـهُ وَ رَ ُ اب َ ـبَّ عُب ِ َحتَّـى عَ ـائِرِه َلى إِلَـى مَ ِهـٍق عَ

ــَل ُســفْ  َ اٍت َجع وَ َع َســمَ ْ ــهُ َســب نْ َســوَّى مِ َها وَ الَ ِدَســاَف ــْدعَمُ َ ــٍد ي ــِر عَمَ ْ ُفوعــًا بِغَي رْ ْحُفوظــًا وَ َســْمكًا مَ نَّ َســْقفًا مَ ــاهُ َ ْلي ْكُفوفــًا وَ عُ ْوجــًا مَ ٍر الَُهنَّ مَ
ــِب  اقِ لثـَّوَ اءِ َا َ ــِب وَ ِضـي اكِ ْلَكوَ ـةِ َا َهــا بِِزينَ ـمَّ َزيـَّنـَ َهــا ُث نِْظمُ َهـا يـَ تَِظمُ نْ هـو نــص مكتنـز بمــا أشـار إلیــه القـرآن فــي آیـات عدیــدة ، )٢( »يـَ

ثـم زینهـا بزینـة « وقولهفسـوى منـه سـبع سـموات« ، فقولـه  بعضًا منها بصیاغة فعلیة لها داللتهـا) ع(أستعمل اإلمام 
ثــم جعــل الكواكــب فــي الســماء زینــة وجمــال بأنوارهــا  وأشــكالها  ) ٣(لهــن وخلقهــن َّیشــیر إلــى أن اهللا عــد» الكواكــب 

ن حدوثها فـي الـزمن الماضـي زمـن الخلـق األول لـذا ناسـبها بمـا یـدلُّ وهي أفعال اقتر )٤(فضًال عن منافعها وفوائدها
ة أخرى لغرض بیـان القـدرة اإللهیـة وعظمت هـا فـي أبـداع ذلـك العـالم علیها ، من جانب ، فضًال عن استحضارها مرّ

  من جانب أخر ، وهو ما ذكره القرآن في موارد كثي
الحدیث عـن خلـق العـالم وأنـواع المخلوقـات إلیقـاف  اإلنسـان علـى العظمـة اإللهیـة ومـا أودع اهللا فـي المخلوقـات  

 یــوم الخــوارج مربقتلــى وقــد)ع(كقولــهزمــن حدوثــه ، لفعــل بمــا یناســبثلــه یــأتي اســتعمال اوم) ٥(»وأســرار حكــامأمــن 
طَاُن (( النهروان ْ ـي لشَّ يَن فـََقـاَل َا نِ ـْؤمِ ْلمُ يـرَ َا ـا َأمِ َ ـرَُّهْم ي ـْن َغ يـَل لَـهُ مَ قِ رَُّكْم َف ْن َغ ْؤسًا َلُكْم َلَقْد َضرَُّكْم مَ ُ ُة بـ ْألَمَّـارَ لـنـَّْفُس َا ُفـُس َا ْألَنـْ ِضـلُّ وَ َا ْلمُ َا

ــو  ْظَهــارَ بِالسُّ ْإلِ ُهُم َا ــَدتـْ عَ اِصــي وَ وَ عَ ْلمَ ــي َا اِصــي فِ عَ َســَحْت َلُهــْم بِاْلمَ ــانِيِّ وَ َف ُهْم بِاْألَمَ ــرَّتـْ ارَ  ءِ َغ َّ َلن ُم ا ِھ ِ ْت ب اْقتََحَم َ : فقولــه   )٦(» النــار ف
تْكُ ((هـو أشـارة إلـى قولـه تعـالى» وغرُّتهم األماني« َغـرَّ ورُ وَ ـِه اْلَغـرُ اللَّ ُكمْ ِب َغـرَّ ـِه وَ ـرُ اللَّ ـانِيُّ َحتَّـى َجـاَء َأمْ : الحدیـد)(مُ اْألَمَ
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                                                       ١٢٣

صــاغ اإلمــام ذلــك بتركیــب   فعلـــي )١(الة ـأي األمــاني النفســیة وذبــذبات الشــهوة حتــى مــتم علــى هــذه الحــ  .) ١٤
ومناســبات ) غـرَّ ) (الصـیغة ( یـدل علـى حـدث یشـیر إلـى زمــن الماضـي ، وهـو مـا تـدل علیـه )  وغـرتهم باألمـاني(

  .السیاق الذي یشیر إلى سبب حدوث هذا القول
  

 
 

ســلوب الحــذف ن األشــكال الجمالیــة فــي الكــالم ، إمــن األســباب التــي أستحســنها العــرُب فــي كالمهــم وُعــدِّت مــ    
نـك تــرى بــه تـرك الــذكر أفصــح ه بالســحر فإمأخــذ عجیــب األمـر ، شــبیهــو بـاٌب دقیــق المســلك لطیـف ال« قیـل فیــه 

تـم مـا تكـون بیانـًا أذا لـم تـبن ك أنطق ما تكون أذا لم تنطـق ، وأمن الذكر والصمت عن اإلفادة  أزید لإلفادة وتجد
یخلـــو مـــن تفــنن العـــرب فـــي اســـتعماله فحـــذفوا الحـــرف والكلمـــة والجملــة لمقاصـــد یتطلبهـــا المقـــام وهـــو آمـــر ال ) ٢(»

قدام  فـي تبنـي ذلـك المسـلك ،لـذلك سـمي ب عـد سـنّ )٣()یة ـــاعة العربـــبـاب شج( الشجاعة وإ  )٤(ُة مـن سـنن العـرب وُ

ة كبیــرة مهمتهــا از البلغــاء وأربــاب البیــان فــي طرقــه واإلبــداع فــي توظیفــه لمــا فیــه مــن إثــراٍء للــنص بقــیم أســلوبینمــی
الـنص القرآنـي  ، وبتعاملـه مـع* نهجـي بشـكل عـامبدالالت النص المتنوعة ، وهذا ما طفح به الـنص أل )٥(اإلیحاء 

  .   بشكل خاص  وفق هذه اإلجرائیة
ـــَك  « مــن ذلـــك مـــا ذكـــره القـــرآن الكـــریم عـــن الشـــیطان وأســالیبه فـــي آیـــاٍت عدیـــدة كقولـــه        لِ َخیْ ِهمْ ِب ـــیْ ـــْب َعَل َأْجلِ وَ

ـــ مَ مْ وَ ِعـــْدهُ الِد وَ اْألَوْ اِل وَ ـــوَ مْ ِفـــي اْألَمْ ُ َشـــاِرْكه ـــَك وَ ِجلِ رَ وراً وَ الَّ ُغـــرُ اُن ِإ َط ـــیْ مُ الشَّ ِعـــُدهُ ســـوق ((والَجْلـــب ) ٦٤: اإلســـراء)(ا یَ
ُأریـد منـه معنـى أي وصـح علـیهم لسـوقهم إلــى )٦( ))و أجلبـت علیـه صـحت علیـه بقهـر.. الشـيء یقـال جلبـت جلبـًا 

أن قبیلـــة وأعوانـــه مــنهم مـــن یعمـــل مـــا یعمـــل معصــیة اهللا بأعوانـــك وجیوشـــك فرســـانهم ورجـــالتهم وكأنــه أشـــار إلـــى 
بسرعة كما هو شأن الفرسان في الحرب ومنهم من یسـتعمل فـي غیـر مـوارد الحمـالت السـریعة كالرجالـة ، فالخیـل 

ذلـك المعنـى ) ع(أسـتثمر اإلمـام  )٧(والرجل كنایة عن المسرعین في العمل والمبطئین فیه وفیه تمثیل نحـو عملهـم 
ــــة والمخاطــــب إذ أســــتعمل  ــــب(مكــــان ) وأســــتجلب (بمغــــایرة فــــي البنی ــــى الغائــــب بعــــد أن كانــــت ) وأجل واإلشــــارة إل

  .) یهمــــعل(جرور ــار والمــــع الحذف للجـللمخاطب ، م

ْ (() : ع(یقول  لشَّي ـى نـَْفِسـي وَ الَ َأالَ وَ إِنَّ َا َل ـا َلبَّْسـُت عَ ِي مَ ت َِصـيرَ ـي َلب عِ ـهُ وَ إِنَّ مَ ـهُ وَ رَِجَل َل ْسـتَْجَلَب َخيـْ ِ ـهُ وَ ا َ َع ِحْزب ْد َجمَ  لُـبَِّس طَاَن َق
ــهِ  ْ َلي ــودُوَن إِ ُ ع ــهُ وَ الَ يـَ نْ َْصــُدرُوَن عَ اتُِحــهُ الَ ي ــا مَ ــِرطَنَّ َلُهــْم َحْوضــًا أََن ــهِ َألُْف للَّ ــُم َا ْ ي ــيَّ وَ َا َل وهــو أفصــاح یكشــف عــن داللــة ، ) ٨()) عَ

تكمـن فـي أإلطـالق والمبالغــة لعمـل الشـیطان مـن الجمـع والســوق ) علـیهم) (الجـار والمجــرور(مقصـودة مـن حـذف 
بتلـــك الصـــیغة للزیـــادة فـــي )٩(أي طلـــب أن یجلـــب لـــه ) وأســـتجلب(للخیـــل والرجـــل یـــدل علـــى ذلـــك اســـتعمال الفعـــل 

علـى ردِّ المخـاطبین عـن الخطـأ إلـى ) وبـأنَّ (یـدل علـى شـدَّة االهتمـام  باسـتماعها ) إال(المعنـى وتصـدیر الجملـة ب
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الحقیقـي ویمكـن أن یعنـي  فـیمكن أن یعنـي بالشـیطان الشـیطان ((فضًال عن التعدد في معنى الشـیطان )١(الصواب 
ن عنـى بـه الشـیطان كـان ذلـك مـن بـاب االسـ.. به معاویة فأن عنى معاویة فقولـه  تعارة ـكـالم جـاٍر علـى حقائقـه وإ

  .)٣()على (دون التقید بدالالت) علیهم (كلُّ ذلك آزر المعنى مع الحذف للجار والمجرور ، )٢())
بحــذف ) ع(أسـهم فـي تكثیـف الداللـة وتصــعیدها ، وفـي نـص أخـر یتحـول إطــار التركیـب القرآنـي عنـد األمـام        

َِشـْي « ) : ع(لملحظ داللي ابتغاه المقـام یقـول ) حرف الجر( عَصَّـُب ل تـَ ـاَلِميَن يـَ َ ْلع ـَن َا َجـْدُت َأَحـدًا مِ ـا وَ ُت َفمَ ظَـرْ ـ وَ َلَقـْد َن َن ءٍ مِ
رَُكْم  يـْ َفَهاءِ َغ لسُّ ُقوِل َا يُط بِعُ ِ ْلُجَهالَءِ َأْو ُحجَّةٍ تَل ُ تَْمِويهَ َا اءِ إِالَّ عَْن ِعلَّةٍ تَْحتَِمل َ ْألَْشي ـٌة َا ٌَب وَ الَ ِعلَّ ُف لَـهُ َسـب ْعـرَ ُ ـا يـ ٍر مَ ُوَن ِألَمْ عَصَّب تـَ نَُّكْم تـَ إِ َف

هِ  ِ َلى آَدمَ ِألَْصل عَصََّب عَ يُس فـَتـَ ِ ل ْ ـ َأمَّا إِب ْألُمَ ـةِ َا َف رَ تـْ ُ ـْن م ُ مِ ـاء َ ي نِ ْألَْغ ـيٌّ وَ َأمَّـا َا ـَت ِطينِ ـاِريٌّ وَ أَْن ـا َن ـهِ فـََقـاَل أََن ـي ِخْلَقتِ هِ فِ ْ َلي َن عَ َ ُوا وَ طَع عَصَّـب ِم فـَتـَ
ِم فـََقاُلوا َ لنـِّع ِع َا اقِ وَ اِر مَ أنـا نـاري وأنـت طینـي مـأخوذ مـن  :فقولـه )٤(»نحن أكثر أمواًال وأوالدًا ومـا نحـن بمعـذبین « : ِآلَث

ُ ِمْن ِطینٍ ((: قوله تعالى  ْقتَه َخَل اٍر وَ نِي ِمْن نَ ْقتَ حیث تصـور إبلـیس أن عنصـر النـار أشـرف مـن  )١٢: ألعراف)(َخَل
م أال الن اهللا خلقـــه آد ومــا شــرف عنصــر الطــین وذهــب عنــه أن النــار أنمــا هـــي بمنزلــة الخــادم لعنصــر الطــین ،

نما تُشرَّق بعارٍض من عوارضها بیدیه ونفخ ف   )٥(یه من روحه والجواهر في أنفسها متجانسة  وإ
وبصـیغة النسـب أي اإلضـافة إلـى الیـاء لمـا فـي ذلـك مـن زیـادة قـوة ) مـن(أستعمله اإلمام بحذف حـرف الجـر      

شباع في معنـى الصـفة )٦(في الفعل  ار وتفضـیلها علـى الخلقـة مـن النـ(ي أثبـات تلـك الصـفة لغـرض المبالغـة فـ)٧(وإ
أن أهــل الكوفــة قــد فســدوا فــي أخــر « الدالــة علــى العصــبیة ومســاوئها ، إذ أن مقــام الحــال للخطبــة هــو ) الطــین 

فكان الرجل یخرج من منازل قبیلته فیمـر بمنـازل قبیلـة أخـرى فینـادي  مؤمنین وكانوا قبائل في الكوفةخالفِة أمیر ال
ثارة الشر  فیتألـب علیـه فتیـان القبیلـة التـي مـرَّ : باسم قبیلته یا للنخع مثال أو یا لكندة نداًء عالیًا یقصد به الفتنة  وإ

یلتـــه فیستصــرخها  فتُســـل بتــا فینــادون  یـــالتمیم  ویــا لربیعـــة ویقبلــون إلــى ذلـــك الصــائح فیضـــربونه فیمضــي إلــى قب
سـتعمال تلـك لـذا فا )٨(»السیوف وتثور الفتن وال یكون لها أصـل فـي  الحقیقـة أال تعـرض الفتیـان بعضـهم بـبعض  

  جاء مناسبًا لثبوت تلك العصبیة المنهي عنها في فعل إبلیس فیهم ) ناري وطیني (الصیغ 
  
  
  
  

ومـا فیــه ) مـن(یـه مــن خـالل اإلضـافة إلـى یــاء النسـب الدالـة علــى ذلـك دون اسـتعمال حـرف الجــر وبشـكل مبـالغ ف
ـــدَّ الحــذف دلـــیًال علـــى زیـــادة «  :یقــول أبـــن أألثیـــر ،مــن معـــان ، ال تســـاوي ذلـــك اإلطــالق ألـــذي أحدثـــه الحـــذف ُ یع

    .)٩(» المعــــاني في األلفاظ 
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ّجــاً ((: المشــهد القرآنــي ، فقــال تعــالى ) ع(وفـي صــورة أخــرى یوظــف األمــام      ُض رَ ــِت اْألَرْ جَّ َذا رُ ) ٤:الواقعــة( ))ِإ
ا، ونسـفا ودكـًا (عامدًا إلى حذف المصدر   للداللـة علـى تعظـیم الخـالق والسـرعة فـي إنجـاز الحـدث مـن خـالل) رجَّ

  .لتركیز على األفعال المستعملة ا
ـْن أَ « ) : ع(یقول   َ مِ ـهِ وَ َجـاء ِ ل ْلَخْلـِق بَِأوَّ هُ وَ أُْلِحـَق آِخـرُ َا َقـاِديرَ ـرُ مَ ْألَمْ ـهُ وَ َا اُب أََجَل تَ ْلكِ َلَغ َا ا بـَ ـْن تَْجِديـِد َحتَّى إَِذ ُِريـُدهُ مِ ـا ي ـهِ مَ للَّ ـِر َا مْ

َهــا وَ  طَرَ َ وَ َف اء ـمَ لسَّ ــاَد َا ـهِ َأمَ ــهِ  َخْلقِ ـةِ َجالََلتِ َ ب ْ ــْن َهي ْعضــًا مِ ْعُضـَها بـَ َســَفَها وَ َدكَّ بـَ اَلَهــا وَ َن َ ـَع ِجب ْألَرَْض وَ َأرَْجَفَهــا َو قـََل فــالتركیز  )١(» َأرَجَّ َا
والفنـاء لهـم  والحق أخر الخلق بأوله ، أي تساوي الكـل فـي شـمول المـوت« على أحداث واضح من خالل اإللحاق

وفطرهـا شـقها وأرَّج قلعهـا مـن أصـولها ودك بعضـها بعضـًا صـدمه .. وآمـاد السـماء حركهـا . فالّحق اآلخر باألول 
   .)٢(» ودقه حتى یكسره ویسویه بأال رض 

،لســرعة تتابعهــا وقــوة وقوعهــا علــى الســمع وكلُّهــا أحــداث مهولــة تطلــب الســیاق ذكرهــا دون توكیــدها بمصــِدرها     
ــر فــي ذهــن المتلقــي شــحنة«  لــذلك فالحــذف كــان مناســبًا إلبــراز تلــك الداللــة فطریــة أیقظــت ذهنــه وجعلتــه  إذ فجُّ

وفــي مقــاٍم أخــر . رآنــي والمنســجم مــع قــوة الحــدث بعــد التكثیــف المتالحــق للــنص الق )٣(» یتخیــل مــا هــو مقصــود 
َساُن مَ « ) : ع(یقول  ْن ْإلِ ا أَيـَُّها َا َ ْفِسهِ ي َح َجَهاَلًة بِنـَ رَ ًة َلَقْد أَبـْ ْعِذرَ رٍّ مَ غْتـَ ُ ْسئُوٍل ُحجًَّة وَ َأْقَطُع م ـرََّك َأْدَحُض مَ ـا َغ ـَك وَ مَ بِ ْن ـى َذ َل ا َجـرََّأَك عَ

ــا أَنََّســَك بَِهلَ  بِّــَك وَ مَ ــا  ((حاذفــًا لصــفة الــرب الــواردة فــي قولــه تعــالى )٤(»  َكــةِ نـَْفِســَك بِرَ َ ــا َأیُّه بِّــَك  اإلنســانیَ رَ ــا َغــرََّك ِب مَ
حیــث ذكــر الكــریم هنــا دون ســائر أســمائه وصــفاته ألنــه كــان لقنــه باإلجابــة حتــى یقــول    )  ٦:االنفطــار( ))اْلَكــِریمِ 

وقیــل ذكـر الكــریم للمبالغـة فــي المنـع عــن أالغتـرار واألشـعار بمــا بـه یغــرُّ الشـیطان فأنــه یقـول لــه  )٥(م غرنـي الكـری
   )٦(.أفعل ما شئت فأن ربك كریم ال یعذّبَ أحدًا 

صــفات الـرب المــنعم والســاتر والغفــور  أمـا األمــام فلــم یــذكر صـفة لــرب للداللــة علــى التعظـیم وأال طــالق فــي      
وهــو قـادر علــى أن یجعلــه  )٧(والكـریم  والعفــو إذ قیـل مــا غـرَّ اإلنســان هـو عفــو اهللا إذ لــم یعاجلـه بالعقوبــة أول مـرة

ب  ) ٨(فــي صــورة القــردة والخنــازیر ونحوهــا مــن الحیوانــات والعجــم لــذا فالحــذف هنــا أســهم فــي أطــالق صــفات الــرّ
أالسـتفهام الموجـود فـي (علـى المعصـیة علـى نحـو التقریـع والتـوبیخ یرفـد ذلـك  االغترار والتجرؤویفّخم من دالالت 

هـذه العبـارات وهــي عـن أســباب جرأتـه علــى الـذنوب وأســباب غرتـه بربـه وغفلتــه عـن شــدَّة بأسـه وعــن أسـباب أنســه 
  وهو ..)٩( )ا في المعاصي معها استفهامًا على سبیل التقریع والتوبیخ بهلكة نفسه بتطویره

لمس فیه االختیار والتناسق بشكل دقیق بین مكونات النص أضفى جمالیة وتوازنًا ملحوظـًا علـى التـدرج   توظیف یُ
) )ة اللفـظ ـــالمجـال الحیـوي إلصـدار المعنـى وترمیمـه عبـر حرك((التي تعـد عبر اللغة  ،في تواصل الكالم وترابطه

  .)١١(اریخیةوما فیه من دالالت نفسیة واجتماعیة  وت. من خالل السیاق الذي یمثل كبرى القرائن )١٠(
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ــوَّةً َأوْ ((مــع قومــه ، فــي قولــه تعــالى ) ع(مــن تجربــة النـــــبي لــوط ) ع(األمــام   خــذهامامــن ذلــك     ُكــمْ قُ ــي ِب ــوْ َأنَّ لِ َل
ْكــٍن َشـِدیدٍ  ـى رُ َل أریـد منــه )١())وَّة ــــــركـن الشــيء جانبـه الــذي یسـكن إلیــه ویسـتعار للق ((والـركن مــن )٨٠: هــود)(آِوي ِإ

 كــان لــو أي)  ع(وهــذا مــا أراده نبـي اهللا لــوط  )٢(العشــیرة الــذین یسـتند إلــیهم كمــا یسـتند إلــى ركــن مــن الحـائط  عـّز 
وقــد یكــون بعقــد والشــدَّة بجمــع یصــعب مــع التفكــك .. أو لــو كــان لــي عشــیرة  ...لــي مــن أســتعین بــه فــي دفعــاكم  

   .)٣(یصعب معه التحلل 
فه اإلمام        ـرُْكٍن « : فـي تجربتـه مـع أصـحابه یقـول ) ع(هذا المعنى وظَّ ـتُْم بِ ـا أَنـْ ِي وَ مَ ـال َ للَّي َقـةٍ َسـِجيَس َا ـي بِثِ ِ ـتُْم ل ـا أَنـْ مَ

اُل بِكُ  ُمَ ـْت ي َ ـا ُجِمع ُكلَّمَ اتـَُهـا َف ـٍل َضـلَّ رُعَ بِ ـتُْم إِالَّ َكإِ ـا أَنـْ ُكْم مَ ْ لَـي َقرُ إِ ْفتـَ ُ زٍّ يـ رَ عِ افِ ـْت [ ْم وَ الَ َزوَ َ ع ْجتَمَ ِ ـْن آَخـرَ ] ا ْت مِ تََشـرَ نـْ ِ ـٍب ا ـْن َجانِ »  مِ
جریــًا الحــذف لصــفة الــركن الــواردة فــي القــرآن الكــری) ٤( أي لســتم « م ، لداللــة الســیاق علیهــا وعلــم الســامع بــذلك مُ

مــال علــى العــدو بعــزُّكم وقــوتكم  ُ ســتند إلــیكم وی ُ لــه مــن ركــن الجبــل وهــو جانبــه بمــا بینهمــا مــن  هاســتعار )٥(» بــركٍن ی
  .)٦(المشاركة في الشدَّة و امتناع المعتصم به 

  
                                     

لهــا دورهــا فــي إحكــام صــحة التعبیــر الــذي یكشــف عــن المعــاني  ، یحكــم العربیــة نظــامُ دقیــق مــن القواعــد واألســس
الحاجــة ((إذ قــد تــدعو  الكامنــة فــي الــذهن بصــورة تراكیــب تــأتلف وتتركــب إلنتــاج المعنــى بــأختالف دواعــي الكــالم

خــالف األصــل أو  أوقــد یغیــرُ فــي بنیتهــا فیجــيء علــى)٧())إلــى أن ینــوَّع المــتكلم الجمــل تبعــًا لتنــوع دواعــي الكــالم 
قصـــد إلیـــه ویراعـــى منـــه مـــا یعـــرف بمقتضـــى العلـــى غیـــر المـــألوف ل ُ  )٨(حـــالســـبب أو ألســـباب ترجـــع إلـــى معنـــى ی
 )٩(،))معرفــة واقــع الكــالمة بــالتعبیر والــذین أوتــوا حظــًا مــن ر یفــُن رفیــع یعرفــه أهــل البصــ ((كالتقــدیم والتــأخیر وهــو

قدَّم ُ   یســـول)١٠( یقصده المتكلم بعینه ألحوال خاصة یقتضیها التعبیر منها أن القاعدة الداللیة هي أن المهم ی
إذ تشـیر المخالفـة للمـألوف فـي التركیـب أي تـأخیر مـا حقـه )١١(رصف األلفاظ على الصورة المعهـودة فـي العربیـة  

لتبـــرك لأهمهــا التقــدیم  ق والمقـــام ِحــظ تنبـــع مــن الســیاالتقــدم والعكــس إلـــى دالالت كثیــرة أجملهــا البـــاحثون فــي مال
والتعظـــیم والتشــــریف  وارتفــــاع المنزلـــة والســــبق والتقــــدیم بالـــذات والتقــــدیم للســــببیة ، والقـــرب والبعــــد والخفــــة والثقــــل 

سـتوى تقـدیم اللفـظ علـى عاملـه سواًء أكان على م)١٢(والتخصص والعنایة  واالهتمام  والتناسب واالنسجام  والتقریر
ُ  )١٣(.تقدیم بعضها على بعض أم..    ص ـــإلى الن) ع(  مد اإلمامـعنى به البحث إذ عوهذا ما ی
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تحـدَّث عنـه صد تارها لمقفقدم بعض األلفاظ أو أخالقرآني  ُ ) ع(مـن ذلـك قولــــه.طلبها المقام وبـدالالت مناسـبة لمـا ی
ْلُفَقَهــاءِ « :فــي وصــفه القــرآن  ــوِب َا ُقُل ِ يعــًا ل ِب ــاءِ وَ رَ َلمَ ْلعُ ــِش َا َط َ ع ِ ــًا ل ّ ــهُ ِري للَّ ــهُ َا َل َ ْعــَدهُ َداءٌ وَ َجع َْس بـَ ــي ً َل اء ــَلَحاءِ وَ َدوَ لصُّ ِق َا ــرُ ُِط َحــاجَّ ل وَ مَ

الَّهُ وَ  ْن تـَوَ ِمَ تُهُ وَ ِعّزًا ل وَ يعًا ِذرْ نِ الً مَ ْعقِ تُهُ وَ مَ وَ يقًا عُرْ ثِ ْالً وَ ٌة وَ َحب هُ ظُْلمَ عَ َْس مَ ورًا َلي ـُن ـهِ وَ عُ ـتَمَّ بِ ئـْ ِ ـِن ا ِمَ ْن َدَخَلهُ وَ ُهـًدى ل ِمَ ـِن ِسْلمًا ل ِمَ ْذرًا ل
 ِ الً ل ـهِ وَ َحـامِ ـْن َحـاجَّ بِ ِمَ ـهِ وَ فـَْلجـًا ل ـْن َخاَصـمَ بِ ِمَ ـهِ وَ َشـاِهدًا ل ـمَ بِ ـْن تََكلَّ ِمَ َهانـًا ل رْ ُ ـهُ وَ بـ تََحَل نـْ ِ ــْن ا ِمَ ـًة ل َ ـهُ وَ آي َل ـْن َأْعمَ ِمَ ِطيَّـًة ل ـهُ وَ مَ َل ـْن َحمَ مَ

ـْن  ِمَ ْسـتَْألَمَ وَ ِعْلمــًا ل ِ ـِن ا ِمَ ـمَ وَ ُجنَّـًة ل سَّ ـْن َقَضـى تـَوَ ِمَ ى وَ ُحْكمـًا ل وَ ــْن رَ ِمَ ـى وَ َحـِديثًا ل عَ ر جـاء بصـیغة األفــراد وهــو تعبیـ )  ١(»  وَ
  .ألنه یتحدث عن القرآن الكریم وصفاته 

ــــِد ((: یشــــیر إلــــى قولــــه تعـــالى » وحــــبًال وثیقــــًا ِعروتــــه« ) : ع(قولـــه ف     ــــِه فَقَ اللَّ ِمْن ِب ــــؤْ ُ ی ــــاُغوِت وَ الطَّ ــــرْ ِب ْكفُ ــــْن یَ فَمَ
ثْقَى ِة اْلـــوُ وَ رْ ُ ـــاْلع َســَك ِب بـــاهللا  مـــاناإلیالقرآنـــي مـــن حیــث تحویـــل  الخطـــاب جراء تغیـــر فـــي بنیــةبـــإ )٢٥٦: البقــرة)(اْستَمْ

 ،فرادهـا لـدالالت اقتضـاها الخطـابهـا ، ومـن ثـم إوالكفر بالطاغوت إلى حـدیث عـن القـرآن ، وتقـدیم الـوثقى وتنكیر 
كلمـة ((أوًال الـمراد مـن العـروة الـوثقى ،االسـتعمال المجـازي ، أي ُعـرى اإلسـالم وشـرائعه التـي یتُمسـك بـه ، والوثـق 

حكــــام ووثقـــت الشــــيء أحكمتـــدل علــــى عقـــٍد  و الــــوثقى فعلـــى مــــن الوثاقـــة وجمعهــــا وثـــق مثــــل الفضــــلى  )٥())تهـــــوإ
ذلـك مــن بـاب التشــبیه والتمثیـل لمــا  ّن العـروة الــوثقى بعـد اتفــاقهم علـى إ وقـد أختلــف المفسـرون فــي تفسـیر.والفضـل

ــة فقیـل المـراد بــالعروة اإلیمـان وقیــل اإل سـالم وقیــل ال ألـه أال اهللا وال مــانع هـو معلـوم بالــدلیل بمـا هــو مـدرك بالحاسَّ
كــون القــرآن أوًال أخیر تكمــن فــي العنایــة واالهتمــام بثانیــًا ،الداللــة مــن ذلــك التقــدیم والتــ)  ٦(مــن الحمــل علــى الجمــع 

مُّ ـــكـأنهم یقـدمون الـذي بیانـه أه (( :یقـول سـیبویه ،حـبًال وثیقـًا أي منجیـًا لمـن أحكـم المسـك بـه ، وفـي هـذه الداللـة 
ـدَّم الوثیــق علـى العـروة الـوثقى علـى العــروة ،  )٧())بیانه أعنـى إن كانـا جمیعــًا یهمـانهم ویعنیـانهم ـوهـم بـلهـم  لـذلك قُ

حـــدث أثـــره فـــي الســـمع ذكـــر ولغــرض المحافظـــة علـــى انســـجام األســـلوب واســـتمراره بن ُ حـــبًال وثیقـــًا  و:ســـق متــوازن ی
ممـا أضـفى جمالیـة أخـرى تضـاف إلـى داللـة  النص،إلى نهایة ... عروته ، ومعقًال منیعًا ذروته ، وِعزًَّا لمن تواله 

بـــل قـــد تكـــون العنایـــة  بحســـب  وتـــارة ال تكـــون العنایـــة باللفظـــة مـــن حیـــث أنهـــا لفظـــة معینـــة   ،العنایـــة واالهتمـــام 
َغـداً  ((: كقوله تعالى )٨(الحال مقتضى  ـا رَ َ ه ُكـال ِمنْ ُجـَك اْلَجنَّـَة وَ َزوْ ـَت وَ ا آَدمُ اْسـُكْن َأنْ ل ــــــــــــاألكفقـدم  )٣٥: لبقـرةا)(یَ

  ال ــــــــــــــعلى الرغد ، أي وك
  توسعین ــــــــــــــــــــــــها مــــــــــــــــــــــمن 
َهـَد َأرَْضـهُ وَ أَنْـ « یقول ) : ع(في حین تقدم الرغد على األكل في نص األمام  )٢(في العیش   ا مَ ـارَ آَدمَ فـََلمَّ ْختَ ِ هُ ا ـرَ َفـَذ َأمْ

لَ  ــَز إِ ـهُ وَ َأْوعَ يَهــا ُأُكَل ـَد فِ َغ ـهُ وَ َأرْ ـهِ وَ َأْســَكنَهُ َجنَّتَ َلـهُ َأوََّل ِجبِلَّتِ َ ــهِ وَ َجع ـْن َخْلقِ ًة مِ ـرَ ــهِ ع ِخيـَ ْ ي َل ْقـَداِم عَ ْإلِ ــي َا ـهُ َأنَّ فِ ـهُ وَ َأْعَلمَ نْ ـا نـََهــاهُ عَ يمَ ـهِ فِ ْ ي
تِ  َ ْعِصـــي ِمَ ـــرَُّض ل َ لتـَّع ـــهِ َا نِْزَلتِ َة بِمَ َخـــاطَرَ ْلمُ ، )ع(لغـــرض التعظـــیم والتشـــریف للنعمـــة التـــي أعطاهـــا اهللا ســـبحانه ألدم )٣( »هِ وَ َا

نــى األعــم الســعة فــي المكــان والزمــان وســائر الخصوصــیات وهــو المع )٤(فالرغــد طیــب العــیش الــذي ال عنــاء فیــه
لـذلك بـدأ باألوسـع إعظامـًا  )٥(والجهات ، ورغد العیش یستفاد منـه التوسـعة فـي جمیـع وسـائل النعمـة والراحـة لهمـا 
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َ  ((قــال تعـالى  فـي القــرآن كثیـرًا ، لســتعملتلـك النعمـة ، وهــو مسـلك أُ  ــه نَّ اللَّ ــا  ِإ َ ـا َأیُّه ــيِّ یَ ـى النَِّب َُصــلُّوَن َعَل ُ ی ـه الئَِكتَ مَ وَ
یماً  وا تَْســلِ َســلِّمُ ــِه وَ یْ ــوا َصــلُّوا َعَل نُ ــِذیَن آمَ وفــي موضــع  ،) ١(فقــد ُذكــر لفــظ الجاللــة أوال تعظیمــًا لــه ) ٥٦:األحــزاب( ))الَّ

لمــح المغــایرة للــنص القرآنــي عنــد اإلمــام  َقمَ « : یقــول فــي صــفة خلــق الســماء ) : ع(أخــر یُ ْعــتـَ ِ هُ ِريحــًا ا َْحاَن َشــَأ ُســب ــمَّ أَْن ُث
لزَّخَّـارِ  ـاءِ َا ْلمَ يِق َا َهـا بِتَْصـفِ رَ َأمَ نَْشـَأَها َف ـَد مَ َ ع اَها وَ أَبـْ ْجرَ بـََّها وَ َأْعَصَف مَ رَ ُ َهبـََّها وَ َأَدامَ م ـَقاءِ وَ مَ لسِّ ْخـَض َا َخَضـتْهُ مَ ْلبَِحـاِر َفمَ ـْوِج َا ِ مَ ة ـارَ َث  وَ إِ

هُ  َ ِ وَ َساِجي َلى إَِلى آِخرِه َلهُ عَ دُّ َأوَّ نَهُ [ عََصَفْت بِهِ عَْصَفَها بِاْلَفَضاءِ تـَرُ ـهُ ] َساكِ َ فـَع ـهُ فـَرَ ُ ـِد رَُكام َ ـى بِالزَّب مَ ـهُ وَ رَ ُ اب َ ب ِ َحتَّى عَبَّ عُ ائِرِه َلى إَِلى مَ  عَ
ْكُفوفـًا وَ  ْوجـًا مَ َل ُسْفالَُهنَّ مَ اٍت َجعَ وَ َع َسمَ ْ نْهُ َسب َفِهٍق َفَسوَّى مِ نـْ ُ َتٍِق وَ َجوٍّ م ف نـْ ُ اءٍ م ـِر عُ فِي َهوَ ْ ُفوعـًا بِغَي رْ ْحُفوظـًا وَ َسـْمكًا مَ ـاُهنَّ َسـْقفًا مَ َ ْلي

َهــــا تَِظمُ نْ َها وَ الَ ِدَســــاٍر يـَ ــــْدعَمُ َ ــــٍد ي ــــه ) ٢(» عَمَ ــــه تعــــالى » ســــمكًا مرفوعــــاً « فقول ا فََســــوَّاَها: مــــأخوذ مــــن قول َ َكه َ َســــمْ ــــع فَ ) رَ
ك الســقف ) ٢٨:النازعـــات( ــمْ مقــدار  بشــكل جعــل )٤(، أي رفــع ســقفها وســمك كــل شــيء قامتــه و ارتفاعــه )٣(، والسَّ

موجـًا مكفوفـًا وسـقفًا محفوظـًا « على الرفـع لغـرض التناسـق الموسـیقى بـین الجمـل ) ع(قدمه اإلمام )٥(ها رفیعا علو 
كًا مرفوعًا  بوساطة ألفاظ ذات جرس محدود لها أثرها فـي الوقـع علـى المتلقـي ، فضـًال عـن ذلـك تستشـعر ... وَسمْ

ــدَّم مــا هــو مالئــم  داللــة العنایــة واالهتمــام بتقــدیم الســمك علــى الرفــع الن الحــدیث عــن صــفة خلــق الســماء لــذلك قُ
ــزة فــي التعبیــر وبمــا . لمقــتض المقــام  ذا انتقلنــا مــن مشــاهد الطبیعــة إلــى عــالم اإلنســان نــرى بعــض الصــور المركَّ وإ

هــا ، مــن بـَِّهــا  (() ع(ذلــك قولــه  تحویــه مــن دالالت مكثفــة فــي تقــدیم بعــض األلفــاظ أو تأخیرُ ــى رَ َل ْفٍس َأدَّْت إِ ــنـَ ِ َى ل ــوب ُط
ــي  ْت فِ ْؤَســَها وَ َهَجــرَ ُ بَِهــا بـ َضــَها وَ عَرََكــْت بَِجنْ ــي فـَرْ ــَدْت َكفََّهــا فِ سَّ َشــْت َأرَْضــَها وَ تـَوَ رَ تـَ فـْ ِ َهــا ا يـْ َل ْلَكــرَى عَ ــَب َا َل ا َغ َذ ْمَضــَها َحتَّــى إِ ــِل ُغ ْ للَّي َا

ونـَُهْم  ُ ي ْعَشٍر َأْسَهرَ عُ ـعَْت بِ  مَ َقشَّ بِِّهـْم ِشـَفاُهُهْم وَ تـَ ْت بِِذْكِر رَ ُهْم وَ َهْمَهمَ ُ ِهْم ُجنُوبـ َضاِجعِ ْت عَْن مَ اِدِهْم وَ تََجاَف َ ع غَْفارِِهْم َخْوُف مَ ْسـتِ ِ طُـوِل ا
ُهْم  ُ وبـ ُن : ، عكـس الـنص لقـرآن، قـال تعـالى ) بهمجنـو (عـل علـى الفا) عـن مضـاجعهم(إذ قدَّم الجار والمجرور )٦( ))ُذ

ـــوَن (( ِفقُ نْ ُ مْ ی ـــاهُ َزْقنَ ـــا رَ ِممَّ عـــًا وَ مَ َط فـــًا وَ ـــمْ َخوْ ُ بَّه ـــْدُعوَن رَ َضـــاِجِع یَ مْ َعـــِن اْلمَ ُ ه ُ ـــوب ُ تََجـــافَى ُجن لمقاصـــد   .)١٦:الســـجدة( ))تَ
یلزمـه ونبـا عنــه مـن جفـا الشــيء عـن الشـيء وتجـافى عنــه إذا لـم ((داللیـة تتضـح مـن خـالل الســیاق ، فالتجـافي ، 

وبـذلك یكــون المعنـى أن الجنــوب قـد اضــطجعت )٧())لمضــجع وهـو الموضــع الـذي یضــطجع فیـهوالمضـاجع جمـع ا
ل مـا بـین نفـال كمـا قیـل أنـه الت )٨( یناسـب القیـام أخـر اللیـل عنها وهذاعدت ــــــــافت وابتــاجع ثم تجــــوهدأت في المض
القیـام فـي جـوف اللیـل الن  )٩(غیرهـا  مأوهـم الـذین یقومـون لـذكر اهللا سـواًء أكـان فـي صـالٍة أ... المغرب والعشـاء 

لغـرض التخصـیص والتأكیـد . ما یخـص ذلـك وهـو المضـاجع ) ع( لذلك قدَّم اإلمام. أشد على المؤمن  وأكثر قوَّة 
ذلـك مراعـاة النسـق فـي الفواصـل بـین أطـراف فضـال عـن ) ع(على مجافاتهـا عنـد المعشـر الموصـوفین فـي حدیثـه 

، ولمــا فیهــا مــن معنــى ثقیــل اقتضــاه ذلــك ) عیــونهم ومعــادهم وشــفاهم وذنــوبهم(الكــالم فــأخر جنــوبهم لتتالقــى مــع 
والشـواغل الجسـمیة التـي تلـي الجنبـة  لیـة عـن الغـوا شـي الطبیعیـةالعم تنحي أرواحهـم بحسـب قـواهم وهو((التأخیر 

 نكـااإلمالسافلة منها أو القیام عن المضاجع البدنیة عن عالم األجسام بقطع التعلقـات ومحـو اآلثـار أو عـن عـالم 
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التعبیــر  لمقصــودة ، باقتضــاء المقــام وطبیعــةوعلیــه فلكــل مــن هــذا التقــدیم والتــأخیر داللتــه ا، )١())بمحــو الصــفات
مــن  ،)٢())بــدونها ال یســتطاع فهــم ســلوك الكــائن الحــي وتفســیره   ((المناســب الــذي یهــدف إلــى غایــة عنــد المــتكلم 

ةٌ (() : ع(ذلـــك مـــثًال قولـــه  ـــوَّ ُل بـْ ائِرُ مَ ـــرَ لسَّ ـــٌة وَ َا ْحُفوَظ ُ مَ اِويـــل ْألََق ـــةٌ (و َا ِهینَ ـــا َكَســـبَْت رَ مَ ْفـــٍس ِب لنَّـــاُس  )٣٨:المـــدثر( ))ُكـــلُّ نَ وَ َا
ــفٌ  تََكلِّ ُ ُهْم م ــبـُ ِجي ُ نِّــٌت وَ م َ ع تـَ ُ ُلُهْم م ــهُ َســائِ للَّ ــْن عََصــمَ َا ُخوُلوَن إِالَّ مَ ــدْ ُقوُصــوَن مَ نـْ بْ ) ع(قولــه  )٣(»مَ ــوَّه أمتیــاٌح مــن قولــه والســرائر مُ ُل

ائِرُ  ((تعــالى  ـــرَ ــى السَّ َل بْ مَ تُ ـــوْ إلـــى أســـم ) تبلــى(بـــاختالف التركیــب حیـــث قــدَّم الســـرائر وحــول الفعـــل ) ٩:الطــارق( ))یَ
ــوَّه(مفعــول  ُل بْ یــات والعقائــد وغیرهــا ومــا یخفــى مــن مــا ًأِســرَّ فــي القلــوب مــن الن: ، ألهمیتهــا وشــرفیتها ، فالســرائر )مُ

فكـــل مــا یعملــه اإلنســـان هــو انعكــاس لســـرائره ، التــي تكشــف یـــوم ، )٤(أعمــال الجــوارح وبالؤهـــا تعرفُهــا وتصــفُّحها 
حسب الرتبـة فالبـدء معرفـة مـا فیهـا ومـن ثـم كشـفها ، وهـذا مـا تطلبـه القیامة وتعرف من اهللا سبحانه ، لذاك قُدَّمت 

ـوَّ  ُل بْ فاالعتبـار واالختبــار كلـه أنمــا . ه ، أي الظــاهر والخفـي ســیان یـوم القیامــةالمقـام فـا ألقاویــل محفوظـة والســرائر مُ
إمـا مـا یخفیـه اإلنسـان فـي ) ٥(هو بإظهار موجب المعنى ففي الطاعـة الحمـد والثـواب وفـي المعصـیة الـذم والعقـاب 

الدنیا من أعماله التي كان یكتمها عن اآلخرین مما ال یستطیع أن یتحمل مسـؤولیته أمـام اهللا فأنهـا تخبـر وتكشـف 
لوقـوع وهـذا مـا یفیـد التعبیـر بالجملـة االسـمیة بشـكل متحقـق ا )٦(وتظهر حین یقف اإلنسـان للحسـاب علـى أساسـها 

ــوَّه( ُل بْ بملحــظ ) ع(وفــي منحــى أخــر یــنعكس التوظیــف القرآنــي عنــد اإلمــام )٧(التــي تفیــد الــدوام والثبــوت) والســرائر مُ
یــق صــبرٌ علــى النــار ، فــارحموا وأعلمــوا إنــهَّ لــیس لهــذا الجلــد الرق(() : ع(یتفــق وطبیعــة المقــام المصــوَّر ، یقــول 

الشـوكة تصـیبه والعثـرِة تُدمیـه والرمضـاء   نفوسكم فأنكم قد جربتموها فـي مصـائب الـدنیا ، فـرأیتم جـزع أحـدكم مـن 
  .)١١(القرین هو الصاحب و  )٨( ))حرقه فكیف أذا كان بین طابقین من نارٍ  ضجیج حجر وقرین شیطان تُ 

ـوَ ((قال تعالى  ، القرآنيمن النص توظیفه في ) ع( اإلمام أفاد ُ انًا فَه َط ُ َشـیْ ـه ـیِّْض َل قَ ِن نُ ْعـُش َعـْن ِذْكـِر الـرَّْحمَ ْن یَ مَ وَ
ـــــِریٌن  ُ قَ ـــــه بمصـــــاحبة ال مفارقـــــة )٩(لباطـــــلویفـــــتح نوافـــــذ عقلـــــه علـــــى ا علیـــــهبالشـــــر ویحثـــــه  یـــــأمره )٣٦:الزخـــــرف) (َل

ه لغــرض التخصــیص علیــ» وقــرین شــیطان « فقــال مقصــود یقتضــي التقــدیم  بملحــظ  )ع(أســتعمله األمــام)١٠(فیهــا
ان فخامتــه لمــن یكــون فــي تلــك النــار بــین ضــجیع الحجــر وصــحبة الشــیطان الــذي یلزمــه حتــى فــي اآلخــرة وال یــوتب

وما ینبئ به السیاق فمجمـل الـنص یتحـدث عـن تلـك المالزمـة وأثارهـا ، فالشـوكة تصـیب والعثـرة  ،یمكن الفرار منه
لجلــب ووضـعه فـي محلـه ، لمقـام تقدیمـه ك تطلـب االضـجیع الحجـر والقـرین الشـیطان لــذلتـدمي والرمضـاء تحـرق و 

  .انتباه المتلقي إلى ذلك المصیر 
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، مـــن ذلـــك التوجـــه  دارســـیهظ هـــذا الموضـــوع علـــى أبعـــاد مختلفـــة تنـــوع فیهـــا الطـــرح بـــاختالف توزعـــت مالحـــ   

أن قواعــد هــذا الموضــوع :((ه القضــیة فــي اللغــات الســامیة،یقول برجشتراســرول هــذالتــاریخي وهــو تبنــي دراســة أصــ
واألخـر االتجـاه )١())سائدة فـي العبریـة واآلرامیـة والعربیـة إلـى درجـِة تتقـارب فیهـا حـد التفریـق بـین التعریـف والتنكیـر

ا  فضـًال عـن قضـیة األصـل والفـرع النحوي القائم على وضع الحدود لكل من النكرة والمعرفة مع بیان الفـرق بینهمـ
رة أول ثـم یـدخل علیهـا لمعرفـة وهـي أشـدُّ تمكنـًا الن النكـوأعلم أن النكرة أخف علـیهم مـن ا ((:ول سیبویه یق یهما،ف

ــعــرَّف بــه تً مــا  وهــو فــي ذلــك یــتلمس مطلبــًا داللیــًا یشــیر إلــى خفــة  )٢())الكــالم ینصــرف فــي النكــرة  رفمــن ثــم أكًث
مـا شـاع فـي جـنٍس موجـود فـي الخـارج تعـدده أو مقـدر وجـوب  ((أمـا حـدُّها فهـو قارنـة بالمعرفـة،االستعمال للنكرة م

ومــن یــد الموجــود فــي المعرفــة ،یدون التخصــیص أو التقمــن حیــث القابلیــة للتعــدد فــي ذلــك الجــنس )٣())التعــدد فیــه 
كـان مـن بعـض فكلمـا  أنكرنكرات وهذه النكرات بعضها  األسماء أكثرأن  ((جهة أخرى یلمح عند بعض النحویین

  .  )٤())أكثر عموما فهو أنكر مما هو اخص منه

ـــوجیه مــرتبط بقضــیة األصــل والفــرعولعــل ذلــك ا     َ أمّ الســابقة ، لتـــــــ ـــ ـــا المســلك الثالــث فتـــــ ـــمثل بالمـــــــــــ الــداللي  عیارـــــــ
  ند ـــــجسد بوضوح عــــوهو ما ت

  
ال تــدل علــى  ، فــالنكرة بمــا أنهــا لفظــة مبهمــة شــائعة )٥(البالغــین علــى الــرغم مــن وجــود أشــارات لــه عنــد النحــویین

كــــالتكثیر والتقلــــــیل والتعظــــیم والتحقیــــر والعمــــوم ((فهــــي إذن تحقــــق المعــــاني األضــــداد فــــي الكــــالم )٦(شــــيء بعینــــه
ـــــاق) ٧())والنوعیــــة ـــــب مقتضــــیات السیــ ــــا التعریــــف فقــــد یكــــون بــــنفس اللفــــظ دون حاجــــٍة إلــــى قرینــــة وذلــــك )٨(حســ أمَّ

بة كالتعریف بالضمائر وقـد یكـون بقرینـة حسـیة كتعریـف كالتعریف بالعملیة وقد یكون بقرینة تكلم أو خطاب أو غی
 )٩(كــرباألسـماء الموصـولة وقــد یكـون بحــرف وهـو المعــرَّف بـآل أو بإضـافة معنویــة وهـو اإلضــافة إلـى واحــد ممـا ذَ 

  .) ١٠(كثیرة تتغیر دالالتها تبعًا الستعماالتها السیاقیة وهي
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لحـظ النهجیـة وذلك ما سیتحراه البحـث كاشـفًا عـن دالالت التنكیـر والتعریـف فـي النصـوص       فمـن المـوارد التـي یُ
ـذكِّرًا بضـروب الــنعم ) ع(فیهـا االسـتعمال القرآنـي قولــه  ــا َعنَ : مً ـيَ مَ عِ تَ ِ اعًا ل ـَل َلُكــْم َأْسـمَ ـوَ َعــْن َجعَ تَْجُل ِ َْصــارًا ل اَهـا وَ أَب

َْد  رَِها بِأَب َدِد عُمُ ِرَها وَ مُ يِب ُصوَ رْكِ ائَِها فِي تـَ ًة ِألَْحنَ الَئِمَ ًة ِألَْعَضائَِها مُ عَ ً َجامِ ـوٍب َعَشاَها وَ َأْشالَء َهـا وَ قـُُل ِ اق َف ةٍ بَِأرْ اٍن َقائِمَ
 ٍ ـَدة ائِ ٍ [ رَ ــَدة ائِ َ ــالَِت ] ب َجلِّ ــي مُ َهــا فِ ِ َزاق اِجِز  ِألَرْ ـهِ وَ َحــوَ نِ نَ ــاِت مِ َ وِجب ِمــهِ وَ مُ ائِِز [ نِعَ ــه] َجــوَ تِ َ ي حیــث االســتعمال )١(» ◌ِ َعافِ

  .القرآن الكریم كثیراً وهما مما ذكرهما ) بصاراسماع ، وا(للتنكیر في 
ـــلَ  ((قـــال تعـــالى   َجعَ ون وَ لَُّكـــمْ تَْشـــُكرُ عَ ـــَدةَ َل اْألَْفئِ َصـــارَ وَ اْألَبْ َ وَ ع ـــمْ ُكـــمُ السَّ عًا  ((وقـــال ،) ٧٨:النحـــل)(َل ـــمْ َســـمْ ُ ه ـــا َل ْلنَ َجعَ وَ

مْ  ُ ه ُ ع مْ َســـمْ ُ ه ـــى َعـــنْ ـــا َأْغنَ ـــَدةً فَمَ َأْفئِ َصـــارًا وَ َأبْ مـــا التعریـــف ، والتركیـــز فـــي تقـــدیم هبشـــكل یغلـــب علی) ٢٦: االحقـــاف())وَ
إشــارة إلــى مبــادئ العلــم التــي أنعــم بهــا علــى اإلنســان فمبــدأ التصــور هــو الحســن « *واألفئــدة مع علــى اإلبصــارســال

أتــى فــي )٢(»والعمــدة فیــه الســمع والبصــر وأن كــان هنــاك غیرهمــا مــن اللمــس والــذوق والشــم ومبــدأ الفكــر هــو الفــؤاد
قدَّم ـل مـن مـدى الرؤیـة فـالسـمع أقـ یة والشرف ، أو لسبب أخر غیـر األفضـلیة هـو أن مـدىمقدمتها السمع لألفضل

وأسـتعملها بصـیغة التنكیـر لغـرض  )ع(قـّدمها اإلمـام )٣(أألقل متدرجًا من القصـر إلـى الطـول فـي المـدى ذل المدى
وهــو المســلك األول فــي التفكــر والتصــور ، ال عــن  )٤(مــا أهمــهالتعظــیم والتكثیــر ،فبالســمع یحفــظ اإلنســان ویفهــم 

ْلـت وتعنـي لـم  طریق األذن فقط ، بل عـن الفهـم أو عـن الطاعـة ، فتـارة تقـول ، أسـمع مـا أقـوُل لـك ولـم تسـمع مـا قُ
و  ((تفهــم ، قــال تعــالى  ــاُل ــا قَ نَ اتُ ِهمْ آیَ ــیْ ــى َعَل َل تْ إَِذا تُ ــَل َهــَذا وَ ــا ِمثْ ْلنَ قُ ُ َل َشــاء ــوْ نَ ا َل ــْد َســِمْعنَ  ((وقولــه}  31:األنفــال  )()ا قَ

ا  نَ َعَصــیْ ا وَ ــا  ((أي فهمنــا قولــك ولــم نــأتمر لــك ، وكــذلك قولــه } 46:النســاء { ))َســِمْعنَ ْعنَ َأَط ا وَ } 285:البقــرة{))َســِمْعنَ
هـا بصـیغة الجمـع الـذي یتناسـب یم والتكثیر في معنـى األسـماع مجیؤ ن ذلك التعظفضًال ع.  )٥(سمناتأي فهمنا وار 

الحــدث الكالمــي لــه معنــى ومــن ثــم فــان  إّن یؤكــد نتیجــة هامــة و هــي  التنكیــر  وبهــذا یلحــظ أّن .والداللــة المنتجــة
السِّـیما أذا كـان المخاطـب  المخاطـب علـى أثرهاویفرز  )٦(دراسة هذا المعنى یبرز لنا طبیعة السیاق واضحة جلیة 

، فــالتعبیر  ُ حینئــٍذ هــو تــرك التخصــیص إلشــباع المعنــى وانطباقــه علــى متلــٍق غیــر محــدد ، مــن مطلقــًا الــذي یناســبه
ُ « ) :ع(خــالل آلیــات اللغــة وعــوارض بنــاء الجملــة أي التغیــر فــي مبانیهــا ، یقــول  ُســولُهُ وَ َأْشــَهُد َأنَّ م ــُدهُ وَ رَ ْ ب ــدًا عَ َحمَّ
لضِّـ ـاِطِع وَ َا لسَّ لنُّـوِر َا ْسـطُوِر وَ َا ْلمَ ـاِب َا تَ ْلكِ وِر وَ َا ـْأُث ْلمَ ِم َا َل َ ْلع ْشُهوِر وَ َا ْلمَ يِن َا َهاِت وَ َأرَْسَلهُ بِالدِّ ـبـُ لشُّ ِ لصَّـاِدِع إَِزاَحـًة ل ـِر َا ْألَمْ ـِع وَ َا لالَّمِ اءِ َا َ ي

ــــا نَ يـِّ ْحتَِجاجــــًا بِاْلبـَ ِ ثُالَِت ا ــــاْلمَ ــــاِت وَ تَْخِويفــــًا بِ َ « :مــــن قولــــه تعــــالى ) والكتــــاب المســــطور( أخــــذًا لفظــــة)٧(» ِت وَ تَْحــــِذيرًا بِاْآلي
ْسُطورٍ (( اٍب مَ ِكتَ مغیـرًا التركیـب مـن تنكیـر إلـى تعریـف مقصـود اقتضـاه السـیاق ، فتنكیـره فـي آیـة  .) ٢:الطور( ))وَ

خلقـــه مـــن  یشـــیر إلـــى التعمـــیم فـــي معنـــى الكتـــاب المســـطور إذ قیـــل فیـــه هـــو الكتـــاب الـــذي كتبـــه اهللا علـــى الطـــور
فیــه مــا كــان ویكــون وقیــل هــو القــرآن مكتــوب عنــد اهللا فــي اللــوح المحفــوظ وهــو الــرَّق  ونیقــرءالمالئكــة فــي الســماء 

الكتـــــاب المســــــطور صـــــحائف اإلعمـــــال فمـــــن أخـــــذ كتابــــــه بیمینـــــه ومـــــن أخـــــذ كتابــــــه :((راءوقـــــال الفـــــ)٨(المنشـــــور
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أو أن یكـون المقصــود هــو  )٢(وذكــره لعظـم موقعــه فـي الــدین) .. ع(وقیــل هـو التــوراة كتبهـا اهللا لموســى )١())بشـماله
، والقرینــة واضــحة فــي )٣(ســها والتعیــین یحتــاج إلــى قرینــةجنكــل كتــاب ســماوي ، ألن كتــاب نكــرة وهــي شــائعة فــي 

فهــو یتحــدث عــن إرســال النبــي ومعجزاتــه التــي یقــع القــرآن الكــریم فــي أوالهــا ، لــذلك ) ع(ســیاق الــنص عنــد اإلمــام 
أنمـــا صـــار معرفـــًة ألنـــك أردت بـــاأللف والـــالم ((ألنَّ المعـــرَّف بـــآل ) آل(ص ، التعریـــف ب أقتضـــى ذلـــك التخصـــی

   .)٤())الشيء بعینه دون سائر أمته 
فضـــًال عـــن ذلـــك فـــأن التعریـــف بـــآل یشـــیر إلـــى حقیقـــة حاضـــرٍة فـــي ذهـــن الســـامع مـــن كـــون المـــراد بالكتـــاب       

القرآنـــي واســـتنطاقه بهـــذا الشـــكل وفـــق مقـــتض الحـــال ا یكـــون التصـــور للـــنص وبهـــذ. الكـــریم المســـطور هـــو القـــرآن 
یسـتطاع مـن خاللـه )٥())أْدخل في میدان اإلجادة البالغیة وأرفع مرتبـة فـي مجـال األداء الفنـي  ((ومراعاة المتلقي 

ا وَ « ) : ع(الكشـف عـن دقـائق األسـلوب وخصوصـیات التراكیـب ، وفـي مقطــٍع أخـر یقـول  َ ي نـْ لــدُّ ـي ِعـزِّ َا ُسـوا فِ اَف نَ ـالَ تـَ َف
نَّ ِعزََّهـا وَ فَ  ــإِ ْؤِســَها َف ُ ــْن َضـرَّائَِها وَ بـ ــوا مِ يِمَهـا وَ الَ تَْجَزعُ عِ َهــا وَ َن تِ ــوا بِِزينَ ُ ْعَجب ْخرَِهـا وَ الَ تـَ ــى َف َل َهــا إِ يمَ عِ َهــا وَ َن تـَ طَـاٍع وَ إِنَّ ِزينَ قِ ْن ِ ــى ا َل َهــا إِ ْخرَ

اٍل وَ َضرَّ  ـاءٍ َزوَ يَها إِلَـى فـَنَ تَِهاءٍ وَ ُكلُّ َحيٍّ فِ ْن ِ يَها إَِلى ا ٍ فِ دَّة ُ ُْؤَسَها إَِلى نـََفاٍد وَ ُكلُّ م َها وَ بـ َ إذ أن منـاط الوصـف هـو التنفیـر   )٦(» اء
ُكـلُّ  ((یسـتدعي قولـه تعـالى ك التعلق بها إن كانت لنفسها مشیرًا إلى فتاء كـل مـن فیهـا ، وهـو ملحـظتر من الدنیا و 

ــانٍ  ــا فَ َ ه یْ ـْن َعَل ُعبَّــر عــن ذلــك )٧(ها ــــــأي انقطــاع أمــد النشــأة الــدنیا وارتفـاع حكمهــا بفنــاء  مــن علی )٢٦:الــرحمن( ))مَ
وبهــذا تكــون داللــة )٨(ء مخلــوق بالفنــاء دون المــوت ألن المــوت یجــري فــي األحیــاء فقــط ، والفنــاء یشــمل كــلُّ شــي

جلیـًة وواضـحة تتضـمن التحقیـر والتقلیـل  مـن شـأن الـدنیا أذا قورنـت بـاآلخرة ، فعزُّهـا ) ع(التنكیر في نـص األمـام 
نتهیة  دَّتُها مُ    .ات فیها كثرِة النعم والملذ منوحیُّها فان ، على الرغم منقطع ونعیمها زائل ، ومُ

ــــدا  ــــخاصـــیة تكشـــف عـــن العـــالم الخـــاص الـــذي ی ((أستحضـــر اإلمـــام هـــذا المعنـــى فـــي أســـلوبه حتـــى غــــ  )٩())راه ـ
  .دها اهللا سبحانه وتعالى لعباده وینطلق من أفاقه في أبالغ المتلقي وشدَِّه إلى تلك المعاني التي أرا

أن مـن یكـرر لفظـًا أو فكـرة أو صـیغة تكـرارًا ( (ق وقف عنـده علمـاء الـنفس وأطـالوا مناقشـته فعنـدهم وهو أمر دقی 
تحـدث عنـه القـرآن  أبـرز مـاإذ وقـف علـى ) ع(نصـوص اإلمـام وهـذا مـا طغـى علـى )١٠())متتابعًا یحوله إلى معتقد

َهـا َحِديـٌد وَ « :فـي ذلـك ) ع(النـار ، یقـول وأطال الكالم عنـه ، مثـال ذلـك  تـُ َ يـٌد وَ ِحْلي عِ َ َهـا ب ـارًا َحرَُّهـا َشـِديٌد وَ قـَْعرُ تـَُّقـوا َن ِ وَ ا
َها َصِديٌد  ُ ابـ ـِذیَن آمَ ((: م النـار قـال تعـالى كمستحضرًا في ذلك ما قاله القرآن عن تل)١١(».َشرَ ـا الَّ َ ـا َأیُّه فَُسـُكمْ یَ ـوا َأنْ ـوا قُ نُ

ةُ  اْلِحَجــارَ قُوُدَهــا النَّــاُس وَ ــارًا وَ ــیُكمْ نَ َأْهلِ ًا ((: وقولــه تعــالى ◌ً  )٦:التحــریم())وَ ــنَّمَ َأَشــدُّ َحــرّ َ ــارُ َجه ــْل نَ ) ٨١: التوبــة())قُ
عنـد السـامع لغرض تهویل تلك النـار وبیـان شـدتها ، ومـن ثـم إحـراز األثـر ) ناراً ) (التنكیر( مستعمًال إیاها بصیغة 

والتجنب من شرَّها ، یؤازر ذلك الملحظ الداللي قرائن أخرى أسـهمت فـي تكثیـف المعنـى منهـا اسـتعمال  ئهاااتقفي 
كــلَّ ذلــك  فعــل االتقــاء بصــیغة األمــر ووصــفها بــالحرارة الشــدیدة والقعــر البعیــد ، وحلیــة الحدیــد والشــراب الصــدید ،
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ـــ داللــة التنكیــر عنــد  أخــر تتضــح وفــي موضــعٍ . قیــه متلعظــم آثــره فــي ًال وتفخیمــًا یتــردد صــداه ویمــنح الــنص تهوی
ــو « : یقــول ) ع(اإلمــام  ُ ْقطَع ــهُ يـَ نْ ــٌع عَ ْ ي ٌة وَ الَ بـَ ــْم تَْشــغَْلُهْم تَِجــارَ ــَدالً فـََل َ ا ب َ ي نـْ لــدُّ ــنَ َا لــذِّْكِر َألَْهــالً َأَخــُذوهُ مِ ِ ــاةِ وَ وَ إِنَّ ل َ ْلَحي ــهِ أَيَّــامَ َا َن بِ

ـــالزَّوَ  ُفـــوَن بِ ْهتِ ـــنِ يـَ َهـــْوَن عَ نـْ ـــهِ وَ يـَ وَن بِ ـــْأتَِمرُ َ ْســـِط وَ ي وَن بِاْلقِ رُ ُ ـــْأم َ يَن وَ ي ِ ل ْلغَـــافِ اِع َا ـــي َأْســـمَ ـــهِ فِ للَّ َحـــاِرمِ َا ـــْن مَ ـــهُ اِجِر عَ نْ ـــاَهْوَن عَ نَ تـَ نَْكـــِر وَ يـَ ْلمُ  َا
ٌ ((: إلـى قولـه تعـالى  »فلـم تشـغلهم تجـارة وال بیـع عنـه « )  ع(حیث یشیر قوله )١(» ـع یْ ال بَ ةٌ وَ ْلِهـیِهمْ تَِجـارَ ِرَجـاٌل ال تُ

  .)٢(فالتجارة مع كثرتها  ال تلهیهم عن  ذكر اهللا. }37:النور{ ) َعْن ِذْكِر اللَّهِ 
، فمـع كثرتهـا وبمـا فیهـا مـن  بصیغة التنكیـر إلضـفاء داللـة التكثیـر علـى تلـك  التجـارة ) ع(جاءت في كالمِه      

ات لــم یغتــر بــه أهــل الــذكر ، أو ینشــغلوا فیهــا  طــریقهم )٣(بــل جعلــوا ذكــر اهللا ســواًء كــان بالقلــب أو اللســان. ملــّذّ◌◌ً
انـًا إلـى إجرائیـة التغیـر فـي یعمـُد أحیبل قد )  ع( تكرر في كثیر من نصوصهإلى اهللا سبحانه وتعالى ،ومثل ذلك ی

فــالمتكلم یختــار مــن الوســائل التعبیریــة داًال علــى نقــل مــا یریــد إلــى المخاطــب یفتــرض فیــه العلــم ((القرآنــي  الــنص
ِ « :فـي بنـي أمیـه ) ع(یقـول  )٤())بالشيء المراد أو الجهل به  ـا ا ـْن رََضـاِع َفمَ ـتُْم مِ نْ كَّ تَِها وَ الَ تَمَ ـي لَـذَّ ا فِ َ ي نـْ لـدُّ ْحَلْولَـْت َلُكـُم َا

ــ َهــا ِعنْ ُ ام ــْد َصــارَ َحرَ َها َق ِضــينـُ قــًا وَ ِ َهــا َقل ُ وَها َجــائِالً ِخطَام ــا َصــاَدفـْتُمُ ْعــِد مَ ِ بـَ ْعــِده ــْن بـَ َهــا إِالَّ مِ ْخُضــوِد َأْخالَفِ ْلمَ ــْدِر َا لسِّ نِْزلَــةِ َا اٍم بِمَ ــوَ وَ  َد َأقـْ
ْعُدوٍد  ْمُدودًا إَِلى َأْجٍل مَ للَّهِ ِظال مَ وَها وَ َا ْوُجوٍد وَ َصاَدفـْتُمُ رَ مَ يـْ يدًا َغ عِ َ ا ب َ   .)٥(»َحالَلُه

وال )٦())لـم یقـل فصـار حرامهـا بمنزلـة السـدر المخضـود بـل قـال عنـد أقـوامٍ  فخصـص (: (قال أبن أبي الحدیـد       
، إذ أن الصـفات ) السـدر المخضـود( فحسب بل مـن التقییـد بـالتعریف فـي ) أقوام(حسب أن التخصیص أفُید من ا

ن سـبیلها فـي الحـرام بمـا هـو متعـین ومعـروف ، فـي  المذكورة تنطبق على من هو معروف عند السـامع ، لـذاك ُعـیّ
ْخُضــودٍ  ((ي القــرآن الكـــریم ، قــال تعــالى فــأســتعمل بصــیغة التنكیــر  حــین  لســـدر ، فا) ٢٨:الواقعــة( ))ِفــي ِســْدٍر مَ

 سـنة ولهـا ظـل ظلیـل ولطیـف والسـلبیةر أحیانًا وعمره یقـرب مـن إلفـي امتأشجر قوي معمر یصل طوله إلى أربعة 
وك تنهـي بمعنـى قـص الشـ) خضـد(مـن مـادة ) مخضـود(الموجودة فـي هـذا الشـجر أنـه ذو شـوك أال أن وصـفه ب 

لغرض الداللـة علـى التفخـیم والتعظـیم لمـا علیـه أصـحاب الیمـین مـن روح )٧(آثاره هذه السلبیة في شجر سدر الجنة
مــن ذلــك المعنــى فخصصــه بــالتعریف عنــدما تحــدث عــن مخاطــب مقصــود ، فــدخول ) ع(وریحــان ، أفــاد اإلمــام 

كســبها د) آل( ُ ــًا بعــد مــا كــان مبهمــًا  جــة مــن التعریــف والتعیــین فتجعــل مــدر التعریــف علــى النكــرات ی لوها فــردًا معنیٌ
  .وهو صیرورة الحرام بمنزلة النبات الذي ال شوك فیه عند هؤالء القوم)٨(وشائعًا 

تناســـب والمقـــام كاســـتعماله ت بمالمـــح متغیـــرة فـــي التركیـــب) ع(ویســـتمر توظیـــف الـــنص القرآنـــي عنـــد اإلمـــام      
بـــاب كثیـــر الـــدوران فـــي اللغـــة العربیـــة وأســـلوب واســـع االســـتعمال بـــل هـــي أداةٌ ((التعریـــف باإلضـــافة ، واإلضـــافة 

): ع( یقــول )٩())عظیمــة شــائعة تســتعمل فــي كثیــر مــن المواضــع بیانــًا للمعــاني المختلفــة وأداًء لألغــراض المتنوعــة
هِ « ِ ُسـول ـهِ وَ بِرَ ـاُن بِ يمَ ْإلِ ـاَلى َا َ ع هُ وَ تـَ َْحاَن للَّهِ ُسـب سُِّلوَن إَِلى َا وَ تـَ ْلمُ سََّل بِهِ َا ا تـَوَ ـُة إِنَّ َأْفَضَل مَ مَ ِ ْسـالَِم وَ َكل ْإلِ ُة َا وَ نَّـهُ ِذرْ إِ هِ َف ِ يل ـي َسـبِ ْلِجَهـادُ فِ وَ َا

امُ اَ  ُة وَ إَِق ْطرَ ْلفِ نـََّها َا إِ ْخالَِص َف ْإلِ نَّـهُ َا إِ َضـاَن َف مَ ـٌة وَ َصـْومُ َشـْهِر رَ َ اِجب ِريَضـٌة وَ نـََّهـا َف إِ ِ َف لزََّكـاة ُ َا ـاء ـُة وَ إِيتَ ْلِملَّ نـََّهـا َا إِ ِ َف َقـاِب وَ لصَّـالَة ْلعِ ـَن َا ُجنَّـٌة مِ
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َب وَ ِصــلَ  ْن لـذَّ َحَضـاِن َا رْ ْلَفْقـرَ وَ يـَ ــاِن َا َ ي نْفِ ـا يـَ نـَُّهمَ إِ هُ َف ـارُ ْعتِمَ ِ ـِت وَ ا ْ ي ْلبـَ ُة َحـجُّ َا ْألََجـِل وَ َصــَدَق ـي َا نَْسـَأٌة فِ ــاِل وَ مَ ْلمَ ـي َا اٌة فِ ـرَ ثـْ نـََّهـا مَ إِ لـرَِّحِم َف ُة َا
ائُِع اَ  ـوءِ وَ َصـنَ لسُّ ـَة َا يتَ ُع مِ ـْدَف نـََّهـا تَ إِ ـةِ َف َ ي ْلعَالَنِ ُة َا ـَة وَ َصـَدَق ـرُ َاْلَخِطيئَ نـََّهـا تَُكفِّ إِ ـرِّ َف لسِّ َصـارِعَ َا ـي مَ نـََّهـا تَقِ إِ وِف َف ْعـرُ اِن ْلمَ ْلَهـوَ سـتلهمًا م)١(»  َا

لصـوم والحـج وصـلة الـرحم واضع كثیرة ، مثل اإلیمان باهللا ورسـله والجهـاد والصـالة وامما تحدث عنه القرآن في م
ت ((حیث استعملت منكَّره قال تعالى والصدقة،  مْ وَ هُ هِّرُ الِِهمْ َصَدقًَة تَُط وَ ُ ــُخْذ ِمْن َأمْ یِهمْ ــــ   ))َزكِّ

  ،هاــمصادیقرض اإلطالق في ــلغ :)١٠٣: التوبة(
الهـدف مــن أخــذها التغلــب علــى ، )٢( بالســنة المطهــرة اآلیـة مطلقــة مبینــةوقـد ذهــب بعــض المفســرین  إلــى إن      

امــل الســلبیة مــن األنانیــة واألثــرة والبخــل والقســوة ومــن ثــم الــتّخلص مــن حالــة الجــدب الروحــي الــذي یمنــع كــل العو 
ه الخصــب الــذي تخضــر فیــه المشــاعر و تتنــامى لتبــدع فــي اتجــاه الســمو واإلطــالق لیحــل محلــاإلنســان مــن النمــو 

فرَّعهــا  )٤(أذن فهــي تزیــل الشــوائب مــن جهــة ووســیلة للتكامــل مــن جانــٍب أخــر )٣(اإلنســان الجدیــد فــي الخــط الجدیــد
مــن أنــواع الصــدقات وهــو   امصــداق) العالنیــة وصــدقةصــدقة الســر (اللــة وتخصیصــها باإلمــام لغــرض تعیــین الد

ُخرجهــا مــن الواجبــات إلــى النوافــل فصــدقة الســر تكفــر الخطیئــة والتكفیــر  هــو إســقاط عقــاب مســتحق بثــواب بــذلك ی
  أزید منه أو توبة 

وبــــــــذلك تكــــــــون لإلضـــــــــافة .  )٥(وصــــــــدقة العالنیــــــــة فأنهــــــــا تــــــــدفع میتــــــــة الســــــــوء كــــــــالغرق والهــــــــدم  وغیرهــــــــا.. 
  .استدعاها المقام )٦(مقتضیات

  
 البنــــىتغییـــرا فــــي  یفــــرضالمخاطب،االمرالـــذي  بجهــــة  تعلقـــه نتیجــــةاألحیـــان؛  بعــــض فـــي ابالخطــــ ویتحـــول    

َُكــوُن  ) ((ع(ذلك،قولــه ودالالتها،مثــال التركیبیــة ــي َحْمــدًا ي ِ ل تَ ْ ب ــافِي وَ تـَ َ ــا تـُع ــى مَ َل ْعِطــي وَ عَ ــا تَْأُخــُذ وَ تـُ َلــى مَ ْلَحْمــُد عَ ــَك َا للَُّهــمَّ َل َا
ْلَحْمِد َلَك وَ َأَح  َ َأرَْضى َا ْدَت َحْمـدًا الَ ي ـا َأرَ ـُغ مَ ُل بـْ ـا َخَلْقـَت وَ يـَ َْمـَألُ مَ ـَدَك َحْمـدًا ي ْلَحْمـِد ِعنْ َْك وَ َأْفَضـَل َا َلي ْلَحْمِد إِ ـَك وَ بَّ َا نْ ْحُجـُب عَ

ـَك  تِ ـهَ عََظمَ ـُم ُكنْ ْعَل ا نـَ هُ فـََلْسـنَ ـَددُ ْفنَى مَ هُ وَ الَ يـَ َقِطُع عََددُ نـْ ْمدًا الَ يـَ َك حَ ْقَصرُ دُوَن ُ ـُم أَنَّـَك َحـيٌّ قـَيُّـومُ الَ تَْأُخـُذَك ِسـنٌَة وَ الَ الَ يـ ْعَل إِالَّ أَنَّـا نـَ
ــاَل وَ َأَخــذْ  ْألَْعمَ َْت َا َْصــارَ وَ َأْحَصـي ْألَب ََصــرٌ َأْدرَْكـَت َا ــْدرِْكَك ب ُ وَ لَـْم ي ــرٌ  َظ ــَك َن ْ َلي ـهِ إِ تَ نْ ــْم يـَ ـْومٌ َل ــَدامنـَ ْألَْق اِصـي وَ َا فالغالــب   )٧())◌ِ َت بِالنـَّوَ

علــى الــنص هــو اإلفــراد لمــا یتعلــق بــذات اهللا عــزَّ وجــل ، وكونــه هــو المخاطــب ، لــذلك ُغیــرِّت جهــة الخطــاب مــن 
ُ ِسنـــ((الغائـــب  ْأُخـــُذه َ ال تَ مٌ ـ ـــوْ ال نَ ال ((ال تأخـــذك ســـنٌة وال نـــوم ، ومـــن ) ع(إلـــى المخاطـــب عنـــد اإلمـــام :)البقـــرة())ٌة وَ

ــ ُ اْألَبْ ، لمناســبة الســیاق )بصــر(إلـى ولــم یــدركك بصــر وبصـیغة اإلفــراد والتنكیــر ، فـي) ١٠٣: األنعــام())َصارُ ـتُْدِرُكـه
رادة الوحدة ،أي إْن لم یرك بصرٌ واحد فكیـف تـراك اإلبصـار مج وأنـه ((،  یقـول أبـن أبـي الحدیـد تمعـةفي اإلفراد وإ

لیدیــة كانطبــاع أشــباح المرئیــات فــي المــرآة ال یدركــه بصــر الن أبصــار األشــیاء بانطبــاع أمثلتهــا فــي الطروبــة الج
ال لــم یكــن قیومــًا  یــه مــن داللــة التنزیــه والتعظــیم هللا ســبحانه ، ، وهــذا ف )٨())والبــاري تعــالى ال یتمثــل وال یتشــبح وإ

  .)٩(لكیفیاتواخالق األلوان درك إال ماله لون وكیفیة واهللا فضًال عن ذلك أن اإلبصار  ال ت
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  :السیاق اللغوي
إن لـم بهـذا الدقـة مـن تحدیـد  )١(لم یكن هذا المفهوم بعیدًا عن القدماء فقـد ء رد كثیـرًا فـي المعالجـات اللغویـة

المصطلح ألن المصطلحات لم تستو على سوقها بعد او توسع فیه المحدثون تفریعـًا وتصـلیًال وتحدیـدًا فهـو 
مـع اخـرى ممـا یكسـبها معنـى خاصـًا  جملـة عنـدما تسـاوقنظـام الحصـیلة اسـتعمال اللكمـة داخـل (( عند هم 

محددًا فالمعنى في السیاق هو بخالف المعنى الذي یقدمه المعجـم الن هـذا المعنـى االخیـر متعـدد ومحتمـل 
الذي یقدمه السیاق اللغوي هو معنى معین له حدود واضحة وسمات محـددة غیـر قابلـة في حین ان المعنى 

هـــو المحـــیط الـــداللي الـــذي یحـــدد المـــدلول العناصـــر (( او بوجـــه اخـــر )٢())تعمـــیماو االشـــتراك او الللتعـــدد 
هــا تعریفــات قاصــرة، النهــا قصــرة ، ولعل)٣())الســیاقات التــي یــرد فیهــا فالمــدلول بــاختالاللســانیة فــي فیختلــف 

 ة الى معنـى مقیـدة یفرضـه تركـب الكـالم مـن جانـب وشـغلتعن معاني االلفاظ المتعددالسیاق بالكشف  دور
ولهـذا النــوع اثــر فـي التغییــر داللــة الكلمــة (( ومــا یؤدیـه وظــائف مــن جانـب اخــر، قــال بعضــهم ١بـدور الســیاق

واألرجــح حــده  )١())كالتقــدیم والتــأخیر وهــي التــي تســمى الرتبــة نتیجــة التغیــر فــي التركیــب الــذي وقعــت فیــه
او انحـــراف علـــى مســــتوى  لمكـــون التركیبـــي ومـــا یطـــرأ علیـــه مـــن تغیـــر فـــي مـــدللو اللفـــظبالمحـــدد الـــداللي 

فـــاذا كـــان العصـــر المطلـــوب تحلیلـــه غـــاو دراســـته هـــو الوحـــدة الصـــوتیه فـــنحن اقـــل أمـــام حـــدود . ((التركیـــب
ـــه هـــو  او )  اللكلمـــة(الســـیاق فـــي الـــنص وهـــو الســـیاق الصـــوتي ویكـــون حـــد الســـیاق ویكـــون مطلـــوب تحلیل

امـا حـین یكـون العنصـر  ، وهـو الجملـة فان حدود السیاق تمتدد قلیال لتصل الـى مـا هـو اكبـر منهـا المورفیم
تتمــاد الــى الــنص المتكــون مــن الــى معنــاه مــا هــو الجملــة، فــان حــدود الســیاق المطلــوب تحلیلــه او الوصــول 

وهـذا مـا سـیقف علیـه البحـث  )٢())عدة جمل وقـد تكـون فقـرة او عـدة فقـرات وقـد یكـون مـا هـو اكبـر مـن ذلـك
اقیة، بل كـل مـا یشـكل ملمحـًا داللیـًا تثیـره القـرائن اللغویـة، بـدءأ دون الموقف على حد األلفاظ ودالالتها السی

حتـى عــدة نقطـة البـدء فـي االشـتغال فــي بألفـاظ التـي أخـذت حیزهـا الـوافر فــي ذلـك الموضـوع عنـد الدارسـین 
ان اول یحتاج ان یشغل به من علوم القـران العلـوم اللفظیـة، ومـن : (( بعلوم القران، قال الراغب في مفرداته

الكـالم العـرب وزبـد تـه وواسـطته وكرائمـه وعلیهـا اعتمـاد علوم اللفظیة تحقق االفاظ المردة الفاظ القران هـي ال
   )١())الفقهاء والحكماء في احكامهم وحكمهم

  
  
  
  
  

                                                
  .٢: ، األضداد١/٨٤: ، الخصائص٢٤/ ١: الكتاب. ١
  ٥١:، وداللة السیاق١٥٩: محاضرات في علم الداللة : االلسنیھ. ٢
   ١٤٢:ونظر البحث الداللي في تفسیر المیزان  ١٥٤: مباحث في اللسانیات  احمد حساني . ٣
   ٩٦: علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبیقات یحیى عبانیھ ـ آمنھ الزعبي. ٤
     ٥٣:داللة السیاق . ٥



 

 ١٤٠

  
كلمـة توجـد فـي كـل ال ّن إذ إ(( ل السیاق الـذي تـرد فیـــه اد من استعمالها من خالوالمر یستطاع تحدید معناها 

نهــا علــى یعمؤقتــًا والســیاق هــو الــذي یفــرض قیمــة واحــدة ب تحدیــدا  ایحــدد معناهــجــو فــي فیهــا مــرة تســتعمل 
ــالــرغم مــن المعــاني المتفرعــ لمــة مــن ص الكة التــي فــي وســعها ان تــدل علیهــا، والســیاق أیضــًا هــو الــذي یخّل

ألن المعــاني  )١())ا الــذاكرة تتــراكم علیهــا وهــو الــذي یخلــق لهــا قیمــة حضــوریةالــدالالت الماضــیة التــي تــدعه
یقــوم الســیاق برصــدها وتبیــان  )٢(متطــورة فــي العصــر والحضــارة والحاجــة ألحــداثدائــم مســایرة لر فــي تطــو 

  .دالالتها المالئمة لمعناها
احـــد مطــرد یـــدل علـــى و أصــل . الســـین والجــیم الـــدال: (( ، قــال ابـــن فــارس )الســـجود(مــن ذلـــك  الكلمــة     

وي للســجود، لغـوهـو بــذلك یشـیر الـى المعنــى ال )٣())فقـد ســجد تطـامن وذل یقـال ســجد اذا تطـامن وكــل مـاذلّ 
االنسان والحیوانات، والجمـادات، وذلـك ضـربان، سـجود  هوهو مفهوم عام یشترك فی )٤(لتذلل،اخضوع و الأي 

أي  )٦٢: الـنجم ()) فاسـجدوا هللا واعبـدوا(( حو قولـه ـــباختیار ولیس ذلك إال لالنسان و به یسـتحق الثـواب ن
مـن فـي السـموات یسـجد وهللا (( ه، وسـجود تسـخیر وهـو لالنسـان والحیوانـات والنبـات وعلـى ذلـك قولـهتـذللوا لـ

فهــــذا ســــجود تســــخیر وهــــو الداللــــة ] .. ١٥:الرعــــد)) [ واألرض طوعــــًا وكرهــــا وظاللهــــم بالغــــدو االصــــال 
موات ومـا فـي وهللا یسـجد مـا فـي السـ: (( الصامته المنبهة على كونها مخلوقه وانها خلق فاعل حكـیم، وقولـه

ینطـــوي علـــى نـــوعین مـــن الســـجود التســـخیر ] ٤٩: النحـــل))[األرض مـــن دابـــة والمالئكـــة وهـــم ال یســـتكبرون
خصصـت، اللفظـة  )٣(أي متـذللین منقـادین] ١٥٤:النسـاء )) [ادخلـوا البـاب سـجدا : (( اما قوله.. واالختیار 

مـن سـجود القـران سـجود الشـكر وقـد فیما بعد بالشریعة بالدكن المعروف من الصالة وما یجرى مجـرى ذلـك 
دبار السجود (( یعبر به عن الصالة بقوله  وقد یراد ممـن اسـتعمالها غیـر المعنـى المعنـوي  )٤(]٤٠:ق)) [ وإ

، )٣(او طأطــأة الــرأس واالنحنــاء )٢(او وضــح الجبهــة علــى األرض )١(المــذكور كالمیــل كمــا یــرى ابــن الســكیت
غــذ : (( قـال تعـالى )٤())توضـع فـي سـیاقلـب   یمكـن تحدیــدها انكلهـا معـان محتملـة تـدل علیهـا المفـردة ال

واختلـــف فـــي ســـجود (( ، قـــال الطبرمـــي]٣٤: البقـــرة ))    [ قلنـــا للمالئكـــة اســـجدوا ألدم  فســـجدوا اال إبلـــیس
الدم والتعظــیم لشــأنه  ةانــه علــى وجــه المتكرمــ)ع(عــن االئمــةعلــى أي وجــه كــان، فــالردي ) ع(المالئكــة الدم

هــو  قــوموقــال  ذهــب اخــرون الــى انــه وضــع الجبهــة علــى االرض والیــه ذهــب الجمهــور )٥())علــیهموتقدیمــه 
بمـا جـاء ) ع(االنتقـاد ألدماالرجح هو االول مون السیاق یشیر الى طلـب االمتثـال  )٦(مجرد التذلل واالنقیاد،

: (( صـورة بقولــهبـه وحـت علیـه ال مجـرد علیـه ال مجـرد االنحنـاء فقــط واهللا اعلـم، اخـذ االمـام ذلـك المشـهد و 
ابلـیس اعترتـه الحمیـة واستأدى اهللا سبحانه المالئكة ودیعة لـدیهم وعهـد وصـیته الـیهم فـي االذعـان بالسـجود 

ان : (( یقـــول ابـــن ابـــي الحدیـــد  ٢)٧())وغلبـــت عیـــه الشـــقرة وتعـــزز بخلقـــة النـــار واســـتوهن خلـــق الصلصـــال
                                                

  اصالح المنطق  .١
  ٣/٢٤٦: لسان العرب . ٢
  القاموس المحیط . ٣
  ٣٤١:اللغة العربیة معناھا ومبناھا . ٤
  ١٦٠/ ١: مجتمع البیان. ٥
  ٨٢/ ١: تح القدیر ف. ٦



 

 ١٤١

عــن الســجود اهللا علــى وجــه : ویمكــن ان یقــول قبلــة) ع(الســجود لــم یكــن إال هللا تعــالى، وانمــا كــان ادم علیــه
، ویجـوز ان تختلـف األحـوال األوقـات ف یوسـف وأخواتـه لـه أبـو، كمـا سـجد ةعلى وجه المتكرمـعبادة لغیره 

هـو مـا یــدل ) ع(هنـا الخضـوع والتـذلل والتعظـیم لمـا أبدعـه اهللا فـي خلـق ادم ةوالمتكرمـ )١())حسـن ذلـك قبحـه
أي طـالبهم بأدائهـا وتنفیـذ وصـیته فـي ) اهللا سـبحانه المالئكـة ودیعتـه لـیعم واسـتادى) (ع(علیـه السـیاق، فقولـه

وانمـا كـرر الخضـوع بعـد االذعـان (( وهو االنقیاد والطاعة ومن ثم الخضوع وهو الخضـوع) ع(االذعان ألدم
والثــــاني یفیــــد ثبــــاتهم علــــى الخضــــوع لتكرمتــــه الن هــــذا االول یفیــــد انهــــم أمــــروا بالخضــــوع لــــه فــــي الســــجود 

تسـب ، فهـي تك)٣())بمالحظة الوحدات االخرى التي تقع مجـاورة لهـا(( ، وبهذا یتحدد المعنى للكلمة )٢())ابداً 
واالمتثــال لمــا فــي ذلــك  تعظــیمالوكلهــا تشــیر الــى  )٤(قیمتهــا مــن مقابلتهــا لمــا یســبقها او یلحقهــا مــن كلمــات،

: عبـر االمـام عـن ذلـك یقـول]      )) [     ونفخـت فیـه مـن روحـي(( المخلوق من تعلق بـاهللا بحانـه وتعـالى
أهمیـــة   ٣وقـــد تـــزداد )٥(..))ثـــم نفـــخ فیهـــا مـــن روحـــه مثلـــت إنســـانًا ذا أذهـــان یجیلهـــا وفكـــر یتصـــرف بهـــا(( 

الرضیة السیاقیة حینما نالحظ ان التحـول الـداللي األلفـاظ یضضـع خضـوعًا ملموحـًا الـى مـا یضـفیه السـیاق 
فـالهج فـي )) [      ] ى الناس حـج البیـت مـن اسـتطاع الیـه سـیالوهللا عل: (( علیها من دالالت كقولة تعالى

 )٣(خصـص اسـتعماله بقصـد البیـت علـى نهـج مخصـوص بینـه الشـرع، )٢(:اللغة العربیة القصـد الـى كـل شـي
لهـا الم االیجـاب واإللـزام ثـم زاد  التـي یقـال هـي) اهللا(فـالالم فـي قولـه (( هو ما ارادتـه االیـه بقرائنهـا أمختلفـة 

فانــه مـن اوصــح الـدالالت علــى وجـوب عنــد العـرب كمــا قـال القائــل لفــالن ) علـي(معنــى تأكیـدًا حــرف هـذا ال
اســتعمله  )٤())علــي كــذا فــذكر اهللا ســبحانه الحــج بــابلغ مــا یــدل علــى الوجــوب تأكیــدًا طقــه وتعظیمــًا لحرمتــه

رى السـابقه الالحقـة بـذلك المعنـى الـدال علـى الوجـوب مـن خـالل ارتباطـات الكلمـة بالكلمـات االخـ) ع(االمـام
مـرتبط أدلـه بـاخره فـان وقـع علـى  دیشترط في حسن االرتباط الكالم ان ینفع آمـر متعمـ(( لها في السیاق إذ 

وفــرض ) : (( ع(یقــول ٤)٥())وســتكمل جمیــع حروفــه  أبــاب مختلفــة لــم یشــترط فیــه ارتبــاط أجــد همــا بــاألخر
ألیــه ولــوه الحمــام، وجعلــه ســبحانه  نویــا لهــو  االنعــامعلــیهم حــج بیتــه الحــرام، الــذي قبلــة لالنــام یردونــه ورود 

لعظمتــه إذ عــانهم لعزمتــه، واختــار مــن خلقــه ســمامًا اجــالبوا ألیــه دعوتــه وصــدقوا كملتــه  معالمــة لتواضــعه
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 ١٤٢

االربـاح فـي متجـر عبادتـه ویتبـادرون عنـده  نووفوا موافق أبیانیه وتشبهوا بمالئكته المطیفین بعرشه، یحـرزو 
سـبحانه وتعـالى االسـالم علمـًا وللعائــدین حرمـًا فـرض حقـه واوجـب حجـه وكتـب علــیهم  موعـد مغفرتـه، جعلـه

وهللا علــى النــاس حــج البیــت مــن اســتطاع الیــه ســبیال ومــن كفــرا فــان اهللا غنــي عــن (( ووفادتــه فقــال ســبحانه 
عــــن جــــاء علــــى نحــــوا التخصــــیص الداللــــة وهــــو ذكــــر الحــــج مقرونــــًا بالبیــــت، ) ع(فاســــتعماله )١())العــــالمین

متــین، وتوظیـــف الفعــل او جــب فـــي ) فــوض(أرادهــا القـــران الكــریم بتكــراره لــــ داللــة الوجـــوب التــي  ســتعمالها
(( مـع خـتم المشـهد الـنص القرآنـي لتصـعید عظمـة تلـك الشـعیرة وتبیـان مكانتـه، وبهـذا یكـون ) واوجب حجه(

ولكــي تــرف داللــة  )٢())حــالســیاقًا لغویــًا ام ســیاق  أكـانللسـیاق میــزة التوضــیح لحــدود معــاني الكلمــات ســواء 
مــن الواقــع العملــي الســتعمالها المفــردة ینبقــي مالحظتهــا فــي الســیاق أو متعــددة مــن االســتعمال ویســتخلص 

( تكـون بمعنــى ) احــد (( ( ، مثـال ذلــك كلمـة)١(العامـل المشـترك فهــو او المعنـى او المعــاني المتعـددة للكلمــة
ال (( فـي السـیاق معـین فإنهـا ال تقبـل المعنـى العددیـة، إذ  ذا جـاءتفـي حـین  )٢())وهو أول العـدد  )الواحد 

باســتثناء العــدد إذ یقــال احــد وعشــرون  )٣())یقـال رجــل واحــد وال درهــم احــد كمــا یقــال رجــل واحـد ودرهــم واحــد
  ))صمد ـد اهللا الـو اهللا احـه ـلق(( : ًا للذات األهمیة في قولة تعالىجاء اسم)٤(ونحوه،

یـزل واحـده ولـم یكـن معـه أخـر وهـو اسـم بنـي لنفـي مـا یـذكر معـه  الفـرد الـذي لـم (( بمعنـى ] ١:االخالص[ 
واألحــد أي .. ال یوصــف بــه اال اهللا ســبحانه وتعــالى لخلــوص هــذا االســم الشــریف لــه تعــالى )٥())مــن العــدد

د وال ال خارجــًا وال ذهنــا ولــذلك ال یقبــل العــیطلــق علــى مــا ال یقبــل الكثــرة  )٦(الــذي ال مثــل وهــو ابلــغ المــدح،
رض العقــل یــدخل فــي العــدد بخــالف الواحــد فــان كــل واحــد لــه ثــان وثالثــًا امــا خارجــًا وامــا ذهنــا بتــوهم أو بغــ

 ، فكـل مـا فـرص لـه كـان هوهـو لـم یـزد علیـه شـيء واعتبـر ذلـك فـي قـول  األحـد  ٥مافیصیر بانضمامه كثیرًا
 مـنهم بخـالف مـا لـو دفـي مجـي واحـما جاء اني ن قوم احد فانك تنفي به مجيء اثنین منهم او اكثر كما تن

قلت ما جاءني واحد مهم فانك انما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد وال ینافسـه مجـيء اثنـین مـنهم او كثـر 
وهـذا غیـر صـحیح إذ ورد مثبتـًا فـي  )١())مطلقًا الى فیـه تعـالىوال فادته هذا المعنى ال یستعمل في االیجاب 

مـع الـذات  مـع ذلـك تبقـى لـه خصوصـیة االسـتعمال)) [       ] . قكم هـذافـابعثوا أحـدكم بـور : (( قوله تعالى
الحمـد هللا الـدال علـى : (( االلهیة، وهو نفي العددیـه وتنزیهـه عنهـا، المعنـى الـذي ذهـب الیـه االمـام فـي قولـه

جبــه المشــاعر وال تح وجــوده بخلقــه ومبحــث خلقــه علــى اذ لیتــه وباشــتباههم علــى ان ال شــبه لــه ال تســتعمله
تر الفتـــراق الصـــانع والمصـــنوع الحـــاد والحـــدود والـــرب والمربـــوب، األحـــد ال بتـــا ویـــل عـــدد والخـــالق ال ســـواال

ألــه والمشـــاهد ال بمماســـه والبـــائن ال بتراخـــي  قبمعنــى حركـــة ونصـــب والســـمیع ال بــاداة والبصـــیر ال بنقـــر یـــ
منـه لقـدرة علیهـا وبانـت األشـیاء بـالقهر لهـا، وا األشـیاءمسافة والظاهر ال برؤیة والباطن ال بلطافه، بان مـن 
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 ١٤٣

ده فقد أبطل أزاله ومـن قـال كیـف حده ومن حده فقد عده ومن ع له، والرجوع الیه، من وصفه فقد بالخضوع
، إذ )١())ومــن قــال أیــن فقــد حیــزه عــالم اذ ال معلــوم ورب إذ ال مربــوب وقــادر إذ ال مقــدور هاســتو صــف فقــد

وهـو )) قـل هـو اهللا احـد:(( تعـالى الـى الـذهن فـي معنـى قولـه فتصـر  قـد عنى العددیة التيم) ع(ینفي االمام
أول العـدد : انـه لـیس بمعنـى العـدد كمـا یقولـه النـاس(( بقوله األحد بـال عـدد أي  )٢(المجسمة، ألیهما ذهبت 

، وهـو )٣())كونـه ال یقبـل التجـزؤ باعتبـار أخـر كونـه ال ثـاني لـه فـي الربوبیـة هاحد وواحـد، بـل المـراد بأحادیتـ
المعنــى الــذي دل ((  أي أثبــات الربوبیــة عمــا ال یلیــق بجاللــه بواســطةى وظــف الســیاق بكاملــه لتأكیــده معنــ

فتتــردد فیــه األلفــاظ للســیاق الــذي تــرد فیـه االیــه ســمة تعبیریــة خاصــة (( واذا كــان  ٦)٤())علیـه ســیاق الــنص 
ــــة،  ، فــــان یشــــیر الــــى عمــــق األســــلوب والدقــــة فــــي االختیــــار)١())معنیــــة بحســــب تلــــك الســــمة ال نتــــاج الدالل

ال یزهـدنك فـي المعـروف مـن ال یشـكره لـك، فقــد یشـكر مـن ال یسـمع بشـيء منـه، وقـد تـرك مــن ): ((ع(یقـول
والسـؤال هنـا، هـل مـن توافـق بـین الـنص  )٢())واهللا یحـث المحسـنین(( شكر الشاكر أكثـر ممـا أضـاع الكـافر 

مكــن فــي معرفــة اإلحســان وهــو علــى وجهــین لعــل ی. والشــاهد ألقرانــي، ولمــاذا اختــرت هــذه االیــه دون ســواها
احــدهما االنعــام علــى الغیــر یقــال أحســن الــى فــالن، والثــاني أحســن فــي فعلــه وذلــك اذا علــم علمــًا حســنًا او 

اإلحســـان فـــوق العـــدل وذلـــك ان العـــدل هـــو ان یعطـــي  مـــا علیـــه ویأخـــذ اقـــل ممالـــه، .. اً عمـــل عمـــال  حســـن
ولـذالكم عظـم اهللا ثـواب المحسـنین، فقـال .. ویاخـذ اقـل مالـه واإلحسان ان یعطـي اكثـر ممـا علیـه ممـا علیـه 

البقــرة )) [ان اهللا یجــب المحســنین : (( وقــال تعــالى ] ٦٩:العنكبــوت )) [ وان اهللا لمــع المحســنین: (( تعــالى
وبذلك تتضح المناسبة، فالمراد هو اإلكثار مـن األنفـاق عمـل المعـروف وزهـد فیـه مـن ال . وغیرها )٣(]١٩٥:

بصـــفة كـــون هـــذا العمـــل مـــن دواعـــي المحبـــة اهللا لعبـــده، تلـــك غایـــة الشـــرف لمـــن كـــان موســـومًا  هیعـــرف قـــدر 
االحسـان وهـي شــریعة أخالقیـة أكـد علیهــا القـران فــي اكثـر مـن ایــه كـل األعمــال التـي یقـوم بهــا اإلنسـان فــي 

ن محبـة اهللا عالقته مع االخرین في حالة السلم وفي حالة الحرب من موقـع الترغیـب الن ذلـك یحقـق االنسـا
   )١(،فان اهللا یجب المحسنین

  
  
  
  

تــرابط األلفــاظ فیمــا بینهــا، واســتدعاء مــع مكونــات الــنص مــن خــالل جم ســاهــا المننعم لآلیــة وبهــذا یكــون    
الـدالالت تولـد فـي الصـیاغة وتولـد أكثـر تخصصـا فـي حركـة انتظـام ((  إّن إذ . ناسـب لهـامال القرآنيالمقطع 
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 ١٤٤

لــــه عالقــــة  أبــــدلوالتنــــافر والغمــــوض إن غیــــر او  )١())ینهــــا فضــــاء هــــذه الحركــــةالبنیــــة ، تشــــكل العالقــــات ب
  .بالسیاق

اهللا غفـــور  إّن م البیـــات فـــاعملوا زللـــتم مـــن بعـــد مـــا جـــاء تكـــفـــان : (( اعرابیـــًا ســـمع قارئـــا یقـــرا أّن حكـــي      
 غـراءإ ألنـهن عنـد الزلـل كان هذا كـالم اهللا فـال، الـرحیم ال یـذكر الغفـرا إّن ولم یكن یقرأ القران فقال )) [ رحیم

   )٣(]٢٠٩:  البقرة)) [ اهللا عزیز حكیم  أّن و ملفاع: (( إنما ختمت بقوله تعالى علیه واآلیة
: أصــحابهفــي تــوبیخ ) ع(مكونــات الســیاق ـ ووضــع الشــيء مكانــه قولــه ومثــل ذلــك أي التــرابط بــین      

ُِجيُب (( ُت وَ الَ ي رْ ا َأمَ ُِطيُع إَِذ ْن الَ ي يُت بِمَ نِ ُ ُكـْم وَ الَ َحِميَّـَة  م عُ َْجمَ ـا ِديـٌن ي بَُّكـْم أَ مَ وَن بِنَْصـرُِكْم رَ تَِظرُ نْ ا تـَ ا َلُكْم مَ َ ا َدعَْوُت الَ أَب إَِذ
ــي أَ  ِ ــوَن ل ُ ــْوالً وَ الَ تُِطيع ــي قـَ ِ عُوَن ل ــالَ تَْســمَ ثــًا َف غَوِّ تـَ ُ ــاِديُكْم م ُْستَْصــرِخاً وَ أَُن ــيُكْم م ــومُ فِ ــرًا َحتَّــى تُْحِمُشــُكْم َأُق ــْن مْ ــورُ عَ ُ ْألُم تَْكِشــَف َا

انُِكْم فَ  ْصــِر إِْخــوَ ــى َن َل ــْوتُُكْم إِ امٌ َدعَ ــرَ ــُغ بُِكــْم مَ َل بـْ ُ ــْأرٌ وَ الَ يـ ــْدرَُك بُِكــمْ َث ُ ــا ي مَ ِ َف ة َ َســاء ْلمَ ــِب َا اقِ ْألََســرِّ وَ عَوَ ــِل َا ْلَجمَ َة َا َجــرَ تُْم َجرْ َجــرْ َجرْ
مَّ  ِر ُث َ ْألَْدب لنِّْضِو َا اُقَل َا ثَ اقـَْلتُْم تـَ ثَ يفٌ تـَ ـَذائٌِب َضـعِ تَ ُ ٌد م ْ ي نُْكْم ُجنـَ َج إَِليَّ مِ ُس  (َخرَ ـا ي َ َكأَنَّمَ ونَ ـــــ نْظُـرُ ـْوِت وَ ُهـْم يـَ ْلمَ لَـى َا االنفـال )(اُقوَن إِ

:٣()) ) ٦( .  
ضـرابهههم بمـن یســاق الـى المــوت وهـو ینظــر فـي تثاقلــه یشــبّ ): (( ع(اإلمـامف     إلــى الحركــةوضــعفه عـن  وإ

بـــه طبـــاعهم عمـــا هـــي علیـــه مـــن التثاقـــل عـــن ندائـــه  یر ذم وتـــوبیخ یســـتث هـــومـــا یســـاق الیـــه لشـــدة خوفـــه، و 
ــالوصــف، و جم ســمــن القــران الكــریم مــا ین امختــار ) ٤())دعائــه إجابــةقصــیر فــي توال مــن  زأقطعــة ال تتجــ هوكأنّ

ث القائـــــل  وغوثـــــاه والمتغــــو  ستصــــرخ المستنصـــــرممنیــــت أي بلیـــــت وتحمشــــكم تغضـــــبكم وال( نصــــه، فقولـــــه
الــذي  ســراآلوالتعــب والجمــل  اإلعیــاءلــك عنــد ذیكــون  مــا وأكثــرحنجرتــه فــي ده البعیــر والجرجــرة صــوت یــرد

، تفاعـل )٥())الذي به دبر وهـو المعقـور مـن القتـب وغیـره ، البعیر المهزول ، واالدبرو النضو  دبرةبكركرته 
ي، یقــال الن الســوق یعنــي حــدو الشــ] ٦:األنفــال)) [ المــوت وهــم ینظــرون إلــى ونویســاق(( قولــه تعــالى مــع

مــن  صـورة التــردد والتراجـع الـذي هــم علیـه   إلعطـاء )٦(ق مـن الــدواب،یلسـیقة مـا اســتا وسـاقه یسـوقه ســوقا 
 ألفـاظال تتفاضـل مـن حیـث هـي  األلفـاظ إّن (( نفـردة إذ ممجتمعـة ال  األلفـاظخالل ذلك النظم والتوافـق بـین 

ءمــــة معنــــى اللفظــــة، لمعنــــى التــــي وان الفضــــیلة وخالفهـــا فــــي مال.. فــــردةمجـــردة وال مــــن حیــــث هــــي كلــــم م
  . )٧())اتلیه
  
  
  

   ٨٢:یمنى العید :في معرفة النص  )١(
  ١٠١، ١٤/ ٢:اإلتقان في علوم القرآن  )٢(
  ٢٣٦: ٢/ ٣٩خ:شرح نھج البالغة  )٣(
  ٢١٥:من بالغة اإلمام علي في نھج البالغة  )٤(
  ٢٣٦: ٢/ ٣٩خ:شرح نھج البالغة  )٥(
  ١١٧: ٣:س اللغة ـــــــــــــمقایی: ینظر  )٦(
  ٩٤:جازـــــــــــــــــــــــــــــــالئل اإلعد )٧(

والسـیاق  )٤())فمعنى الوحـدة الكالمیـة یعتمـد بشـكل جـوهري علـى سـیاق(( ب الیه الدرس الحدیثوهو ما ذه 
المعـاني الكلمــات ال تكفـي بـان یكــون لهـا معنــى فقـط بــل تثیـر معــاني  وحـده هـو الــذي سیسـاعدنا علــى أدراك



 

 ١٤٥

وفــي المقطــع  ٧)٥())و معنــى او باالشــتقاق او حتـى كلمــات تعارضــها او تنفیهــاكلمـان تتصــل فیهــا بالصــوت ا
فـاتعظوا عبـاد اهللا بـالعبر : (( ل، یقـو )ع(یتضح دور السیاق اللفظـي فـي الشـف عـن المعنـى عنـد االمـام أخر

مخالــب النوافــع واعتبــروا بــاآلي الســواطع وازدجــروا بالنــذر البوالــغ وانقفــوا بالــذكر والمــواعظ فكــان قــد علقــتكم 
المنیـة وانقطعـت مــنكم عالئـق االمنیـة ودهمــتكم منظعـات األمـور والســیاقة الـورد المـورود فـــ ركـل نفـس معهــا 

موضـــحا المـــواد مـــن الســـائق  )١())ســـائق یســـوقها الـــى محشـــرها وشـــاهد یشـــهد علیهـــا بعملهـــا)) ســـائق وشـــهید
یــوم البعــث وهــو مــا یشــر الیــه  )٢()ســائق یســوقها الــى محشــرها وشــاهد یشــهد علیهــا بعملهــا(والشــهید بأنهمــا 

الـى المـوت تصـرف ذلـك الحـدث الـى  ألسیاقهالسیاق فمخالب المنیة وانقطاع عالئق األمنیة واشدائد االمور 
معهــا ســائق یســوقها الــى اهللا وشــهید علیهــا بمــا : (( الیــوم االخــر ال الحیــاة الــدنیا كمــا ذهــب بعــض المفســرین

تتضـح جمالیـة االنسـجام بـین الـنص ألقرانـي، بمـا قبلـه فاآلیـة  فضال عن ذلك )٣())في الدنیا من خیر او شر
وخطــاب  )٤())جــاءت كــل مــن النفــوس معهــا مــن یســوقها ومــن یشــهد لهــا او علیهــا: (( تشــیر الــى العمــوم أي

ال فاد التحـذیر والتنبیـه مـن ذلـك ) فاتعظو ، اعتبروا ، وازدجروا، وانتفعوا وغیرها( موجه للمجتمع ) ع(االمام
   )١(ي تحضر فیه كل نفس عنده لفصل القضاء،الیوم الذ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نها الن أي ـــــفیمــا بی األلفــاظفــي وحـــدة الخطــاب وتبیــان المعنــى مــن خـــالل تــرابط وبهــذا یكــون للســیاق دوره 
یختلـف  آخـرمعنـى إذ قـد یعطیهـا  )١(معنى للفظة ما یقـوم علـى معطیـات السـیاق الـذي تـرد فیـه هـذه اللفظـة،

  .عما یتصوره المتلقي 
                                                

  ٢٣٦: ٢/  ٣٩خ : شرح النھج البالغة . ١
  ١١٧/ ٣: مقاییس اللغة . ٢
    ٩٢: دالئل األعجاز . ٣
  ٢١٥:اللغة والمعنى و السیاق . ٤
   ٢٢٥: دینیھ ویلیك : نظریة االدب . ٥
  ٢٧٠: ٦/ ٨٤خ : شرح نھج البالغة . ٦
  ن. م. ٧
  : محیط البحر ال. ٨
  فتح القدیر . ٩

 ٣٧٩/ ١٨: المیزان . ١٠



 

 ١٤٦

 أوالــنص  نشــاءإلفــالنزوع (( يالمؤشــر الــدالل مــرتبط بمقاصــد المــتكلم ودواعــي اســتعماله لــذلك  أمــروهــو    
بـاختالف حــال المخاطـب  )٢())ضـهر ویخضـع بالدرجـة لمـراده و غ إنما یكون مـن المـتكلم  شروع في الكالمال

،خاطـب نفسـیًا واجتموفـق حـال العلـى ) الـنص  ـ الكـالم ( إذ یكیـف المـــتكلم ـ )٣(ماعیـًا وثقافیـًا ه وهـذا یعنـي انّ
ًا ضـمن خطابـًا  مباشـر تی مباشـر، غیـر أوعلى انه یتضمن خطابـًا مباشـرًا  فني عملأي  إلىنظر ن أنینبغي 

ض المســتقبل فــي خطــاب یفهمــه جیــدًا بغــ لــىإتصــل  أنمقصــود بهــا  مــا فیــه مــن معــان وأحاســیس ومفــاهیمل
مباشـرالن اللغــة هنـا لیســت لغـة النطــق والكـالم ولكنهــا غیر  ضـمن خطابــاً تالنظـر عـن لغتــه وزمانـه ومكانــه، وی

التقلیـدي الضـیق لهـذا الكلمـة   لغة اإلفصاح بكل وسائل اإلفصاح التي تتجاوز المعنـىواإلشارة لغة اإلیحاء 
  .العمیقة حقائقها ني بعض األلفاظ ویستظهر امع )ع(اإلمامومن تلك اإلیحائیة یستلهم  )٤(

ِ (( :تعــالى ففــي تالوتــه لقولــه      ِر َهللاَّ ْن ِذْك ٌع َع َْی ٌ َو ال ب اَرة ِج یِھْم ت اٌل ال تُْلِھ اِل ِرج ُدوِّ َو اَْآلص ُ اْلغ ِ ا ب ِیھ ُ ف ھ َ ُِّح ل ب  ))یَُس

َْشـ ((): ع(یقول   )٣٧، ٣٦:النور( ْلع ْعَد َا ِْصرُ بِهِ بـَ ب ةِ وَ تـُ قـْرَ ْلوَ ْعَد َا ُع بِهِ بـَ ْلُقُلوِب تَْسمَ ِ ً ل لذِّْكرَ َجالء ْعـَد َجعَلَ َا ـهِ بـَ َقـادُ بِ نـْ ةِ وَ تـَ وَ
ــَدةِ  اَن َ ع ْلمُ ه، قــال أهــل یشــكل النــواة المركزیــة فــي نصــمــدار حدیثــه علــى طــول الخطبــة ل) الــذكر( جــاعال  )٥())َا
  . )٦()لشي تذكره والذكر أیضا الشيء یجرى على اللسانالذكر الحفظ ل( :(اللغة 

بالقلــب یقــال مــازال منــي علــى ذكــر أي لــم لــذكر مــا ذكرتــه بلســانك وأظهرتــه والــذكر ا: وأضــاف بعضــهم   
د التســبیح والتكبیــر والتهلیــل والحمــ ســان نحــولفهــو یكــون تــارة باللســان وتــارة بالقلــب فالــذي بال إذن )٧(انســه،

  . . ) ٨(واالعتراف والطاعة، لوالتبجیوالدعاء والذي بالقلب فهو التعظیم 

  
  
  
  
  
  

   ١٥٨:محاضرات في علم الداللة األلسنیة )١(
  ٦٠١:یاقداللة الس )٢(
  ٦٠٥:ن.م:ینظر )٣(
  ١٦:سمیر ستیتیھ:اللغة وسیكولوجیة الخطاب :ینظر )٤(
  ١٣٥:  ٢١٧/١١خ:شرح نھج البالغة )٥(
  ٤٦٤/ ٢:، ولسان العرب  ٣٥٨/ ٢:مقاییس اللغة )٦(
  ١/٩٦:مجمع البحرین: ینظر  )٧(
  . ١٣٦: ١١/ ٢١٧خ:شرح نھج البالغة :ینظر  )٨(

  
  
  
  
  



 

 ١٤٧

  
  
  
  

هــذا یــدل علــى عظمــة الــذكر القلبــي وأثــره فــي تــذهیب الــنفس و  وصــفه بكونــه جــالًء للقلــوب أوخصــه االمــام 
كــالعظیم والــرحیم والحلــیم الغفــور .. استحضــار مضــمون األســماء الحســیني (( اإلنســانیة إذ ان مــن معانیــه 

مـــن األســـماء الحســـنى  أخـــرىوالشـــكور وغیرهـــا ثـــم التفكیـــر فـــي الخلـــق لـــذي یرجـــع الـــى مضـــمون مجموعـــة 
والحان والمنان ونحوها ثم التفكیـر فـي شـان الفـرد امـام خالقـه مـن  نعم والمعطيكالخالق والرازق والمدبر والم

القصور والجهل الـذنب والتقصـیر وحسـن الـنطن  بـه تبـارك وتعـالى وكونـه محـل لطفـه ونعمـه سـبحانه ونحـو 
حقیقــة االســماء والصــفات بــل الــى صــورة اســم اهللا األعظــم  فــاذا تحصــل ذلــك تحــول اإلنســان الــى  )١())ذلــك 

علـى حقیقـة ) ع(وهـذا مـا یمكـن فهمـة تاكیـد االمـام) ٢(ظهرة الغایة القصوى لكمال االنان ومنتهى رجـاء اهللا،وم
كونـه مقدمــة لتفـتح لسـان القلـب بعــد (( الـذكر باللسـان  تلـك المفـردة دون االنتقـاص مـن المعنــى الظـاهري أي

قـق قـدر مشـترك مـن الخبـرة للمجتمـع وهو في نهایة تأكید یقتضي تح  )٣())المواظبة االستمرار علیه بشروطه
)٤(فـي التمــاس تلـك  المفــاهیم او الحقـائق

تـتم داخ الــنص (( وقــد یقتضـي الســیاق عملیـة االســتبدال وهـو حالــة ٨
مثالـــه  )١())وهــو وســـیلة أساســـیة تعتمــد فـــي اتســاق الـــنص.. انــه تعـــویض العنصــر فـــي الـــنص بعنصــر اخـــر

، تــد فــي األرض قــدماك، ارم ببصــرك كد اهللا جمجمتــتــزول الجبــال وال تــزول عــض ناجــذك اعــ: (( )ع(قولــه
: (( محوًال الحصر فـي قولـه تعـالى )٢())االقضى القوم، وغض بصرك واعلم ان النصر من عند اهللا سبحانه

ومــا النصــر اال مــن عنــد : (( وقولــه تعــالى ] ٢:[ الـــ عمــران)) [ومــا النصــر اال مــن عنــد اهللا العزیــز الحكــیم 
 مــع الســیاق القــائم علــى التثبیــت للتناســب) أن(الــى أمــر مؤكــد بـــ ] ١٠: األنفــال)) [ اهللا ان اهللا عزیــز حكــیم

من خالل ارتبـاط كـل كلمـة بسـیادتها التـي . )٣(بواسطة مؤكد اشعارًا ببیان انحصار الحقیقة النصر فیه تعالى
اللفــظ المالئــم دقــة اســتعمال  )ع(ویلحــظ عنــد االمــام )٥(او حســب مــا یقتضــه الســیاق والمقــام )٤(یهبهــا المعنــى

للمعنــى، فهــو حــین یوظــف الــنص القرانــي یضــع شــاهده فــي محلــه فیــاتي حــین حینئــذ مكمــال للمعنــى ورافــدًا 
ـــة المـــراة، یقـــول ـــم یـــر مســـتحقًا لهـــذه المحامـــد : (( )ع(للدال اللهـــم وهـــذا المقـــام مـــن افـــردك بالتوحیـــد هولـــك ول

ش من خلتها اال منـك وجـودك فهـب لنـا فـي والممادح غیرك في فاقة الیك ال یجبر مسكنها االفضلك وال ینع
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وفــي الــنص االخــر  )١(،) ))انــك علــى كــل شــي قــدیر( هــذا المقــام رضــاك واغنتــا عــن مــد ایــدي الــى ســواك 
خضــرة حفــت بالشــهوات والتحبــب بالعجالــة وراقــت بالقلیــل امــا بعــد فــاني احــذركم الــدنیا اهنــا حلــوة : (( یقــول

برتهــا وال تــؤمن فجعتهــا غــرارة ضــرارة حائلــة الزائلــة نافــذة البائــدة وتصــلت باالمــال وتزینــت بــالغرور ال تــدوم ح
اكالة غوالة ال تعدو اذا تناهت الى امنیة اهل الرغبة فیهـا والرضـاء بهـا ان تكـون مـا قـال اهللا تعـالى سـبحانه 

شــیئ كمـاء أنزلنـاه مــن السـماء فــاختلط بـه نبــات األرض فأصـبح هشــیما تـذروه الریــاح وكـان اهللا علــى كـل (( 
وكــان اهللا ( والـنص الثــاني بــ ) ان اهللا علـى كـل شــي قـدیر ( ففـي نــص األول خـتم كالمـه بقولــه   )٢())مقتـدرا

فالقــدیر والقــادر مــن صــفات اهللا عــز وجــل یكونــان مــن القــدرة (( ولكــل منهمــا مقامــه) علــى كــل شــیئ مقتــدرا
و لمبالغــة والمقتــدر مفتعــل مــن والقــادر اســم الفاعــل مــن قــدر یقــدر القــدیر منــه وهــ )١())ویكونــان مــن التقــدیر

فــي  )ع(اســتعمل االمــام )٣(مــن قــدیر وقــادر للداللــة علــى المبالغــة فــي الوصــف بالقــدرة، )٢( اقتــدر وهــوة ابلــغ
یعجــز عــن فهــو ال (( هللا اجابــة الــدعاء وغیــره ال ثبــات كمــال القــدرة ) قــدیر( المقطــع االول الصــفة المشــبهة 

وق ومعلول له تعالى فله التوحید في المعبودیـه وفـي الـذات شيء الن كل شيء حادث وكل حادث فهو مخل
أي علــى كــل ) وكــان الــه علــى كــل شــيء مقتــدرا(امــا فــي االیــه الثانیــة فــي المقطــع الثــاني ذكــر )٤(وفــي الفعــل

لمـا تطلبـه المقـام ) مقتـدر( وبصـیغة اسـم الفاعـل )٥(شيء من االشیاء یحیه وینفیه بقدرته ال یعجز عـن شـيء
ل، فـــالنص القـــائم علـــى التحـــذیر نـــن الـــدنیا بصـــفات لهـــا أثرهـــا فـــي الوقـــع الســـامع وبصـــیغ مـــن تفخـــیم وتهویـــ

حائلـــة، ( واســتعمال أســـماء الفاعــل   ٩)غــدارة ، ضـــرارة، أكالــة، غوالـــه(المبالغــة الداللــة علـــى تصــعید المعنـــى 
فــي قــوة المعنــى  للداللــة علــى الــتمكن وزیــادة) مقتــدر(هــذا مــا ناســه اســتعمال اســم الفاعــل ) زائلــة نافــذة بائــدة

وبـذلك یكـون لكـل مـن الكلمتـین معنـى زائـد مجموعـة سـمات هـي مـا یقـل لهـا ظـالل  األولمقارنه في بالنص 
   )٢(.ت باختالف السیاقات التي وردت فیها أو بعبارة أخرى تبعا لتوزیعها اللغوي، اختالف)١(المعنى

فهـو یــؤدي وظیفیــة مزدوجــة األولــى مكونــات الخطــاب  وللتكـرار دون أیضــا فــي تحقیــق التماسـك النصــي بــین
لغـــرض  )٣(الـــربط أو المجتمـــع بـــین كالمـــین والثانیـــة الوظیفیـــة التداولیـــة المعبـــر عنهـــا باالهتمـــام بالخطـــاب،

وألنـه ادعــى للتـذكیر وأقــوى ضـمانا للوصــول . بواســطة أعـادة الفــظ.. إنعـاش الــذاكرة السـتعادة مــذكور سـابق 
أن اهللا مـع ( ، یا همـام اتـق اهللا وأحسـن:((  )ع(ظیفاته ألقرانیه، یقولفي بعض تو  )ع(عمد الیه االمام )٤(ألیه،

واحـــد، متبعـــًا ذلـــك  لمخاطـــبكونـــه ) وأحســـناتـــق ( خطابـــه بــــ مرفـــردًا  )٥())الـــذین اتقـــوا والـــذین هـــم محســـنون
وهـــو ] ١٢٨:النحـــل) [ان اهللا مـــع الـــذین اتقـــوا والـــذین اتقـــوا والـــذین هـــم محســـنون ( ومؤكـــده بـــالنص ألقرانـــي 
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او بكــون كــل منهمــا  )١(اره الــى تعظــیم امــر اهللا، والــذین هــم محســنون الــى الشــفقه علــى عبــاد اهللا تعــالىالشــ
اخلصـــه القـــول والعمــل والتزامـــوا بحركـــة العقیــدة فـــي الوجـــادن  للــذین )٢(ســببًا متقبـــل فـــي هبــة النصـــرة اإللهیـــة

قـات وخـافوا اهللا فـي انفسـهم وفـي فحلوها الى حركة في الواقع على مسـتوى االعمـال واالقـوال والمواقـف العال
النــاس فــي الســر والعلــن وانطلقــوا مــع لتقــوى فــي خــط مســتقیم یتحــرك فــي حــدود اهللا وال یتجاوزهــا الــذین هــم 
محســنون فــي الخــط العملــي للحیــاة الــذي یحــول الحیــال الــى إحســان روحــي وعملــي یفــتح القلــوب علــى خیــر 

اذ الــى المتلقــي هــذا فــي النقــ أثرهــا، یمعــن )٣(أحاســیسفیمــا یصــنعة مــن اجــراء الخیــر وفیمــا یثیــر مــن مشــارو 
وفـــي  ١٠.ولتكـــرار دورة ایضـــًا فـــي أعـــادة المعنـــى القـــائم علـــى التقـــوى واالحســـان اللـــذین یمـــثالن دعامـــة المتلقـــي

الســیاق التأكیــد تتضــح دالالت التــرابط بــین االلفــاظ وبشــكل تتــدرج فیــه الكلمــات مــن العمــوم الــى التخصــص 
م اهللا اهللا في الطبقة السفلى من الذین ال حصـیلة لهـم مـن المشـركین والمحتـاجین واهـل ث: (( )ع(عند االمام 

القـانع هـو السـائل الـذي ال یلـح فـي السـؤال ویرضــى  )١())البؤسـى والزمنـى، فـان فـي هـذه الطبقـة قانعـًا ومعتـرا
فكلـوا منهـا : (( ه تعـالىقـدوردا فـي قولـ )٣(اما المعتـر فهـو الـذي ال یعـرض لـك وال یسـألك..  )٢(بما یأتیه عفواً 

ضـمن مجوعــة كلیـه تتمثــل بالمسـاكین والمحتــاجین  )ع(ذكرنـا االمــام] ٣٦: الحــج)) [ واطعمـوا القــانع والمعتـر
لـدخول القـانع والمعتـر  )٤(،)وهم اهل الفقر وارباب العاهات ألمانعه لهم عـن االكتسـاب( واهل البؤسى الزمني

القــانع و (  وتنســجم فیمــا بینهــا او مــا یمكــن قولــه ان كلمتــي  فیهــا، ممــا یجعــل الكــل فــي دائــرة واحــدة تتســق
یســـمى فــي الدراســـات  ، وهـــو مــا)٥()اشـــد ارتباطــًا بهـــذا المجموعــة مـــن ارتباطــًا بمجموعـــة أخــرى) (( المعتــر 
 )٦())منفصـلین اسـتعمالهما عـادة مـرتبطتین الواحـدة بـاألخرى يمعجمیتـبالرف أي، اسـتعمال وحـدتین  ألحدیثه

الــى التفصــیل بعــد اإلجمــال مســتنطقًا داللــة المفــردة بمــا یقابلهــا مــن القــران الكــریم، فــي  )ع(المــاموتــارة یعمــد ا
فلــم یستنصــركم مــن : ((  )ع(صـورة تتكــرر فیمــا تلــك المفــردة، ال ظهــار التــرابط بــین المكونــات الســیاق، یقــول

واستفرضـكم )) لحكـیمولـه جنـود السـموات و األرض وهـو العزیـز ا(( ذل ولم یستقرضكم مـن قبـل، استنصـركم
مكــررًا  )١())وانمــا أراد أن یبلــوكم أیكــم أحســن عمــال)) ولــه خــزائن الســماوات و األرض وهــو الغنــي الحمیــد(( 

( ویستنصــركم ویستقرضـــكم بتغیــر بنســـبة الــنص مـــن ال مضــارع المنفـــي الــى الماضـــي، قاصــدًا ن ذلـــك أي 
أن ینصـــره علیـــه، واالســـتعراض، مـــن  واستنصـــره علـــى هـــدوه أي ســـأله.. االستنصـــار وهـــو اســـتمداد النصـــر

منــــه  أخـــذتوأقرضـــت منـــه أي  ياســـتقراض، یقـــال استقرضـــت مـــن فـــالن أي طلبـــت منـــه القـــرض فاقرضـــن
ان اهللا سـبحانه غیـر محتـاج لنصـرتكم فلــه جنـود السـموات واألرض أي، المالئكـة والجـن واإلنــس  )٢()القـرض

سـماوات واألرض ینفـق منهـا ویـرزق مـن یشـاء وهو جواد ال یسـتقرض مـن عـوز فلـه خـزائن ال )٣())والشیاطین
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فیمتحـنهم بـالفقر ویتعبـد  ١١كیف یشاء فلوشاء ال غنى الفقـراء مـن المـؤمنین لكنـه تعـالى یختـار مـا هـو األصـلح
، وبالتـالي فهـو تفصـیل تطلبـه السـیاق، وضـحه )١(هم بالصبر لیـؤجرهم اجـدًا كریمـًا ویهـددهم صـراطًا مسـتقیماً 

اللتـــین كســـبتا إیحـــاءات ) استنصـــر واســـتعرض( ن خـــالل الوقـــوف علـــى لفظتـــي االمـــام فـــي تلـــك المقابلـــة مـــ
مظهـر معجمـي قـائم علـى ( القائم على البیان بالتوظیف ألقراني مـن خـالل  )٢(أضافیة داخل السیاق الخاص

وفـــي مظهـــر اخـــر یلحـــظ عنایـــة  )٤( التماســـك والتـــرابطیفـــرض علـــى الـــنص ســـمات ، )٣()إعـــادة الكلمـــة نفســـها 
بـاهللا سـبحانه او بأنبیائـه، بشـكل یفهـم مـن السـیاق الـذي  یتعلـق ثبـات أو تنزیـه مـا باألدلة العقلیـة ال )ع(االمام

ـــم بصـــحتها العقـــل(( تـــرد فیـــه تلـــك الـــدالئل ـــه یعل تدركـــه  الحمـــد هللا الـــذ ي: (( )ع(یقـــول االمـــام )٥()ال نهـــا أدل
قدمــه البحــوث خلقــه وبحــدوث  ل علــىوال تــراه النــواظر وال تحجبــه الســواتر الــداالشــواهد وال تحتویــه المشــاهد 

)٦())خلقــه علــى وجـــوده وباشــتباههم علـــى ان ال شــبه لـــه 
، ) التــراه النـــواظر( ینفـــي تلــك الرؤیـــة  )ع(فاالمــام  ١٢

ومـن ثـم فهـو )) [       ] لیس كمثلـه شـي(( وهي مسالة یمكن ان یستدل علیها بالعقل، فاهللا سبحانه وتعالى
ظــر علــى الــذهن، عكــس مــا أراده المجســمة مــن العقــول برؤیــة اهللا خــارج عــن اطــار التصــورات التــي قــد تح

فـاهللا سـبحانه غیـر قابـل  )٢())هـو لـیس بجسـم وال عـرض ال یـرى: (( یقـول ابـن ابـي الحدیـد )١(وتحدید صـورته
، حیث اتضاح المـواد بغلبـة السـیاق )ع(، وهذا ما یفهم من كالمه)٣(للرؤیة في مطلق الزمان وجمیع الظروف

ا اســتدل بالعقــل علــى معرفتــه، إذ ال یمكــن اخــذ الــنص دون تحكــیم القرانیــة العقلیــة فــي الفهــم، العقلــي او مــ
ولعل هذا التحكم في بعض النصوص یعود الى قصـور اللغـة وتقصـها فـي سـد هـذ المعـاني وهـو بـاب واسـع 

   ١٣]١٤٣: األعراف)) [ربي ارني انظر الیك : (( قال تعالى  )٤(ال یقتصر على هذا المجال
كـل مـا یحـیط باللفظـة مـن ظـروف تتصـل بـا المكـان او المـتكلم او المخاطـب فـي (( هـو :.ق الحـاليسیا 

تنبــه إلیــه القــدماء  )١())أثنــاء التفــوه فتعطیهــا هــذه الظــروف داللتهــا التــي التــي یولــدها هــذا النــوع مــن الســیاق 
المعـان الكامنـة فـي الـنص كوسـیلة یـتم مـن خاللهـا الـتقط  )٢(وتصدوه فـي أمثلـتهم دون تحدیـده بتلـك الشمسـیة

ومنتجــــــة علــــــى لســــــان متكلمیهــــــا، إحاطــــــة المحــــــدثون بعنایــــــة خاصــــــة بــــــدءًا باعــــــالم المجتمعــــــات البشــــــریة 
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، حتـى تفـرع الـى مجـاالت )٣(مالسنو فسكي، ومن بعـده فیـرث صـاحب النظریـة سـیاق الحـال )االنثروبولوجي(
سـي وال اظنهـا تصـلح للقیـام بـذاتها كونهـا فیهـا السـیاق العـاطفي واالجتمـاعي والنفعدیدة تنطـوي تحتـه یـدرس 

فالســـیاق او المقـــام هـــو العنصـــر االجتمـــاعي فـــي ( جـــزءا مـــن بواعـــث ســـیاق الموقـــف او الحـــال او المقـــام، 
كانـت اللغـة ظـاهرة  المعنى وهو موقف الذي یكتف عن المقام الذي یؤدي بـه الحـدث الكالمـي المعـین، ولمـا

الطبیعــي ان تتــأثر بكــل الظــواهر المعنــى الــذي حملتــه اال بمعرفــة  اجتماعیــة وادارة التعبیــر عــن الفكــر فمــن
أن مــا یقــال فــي موظــف مــا قــد ال یصــلح ان یقــال فــي غیــره مــن الناحیــة اللغویــة والمقامیــة (( إذ  )٤())المقــام 

أي ال یســـتعمل الـــدعاء فـــي مقـــام االعتـــذار، والتقریـــع فـــي مقـــام الثنـــاء  )١())لعـــدم قضـــاء احـــدهما إلـــى األخـــر
بــین المعتــال والموظــف لكشــن تجلیــات الــنص وهــو  مــا عبــر عنــه بــل البــد مــن مالزمــة موضــوعیة  وغیــره،

اللهــم إلیــك أفضــت : ((  )ع(وهــذا مــا یمكــن تلمســه فــي قولــه )٢())لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام(( البالغیـون 
نان القلــوب ومـــدت االغنـــاق وشخصــت االبصـــار ونفلـــت االقــدام وانصـــت االبـــدان، اللهــم صـــرح مكنـــون الشـــ

ربنــا افــتح بیننــا وبــین ((وجاشـت مراجــل االضــفان، اللهــم نشــكو الیــك غیبــة بنینــا وكثــرة عــدونا وتشــتت اهوائنــا 
حیــث وظــف قولــه تعــالى مــع مجریــات الــنص  )٣( ]٨٩:  األعــراف)) [ خیــر الفــاتحین ١٤وأنــتقومنــا بــالحق 

یـــدعو بـــه اذا لقـــي محاربـــًا  القـــائم علـــى  الـــدعاء بمناســـبة واضـــحة تفهـــم مـــن المقـــام، إذ إن هـــذ الـــدعاء كـــان
لـــذلك نســـبه اســـتعمال االیـــة  )٤(والحـــرب قائمـــة علـــى انكشـــاف البغضـــاء واألحقـــاد بـــین الطـــرفین المتنـــازعین

، مــن خــالل الحكــم الفصــل بــین شــیئین )٥(المــذكورة مبــدوءة بالــدعاء ثــم الفــتح وهــو إزالــة اإلغــالق واألشــكال
حــین  )ع(هــذا، وهــذا مــا أراده االمــام  ذاك وال ذاك یســتلزم إبعــاد كــل منهكــا عــن صــاحبه حتــى ال یمــاس هــذا

طلب الحكم الفصل العسر عنه بـالفتح مـن اهللا عـز وجـل، حیـث حسـد  مـا مطالـب الـدعاء كلهمـا فـي الـنص 
  .الدالالت بتلك الخاتمة القرانیة المكثفة )٢())غدا مكمًال للعنوان او موضحًا له(( ألقراني حتى

جانــب اخــر مــن خــالل عرفــة الظــروف المصــاحبة لقــل االمــام الن الداللــة  وتظهــر الداللــة المقــام مــن       
مثـال ذلـك  )٣())تمثل الجانب غیر اللفظي مـن جوانـب السـیاق اللغـوي المحیطـة بالحـدث الكالمـي(( المقامیة 

 )ص( اصــابكم صـــحاب وال بقــي مـــنكم اثــر ابعـــد ایمــاني بـــاهللا وجهــادي مـــع الرســـول اهللا: ((  )ع(قــول االمـــام
جعـوا علـى فـأوبوا شـر مـآب و ار ) [       ] )ضـللت إذا ومـا انـا مـن المهتـدین(( نفسـي بـالكفر لقـد  اشـهد لـى

وهـــو كــالم قالــه للخـــوارج لمــا زعمــوا انـــه خطــا فــي یقـــول الــتحكم فشــرطوا فـــي العــدوة إلـــى  )٤())اثــر األعقــاب
: األنفـال)) [ا مـن المهتـدین ظللـت اذا ومـا انـ(( مسندًا ایاه بقوله تعـالى )٥(بأنه كفر ثم امنیتعرف  نطاعته ا

وهــو علــى خــالق  )٦(إي خارجــًا عــن جماعــة المهتــدین الــذي اتصــفوا بصــفة القبــول هدایــة اهللا ســبحانه] ٥٦
مســتعینًا بـــالنص ألقرانــي لمــا یــالءم الموقــف ومــن ثــم یبــرز الداللـــة  ١٥.ذلــك، حیــث القــرائن تــدل علــى مــا أردا
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م اكثر تفصـیال كـان المعنـى الـداللي الـذي نریـد الوصـول كلما كانت وصف المقا(( بوساطة ذلك التناسب فـ 
واكثر إثارة للذهن فیكل عناصره الفنیة التي انعقدت فـي سـیاق یـؤدي الـى غـرض مـا  )١())الیه اكثر وضوحًا 

 )ع(ینفها المتكلم فـي تشـكالته للغـة، یقـولیتنوع القاصد التي  )٢(في وقت یجسد وظیفة من الوظائف او كثر،
تـرد علـى احـدهم : (( وفیـه یـذم اهـل الـرأي ویكـل أمـر الحكـم فـي أمـور الـدین للقـران، یقـولفي احد نصوصه 

غیـره فـیحكم فیهـا بخـالق قولـه  القضیة في حكم من األحكام فیحكم فیها برأیه ثم ترد تلك القضیة بینهـا علـى
واحــد وكتــابهم  ثــم یجتمــع لقضــاة بــذلك عنــد االمــام الــذي استقضــاهم فیصــوب آراءهــم جمیعــًا إلههــم واد بیــنهم

اهللا ســـبحانه دینـــًا ناقصـــًا  أزلواحــد ، افـــا مـــرهم اهللا ســبحنه بـــاالختالف فـــا طــاعوه ام نهـــاهم عنـــه فعصــوه ام 
ام كانوا شركاء لـه فلهـم ان یقولـوا وعلیـه ان یرضـى ام انـزل اهللا سـبحانه دینـًا تامنـًا فاستعان بهم على إتمامه 

وفیـه تبیــان )) مـا فرطنــا فـي الكتـاب مــن شـيء: (( انه یقـولتبلیغـه وأدائـه واهللا ســبح ١٦عــن )ص(فقصـر الرسـول
أي أبان اهللا فیه كـل شـيء ممـا یحتاجـه النـاس ممـا ممـا یـدخل فـي نطـاق مسـؤولیتهم فیمـا أحلـة  )١(لكل شيء

  هذا الكالم لما بویع  )ع(خطب االمام )٢(اهللا وفیما صدمه،
  
  
  

َُكوَن فِي اَ :((  )ع(كقوله هُ فـَي َْحاَن ُوَلْد ُسب ِكـاً َلْم ي وثًا َهال ْورُ َُكوَن مَ ْد فـَي ِ ل َ َُشارَكًا وَ َلْم ي زِّ م قولـه  إلـىبـذلك یشـیر وهـو  )١()) ْلعِ
  ] ٣:اإلخالص)) [ لم یلد ولم یولد : (( تعالى

ولم یولـد الن كـل مولـود محـدث وجسـم وهـو .. فهو ال یجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فیتوالدا     
ــــم ...قــــدیم ال أول لوجــــوده ــــم یلــــد ( وصــــف بالقــــدم واألولیــــة وقولــــه  )لــــم یولــــد(فقولــــهومــــن ث نفــــي للشــــبه ) ل

   )٢(والمجانسة،
وعـال لمـا أثیـر فـي ذلـك مـن جـدل بـین األدیـان مـن  زیه الخالق جـلّ نذلك في معرض ت )ع( اإلمامى استدع  
المســیح ابــن اهللا وان  اهللا عزیــزًا ابـن  إّن اهللا سـبحانه لــه ولـد، تعــالى اهللا عمـا یقولــون علـوًا كبیــرًا ـ إذ قیـل  أن

  ،  )٣(كما نطق به القران الكریم كو ذلونح
یكـون لـه ولـد  أنونفـى ..  واآللهیـة فیكـون لدیـه شـریك فـي العـزیكون البارئ سبحانه مولـودًا  أن )ع(نافیاُ     

دالــة علــى  متنوعــة الــذي دل علیــه القــران بعبــارات(( مثبتــًا معنــى الكمــال   )٤(علــى عــادة البشــر أیضــاجریــا 
                                                                                                                                                   

   ٩٨: ٤/ ٥٧خ : شرح نھج البالغة . ٩
  ٢٨٤: ، والمدخل إلى علوم نھج البالغة ٩٠٥/ ٣: تاریخ  الطبري . ١٠
     ١١٤/ ٧: المیزان . ١١

   
    ٢٥٢ -٢٤٦: اللغة العربیة معناھا ومبناھا.١
   ٢٥٤: حسین جمعة: التقابل الجمالي في النص ألقراني، دراسة جمالیة فكریة  وأسلوبیة. ٢
   ٢٦٦: ١/  ١٨خ :. شرح نھج البالغة . ٣
   ٦٦/ ٩: من وحي القران . ٤
  : المدخل إلى علوم نھج البالغة . ٥
  ٢٦٧: ١/ ١٨خ : شرح نھج البالغة . ٦
    ١٧٣/ ١: أبیان في الروائع القران . ٧
٨  



 

 ١٥٣

ثبــات الحمــد لــه وتفصــیل محامــده إن لــه المثــل األعلـــى لهــذا المعنــى، فمــا فــي القــران مـــن إ متضــمنة معــان
ثبات معاني أسمائه ونحو ذل    )٥()) دال على هذا المعنى ،كله  كوإ

وقـد یكـون مـا یصــاحب (( المعنــى  إنتـاجا فـي ة المقامیـة غیـر اللفظیـة لهــا دورهـتبقـى تلـك المصــاحب مـن ثـمو 
  یدل على وضوح معناه، )٦())الكالم مفسرًا للكالم اللفظ من غیر

إنمـا اختلفنـا :((لـه )ع(تم فیـه فقـالاختلفـكم حتـى نبـی محینما قال لـه بعـض الیهـود مـاد فنـت )ع(مثال ذلك قوله  
فقـال إنكـم  آلهـةاجعـل لنـا إلهـا كمـا لهـم  ((یكم لنبـعنه ال فیه، ولكنكم ما جفـت أرجلهـم مـن البحـر حتـى قلـتم 

فنـــاظره  )ع(علـــي إلـــىالیهـــود  جـــاء حبـــر مـــن أحبـــار: ي وابـــن المســـبب انـــهي الشـــعبرو إذ یـــ )٧())قـــوم تجهلـــون
  . )٨(قوله )ع(ماد فنتم نبیكم حتى اختلفتم فیه فقال: فقطعه فقال له 

  
  
  
  
  
  ٦٦: ١٨٣/١٠خ : شرح نھج البالغة) ١.(
   ٨١٨/ ٤: الكشاف:. ینظر) ٢(
   ٩٢: منة المنان في الفاع عن القران: ینظر )٣(
  ٦٦:  ١٠/ ١٨٣خ : شرح نھج البالغة :. ینظر)٤(
  ٢٥٨: الظاھرة الجمالیة في القرآن الكریم ). ٥(

  ،١١٦: محمد احمد أبو الفرج: المعاجم اللغویة في ضوء علم اللغة الحدیث ) ٦.(
  ١٨٤/  ١٩  :٣٢٣/حكمة: شرح نھج البالغة ). ٧( 
  ١٦٢: ابن الجوزي : تذكرة الخواص ). ٨(

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یشیر الى تحكم الموقف في صـدور الـنص والتجلیـة بهـذا اإلطـار اللفظـي، فضـًال عـن اسـتیالء المعنـى وهذا 
وصــف المعنــى بموجــب الســیاق الحالــة لــیس اذن ســوى احــد األســالیب التــي (( وبــذلك یكــون. ن خــالل ذلــك

)٤())تعالج اللساني اللغة ولیس مختلفًا مبدئیًا الطـرق األخـرى مـن یـؤدي اللسـاني سـها عملـه
واذا كانـت اللغـة  ١٧

                                                
١  
        ٦٤: بالمر: علم الداللة . ٤



 

 ١٥٤

با جمعها تشكل حلقة التخاطـب بـین النـاس عـن طریـق التعبیـر عـن الحـاالت واقـف  وتقـدیرات وأحكـام فائهـا 
من جانـب أخـر تحـددًا عـدد مـن الخیـارات التـي یمكـن ان یلجـأ الیهـا المـتكلم عنـد تأكیـده علـى بعـض األمـور 

الیـوم انطـق لكـم العجمـاء : (( )ع(الم، قـول االمـاماو اعتماد التغیر في بنیـة الكـ )١(او طرحه لبعض األسئلة،
ذات البیــان عــزب الــرأي أمــريء تختــف عــن مــا  شــككت فــي الحــق مــذ اریتــه لــم یــوجس موســى خیفــة علــى 
نفســه بــل اشــتق مــن غلبــة الجهــال ودول الضــالل الیــوم توقفهــا علــى ســبیل الحــق والباطــل، مــن وثــق بمــا لــم 

، إیجـاس الخـوف، ]٦٧:طـه))[فـأوجس فـي نفیـه الخفیـة موسـى (( ىتعـال وهو بذلك یشـیر إلـى قولـه )٢())یظما
خـاف ان : البشـریة وانـه ال یكـاد یمكـن الخلـو منـه مثلـه، وقیـلوكان ذلك لطبـع الجبلـة .. )٢(إضمار شيء منه

ان موسـى لمـا : (( ، قـال ابـن ابـي الحدیـد)ع(وهـو ال یـرجح فـي كـالم االمـام )٤(یخالج الناس شـك فـال یتبعـوه،
  : ((بداللة قوله تعالى وأجس الخفیة

  
وهذا یشیر الى تحكم الموقف في صـدور الـنص والتجلیـة بهـذا اإلطـار اللفظـي، فضـًال عـن اسـتیالء المعنـى 

وصــف المعنــى بموجــب الســیاق الحالــة لــیس اذن ســوى احــد األســالیب التــي (( وبــذلك یكــون. ن خــالل ذلــك
)٤())مـن یـؤدي اللسـاني سـها عملـهتعالج اللساني اللغة ولیس مختلفًا مبدئیًا الطـرق األخـرى 

واذا كانـت اللغـة  ١٨
با جمعها تشكل حلقة التخاطـب بـین النـاس عـن طریـق التعبیـر عـن الحـاالت واقـف  وتقـدیرات وأحكـام فائهـا 
من جانـب أخـر تحـددًا عـدد مـن الخیـارات التـي یمكـن ان یلجـأ الیهـا المـتكلم عنـد تأكیـده علـى بعـض األمـور 

الیـوم انطـق لكـم العجمـاء : (( )ع(او اعتماد التغیر في بنیـة الكـالم، قـول االمـام )١(او طرحه لبعض األسئلة،
ذات البیــان عــزب الــرأي أمــريء تختــف عــن مــا  شــككت فــي الحــق مــذ اریتــه لــم یــوجس موســى خیفــة علــى 
نفســه بــل اشــتق مــن غلبــة الجهــال ودول الضــالل الیــوم توقفهــا علــى ســبیل الحــق والباطــل، مــن وثــق بمــا لــم 

، إیجـاس الخـوف، ]٦٧:طـه))[فـأوجس فـي نفیـه الخفیـة موسـى (( تعـالى وهو بذلك یشـیر إلـى قولـه )٢())یظما
خـاف ان : البشـریة وانـه ال یكـاد یمكـن الخلـو منـه مثلـه، وقیـلوكان ذلك لطبـع الجبلـة .. )٢(إضمار شيء منه

ان موسـى لمـا : (( د، قـال ابـن ابـي الحدیـ)ع(وهـو ال یـرجح فـي كـالم االمـام )٤(یخالج الناس شـك فـال یتبعـوه،
  : ((وأجس الخفیة بداللة قوله تعالى

  
  
  
  
  
  

                                                
دیث . ١ ة الح م اللغ وء عل ي ض ة ف اجم اللغوی رج: المع و الف د أب د احم ر١١٦: محم ریف : ، وینظ د الش ة عن ة القرآنی الدالل

  ١٧٠: المرتضى
  :شرح نھج البالغة . ٢
  ٣٧٦: ، والمدخل إلى علوم نھج البالغة ١٦٢: ابن الجوزي : تذكرة الخواص . ٣
        ٦٤: بالمر: علم الداللة . ٤



 

 ١٥٥

  
  
  
  
  
  

وهذا یشیر الى تحكم الموقف في صـدور الـنص والتجلیـة بهـذا اإلطـار اللفظـي، فضـًال عـن اسـتیالء المعنـى 
وصــف المعنــى بموجــب الســیاق الحالــة لــیس اذن ســوى احــد األســالیب التــي (( وبــذلك یكــون. ن خــالل ذلــك
)٤())اللغة ولیس مختلفًا مبدئیًا الطـرق األخـرى مـن یـؤدي اللسـاني سـها عملـهتعالج اللساني 

واذا كانـت اللغـة  ١٩
با جمعها تشكل حلقة التخاطـب بـین النـاس عـن طریـق التعبیـر عـن الحـاالت واقـف  وتقـدیرات وأحكـام فائهـا 

علـى بعـض األمـور  من جانـب أخـر تحـددًا عـدد مـن الخیـارات التـي یمكـن ان یلجـأ الیهـا المـتكلم عنـد تأكیـده
الیـوم انطـق لكـم العجمـاء : (( )ع(او اعتماد التغیر في بنیـة الكـالم، قـول االمـام )١(او طرحه لبعض األسئلة،

ذات البیــان عــزب الــرأي أمــريء تختــف عــن مــا  شــككت فــي الحــق مــذ اریتــه لــم یــوجس موســى خیفــة علــى 
بیل الحــق والباطــل، مــن وثــق بمــا لــم نفســه بــل اشــتق مــن غلبــة الجهــال ودول الضــالل الیــوم توقفهــا علــى ســ

، إیجـاس الخـوف، ]٦٧:طـه))[فـأوجس فـي نفیـه الخفیـة موسـى (( تعـالى وهو بذلك یشـیر إلـى قولـه )٢())یظما
خـاف ان : البشـریة وانـه ال یكـاد یمكـن الخلـو منـه مثلـه، وقیـلوكان ذلك لطبـع الجبلـة .. )٢(إضمار شيء منه

ان موسـى لمـا : (( ، قـال ابـن ابـي الحدیـد)ع(رجح فـي كـالم االمـاموهـو ال یـ )٤(یخالج الناس شـك فـال یتبعـوه،
  : ((وأجس الخفیة بداللة قوله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
دیث . ١ ة الح م اللغ وء عل ي ض ة ف اجم اللغوی رج: المع و الف د أب د احم ر١١٦: محم ریف : ، وینظ د الش ة عن ة القرآنی الدالل

  ١٧٠: المرتضى
  :شرح نھج البالغة . ٢
  ٣٧٦: إلى علوم نھج البالغة  ، والمدخل١٦٢: ابن الجوزي : تذكرة الخواص . ٣
        ٦٤: بالمر: علم الداللة . ٤



 

 ١٥٦

  
وهذا یشیر الى تحكم الموقف في صـدور الـنص والتجلیـة بهـذا اإلطـار اللفظـي، فضـًال عـن اسـتیالء المعنـى 

ذن ســوى احــد األســالیب التــي وصــف المعنــى بموجــب الســیاق الحالــة لــیس ا(( وبــذلك یكــون. ن خــالل ذلــك
)٤())تعالج اللساني اللغة ولیس مختلفًا مبدئیًا الطـرق األخـرى مـن یـؤدي اللسـاني سـها عملـه

واذا كانـت اللغـة  ٢٠
وتقـدیرات وأحكـام فائهـا ریـق التعبیـر عـن الحـاالت واقـف  طجمعها تشكل حلقة التخاطـب بـین النـاس عـن  با

ي یمكـن ان یلجـأ الیهـا المـتكلم عنـد تأكیـده علـى بعـض األمـور من جانـب أخـر تحـددًا عـدد مـن الخیـارات التـ
الیـوم انطـق لكـم العجمـاء : (( )ع(او اعتماد التغیر في بنیـة الكـالم، قـول االمـام )١(او طرحه لبعض األسئلة،
أمــريء تختــف عــن مــا  شــككت فــي الحــق مــذ اریتــه لــم یــوجس موســى خیفــة علــى  ذات البیــان عــزب الــرأي
ة الجهــال ودول الضــالل الیــوم توقفهــا علــى ســبیل الحــق والباطــل، مــن وثــق بمــا لــم نفســه بــل اشــتق مــن غلبــ

، إیجـاس الخـوف، ]٦٧:طـه))[فـأوجس فـي نفیـه الخفیـة موسـى (( تعـالى وهو بذلك یشـیر إلـى قولـه )٢())یظما
 خـاف ان: البشـریة وانـه ال یكـاد یمكـن الخلـو منـه مثلـه، وقیـلوكان ذلك لطبـع الجبلـة .. )٢(إضمار شيء منه

ان موسـى لمـا : (( ، قـال ابـن ابـي الحدیـد)ع(وهـو ال یـرجح فـي كـالم االمـام )٤(یخالج الناس شـك فـال یتبعـوه،
علـى نفسـه یكن ذلك خـوف ٢١ لم] ٦٧: طه )) [في خفیة موسى  فأوجس: (( الخفیة بداللة قوله تعالى وأجس
نما یهم فحیـل الیـه مـن سـحرهم انهـا الداخلة على المكلفین عنـد القـاء السـحرة عصـ خاف من الفنیة والشبهة وإ

تســعى، وكــذلك انــا ال أخــاف علــى نفســي مــن األعــداء الــذین لــي البائــل وارصــدوا لــي المكائــد وســعروا علــى 
تمویهــا تهــم فتقــوى دول فتقــوى دول الضــالل وتغلــب  منیــران الحــرب، إنمــا أخــاف ان یفتــتن المكلفــون بشــبهه

وتوظیفــه الـــنص ألقرانـــي لمـــا بینهـــا مـــن عالقـــة وطیـــدة  بـــین مقـــام الحـــال )ع(ناســـب االمـــام )١())كلمــة الجهـــال
نه خطب ذلك  بعد مقتـل طلحـة والزبیـر مخاطبـًا إیاهمـا ولغیرهـا مـن (( أفصحت عن المعنى المراد ال سما وإ

مــون التعبیـر عــن أي فكـرة ال یخلــو  )٣(برؤیــة لهـا مضــمونها اللغـوي المــؤثر فـي الوجــدان الحسـي )٢())أمثالهـا 
ي والســلم االنفعــالي نفسـه ال یحــوي نغمــة واحـدة تخلــو مــن العاطفـة إذ لــیس هنــاك الــى مطلقـًا مــن لــون عـاطف

نتیجــة التغــایر فــي الموقــف ومــا یــرتبط بــه مــن معضــدات الكــالم،  )٤(االعواطــف یختلــف بعضــها عــن بعــض،
 نةاألسـشـرعت  أمـالوا)) كمـا بعـدت الثمـور (( لهـم بعدًا : ((  )ع(فمن الظروف النفسیة المحیطة بالنص قولة

قــال هــذا حینــا أرســل رجــًال مــن  )٥())هامــاتهم، لقــد نــدموا علــى مــا كــان مــنهم ســیوف علــىلوصــبحت ا ألــیهم
فلمـا  )ع(قدم مـن جنـد الكوفـة قـد همـوا باللحـاق بـالخوارج وكـانوا علـى خـوف منـهأصحابه یعلم له علم أحوال 

فأجـاب  )٦(ظنـوا یـا أمیـر المـؤمنین، بـل: عاد ألیه الرجل قال له امنـوا فقطعـوا، أم جبنـوا فظعنـوا فقـال الرجـال 
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 ١٥٧

وهـو أكثـر مـا یقـال فـي الهـالك نحـو ) العبـد ( مظهرًا ذلك االنزعاج النفسي بالدعاء علیهم بــ   ٢٢بالمه المذكور
إذ ان الـدعاء ألقرانـي  )٢(ومعناه بعدًا لهم من الرحمة اهللا كمـا بعـدت ثمـود، )١(] ٩٥: هود)    [بعدت ثمود ( 

، استشـهد بـه ]٩٥: هـود )) [ كـان لـم یفنـوا فیهمـا أال بعـدًا لمـدین كمـا ثمـود: (( الىجاء علـى مـدین، قـال تعـ
االمام لتبیان حقیقة االرتداد والتنصل الذي كـان علیـه جیشـه، وبصـورة تظهـر عمـق الـدوافع لـذلك التوظیـف، 

وتجلـى وقد تكون البواعـث تاریخیـة تسـهم فـي أیضـا دالالت الـنص، . من خالل المالبسات المحیطة بالنص
فــاعملوا وانــتم تعلمــون : (( محــذرا مــن الــدنیا  )ع(الكثیــر مــن غموضــه أو اإلبهــام الــذي فیــه، مثــال ذلــك قولــه

جملــوا الــى ] ١١: فعلــت [ ))قــالوا مــن اشــد منــا قــوة (( بــالكم تاركوهــا وظــاعنون عنهــا وتغطــوا فیهــا بالــذین 
ل لهــم مــن الصــفیح أجنــان ومــن التــراب قبــورهم فــال دعــون ركبانــًا وانزلــوا األجــداث فــال یــدعون ضــیفنا وجعــ

فتوظیفه للنص القراني یمثل محوریة الـنص وانطالقـه الـوعظ والتنبـه مـن ذلـك  )٣())أكفان ومن الرفات أجیران
ـــ الــى االنــدثار والهــالك، إذ أنهــم كــانوا أقویــاء فیمــا هــي  المصــیر الــذي مــر بالبشــریة فــي بعــدها التــاریخي وال

بســیطة فــي الجســد ال نهــم كــانوا مــن العمالقــة كمــا قیــل ولهــذا شــعروا بــالنفوق  القــوة الجســدیة فقــد زادهــم اهللا
لشخصــیة فــي اوالعلــو علــى اآلخــرین الــذین كــانوا اضــعف مــنهم فــي قــوة ممــا یجعلهــم یتحسســون الضــخامة 

الـبعض ضـخامة الحجـم فـي اجسـادهم فتحـدث لـدیهم عقـدة الكهربـاء التـي  ، كمـا یتحسـسمواقعهم وامتیـازاتهم
فیما یمثل ذلك مـن انانیـة فـي الـذات تتحـول الـى انانیـة فـي الموقـف الفـري  االستكبار واالستعالء هم الىعتدف

الـــذي ال یخضـــع لفكـــر اآلخـــرین لوكـــأن حقـــًا أو أنانیـــة فـــي الموقـــف ف الموقـــف العقیـــدي حتـــى لوكـــان هـــو 
ل الــیهم انهــم الحقیقــة ولــم یكتفــوا بــذلك بــل وقفــوا وقفــة استعراضــي فــي الحجــم القــوة الــت یملكونهــا حتــى خیــ

لتحریـك  )ع(عمـد الیـه االمـام )١(یملكون قوة المطلق فقالوا وهم یتطلعون الى كل من حولهم من اشد منـا قـوة،
النــوازع لمخــاطبین واثــارة ذلــك المشــهد الــذي یفــوق كــل مــا كــل یعملونــه او یتصــورونه، وهــو فــي نهایــة قرینــة 

یاق الحـــال الشـــامل لكـــل مـــا یتصـــل بـــالمتكلم ولقرنیـــة الزمـــان دورهـــا إیضــاح ســـ .علــى فهـــم الـــنص ومعطیاتـــه
وغیرها، إذ انها تمثل قیمـة الكبـرى التـي یتحـرك علیهـا االنسـان مـدى  )١(والخطاب الظروف المالبسة وال بیئة

وعـالموا عبـاد (( معتمـدًا تلـك القرنیـة، بانیـًا علیهـا نصـبه ال ثـارة المتلقـي )ع(یقول. وفي نشاته مختلفة )٢(تاریخ
نــتم فیــه مــن هــذه الــدینا علــى ســبیل مـن قــد مضــى قــبلكم عــن كــان ألمــول مــنكم أعمــارا وأعمــر اهللا انكـم ومــا ا

.. دیـارًا وابعــد اثــارًا، أصــبحت أصـواتهم هامــدة وریــاحهم راكــدة وأجســادهم بالیـة ودیــارهم خالیــة وأثــارهم عافیــة 
م لــو تناهــت وكـان قــد صـرتم الــى مــا صـاروا الیــه وارتهــنكم ذلـك المضــجع وضــمكم ذلـك المســتودع فكیــف بكـ

الـــى اهللا مـــوالهم الحـــق وضـــل عـــنهم  زودوا أســـلفتهنالـــك تبلـــو كـــل نفـــس مـــا (( بكـــم االمـــر وبعثـــرت القبـــور 
                                                

  ٢٠٢: ١/ ٤خ : شرح نھج البالغة . ١
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 ١٥٨

 األعمـالوقـد مـت مـن  أسـلفتتمـتص كـل نفـس مـا  تختبـر(( في ذلك الموقـف الـذي فیـه )٣())ماكانوا یفترون 
بیـان وبمشـاهدة الحـق مـن كـل شـي الفتنكشف لها حقیقة اعمالها وشاهدها مشـاهدة عیـان ال مجـرد الـذكر او 

)٤())عیانــًا ینكشــف ان المــولى الحــق هــو ســبحانه وتســقط وتنهــدم جمیــع االرهــام 
كشــاهد  )ع(تقصــده االمــام   ٢٣

ـــ الیــه  مــن ســبق مــن الــذین ذاقــوا ذلــك المصــیر، وتصــویر یتحــرك فیــه الحــدث وصــوال الــى ذلــك  حــال لمــا ال
ه مــا یكتفــي مــن االعتبــار والموعظــة المشــیرة یــا حوالهــا قبــل االختبــار االقــدام علــى اهللا ســبحانه وتعــالى، وفیــ

وهــو اســتهدف یختلــف بــاختالف الــذوات والموقــف المتطــاب  )١()إیحــاء اســتهدف الــذات المتعلقــة(الفاظهــا بـــ 
لذلك االیحاء، فمثال حینما تكون قرنیة الحال متصلة بالمخاطـب، قـد یعمـد الـى غریـب الصـورة مـن التصـور 

لغـرض إحـداث مفعـول الخطـاب فـي المتلقـي  )٢()كم ظـاهر للحـواس وحكـم بـان للعقـولح( من خالل حكمین 
، مــن ذلــك قولــه فســیطلبك مــن تطلــب ویقــرب مــا تســتعد وانــا مرقــل  : ((خطــاب لمعاویــهفــي  )ع(ظــاهرًا وباطنــًا

نحـوك فـي جحفـل مــن المهـاجرین واألنصـار والمتــابعین لهـم باحسـان شـدید زحــامهم سـاطع قتـامهم متســربلین 
ومـا ( یل الموت، احب اللقاء الیهم لقاء ربهم وقد عرفـت مواقـع نصـالها فـي اخیـك وخالـك وجـدك واهلـك سراب

اراد علیـه السـالم بـذلك تصـعید  )١(او مـاهي بمكـان بعیـد.. أي م اكل ظالم ببعید  )٣()هي من الظالمین ببعید
والتنبیـــه ) معاویــه ( طــب الخطــاب المتضــمن لالنــذار والوعیــد باثـــارة احــداث قــد خلــت لهــا وقعهـــا علــى مخا

مستقبال على ما هو اشد من ذلك بواسطة استعمال التعبیر ألقرانـي لكـي یـتم أیقـاظ االحسـاس والنفـاذ مباشـرة 
ــــى البصــــیرة  والتخطــــي الــــى الوجــــدان المحســــوس وهــــو االكثــــر او فــــي ( ســــواء كــــان ذلــــك البعــــد فــــي  )٢(إل

                                             . مكامن النص ودالالته نهایته مقصد جلي له وظیفته في كشفوهو في  )٣()المعقول
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 ١٥٨

        خاتمة البحث ونتائجھ                              
وبعد التنقل في رحاب نهج البالغة ،واستظهار مالمح النص القراني ،وتجلیاته في كالم االمام 

  :  ى اكلها بعد هذه الرحلة ـــــــــــ،اسفر البحث عن جملة من النتائج ات)ع(
بل  وب القران الكریم ،ــص) ع(ع الوحید لتوجه االمام ـ لم یكن الوازع الجمالي او الذوقي الداف 

                                                                                      .العادتــها وتثبییها في ذهن السامع) ع(حقیقة القران المطلقة ودالالته المتنوعة حركت االمام 
جعلت منه یوظف النص القراني في مالحظ ) ع(ة عند االمام ـ تجلي المعرفة القرانیة الواسع

                                                                                                    .یر ذلك ـغ اخالقیا اومتنوعة تتنوع بتنوع النص المتحدث عنه ،كونیا او تشریعیا او انسانیا او 
ـص المنزل واتساع ــالنصوص المشیرة الى حقیقة القران ینبئ بداللة تعظیم النـ رةــ تكثیفه لكث

مایقارب المئة نــص كلها تتحدث عن ) ع(؛إذ اورد  فسحته ال على نحو مقید بل مطلق الدالالت
  .                                                              القران

ى ـدل علــی )أي فهم القران(لفهم او مایمكن ان یسمى بفقه التاسیستاصیل ا) ع(ـ محاولة االمام 
، وهو ما تجســد باشاراته الى ابي هم القران ــوعیه الكامل بضرورة امتالك االدوات الكاملة في ف

                                                                   .                                 جل القران ــت قرانیة وألاالسود الدؤلي وعبداهللا بن عباس ، فالدوافع كان
  

ال واضحا في ــمدخ) ع(ـ شكل الحضور القراني من حیث حفظ القران وجمعه وتفسیره عند االمـام 
                                                      .               انعكس على اسلوبه وطبعه بتفرد خاص  وهو امروتشبعها بلغة القران الكریم ،) ع(انطباع لغته 

ص القراني ،اذ ــبمقاصد التخـــرج عن دالالت  الن )ع(تنوع الشاهد القراني عند االمام   ارتباطـ 
في اغلبها تبیان عظیم النعمة االلهیة وتمجـید اهللا ، اوتصویر مشاهد القدرة في ) ع(استهدف 

                                   .ن شرعیا او سلوكیا االبداع او تقویم االنسا
.  
وع الى من ـمن خـالل الرج )ابتغاء الفتنة (خطر القراءة ذات المقاصد السیاسیة )ع(ـ بین االمام  

الى ان ) ع(ع االمام ــهو اهل لتلك المعرفة ،اذ الیعرف القران اال من خوطب به وهو باعث دف
                                                                      .ت منوطة بدالالت بعیدة ــ،وان كانت اشارات اال ان اهدافها كان یكون مفسرا ومؤوال وشارحا

ددیة او ـحقیقة المتشابه في القران الكریم ،اما بتنزیه اهللا عز وجل عن الع) ع(ـ استظهر االمام 
منطلقا في ذلك من القران   تبیین حقیقة العـــرش او الكرسي الجسمیة ، او المحدودیة وغیرها ،او

  ) .                                            لیس كمثله شيء(الكریم 
لتالفي كل ما یعترض الذهن من ) الناطقیة(منهج تفسیر القران بالقران بتعبیر ) ع(ـ تاكید االمام  

ران یفسر بعضه بعضا هذا من جانب واالبتعاد عن تناقض او مخالفة في النص القراني ، فالق
.                                                            بانتاج الداللة القرانیة ) ع(ده ـــب اخر،وهذا مرتبط عنـاالهواء والتاویالت المفترضة من جان
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ذه االلیات منوطة ـــبل ان هـبما ذكرناه ،) ع(ـ ال تقتصر الیات قراءة النص القراني عند االمام
سلك التحلیلي ، اما غیرها من ــبمقاصد ترتبط بالمقام والمتلقي ،كشف عنها االمام في ذلك الم

                                                                     .د االمام وذوقـــه في توظیف هذا النص او ذاكــالنصوص القرانیة ترتبط بمقاص
ـه بما لها من اضاءات ــلم یكن توظیفه المفردة القرانیة اعتباطا بل لها حضورها الفاعل في نصـ 

                                                                       .س اثرها على إنــــتاج المعنى المكثفنعكــداللیة وجمالیة تمنح النص تفاعال وقیمة ی
بما في تلك النصوص من توظیف قراني  وخاصــة)ع(ـ تدافع النسق الموسیقي ملحوظ في كالمه 

                                                                            .ــثر اثارة في ذهن السامعالحراز المنجز الداللي االقوى اثرا واالك)ع(تماله ــاس،
  

ة القرانیة ،ال للتاثیر على السامع ـــ تفعیل التوظیف الصوتي بما یناسبه من اختیار المفردة او االی
فحسب ،بل یمتد ذلك الستشعار الجمال بما في هذا الكون من خلق بدیع وتصویر متقن وسحر 

  .                                                                     عجیب 
  

بلغة لها  ادـرشب االقناع او التوحیداو االبین التصویر الفني وخطا)ع(ماسك االمام ـ 
                                                                                                        .بلغة مؤثرة متزج ــجمالتها في التاثیر قاصدا تحریك االثر في السامع بذلك الوعظ الم

السیما اذا كانت  ظب  االلفاـل متدرج یصل الى مداه عند تناسـ تصعید الخطاب بشك
بلغ ذروته في استكمال الداللة ـــوی المعنى عندها) ع(من القران اذ یكثف االمام 

   .المرادة
  

) ع(ه ـر من نصوصـ التوافق االستعمالي بین الحروف وسیاقاتها لوحظ في كثی
داث ــمشاهد خلق الكون او احمثال ذلك مجانسا بین الشكل االستعمالي والمعنى 

                                                                 .ما فیها من فخامة الحدث والهولالقیامة ،ل
  

عا لمناسبات الكالم ـمن شكل الى اخر تب ـ االكثار من اجرائیة التحویل للمفردة القرانیة
یه هذا التغییر كي یتحقق ـــاملى عل بدقائق اللغة) ع( ودالالت االستعمال فعلمه

                                                                       .النسجام الكامل للنص من حیث دالالته ا
 ص ادم  وموسى وعیسى علیهمـي في قصـ اعتماد التكثیف في استعمال النص القران
ما في ذلك من دالالت ترتبط باالتعاظ ـــالسالم ، او في مشاهد الخلق الكوني ،ل
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.                                                  توجیه واالذعان والخضوع لعظمة القدرة االلهیة وال
النبي یما ـالس و)ع(بیاء ـالحدث القراني او التجربة القرانیة في قصص االنـ حضور 
یة سامیة من جانــــب ــمن معان روح  )ص(ه النبي ــدأالعادة ماب )ص(محمد 

ب اخر بعد ان رجعوا على ـمن اجلهم من جان)ص(ا قدمه النبي واستذكار عظیم م
  االعقاب وانكبوا على الدنیا 

یشیر الى ) تراكیب وصور(ـ دقة االنقیاد والمتابعة في إحتذاء االسلوب القراني .
                                                                               . ؛لما فیها من تـــــجل قراني واضح ) ع(المقدرة اللغویة الكاملة عند االمام 

  
ـ التنوع في استعمال االسلوب الحاضن لالستعمال القراني من خبر الى انــشاء 

لمقصدیة داللیة هدفها التذكرة او تجدید نشاط السامع بما فیها من تنـــوع وكله مرتبط  
                                                                      .بالمقام والسامع 

ـ تغییر البنیة التركیبیة القرانیة بعوارض اسلوبیة تطرا على الكالم ، الهدف منها 
ـــحراف التركیبي  تحقیق داللة مقصدیة ترتبط بالنص لها دواعیها الدافعة الى ذلك االنـ

.                                                                                                     
  

یف االیة ـالى توظ)ع(ـ تمثل االیة الصریحة او المحورة منوط بالنص فكثیر ما یعمد 
لة  وتنوعه ـــفي مواقف تصعید الداللة بحیث یاتي مبنى الجم) الصریحة(المقتبسة 

                                                                                  .مالزما لدالالت السیاق 
بما یناسب النص المتــحدث عنه ) ع(ـ انفتاح التوسع االستعمالي اللغوي عند االمام 

السیما في توظیف النص القراني لما في ذلك النص من ثراء داللي ینسجم مع 
                                                                                                 .الموضوعات المصورة 

بتباین ) ع(ند االمام ـفة عـفي كثیر من النصوص القرانیة الموظ ـ انعكاس مقام الحال
ناسبة عنده تفصح عن معنى االیـــة المستشهد بها ـانواع  تلك المناسبات المقامیة فالم

 .  
في الخطب اكثر من الرسائل  والحكم لما ) ع(ـ غلـبة التوظیف القراني عند االمام  

                                                                                                      .  فیها من تنوع في الموضوع یتیح االستطراد والتــناول اكثر مما في غیرها
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الم او في ـاو في االس) ص(النبي  ـ اثارة الدوافع او الشبهات في الخالق او في

با ماتدفعه ـــاذ غال) ع(لها دورها في توظیف النص القراني  عند االمام مواقف الحق 
و مایسمى ــتلك المواقف الى بیان حقیقتها معضدا ایاها باالستعمال القراني  وه

                                      .بسیاق الحال 



 ١٦٢

                                                                                                                             مصادر البحث ومراجعه                                     
                                      القران الكريم

                                   ٢٠٠٦ ، ١لبنان ، ط ، الكواز ،االنتشار العربي بيروت ران الكريم ،محمدالقابحاث في بالغة ـ 
  .١٩٨٨وص في فقه اللغة العربية  ،د ،رشيد العبيدي ،بــغداد ـــــــ ابحاث ونص

بصرة ،مركز ابو عمرو بن العالء وجهوده في القراءة والنحو ،د ،زهير غازي زاهد ،مطبعة جامعة ال ـ
   ١٩٨٧دراسات الخليج ،

                                   . ١٩٧٥رة ،ــ، تحقيق ،محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاه  ـاالتقان في علوم القران ،السيوطي
ـ اثر الداللة النحويه واللغوية في استنباط االحكام من آيات القرآن التشريعية،عبد القادر عبد 

  . ١٩٨٦بغداد،١مطبعة الخلود،طالرحمن السعدي،
وك ــ اثر القران في االدب العربي ،القرن االول الهجري ،ابتسام مرهون الصفار ،مطبعة اليرم

  . ١٩٧٤ ٤،بغداد ،ط
 ٩٢ح وحتى سقوط الخالفة ــــاثر القران في الشعر العربي ،دراسة في الشعر االندلسي ،منذ الفت 
ــ،د محمد شهاب العاني ،دار دج ٤٢٢ـ                                .                     ٢٠٠٨/ ١٤٢٩  ١لة ،االردن ط ـــ
اء التراث العربي دراسة وتدقيق محمد خير طعمة الحلبي ،دار احياحياء علوم الدين ،الغزالي ، ـ 

  . ٢٠٠٢،  ١٤٢٣، ١،بيروت لبنان ،ط
                                                                                                  ١٩٥٩شر ،ــــ احياء النحو ،ابراهيم مصطفى ،القاهرة ،مطبعة لجنة التاليف والترجمة والن 

وص االربعة عشر معصوما ـــ، دراسة جديدة في بالغة القران الكريم ونصـ ادب الشريعة االسالمي 
                                    .١٤٢٤ ١عة محمد ايران ،طـــ، د، محمود البستاني ، مؤسسة السبطين العالميه ،مطب

                                       .    ١٩٦٣، ١٣٨٢، ٤يد ،طــــادب الكاتب ،ابن قتيبة ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحم
ـــاالدب والداللة ،تودروف ،م ــــ ــــ                                    ١٩٩٦ركز االنماء الحضاري ،حلب ،ـ

  . ١٩٩١، ١٤١١ـ االربعون حديثا،السيد الخميني، النجف االشرف ،
   ٢٠٠١. ١٤٢٢ ١ان ،طـت لبنـ اساس البالغة ،الزمخشري ،دار احياء التراث العربي ،بيرو  

.                                                                                                       ١٩٨٠ ١ويت ،طـ، د  احمد مطلوب  ، وكالة المطبوعات الك ـ اساليب بالغية
  ١،١٩٩٥الداب ،طرة ، د ،صالح فضل ،بيروت  دار اـــــاساليب الشعرية المعاص ـ 

 ١٩٨٢ـ اساليب الطلب عند النحويين والبالغيين ،قيس اسماعيل االلوسي ،بغداد ،بيت الحكمة 
 ١شر ،بيروت طــ استقبال النص عند العرب ،محمد رضا مبارك ،المؤسسة العربية للدراسات والن

ا ،دار الكتـب ـ اسرار البالغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  السيد محمد رشــيد رض ١٩٩٦
                                                                                             . ١٩٨٨،  ١٤٠٩، ١العلمية ،بيروت لبنان ،ط
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ـ االسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة ،عز الدين اسماعيل ،القاهرة دار الفكر 
  .  ٢٠٠٠العربي ،

                                                                                                                 . ١٩٩٨ ٨ب ،بيروت،طــالكت عالم ة ،ماريو باي، ترجمة احمد مختار عمر ،سس علم اللغـ ا.
ـــاسطورة االدب الرفيع ،علي  الوردي ،منشورات سعيد بن جبير ،قم المق ـ   .١٤٢٦،  ١دسة ،طـ

٢٠٠٥ .  
ـ اسلوب  ١٩٨٤ ٢اهرة ،طــــ االسلوب دراسة لغوية احصائية ،سعد مصلوح ، ،دار الفكر ، الق 

  . ١٩٨٢،القاهرة دار المعارف ،طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث ،البدراوي زهران 
شر والتوزيع ــــ االسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية ،د ،فتح اهللا احمد سليمان ،الدار الفنية للن 

.                                                                                                         ١٩٩٠ط .، المطبعة الفنية ،د
 ١٩٨٥ية ،بغداد ،ــــ االسلوب واالسلوبية ،غراهام هوف ،ترجمة كاظم سعد الدين ،دار افاق عرب

                                                                                                           .                      
  .١،١٩٩٧ب ،طـــعمر ،عالم الكتـاسماء اهللا الحسنى دراسة في البنية والداللة ،احمد مختار 

شر ـــسة الهدى للنـــــالكريم ،محمود الطالقاني ،ترجمة عباس الترجمان ،مؤسـ اشراق من القران  
  . ٢٠٠٠،  ١٤٢١ ١،والتوزيع ،ايران ،ط

تربية ـكلية الماجستير، رسالةاشكالية التلقي في الشعر العربي الحديث، سهام حسن خضير ، ـ 
                                                                                                                      . ١٩٩٨للبنات ، جامعة بغداد ،

ؤتة ــ اشكاليات التلقي والتاويل ،دراسة في الشعر العربي الحديث ،سامح الرواشدة ،جامعة م
  . ٢٠٠١، ١٤٢٢ ،١،االردن  عمان ،ط

ربي ،بيروت دار ــكز الثقافي العـ اشكاليات القراءة واليات التاويل ،نصر حامد ابو زيد ،المر 
  .   ١٩٩٦ ٤البيضاء ،ط

ب ــاالصول ،دراسة ابستمولوجية في الفكر اللغوي عند العرب ،د تمام حسان ،عالم الكت  ـ
.                                                                                                      ٢٠٠٤،  ١٤٢٥القاهرة،

ـــدار المع ـ اصول علم النفس ،احمد عزت راجح ،    ت.د٩طارف ،مصر، ـــــــ
ــالة بيروت ي ، مؤسسة الرس، تخقيق د عبد الخسين الفتلـ االصول في النحو ،ابو بكر بن السراج 

                                                                                                                             . ١٩٨٧ ، ١٤٠٧،  ٢،ط
ان االردن ـــاالصول المعرفية  لنظرية التلقي ،ناظم عودة خضير ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عم

  .  ١٩٩٧ ١ط
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لعصرية ،صيدا ـ االضداد ،محمد بن القاسم االنباري ،تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ،المكتبة ا 
     . ١٩٩٨، ١٤١٨بيروت ،

اد ـرية والتطبيق ،د نعيم اليافي ،منشورات اتحـ اطياف الوجه الواحد دراسات نقدية في النظ 
  .  ١٩٩٥الكتاب العربي ،دمشق حلب 

االعجاز البياني للقران  ومسائل ابن االزرق دراسة قرانية ولغوية ،د عائشة عبد الرحمن ،دار  ـ 
   ١٩٨٤، ١٤٠٤ ٣المعارف ،ط

لبالغي لصيغة الكلمة ـ االعجاز الصرفي في القران الكريم ، دراسة نظرية تطبيقية ،التوظيف ا
  . ٢٠٠٢،د،عبد الحميد الهنداوي ،المكتبة العصرية للطباعة والنشر ،بيروت ،

.                                                                                                             ١٩٨٠ط ،.ـ االعجاز الفني في القران ،عمر السالمي ،تونس ،د 
ـــكر عبد الرزاق ،مصر      ١٩٩٤ـ اعجاز القران ،الباقالني ،تحقيق االستاذ ،ابو بـــ
 ١ط ـ االعجاز النحوي في القران الكريم ،فتحي عبد الفتاح الدجني ،مكتبة الفالح ،الكويت 

١٩٨٤،  ١٤٠٤ .  
ـ االلسنية التوليدية  والتحويلية وقواعد اللغة العربية ،د ميشال زكريا ،المؤسسة الجامعية  

  .  ١٩٨٣،  ١٤٠٣ ١للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروت لبنان  ط
    ١٩٨١ ٢ـ االلسنية العربية ،ريمون طحان ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت  لبنان ،ط

  .   ١٩٧٦ية في نهج البالغة ،محمد جعفر الحكيم ،مجلة النجف االشرف ـ االلفاظ القران
ــــ االمالي ،الزج ـــاجي ،بيروت  ،دار الكتــــ   ت  .اب العربي ،دـــــ

ــجف ،  ــــ ــــ ــيد ،النــ ــــ   ١٣٦٤ـ االمالي ،المفــــــ
الفضل ابراهيم ،دار  ،الشريف المرتضى ،تحقيق محمد ابو) غرر الفوائد ودرر القالئد(ـ االمالي 

    ١٩٦٧،  ١٣٨٧ ٢الكتاب العربي بيروت لبنان ،ط
ـ االمام علي ومدرسة القران ،نعمة هادي الساعدي ،مؤسسة ام القرى للتحقيق والنشر ،بيروت 

  ٢٠٠٤، ١٤٢٥ ١لبنان  ط
 ـ االمثل في تفسير كتاب اهللا المنزل ،ناصر مكارم شيرازي،بيروت مؤسسة البعثة للطباعة والنشر

    ١٤١٢ ١،ط
ـ االنسان في االدب االسالمي ، تاصيل وتحليل ،محمد عادل الهاشمي ،مكتبة الطالب الجامعي 

  ١٩٨٤،  ١٤٠٣،مكة المكرمة ،
ـانفتاح النسق اللساني دراسة في التداخل االختصاصي ،محيي الدين محسب ،دار فرحة للنشر 

  .    ٢٠٠٣والتوزيع ،عمان  



 ١٦٥

  .  ١٩٧١هاشم طه شالش ، مطبعة االداب ، النجف االشرف ، ـ اوزان الفعل ومعانيها ، د
           . ١٩٧٩ت و بير  ٥ط يل ،،دار الجـ اوضح المسالك الى الفية ابن مالك ، ابن هشام االنصاري 

ـ االيضاح في علوم البالغة ، المعاني والبيان والبديع  ،القزويني  ، شرح وتعليق وتنقيح ،د محمد 
   .١٩٨٠،  ١٤٠٠، ٥دار الكتاب اللبناني ، بيروت  ،طعبد المنعم خفاجي ، 

الة ماجستير ـــااليقاع انماطه ودالالته في لغة القران الكريم ، د عبد الواحد زيارة المنصوري ،رس ـ 
ــ،كل ــــ ــــ    .١٩٩٥ية االداب ،جامعة البصرة ،ـ

ــــــ بحار االنوار ،محم  ــــ   .  ت .د باقر المجلسي ، طهران ،دــــ
 ١البحث الداللي في تفسير الميزان ،مشكور كاظم العوادي ،مؤسسة البالغ ،بيروت  لبنان ط ـ

٢٠٠٣، ١٤٢٤   .  
   ١٩٨٠ـ البحث النحوي عند االصوليين ،مصطفى جمال الدين ،دار الرشيد بغداد ،

  .  ت.ـ البحر المحيط ،ابو حيان االندلسي ،مطنعة النصر الحديثة ، الرياض ،د 
 ١ة بين نحو اللسان ونحو الفكر ،نعيم علوية ،المؤسسة العربية ، بيروت لبنان ، طـ بحوث لساني 

١٩٨٤. ١٤٠٤                                                                                                                     
 ١٤٠٨ ٢مكتبة الخانجي ،القاهرة ط ـ بحوث ومقاالت في اللغة ،د رمضان عبد التواب ،الناشر 
،١٩٨٨  .  
ـ البرهان في علوم القران ،الزركشي ،علق عليه مصطفى عبد القادر عطا ،دار السكيت العلمية  

  ١٩٨٨، ١٤٠٨ ١،بيروت لبنان  ط
ـ البرهان الكاشف عن اعجاز القران ،الزملكاني ،تحقيق ،د احمد مطلوب ، و،د خديجة  

  .  ١٩٧٤الحديثي ، بغداد ، 
  .  ١٩٨٧البالغة فنونها وافنانها ، د فضل حسن عبداهللا ،دار الفرقان ،عمان   ـ 
   ٢٠٠٠ـ بالغة الكلمة في التعبير القراني ،فاضل السامرائي ،  دار الشؤؤن الثقافية بغداد ، 

  .   ١٩٨٤ـ البالغة واالسلوبية ،د محمد عبد المطلب ،الهياة العامة ،مصر ،
بحث د ،احمد مطلوب ، ود كامل حسن البصير ،وزارة التعليم العالي وال ـ  البالغة والتطبيق ،

  .  ١٩٨٢.  ١٤٠٢ ١العلمي ،ط
شاة المعارف ــــ البنيات االسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ، دمصطفى السعدني ،من 

                                       . ١٩٨٢االسكندرية ، 
ن كوهين ،ترجمة محمد الولي ،ومحمد العمري ،منشورات دار توبقال ـ بنية اللغة الشعرية ،جا 

  .     ١٩٨٦،المغرب 



 ١٦٦

  .    ٢٠٠٠، ١٤٢٠ ٢ان ،عالم الكتب القاهرة ،طـــــ البيان في روائع القران ،تمام حس
     .يل بيروتــــــ البيان والتبيين ،الجاحظ ،تحقيق ،عبد السالم هارون ،دار الج

خ االمم والملوك ،ابن جرير الطبري ،راجعه وقدم له نواف الجراح ،دار ـ تاريخ الطبري ،تاري
.                                                                                                              ٢٠٠٣، ١٤٢٤ ١ومكتبة الهالل ،ط

ـ التبيان في تفسير القران ، الطوسي ، تحقيق ،احمد حبيب قصير العاملي ،قم مكتب االعالم  
                                                                                                                   ١٤٠٩ ١االسالمي ،ط

 ٢ترجمة ماجــد الخاقاني،قم ،ط ـ تجلي القران في نهج البالغة ،محمد تقي مصباح اليزدي ، 
  ت  .د ١٤٢٨

كرة خواص االمة بذكر خصائص االئمة ،سبط بن الجوزي ،تحقيق محمد صادق بحر العلوم ـ تذ 
،١٩٨٠                                                                                                                             .

الم ،دار ـمالك المطلبي ،وزارة الثقافة واالعـ التركيب اللغوي في الشعر العراقي المعاصر ،د 
   .  ١٩٨٦ ٢الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط

    ١٩٦٨ر ـــ،تحقيق محمد كامل بركات ، مصـ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ،ابن مالك 
ـــــ تصنيف نه                                    .                  ١٤٠٨ ٢ج البالغة ،لبيب بيضون ،مكتبة االعالم االسالمي ،طـــ

ــــــ التصوير الفني في القران ،سي  ــــ      ١٩٦٣د قطب ،دار المعارف ،مصر ،ـ
.                                                  ٢٠٠٠ ٢رفة الجامعية القاهرة ،طــــــ التطبيق الصرفي ،د عبدة الراجحي ،دار المع

دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد ـ تطور تفسير القران قراءة جديدة ،د محسن عبد الحميد ،
،١٤٠٨                                                                                                                             .

خرجه وصححه وعلق عليه ،د رمضان عبد التواب برجشتراسر،اـالتطور النحوي للغة العربية،
.                                                                                        ٢٠٠٣، ١٤٢٣ ٤،مكتبة الخانجي ،القاهرة ،ط

                                    .                ١٩٨٧، ١٩٨٦كمة ،بغداد ،ــــــــ التعبير القراني ،فاضل السامرائي ،بيت الح
ــد الخاقاني ،قـم ، طـ تعدد القراءات ،محمد تقي مصباح اليزدي ،    ١٤٢٨ ٢ترجمة ماجـ

ـ حققه وقدم له ووضع فهارسه ، د ابراهيم االبياري ،دار   ـ التعريفات ،الشريف الجرجاني ، 
                                                                                  .                    ٢٠٠٢، ١٤٢٣ ١الكتاب العربي بيروت ،ط

  . ١٩٩٤ ١قافي العربي ،طـتـالمركز الث  محمد مفتاح ،د ،  التلقي والتاويل مدخل نظري ، ـ
عود العمادي الحنفي ــتفسير ابي السعود وارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ،ابو السـ  

ب العلمية ــ،وضع حواشيه عبد اللطيف  عبد الرحمن ، منشورات محمد علي بيضون ،دار الكت
  .١٩٩٩، ١٤١٩ ١بيروت لبنان ط



 ١٦٧

تموز مطبعة الشعب  ٣٠كتبة ،ـ التفسير االسالمي للتاريخ ، د عماد الدين خليل ،منشورات م 
                                                                                        . ١٩٨٦، ٤،الموصل ،ط

ـ  .٢٠٠٥جامعة البصرة ،كلية االداب ،  ـ تفسير القران بالقران ،احمد رسن ،اطروحة دكتوراه ،
ــــلشتفسير القران الكريم ،صدر المتالهين ،ا بق ،محمد جعفر شمس الدين ،دار ــتحق يرازي ،ـــــ

  . ١٩٩٩،  ١٤١٩النعمان للمطبوعات ،لبنان ،
.                                                                                      ١٤١٧    ٢ة دار الهجرة ،ايران ،طــــــ تفسير القران الكريم ،عبداهللا شبر ،مؤسس

محمد علي  وراتـــ تفسير القرطبي ،ابو عبداهللا القرطبي ،تحقيق سالم مصطفى البدري ،منش
  . ٢٠٠٠، ١٤٢٠ ١بيضون ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ط

   ١٩٨١ ٣ـ تفسير الكاشف ،مخمد خواد مغنية ،  بيروت، دار العلم للمـــــاليين ،ط 
ـــــدى ،ط    ١٤٠٦ ١ـ تفسير من هدى القران ،محمد تقي المدرسي ، دار الهــــ

 ٣بيروت دار الزهراء للطباعة والنشر ،طـ تفسير من وحي القران ،محمد حسين فضل اهللا ، 
  . ت.،د
                                                ١٩٨١ ٤نان ،طــــ التفسير النفسي لالدب ،د عز الدين اسماعيل ،دار العودة بيروت لب 

                                                                   ١٩٧٦، ١٣٩٦ ٢ثة ،طـــ التفسير والمفسرون ،د محمد حسين الذهبي ،دار الكتب الحدي
ـ التفسير والمفسرون في العصر الحديث ،عبد القادر محمد صالح ،دار المعرفة بيروت لبنان 

                                                                                       .                                                                                                    ٢٠٠٣، ١٤٢٤ ١ط،
س ـاب ،تونــ التفكير اللساني في الحضارة العربية ،د عبد السالم المسدي ،الدار العربية للكت

،١٩٨١                                                                                                                                                                 
شورات    ــالتقابل الجمالي في النص القراني ،دراسة جمالية فكرية واسلوبية ،حسين جمعة ،من ـ

    ٢٠٠٥  ١دارالنمير للطباعة والنشر ،دمشق ،ط
عامة ـيد احمد عيسى العامري ، دار الشؤؤن الثقافية الـ التقديم والتاخير في القران الكريم ،حم

   . ١٩٩٦،بغداد ،
.                                                                                    ١٩٨٦. ١٤٠٧، ٢ب ،طــ التكرير بين المثير والتاثير ، عز الدين علي السيد ، عالم الكت 

 ١٤٠١ـ التكملة ،ابو علي الفارسي ،تحقيق ودراسة ،د كاظم بحر المرجان ،الجمهورية العراقية ،
 ،١٩٨١ .   

ـــشوف ،بيروت لبك، دار الم ،روز غريبالخديث  ـ تمهيد في النقد    . ١٩٧١ ١طنان ،ـ
ه ،عمر السالمي ،وعبد الكريم حامد ،دار احياء التـراث العربي علق علي،ـ تهذيب اللغة ،االزهري 

  .  ٢٠٠١، ١٤٢١، ١،بيروت ،لبنان ،ط



 ١٦٨

ـــ جدلية الخفاء والتجلي ،كمال ابو ديب ،دار العلم للم   .١٩٧٩  ١اليين ،بيروت ،طــ
دي هالل ،دار ـــ جرس االلفاظ ودالالتها في البحث البالغي والنقدي عند العرب ،ماهر مه 
   . ١٩٨٠الن ، بغداد ، ـــرشيد للنشر ،دار الحرية للطباعة ، الدار الوطنية للتوزيع واالعال

) ٩(ـ الجرس وااليقاع في التعبير القراني ، د كاصد ياسر الزيدي ،مجلة اداب الرافدين ،العدد 
١٩٧٨   

يروت ـاصر بـ جماليات االسلوب ،الصورة الفنية في االدب العربي ،فايز الداية ،دار الفكر المع
.                                                                                                                          ١٩٩٦لبنان ،

باعة ، ــــ جماليات المفردة القرانية في كتب االعجاز والتفسير ،احمد ياسوف ،دار المكتبي للط 
     ١٩٩٤، . ١٤١٥ ١دمشق ،سورية ط
،المجمع التونسي للعلوم ،شكري المبخوت )النص ومتقبله في التراث النقدي (ـ جمالية االلفة ،

  . ١٩٩٣ ١واالداب والفنون ،بيت الحكمة تونس ،ط
.                                  ١٤٢١    ١ان ،طـــ الجملة العربية والمعنى ،فاضل السامرائي ،دار ابن حزم بيروت لبن 

ون ،دار ــ،منشورات محمد علي بيضـ جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،احمد الهاشمي 
  .  ٢٠٠١، ١٤٢٢الكتب العلمية بيروت لبنان ،

دراسة في نهج البالغة ،محمد مهدي شمس الدين ) ع(ـ حركة التاريخ عند االمام علي  
                              .                                                                   ١٩٩٧،  ١٤١٨  ٤،المؤسسة الدولية بيروت ،ط

                                                                            ١٣٨٤ ١منشورات ذوي القربى قم ،ط ،ـالحكمة النظريةوالعملية في نهج البالغة،جوادي املي
تحقيق وشرح ،عبد السالم هارون ،دار احياء التراث العربي ،بيروت لبنان ـ الحيوان ،الجاحظ ، 

،١٩٥٠ .     
ان ـــ الخصائص ،ابن جني ،تحقيق ،محمد علي النجار ،دار الهدى للطباعة والنشر ،بيروت لبن 

                                                                                                                  .ت.،د ٢،ط
الخطاب االصولي مقدمة تاسيسية الستكشاف البنية ،عبد الرحمن علي مشنتل ،مكتبة االداب  ـ

.                                                                                                          ٢٠٠٦ ١القاهرة ،ط
 ٢رب ،طــنصر حامد ابو زيد ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغد ،الخطاب والتاويل ،ـ 

٢٠٠٥ .   
الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية قراءة نقدية في نموذج انساني معاصر ،محمد ـ  

  . ١٩٨٥ربية السعودية ،عبداهللا الغذامي ،النادي االدبي الثقافي ،جدة ،المملكة الع
  .  ١٤٢٣  ٢ـ الخالصة النحوية ،تمام حسان القاهرة ،عالم الكتب ط 



 ١٦٩

 ١ـ الدراسات الصوتية عند  علماء التجويد ، د غانم قدوري الحمد ، مطبعة الخلود بغداد ،ط 
١٩٨٦، ١٤٠٦     

    ١٩٧٦ ٦لم للماليين بيروت ،طـــــــ دراسات في فقه اللغة ،صبحي الصالح ،دار الع
ــــــ دراسات في القران الكريم ، السيد احم      ١٩٧٤د خليل ، بيروت ،ـــــــ

                                                                                                                                                                        
ـ دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها ،د صاحب ابو جناح ،دار الفكر للطباعة والنشر 

  .  ١٩٩٨،   ١٤١٩والتوزيع ،عمان االردن ،
افة واالعالم ـــ الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني ،د حسام النعيمي ،منشورات وزارة الثق

  .   ١٩٨٠لنشر ،،دار الرشيد ل
،  ١٣٩٦ ١اسهمت جامعة الكويت في طبعه ، طـ دراسة الصوت اللغوي ،احمد مختار عمر ، 

١٩٧٦ .  
اعة والنشر ـــــ دراسة المعنى عند االصوليين ،د طاهر سليمان حمودة ،الدار الجامعية للطب

  . ١٩٨٣،  ١٤٠٣االسكندرية ،
    ١٩٨٠ ١ـــيروت ،دار الطليعة ،طـ درجة الصفر في الكتابة ، روالن بارت ، بــــ 
ـ دروس التصريف في المقدمات وتصريف االفعال ،محمد محيي الدين عند الحميد ،دار  

  . ٢٠٠٥الطالئع ، القاهرة ،
  . ١٩٨٤بغداد ، مطبعة الجامعة ،  ـ الداللة الزمنية في الجملة العربية ،د، علي المنصوري ، 
                                                                                                                             ١٩٨٥اء عمان ،ــــــد الكريم مجاهد ،دار الضيـ الداللة اللغوية عند العرب ،د ،عب 

                                                      . ١٩٥٨ـ داللة االلفاظ ،ابراهيم انيس ، مكتبة االنجلو مصرية 
ـ الداللة القرانية عند الشريف المرتضى ،حامد كاظم عباس ،دار الشؤؤن الثقافية العامة ،بغداد 

  .   ٢٠٠٤ ١،ط
 ١ـ داللة السيا ق ، ردة اللة بن ردة بن ضيف اهللا  الطلحي ، جامعة ام القرى السعودية ، ط 

١٤٢٣                                                                                                                          
       ١٢ط ـ دور الكلمة في اللغة ،استيفن اولمان ،ترجمة ،د كمال بشر ،دار غريب القاهرة ،

١٩٩٧ .  
   .                                           ١٩٩٧ ٤ت طـ رؤى الحياة في نهج البالغة ،حسن الصفار ، بيرو  
                                                                                                                                  ١٩٩٨ـ رماد الشعر ، عبد الكريم راضي جعفر ، بغداد دار الشؤؤن الثقافية ،  



 ١٧٠

،  ١٤٢٦ ٣روائع نهج البالغة ،جورج جرداق ،دائرة معارف الفقه االسالمي ،قم ، ايران ،طـ 
٢٠٠٥  .  

ـ روح المعاني ، االلوسي،تحقيق محمداحمد االمد ،عمر عبد السالم السالمي ،دار احياء التراث 
                                                                                           ٢٠٠٠،  ١٤٢١العربي،بيروت لبنان،

ـ سر صناعة االعراب ،ابن جني ، تحقيق ،محمد حسن اسماعيل ،احمد رشدي ، شحاتة عامر ،  
.                    ٢٠٠٠،  ١٤٢١ ١منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط

    ١٩٦٩حيح عبد المتعال الصعيدي ، القاهرة شرح وتصـ سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، 
ـ سنة التعميم في القران الكريم ، محمد مهدي االصفي ، المشرق للثقافة والنشر ،طهران ، 

٢٠٠٣،  ١٤٢٤      
العربي شاكر واخرون  ،دار احياء الترا ـ سنن الترمذي ،الترمذي السلمي ،تحقيق احمد محمد. 

                                                                                                                          .                       ،بيروت 
حميد حنورة ،منشورات جماعة علم النفس التكاملي ـ سيكولوجية التذوق الفني ،مصري عبد ال

  . ١٩٨٥،دار المعارف القاهرة ،
ـ شذا العرف في فن الصرف ، احمد الحمالوي ، دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،  

٢٠٠٠،  ١٤٢٠  .  
بد عالهمداني تحقيق محمد محيي الدين عقيل  ناب،  كمال نباعلى الفية ـ شرح ابن عقيل 

  .مكتبة الهداية ، دار الطالئع ، العراق لحميد ، ا
ـ شرح الحدود النحوية ، الفاكهي ، دراسة وتحقيق ،زكي فهمي االلوسي ،دار الكتب للطباعة 

    ١٩٨٨والنشر ،الموصل ،
، تصحيح وتعليق ،يوسف حسن عمر ، مؤسسة  ـ شرح الرضي على الكافية ، الرضي االستراباذي

  .  ١٣٨٤ ٢، ايران ، طالصادق للطباعة والنشر 
ـ شرح شافية ابن الحاجب ، رضي الدين االستراباذي ، تحقيق محمد نور الدين الحسن ،محمد 

الزفزاف ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب العلمية 
                                                                                                                             ت                                                        .،بيروت لبنان ، د

ار احياء التراث ـ شرح نهج البالغة ، ابن ابي الحديد ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، د
                                                                                     .                                                                                                 ١٤٢٦ ١العربي ،ط

ـ شرح نهج البالغة ، ابن ميثم البحراني ،منشورات مؤسسة النصر ، المطبعة الحيدرية طهران .
،١٣٧٨ .  



 ١٧١

ـ الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كالمها ، ابن فارس ، علق عليه احمد حسن  
،  ١٤١٨ ١بسبح ، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط

١٩٩٧  .  
.                                                     ت.د ١ـ الصافي في تفسير كالم اهللا ،الفيض الكاشاني ،مشهد دار المرتضى ،للنشر ،ط 

لم بيروت ـــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري ،تحقيق ،احمد عبد الغفور عطار ،دار الع
  .  ت.لبنان ،د

صوت االمام علي في نهج البالغة ، حسنى القبانجي ، مؤسسة التراث الشيعي ، النجــف ـ  
                                                                                                                             ١٤٢٦ ١االشرف ، ط

اعة والنشر ـــ الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ، د جابر احمد عصفور ، دار الثقافة للطب
  . ١٩٧٤، القاهرة ، 

راني ، د محمد حسين الصغير ، الجمهورية العراقية ، وزارة الثقافة ، ـ الصورة الفنية في المثل الق 
  .                                                                                   ١٩٨١دار الرشيد للنشر ، 

) ٥(يي الدين البرادعي ، مجلة المنهاج ، العدد ـ الصورة الفنية في نهج البالغة ، د خالد مح
  . ١٩٩٧السنة الثانية ، 

ـــــيروت ،ط  ــــ    . ١٩٦٧ ١ـ ضبط نص نهج البالغة ،صبحي الصالح ،بـــ
                                                                                 ١٩٨١د للنشر ،بغداد ،ـــ الطبيعة في القران الكريم ، د كاصد ياسر الزيدي ، دار الرشي 

تب ــمراجعة محمد عبد السالم شاهين ،دار الكـ الطراز المتضمن السرار البالغة ، العلوي ،
   .  ١٩٩٥،  ١٤١٥ ١العلمية بيروت لبنان ،ط

عية ـــــة ، محمود سليمان ياقوت ،دار المعارف الجامـ ظاهرة التحويل في الصيغ الصرفي 
                                                          .                                                                      ١٩٨٥،االسكندرية ، 

     ١٤١٢،  ١عودية ، طــمنامة الس، د نذير حمدان ، دار الـ الظاهرة الجمالية في القران الكريم 
١٩٩١  .  

شر ـــ ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي ، طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية للطباعة والن 
                                                                                                             ١٩٨٢والتوزيع ، 

                              .  ٢٠٠٦،  ١٤٢٧فكر دمشق ، ــــــــرة القرانية ، مالك بن نبي ، دار الـ الظاه
اق عربية ، ــــ ظالل المعنى بين الدراسات التراثية وعلم اللغة الحديث ، علي زوين ، مجلة اف

١٩٩٠                                                                  .                                                                                                                                       



 ١٧٢

داد ، ـــ عبقرية االمام علي ، عباس محمود العقاد ، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع ، بغ
٢٠٠١ .  

ـــ، د عمر فروخ ،دار الكت ـ عبقرية اللغة العربية    ١٩٨١اب العربي ،بيروت ،ـــــ
 ١ـ العربية الفصحى نحو بناء لغوي جديد ، هنري فليش ،ترجمة عبد الصبور شاهين ،القاهرة،ط

١٩٦٦.  
وزيع ،القاهرة ــــ العربية وعلم اللغة الحديث ، محمد محمد داوود ،دار غريب للطباعة والنشر والت 
،٢٠٠١   

لغموض، دراسة لغوية في داللة المبنى على المعنى ،د حلمي خليل ،دار المعرفة ـ العربية وا
   ١٩٨٨ ١الجامعية ، القاهرة ط

 ٢ادر بيروت ، طـــ العقد الفريد ، ابن عبد ربه االندلسي ،تحقيق ،د محمد التونجي ،دار ص
٢٠٠٦.  ١٤٢٧   .  

  .١٩٦٦ندرية ،ــ، االسك ـ علم اجتماع االدب ،عاطف احمد فؤاد ،دار المعرفة الجامعية
ـ علم الجمال وقراءات النص الفني ، د عفيف البهنسي ،دار الشرق للنشر ،مطبعة العجلوني 

                                                                                           . ٢٠٠٤ ١دمشق ،ط
 ١٤٠٢ ١ت ،طـوبة للنشر والتوزيع ، الكويـ علم الداللة ، احمد مختار عمر ،مكتبة دار العر 

،١٩٨٢     
عة ــــ علم الداللة ، بالمر ، ترجمة مجيد الماشطة ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،الجام

  .                                                         ١٩٨المستنصرية ، ،
ع ،االردن ،اربد ــ،هادي نهر ،دار االمل للنشر والتوزي ـ علم الداللة التطبيقي في التراث العربي ،د

  . ١٤٢٤،٢٠٠٧،  ١،ط
 ـ علم اللغة المعاصر مقدمات وتطبيقات ،يحيى عبابنة وامنة الزعبي ،دار الكتاب الثقافي ،االردن 

    ٢٠٠٥.  ١٤٢٦اربد ،
ـ . ١٩٩٧ ٢ة ،طـ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، د محمود السعران ،دار الفكر العربي القاهر 
   ٢٠٠٠اء ــعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق ، صبحي ابراهيم الفقي ،القاهرة ،دار قب

                                                                           ٢٠٠٦،١٤٢٧،  ١رة ،طـــ علم المعاني ، عبد العزيز عتيق ، دار االفاق العربية ،  القاه 
بيروت لبنان ـ علوم نهج البالغة ، محسن باقر الموسوي ، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر ، 

    . ٢٠٠٢،  ١٤٢٣ ١، ط
                         .    ١٩٩٧ـ علي بن ابي طالب سلطة الحق ، عزيز السيد جاسم ،مكتبة االنتشار العربي ،بيروت 



 ١٧٣

ـ العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده ، ابن رشيق القيرواني ،تحقيق محمد محيي الدين عبد  
                                                                     .                                       ١٩٧٢لجيل بيروت ،الحميد ، دار ا

ار د عبد الرحمن حماد ،دحمـ عوامل التطور اللغوي ،دراسة في نمو وتطور الثروة اللغوية ،ا
  .  ١٩٨٣.  ١٤٠٣ ١االندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،ط

ـ العين ، الخليل بن احمد ، تحقيق ، د مهدي المخزومي ،ود ابراهيم السامرائي ، مؤسسة  
      .                                                                                            ١٤١٤ ١الميالد ، قم ط

ـ الفاصلة في القران ، الحسناوي ،  محمد الحسناوي ،المكتب االسالمي بيروت ،دار عمار  
    ١٩٨٦، ١٤٠٦ ٢،عمان ،ط

ـ فتح القدير ،الشوكاني ،ضبطه وصححه ،احمد عبد السالم ،دار الكتب العلمية بيروت لبنان  
،١٩٩٤،  ١٤١٥  

،  ١٤٢٠ ٦ة الخانجي القاهرة ،طـ فصول في فقه العربية ، د رمضان عبد التواب ، مكتب
١٩٩٩   

ـ فعالية القراءة واشكالية تحديد المعنى في النص القراني ،محمد بن احمد جهالن ،دار صفحات 
  ٢٠٠٨للدراسات والنشر ،دمشق ،

    ١٩٦٦، ١٣٨٦ـ الفعل زمانه وابنيته ، د ابراهيم السامرائي ، مطبعة العاني ،بغداد ،  
 ١٤٠٤ر الدين ،المؤسسة الجامعية للطباعة والنشر ،بيروت ،ـ الفعل والزمن ،د عصام نو 

.١٩٨٤   
   . ١٩٩٠ـ فقه اللغة ،د حاتم الضامن ،مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل ،

  ـ فقه اللغة وسر العربية ،الثعالبي ،تحقيق مجدي فتحي السيد ،المكتبة التوفيقية القاهرة  
لقران عند محيي الدين ابن عربي ،د نصر حامد ابو زيد ،المركز ـ فلسفة التاويل دراسة في تاويل ا

                                                                                                                             . ٢٠٠٣، ٥طالثقافي العربي ،الدار البيضاء ،
ـ الفكر العربي وااللسنية ،عبد السالم المسدي ،بحث منشور ضمن كتاب اللسانيات واللغة 

  .  ١٩٧٨العربية ،تونس 
 .،ترجمة هادي اليوسفي ،دار التبليـــــغ.ـ في رحاب نهج البالغة ، مرتضى مطهري   

       ١٩٧٨المي،االس
  .  ١٩٨٢ـ في سيمياء الشعر القديم ، محمد مفتاح ،دار الثقافة ، الدار البيضاء ، 
ـ في ظالل نهج البالغة محاولة لفهم جديد ،محمد جواد مغنية ، مؤسسة الكتاب االسالمي  

  .٢٠٠٥، ١٤٢٦ ٢،ط



 ١٧٤

ــرف ،د امين علي السيد ، دار المعارف ،مصر ،ط   ١٩٨٥، ٣ـ في علم الصـــــ
ـ في قراءة النص  ، قاسم المومني ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،وزارة الثقافة عمان االردن 

  .     ١٩٩٩ ١،ط
.                                                                     ٢٠٠٣اهرة ،ـــــ في اللهجات العربية ،د ابراهيم انيس ،مكتبة االنجلو مصرية ،الق 

.                                                  ١٩٨٥ ٣ـ في معرفة النص ،د يمنى العيد ،دار االفاق الجديدة ،بيروت لبنان ط
 ٢ـ في النحو العربي نقد وتوجيه ،د مهدي المخزومي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط

٢٠٠٥  .  
   ١٩٧٨م ،دار المعرفة ،بيروت ،ـ الفهرست ، ابن الندي 
ـ القاموس المحيط ، الفيروز ابادي ،اعداد وتقديم ،محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار احياء  

                                                                                                     ٢٠٠٣، ١٤٢٤، ٢التراث العربي بيروت لبنان ،ط
ابراهيم محمود خليل ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،سورية د، راءة معاصرة في اعجاز القران ،ـ  ق
  .  ٢٠٠٢ ١،ط

،  ١٤٢٨ ٢ـ القران في االسالم ، محمد حسين الطبطبائي ، مؤسسة الثقلين ،دمشق ،ط 
٢٠٠٧     

 ١ـ   القران في مدرسة اهل البيت ،هاشم الموسوي ،مركز الغدير للدراسات االسالمية ،ط
٢٠٠٠. ١٤٢٠                                                                                                                       .

   ١٩٩٦،د منذر عياشي ،بيروت دار التنوير  ـ القران وعلم القراءة ، جاك بيرك ،ترجمة
                                                                                              ١٩٨٩ـ القران وعلم النفس ، د ،محمد عثمان نجاتي ،دار الشروق القاهرة ، 
 ٢٠٠٤، ١٤٢٤ ٢بيروت لبنان ،ط القران ونهج الحضارة ،عبد الشهيد الستراوي ،دار العلومـ 

                                                                                                      .      
) ٧(ددـــ قضايا اسالمية ،مجلة فكرية اسالمية ، اصدار مؤسسة الرسول االعظم ،ايران ،الع

١٩٩٩.  ١٤٢٠                         .                                                                                                                                                
           .                                                 ١٩٦٥ـ قضايا الشعر المعاصر ،نازك المالئكة مكتبة النهضة بغداد ، 

ـ قضايا لغوية قرانية ،دراسات نظرية وتطبيقية في المنهج االصولي لتحليل النص القراني ، د عبد 
.                                                                  ٢٠٠٣،  ١٤٢٤ ١االمير كاظم زاهد ،مطبعة انوار دجلة ، بغداد ،ط

اخالقية بين السيد محمد صادق الصدر والشيخ محمد اليعقوبي ـ قناديل العارفين ، مراسالت 
   . ١٤٢٦ ١،اعداد عبد العظيم االسدي ،النجف االشرف ط



 ١٧٥

 ١٤٠٨   ٣الكتاب ،سيبويه ،تحقيق ،عبد السالم  هارون ،مكتبة الخانجي ، القاهرة ،ط  ـ 
،١٩٨٨  .                                                                                                                                       

                                                                                    .ت.دار التاب العربي ، بيروت لبنان ،د، الزمخشري ،  في تفسير القران  ـ الكشاف
تحقيق ،د محيي الدين ، مكي القيسي ،وعللها وحججها السبع  ـ الكشف عن وجوه القراءات

  . ١٩٨٤ ٣رمضان ،مؤسسة الرسالة بيروت ،ط
                                                         ١٩٩٢ ٢ـ الكلمة دراسة لغوية معجمية ،د حلمي خليل ،دار المعرفة الجامعية ،القاهرة ،ط 

قابله واعده للطبع ووضع ، ابو البقاء الكفوي ، ت والفروق اللغوية معجم المصطلحا ـ الكليات 
   ١٩٨٨، ١٤١٩ ٢حواشيه ،د عدنان درويش ،ود محمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،ط

       ٢٠٠٧ ١ـ لسان العرب ، ابن منظور ،دار صادر بيروت ، ط 
   ١٩٨٤شر ،ـ اللسانيات من خالل النصوص ، عبد السالم المسدي ، الدار التونسية للن

ـ لسانيات النص مدخل الى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ،المركز الثقافي العربي ، الدار  
  .    ٢٠٠٦ ٢البيضاء ، ط

 ١٤٢٢ ١ـ اللسانيات وافاق الدرس اللغوي ،د احمد محمد قدور ،دار الفكر ،دمشق ،ط 
،٢٠٠١       
.                                        ٢٠٠٧ ٢االنماء الحضاري ، ط، د منذر عياشي ، مركز )الكلمة (ـ اللسانيات والداللة  

ـ اللغة والتاويل مقاربات في الهيرمونيطيقيا الغربية والتاويل العربي االسالمي ، عمارة ناصر ، دار 
                                           .                                                            ٢٠٠٧ ١االختالف ، ط الفارابي ، منشورات

ـ اللغة الشاعرة ، ، مزايا الفن والتعبير في اللغة العربية ، عباس محمود العقاد ،المكتبة العصرية  
  .  ت .بيروت ،د

في شعر حميد سعيد ، محمد كنوني ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،   ـ اللغة الشعرية دراسة 
  . ١٩٩٧ ١ط
 ١ـ اللغة العربية في اطارها االجتماعي ، مصطفى لطفي ، معهد االنماء العربي ، بيروت ،ط 

١٩٧٦                                                                                      .                     
ـ  ٢٠٠٤،  ١٤٢٥ ٤ـ اللغة العربية معناها ومبناها ، د تمام حسان ، عالم الكتب ،القاهرة ،ط 

اللغة ، فندريس ، تعريب محمد الدواخلي ومحمد القصاص ، مطبعة لجنة البيان العربي ، القاهرة 
 ،١٩٥٠ .  
  ت.لرسالة الحديثة ،االردن عمان ،دـ لغة القران الكريم ، د، عبد الجليل ابراهيم ، مكتبة ا 



 ١٧٦

 ١٩٨١ـ لغة القران الكريم  في جزء عم ،د ، محمود احمد نحلة ، دار النهضة العربية بيروت ، 
   . ٢٠٠٧،  ١ـاللغة وسيكولوجية الخطاب ،د سمير شريف ستيتيه ،وزارة الثقافة ، عمان ،ط.

لوهاب مراجعة يوئيل يوسف عزيز ، ـ اللغة والمعنى والسياق ، جون الينز ، ترجمة عباس صادق ا
  .                                                              ١٩٨٧دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، 
                                  ١٩٩٨يل ،فاضل السامرائي ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،ـ لمسات بيانية في نصوص من التنز 

  . ١٩٨٢ ١ـ اللمع في العربية ،ابن جني ، تحقيق ،حامد المؤمن ، مطبعة العاني ،بغداد ،ط
) ٤٠(جدي ، مجلة الموقف الثقافي ، العدد جبار الن) الكتابة بالحذف(ـ مااليقوله النص  

٢٠٠٠  
   ١٩٩٩ـ مباحث في اللسانيات ، احمد حساني ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ـ المباحث اللغوية في العراق ، محاضرات القاها ، د ،مصطفى جواد ،على طلبة قسم الدراسات  
  .   ١٩٥٥،، مطبعة لجنة البيان العربي االدبية واللغوية

ـ مبادئ النقد االدبي ، ريتشاردز ، ترجمة مصطفى البدري ، المؤسسة المصرية العامة للتاليف 
   والترجمة والطباعة والنشر

  ٢٠٠٠ ١ـ المتخيل الشعري ، محمد صابر عبيد ، العراق ، االتحاد العام لالدباء ، ط
د علي بيضون ،دارالكتب منشورات محم.ـ المثل السائر في ادب الكاتب والشاعر ، ابن االثير 

  .                                                        ١٩٩٨،   ١٤١٩ ١العلمية بيروت ،لبنان ،ط
ـ المجال الداللي بين كتب االلفاظ والنظرية الداللية الحديثة ، علي زوين ، مجلة افاق عربية ،  

  ١٩٩٢) ١(العدد 
  ١٣٧٨سيد احمد حسيني ، مطبعة دفتر نشر اسالمي ، ـ مجمع البحرين ، الطريحي ، تحقيق 
   . ١٣٧٩ـ مجمع البيان في تفسير القران ، الطبرسي ، بيروت دار احياء التراث العربي، 

ابر فياض جه طدراسة وتخقيق ،  الرازي ، الدين فخرـ المحصول في علم اصول الفقه  ، 
  ١٩٩٧ ٣طالعلواني،مؤسسة الرسالة بيروت ، لبنان ،

.                                                                                                                             ١٩٨٣.  ١٤٠٣تار الصحاح ، ابو بكر الرازي ، دار الرسالة ، الكويت ، ـ مخ 
  ١٩٨١داد ،ـ المدارس النحوية ، د خديجه الحديثي  ،بغ 
القاهرة ،  ـ المدخل الى دراسة النحو العربي على ضوء اللغات السامية ،د عبد المجيد عابدين ،.

١٩٥١.    
 ٣ـ المدخل الى علم اللغة ومناهج البحث ، د رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي القاهرة ،ط

١٤١٧  



 ١٧٧

ر ـم للتحقيق والطباعة والنشباقر الموسوي ،دار العلو  لمدخل الى علوم نهج البالغة ،محسنـ ا 
  .٢٠٠٣.  ١٤٢٣ ١والتوزيع ، بيروت لبنان ط

  .١٤٢٤ـ المدرسة القرآنية ،محمد باقر الصدر،النجف  
 ١ابن مسعود ، تحقيق محمد الطهراني ، دار الصادقين  ايران ، طـ مراح االرواح في الصرف ، 

١٣٧٩   
د احمد جاد المولى ، علي محمد ـ المزهر في علوم اللغة وانواعها ، السيوطي ،شرح محم

  .   ت.البجاري ، محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار الجيل بيروت ، د
ـ مسائل في فلسفة الفن المعاصر ، جان ماري جويو، ترجمة سامي الدروبي ، دار اليقظة العربية 

                                                            . ١٩٦٥ ٢طدمشق ، للتاليف والترجمة والنشر ، 
ـ المشاكلة واالختالف قراءة نقدية في الشبيه المختلف ،عبداهللا الغذامي ،المركز الثقافي العربي  

  . ١٩٩٤، بيروت 
ــــ مشاهد القيامة في القران ، سيد قطب ،دار الش   .  ت.روق ، القاهرة ، دـــــ

،المؤسسة الدولية للدراسات والنشر ـ مع االمام علي في منهجيته ونهجه ، محمد تقي الحكيم  
  .٢٠٠٢،   ١٤٢٣ ١بيروت ،ط

.                                                                               ١٩٨٧م السامرائي ، عمان دار الفكر ،ـــــ مع نهج البالغة دراسة ومعجم ، د ابراهي 
ضة العربية ـــيث ، محمد احمد ابو الفرج ،دار النهـ المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحد 

  .١٩٦٦،القاهرة ، 
ـ معارف القران ، محمد تقي مصباح اليزدي ، تعريب محمد عبد المنعم الخاقاني ، الدار 

  ١٩٨٨.  ١٤٠٨ ٢االسالمية بيروت ، لبنان ط
  ،  ١٤٠١، ١طـ معاني االبنية في العربية ، د فاضل السامرائي ، جامعة الكويت ،الكويت ،  

   ١٩٧٨ ٣ـ المعاني في ضوء اساليب القران ، عبد الفتاح الشين ، دار المعارف مصر، ط
  . ١٩٨٠.  ١٩٥٥ق ،احمد يوسف نجاتي ،واخرين ،القاهرة ــ،تحقي.ـ معاني القران ، الفراء 

ر ف ،داـدي ناصاخ اسماعيل شلبي ،واالستاذ علي نجـ معاني القران ،الفراء ،تخقيق د عبد الفت
  .                                                                                          ت.السرور ،د

ـ  معاني القران واعرابه ، الزجاج ، شرح وتحقيق ، عبد الجليل عبده شلبي ، خرج احاديثه 
  .٢٠٠٤،  ١٤٢٤االستاذ علي جمال الدين محمد ،دار الحديث القاهرة ،

  ٢٠٠٧ ١ني النحو ، د فاضل السامرائي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت لبنـان طـ معا 



 ١٧٨

ـ معايير تحليل االسلوب ، ميكائيل ريفاتير ، ترجمة حميد الحمداني ، منشورات دراسات سال  
  ١٩٩٣ ١،البيضاء ، دار النجاح الجديدة ، ط

  ١٤٢١ ٢لنشر االسالمي،قم طـ معجم الفروق اللغوية ،ابو هالل العسكري تحقيق مؤسسة ا 
ـ معجم المصطلحات البالغية وتطورها ، احمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، 

١٩٨٣،  ١٤٠٣    
ـ المعجم المفهرس اللفاظ القران ، محمد فؤاد عبد الباقي ، منشورات ذوي القربى ، ايران ،  

    ١٣٨٤  ٣ط
دشتي ،سيد كاظم محمدي ،مؤسسة انتشارات  ـ المعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغة ،محمد

  . ١٣٨٠مشهور ،قم ،
.                                           ١٩٨٩ـ معجم النقد العربي القديم ،د  احمد مطلوب دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ، 

اهللا  ـ المعجم الوسيط ،د ابراهيم انيس ،عبد الحليم منتصر ،عطية الصوالحي محمد خلف 
                                                                        ١٩٧٢،  ١٣٩٢ ٢االحمر ،القاهرة، ط

ـ المعنى االدبي من الظاهراتية الى التفكيكية ، وليم راي ، ترجمة يوئيل يوسف عزيز ،دار المامون 
  .  ١٩٨٧للترجمة والنشر ، 

ابن هشام االنصاري ،تحقيق ،د مازن المبارك ، ود محمد  ـ مغني اللبيب عن كتب االعاريب ،
  . ١٩٧٩ ٥علي حمد اهللا ،دار الفكر بيروت ،ط

ـــ مفاهيم القران ،محمد جعفر سبحاني ، مطبعة اع  ــــ ــــ                                                                  ١٤٢٥تماد قم ،ــ
ــحقت.مفتاح العلوم ، السكاكي .ـ .                                                                                                                             ١٤٠٠يق ،د اكرم عثمان يوسف ،بغداد ،ــــــ

نشورات طليعة ـــ مفردات الفاظ القران ، الراغب االصفهاني ، تحقيق ،صفوان عدنان داوودي ،م
     . ١٤٠٨،  ٢طقم ، النور ،

ـــ المفص. ــــ ــل ، الزمخشري ، دار الجيــ ــــ ــــ                                                                              ٢ل بيروت ،طــ
 ١٩٩٨ ٤يروت المركز الثقافي ،طـــمفهوم النص دراسة في علوم القران ، نصر حامد ابو زيد ، بـ 
.  
  .١٣٩٩، ١٣٧٩. كر ،ــــ مقاييس اللغة ، ابن فارس ، تحقيق عبد السالم هارون ،دار الف 
                                ت.ب بيروت ، دـــــ، عالم الكت ـ المقتضب ، المبرد ، تحقيق ، محمد عبد الخالق عضيمة 
بيروت،  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،تحقيق ، خليل شحادة ، ،ـ المقدمة ،ابن خلدون  

  .١٤٢٤،٢٠٠٤ـان ،ـــلبنـــ
ــــ من اسرار اللغة ،د ابراهيم انيس ، مكت  ــــ   .  ٢٠٠٣ ٨بة االنجلو مصرية ، طـ



 ١٧٩

ن بالغة االمام علي في نهج البالغة ، دراسة وشرح الهم الصور البالغية ، عادل حسـن ـ م 
   . ٢٠٠٦ ١االسدي ، ط

ـــتبة نهضة مصر ، القاهرة ،ط   ١٩٥٠ ٣ـ من بالغة القران ،احمد بدوي ،مكــــــ
ـــ مناهج البحث في اللغة ،د تمام حسان ، دار الثقافة مص ــ ــــ                                                      .     ١٩٧٩،  ١٤٠٠ر ،ــــ

ربى ، قم ، ــ منة المنان في الدفاع عن القران ، محمد محمد صادق الصدر ، منشورات ذوي الق 
  .    ١٤٢٦ ١ط

ــــــ من سمات االداء في ثقافة العرب االولين ، بلقاسم بلع   )  نت(رج بن حمد ، ــــ
لوم ـــي في القران الكريم ،محمد سليمان  العبد ، المجلة العربية للعـ من صور االعجاز الصوت 

    ١٩٨٩لسنة ) ٣٦(االنسانية ،العدد 
ـ من . ١٩٩٥، ١٤١٥،  ١ت ،طـــ من قضايا اللغة ،د ،مصطفى النحاس ، مطبعة جامعة الكوي

مجلة اهللا ،سين  فضل ــوحي القران وثالثية الظهور والرواية والعقل ،مقابلة مع السيد محمد ح
                                               . ١٤٢٠قضايا اسالمية ،العدد السابع ،

 ٤المية طهران ،طـالبالغة ، حبيب اهللا الهاشمي الخوئي ،المكتبة االسـ منهاج البراعة في شرح  
١٤٠٥  

ن الثقافية العامة ـ منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث ،علي زوين ،دار الشؤو  
   ١٩٨٦  ١بغداد ،ط

لة قضايا ــ المنهج الترابطي ونظرية التاويل دراسة في التفسير الكاشف ،جواد علي كسار ،مج.
     . ١٤٢٠اسالمية ،العدد السابع ،

مية ــــ منهج الخليل في دراسة الداللة القرانية  في كتاب العين ،د احمد نصيف الجنابي ،المعج
  .   ١٤١٢،١٩٩٢الندوة التي عقدها المجمع العلمي العراقي ، العربية ابحاث

بور شاهين ، ــــ المنهج الصوتي للبنية العربية ، رؤية جديدة في الصرف العربي ، د عبد الص 
                    ،                                                                     .          ١٩٨٠، ١٤٠٠مؤسسة الرسالة بيروت ، 

 ١شر ، طــــ منهجية القران المعرفية ، محمد ابو القاسم حاج حمد ،دار الهادي للطباعة والن
٢٠٠٣،  ١٤٢٤   .  

ـ المهذب في علم التصريف ،د هاشم طه شالش ،ود صالح الفرطوسي ،ود عبد الجليل العاني  
  .١٩٨٩،مطبعة التعليم العالي ،الموصل  

ريخ البالغة ، د ،مازن المبارك ،دار الفكر المعاصر بيروت ،ودار الفكر دمـشق، ـ الموجز في تا.
  . ١٩٦٥   ٣ط



 ١٨٠

   ١٩٦٥ ٣اهرة ، طــــــ موسيقى الشعر ، د ابراهيم انيس ،مكتبة االنجلو مصرية ، الق 
    رة ، ــ الموسيقى الكبير ، الفارابي ، تحقيق ،غطاس عبد الملك خشبة ،دار الكتاب العربي ،القاه 

١٩٦٣                          
رف العربي ـــ الموسيقى والغناء عند العرب من الجاهلية الى القرن العشرين ، خازن عبود ، دار الح

  .    ٢٠٠٤ ١،بيروت لبنان ، ط
ـ .   ١٤٠٤عة االداب ،ـــ مواهب الرحمن في تفسير القران ،السبزواري ،النجف االشرف ،مطب 

.                                                                                                                            ١٣٩٧ ٣المية ،طـقران ، السيد الطبطبائي ،طهران دار الكتب االسالميزان في تفسير ال
باعة ـليعة للطــــجابري ،  دار الطمحمد عابد ال د،ـ نحن والتراث قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي ،

  . ١٩٨٠ ١والنشر ، بيروت ،ط
كر ــ نحو نظرية اسلوبية لسانية ، فيلي سانديمروس ، ترجمة خالد  محمود جمعة ، دار الف 

  .. ٢٠٠٣.  ١٤٢٤  ١دمشق ، ط
ــــ النحو الوافي ، د عباس حسن ،دار المع    ١٩٧١،   ١٩٦٤ارف ، مصر ،القاهرة ،ــ

لباء في طبقات االدباء ، ابو البركات االنباري ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، دار ـ  نزهة اال
.                                                                                                                            ت .نهضة مصر للطباعة والنشر ، العجالة القاهرة، د

 ٣رة ، طــ نشاة اللغة عند االنسان والطفل ، د عبد الواحد وافي ، مطبعة العالم العربي ، القاه 
١٩٧١                                                                                                                    .     

ـ النص ، السلطة ، الحقيقة ،الفكر الديني بين ارادة المعرفة وارادة الهيمنة ، نصر حامد ابو زيد 
  .  ١٩٩٧ ٢،المركز الثقافي العربي بيروت ،الدارالبيضاء ،ط

ـ  ١٩٩٧ ١ـ النص القراني امام اشكالية البنية والقراءة ، طيب تيزيني ،دار الينابيع ،دمشق ،ط
ــاق الكتالنص القراني واف .                                              ١٩٩٣ ١ابة ، ادونيس ، دار االداب بيروت لبنان ، طـــــــ

   ١٤٢١د العاشر ، ـالمات في النقد ، المجلـــ نظريات قراءة النص ، لمياء ياعشن ، مجلة ع 
.                                   ١٩٦٢  ٣دين صبحي ،طرية االدب ، رينيه ويليك ، اوستن وارين ، ترجمة محيي الـــ نظ 
يد محمد عمار ،دار الفكر ـــ نظرية االعجاز القراني واثرها في النقد العربي القديم ، احمد س 

  .  ١٩٩٨دمشق ،
ـ نظرية التوصيل في النقد االدبي العربي الحديث ،سحر كاظم حمزه ،اطروحة ماجستير جامعة 

  .  ٢٠٠٣بابل ، 
، ناظم عوده خضير ، اطروحة  سة، انتاج وتداول المصطلح النقديدرانهج ـ النظرية العربية  

                                                                                                                             ٢٠٠٦دكتوراه ، جامعة بغداد ، 
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الدار العربية للعلوم ناشرون ـ نظرية النص من بنية المعنى الى سيميائية الدال ،حسين خمري ،
  .   ١٤٢٦. ٢٠٠٧ ١،منشورات االختالف ،ط

حديث من المحاكاة الى التفكيك ،د ابراهيم محمود خليل ،دار المسيرة للنشر ـ النقد االدبي  ال
.                                                                                                                             ٢٠٠٣ ١والتوزيع ،عمان ،ط

ــــ نقد الخ. ــــ   . ٢٠٠٣طاب الديني ، نصر حامد ابو زيد ،القاهرة ،ــــــ
.  ١٩٨٣ ١ـ النقد والحداثة ،د عبد السالم المسدي ، دار الطليعة للطباعة والنشر ،بيروت ،ط 

ة االعجاز ،فخر الدين الرازي ، تحقيق ،د ابراهيم السامرائي ، و،د  محمد ـ نهاية االيجاز في دراي
  . ١٩٨٥بركات حمدي ابو علي ،دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان  االردن ، 

ـ النهاية في غريب الحديث واالثر ، ابن االثير ، تحقيق طاهر احمد الزاوي ومحمود احمد 
.                                                                                                                             ١٣٢١النشر والتوزيع ، قم ايران ، الطناحي ، مؤسسة اسماعيليان للطباعة و 

  .   ١٤٢٧ ٢ي الصالح ،قم المقدسة ،طـــصبح، جمع ) ع(االمام علي  الغة ، ـــ نهج الب
 ١دسة ،طـــمحمد عبده ، منشورات ذوي القربى ، قم المق،جمع ) ع(االمام علي  ـ نهج البالغة ،

١٤٢٧                                                
تب صنعاء ــ النيابة النحوية من خالل القران الكريم ،انماطها ودالالتها ،د هادي نهر ، دار الك 

                  .                                                                                       ٢٠٠٢.  ١٤٢٣ ١،ط
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                                                        ) من لفظ القران والكتاب في نھج البالغة )ع(ه االمام ما ذكر )١(رقم  ملحق (  
  
  

                                                                     ))اصح الذي الیغش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ھذا القران ھو الن) :((ع(قال 
     ))رانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الراي على القیعط: (()ع(قال  
ال   ران: (( )ع(ق زاء الق الین الج دامھم ت افون اق .                                 ))فص

ال  دكم: (( )ع(ق ر مابع اقبلكم وخب ا م ران نب ي الق .                                                       ))ف
ال  فوه):((ع(ق ى فاستش ن غن ران م ل الق د قب                                                       .                     ))والالح

ال  ران(( ): ع(ق د الق ا عن ا ان یجعجع ذنا علیھم .                                                    ))فاخ
ال  ھ(( ) :ع(ق ائتم ب ران ف ھ الق ك علی ائل فمادل ا الس انظر ایھ .                                                              ))ف

ال  وا(( ) :ع(ق ران) :واعلم ل الق ك بحب .                                                                        ))وتمس
ال ھ (( ):ع(ق د كل ین الزھ رب ن الق ین م .                                                                 ))انكلمت

ال  ران(( ):ع(ـ ق ذا الق ل ھ دا بمث ظ اح م یع بحانھ ل .                                                                             ))وان هللا س
ال  القران ا(( ) :ع(ـ ق اطق ف امت ن ر وص ر زاج .                                                              ))م

   ))اال ان كل حارث مبتلى في حرثھ وعاقبة عملھ غیر حرثة القران فكونو من حرثتھ(( ):ع(قال 
مھ(( ):ع(الق ران االرس ن الق ى م .                                                ))الیبق

ال ران(( ):ع(ـ ق ل الق دنیا بتاوی ب ال ى طل دوت عل .                                                                                        ))فع
ال ران:((ـ ق ازل الق ن من انزلوھم باحس .                               ))ف

ال ران: (()ع(ق ل الق كون بحب .                                                                             ))متمس
ال ران: (()ع(ق م الق ى حك ا ال د دعوتن                                                       .            ))وق

ران((   ):ع(الق ي الق                                                                                )).هللا هللا ف
ال احكموه((  ):ع(ق ران ف وا الق ذین تل واني ال ى اخ                                                   )).اوه عل

ال ان((  ):ع(ق ادة او نقص ھ بزی ام عن د االق ن اح ران م ذا الق الس ھ                                       )).وماج
ال ق ((  ):ع(ـ ق ھ عمی ق وباطن اھره انی ران ظ .                                                       ))وان الق

ال ھ (( ):ع(ـ ق ي حكم ران ف ا الق ا اجبن                                                                      )). ولكن
ال ران(( ):ع(ـ ق ذب الق د ك ذا فق دقك بھ ن ص                                                                 )). وم

ال احكموه):ع(ـ ق ران ف راوا الق .                                                                                وق
ال ران(( ): ع(ـ ق ات الق ا ماام                                                                               )).ویمیت

ال  دا (( ):ع(ق ث هللا محم د)ص(فبع ران ق ھ بق .                                                                                      ))بین
ال رحمن(( ):ع(ـ ق وز ال م كن ران وھ رائم الق یھم ك .                                                                                    ))ف

ال ق(( ):ع(ـ ق ن ینط تنطقوه ول                                                                       )). فاس
ال ھ((  ):ع(ق فع فی ة ش وم القیام ران ی ھ الق فع ل ن ش .                                                                 ))م

ال ین(( ):ع(ـ ق ل هللا المت ھ حب ران فان ذا الق                                                              .           )) ھ
ال وه((    ):ع(ـ ق ال وج ران حم ان الق                                                                           )). ف

ال عارا((  ):ع(ق ران ش ا والق ا طیب ذوا ماءھ                                     )).واتخ
ال ي (( ):ع(ق ى النب زل عل ران ان ذا الق                               ))).ص(ان ھ

ال د ان(( ):ع(ق ى الوال د عل ق الول ران  وح ھ الق ھ ویعلم ن ادب مھ ویحس ن اس                          )). یحس
ال ا(( ):ع(ق یكم مبین م ف اب ربك ھ كت ھ وحرام                                                                   )).حالل
ال ھ((  ):ع(ـ ق اب ترك ي الكت رخص ف ھ وم اب فرض ي الكت ت ف ابین مثب .                                        ))م

ال طور((  ):ع(ـ ق اب المس ھور والكت دین المش لھ بال                                                              )).ارس
ال اب(( ):ع(ـ ق اقي الكت ا ب ادة علیھ ي الج طى ھ ق الوس                                                )). والطری

ال اب (( ):ع(ـ ق ن الكت ور م لعة اب یھم س یس ف                                                                   )). ل
الـ  ا((  ):ع(ق ھ بعض دق بعض اب یص                                                                     )). ان الكت
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ال اب هللا(( ):ع(ـ ق ا كت الف فیھ دع یخ ام تبت                                  )).واحك
ال ال((  ):ع(ـ ق رض االمث اب هللا تع ى كت                                                                       )).وعل
ال یما(( ):ع(ـ ق ا وخص اب حجیج ى بالكت                                                                      .))وكف

ا يء(( ):ع(لـ ق ل ش ا لك اب تبیان یكم الكت زل عل                                                                   )).وان
ال ھ(( ):ع(ـ ق ن زمام اب م ن الكت د امك                                                                              )).ق
ال ى ا(( ):ع(ـ ق اب عل ل الكت د حم ھق                                                                            )). رائ

ال اب((  ):ع(ـ ق ي الكت یس ف ا ل ھ مم یطان علم ك الش .                                                       ))وماكلف
ال اب(( ):ع(ـ ق ة ای ل غیب اب ولك ل كت ل اج                                                .                     ))فلك

ال ھ(( ):ع(ـ ق اب اجل غ الكت ى اذا بل                                                                         )). حت
ال ر ((  ):ع(ق ر قاص م غی ھ عل اه كتاب .                                                          ))واحص

ال ي((  ):ع(ق اب لمع                                                                                  )). وان الكت
ال ھ(( ):ع)ق اس ب ق الن نحن اح اب هللا ف ي كت دق ف م بالص اذا حك .                                            ))ف

ال اب ((  ):ع(ـ ق ن الكت اة ع                                                                                       )). جف
ال ركم (( ):ع(ـ ق ین اظھ اب هللا ب                                             )).وكت

ال ھ((  ):ع(ق ون ب ھ وتنطق رون ب اب هللا تبص                                  )).كت
ال نة (( ):ع(ق اب والس ت الكت ي می                                                              .))ویحی

ھ (( ):ع(قالـ اب حملت ذ الكت د نب                                               )).فق
ال یھم(( ):ع(ق ا ف اس ولیس ي الن ان ف ك الزم ي ذل ھ ف اب واھل                                               )).فالكت

ال امھم (( ):ع(ـ ق اب ام یس الكت اب ول ة الكت انھم ائم .                           ))ك
ال اب(( ):ع(ق یكم بكت .                                                                                     ))هللا  وعل

ال ادي((  ):ع(ـ ق اب الھ يء والكت النور المض ھ ب                                                              )). ابتعث
ال اطق وا(( ):ع(ـ ق اب ن ا بكت وال ھادی ث رس ائمان هللا بع ر ق .                                                  ))م

ال الى(( ):ع(ـ ق اب هللا تع ل بكت ا العم م علین .                                                                 ))ولك
ال اب ((  ):ع(ـ ق تكم الكت د دارس .                                                 ))ق

ال ابیحھ(( ):ع(ـ ق ا مص ورا التطف اب ن ھ الكت زل علی م ان .                                                               ))ث
ال اب هللا((  ):ع(ـ ق ى كت رت ال ي نظ ت ال ا افض ا فلم ع لن ا وض .                                                ))وم

ال اب هللا (( ):ع(ـ ق ى كت ا ال دعوني جزع .                                                                     ))ت
ال اب هللا (( ):ع(ق ى كت مھا عل                                                )).لنقس

   )) اب هللاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعض في كتــــــــــــــــــــولى ببھم اــــــــــــــبعض(( ):ع(قال
ال دء((  ):ع(ـ ق اب هللا وان ابت یم كت                                                                         )).ك بتعل

ال اب هللا((  ):ع(ـ ق ي كت ة ف                                                                            )) او فریض
ال اب هللا (( ): ع(ق ى كت اھم عل ك وای                                                                    )).احمل

ال  ھ :  (( ).ع(ق دعون الی اب هللا ی ى كت م عل                                          )).انھ
ال ا (( ):ع(ـ ق اد عبث اب للعب زل الكت م ین                                                                           )).ول
ال وا((  ):ع(ـ ق م علم اب وبھ م الكت م عل                                                                         .))بھ

ال ھ (( ):ع(ـ ق ن كتاب تحفظكم م ا اس اس فیم ا الن .                                                       ))هللا هللا ایھ
ال ھ((  ):ع(ـ ق ھ دین ن كتاب زل م ا ان م فیم                                                                        )).ولك

ال ب(( ):ع(ـ ق م س ى لھ وا راوهفتجل ر ان یكون ن غی ھ م ي كتاب .                                        )) حانھ ف
ال ھ (( ):ع(ـ ق ى كتاب تقیموا عل ا هللا فاس تم ربن د قل .                                                           ))وق

ال ھ(( ):ع(ـ ق ن كتاب ة م ده فریض ى ح ع عل                                                                   )).ووض
                                                                      ))حكم كتابھ ــــــــــــــــــــرد الى هللا االخذ بمـــــــــــــــــــــــــــــلفا(( ):ع(ــــــــــــالق     ــــ



 
  
  

Abstract  
  
  
  
  
  
  

According to Burses statement that human activity is totally 
semiosemantic the prent study entitled "The semantic Effect of the koran 

on Nuhjulbalghi "  
Will be of importance . Imam Ali (PBUH) is the most Knowledgeable 
man who devoted his Life to extensive understanding of the Koran . His 
tackling of the Koran is based on thorough cognitive system as regarding 
the approach and the mechanisms What the researcher tries to reflect , in 
the farst chapter is the fact that how the Koranic text is of great 
significance as for Immam Ali and what mechanisms he has to deal with 
that Glorious Book. The following chapters focus on the phonetic, 
morphological, syntactic and contextual denotations in this respect . the 
results arrived at are the fruits of the  researchers extensive investigation, 
analysis and evaluation of the books of explanations of Nahjulbalagha, 

the old and modern lingustic studies . 
Among the aims of this study are: firstly, revealing Immam Alis Koranic 
thinking mechanism as compared to that of other Muslims. Secondly. 
Identifying Alis self- readiness as to be all- hearing mind of the Koran 
and the most sublime styles of that Book since he lived the time when the 
said book revealed to the Messenger(PBUH)Immam Ali was individual 
in his understanding and creativity as far as the very meanings of the 
Glorious Koran are concerned. IT is said that Immam Alis speech is less 
than the speech of the Greator and above that of all creatures. Similarly, 
linguists and critics emphasize the fact that the texts of Nahjulbalghi are 

of special unigueness .      
      


