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  اِهللا الّرحمِن الّرحِیِم بسم                            المقّدمُة
  أ ------------------------------------------------------------ 

ن َنطق                     ر َم د خی ى محم م نعلم،والصالة والسالم عل ا َل ان م ن البی الحمُد هللا على ما انعم،الذي عّلم م
حب    بالصواب،وافَضل َمن ُأوتى ا ا،وعلى َص ح األرض وزخرفھ ِھ مل ن   ھلحكمة وَفصل الخطاب،وعلى آل وِم
  .سار على َھدیھ إلى یوم الدین

زا            ا َی ِة وم ن             لكان َنھُج البالغ ِة،ویمنُح َعطاءاٍت سخیًة م واِب الدَّالل ن أب دًا م ًا جدی وٍم باب ّل ی تح ك یف
  .احثین وذلك لَسعِة میادینھ،وتنّوِع مواضیِعھالمعاني ،وھو ِبَمثاَبِة ارٍض ِبكٍر ُتغري الدارسین والب

بر                    ن س ا ال ُیمك اء رحب را ُمتالطما،وفض ّل َبح ھ َظ ت فی ي اّلف ات الت روح والدراس رة الش ع كث وم
ا كت    ع م ھ  بأغواره،أو اإلحاطة بأبعاده،وعند تّتب دود علمي    -فی ي ح ا كانت شروح،أو      -وف ر أّن اغلبھ یظھ

ا ا)١(ٍتترجم یعھ لموض ٍت،أو دراس ن َمواض ات                                )٢(وٍع م د الدراس ن َتزای ّرغِم م ى ال ،وعل
ا  )االقتباس والتضمین(بموضوع  قفیھ ، َیبقى ما یتعّل )٦(،التاریخّیة)٥(،واللغوّیة)٤(،والنحوّیة)٣(البیانّیة ،أو م

  ،ولم ُیعقد )٨(و تلك الدراسة،أ)٧(قریب منھما ُمجّرد إشاراٍت متناثرٍة بین سطوِر ھذا الشرح،أو ذاك وھ
  المقّدمة

  ب -----------------------------------------------------------
ك بصورة     ن ذل لھما المباحث، أو الفصول المستقلة،َبل َمرَّ الباحثون َعلیھا ُمرور ألَكِرام ،ورّبما َنجد شیئا م

د         ارس خصِّصت لَرص ي َوضع فھ املین ف ض الع ود بع ي جھ ح ف ي  واألحادیِثاآلیاِت، أوض ،واألشعاِر اّلت
  .في النصِّ الّنھِجي -فقط -َوردت بصورٍة مباشرٍة

                                         
  .شرح،وترجمة لنهج البالغة) ٣٠٠(دون اكثر من (1)
  .١٥:م،المقدمة،ص١٩٩٧لشیخ محمد تقي التستري،دار أمیر كبیر،طهران،بهج الصباغة في شرح البالغة،ا:ینظر    
  م،١٩٧٨السلم وقضایا الحرب في نهج البالغة،الشیخ محمد مهدي شمس الدین،بیروت،:ینظر مثال (2)

  .١٩٨١، بیروت،٣دراسات في نهج البالغة،الشیخ محمد مهدي شمس الدین،الدار اإلسالمیة، ط:و            
  .م٢٠٠٥،دار األنصار،قم،)ه١٣٥٩(شرح حكم نهج البالغة،الشیخ عباس ألقمي ت:و            

  األدوات البیانیة في خطب الحرب في نهج البالغة،نجالء عبد الحسین الغزال،رسالة ماجستیر،جامعة :ینظر مثال (3)
  .م٢٠٠٢الكوفة،كلیة اآلداب،              

  .١٧٢-١٥٩:م،ص٥،١٩٩٧خالد محمد محي الدین،مجلة المنهاج،ع.علي،د الصورة الفنیة في كالم اإلمام:و            
  .م٢٠٠٢أسالیب ألتأكید في نهج البالغة،أصیل محمد كاظم،رسالة ماجستیر،جامعة القادسیة،كلیة التربیة،:ینظر مثال (4)

  .م٢٠٠٠ة بابل،أسالیب الطلب في نهج البالغة،عدویة عبد الجبار كریم الشرع،رسالة ماجستیر،جامع:و            
  .م٢٠٠٣خصائص الجملة في نهج البالغة،سمیر داود سلمان،رسالة دكتوراة،جامعة البصرة،كلیة اآلداب،:ینظر مثال (5)
  .ق.ه١٣٨٤شرح نهج البالغة البن أبى الحدید،رؤیة اعتزالیة،جواد كاظم منشد،منشورات ذوي القربى،قم، (6)
  شارةالى بعض اآلیات،واألحادیث،واألشعار،واألمثال،وان كان فيلقد حرص شارحو النهج عبر العصور على اال (7)
  ماكان وسیلة من وسائل التفسیر،والشرح،واختلف الشراح راغلبه عفویا بسیطا طارئا،إذ لم یكن هدفا في حد ذاته بقد   
  ،وابن میثم البحرانيفي مقدار السعي في ذلك،وان كان بعضهم قد تمیّز في إفراد مساحة كبیرة لذلك ،كابن أبى الحدید   
  دون سواها  حكثرة االعتماد على هذه الشرو  رمن القدماء،والشیخ التستري من المحدثین،وهذا ما یبرّ    
  .،تصریحا أو تلمیحاوالتضمین في بعض الدراساتاوردت إشارات عابرة لالقتباس  (8)
  .البالغة خصائص الجملة في نهج:و.   اسلوب التوكید في نهج البالغة:ینظر مثال   

  .١٩٧٦األلفاظ القرآنیة في نهج البالغة،السید محمد جعفر الحكیم،مجلة النجف االشرف،:و           
   .م١٩٧٨المثل في نهج البالغة،الشیخ عبد الهادي الفضلي،مجلة رسالة اإلسالم،كلیة أصول الدین،بغداد،:و           

              



وَعلى الّرغم من ذلك كلھ یبقى النصُّ النھجي لیس على مستوى دراستھ كقیمٍة أدبّیٍة بالغّیٍة فنّیٍة ، ولم        
تدعى ا  ا اس رح ، ِمّم ي الشَّ َذه ف ا أخ ب مثلم ذا الجان ي ھ یبھ ف ذ َنص ات ،  يلمضیأخ ع االقتباس ي تتّب ف

رة وغی  مینات ، المباش اثرة ف  روالتض رة والُمتن ا ،   يالمباش ان أنواِعھ اِت ، وَبی روحاِت ، والدراس الش
  .ووظائِفھا ، ووخصاِئِصھا 

ل      –بأنواِعھا  -ومّثل ھذا التناثر لإلشارات االقتباسیة والتضمینیة        ا ُیمّث ین ُمتناقضین ، األّول منھ َوجَھ
د       ُص تقلَّیِن ، َبع ابین ُمس ي ب ٍة نََھَضت ف عوبًة في َتتّبعھا ، والثاني دافعًا ُمغِریًا للخروج ِبھا في َدراَسٍة أكادیمّی

َطلحي   ان ُمص د ِبَبی اس(التمھی مین(و) االقتب ِي   ) التض ا ف دیل لُھم دیث الب َطلح الَح ًة واصطالحًا،والُمص ُلغ
  .شارات سریعةٍٍ كاشفةالدَّراسات الّنقدیة البالغیة الحدیثة في إ

الموروث               ي ب ّنص النھج ق ال ي َعالئ ى َتقّص عى إل ة َتس ة بالغی ات نقدی ى ُمقارب اب عل ض الكت د َنھ َلق
دیني وي( ال دیث النب رآن والح ي ) الق وُروث األدب عر والمث( ، والم ك   )لالش ف َذین دى َتوِظی ة َم ، وَمعِرف

ا ِممّ  ّلالموروثین ، وخَََََََََصاِئص كُ    ا     اِمنُھم ابین ُھم ِي ب ة(استدعى َتصنیفُھما ف ي نھج البالغ اس ف ، ) االقتب
  ).لتضمین في نھج البالغةا(و

تلھمة مِ             یة ، المس ات االقتباس د الَمرجعی َص األّوُل لَرص ول ، ُخصِّ ة فص ى َثالث اُب َعَل وّزع ألب  نوَت
یھا         وي الشریف ، وَتقصِّ دیث النب رآن الكریم والح ى الق ردة ،      مفردات ، وُبن ن المف دءًا م ا ، ِب ان أنواعھ وَبی

ا      ریم ، أو إّن ورودھ رآُن الك دھا الق ي أوج ردة اّلت ي المف ة ھ المفردة القرآنی ود ب النَّص ، والَمقص اء ب وانتھ
ر         ن وجود َتغیی رَّغم م ى ال ي َعل خارج االستعمال القرآني َقلیل ، وَیأخذ بعُضھا خصوصیة االنتساب القرآن

ھ (فیة ، وألَّذي قاَبلُھ اقتباٌس لتراكیَب اخَتصَّت برسوِل اهللا  طفیف في ُبنیتھا الّصر اِبھا   )ص وآل ت بانتس ،ُعِرَف
  . إلیھ 

ي المستویین               نَِّص النَّھجي ، ف ي ال والَفصُل الثاني ُخّصص لبیان اَثر تلك اإلشارات وَمدى توِظیفھا ف
رٍار،       الداللي ، والفّني ، والحدیث عن الجانب الداللي َلم َیكن ع أخیٍر، وتك دیٍم وت ن تق ة ِم ات الَداللی ن العالق

  .ومشترٍك لفظیيٍّ، وترادٍف ، َبل ُھو َحدیٌث َعن الَعطاِء الداللي للمفردات ، والِعباراِت ، والَتراكیب
  .والثالث جاَء لتتّبع َخصاِئص االقتباس الداللیة والفّنیة،َمع َتتّبع َخصائص كلِّ َنوع ِمنھما   
  
  
  

  المقدمة
  ج -----------------------------------------------------------

ة                  َق ُرؤی ى ُوف اوین ، والَتقسیمات عل ي الَعن ابقاتھا ف ة لس وَتوّزع الباُب الثاني َعلى َثالثة فصول ُمماثل
اَب األ     و أّن الب ھ ُھ ھ إَلی نّص     َمنھجیة َدقیقة ، ولِكن ِممَّا َینَبغي التنبیھ َعلیھ ، والَتنوی ا ِلوجود ال وَّل جاء عاِكس

وي الشریف ف    -خاّصة-القرآني ا         يوالحدیث النب ًا إذا م رًا ملحوظ دا كبی ّكال تواج ة ، إذ َش النصوص ألنھجی
ُقوِرن بالمساحة األقل للموروث األدبي ِمن ِشعر وَنثر ، فكان ذلك عنصرا ضاغطا للوصول إلى أمرین ،؛  

ض شواھد التضمین       راالضطرا: لھ ، والثانيكبر مساحة باب االقتباس بفصو: األوَّل ى تكرار َبع ي   –إل ف
ة  عر خاصَّ ا والَّت  –الشِّ رة منھ ّیما المباش عھ ، إّال أنَّ    يالِس ي موِض ح ف دوٍد سیتَّض دد َمح ي َع رت ف انَحَص

ك  دَّم     -الشافع ِلي في ذل ا تق ى م ُرؤى البال         -إضافًة إل َق ال ى ُوف ا ، عل ا النظر إلیھ ّدد َزوای و َتع ار  ُھ ة ت ،  ٍةغی
واھد         ك الَش از تل ن ِاكتن ھ ، فضال ع ت فی والصوتیة تارٍة أخرى ، والنحویة ثالثة ،َتَبعٍا للموضوع الذَّي ُدِرَس

  . بالدَّالالت ، وھو الشافع األكبر فیما َتقّدم
 َمع ِإدراٍج لمصادر،وَتلت ھذین البابین خالصة ألھمِّ نتائج البحث التي توصَّل إلیھا الباحث       

  .الموضوع،وَمراجِعھ الّتي ِاعتَمد َعلیھا
  :وھنالك بعض التنویھات الَّتِي ینَبغي االلتفاف إلیھا،وھَي       
و    : أّوال        د أب ھ محم ذي َحّقق ج البالغة الَّ اب نھ ى كت ال إل ا ُیح ة كلھ ي الدراس ي ف نّص النھج ر ال  إّن ذك

  .األكادیمیة في نھج البالغة، وذلك العتماده في َاغلب الدراسات )١(الفضل إبراھیم
  

                                         
  ).ت.د(صدر عن مطبعة االستقامة، مصر  (1)



        ً ا فِ        : ثانیا ن َغیرھ ر ِم ض الشروحات اكَث اد َبع ن اعتم ا        يَلم َیُك ا، أو َمبحٍث ما،إّل ا،أو فصٍل م اٍب م ب
ى       ن َیبَق ره ، ولِك رح ،أو ذاك ُدوَن غی ذا الشَّ لوجوِد ما ُیَسوِّغ ذلك ، َوِبالتالي َنجُد تنّوعًا ِبتنوع الحاجِة إلى ھ

اُد د االعتم ى الحدی ن أب رح اب ز  لَش اه  )٢(المتمیِّ ا ُرمن روِح فیم ن الشِّ َر م َبق الكثی ذي س رح الَّ اره الشَّ ، باعتب
ا َقال  رار م رة تك ثم      ُھ،ِلكث ن می رح اب ذا الشرح،وش ي ھ ذكر األوَّل ف اد ال ب اعتم ا َیتوجَّ ر منھا،ِمّم ِي َكثی ف

  . ألحیان ،الھتماِمھ بالدَّرِس البالغي في كثیٍر مَن ا)٣(البحراني
  
ا        الرَّمز  : ثالث ة ب ي الدراس ارُة ف ت اإلش ة،والرَّمز) خ(َتّم ى الخطب اب،والرَّمز) ك(إل ى الكت ى ) ح(إل إل

  .الِحكمة،أو الَموِعظة
  

  المقّدمُة
  د ------------------------------------------------------------

ت   وأنا أَضع ھذا الجھد المتواضع َبین،وِختاما       َیدي أساتذتي ، آمُل ِمن اهللا الَعلي القدِیر أن أُكون َقد ُوفِّق
تر ،             ا بالسِّ ا ، وُیَكلِّلن الى أن َیحفظن ھ َتع ا ِمن ده ، راجی ال هللا َوح ھ، فالكم ال فی ي الَكم في َشيء منھ ، وال اّدِع

  .ألدِبي الرَّفیعوالعافیِة ، واالمان ، ِلنََمضي ُقُدمًا في ِخدمة الِعلم ، والحفاظ َعلى تراثنا ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
     
     
  
  
  
  
  
  

                                         
  .م ٢٠٠١صدر عن دار الساقیة ، بیروت، سنة، (2)
  .م ١٩٩٢صدر عن دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، سنة، (3)



  الَباحث                                              
 م٢٠٠٦/  ٦/  ٢٩                                                     



  
  
  
  

 لَتمِھیُدا
 



  ٢

  
ُ ؤیَ رُ : یدمھِ التَ  َّ اصطِ  ،ةغویّ ة ل َّ قدِ نَ  ،ةالحی   .ة ی
  

نَّص            اط ال الل ارِتب ن ِخ ك ِم ھ،وَیتأّتى ذل ین َل ي المتلق أثیره ف الل ت ن خ لَطتھ ِم نصُّ قَّوَتھ،وس تمدُّ ال یس
داخل َب   ل الَتفاعل،والَت ق بِفع ك المتلقین،والُمَتحقِّ ي ألولئ الموُروث األدبي،والثقافي،والَنفس وص ب ین الّنص

  ).االقتباس والتضمین(والّلاِحقة َعن َطریق  ةالساِبق
داخالت ألنَّخصِّي المَتلقَِّتالُم ُھُكدِرا ُیّموِم        ام ألم ي ِخصِّص انتظ ام  ِبَطیة ف ھ ،اإلم  ، ھكِموِح ، وكتب

ب  ، ھ بمفرداٍتواعِظوَم رآن الكریم  صوص مِ  وُن ، مل وُج ، وتراكی و دیث الَنوالحَ  ، ن الق و أ ، یفي الشرِ ب
ا الَّ ي َمؤدِّلُت راٍتَذكَش ة،كَموالحِِ ، ِلَثو الَم،  ألشعرِمن  يِ عانیھ ا بجانِ   ت ا أ ب َمابتغاھ م یكُ  لَّ بناھ  ٍلمعزَ ن ِبذي ل

  .ھ ِتوِلحَم،صن سدى النََّع
د ال َی ـ األدبي خاصة  ـالفني  اإلبداَع إنَّ        ردي ،عزولٍ َم كٍلبشَ  ثح اجٌ ھ ِنلكنَّ ،أو ف ا ال  متَ ُم ٍللتفاع  ت د لم

ن المُ     ىحصُی ي ذھ ة ف وص المختزن ن النص ِدم یِ   ویتمخَّ،عب وص ح ذه النص ن ھ ي ذِ ض ع أ ف ن ن ینش ھ
نَ  َوذي ھُ ي الَّ مل اإلبداِعنھ الَعد َعتوّلوَی،الكاتب ر أنَّ ،)١(ّصال  مَنرة االستعانة بالنصوص كانت ضِ    ظاھِ  غی
رِة ا النَّاالتِّ دائ ي تراثن ام ف دي األدِبھ یَّمدیم ي الَقق وروث الشِّ االس ي الم ابِحوُب،يعرف ي ب ت ف  قاترِ السَّ(ث

ان   كتابات القاضي يا فضح ذلك جلّیواتَّ،)عریةالشَّ  ھ ف )ھـ ٣٦٦( ت يالجر ج اطَ الوَ (ي كتاب ُ س َ ة ي ین المُ ب تنب
  ).ومھوخصُ 
ة فِ  ،ن الموروث األدبي ابتسارًاَع ٍلعَزصوص بِمعد تمظھر الّنوُی        ا وثلم ي    نود ال یك قَ ، ي ادبیتھ ذا ف ھ

ر للخزین  بھِ ُم مثابة تجلٍّصوص ِبواالستعانة بالّن،دد غیر قلیل منھافي َع ـفي األقل  ـھ لكنَّ،اغلب النصوص
ي للُمعِرالَم ِدف ي  والّر،عب وروث األدب ى الم وع إل تدعاؤه فِ ،ج نصِّواس واھر فعّ  ي ال ر الظ ن أكث ِيالّیم  ة ف
داخل   ن َدَع النظِر بغضِّ،دیدةَج ٍةأدبّی یالٍتبین النصوص إلى تشك)التداخل(یقود  حیث،ِھِتأدبیَّ ك الت " رجة ذل

  .)٢("  ھ األدبينِسماثلھ في ِجن نصوص ُتھ ِمبَقا َسّمھو حالة انبثاق َع أدبيٍّ نصٍّ وكّل
ك یُ   ،أو اإلشاریة،أو الداللیةمن اإلفادة النصیة الضیَر       ادام ذل د األساس   للموروث األدبي م ا  –ع  -أحیان

   .عَدبَتوالُم،بین المخزوِن وتداخٍل،زاوٍجن َتحدث ِملتجربة األدبیة،واإلبداع َیفي انبثاق ا
ا یَ أو تحسینھا ِب،عم فكرتھمیل إلى َدواألدیب َی       ھ مِ  م ةٍ ختزن ةٍ وُرَم ن ثقاف ي     يوف،وث ي العرب راث األدب الت

ن ا ،زینذلك الَخ مِةفي مقدَّ الشریُف النبويُّ والحدیُث ي القرآُنیأِت ا یُ ،عري وروث الشِّ لمَ فضال ع صاحبھ  وم
  . ٍةكَمأو ِح ٍلَثن َمِم
 
ھ         ٍة،أو بعض ويَن ثدیأو حَ ،اإنَّ استدعاء آی ا ُھأو معنا،ھعضأو َب،ب ف ف م تدعاء تسمیتھ عَ  يیختل ن اس

تمداد فھو اس،عأوَس ا لمساحٍةداللّی عدًااإلبداعي ُب ح النصَّمَن،وكال ھذین النوعین َیةكمأو الِح،ثلأو الَم،الشعر
ة مِ    درفداللي َی ة األدبی ا نَ نِتلُی،ضاف سَتضیف والمُ الُم نین خالل التفاعل بَ   العملی داً صّ ج  كویكون ذل  ،ا جدی
نصَّ "    النَّ ، ّلھ ِظَل اّصَن الجدیُد فیصبح النصُّ،ن دون ذلك أوِم ، صدع وَقبِدمن الُم بوعٍي ي   يالحقیق  ال ف

  )١("  مالِز كٍلھ بَشلِّة الى ِظحاَج
ون االستدعاُء        ـ مُ وال یك ر المقصود ود أو غی اعال ف وفَّـ المقص ا وف نصِّ يق راء ال اَل إث ا تأّتن ُمم یُكم ی

النظم الصحی  ،عھوالتعامل َم،ع على استلھام الموروث المعرفيبِددرة الُمِق فبطریقة تكش  يوج ف والمنسُ ،حف
دیمُ  ِحیتَّ يذن لنجاح ذلك االستدعاء الَّحیح ھو الضاِمَص فنيٍّ سیاٍق ھ الق نصّ    والجدیُد د فی ك یصبح ال د ذل  ،عن

  .ًىعنر َمویتفجَّ،ح داللًةفینَض،واستثماره في بنیة النصِّ،بالغاِئ استلھام النصِّ ىقادرا عل، اورقُم
اُس        میُن االقتب عتان ِل والتض ان الواس ا البوابت وداخل الّنَتھم ی جزاووالتَّ،افاعلھوَت،صص ُز نب ون المخ

  . عَدبَتوالُم
  .للبحث ًاحوروُم،ف عند ھذین المصطلحین بوصفھما عنوانان التوّقِم والبدَّ       

                                                
  ،المملكة العربیة السعودیة،جدة،النادي األدبي الثقافي،عبد اهللا محمد الغذامي.د ،الخطیئة والتكفیر:ینظر  (1)

  .٩: ، ص م١٩٨٥        
 ٣٥:ص ،م١٩٨٨ ،المغرب ،دار توبقال للنشر ، ترجمة فؤاد صفاء والحسین سیحان ، روالن بارت،لذة النص (2) 

   
  ٢٧:المصدر السابق،ص (1) 



  ٣

   
  

  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  

ً  القتباُسا   : لَغة
ار  :الَقَبُس        ن الن ال ،)١(الشُّعلة ِم ني     :وُیق ا فاقَبَس ارًا،اقتبس َقَبَس ھ ن ا،وكذلك    :َقَبسُت من ھ َقَبَس أي أعطاني ِمن

  .)٣(اعَلَمُھ:واقَبَسُھ،)٢(منھ ِعلَما وناَرا َسواء اقَبست منھ نارا،واقَتَبسُت
ّدة        )االقتباس(وعند البحث عن معنى        اٍن ِع ى َمع راه َینطِوي عل ة َن اجم الّلغ ي َمع ن    ُدال تبتع ،ف را ع َكثی

َبس   ب الَق و َطل ام وھ اه الع ًة ھ   :معن ِذه،فاالقتباُس ُلَغ ب الِعلم،وأخ ُتِعیر ِلَطَل ار،ثّم اس ن ن علة ِم و أي الّش
  .األخُذ،واالستفادُة،وًطلب الِعلم 

  
  :االقتباُس اصِطالحاً  

أِنھ           ھو        ا لَنظاِمھ،وَتضِخیما لَش الم َتزِیین ي الَك ھ ف ٌة من رآن،أو آی ن الق ٌة م درج كلم و َتضمین   ،)٤(أن ُت فھ
  )٦()ص و الھ(أو ِمن َحدیث الرسول،)٥(آیاِت كتاب اهللا  نالكالِم كلمًة ِمن آیٍة أو آیًة م

                                                
  ٤ھـ، تحقیق،احمد عبد الغفور عطار،دار العلم للمالیین، ط) ٣٩٨(الصحاح،إسماعیل بن حماد الجوھري، ت: ینظر (1) 

  .٣/٩٦،ج)قبس(م،مادة ١٩٩٨روت، ،بی            
  ، لبنان)ت.د( ھـ، دار صادر،) ٧١١(لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ت: ینظر  (2)

  . ٦/١٦٧،ج)قبس( ،مادة             
  .٣/٩٦،ج)قبس( الصحاح ،مادة: وینظر     
  م، ١٩٨٣ھـ،دار الفكر، بیروت،) ٨١٧(ز ابادي تالقاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیرو: ینظر  (3)

  . ٢/٢٣٩،ج) قبس(مادة              
  محمد بركات. إبراھیم السامرائي، و د. ھـ، تحقیق د)٦٠٦(نھایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز، فخر الدین الر ازي،ت  (4)

  .١٤٧: م، ص١٩٨٥أبو علي ،دار الفكر للنشر، عمان  يحمد            
  .وھناك تعریفات عدیدة لھذا الفن في كتب البالغة ، واألدب             

  م، ١٩٨٣أحمد مطلوب وتطورھا، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد،.معجم المصطلحات البالغیة،د: ینظر     
  .٢٧٤ -١/٢٧٠،ج)اقتباس( مادة             

  .٥١٩:م، ص١٩٨٧جیل، لبنان،بدوي طبانة ، دار ال. معجم البالغة العربیة، د: ینظر  (5)
  ھـ، تحقیق اكرم عثمان موسى، دار) ٧٥٢(حسن التوسل إلى صناعة الترسل، شھاب الدین محمود الحلبي،ت: ینظر  (6)

  . ٣٢٣: م، ص١٩٨٠الرشید ، بغداد،              
  علي. تحقیق دھـ، )٧٣٩(ت ياإلیضاح في علوم البالغة،جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القز وین:ینظر     

  . ٣٤٢:،ص١٩٩١، بیروت، ٢بو ملحم،دار ومكتبة الھالل، ،ط             
  ھـ، تحقیق یوسف علي طویل، دار) ٨٢١(صبح األعشى في صناعة اإلنشاء، احمد بن علي القلقشندي، ت: ینظر     

  .٣٤٢/ ٢،ج١٩٨٧الفكر، دمشق،              
  .٢٧١/ ١،ج)اقتباس(ورھا،مادة معجم المصطلحات البالغیة، وتط: ینظر     



  ٤

َده         ك ال ُیخرِ   ،)٧(وإذا كان بعُض العلماء َقَصر االقتباَس على القرآن الكریم َوح ان ذل دیث رسول    جف ح
  .ِمن دائرتھ ِعند كثیٍر غیرھم،َكما ُھو َبّین في َتعاریِفھم لھذا ألفن)ص والھ(اهللا

رآِن،أو ا " واصبح تعریفُھ اصطالحا        وي الشریف    تضمیُن الكالم َنثرا،أو َنظما شیًئ من الق دیِث النب لح
ّھُ ِمنھ:(،وِمن العلماء َمن زاَد في التعریِف السابق عبارة)٨("    أو عبارة أخرى ،)٩()ال َعلى ان
  

ُنبّ :(ھي ِھ ھوال ی ِلِعلِم ب   .)١()َعلیھ ل
لَّ الجاحظ ت             د مبّكر،وَلع ذ عھ ة ُمن ون البالغی ـَن أشار    )٢٥٥(وُعِرف ھذا اللون ِمن الفن ـ،ھو أوَّل م ھ

  .)٣(،حّتى انَّھم عاُبوا الخطبة التي َتخلو ِمن كالِم اهللا،وَسّموا الخالیة ِمَن البسملِة بالَبتراء)٢(یھإل
ول        ى الَق اد إل ُض النّق ذھب بع عر،النَّ :وی ر دون الشِّ ال النث ي مج دخل ف اَس ی اَعر ال "إنَّ االقتب الش

  .)٤(" ِبس كالُمنشئ والَخطیب ،َبل َیعِقد، وُیَضّمن،واّما الناثر َفھو الذي َیقَتسیقتب
اد ف        ین العلماء،والنُّق ر ِب ا آخ د اختالف رى نج ة أخ ن زاوی ا يِم ر االقتب ة االقتباس،أیقتص  ىعل ُسَعملی

  فقط ؟،أم َیَتعّداھما إلى فنون أخرى ؟)ص والھ(من كتاب اهللا،وحدیث رسولھ)اإلفادة(،و)ألخذِ ا(
ن         ھناك من َوَقف ِبھ عند ھذین الفنیی       ره م وا الشعَر وغی ك الموردین،وادخل ھ ذین ن،واخرون َتجاوزا ِب

  .)٥(الفنون ِضمَن دائرِتھ
  .)٦(قاَل اُهللا تعالى ،وَنحِوه:الشاعر أو الناثر بقولھ حواشترط السیوطي في ھذا الفن أّلا ُیَصرِّ      
ف    )االقتباس(ویرى آخرون أن       ي التعری المفردة،وإذا َوَردت ف ون ب ا الكالم     )ةكلم(ال یك راد بھ انَّ الُم ف

ة، أو          ن األعالِم القرآنی أن تكون ِم ًة ُممیَّزًة،ك ت كلم ة،إّال إذا كان المركب،ولیست ُمفردة في حالتھا المعجمی
  .)٧(اسم سورة،أو حروف افتتاح السور

  .)٨(وَجّوز البعُض التغییَر الطفیَف الَِّذي َقد ُیصاحب عملیة االقتباس مَن القرآن الكریم      
ة          نات البدیعی ا    ،)٩(َوُعدَّ االقتباُس نوعًا َبدیعّیا،بوصِفھ واحدا من المحسِّ ن االقتب وُع م اك ن دعى   سوھن ُی

وم       –على َوجھ الخصوص    –وھو ما أشار فیھ الشاعر )االقتباس التوجیھي( ن العل دٍة َمشھورٍة م ى قاع إل
  .)١٠(الغیون َتحت باِب التوجیھالنقلیة أو العقلیة ِمن غیر القرآن،والحدیث، وادخَلھ الب

                                                
  .   ٢٣٢/ ٢،ج))خص االقتباس بالقران الكریم تمیزا لھ عن سائر الكالم:(()أنوار الربیع ( قال صاحب كتاب  (7)
  التوقیف على مھمات التعاریف،محمد عبد الروؤف المناوي،تحقیق محمد رضوان الدایة،دار الفكر  (8)

  .٢/٨١ه،ج١٤١٠المعاصر، دمشق،            
  .٣٤٢:،ص حاإلیضا:ینظر  (9)

  . ٤٢٢:م، ص١٩٣٢،تحقیق عبد الرحمن البرقوقي، بیروت،يالتلخیص في علوم البالغة، جالل الدین القز وین:ینظر     
  .٣٢٣: حسن التوسل، ص :ینظر  (1)

  .٧/١٨٢م،ج١٩٢٩نھایة اإلرب في معرفة األدب ، النویري ،دار الكتب، القاھرة ،:ینظر     
  م، ،١٩٨٥،القاھرة، ٥ھـ،تحقیق عبد السالم ھارون،مطبعة المدى، ط) ٢٥٥(ن والتبین،أبو عثمان بحر الجاحظ تالبیا  (2)

  .١/١١٨ج            
  . ١/٢٧٠، ج)اقتباس(، وتطورھا ،مادة  ةمعجم المصطلحات البالغی:ینظر  (3)
  .١٦٥:م ، ص١٩٨٦،، بیروت،  ٣بدوي طبانة، دار الثقافة ، ط. السرقات األدبیة ، د:ینظر  (4)
  ) .االقتباس( ادخل القلقشندي، وابن األثیر الشعر في   (5)

  .٣٤٢/ ٢صبح األعشى، ج:ینظر     
  ٢بدوي طبانة،دار الرفاعي ط. احمد الحوفي،ود.ھـ،تحقیق د) ٦٢٢(المثل السائر،ضیاء الدین ابن األثیر ت:ینظر     

  .١/١٥٩م،ج١٩٨٣،الریاض،           
  بعضھم اإلفادة من معاني أرباب الفنون المختلفة،واھل المھن والصناعات من االقتباس وعد            

  .١٦٦:السرقات األدبیة، ص:ینظر     
  

  م ١٩٥١، مصر، ، ٢ھـ ، مطبعة مصطفى الحلبي، ط) ٩١١(اإلتقان في علوم القران، جالل الدین السیوطي،:ینظر  (6)
  .١١١/ ١ج            

  من اشترط أن تكو ن العبارة المقتبسة ظاھرة مشھورة معروف صاحبھا، وھذا یتعلق بالتضمینوھناك              
  . اكثر  منھ  باالقتباس             

  .١٦٩:السرقات األدبیة ، ص :ینظر     
  .١٠:م،ص١٩٨٠معجم آیات االقتباس،حكمت فرج البدري،دار الرشید للنشر،:ینظر  (7)
  . المكان نفسھ:ینظر  (8)
  .٨: المصدر السابق ، ص :ینظر  (9)



  ٥

ھ (،وتعّلق األمُر بھم ِبقدر َتعّلقھ ِبكالم اهللا،ورسولھ  )ساالقتبا(آراُؤُھم في*وكان للفقھاء        ع  ) ص وال ویق
  : عندھم في ثالَثِة أقسام ھي

  ).َمقبول،وُمباح، وَمرُدود(   
ل ا          .وَنحو ذلك،) ص والھ(بيما كان ِفي الخَطب،والَمواعظ،والُعھود،وَمدح الن:ألوَّ

  
  .ویكون في الَغَزل،والَرسائل،والَقَصص:الثاني       

  
  ولھ ضربان،أحدھما ما َنسبھ اَهللا إلى نفِسھ،ونعوذ باهللا ِممَّن نقلھ إلى نفِسھ،واآلخر:الثالث       

  .)١(تضمین آیة كریمة في َمعنى َھزل ال ُیحَسن ِذكُره              
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ُ  ینُ ضمَ التَ     ً ل   : غة

                                                                                                                                                   
  .٢٩: المصدر السابق، ص :ینظر (10)

  
  
  

  ، وافرد لھ فصال سماه)اإلتقان في علوم القران( تناول السیوطي موضوع االقتباس عند الفقھاء في كتابھ *
  في غصن نفح الطیب( ، وتحدث عنھ  احمد بن محمد المعري، في كتابھ)وما جرى مجراه  سفي االقتبا(             

  /   .، ج)األندلس الرطیب             
  .١١٢/ ١اإلتقان في علوم القران ، ج: ینظر     
  إحسان عباس، دار. ھـ تحقیق د) ١٠٤١(نفح الطیب في غصن األندلس الرطیب،احمد بن محمد المعري، ت: ینظر     

  .٢٧١/ ٥، ج١٩٦٨صادر، بیروت،              
  .٢/٤٥٥م، ج١٩٨٧، تحقیق عصام شعیتو، دار الھالل، بیروت،ھـ) ٨٧٣(دین الحمويخزانة األدب، تقي ال :ینظر )١(

  . ٢٧٣/ ١،ج)اقتباس(معجم المصطلحات البالغیة ، وتطورھا،مادة : ینظر     
  .٥٢٠-١/٥١٩،ج)اقتباس( معجم البالغة العربیة،مادة: ینظر     

   



  ٦

وكّل شيٍء جعلتھ في وعاء ،)١(أودعھ إّیاه كما ُتودع الوعاَء المتاَع،والمیَت القبر:َضمََّن الشيُء الشيَء       
  .)٣(وَفھَّمتھ ما تضمَّنھ كتابك،أي ما اشتمَل علیھ، وكان في ِضمنھ ،)٢(فقد َضمَّنتھ إّیاه

ُضمِّن القبُر المیَت ، :وَضّمنتھ إّیاه ، وھو في ِضمنھ ، یقالُضّمن الوعاء الشيَء ، :ومن المجاز       
  . )٤(وُضمِّن كتاُبھ وكالُمھ َمعنًى َحسنًا ، وھذا في ِضمن كتابھ ، وفي َمضُمونھ وَمضاِمینھ

ً اصطِ  ینُ ضمِ التَ      : الحا
و عند ُعلماء العربیة للَتضمین في االصِطالح َمعاٍن َعِدیَدة،تختلف باختالف العلوم ونظرتھا إلیھ،فھ        

إیقاُع َلفٍظ موقع َلفٍظ َغیره،ومعاملتھ لتضمنھ معناه،واشتماِلھ َعلیھ، ومنھا أن یكون ما َبعد الفاِصَلة ُمتَعّلقًا 
  . )٥(بھا

ده عل    "  وفي ِعلم الَعروض ُھو أن           ا بع ِت بم ادة     ىتتعلَّق قافیُة البی و    ،)٦(" َوجھ ال یستقلُّ باإلف أو ھ
ھ       َت"  ذي یلی ت الَّ أوَّل البی ت ب ى آخر البی ق معن و ،)٧(" عّل ل    "  أو ھ ى الَفص را إل ون الَفصُل األول ُمفتِق أن یك

ھ أن ُیشیر إن       ،)٨(" الثاني،والبیت األول ُمحتاجا إلى األخیر ره علی عِر َغی ن ِش یئًا م وحین ُیضّمن الشاعُر ش
  . )٩(لم ُیكن َمشھورا

ین ل           د البالغی رة  والتضمین عن ات  كثی د ،  ،  )١٠(ھ  تعریف ى  واح ى  معن ود إل اد  تع ا  تك ي كلھ وھ
  .)١١("  استعار ة َكالم  األخیر وإدخاِلھ  في  الَكالم  الَجدید : "  وھـــــــــو 

دیث    : " ووبَتفِصیٍل اكثر ُھ          ًة ، أو ح اثر آی طر    ًاأن یأُخذ الشاعُر أو الن ثََال ، أو َش ًة،أو َم أو  ،ًا، أو ِحكم
ع   ،)١٢(" َبیتًا من ِشعِر َغیِره بلفِظھ وَمعناه اٍئر،أو ِش ل س ٍة    رأو أن ُیشار في َفحوى الكالم إلى َمَث اِدٍر،أو قّص ن
  .)١٣( َمشھوَرٍة،ِمن َغیر أن ُیذكر القاِئل

  
ر                 د ُمبك ذ َعھ ة من ب البالغی ي الكت ح ف دأ َیّتِض اِس َب وم ال   ،)١(والَتضمین كاالقتب ل َمفھ ى َدَخ تَّضمین  حّت

ّغة(في  ةخالل السنوات أالخیر َة الل لَسف َ ّغة(،وِمن ُثّم في)ف   .)٢() علم الل
ِذ،وكثیر              وارِد األخ ن م ورٍد م ا بم مّما تقّدم ُندرك الفرَق بین ھذین المصطلحین،واختصاص كَل منُھم

  .)٣(من البالغیین َفرَّقوا بینُھما
                                                

  .      ٢٥٧/.١٣،ج)ضمن(لسان العرب،مادة :ینظر (1) 
  .٢١٥٥/ ٦،خ)ضمن( الصحاح،مادة :رینظ (2) 
  /٦،ج)ضمن( م، باب١٩٨٩المعجم الوسیط  إبراھیم مصطفى، وزمالؤه، مؤسسة دار الدعوة، استنبول، :ینظر (3) 

            ٢١٥٥.  
  ھـ ، تحقیق عبد الرحیم محمود، دار المعرفة للطباعة) ٥٣٨(أساس البالغة،جار اهللا عمر بن احمد الزمخشري،:ینظر (4) 

  . ٢٧٢:، ص)ضمن(م، ١٩٧٩والنشر،بیروت،            
  /      .      ١، ج١٩٩٨العلمیة ، بیروت،            

  .١/٥٤٤ج) ضمن( المعجم الوسیط، باب،مادة:ینظر (5) 
  .المكان نفسھ:ینظر (6) 

  قافیة،أو لفظة مما قبلھا بما أن تتعلق ال(( :فقال) العمدة( مثل ھذا التعریف، أو قریبا منھ في) ابن رشیق( وذكر            
  ))بعدھا            
  ھـ، تحقیق محمد محي الدین عبد) ٤٥٦(العمدة في محاسن الشعر، وآدابھ ، ونقده، ابن رشیق القیرواني            
  .١/١٧١، ،،ح١٩٧٢، بیروت، ٤،طلالحمید، دار الجی            

  ھـ ، تحقیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، لبنان، ) ٦٢٦ت (سكاكيمفتاح العلوم، أبو یعقوب بن أبى بكر علي ال  (7)
  .٥٧٦: م، ص١٩٨٣           

  ھـ ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،علي محمد البجاوي ، مطابع عیسى ) ٣٩٥ت (الصناعتین،أبو ھالل العسكري  (8) 
  .٢٧٣:، ص)ت.د( البابي، مصر،           

  ھـ ، تحقیق محمد محي الدین) ٩٦٣ت (واھد التلخیص، الشیخ عبد الرحیم بن احمد العباسيمعاھد التنصیص على ش  (9)
  .١٥٣/ ٤م، ج١٩٤٧عبد الحمید، عالم الكتب ، بیروت ،            

  .٢٦٤ -٢/٢٦٢ج) تضمین( معجم المصطلحات البالغیة، وتطورھا، مادة:ینظر (10)
  .٢/٢٦٣ج)تضمین( المصدر السابق، مادة (11)
  . ١/٥٤٤لمعجم الوسیط،جا (12)
  ). التلمیح(وقد أدرجھ الرازي تحت باب. ١٤٧: نھایة اإلیجاز في درایة المجاز، ص (13)
  .٢٦٣/ ٢،ج)تضمین(معجم المصطلحات البالغیة، وتطورھا،مادة : ینظر (1) 
  قافیة العامة، بغداد ، ترجمة عباس صادق عبد الوھاب، دار الشوؤن الثزاللغة والمعنى والسیاق، جون ال ین: ینظر (2) 

  .٢٢٩: م،ص١٩٨٧            



  ٧

و         طراٌب ھ طلحیِن اض اَل المص ِھد انفص واع وَش والدة األن ابق ل ك س ال ش ك ،)٤(ب رَّاء ذل ن َج ان ِم وك
  .االضطراب َتداخل بین ھذین المصطلحین في ھذه الَمساحة ،أو ِتلك 

وھذان الفّنان ُیراد ِبھما أمران ھما؛ االرتقاء بُلّغة النصِّ وبنَیتِھ اللَّفظیة،وَتفجیر طاقتھ الداللیة على أّلا        
  .الحدِّ الَّذي َیجعل فیھ ما اقتبسھ،أو ضمَّنھ طاغیا على نصِّھ،وُمھیمنا علیھ َیصل األمُر بالمبِدع إلى

لم یقف المصطلُح القدیم عائقا أمام الولوج في عملیة اإلبداع في األدب الحدیث،وان كان  مومع ما تقدَّ       
اد االقت     ُض النق ّد بع ى َع اَس والتضمیَن فكرتین    الولوج َیستدعي َتغییرا في المصطلحات ،والمسمَّیات ،حّت ب

  .)٦(وُعدَّ التضمیُن الَصق ِمن َغیره بالتناص،)٥()التناص(َتحمالن الَملمح الَقدیم للمصطلِح الحدیث
نصِّ  ) التناصُّ (و       ُمصطَلح نقدي َكُثر الخوض فیھ بعد دخولھ اآلفاق النقدیة العربیة،فھو أَحد ُممیِّزات ال

  .)٧(ة علیھ ،أو ُمعاصرة لھاألساسیة التي ُتحیل إلى نصوص سابق
  

نصُّ          انَّھ قراءة لنصوص سابقة،وتأویل لھا،واعادة كتابتھا،وُمحاورتھا ِبطرائق ِعدَّة على أن َیتضمَّن ال
  .)٨(الجدید إضافًة فّنیًة،وجمالیًة إلى ُمكوناتھ السابقة التي یتكوَّن ِمنھا

  
  وَدرسوه ِعبر ،*)تناص(، وان َلم یستخدموا كلمة ، وأسھبوا في تحلیلھ ) التناصَّ (َعرف العرُب       

  
ي    )١(ظواھر الَتعامل مع نصوص اآلخرین  ّل ف ،وما َیتعلَّق بھا ِمن َتداخل،وَتواشج ،واقتباس،وتضمین، وَلع

  .)٢(االستعارة ما َیمّدنا بمدخٍل ُمقنٍع لمسألة التناص وآلیَِّتھ
  

ین َفّن            ابق ب دار التط د مق وف عن ا الوق اس(ي أردن مین(و) االقتب ة ، و) التض ن ِجھ   ِم
یَّما أن          نمن جھة أخرى ، سوف لن یكو) التناصّ ( ك ، الس اس ذل ة لقی ة دقیق وافر آلی دم ت األمُر یسیرًا ، لَع

د        بط،والِقیاس ، والَتحدی ى الَض ي عل ة َتستعِص اھیم أدبّی ة ، مف اھیم الثالث ذه المف ة  " ھ ى ثقاف د عل إذ َتعتِم
  . )٣(" عرفتھ ، وقدرتھ على الَترجشیح المتلقِّي وسعة َم

ذه             ین ھ ارب ب دار التق ى ِمق وسیسعى الباحُث إلى بیان العوامل،والقواسم المشتركة لَغرض التَعّرف عل
ات أنّ      ى إثب ول إل ى معانیھا،للوص ّرف عل ّم التع دما ت اصَّ(الفنون،بع ي    ) التن د لفنَّ ّمى الجدی و الُمس ھ

  .یتبّین المسار التاریخي لھذین الُمصَطلحین االقتباِس،والتضمیِن،عند ذلك

                                                                                                                                                   
  .٤٣٨/ ٢ج)حسن التضمین(معجم المصطلحات البالغیة، وتطورھا، مادة: ینظر (3) 
  .٩: معجم آیات االقتباس، ص: ینظر (4) 
  .٣٠-٢٦:م، ص١٩٨٤، لسنة ٤التناص واشاریات العمل األدبي، صبري حافظ، مجلة ألف،ع : ینظر (5) 
  ،لسنة)١٧(شجاع العاني،مجلة الموقف الثقافي،ع.یث والخراف المھضوم،دراسة في بالغة التناص األدبي،دالل: ینظر     

  .٨٩:م،ص١٩٨٨            
  م٢٠٠٥التناص في شعر محمود درویش،حازم ھاشم منخي،رسالة ماجستیر،جامعة البصرة،كلیة التربیة،: ینظر     

  .١٦:،ص           
 .٢٠٨-١٧٥:م ، ص١٩٩٥، دیسمبر،٥،مجلد ١٨رجاء عید، مجلة عالمات،ع . ، دالنص والتناص :ینظر  (6)
  م،٢٠٠٠،السنة الخامسة، للعام ٢٩ص الشكل في الرسم الحدیث، كاظم ویر، مجلة الموقف الثقافي،ع  تنا :ینظر  (7)

  .٣٦: دار الشؤون الثقافیة ، بغداد، ص            
  

  .٤٨:،ص المصدر السابق :ینظر( 8) 
  ،وھذا المعنى ھو"  اتناص القوم، أي أزد حمو"  :فقال بمعناھا اللغوي،) تناص(كلمة ) تاج العروس( صاحب ذكر  *

  .، وتفاعلھا الذي یعني ازدحام النصوص المنطلق للمعنى االصطالحي،         
  الكریم الغرباوي  دھـ ، تحقیق عب)  ١٢٠٥( تاج العروس في جواھر القاموس،محمد مرتضى الحسیني الزبیدي،ت:ینظر    

  .١٨٢/ ١٨،ج)نصص(، )ت. د(        
  .١٧:التناص في شعر محمود درویش،ص:ینظر   
  

  .٤٧:تناص الشكل في الرسم الحدیث، ص: ینظر  (1)
  .المكان نفسھ: ینظر  (2)

  م، ص         ١٩٨٥والنشر، بیروت، ةمحمد فتاح، دار التنویر للطباع. ، د)استراتیجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري  (3) 



  ٨

  
ق االسلوبیة ؛             ذه الطرائ ین ھ دثین ب اص (لقد ربط بعُض النّقاِد المح دیم   ) التن ي الق د العرب ث  )٤(والنق حی
ع     ھیمثالن فیھ ُمصطلحین بالغیَّین ناضجین،ُمتذِكرین ما تمثل) التضمینُ (و) االقتباسُ (كان ن موق البالغة م

د األ  ي النق ع          ف د ُتقن ة َق ا محاول د إنَّھ ي َنعتق تركات الت م والمش مِّ القواس د أھ نقف عن ي القدیم،س ي العرب دب
ك         )التناصَّ (أنَّ ى ھنال ا، إذ تبق ا كاِمًل ع بعضھا َتطابق ا َم ي انطباقھ ھو ُمسّمى جدید لھذین الفنَّین، وھذا ال َیعن

َك ا         اِن ِتل ن بی رض ِم ا ،والغ وٍع منھ لُّ َن ا ك رد بھ اِئص ینف دیمین،    َخص طلحین الق ین المص َتركات ب لُمش
َلٍة     )التناص(والمصطلح الحدیث تُّ بِص د َتُم ي َق ھو َبیان انتساب َفقط ، وَمعرفة أيٍّ ِمَن الُمسمَّیات الَحدیثة الت

  .       ِلھَذین الَفنَّین
        
ى       اُص عل وم التن وص(یق داخل النص ا) ت ى ك )٥(وتفاعِلھ داخل یَتخط ذا الت ان ھ داخال ،وان ك ھ ت ون

د أنَّ  ) التداخل(فقط،وَیصل إلى التفاعل بین النصوص،إّلا اَنھ مع ذلك َیبدأ بالتداخل بینھا، ومن خالل ھذا نج
ف ِتل"  مَّنھا   كمختل ذي یتض نصِّ ال ل ال ارات داخ ى إش ول إل وص َتَتح ي  )٦(" النص ي َفنَّ ده ف ا نج ذا م ،وھ

  االقتباس والتضمین
  

وم   -ما ِعماد االقتباس والتضمینوھ –فالتفاعل والتداخل        اص(أضَحیا الركیزة األساس في َمفھ ، ) التن
ى    )٢(من َتفاعٍل ، وَتداخٍل طمع غیره ، وبازدیاد ھذا التراب صُّواصبَح الن،)١(وَتعریفھ ق ُیوصلھ إل على طری

  .األدبیة ، حّتى یِصل إلى ما ُیعرف بَتعاِلي النص

                                                
  .٢٧: م، بغداد، ص١٩٩٤، لسنة١٢، ١١، ١٠:التناص مع الشعر العربي، عبد الواحد لؤلؤة، مجلة أقالم، عدد (4) 
  " .أم ناقصا لنص في نص آخر كامل،ا سواء أكان نسبیا ،التواجد اللغوي" ان التناص ھو  باعتبار (5) 
  .٩٠:ص بغداد، الرحمن أیوب، دار الشؤون الثقافیة العامة، دعبجیرار جینیت، ترجمة  مدخل لجامع النص،: ینظر     

  .٤٦:م، ص١٩٩٥، لسنة )٦،٥،٤(م،ع  ممشكلة التناص في النقد أالدبي المعاصر، محمد دیوان،األقال (6) 
   بالنص الغائب ،تجّلیات التناص  في الشعر العربي ، محمد عزام ،دراسة منشورات اتحاد الكتا:ینظر  (1)

  .٤٦:م،ص٢٠٠١العرب،دمشق،            
  نلمح ھذه الحقیقة تصریحًا في كثیٍر من التعاریف، وَتضمینًا في بعٍض منھا ، َفِمن الذكر الصریح ما نجده في  ( 2)

  :المصادر اآلتیة             
  .١١٩: م ، ص١٩٩٤عبد السالم المسدي، مطبعة كویتب، تونس،.المصطلح النقدي، د            

  . ٣٨:م،ص١٩٧٩عبده الراجحي، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر بیروت،. التطبیق الصرفي، د            
  .٢١: م ، ص١٩٩١علم النص، جولیا كرستیفا، ترجمة فرید الزاھي، دار توبقال، المغرب،           
  .٣٢١: الخطیئة والتكفیر، ص           
  في مصطلحات) التضمین( منًا في بعض تعریفات التناص، وَتجّلى ھذاِض) التداخُل(و) التفاعُل(وُذكر            
  : منھا            
  ) .تودوروف( كما سمَّاه )  ِحوار خطابات(            

  ٨: م، ص١٩٩٢المبدأ الحواري، تزفتیان تودوروف، ترجمة فخري صالح ، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد،:ینظر    
  .بین ِعدَّة نصوص یقوم بھا نصٌّ مركزي یحتفظ ِبریاَدة النص) ل والتمثیلالتحوی(           

  المدیني، دار الشؤون الثقافیة، بغداد  دفي أصول  الخطاب النقدي الجدید،  مجموعة مؤلفین، ترجمة احم: ینظر    
  .١٠٨: م، ص١٩٨٧           
  ُیمثل منظومًة من العالقات العامة المترابطة في العمل الفني، ،النَّ التناصَّ)العالقات المترابطة( أو بمصطلح            
  .وتفعل فعلھا ِعبر تمحورھا  َحول الشَّكل الجدید           

  .٤٩: تناص الشكل في الرسم الحدیث ، ص: ینظر    
  النصوص، واعادةباعتبار أنَّ النصَّ ھو قراءة لنصوص سابقة، وتأویل ھذه ) تَحاور النصوص(أو من خالل            
  .كتابتھا ومحاورتھا ِبَطرائق ِعدَّة           

  .٨٤:اللیث والخراف المھضومة، ص:ینظر    
  .مأخوذة من نصوص أخرى) تقاطع عبارات( أو بتعبیر           

  .٤٨تناص الشكل في الرسم الحدیث ، :ینظر    
  الدخول في عالقة نصوص مع نصٍّ بكیفّیات"  تناصَّ ھو، النَّ ال)َتعالق النصوص( أو یتجّلى في المصطلح           

  " .ُمختلفة            
  .      ١٢١:استراتیجیة التناص ، ص:ینظر    

      



  ٩

م          امیُن والمس ذه المض ت ھ د ُجمع ي وق دیِل ، :                                                    (یاُت ف التب
  .)٣()الَتداخِل ، االشتراِك ، الَتأّثر ، الُمعارَضِة ، اإلحالِة ، االرِتباِط ، الُمعاَیشِة

ى ُمقار  )التفاعل والتداخل(ُتوِصل إلى ُمرَتَكَزي  -قد  –وھذه كلھا        دوره إل ي    ،والكلُّ ُیشیر ب ن فنَّ اٍت م ب
ا( مینِ االقتب ا ) ِس والتض لٌ (، النَّھم رى  )تفاع اَفة واألخ وص الُمسَتض ین النص داخٌل ب تراُك ، وت ، واش

  .الُمسَتِضیَفة
، بوصفھما   نثم أّن التناصَّ لّما كان قاِئما على ھذین المحورین ، فأنَّھ یكون شاِمال لالقتباس والتضمی       

  .تداخالت بین النصوصِمن َمصادیق تلك العالقات وال
لِّ                ى اق ابھة عل دة،أو متش ون واح اد تك ة َتك ون الثالث ذه الفن ام ھ و أنَّ أقس ترك آخر،ھ اك ُمش وھن

د، وھو عامل ُمشترك         ر َقص ن غی ٍد أو ِم تقدیر،ُمتذكرین قبل َبیان ذلك أنَّ ھذه الفنون َقد َتدخل النصَّ بَقص
ٍ ،ظاھرٍ (إلى ) االقتباسُ (آخر،فمثلما ُقّسم ِر،َخفي(و) لفظيِّ ،صریح ذه   )التناصُّ ( ،ُقّسم)َمعنِوي،ُمستَت ل ھ إلى ِمث

  .)١(األقسام
ي َمساحٍة أخرى،ھي أنَّ            اسَ (وَیتحّقق االشتراُك ف ا إحضار نَ   )التضمینَ ( و) االقتب ض  – ّصُھم أو َبع
ِب(ھو)التناص(غائب في َنصٍّ حاضر،و-نّص   .)٢()محمد بنیس(ِبَحَسب قول)النصُّ الغائ

وإذا كان االقتباُس والتضمیُن یدوران حوَل محوِر التقاطِع والتبادِل،والتفاعِل،والتداخِل بین النصوص         
ھ    ،)٣(كما مرَّ في ذكر المصطلحین)ُحسن األخذ(في ما ُیعرف ب رَف بأنَّ اطُع  " فانَّ التناصَّ ھو اآلخر ُع التق

ة       ى نصوص ُمختلف دة إل ون       )٤(" والتعدیُل المتبادل بین نصوص عاِئ ین الفن ن المشَتركات ب دٌة م ذه واح وھ
  .الَثالثة
اریَّة        ى إش الَعوِد إل اص(وب ا تِ )التن د تعریف وء أح ي ض ر   ھف ودة،أو غی ارة مقص ھ إش ُد كون ده ال یع نج

  )٥(" اإلیماء عند اُلمتقدِِّمین " مقصودة،واالشار ة ھي
ِّسان (وفي          .)٦(" أي أوَمأ : إشارة إلیھ بالیِد):" الل
ائر            ٍل س ھور أو َمَث ٍت مش ى بی ارة إل یح واش و َتلم مین فھ ي التض ال ف ذلك الح ى ،)٧(وك ار إل أو أن ُیش

ن      ،)٨(قصٍَّة،أو شعٍر من َغیر ذكره  ع َف ج م اصُّ ویتواش ذلك یشترك التن ات    )التضمین(وب ذه المتقاطع ر ھ ِعب
  .الُمشترَكة

تركات،         ن القواسم،والمش ھ  وِم ا وھي انَّ اص منھ ة ال من ى حقیق د عل اصَّ َیعتم ًا " أنَّ التن ون قائم ن یك ل
أخُر عَ   دم ،وان حاول    نبمؤلِّفھ،وال ینتھي ِعنده وبالتالي فانَّ النصَّ ھو حصیلة عقول سابقة ینقلھا المت المتق

تند إل    ،)٩(..." المتأخُر أن ُیضیف شیئا على ما قّدمھ السابق  اَس َیس ى أنَّ االقتب نص،أو   بمعن ى اسِترجاعیَّة ال
ى نتاجات     )التضمین(و) االقتباس(النصوص،وكذلك الحال في ،فھما ُینَتجان عن عودة الُمبِدع،ورجوعھ إل

ھ،ویجعلھ نابض      ي ُنصِّ ھ وُیشركھم ف ن استحضاراٍت مباشرة،أو غی      اُمبدعین من َقبل ھ ِم ا َیحتوی  ر،حیویا ِبم
ودة،أو غی  ن َخزیِن   رمباشرة،َمقص ودة،ناِبعة م اریخي  مقص الَعود الت ة " ھ المعرفي،ف راءة التاریخی " الق

ابق       )١٠( ن التط وع م ق َن مَّ َیتحّق ة،وِمن ُث ون الثالث ذه الفن ین ھ احٍة مشتركٍة ب ي مس نصَّ ف ع ال ي تَض ھي التَّ

                                                                                                                                                   
     
  ،السنة) ٢٩(،الموقف الثقافي،عم،عبد العزیز إبراھی)من غرابة المفردة إلى تغریب النص( مدارات النص المغلق  (3)

  ٦١: م،ص٢٠٠٠ن،بغداد،الخامسة،دار الشوؤ          
.  

  .٩٧ -٩٦:اللیث والخراف المھضومة ، ص: ینظر.،)خفي(و) ظاھر(و) صریح(قسم إلى (1) 
  ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ، المركز))مقاربة بنیویة تركیبیة((ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب : نظر (2) 

  .٩٨:م ، ص  ١٩٨٥، ٢الثقافي العربي،الدار البیضاء، ط           
  .              ٤: ص : راجع  (3)

  .٣٤: م ، ص١٩٩٣، ٢، طيأدونیس منتحل ، كاظم جھاد، مطبعة مد بول (4) 
  .٢٠٤/ ١ج) اإلشارة(معجم المصطلحات البالغیة، وتطورھا، مادة   (5)
  ).أشار(لسان العرب، مادة   (6)

  .١/٤٠٦خزانة األدب،ج:ینظر (7) 
  ١٤٧:نھایة اإلیجاز في دراسة اإلعجاز،ص: ،وینظر ١/٥٤٤المعجم الوسیط،ج:وینظر، ٣٨٨/ ١،ج حاإلیضا:ینظر  (8)
  .٦٢: ، ص))من غرابة المفردة إلى تغریب النص ((مدارات النص المغلق  (9)

  )تاریخیة(، وثالثة )استرجاعیة( ، وأخرى )قراءة جمالیة(ھناك قراءات متعددة تستطیع تقدیم النص للمتلقي، فھناك   (10)
  .١٤٣:م، ص١٩٨٩النقد،بول ھیرفادي ، ترجمة سالمة حجاوي، دار الشوؤن الثقافیة، بغداد، وما ھ: ینظر      



  ١٠

ذه المسمیات    -بینھا،والنصُّ ن ھ ًة       -بَغض النظر ع اریخي ُیشَحن،وُیمنح حیویًة،ودینامی ود الت وبواسطة الَع
  .دة،تجعلھ قادرًا على التأثیر في المتلقي لما یبّثھ من دالالت وانطباعات ُمَتجّددةُمتجدِّ

ي               ن فّن ھ ِم ض جوانب ي بع اصُّ ف ِرب التن اس(بھذه القواسم،والمشتركات یقت و  )نوالتضمی االقتب ،أو ھ
  .)٢(لیَّة تناّصیةلكن بثوٍب جدید،وھو الُمسّمى الجدید لھما،وان كان ھناك َمن َعدَّھما آ )١(صورة لھما

دیث،وتلك          تبقى ھذه الفنون ُمتفاعالت َنّصیة َتتنوع بین موروث دیني،أو أدبي قدیم،أو أدب معاصر ح
ا    ي فیھ ادیر  –المرجعیات ُتمّثل المساحَة المشتركة التي تلتق ك       -بمق نصُّ جّراء ذل ألغراض شّتى،فیظَھر ال

داع       ى اإلب درُة عل ھ الق این فی ر َتَتب ا آخ تدعاة      َنّص وص الُمس ن النص ادِة م ى اإلف درة عل ایر الق ا لتغ َتبع
ٍم جدی    یاق ُمالئ ي س وص ف ك النص ج تل ى َنس ب عل درة األدی ى   ٍدأوَّال،ومق درة عل نصُّ ذا َمق دو ال ثانیًا،فیغ

ن     د م ي واح اإلمتاع والتأثیر،أو ُھما جزء من عملیة التناص،النَّھ یقع في ثالثة أقسام،ویدخل ذینك الفنیین ف
  .)٣(األقسامتلك 
ا   ةوالخالصة،ھي أن المصطلَح الحدیث لفنَّي االقتباس والتضمین لیَس َبدیال عنھما،أو ُمواَجَھ       لُھما،إنَّم

  .ھو امتداٌد،واستمراٌر لھما
،والتعرف على ُمسّماُھما )االقتباِس والتضمیِن(وبعد الوقوف عند المعنى اللغوي ،واالصطالحي لفنَّي       

ِمَن الضَّروري الشروع في استعراض أنواِعِھما،ووظائِفِھما،وخصائِصِھما في النصوص  الجدید ،باَت
  ).ع(النھجیة ،ِمن خطب،وكتب،وَمواعظ لإلمام عليٍّ

     
  
  
  

     
     
  
  

                                                
  .یعتقد بعُض الباحثین أّن النقاد القدماء َعّبروا عن مفھوم التناص بمصطلحات أخرى كاالقتباس والتضمین  (1)

  .٢٦: التناص واشاریات العمل األدبي، ص:ینظر     
  .٨٩: اللیث والخراف المھضومة، ص:ینظر     
  .١٦: التناص في شعر محمود درویش، ص:ینظر     
  . ٢١: المصدر السابق ،ص:ینظر (2) 
ة(ھذه األقسام ھي   (3) ّ◌ة(و) الَمناصَّ یة(و) الُمتَناصَّ   في القسمِ الثاني، وھذه )االقتباُس والتضمینُ (، ویدخل )الُمتانصِّ

  .فیما بینھا األنواع الثالثة ُمتداخلٌة     
  .٤: النص الغائب، تجلیات النص في الشعر العربي، ص:ینظر     
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ل َاُب األوَّ   الب

َبالَغةِ  َھِج ال ِي ن ِباُس ف   االقت
  

ل َصُل الـأ وَّ   .أنواعھ : ألف
ِي    ان َ َصُل ألث َتھ : ألف   .وِظیف
ِث    ال َ َصُل ألث ُِصھ : ألف   .َخصائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ل                           َصُل األوَّ   الف
َا             ِب َھِج البَالَغةِ أنواُع االقت ِي  ن   ِس ف
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ل    ِم:الَمبحُث األوَّ َاس ِمـــــــــــــــَن القُرآِن الَكری ِب   .أنواُع االقت
ِي   َا:الَمبحُث الثان ِب َّبَِوي الشَِّریف سأنواُع االقت   .ِمَن ألَحِدیث الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .َمدَخل 
  

، التي  أو معناه من الظواھر الفنیة البارزة في الساحة النھجیةص القرآني عد ظاھرة استدعاء الّنُت         
یات واختالفھا تبقى ھذه سمَّالُم نغّض النظر عوِب ،)١( َتدعیم الخطاب النھجي،وتكثیف داللتھؤدي إلى ُت

ھ إزاء ھذه األنواع نھج یجد نفَسالتلقي لنصوص والُم ،)٢(اعلیھ تعارٍفُم شروعیٍةتحت َم نضویًةاألنواع ُم
،أو اكثر، أو امنھ أو بعٍض ،أو آیٍة ،أو تركیٍب ،فردٍةُم )استحضار( محور حولَتاالقتباسیة التي َت

   .ا، أو َمباِنیھلمعانیھا  استحضاِر
  

،لما لھ ِمن أَثر في توجیھ  وضیح داللتھ،وَت،  ھعانیشف َمفي َك أَثره ي القرآنيللبناء الفنِّ إنَّ         
اقرَّ لھ فصحاء قریش لما یقوم علیھ من تناسب بین  در النصوص للقیام بذلك ،وقدالنص،والبناء القرآني اَق

                                                
  .ظھرت دراسات عدیدة تتقصي أثر ألقرآن ألكریم في ألنصوص أالدبیة قدیما وحدیثا  (1)
  :ینظر على سبیل المثال     
  ابتسام مرھون ألصفار ، بغداد ، دار . ھـ ، تحقیق  د) ٤٢٩(أالقتباس من القرآن ألكریم ، أبو منصور ألثعالبي ت      
  ،.م ١٩٧٥ألحریة،     
  ابتسام مرھون ألصفار ، بغداد ، مطبعة ألیرموك ،. أثر القرآن ألكریم في األدب العربي في القرن األول الھجري ، د     
  م١٩٧٤    
  .م١٩٨٧ق ، شلتاغ عبود شراد ، دار المعرفة ، دمش. أثر القرآن في الشعر ألعربي ألحدیث، د     
  .م١٩٩١،)٢١-٢٠(سامي مكي ألعاني ، مجلة آداب ألمستنصریة،ع.اقتباس شعراء صدر اإلسالم من القرآن ألكریم ، د     

  ،آذار، السنة الثامنة عشر)٣(النصوص األدبیة بین السرقة واالقتباس ، غانم محمود ، مجلة آفاق ، ع : ینظر(2)  )١(
  .١٣: بغداد ، ص        
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من  قتبس بعضًاَی - وھو ابن القران -  )ع( رى علّیًاب أن َنَجلذلك ال َع ،وسیقي وصوتيالزم ُمالمفردات وَت
في  ا شائعًاكال أدائّیني ِشآألقر ى صار البناُءحّت ،عانیھأو َم ،هوِرأو ُص ،ھأو آیاِت ،راكیبھأو َت ،فرداتھُم

  .ھ ـعبارات
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل    .یم رِ الكَ  ن القرآنِ مِ  االقتباسِ  أنواعُ : المبَحُث األوَّ
 ٍةَدلمفَر اقتباسًا نھا ما كاَنِم الغة ،ھج الَبن القرآن الكریم في نصوص َنِم االقتباِس رائُقعت َطنّوَت         

َكما َسیتَبیَّن وفَق  نھامِِ عٍضأو َب ٍةیَّقرآِن ٍةآلَی اقتباسًا أو ما كاَن ، راكثین أو َتَدفَرن ُمِم ركیٍبَتأوِل ،ةٍ یَّقرآِن
  : التَّقسیماِت ، والتفریعاِت اآلتیة 

  : ةرآنّیالُق المفرداِت اقتباُس   -أوَّال 
یحملھ لما  تغاًءعانیھ،ابوَمأ ،یبھراِكوَتأ ،هِرَور القرآني بُصفلت نتاجات األدباء بأنواعھا بوجود األَثَح         

  . الداللي ،والفنِّي ثلھا قدرة الَب ،ةوفنّی ،إفاضات داللیةمن 
واء أكان القرآني َس)االقتباس(من دائرةمنھ ِض كثیٌر لخعیدا من ذلك،إذ َدالنھجي َب ولم یكن النصُّ         

تي في مقدمتھا اقتباس ،یأةى بمظاھر عّدالقرآني لھ حضوره،وتجّل ذلك باقتباس المفردة،أم التركیب،فالنصُّ
  .كفي المفردة الستحضار فاعلیتھ د َتغائب َق زة لنّصركَّالمفردة القرآنیة والتي تبدو إشارة ُم

وأدرك  أخرى، ھٍةن ِجفس المتلقي ِمھة؛وفي َنن ِجوقیمتھ الداللیة ِم ھا في بنیة النصِّأثُر وللمفردِة        
  . )١()صاحةالَف(منھم في باب كثیٌر ھفتناول ر،والبالغیون العرب القدامى ھذا األم النقاُد

دة مجّر المعاني أفكاٌرفأساس الصیاغة الشكلیة للمعاني والھیكل البنائي في العمل األدبي،  يوھ        
مفردة  صادیق،ولیست كّلنتشلھا من عالم المفاھیم إلى عالم الَمإلى عالم الوجود،وَت خرجھا المفرداُتُت

موجب بع وَضم ُتكبیر،وما َل لھ من القدرة واإلبداع حّظ صرف بھا مبدٌعَتم َیدور ما َلتصلح للقیام بھذا ال
للمتلقي،من ھنا  -ومن قبلھ اإلفھام -ق اإلمتاعحّقورا أدبیة ُتتلك القدرة في سیاقھا الصحیح ،فتختلق ُص

عند النقاد  )٢(صةصِّتَخُمال ت لھا المؤلفاُتَزفٍرتزداد،وُأ –ما المفردة القرآنیة السّی –أخذت العنایة بھا 
  .ظم عند القدماء بحث في الكالم عن الفصاحة، واإلعجاز،والسیاق، والَنالمحدثین،بعد أن كانت ُت

 ِمــلِعِل اعلھا محورى أنَّ بعض النقاد الغربیین َجولھا أھمیتھا في النقد الغربي الحدیث،حّت        
   .)٤(المعنى ھا أھم نواقل انَّ -ستیفن –آخر   دھم،ویرى ناقٌدللبحث الداللي عن نطلقًا،وأصبحت ُم)٣(اللةالدَّ

                                                
  .والبالغة بالجملة عند كثیر من البالغیین  ،الفصاحة بالمفردةق لتعّل  (1)
  .١٤٩- ١/١٤١،المثل السائر،ج٤٩:سّر الفصاحة،ص: ینظر مثال     

  والبحث في الفصاحة بحث في األلفاظ،ودخلت یعدئذ فیما عرف بقضیة اللفظ،والمعنى،وھي من القضایا التي عنى             
  .ب ،ثم البالغیون منذ وقت مبكر یمتد إلى العصر الجاھليبھا النقاد العر             

  .٥٠:م،ص١٩٨٥علم المعاني،قصي سالم علوان، مطبعة جامعة البصرة،: ینظر     
  ) .فصح( معجم المصطلحات البالغیة،وتطورھا، مادة: ینظر     
  : توّزعت ھذه الدراسات بین تاریخیة، ولغویة، وفنیة، ومن تلك الدراسات  (2)

 )م ،١٩٩٩، سوریة، ٢، دار المكتبي ، طفاحمد یا سو.،د)الیات المفردة القرآنیةجّم  
 )م٢٠٠٠فاضل السامرائي، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، .،د)بالغة الكلمة في التعبیر القرآني . 
 )م١٩٧٣ –ه ١٣٩١،محمد السید الداوودي، دار المعارف، مصر،)من كنوز القران. 
 )م٢٠٠٥ھـ ،١٤٢٥، القاھرة،٣٥دار الشروق،ط، سید قطب،)في ظالل القران  
  

  ٧٠: م، ص١٩٨٦علم الداللة، ترجمة انطوان أبو زید،منشورات عویدات، بیروت،: ینظر  ) .غیرو(ھذا ما یراه   (3)
   ٤٣:م،ص١٩٧٣،، القاھرة٣كمال محمد بشیر مكتبة الشباب، ط. د ستیفن أولمان، ترجمةدور الكلمة في اللغة، : ینظر (4) 



 16 

جدیدة،ویجعلھا قادرة  ومعاٍن السیاق الصحیح والرصف الناجح للمفردة ھو الدافع لوالدة َدالالٍت إنَّ        
حسن رصفھا مع ما م ُیضیلة للمفردات ما َلختزلة،وال َفُم حیلة إلى معاٍنوُم ،ةنح إشارات داّلعلى َم

وخالفھا في  الفضیلَة ،أنَّـھ)٤٧١،٤٧٤(جاورھا من مفردات ،لذلك یرى الشیخ عبد القاھر الجرجاني تی
،إذ ھناك دالالت ومعان مشتركة بین كثیر من الناس،والسیاق وحده ھو )١(مالزمة اللفظة لمعنى التي تلیھا

  . عض الدالالت دون سواھا القادر على تشخیص َب
 ،غیر أنَّ)٢("المعنى رطَّتَقوحینئذ َی ال،االستعمال یأتي أوَّ " نعیدا،فھو یرى أبرأیھ َب)راسل(وذھب       

شفوعا بسیاق الحال، ن َمم یُكفجیر الطاقة الداللیة للنص،ما َلقادر على َتلیس ِب –أحیانا –السیاق اللفظي
من خالل معرفة أسباب  من اآلیات راد لكثیٍرھم الُما في َفلّیویبدو ھذا َج ط علیھ ،سلَّالُم لیكشف الضوَء
مكن فصلھا عن ،فاللغة ظاھرة اجتماعیة ال ُی)٣(صداقا من مصادیق سیاق الحالد ِمَعالنزول،التي ُت

ھا استجابة ضروریة لحاجة االتصال بین المجتمع،والسیاق االجتماعي،وھي نشاط اجتماعي من حیث إنَّ
  . )٤(الناس جمیعا

مكن االعتماد تتواشج في كشف دالالت النص،إذ ال ُی مثابة أضواٍءسیاق المقال،وسیاق الحال ِب إنَّ       
ف عند حدود كشف ِقعجمیة في استنطاق المعاني المرادة للمفردات، والسیاق قد ال َیدوما على المعاني الُم

ضل ناتجین بف رٍسوَج اھا إلى المقدرة على التأثیر في النفوس،بما لھا من إیقاٍعل یتعّدفِدھا َبالدالالت وَر
  . ِبَنَسٍق فّني عضھا مع بعضصف ھذه المفردات َبَر
ھ لمفردات تأثر وزِتاعتمادا على َح ، ھ الخاص بھَمعَجومفرداتھ التي تكون ُم ، ع لغتھبِدُم ولكلِّ       

 ، ھ، وتراكیِب ھالكریم بمفرداِت ل القرآُنوركیزتھ الثقافیة وشكَّ ، خزونھ المعرفيلت َمفشكَّ ، بھا،ووعاھا
  . والمعاني  ، من المفردات التي استقى منھا كثیرًا )ع( كائز اإلمامَر انیھ أھمَّومع

ھا وحفظھ أنَّ رأ القرآَنن َقن أراد ذلك،أو َممقدور جمیع َمعانیھا لم یكن ِبمتمثیل المفردة القرآنیة و إنَّ       
  . ن استخدام أدواتھا مام اللغة،وأحَسلك ِزن َمَما ِلستعصیة إّلعملیة ُم

لتوسیع دائرة الضوء الداللي  –ف بھاالتصّر ىوھو القادر عل –بالمفردة القرآنیة)ع(استعان اإلمام لقد       
   ،فردات بحسب حاجتھ إلیھامد إلى ُمللمتلقي،لذلك َع كاشفٍة حمل إضاءاٍتفیما قالھ أو كتبھ،فھي َت

ھا دة في اصِلالقرآنیة،أو بمقارباتھا العاِئھ بالمفردات َموكتبھ وحَك)ع(ت خطب اإلمامكثیرا ما ازداَنو       
أو التغییر في البنیة الصرفیة ،وھذا أوبھما معا،والنقصان،أ ،الزیادة َنِم ع شيٍءإلى االنتماء القرآني ،َم

  .ن انتماءاتھا القرآنیةبھا كثیرا َع دبتعتھ ال َیرّمِب
  

 ، نائي  وظیفيواستدعاء ِب ،عفوّي ستدعاٍءومقارباتھا من خالل ا ، تلك المفردات )ع( موأورد اإلما       
  .والمعاني  ، الدالالت نم ٍةَفواِر الٍلرھا المتلقي في ِظستشِعَی ٍةباثَّ فجاءت كإشاراٍت

  
من فا،ممنھ ع كلٌّنّووقد َت ،األفعالو ، نھا األسماءِمَف ، ھجالقرآنیة في نصوص النَّ نت المفردُةلّووَت        

 الفعَل ومن األفعال اقتبَس ، فةالزمان والمكان والِص واسَم ، المفعول واسَم ، علالفا جد اسَماألسماء َن
  . واألمر ،المضارعو الماضي،

 ، اجأمَش ، غث،َض اجأَج ، رَجزَدُم ، ةلیَجَو ( :المفردات القرآنیة المباشرة نجد على سبیل المثال من        
كر، ِذ ، اقأطَب ، لاألَج ، ةَعاِرَق ، بَصَن ، وبُغَل ، ةثاَبَم ، ونُعوَزُم ، داثاألَج ، ھاٍر ، جوىَن ،  ئةناِش

  .)١()رنَك، ُم سطِق

                                                                                                                                                   
  . ٣٣: م، ص١٩٨٢علم الداللة،احمد مختار عمر،مكتبة العروبة، الكویت،: ظرین     
  .٤٦:ص/ م ١٩٨٤دالئل اإلعجاز، تحقیق محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاھرة، : ینظر   (1)
  . ٧٢ : ص ، علم الداللة   (2)
  .على مراد المتكلمإلى أھمیة السیاق باعتباره اعظم القرائن الدالة  ـھ) ٧٩٤ت(بھ الزركشي تّن   (3)

  . ١/٣٦م،ج٢٠٠١القادر،دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت،  دالبرھان في علوم القران، تحقیق مصطفى عب:ینظر      
  للدكتور) التفسیر البنائي(وبرز منھج تفسیري جدید یعتمد السیاق في استقراء معاني النصوص القرآنیة، ویعّد              
  .البستاني واحدا من ابرز ھذه الجھود   محمود              

  . ھـ  ١٤٢٢التفسیر البنائي للقران الكریم، مؤّسسة األستانة الرضویة، قم ،:ینظر      
   . ١٢٨:م ، ص١٩٨٠رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاھرة ،. المدخل الى علم الداللة، د:ینظر  (4) 

  ).ت.د(،  تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة االستقامة، مصرنھج البالغة، شرح محمد عبدة، : ینظر  (1)
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د           ردات نج اكِ  ، نةَدالسَ : (ومن المقاربات للمفردة القرآنیة التي تمركزت في بعض المف  ، لاألجَ  س،ن

أُموم  ار، غَفاالسِت ور،ُبَی ، ةاألئّم ، ةاَماإلَم، ان اكَن ، قِبَو ، وعقُمَم ، ناِكَر ، ةالَلالَض  َوالِئج ، االستكبار، َم
  .)٢()فأغَل ، سراِك ،
  
ذر قرآني ن َجھا القرآنیة النطالقھا ِمرجعیِتن َمبتعد بھا َعرات في المقاربات القرآنیة ال َتییتلك التغ        
  .حظر أمام المتلقي عروف، سرعان ما َیَم
  

ت بانتمائھا القرآني كما في َفِربھ جملة ُعأو ِش ملٍةمن ُج ركیبًاعطي تالمفردات لُت د تتآلف بعُضَق        
 ،ونُنالظُّ جِمَر ِرواِطَخین،َوِتخاِفَتى الُمجَوَنین،َوضمِرر الُمماِئن َضِم رِّم السِّعاِل(:(في إحدى خطبھ)ع(قولھ
 توما أصَغ، وِبُیالُغ ُتیابا،وَغوِبُلالُق اُناكَن تُھَنِموما َض ،وِنُفالُج اِضق إیَمساِرین،وَمِقالَی یماِتِزَع ِدَقوُع

 اإلقدام مِسوَھ ،ھاِتوِلن الُمنین ِمالَح جِع،وَر واِمي الَھومشاِت ،رِّف الذَّصاِئوَمالسِتراِقِھ َمَصائخ األسماِع ، 
 وِضُعأ الَبَبخَتھا وُمِتوأودَی بال،الِج راِنَین ِغِم وِشُحالُو ِعَمنَقُمَو ، األكمام ِفُلج ُغالِئن َوِم ِةمَرخ الثََّسنَفُمو ،

 ِةَئ، وناِشب األصالِبساِرمن َم األمشاِج حطَِّمَومَن االفناِن، ز األوراِقغَرَمھا،وِتَیوألِح األشجاِر وِقُس بیَن
 و األمطاُرعُفبذیولھا وَت ي األعاصیُرسِفوما َت ،ھاتراكِمحاب في ُمقطر السَّ وِرُرُدَو ،ھاِمالِحَتوُم وِمُیالُغ
  . )٣())...ماِلالرِّ ثباِنُك في األرض باِتوم َنھا،وَعیوِلبُس
لت داه، ومّثدت من نسیجھ وُسى َغعت فیھ حتَّوّزثقة عنھا، وَتنَببالمفردات القرآنیة،أو الُم یزخر النصُّ       

الستحضار المعنى عند  ّثة الَحع بھ من قدرة على العطاء الداللي،و قّولبنات أساسیة لما تتمّت
  .فة كّثالمعاني الُم ھا ببعِضدالمتلقي،ولتفّر

لھا )ئةاِشَن ، اجاألمَش ، فُلُغ ، جالِئَو ، راقاسِت ، ةیاَبوَغ ، اكنان ، جمَر ، جوىالنَّ(والمفردات       
 ،غیر ظاھرو،  فيألنھا تشیر إلى ما ھو َخ ، مفردات متوافقة الداللة ،)١( ةقرآنی مرجعیات 
  .ة للنص ء القیمة الفنّیعلى إثرا علھا قادرًةوَج ،) ع(ااستحضرھ

 :ثم تلتھا سلسلة من المضافات )رعالم السِّ):(ضاف إلیھضاف وُمُم(قھا َبكلمة مفردة َس )جوىالَن(      
اهللا  بیانھا بانَّ) ع(ة التي أراد اإلماموأوحت ھذه المضافات بالدّق ......)جم الظنونَر ، ینتخافِتجوى الُمَن(

على ما في ........تین تخاِفجوى الُموَن ، في ضمائر المضمرین عالم السرِّ ل ھو، َب ر فقطلیس عالما للسِّ
 )جوىَن( :دة لذلكّھَمفردة الُموع الُمز ھذا االدعاء ھو َنّزوالذي َع ، ة وخصوصیةھذه المواطن من دّق

  .)٣()ةرساوالُم( وھي من ، )٢(أي ساورتھ: )ناجیتھ(من
قد وَع ،رجم الظنونِب وھو العالموالتخافت، دقائق التساور، ،علم بكلِّوعلم اهللا ال یقف عند حّد       

 تھ اكناُنَنِمَض(ویعلم بما ،)٤(ومضحین ُت سترقھ األبصاَرعلیھا،وما َت قد القلَبعزیمات الیقین،التي َع
،أي )٦(الغطاء:ووھ)كنان(أو ،)٥()ظ فیھ الشيءحَفما ُی:(ھو)كن(مفردھا ، مفردة قرآنیة )اكنان(،و )القلوب

   .لع علیھ أحد ّطوما لم َی ، غطى، وُم حفوظاهللا عالم بما ھو َم أنَّ

                                                
  ،                                   ١٩٧/ ١ج،)٨٧(، خ٩٥/ ١ج،)٤٩(،خ ١/٧٥ج،)٣١(، خ ١/٥٣ج،)٩(،خ ١/٨ج،)٧( خ:            

  . ٢/٢٥،ج)١٣٠(، ك ٨/ ٢،ج)١٢١(،خ١/٢١٩،ج)١٠٦(،خ١/٢٠١،ج)١٠١(،خ١٧٩/ ١،ج)٨٧(خ             
  ،١/٧٥،١٧٣ج،)٣١(خ،٢/٤٩ج،)١٤٦(خ،١/١٣،١٨،١٩ج)١(خ: ینظر على سبیل المثال المصدر السابق  (3)

  .٢/٩٦،ج)١٩١(خ،٢/٣٥،ج)١٣٩(،خ ١/١٧٨،ج)٨٧(خ             
  .١٨٠ -١٧٨/ ١،ج) ٨٧(المصدر السابق،خ:ینظر) ٣( 
  

  ،٥٧،  ٢٢/ ، الكھف١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧/ ، المجادلة  ٣/ ، األنبیاء ٦٢/ ، طھ ٤٧/سورة اإلسراء : ینظر  (1)
   . ٦/ ، المزمل٢/ ، اإلنسان٥٥/ البقرة/ ١٦/ ، التوبة١٨/ ، الحجر١٥، ١٠/ ، یوسف٢٥/ ، األنعام٤/ اإلسراء              

  ٣، دار القلم ، طيھـ ، تحقیق صفوان عدنان داو ود) ٤٢٥ت(مفردات ألفاظ  القران،الراغب األصفھاني: ینظر  (2)
  .٧٩٢: م، ص١٩٨٣، دمشق ،             

  ،) نجا( مادة /لسان العرب : ینظر  (3)
  ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم،دار الساقیة،بیروت،  ـه )٦٥٦(شرح نهج البالغة،ابن أبى الحدید ت: ینظر  (4)
  . ٧/٢٠م،ج٢٠٠١    
  .٧٢٧ -٧٢٦: ألفاظ القران، ص  مفردات: ،                   وینظر) كن(لسان العرب ،مادة   (5)
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  .)٧(نھبط في األرض،أي قعر البئر،وُم)یابةًغ(جمع ھي)یاباتَغ(و،)یوببات الُغیَاَغ(و العالم بـ 
قصیرة ) بھ جملُش(الذي یتأمل ھذه السلسلة من المضافات،یجد نفسھ إزاء تراكیب انتظمت في       

د فیھ تزوَّحب َتضاء َرالقاموسي إلى َف ان قیدھنسجمة مع السیاق ،أفلتت المفردات ِموُممحبوكة البناء،
  .الجدیدة ت،والمتكونة بفعل ھذه السیاقاالمعاني الجدیدةب
البطانة من المشركین، :(ةعدَّ لیجة وھي مفردة قرآنیة، والولیجة في اللغة لھا معاٍنجمع َو:الئجالَو       

  )٩(ضیقوھي الدخول في َم)٨()تھ ، والدخولوخاصَّ ، بطانة الرجل ودخالؤه
  .)١٠(عي شیئاھ غشي بغالف فھو ال َیبین الغلفة،كأنَّ: جمع أغلف، وقلب أغلف):فُلُغ(و       
راد بھا بیان عظیم معرفة اهللا،فالتزاحم اللفظي ھاتان اللفظتان ساھمتا في إكمال الصورة البیانیة الُم       

فوي لوظیفة بنائیة،ویزداد ھنا س َعِلما ھو استدعاء َس دِرَقِب رضًاَبثا،أو َفَع لم یأِتت القرآنیة اللمفرد
اإلدراك إذا أتممنا قراءة النص،أنھا مفردات تسعى لتشكیل بنیة كلیة تآلفت من صور جزئیة 

  ) .رعالم السِّ):(ع(مترابطة،متتابعة،متقاربة،وھي في اغلبھا من معموالت قولھ
ى المقدرة الفنیة في بناء تجّلِت )١(النظم المتمیز والتواشج الجمیل بین ھذه المفردات القرآنیةومن خالل        

یض من المعاني والدالالت في صور ناطقة متحركة تستحضرھا ب أخیرا في َفأكثر تمیزا،وَفرادة لیُص
   .كتنز الداللة ُم ّصتلك المفردات معھا لتكون آنئذ أمام َن

َوَیْوَم َیُقوُل َناُدوا ُشَرَكاِئَي الَِّذیَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُھْم َفَلْم َیْسَتِجیُبوا َلُھْم َوَجَعْلَنا َبْیَنُھْم  ( :من قولھ تعالىو      
خرجھا من ھذا ال ُی فة،غیر أنَّالمكان إلى اسم الصِّ بتغیر بسیط من اسِم )قِبالَو(،اقتبس المفردة)٢()َمْوِبقًا

ص (في وصف النبي)علیھ السالم(ھن المتلقي إلى أصلھا القرآني،فقالھا في ِذكونھا مفردة قرآنیة لرجوع
اهللا بتقوى  باَدم ِعیَكأوِص ، ٌحواِض ٌجنَھوال َم ، ٌعساِط اٌرَنوال َم ،قائم  ٌمَلثھ حین ال َعبَع( :(الدنیا وذّم):والھ
ھا ید بأھِلِمَت ،نٌ ھا باِئُناِطق، و نھا ظاِعُن، ساِك نغیٍصَت ُةّلوَمَح ، وٍصُخُش ھا داُرنیا فأنَّم الدُُّكُرذِّ، وأَح اهللا
ون ُطلى ُبي َعاِجالنَّ ُمنُھوِم ، الوبق ُقِرالبحار، فمنھم الَغ ِحَجفي ُل ُفھا العواِصقصُف، َت السفینة داِنَیَم

نھا جا ِموما َن ، ٍكدَرسَتبُم لیَسنھا َفِم َقِرما َغَف ، ھاعلى أھواِل ُھُلحَموَت ، ھابأذیاِل یاُحالِر ُهُزحُفَت ،األمواجِ 
  . )٣()...)ٍكھَلفإلى َم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
  . ٧٢٧: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)كن ( لسان العرب، مادة : ینظر  (6)
   . ٦١٧: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)ُغلف( مادة لسان العرب، :ینظر  (7)
  .٨٨٢: القران، ص مفردات ألفاظ: وینظر         ، )جوَل(لسان العرب، مادة : ینظر  (8)
  . ٨٨٣ -٨٨٢: مفردات ألفاظ القران، ص: ،         وینظر)ولج(  لسان العرب، مادة: ینظر  (9)

  ٦١٢: مفردات القران، ص : ،       وینظر)غلف(لسان العرب، مادة : ینظر  (10)
وِبِهمْ :(قال تعالى  (1) ُل ى ُق ْلنَا َعَل َجعَ َك وَ یْ َل ُ ِإ ْستَِمع ْن یَ ِمْنُهمْ مَ ٍة ال وَ ا ُكلَّ آیَ وْ رَ إِْن یَ ْقرًا وَ ِفي آَذاِنِهمْ وَ ُهوهُ وَ ْفَق   أَِكنًَّة َأْن یَ

یَن                 ِل الَّ َأَساِطیرُ اْألَوَّ ْن َهَذا ِإ وا ِإ رُ وُل الَِّذیَن َكَف ُق وَنَك یَ َُجاِدُل وَك ی ُ َذا َجاء وا ِبَها َحتَّى ِإ ْؤِمُن ُ   . ٢٥/ األنعام) . ی
  .٥٢/ سورة الكھف  (2)
  .١٩٦-٢/١٩٥،ج)١٩١(نھج البالغة،خ  (3)
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ع،وھما استعارتان ساِط ناٍرو َمقائم، ٍمَلن َعِم لت األرُضحین َخ)والھ ص(ھ المصطفىلھ نبیَّعث اُلَب        
لشریف،ثم بعث النبوي ایل الَمَبیاع ُقر عن مقدار الظلمة والضَّعّببرھن أن ُیِع)ع(تصریحتان أراد اإلمام

 ھا لیست بداِرذر من الدنیا،فأنَّیھم بتقوى اهللا،والَحوِصمع المتلقین بصورة مباشرة لُی ھینتقل اإلمام بحدیث
  .ن ھا باِئ،وقاطُننھا ظاعشخوص،ما دام ساكُن المستقر بل ھي داُر

 مبیھ للدنیا وعدغزى یفید التوكید وجاء بالتشتمثالن ترادفا لغویا لھ َم)نن، ظاِعساِك(والمفردتان       
ت فیھ أداة التشبیھ،ولزیادة توكید المعنى جاء ذَفُح استقرارھا بأھلھا بمیدان السفینة في تشبیھ بلیٍغ

 –بحسب أعمالھم - ا كانت الحیاة كالسفینة فالناس،ولّم)ح البحارَجفي ُل تعصفھا العواصُف(بإضافة
ن رق َلھا،وتحملھ على أھوالھا،فالذي َغأذیاِلب على بطون األمواج،تحفزه الریاُح أو ناٍج)قِبرق،َوَغ(بین

ه الھالك وما دامت الدنیا بھذا الشكل، فینبغي مصیَر والناجي فنجاتھ مؤقتة،النَّ)فلیس بمستدرك(دركھ أحٌدُی
  .االستعداد لھا، والحذر منھا 

 بھا استحضار الخوَفما أراد اإلمام إنَّ تقدیم ھذه الصورة الحركیة بأحداثھا وأصواتھا، وألوانھا،إّن       
سجت إحداھا ،ُنةدَّن صور ِعبة ِمركَّھ على العمل واالستعداد لدار المقام،ھي صورة ُمّثَحفي قلب المتلقي َو

  .ھذه الصورة المتحركة لحورا ُم)قِبَو(بالتشبیھ،واألخرى باالستعارة المكنیة،وكانت المفردة القرآنیة
َأْو (       :، قال تعالى)١(في مفرداتھ القرآنیة)الراغب(ھلك،كما ذكرھاط فثبَّإذا َت:بمعنى)قِبَو(والمفردة       

على غیره من األلفاظ أنسب لمقتضى )وبق(إیثار لفظ ،ولعّل)٢() ُیوِبْقُھنَّ ِبَما َكَسُبوا َوَیْعُف َعْن َكِثیٍر
د المتلقي،فأصبحت ة عنالحال،فھي لھا القدرة على تركیز الداللة في فاعلیة التغیر،وجعل النص أكثر فاعلّی

ما بعد أن صحبھا فنا ال سّی ،بیانیٍة والتعبیر عن المعنى بأبلغ صورٍة ،كتنز الداللة،ُمٍفكثَُّم مٍزمثابة َرِب
جعا جمیال ل َسفشّك )بائن ، ظاعن(، )، تنغیص شخوص ( مع فن بدیعي بالمفردات التشبیھ واالستعارة،

  .)جارق، ّنَغ(،)ي،ناِجقغاِر: (الطباق المتحقق بالمفردات بجوار فنِّ
، واسمي المكان  من صفة،واسم الفاعل واسم المفعول ا اقتبس اإلمام،ّمِم وللوصف نصیٌب       

التي أخذھا من )بورا(واء أكان استحضارا مباشرا أم غیر مباشر، من الصفات جاءت المفردةوالزمان،َس
،في إحدى خطبھ الوعظیة )٣() تَّى َنُسوا الذِّْكَر َوَكاُنوا َقْومًا ُبورًاَوَلِكْن َمتَّْعَتُھْم َوآَباَءُھْم َح:( ..... قولھ تعالى
ھم ت بیوُتأصبَح ،كیفثیرًاعون َكجَم،وَییدًاِشون َمبُن، وَییدًاِعون َبُلمَِّؤأما رأیتم الذین ُی((  :ألصحابھ

ن یدون،وال ِمِزَی ٍةَنَسَح ال فِي،ن ریآَخ م لقوٍمُھوأزواُج، م للوارثیَنُھورا ،وصارت أمواُلعوا ُبَم،وما َجورًاُبُق
  .)٤())ون ُبعِتسَتَی یِّئٍةَس
م ى جاءُھحّت ، إذ كانوا یبنون ویجمعون ، ن كانوا قبلھمظة وتذكیرا لسامعیھ بَمِع)ع(في كالمھ إنَّ       

 ، وراُب ھملت أمواُلوتحوَّ ، ھم قبورافأضحت قصوُر ، عوهَموفارقوا ما َج ، غتة، فتركوا ما بنوهُب الموُت
رجل :ف بھ الواحد والجمع، فیقالوَصصدر ُییل بل ھو َموِق ،)٢(لكىأي َھ:وراوُب ،)١(سادرط الَكَف :واروالَب

  . )٤()سادًا، َك كاھاِل ة،َیخاِل:(ورا،وُب)٣(وم بوربور، وَق
یل من خ:ھذه المفردة دون سواھا لیصف بھا ما تركوه من أموال وحیوان)ع(ولربما انتخب اإلمام       

ة اقتباس ھذه ّقنى آنذاك،من ھنا ندرك ِدصدر الثروة والِغل َموابل وغنم،وھي التي كانت تشكِّ
                                                

  .٨٥٢: مفردات ألفاظ القران، ص : ، وینظر)وبق( لسان العرب، مادة: ینظر  (1)
  . ٣٤/ الشورى   (2)
  .١٨/ الفرقان   (3)

  ھـ،١٤٠٥،طھران،٤منھاج البراعة في شرح نھج البالغة،المیرزا حبیب اهللا الخوئي،المكتبة اإلسالمیة،ط: ینظر      
  .٨/٢٩٥ج              

ُكْم وَ   :( وقال تعالى      ِ ُوب ل ُ َِك فِي ق َِّن َذل ً َوُزی َدا ب َ ِیِھْم أ َْھل َى أ ِل ُوَن إ ُسوُل َواْلُمْؤِمن َِب الرَّ َل َْنق َْن ی َْن ل تُْم أ ْ َن ن َ َْل ظ ْتُمْ ب َن ن َ    ظ
ً بُورا                         َْوما ْوِء َوُكْنتُْم ق َنَّ السَّ   .١٢/ الفتح                 .       )◌ً  ظ

  .٢١/ ٢، ج) ١٢٨( نھج البالغة ، خ  (4)
  .١٥٢: مفردات ألفاظ القران ، ص: ینظر  (1) 
  ).بور( لسان العرب، مادة : ینظر  (2) 
  عامة،منھاج لبراعة في نھج البالغة،قطب الدین أبو الحسین سعید بن ھبة اهللا الراوندي،مكتبة آیة اهللا المرعشي ال: ینظر      

  .٨/٢٩٥ھـ،ج١٤٠٦قم،             
  . ٢/٥٣منھاج البراعة ،للراوندي،ج: ینظر      
  .١٥٢: المصدر السابق، ص:ینظر  (3) 
  ) .بور(لسان العرب، مادة :ینظر   (4)
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، السامَع شّدد لھا بجمل مسجوعة َتّھما بعد أن َمال سّیأصبحت جزء من النص ،وبنائھ،المفردة،و
ق حّقجع َتھا بلون أخر من الَسثم اتبع ) ورًاُب ،بورًاُق یرا،ِثَك یدا،ِشَم عیدا،َب :(بھره،من خالل المفرداتوُت

م ا قدَّولمَّ،) ورًاُب ،ورًاُبُق(وبالجناس الناقص في المفردتین ،) نبُوعِتسَتَی دون،زِیَی ین،،آخِر ینوارِث( باأللفاظ
وه ما بُنن حال ما بنوه،ومآل ما جمعوه،فما بنوه،إّنیَِّبا جمعوا لُیحدیثھ عن البناء أردفھ بالحدیث عّم)ع(اإلمام

سنجد أن " وكنتم قوما بورا :" دنا إلى قولھ تعالىفا، ولو ُعوتاِل م،وما جمعوه إنما أصبح كسادًالُھ قبرًا
د ذھبوا أمواتا،وتركوا ھم َقعلیھ السیاق،باعتبار أنَّ عناھا الذي دّلبناھا وفي َماقتباس ھذه المفردة كان في َم

من معرفة المتلقي لھذه الداللة ھو الذي )ع(اإلمام نیقَُّت أنَّ ، ال شكَّ تالفا لف ظھورھم كسادًاما جمعوه َخ
  . )٥(كالم أخر في مثل ھذا المعنى)ع(دعاه إلى اختیار ھذه المفردة، دون سواھا، ولھ

قد  یٍنَع فِووا من َصظ، وامتاُحِعّتُم ٍظواِع صباِحِم ِةعَلوا من ِشُحھا الناس؛استصِبأیُّ(():ع(وكذلك قولھ       
بھذا المنزل نازل  ازَلالّن م فأنَُّكنقادوا إلى أھواِئكم،وال َتھالِتنوا إلى َجرِكعباد اهللا ال َتر،َدت من الَكَقوُِّر

بعد رأي ُیرید أن ُیلِصق ما  ُھُثحِدع،لرأي ُیوِضإلى َم ٍعوِضه من َمھِردى على َظالرَّ ُل،ینُقھاٍر ٍفُربشفى ُج
إلى َمن ُیشكِي َشجَوُكم،وال َینُقُض برأیھ ما َقد ُأبِرَم  وكال َیلَتِصق،وُیَقرِِّب ما ال َیتقاَرب،فاهللا اهللا أن تش

  . )٦())َلُكم
صباح جوا مصابیحھم من شعلة ِمباستعارة تصریحیھ في دعوتھ أصحابھ إلى أن یسِر یبدأ النصُّ       

ك في ن من االھتداء،وكذلبجامع التمكُّ)رواتبّص(إنھا استعارة للمفردة،)استصبحوا:(قولھفي عظ،ّت،ُمواعٍظ
إشارة إلى وصایاه ومواعظھ لھم التي تشبھ المصباح لیتمكنوا من الرؤیة )صباحِم ن شعلِةِم):(ع(قولھ

ھا استعارات ر،إنََّدَك ن ینبوع معرفتھ الصافي من كلِِّم)دواتزّو:(أي)امتاحوا(الواضحة للحیاة،وھكذا في
 النَّ(ظا أیضاِعتَّكونھ واعظا للناس،وُم إشارة إلى)ظِعتَُّم واعٍظ(رة ،وبإضافتھجاِوَتتصریحیھ تصویریة ُم

عظ بھ غیره،وذلك الن القبول ال یحصل منھ،واألنفس تكون نافرة عنھ، تَّعظ في نفسھ فبعید أن ّیتَّن لم َیَم
ن م(م حینذاك یأخذون،وُھ)١()َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم:( ویكون داخال في حیز قولھ تعالى

ركنوا استعارتان تصریحیتان جلیتان،لذلك یجب علیھم أال َی)عین صافیة(و)امتاحوا(،وقولھ)عین صافیة
،وسیكون كالذي )ھاٍر ٍفُرشفا ُج(ما یكون علىا ینقادوا إلى أھوائھم،والذي یعمل ذلك إّنإلى جھالتھم، وأّل

ي ؤدِّف ُیتكاِتري ُمَوھ تلوین ُص،انَّصرةالل فال سبیل لھ وال ِناعي في َض،أو كالّسهدى على ظھریحمل الرَّ
  .بة كلیة في النھایة إلى صورة مرّك

َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َتْقَوى ِمَن اللَِّھ (  :،یعود بذاكرتنا إلى قولھ تعال)ھاٍر ٍفُربشفا ُج):(ع(وقولھ        
َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم _ ُرٍف َھاٍر َفاْنَھاَر ِبِھ ِفي َناِر َجَھنََّمَوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َشَفا ُج

ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم (...، ومنھ )٣(الجرف:،والشفا)٢()الظَّاِلِمین 
  . )٤(...)اِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَھاَعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ

ثقیل في  مٍلد من ِحالذي یعتمد الجھالة، والھوى سیعاني،ویكاِب عادلة الظاھرة ھي أنَّالُم        
  . ھاٍر ٍفُرھ،بسبب نزولھ بشفا ُجماِته بعد َمزَرمل ِوحیاتھ،ویتّح

فأعملوا والعمل  ():(ع(في قولھ)ساِكنا(ومن المفردات التي وردت بصیغة اسم الفاعل نجد المفردة        
 رضًا،أو َمسَاناِك مرَایة،وبادروا باألعمال ُعجاِر ئة،واألقالُمدسمع،والحال ھِاعاء ُینفع،والدُّوبة َتع،والّترَفُی

  . )٥()) سًاخاِل وتًا،أو َمسًاحاِب

                                                
ُ ،ال یعرفون مَ یراثاً هم مِ ، وأموالُ هم أجداثاً ساكنُ وأصبحت مَ (:(جاء في إحدى خطبه قوله   (5)   نمَ  نولُ م وال یحمِ ن أتاه

ُ بَ       ُ ن دَ جیبون مَ م،وال یَ كاه   ).) معاه
  . ٢/٢٥٢ج)٢٢٥(نهج البالغة،خ:ینظر     

  . ١/٢٠١ج)١٠١(البالغة،خ نھج  (6) 
  . ٢/١٣٧شرح ابن أبي الحدید ،ج:ینظر  (1) 
  .   ٧/٢٤٨منهاج البراعة،للخوئي،ج:ینظر    . ١٠٩/سورة التوبة (2) 
  ) .شف (لسان العرب،مادة :ینظر  (3) 
  . ١٠٣/سورة آل عمران (4) 
  .  ٢٥٠/ ٢،ج)٢٢٥(نھج البالغة،خ (5) 
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وبة، والدعاء، ما دامت قام الوعظ واإلرشاد،والتذكیر بالموت،والدعوة إلى العمل والتالخطبة في َم        
مفردة قرآنیة تعود بنا إلى )ناكسا(مرا ناكسا،وُع ،وبادرة األعمالسحة من الوقت ینبغي ُمھناك عافیة،وُف

،أوردھا األصفھاني في مفرداتھ وھي عنده )٦()َوَمْن ُنَعمِّْرُه ُنَنكِّْسُھ ِفي اْلَخْلِق َأَفال َیْعِقُلوَن :( قولھ تعالى
  . )٨(ھِته بعد إفاَقرض ان یعوَدكس في الَم،والنَّ)٧(رأسھ  الشيء علىوھو قلب ):النكس(من

 مّرة لعیف الجسم والعقل كما كان أّوعیده َضُن: نقلبھ إلى عكس ما كان قبلھ،أي:سھ في الخلقوننّك       
  . )١(العمر إلى أرذِل ردَّمن أن ُی)ص وآلھ(،وتعوذ الرسول

  
وھو مجاز مرسل عالقتھ الفاعلیة،والمراد منھ المفعولیة،ویبدو انھ نكوسا،أي عمرا َم:مرا ناكساوُع       

  .جاء بصیغة الفاعلیة للداللیة على أن اإلنسان ھو الذي استنفد عمره،فھو الفاعل وھذا واقع الحال 
  

 روالجامع بین المستعا ، )حابسا( وقعت االستعارة التصریحیة في ، عاماِن:أو مرضا حابسا،أي       
 م فیھا المرضجسَّ ، وقد تكون استعارة مكنیة سر،دم القدرة على الفعل بإرادة وُیھو َع)مانعا(و )حابسا(منھ

 مع بقاء إحدى خصائصھ ھو القادر على –المحذوف –وھذا الكائن ، وأصبح كائنا بشریا محذوفا ،
تصریحیھ أو  وھذه استعارة تقبل أن تكون ، كذلك الموت الذي یأتي خلسة، فھو خالس ، والمنع )الحبس(

تحمل من الداللة ما یوحي بالقدرة على )خالسا( والمفردة ، )خالسا(مت الموت من خالل القول جّس ، مكنیة
  .والمباغتة  ، تلوالَخ ، المبادرة

إن ھاتین االستعارتین أضافتا حركة واضحة،نكاد نحس بھا ونراھا مع شيء من التساوق الموسیقي        
ھادئة، (،)یرفع،تنفع،یسمع(المسجوعة بأسجاع متنوعة بالمفردات المتحقق بالجمل القصیرة

  ) .ناكسا،حابسا،خالسا(،)جاریة
َفَما َلُكْم ِفي اْلُمَناِفِقیَن ِفَئَتْیِن َواللَُّھ َأْرَكَسُھْم ِبَما :( من قولھ تعالى)ع(،اقتبسھ اإلمام)راكس(اسم الفاعل       

في كتاب لھ )ع(،فأورده اإلمام)٢() َأَضلَّ اللَُّھ َوَمْن ُیْضِلِل اللَُّھ َفَلْن َتِجَد َلُھ َسِبیًال َكَسُبوا َأُتِریُدوَن َأْن َتْھُدوا َمْن
عت َضَوم،َواُھستنا وإّیرَّفلما َض(:(ین،فقالفیھ ما جرى بینھ،وبین أصحاب صّف إلى أھل األمصار یقّص

وا،وسارعنا إلى ما َعأجبناھم إلى ما َدم إلیھ فذي دعوناُھیھم،أجابوا عند ذلك إلى الَّمخالبھا فینا وِف
لھ من ه اُلَذم فھو الذي أنَقنُھعلى ذلك ِم مَّن َتِم،َفرُةم المعِذ،وانقطعت منُھُةت علیھم الحّجى استباَنّتبوا،َحِلَط
ن ،إ)٣())ھأِسعلى َر وِءالسَّ ت دائرُةھ،وصاَرلِباهللا على َق اكس الَّذي راَنوتمادى فھو الّر كة،ومن لجََّلالَھ

ع المعنى للوصول إلى تسمح بمقولة االقتباس القرآني،وال بدَّ من تتّب)أركسھم(و) راكس(وحدة األصل بین
طب الِق لَِّحَمبكانت  ،وسنجدھا)٤( رــــخع قرآنیة ٌأھا في النص، لقد وردت في مواِضالمفردة لمعرفة أثِر

 تق،رفضوا،فجنحت الحرب،ووقدة الحین إلى جادَّفِّأصحاب ِص)ع(حى فبعد أن دعا اإلماممن الرَّ
ت بأضراسھا، بعد أن وصلت بھم الحرب إلى ھذا المقدار من ّضثم َع –كنایة عن اشتدادھا –نیرانھا

لھ  ة وانقطعت المقدرة، فمن تّملقد استبانت الحّج ، )فسارعناھم إلى ما طلبوا، )ع(رر استجابوا لدعوتھالّض

                                                
  . ٦٨/یبس  (6)
  ،الضعیف ل،الرجقلب الشيء على رأسه،طأطأة الشيء من ذلّ : ( یدةفي لسان العرب لها معان عد) نكس( (7)
  ) .العود في المرض    

  ) .نكس(لسان العرب،مادة:ینظر     
  . ٨٢٤:ص مفردات ألفاظ القران،:ینظر   (8)
  . ٤٦:ص من كنوز القران،:ینظر   (1)
  . ٨٨/سورة النساء  (2)
  . ١٢٧ – ٣/١٢٥ج)٥٨(ك  نهج البالغة،  (3)
ی :(قال تعالى   (4) ِكُسوا فِ ى اْلِفتَْنِة أُرْ َل دُّوا ِإ ا رُ ُهمْ ُكلَّ مَ مَ وا َقوْ ُن ْأمَ َ ی وُكمْ وَ ُن ْأمَ ِریُدوَن َأْن یَ ُ َ َها فَستَِجُدوَن آَخِریَن ی مْ إِ ـــ   ْن َل

وُكمْ                   تَِزُل عْ ِئُكمْ َجعَ  یَ ُأوَل وهُمْ وَ ِقْفتُمُ ُث َث وهُمْ َحیْ اْقتُُل ُهمْ َفُخُذوهُمْ وَ ِدیَ ُكفُّوا َأیْ یَ مَ وَ َل سَّ ُكمُ ال یْ َل وا ِإ ْلُق یُ ِهمْ وَ یْ ُكمْ َعَل   ْلنَا َل
ِبیناً                    انًا مُ   . ٩١/النساء            .                       )  ُسْلَط
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ركوس،وھو مجاز مرسل عالقتھ َم):الراكس(،وتمادى فھون لّج،وَم)كةَلمن الَھ فھو الذي أنقذه اُهللا( ذلك
الفاعلیة،وقد یكون وروده بصیغة الفاعل للداللة على أنھم القائمون بالفعل، باختیارھم،وإرادتھم،ولم یكونوا 

َوَلِكْن َكاُنوا َأْنُفَسُھْم َیْظِلُموَن  َوَعَلى الَِّذیَن َھاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْیَك ِمْن َقْبُل َوَما َظَلْمَناُھْم(  ، مرغمین
  .فھم ظالمون،غیر مظلومین،راكسون،غیر مركوسین،)١()

س في أمره، قال ركس، وارتَكَف ھستأرَك:ھ إلى أخره، یقالِلأوَّ رّدقلب الشيء على رأسھ،َو: كسوالّر       
   )٣()ھمبَسَح:(بمعنى )ن عباساب(،وھي عند)٢(ھم إلى كفرھمأي ردَّ:بما كسبوا مواهللا أر كسھ:" تعالى

،جاءت كنایة )٤(ھا مفردة قرآنیةإنَّ) ران(أخرى، وھي فٍةوازداد المعنى الداللي للمفردة بإضافة ِص       
ي ِمصار ذلك كصدأ على جالء قلوبھم،فَع:ھم،أيین قلوَبال الرَّمى القلوب والیأس من ھداھا،بعد أن َعن َعَع

 وِءعلى قلوبھم، فدارت دائرة السَّ ح اُهللاَسم فوق ركوسھم في الباطل َم،ھ)٥(علیھم معرفة الخیر من الشر
للتخصیص بعد أن ) ع(لت في تركیب قرآني استحضره اإلمامم، وھذه مفردات قرآنیة تشكَِّھعلى رؤوِس

  . )٦()الجار والمجرور(على)دائرة السوء(مقّد
من خاللھا  ا،استطاع اإلماُمداّل رمزادت وحي بھول الصدمة،وعظیم الخطر،فَغُت)راكس(والمفردة       

داللیة عمیقة تعود بالمتلقي إلى  ةعل منھا شحنتوجیھ النص،والسیر بھ إلى المراد الداللي المقصود ،وَج
  . المعاني المرتكزة في ذھنھ،والسیاق الذي اقترنت بھ

) ع(دھا اإلمامفي حین أور) قلوبھم( ،)،كسبوامأركسھ(بالجمع؛ في اآلیتین)راكس،ران(وردت       
  الحرب  فٍي بًاالذي كان سَبوللمفرد،وربما في ذلك إشارة واضحة إلى معاویة،باعتباره قائد جمع صفین،

ع، رِجالَم كُرم ِذُھأبصاَر ضََّغ جاٌلي ِرِقوَب(():ع(قولھ)مقموع (من اسم المفعول اقتبس المفردة       
كالن ص،وَثخِلُم وم،وداٍعكُعَم ٍت،وساِكقموٍعَم وخائٍف،نادٍّ م بین شریٍدالمحشر،فُھ ھم خوُفموَعُد وأراَق

ى وا حتَُّظَعقد َو حٌةِرم َقُھرة،وقلوُبم ضاِمُھجاج،أفواُھُأ حٍرم في َب،فُھُةلَّم الِذتُھوشمَل ُةم التقّیلتُھع،قد اخَموَجُم
، وبین داٍع –ة بالقوَّ -تساِكف،ورید،وخاِئ،وھم بین َش)١())واّلى َقوا حتَُّلِتوا وُقلُّى َذوا حتَُّرِھوا،وُقلَُّم

،وھذه مفردة قرآنیة كما في قولھ )قموعَم(وافق قدراتھم،وعزائمھم،فالخائف منھم،بدرجات ُتخلٍصوُم
وھو ما )عقَمَم(من)مقموع(ھؤالء،و لوصِف)قموعَم(يء بالمفردة، وِج )٢()َوَلُھْم َمَقاِمُع ِمْن َحِدیٍد( :(تعالى

في  )٥(والمقھور،)٤(لیل،وجاءت بمعنى الذَّ)٣(ھ فانقمع، أي كففتھ فكفعَتَمَق: ل، لذلك یقالذّلھ،وُیضرب ِبُی
  . النص النھجي ،وھو قریب من معناھا القرآني

                                                
  .١١٨/النحل سورة  (1)
  . ٣٦٤:مفردات ألفاظ القران،ص  :ینظر  (2)
  عبد الفتاح أبو سلمة وزمالؤه،دار . هـ،تحقیق د)٨٧٥(تفسیر الثعالبي،عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ت: ینظر    

  .٢/٢٧٥هـ،ج١٤١٨إحیاء التراث العربي،بیروت،         
  .     ١/٤٩٥،ج)ت.د(هـ،عالم الكتب،بیروت،)١٢٥٠(تح القدیر،محمد بن علي بن محمد الشوكاني تتفسیر ف: ینظر    
  ،مصر ٣عائشة عبد الرحمن،دار المعارف ،ط.ابن األزرق،د لاألعجاز البیاني في القران الكریم ومسائ :ینظر  (3)

  . ٤٧٨:ص م،١٩٨٤          
ى قُ : ( قال تعالى  (4) اَن َعَل ْل رَ وَن َكالَّ بَ ُ ْكِسب وا یَ ا َكاُن ِهمْ مَ وِب   . ١٤/المطففین) ُل
  ) .ران(مادة :ینظر س،نَ بع والدَ الطَ :ین، وفي القاموس،الرَّ  ٣٧٣:مفردات ألفاظ القران، ص :ینظر  (5)
ْشِرَكاِت الظَّانِّیَن : ( قال تعالى  (6) مُ اْل ْشِرِكیَن وَ اْلمُ اِت وَ َناِفَق اْلمُ َناِفِقیَن وَ َب اْلمُ ذِّ عَ ُ ی ءِ وَ ةُ السَّوْ ِهمْ َداِئرَ یْ ِء َعَل نَّ السَّوْ   ِباللَِّه َظ

ِصیرا                  َساَءْت مَ ُهمْ َجَهنَّمَ وَ َأَعدَّ َل نَُهمْ وَ عَ َل ِهمْ وَ یْ َغِضَب اللَّهُ َعَل     ٦:الفتح.  ) وَ
  .٧٥ -٧٤/ ١، ج) ٣١( نھج البالغة،خ  (1)
  . ٢١/الحج  (2)
  . ٦٨٤:ص ،مفردات ألفاظ القران:ینظر  (3)
  .١/٦٥جعلي ناصر خسرو، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة واالرشاد، طھران ، ،  أعالم نھج البالغة : ینظر  (4)
  .١/٢١٦م،ج١٩٧٢بیروت، دار العلم للمالیین، محمد جواد مغنیة، في ظالل نھج البالغة،: ینظر  (5)
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صرتھم للحق حتى الساكن منھم داللة على مقدار ما القاه ھؤالء بسبب ِن )مقموع(وتحمل المفردة       
،  وآخرین ثكلوا ، مخلصا ، ھم من بقي داعیااضطر لذلك على الرغم منھ مع ذلك نجد من ، )مكعوم(فھو

في حزنھم  )ع(ملكون فشبھھم اإلمامما َی وكأن ھؤالء قد فقدوا اعّز ، والثكل یقال للمرأة حین تفقد ولدھا
 وقلوبھم قرحة ، أفواھھم ضامرة والقھر، ، من الضیم وا،حتى أصبحوا في بحٍربالمرأة الثكلى،فقھروا وذّل

 ، واومع ھذا كلھ لم یكفُّ، بھم  وما حّل ،ى جيء بھا لبیان سوء حالھم دالالت شّتوھذا انزیاحات تحمل  ،
  .م ُھى قّل عدُدفیھم حتَّ فكثر القتُل ، واى ذّلروا حتَِّھوُق ، )والَُّم(ىظوا حتََّعل َوًب

مفتوحا أمام كل  جعلت النص)واّلوا،َقّلوا،َذّلَم:(ومع كثافة المعنى نجد انسیابیة لغویة من خالل األلفاظ       
نسجمة في سیاق النص ُم)قموعَم(ا جعل المفردةالتصورات التي تستتبع ھذه الصور في ذھن المتلقي،مّم

  ) .وجعخلص، ُمكعوم،ُمَم(ھو وجود المفردات
علینا مفردات ألفعال قرآنیة أو ما ھو مشتق منھا؛بسبب اللواحق،  م من أسماء تطّلبجانب ما تقّد       

ت في تلك األفعال،وأصبح من العسیر جدا أن نفصل بین ھذه األفعال وما تعلق بھا حّل والنواقص التي
ال إشارة تعود بھ أن األصل في ھذه األفعال یبقى حاِم نتیجة لتغییر أزمنتھا،والضمائر التي اتصلت بھا،إّال

  .إلى أصلھ القرآني 
ى، ،َھ ، ، عَشبرأ،َخ ، لقَف فى،اصَط ، دَجَس :(ومن ھذه األفعال على سبیل المثال         أوَّبَ  ، ؤدهیَ  دى، ابتل
ونؤَفُت ، رَمَی ، ك وارِكَت ، مُكّنج ُوَی ، طَن،َق ن لیھم ، ، جوِلُی ، قمَحَی ، بت وَی ص،َكَن رأ،َذ ، أص  ، كمَنموس
  .  )٦() لتأّو ، مُھف، أجئَتألَح ، ، عَدَص ، ابتدع ، عمھونَی ، سوِجُی ، یبسلون ، ، كمزّنستِفَی

ابن (،لما دخل علیھ  عند خروجھ لقتال الناكثین في لبصرة)رض(البن عباس )ع(منھا قولھ        
ال قیمَة لھا :،فقال ابن عباس)ھذه النعل؟ ُةما قیم:(،وھو یخصف نعلھ،فقال لھ)رض)(عباس
 إنَّ:الناس فقال با، ثم خرج فخَط،أو أدفع باطًلًاا أن أقیم حقَّكم إّلِتمن إمَر إليَّ أحّب واهللا لھَي(:()ع(،فقال

ى حتَّ ، فساق الناَسًةّوُبي ُنِعدَّ، وال َیتابًاقرأ ِكَی رِبمن الَع علیھ وآلھ،ولیس أحٌد حمدا صلى اُهللاهللا بعث ُم
  . )١())ھم اُتَفت َصأّنم واطَمُھھم، فاستقامت قناُتنجاَتم َمُھَغّلم،وَبُھَتلََّحأھم َمّوَب

 ،)٢(دیدةـِــــوبصیغ ع ة ،ّدورد في آیات ِع والذي،  من القرآن الكریم )أبّو( وقع االقتباس في الفعلإذ        
 ، أه لھّیبمعنى َھ ، أه فیھوبّو ، أه لھاه وبّوأه إّیمنزال وبوَّ ُهوأباء ،)٣(رجع :وءبوء َبَی ، باء إلى الشيء ):وًاَب(و

  . )٤(یھِف ن لُھّكھ وَمَلوأنَز
الذي ھو منافاة  ، )النبو( خالف ، واة األجزاء في المكانوھي بمعنى مسا ، )باء( من )أّوَب(و       

  . )٥(تھوّیَس : أت لھ مكاناّو، وَب....األجزاء
وفي ھذا تصویر استعاري،وفیھ )أھمّوى َبحَت فساق الناَس(أ األمة منزلتھاّوَب)ص وآلھ(الرسولف       

أمنھم،حینئذ د خوفھم، وأوصلھم َمھم،وأمنھم بعھادیا لألمة، حین جمعھم بعد تشتّت)ص وآلھ(داللةعلىانھ

                                                
  ، ١/٣١ج)١(،خ١/٦،ج١(،خ ٢/١٤٠ج،) ٨٠(،خ٢٢/ ٢ج،)١٢٩(،خ١/٥ج،)١(نهج البالغة،مثال خ:ینظر  (6)
  . ١/١٨ج،)١(،خ٢/٦٠ج،)١٥١(،،خ١/٦٠ج،)٢٤(،خ١/١٨ج،)١(خ         

  . ٧٧/ ١ج،)٣٢(المصدر السابق،خ  (1)
  . ٩٣/یونس       )دق ـــــــــــولقد بوأنا بني إسرائیل مبوأ ص:(قال تعالى  (2)

  .  ٨٧/یونس )  ....لقومكما بمصر بیوتا وأوحینا إلى موسى وأخیه أن تبوءا (               
  . ٧٤/األعراف   )  ن سهولها قصوراــــوبوأكم في األرض تتخذون م(               
ذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنین مقاع(                  . ١٢١/آل عمران) د القتالـــوإ
اَن (                یمَ اْألِ وَّأُوا الدَّارَ وَ الَِّذیَن تَبَ ا وَ ِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهمْ َحاَجًة ِممَّ ال یَ ِهمْ وَ یْ َل ْن َهاَجرَ ِإ ِحبُّوَن مَ ُ لِِهمْ ی بْ   ِمْن َق

وْ َكاَن ِبِهمْ َخَصاَصٌة  أُوتُوا                 َل ِسِهمْ وَ ى َأْنُف وَن َعَل ْؤِثرُ ُ ی   . ٩/الحشر        ) ...وَ
  ) .بوأ(لسان العرب،مادة :ینظر  (3)
  در نفسه، المص:ینظر  (4)
  . ١٥٨: مفردات ألفاظ القران،ص:ینظر  (5)
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،وبفضل ھذه المفردة تنكشف للمتلقي محوریة النص،وداللتھ المركزة والمعنى العام،وھو )أھم منزلتھمبّو(
   .اٍل إلى حاٍلھم من حَجأرسل إلیھم من أخَر نرب حیبیان عظیم فضل على الَع

عالقتھ  ، لوھذا مجاز مرس ، ة والغلبةالقوَّ :القناةوالمراد ب ، استقامت قناتھم ، ؤا منزلتھمبّووبعد أن َت       
 ، ، انتظام قھرھم ومعنى إسناد االستقامة إلیھا ، ةوالشّد ، سبب للقوة –الرمح  –فالقناة  ، السببیة

، أو انَّھا  )٧(" المــــــة قبل اإلسبعد أن كانت معوّج"  ویرى ابن أبى الحدید إن استقامة قناتھم ،)٦(ودولتھم
  .)٨(إلى اطمئنان البال ، واستقرار حالھم ةإشار

: ، مثلما نجد في اقتباس المفردات وتجري عملیة االقتباس في أكثر من مفردة واحدة       
وتراخیھم في  ، بعد نكوصھم ، فیھا أصحابھ التي ذّم)ع(في إحدى خطب اإلمام)أجئتم،نكصتم(

رت لم إذا أَم التَّي رقةتھا الِفكم أیَّوعلى ابتالئي ِب ، فعلن ر ِمّدوَق ن أمر،ي ِمِضد اهللا على ما َقأحَم((الحرب
 على إماٍم الناُس َعوان اجتَم ، مرُتم ُخبُتوِرضتم،وان ُحم ُخلُتِھموان ُأ ، بِجلم ُت عوُتوإذا َد ، عِطُت

 أو الذّل كم،الموَتّقكم،والجھاد على َحصِرم ما تنتظرون بَنُكم،ال أبا لغیِرصُتَكَن ٍةم إلى مشاّقئُتِجم،وان ُأنُتَعَط
  . )١())یرِثَك م غیُرُك،وِببیني وبینكم،وأنا لكم قاٍل نََّقرَِّفُیَل  –ينََّیأِتلَیَو –ومين جاء َیلكم،فواهللا لِئ

َھَذا  َفَأَجاَءَھا اْلَمَخاُض ِإَلى ِجْذِع النَّْخَلِة َقاَلْت َیا َلْیَتِني ِمتُّ َقْبَل( :جاءت ھذه المفردات في قولھ تعالى        
َوِإْذ َزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َأْعَماَلُھْم َوَقاَل ال َغاِلَب َلُكُم اْلَیْوَم ِمَن النَّاِس :( ،وفي قولھ تعالى)٢()َوُكْنُت َنْسیًا َمْنِسّیًا 

ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما ال َتَرْوَن ِإنِّي َأَخاُف  َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم َفَلمَّا َتَراَءِت اْلِفَئَتاِن َنَكَص َعَلى َعِقَبْیِھ َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء
  . )٣()اللََّھ َواللَُّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب 

، ویدعوھم فال  طیعونفھو كان یأمرھم فال ُی ، )ع( النص في معرض بیان ھؤالء الذین ابتلى اإلمام        
ھ فشّب ، وإذا تركھم خاضوا في الباطل ، نونناجیھم فال یأتموُی ، جیبونمثلما كان ینادیھم فال ُی ، یجیبون
 على مثل ھذا التشبیھ ھو القرینة والداّل ، ي العمیق من خالل ھذه االستعارة المكنیةفي البحر اللجِّ الباطَل

أو صاحوا كما یخور ،)٤(وانكسروا،  أي ضعفوا : )خاروا( واُبوِروإذا ُح ،)یخوضون( یصةوالخّص ،
   )٦()خوار سدا لُھا َججًلم ِعلُھ َجفأخَر:( النص إلى قولھ تعالىویعود بنا ھذا  ،)٥(الثور

،فھي داخلة في باب المجاز المرسل عالقتھ )ع(إذا كان ھذا ھو معناھا في نص اإلمام         
جاء بھذه االستعارة ،وھذا المجاز )ع(وھو الخوف واإلمام)السبب(،وأراد)بالمسّب(،ألنھ ذكر)المسببیة(

وبفعل االنتخاب المقصود لھذه المفردات القرآنیة اصبح  ،) ع(مضمون الداللي لكالمھالمرسل لتفعیل ال
في وصفھم،أنھم إذا اجتمع )ع(ثم یمضي اإلمامالنّص یشّع بالحیاة،ألنھا مفردات ناطقة،ومعّبرة،وموحیة،

إلى )ئواألج(وخالفوا الجماعة،وفي ھذا إشارة لما وقع لھ حین بیعتھ وان ، الناس على إمام طعنوا فیھ
الحرب،وھذا مجاز مرسل عالقتھ المسببیة :ة، والمشاّق)ة نكصتموان أجئتم إلى مشاّق(الحرب نكصوا

،  فالحرب مشاقة ، وھو الحرب التي من مسبباتھا المشقة ، )السبب( ،وأراد)المسبب(ذكر) ع(أیضا،ألنھ
  . )٧()ملُك رٌهوھو ِك علیكم القتاُل َبِتُك(  :والمرء یضطر إلیھا كرھا ال اختیارا لقولھ تعالى

  ن ـوجاءت في مواضع عدیدة مـ، )٩(والرجوع قھقرى ،)٨(والنكوص ھو اإلحجام من الشيء         
                                                

  . ٣٩٤:ص هـ ، ق، ١٤١٣قم ،٢أسالیب البیان في القران، سید جعفر الحسني،مؤسسة الطباعة والنشر، ط:ینظر  (6)
  .١٤٨/ ٢شرح ابن أبى الحدید،ج  (7)
  .٢/١٩١ھـ،ج١٤٢٦نفحات الوالیة،مكارم الشیرازي، مطبعة سلیمان زادة، قم،: ینظر  (8)
  . ١٢٢ –٢/١٢١ج،)١٧٥(نهج البالغة،خ  (1)
  . ٢٣/مریم  (2)
  . ٤٨/األنفال  (3)
  .١/١٦٨أعالم نھج البالغة ، ج: ینظر  (4)
  .٢/١٧٥ج ، للراوندي ، منهاج البر اعة :وینظر   . ١/٥٥شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر  (5)
  .٢/١٧٥ج ، للراوندي اعة،منهاج البر  :ینظرو                          . ٨٨/سورة طه  (6)
  . ٢١٦/البقرة  (7)
  . ٨٢٤:مفردات ألفاظ القران،ص :ینظر  (8)
  ھـ،تحقیق احمد حبیب قصیر)٤٦٠(التبیان في تفسیر القران،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت: ینظر  (9) 

  ٥/١٣٤ھـ،ج١٤٠٩العاملي،مطبعة اإلعالم اإلسالمي،قم ،            
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  .،وفیھ إشارة وداللة إلى االرتداد )٢(،كما أنھا وردت في موضع أخر في نصوص النھج)١(كتاب اهللا
ھؤالء لم یكونوا متثاقلین فقط، بل كانوا  یفھم المتلقي أن )صتمَكَن( من المعطى الداللي للمفردة       
         :خاوبِّومضى یسأل ُم ، )ال أبا لكم( :بقولھ)ع(ھم اإلماملذلك ذمَّ ، ھممون،وینقلبون على أعقاِبحِجَی
أراد القول أن ال احد غیركم ینصركم،أو یجاھد  )ع(وكأنھ) والجھاد على حقكم؟ ؟ ما تنتظرون بنصركم(

قد داللي، حاملة معھا ظاللھا انتظمت ھذه المفردات المقتبسة في ِعفالناس بذلك ، كم أولى عن حقكم،ألّن
نسجم،خاصة مع مثل ھذه النھایات السجعیة لفظي جمیل ُم ٍقَس،في َن)٣(المعنویة، كما وردت في كتاب اهللا

 )مئُتأِج ، مبُتوِرُح م،لُتأھِم( وما سبقھا من مفردات أخرى )مكصُت، َن معنُت، َط مرُت، ُخ مضُتُخ:(في المفردات
  .فأكتمل وقعھا في ذھن المتلقي وسمعھ 

،  كمسومّنَی ، مأصلیُھ ، ھاُثوِرُی ، ركنواَت ، كمّنَمیجِر ( : ومن األفعال المضارع مثال نجد األفعال       
 (مقتبسا الفعل  )ع( قال اإلمام. ) عونیوَز ، عمھونَت ، سالِمُی ، ركنواَت ، محقَی ، كمیستفزنَّ یؤده، ، واعُتَت

صیاني وال تتراموا باألبصار عند ما م ِعُكّنَیوال یستھِو ، يقاِقم َشُكھا الناس ال یجرمّنأیُّ(( : ) یجرمنكم
م بھ عن النبي صلى اهللا علیھ وآلھ وسلم،ما ُكُئنِبالذي ُأ إنَّ ، سمَةرأ النَّة وَبق الحبََّلفوالذي َف ي،تسمعونھ منِّ

 ، وفاني ُكواِحھ َضرایاِتِب َصَحوَف ، بالشام َقَعد َنَق یٍلّلإلى ِض ي انظُرولكنِّ ، السامُع َلِھوال َج ، غبلِّب الُمكَذ
ت وماَج ، ھا بأنیابھاأبناَئ ُةتَنت الِفضََّع ، ُھطأُتَو ت في األرِضَلُقوَث ، ھُتكیَمت َشّدواشَت ، ھُتَرت فاِغَرَغفإذا َف

  .)٤())ھابأمواِج الحرُب
 نئآن قوٍمَش مكوال یجرمّن:(یعود بنا إلى األصل القرآني،في قولھ تعالى)يقاِقَش مُكّنَمجِرال َی(:قولھ إنَّ       

 ) كمّنَمجِروَی(، )٤(،أو ال َیدِخلّنكم في الُجرم)٣(أو ال َیكِسَبّنُكم،)٢()مُكنَّحمَلال َی(المعنى ھو،)١()لواعِدا َتعلى أّل
                                                                                                                                                   

  ھـ،تحقیق لجنة من العلماء )٥٦٠(بیان في تفسیر القران ،ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي تمجمع ال: ینظر     
  .٤/٤٧٨ھـ،ج١٤١٥والمحققین،مؤسسة األعلمي للمطبوعات،بیروت،             

  ت،ھـ،دار إحیاء التراث العربي،بیرو)٦٧١(الجامع الحكام القران،أبو عبد اهللا محمد بن احمد القرطبي ت: ینظر     
  . ٨/٢٦ھـ،ج١٤٠٥            

تَانِ ...:( قال تعالى  (1) اَءِت اْلِفئَ ا تَرَ مَّ َ  َفَل نِّي َأَخاُف اللَّه َن ِإ وْ ا ال تَرَ نِّي َأرَى مَ ٌ ِمْنُكمْ ِإ ِريء نِّي بَ اَل ِإ َق ِه وَ یْ َ ى َعِقب   َنكََص َعَل
اِب                     اللَّهُ َشِدیُد اْلِعَق   . ٤٨/األنفال)وَ

اِبُكمْ تَْنِكُصون(  :قوله تعالىو      ى َأْعَق ُكمْ َفُكْنتُمْ َعَل یْ ى َعَل َل اِتي تُتْ ْد َكاَنْت آیَ     ٦٦:المؤمنون.  ) ◌َ  َق
   .٣/٨٩،ج)٥٠(،ك٦٨-٣/٦٧،ج)٣٦(،ك٣/٦٤،ج)٣٢(،ك١/١١١،ج)٦٣(خنهج البالغة،:ینظر  (2)
اتََّخَذ َقوْ : ( جاءت بمعناها القرآني في قوله تعالى )خرتم(  (3) ارٌ َألوَ هُ ُخوَ یِِّهمْ ِعْجًال َجَسدًا َل ِدِه ِمْن ُحلِ عْ وَسى ِمْن بَ َ مُ مُ   مْ ـ

الِِمین        وا َظ َكاُن ُ وَ ْهِدیِهمْ َسِبیًال اتََّخُذوه ال یَ ُهمْ وَ َكلِّمُ ُ ا َأنَّهُ ال ی وْ رَ   ، للداللة على عدم النفع،سوى هذا ١٤٨/ألعراف ) یَ
  وهذاوقد ارتبطت في السیاق القرآني  بالفتنة كما في بعض التفاسیر،روح، الضجیج الصادر عن جسد من غیر       

  ) .ع(ما أراده اإلمام       
  .٧/٢٨٥الحكام القران، للقرطبي،ج عتفسیر الجام: وینظر.    ٤/٣٦٠تفسیر مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر   
  .     ٣/١٥٩،ج)ت.د(،دار المعرفة،بیروت،هـ)٧٧٤(تفسیر القران الكریم،أبو الفداء اسماعیل بن كثیر ت:ینظر   
تَِني ِمتُّ : ( جاءت أیضا بمعناها القرآني كما في قوله تعالى) أجئتم(        یْ ا َل ْت یَ اَل ِة َق ى ِجْذِع النَّْخَل َل َخاُض ِإ   َفَأَجاَءَها اْلمَ

لَ         بْ ا َق ْنِسیّ ُكْنُت َنْسیًا مَ   إلى جذع النخلة ) ع(كما اضطر المخاض مریم داللة على االضطرار، ، ٢٣/مریم ) َهَذا وَ
مَ م:( تدل على التراجع كما في قوله تعالى) نكصتم(        وْ ُكمُ اْلیَ اَل ال َغالَِب َل َق ُهمْ وَ اَل اُن َأْعمَ َط یْ ُهمُ الشَّ إِْذ َزیََّن َل   َن ـِ وَ

اَءِت اْلِفَئتَاِن َنكَ         ا تَرَ مَّ ُكمْ َفَل إِنِّي َجارٌ َل نِّ النَّاِس وَ َن ِإ وْ ا ال تَرَ نِّي َأرَى مَ ٌ ِمْنُكمْ ِإ ِريء نِّي بَ اَل ِإ َق ِه وَ یْ ى َعِقبَ   يــَص َعَل
اب َأَخاُف اللَّهَ         اللَّهُ َشِدیُد اْلِعَق   ) .ع(، للداللة على التراجع والتخاذل، وهذا ما أراده اإلمام٤٨/ألنفال أ )◌ِ  وَ

  .  .١٩٥-١/١٩٤،ج)٩٧(نهج البالغة،خ  (4)
  . ٨/المائدة  (1)
  .٢٨١:م، ص٢٠٠٢هـ ، تحقیق خلیل مأمون شیحا، دار المعرفة،بیروت،)٥٣٨(الكشاف،الزمخشري تتفسیر :ینظر  (2)
  . ٣/٢٦٣للطبرسي،ج مجمع البیان،:ینظر    
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صار ذا  : وأجرم ، مورُجمر الَمديء التََّر :ةراَموالَج ،قطع الثمرة من الشجرة :رمرم،واصل الَجمن الَج
،وإذا استحضرنا المعنى القرآني،یكون معنى )٥(كروهاكتساب َم أثمر وألبن،واستعیر ذلك لكلِّ:جرم نحو

في الكالم محذوف "      :بقولھ)ابن أبي الحدید(دهكذیبي،وھو ما أّكالفي على َتكم ِخلّنحِمال َی:ھو)ع(ھقول
واهللا (  :والمفعول فضلھ،وحذفھ كثیر،نحو قولھ تعالى" بونيم شقاقي على أن تكّذـّكمنَّجِرال َی"  وتقدیره

  . )٦()یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر
م لھم ھذه النصیحة،ألنھ سیلقي علیھم كالما قد یحملھم شقاقھم وخالفھم مع لما قّد)ع(اإلمام        
بعضھم إلى بعض وكأنھم یتغامزون فیما بینھم كما اخبر إلى عدم تصدیقھ،فھم قد اخذ ینظر )ع(اإلمام
إن حدیثھ ھذا أخذه عن )ةسَمرأ النَّة وَبفلق الحبَّ(سما بالذيم لھم َقفي كالمھ لھم،لذلك اقَس)ع(اإلمام

  .وحى ُی حٌيا َوإن ھو إّل،،الذي ال ینطق عن الھوى)ص وآلھ(الرسول
ھ ھ،وإضالِلتاللھي صیغة مبالغة لإلشارة إلى كثرة َضو –)یلّلِض(لیحدثھم عن)ع(ثم یمضي اإلمام        
على سبیل )المحذوف(ھھ بالغرابیل حین شبَّّلظھر في الشام،ومن خالل االستعارة قبح صورة ھذا الِض –

فالنعیق ھو صوت )نعق(الغراب،وبقیت إحدى لوازمھ وھي) ھالمشبھ ب(االستعارة المكنیة التي حذف فیھا
ا في البیوت ؤوم،والدمار والخراب،فالغراب ال یسكن إّلھو الشُّ)یلالضّل(و)ابالغر(الغراب، والجامع بین

) ابن أبي الحدید(ویرى)المعنوي بحالُق(الخربة والمنازل المھجورة الموحشة،وقد یكون الجامع بینھما ھو
  .)٧(ھِماعي بغَنھو صوت الرَّ)َقَعَن(أن

 الذّم(وھنا أراد اإلمام بھ،)٨(د معناھاصفھا،ویجّدكرة،والمقام الذي ترد فیھ ھو الذي یَن)یلّلِض(       
زمان ومكان،فأعطى بذلك  د في كِلتعدِّل ُملّی،بل ھو ِضاواحد..... یال،وللداللة على انھ لیس ضّل)روالتحقی

 –على مقدار ضاللتھ للناس،وحین ینشر رایاتھ ا في الفكرة المقصودة،وصیغة المبالغة ھنا تدلُّعمقا داللّی
ھؤالء الناس  الفتنُة عّض،ویثقل ظلمھ على الناس،فًتالشكیمُة شتّدفغر الفاغرة،وَتلى كوفان،َتع –سلطانھ 

  .ام كلوحھا،ومن اللیالي كدوحھا ھا،وتبدو من األّیبأمواِج الحرُب موُجبأنیابھا،وَت
ة ، الحیا) الفتنة(كة، تمنح فیھاإزاء صور متحّر نفسھ إنھا رصف استعاري جمیل، یجعل المتلقي       

مة بفنون بدیعة جاورتھا وأسھمت معھا ت ھذه الصور البیانیة المجسَِّعِفوقد ُش ،العطاء  فتغدو قادرة على
 ، كلوحھا( والمفردات یاطباّق افّنشكلت ) اللیالي ، األیام( فاأللفاظ في إكمال المشھد الصوري المتحرك ،

  .واة التي دارت حولھ تلك الفنون في بنیة النصھو الن )مُكّنَمجِرَی( والفعل ، اناقص جناساكونت  )كدوحھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                   
  .٣/٢٦٧مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر  (3)
  .١٣٥: ،ص)ت.د(یروت،ھـ،دار المعرفة، ب)٩١١(تفسیر الجاللین، جالل الدین السیوطي ت:ینظر     
  .٦/١١٠الجامع الحكام القران،القرطبي،ج: وینظر.   ٣/٢٩١مجمع البیان، للطبرسي،ج:ینظر  (4)
  )  .جرم(لسان العرب،مادة  :وینظر.  ١٩٢:مفردات ألفاظ القرآن، ص:ینظر  (5)
  . ٧/٨١شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
  . ٧/١٨٠المصدر السابق،ج (7) 
  .١٢٨:م، ص ١٩٥٠، مصر،٣احمد احمد بدوي،دار النھضة للطبع والنشر، ط. قران، دمن بالغة ال:ینظر  (8)
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  .اقتباس التراكیب القرآنیة : ثانیا
ى االقتباس إلى التراكیب التي َتتألف من مفردتین أو ثالث في شبھ جمل،أو في جمل وقد یتعّد        

ب تظل إشارات قرآنیة متعارف اسمیة،أو فعلیة بسیطة،وبغض النظر عن عدد المفردات،ونوع التركی
األحایین،ویجري استحضار تلك  نعلیھا بین الناس،تسھل اإلشارة إلى مرجعیتھا القرآنیة في كثیر م

سبع  ، الت حین مناص ، كونؤَفى ُیأّن:(التراكیب لتوسیع داللة النص،وتعزیزه،ومن ھذه التراكیب
 ،م السِّرِّعاِل ، ةذرَّ ثقال كلِِّم ، ّبیابة الُجَغ ، طابالِخ صُلَف ، مل الصالحسموات،زینة الكواكب،الَع

ة َلوء،ِصة السََّرداِئ ، ینِكَم راٍرَق ، وفعار الَخباس ِشِل ، یطانر الشَّداِحَم ، دودُما َمّلِظ ، نةِسة الَحَظالموِع
 ، ةیَلِسھ الَوآِت ، ظةوِعوالَم ِةكَمعا إلى الِحَد ، ةكیَنوا السََّبجلَبَت ، مكون أرحاَمقطُعَت ، یلھب َخجَلاسَت ، محالرَّ

  .)١()ه َدط َیبِس، َی ھم، انبذ إلِی یظظم الَغ، َك ھیَلَخ َبواجَل ، ملیُكب َعجِلَی
َواْسَتْفِزْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُھْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َعَلْیِھْم ِبَخْیِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُھْم ِفي :( من قولھ تعالىو        

 ة كما مّربصیغ عّد)اجلب علیھم(اقتبس تركیب )٢()ْمَواِل َواْلَأْوالِد َوِعْدُھْم َوَما َیِعُدُھُم الشَّْیَطاُن ِإلَّا ُغُرورًااْلَأ
فیھ  دَُّعد ُینُوَك ٍنَم،وَزنوٍدَع ھٍرد أصبحنا في َدا َقھا الناس إنَّأیُّ (()ع(بنا،ومن ھذه الصیغ ما جاء في قولھ

ى حتَّ ٌةَعف قاِرخوََّتلنا،وال َنِھا َجمَّسأل َعمنا،وال َنِلع بما َعنتِفا،ال َنّوُتُع فیِھ الظالُم زداُد،وَیًایئِسن ُمحِسالُم
 ضیُضه،وَنحدِّ اللُةھ،وَكفِسَن ھانُةا َمإّل الفساُد مُھن ال یمنُعم َمنُھِم أصناٍف لى أربعِةَع بنا،فالناُس ّلُتِح
 ھ لحطاٍمیَنِد َقھ واوَبنفَس َطقد اشَر،ھجِلھ،وِریِلَخب ِبجِل،والُمِهرَِّشن ِبِلع، والُم ِھسیِفَب الُمصِلتم ه،ومنُھفِرِو
 اِهللا نَدِع لك اّمِم،َونًاَمَث َكفِسَننیا ِلرى الّدر أن َتتَجالَم ئَسِبھ،وَلُعفَرَی ٍرنَب،أو ِمُهقوُدَی ٍبقَن،أو ِمُهُزِھنَتَی

،إنھا في )٤(حت علیھ بقھرِص :وأجلبت علیھ ،لبابت َجلَج :قالوُی ، وق الشيءَس :وأصل الجلب ،)٣())ضًاَوِع
  .ھ في نّص) ع(مقام المجاز،وبھذا المعنى استحضرھا اإلمام

لفظتان  )نودَك ، نودَع(و،)٥(خیل الَب : نودمن الَكوالزَّ ، رالجاِئ : نودوخطبتھ في وصف ھذا الدھر الَع        
ابن أبي  وعدَّ ، بسبب الفتن بین الناس) ع( شعره اإلمامفیھما من الداللة ما فیھما لبیان الزمن الذي است

وازداد الظالم  ، یئاِسن فیھ ُمحِسالُم ّدفالدھر قسي علیھم حتى ُع ،)٦(مفردة قرآنیة )شدید( ، الحدید المفردة
                                                

  )٢٢(،خ١/١٢ج)١(خ١٦٠/ج) ١٨٦(،خ١/٢٠٨ج)١٠٤(نهج البالغة،مثال خ:ینظر  (1)
  .١/١٨٧ج)١٩١(،خ١٧٨/ج)٨٧(،خ١/١٧٨ج)٨٧(،خ١/١٣٢ج)٨(،خ١/٦ج           

  . ٦٤/اإلسراء  (2)
  .٤/٥٠منهاج البراعة،للخوئي،ج: ینظر    
  . ١/٧٣ج)٣١(نهج البالغة،خ  (3)
  . ١٩٨:مفردات ألفاظ القران، ص:،وینظر)جلب(لسان العرب،مادة : ینظر   (4)
  . ٢/١٤٠ابن أبي الحدید،ج شرح نهج البالغة،: ینظر   (5)
َشِدیدٌ : ( أي بخیل،ومنه قوله تعالى:وزمن شدید] ع[قوله "   (6) ِر َل إِنَّهُ لُِحبِّ اْلَخیْ   لبخیل ألجل حب وانه:أي)  وَ
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ى حتَّف الناس من قارعة وال یتخّو ، ا یجھلفال ینتفع العالم آنئذ بعلمھ وال یسأل الجاھل فیھ عّم ، اتّوفیھ ُع
بالون بما سیحصل لھم ھم ال ُیحتى أّن ، دن وشداِئَحن ِمبھم،وھذا یحمل داللة على ھول ما ھم فیھ ِم تحّل

یمنح المتلقي مجازا عقلیا عالقتھ الزمانیة ، أو )نودوزمن َك ، نودَع ھٌرَد( ):ع( لفداحة ما ھم فیھ ،وقولھ
  .، والزمن ، وھما ِمّما ال یدرك  باعتبارھما استعارتین مكنیتین ، ُمجسمتین للدھر الغوی
تظھر لنا )اتّوسیئا،ویزداد الظالم فیھ ُعفیھ المحسن ُم عّدُی):(ع(إن النظرة المتمعنة في قول اإلمام       
ویزداد فیھ الظالم ):(ع(،في حین لم یجر ذلك في الجملة الثانیة؛إذ لم یقل اإلمام)المحسن(على)فیھ(تقدیم

ھو إن الحدیث عن  ،وإلى توكید المعنى عند المتلقي –في الجملة األولى  –ود سبب ذلك یع ، لعّل)اتّوُع
  .م ،وفي ھذا نوع من تخصیص الكالم بما تقّد)فیھ(الدھر،والزمن، لذلك تقدم الظرف

فأن العّلة في التأخیر ھي عینھا في الجملة األولى،الن الحدیث )ویزداد فیھ عتوا(أما في الجملة الثانیة       
دماء ،لذا للذلك من سفك  فیھما من ظلم ،وما جّر ما كان بسبب ما حلَّھر العنود،والزمن الشدید إّنعن الد

  .وتوكید ، فھو تقدیم تخصیص ، م الحدیث عن الظالم،باعتباره الفاعل الرئیس في الحدثقدَّ
 –بقوتھ       وضعفا ھانة بنفسھا َمّلاوالناس في ھذا الدھر أربعة أصناف فمنھم من ال یمنعھ الفساد        

  .  -نقیض وفره  –ة في مالھوقّل –المشار إلیھ بكاللة الحد 
وھذا من ألفاظ  ، جلھب بخیلھ وِرجِلوالُم ، هن بشرِّعِلوالُم ، والصنف األخر ھو المصلت بسیفھ       

 ، ألرضأھا للفساد في اأي ھّی ": قد اشترط نفسھ" ،)١()واجلب علیھم بخیلك ورجلك( ،الكتاب العزیز
وقد  ، أو من اجل إمارة على بضعة رجال ، ن اجل حطام الدین،یختلسھ اختالساِم ، أھلكھ :واوبق دینھ أي

أومن اجل  ، خیل ما بین الثالثین إلى األربعین :قنبوالِم ،" یقوده قنٍبأو ِم " : بقولھ)ع(أشار إلیھا اإلمام
وإذا كان األمر كذلك فلبئس التجارة التي تكون  ان ،السلط وھي كنایة عن حبِّ ،)٢(یعلوه :أي ، نبر یقرعھِم

  . )٣(...)َما ِعْنَدُكْم َیْنَفُد َوَما ِعْنَد اللَِّھ َباٍق (( النفس ثمنھا فما عند اهللا عوض
، نجدھا خطابا مع الشیطان،وفي )َوَأْجِلْب َعَلْیِھْم ِبَخْیِلَك َوَرِجِلَك :( وحین الرجوع إلى قولھ تعالى       

ھ للفساد في األرض،بعد أ نفَستھ،وھّیعّد نجدھا إشارة إلى ھذا الصنف في الناس الذي اعّد)ع(إلماما نّص
ھا مكن القول إنَّأن اھلك دینھ من اجل حطام الدنیا،فالمعنى والمخاطب أو المشار إلیھ تكاد تتقارب،لذا ُی

  .اقتباس للحال والمقال معا 
التي " لباس الخوف):" ع(قولھ)مضاف ومضاف إلیھ(بصیغةومن التراكیب القرآنیة التي جاءت        

فقال  )٤(..)َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اللَِّھ َفَأَذاَقَھا اللَُّھ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعوَن:(...اقتبسھا من قولھ تعالى
من  من األمم،وانتقاِض ٍةجَعسل،وطول َھرُّال مَن ترٍةین َفعلى حِِ ُھأرسَل((،)وآلھص (بعث الرسولواصفا َم )ع(

 م عنھ،أال أنَّرُكخِبق،ولكن ُأه ولن ینِطقُونِطفاسَت دى بھ،ذلك القرآُنقَتیدیھ،والنور الُم ذي بیَنم بتصدیق الَّم،فجاءُھبَرالُم
ا ر إّلَب،وال َوٍرَد یبقى بیت َمفعند ذلك ال: ،ثم یقول)م ُكیَنماَب ظِمم ، وَنُكداِئ لم ما یأتي،والحدیث عن الماضي، ودواَءفیھ ِع

 األمَربم ر،أصفیُت،وال في األرض ناِصم في السماء عاذٌرال یبقى لُك ،فیومئٍذوأولجوا فیھ نقمًة رحًة،لظلمة ُتاوادخلھ 
ب شاِرلقم،وَمم الَعطاِعن َمِم:بمشَرِب شربًامأكل،وَما ِبمأكًل: لمن َظّمِم وسینتقم اُهللا ِهھ،وأوردتموه غیر مورِدغیر أھِل

 ُةیَّھا أَمنََّمینُخم َلأقِس م ثمَّیئات،وزوامل اآلثام،فأقِسطایا الخِطم َمما ُھیف،وإّنالسَّ ثاِروف وِدالَخ بر الِمِقر،ولباس شعاِرالصَّ
   )١())الجدیدان ماكرَّ ذوقھا وال تطعم بطعمھا أبدًاال َت ثمَّلِفُظ النخامةُ ن بعدي كما ُتِم

                                                                                                                                                   
  .،التي أوردها ابن أبى الحدید في شرحه) وزمن شدید:( ،هذا في روایة" المال : " الخیر           

  . ١٤٠ – ٢/١٣٩شرح ابن أبي الحدید،ج    
  . ٢/١٤٠ج المصدر السابق،:ینظر  (1)
  .٤/٥٠منهاج البراعة، للخوئي،ج:ینظر    
  .المصدر نفسه :ینظر  (2)
  . ٩٦/النحل  (3)
  . ١١٢/النحل  (4)
  . ٧٠ – ٢/٦٩ج،)١٥٣(نهج البالغة،خ  (1)
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یَا َأْھَل اْلكِتَاِب َقْد جَاَءُكْم َرُسولُنَا یُبَیِّنُ :" إشارة إلى قولھ تعالى" سلھ على حین فترة من الرسلأر):" ع(في قولھ          
،أو انقطاع الرسالة والوحي كما یرى )٣(والفترة ھي ما بین رسولین من رسل اهللا،،)٢(....." َلُكْم عََلى فَْتَرٍة ِمَن الرُُّسِل 

   )٤(الشیخ التستري
ا من خالل االستعارات المكنیة نام إّلواألمم ال َت ،)٥(، وَغفلة عد نومھَب :أي )من األمم ٍةجَعوطول َھ):(ع(وقولھ         
 ، ویجوز أن تكون تصریحیھ ، )ھجعة(بقرینة –محذوف  –فاألمة ھنا كائن حي ، ھب الحیاة لمن ال حیاة لھالتي َت

وانتفاض من ( ):ع(وھكذا في قولھ بجامع الغفلة ، ، ل واألنبیاءللمدة التي انقطعت فیھا الرس )ھجعة(استعیرت فیھا
وقد  –تھ لقوَّ –والتي شبھھا بالحبل  –بسبب ترك العمل بھا  –وھي إشارة بیانیة استعاریة النتقاض الشرائع  )المبرم

  .انتقض 
تدخل سإذ  ، أمیة ومجيء بني)ص وآلھ(یصیب الناس بعد موت رسول اهللاسینتقل بعد ذلك إلى بیان ما          

 داللة على انتشار الفساد في عموم دیار المسلمین )ٍرَبأو َو ٍرَدَم كلَّ(في الحضر والبوادي،بیت كلَّ األحزاُن
داللة على إدخال ھذه النقم عنوة في دیار  )وأولجوا فیھ نقمة( : )ع(،وسیدخلون في كل بیت نقمة،إن داللة قولھ

لن یكون للظلمة ھؤالء عاذر وال  –باستفحال ظلمھم  –شر بالقوة،وحینئذوَح ، كراهب الولوج من إصاِحالمسلمین لما ُی
 أللفاظ قریبة من ھذه التراكیب في مواضع أخرى في نصوص النھج قع االقتباُسَولكھم ، َوإشارة إلى زوال ُم ، ناصر
  .تجسیما للخوف والسكینة وفي كال الموضعین نجد  ،)٦()ةكیَنوا السََّبوتجلَب ، ةشَیروا الَخشِعاسَت(، مثل

یَا َبِني آَدَم َقْد أَْنزَلْنَا عَلَْیُكْم لِبَاساً :( ،وھو مأخوذ من قولھ تعالى)١(وھناك تجسیم أخر للتقوى التي جعلھا لباسا        
  .)٢()َیذَّكَُّروَن  ُیوَاِري َسوْآِتُكْم َورِیشًا وَلِبَاُس التَّْقَوى ذَِلَك خَْیرٌ ذَِلَك ِمْن آیَاِت اللَِّھ َلعَلَُّھْم

عام والشراب مثلما ربطت اآلیة الكریمة بینھما بالطَّ الخوِف ربط لباَس)ع(اإلمام واألمر الجلي ھو أّن      
  ) .فأذاقھا(من خالل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٩/المائدة (2) 
  .   ٦/٢٦٠، للخوئي ،جةمنھاج البراع: ینظر  (3)
  .٢/٢٧٢،ج  ١٩٧٨بھج الصباغة في شرح نھج البالغة، الشیخ محمد تقي التستري ، دار امیر كبیر ، بیروت،:ینظر  (4)
  .١/٣٧٠،ج منھاج البراعة، للراوندي: ینظر  (5)
  . ١/١١٠ج،)٦٣(نهج البالغة،خ:ینظر  (6)
  اتخذوه شعارا وهو ما:واستشعروا الخشیة،وتجلببوا السكینة،استشعروا الخشیة: (( وجاء في شرح البحراني          

  ستعارتانبالسكینة،وهنا ا هل لباس لكم،ثم أرد فو اجعلوا الخشیة أوّ :الملحفة،أي:یلي الجسد من الثیاب،والجلباب          
    . ١/٣٣٣شرح ابن میثم البحراني،ح  . ))ي بالخشیة،والسكینةدان على ضرورة التحلّ تؤكّ           

   . ٥/٢٣منهاج البراعة،للخوئي،ج:وینظر    
  .         ١٩٩-٢/١٩٨ج)١٩٣(نهج البالغة ،خطبة:ینظر  (1)
  . ٢٦/األعراف  (2)
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  :رالقرآنیة الُمباِش جملِةاُل اقتباُس: ثالثا 
  
سواء  ّدنیة،فكریة،ثقافیة عند الخطیب،والشاعر،على َحمثل النص القرآني المباشر مرجعیة فُی         

ا ینبغي ولیرفد ما في عصر صدر اإلسالم،ومن أرضیتھ الصلبة ینطلق الناثر والشاعر للتعبیر عّمالسّی
نصھ بأدبیة النص القرآني العالیة،وبما یحملھ من دالالت وجمالیة،وتأثیر في نفوس المتلقین،لیحقق لھم 

رفي تمیزا لھ عن االقتباس االقتباس المباشر باالقتباس النصي،أو الَح مّيتاع وُسعنصري اإلفھام واإلم
بالظاھر تمیزا لھ عن الكامن،أو  ف األولُِّر،وُعيأو الدالل)١(ف باالقتباس اإلشاريِرغیر المباشر الذي ُع

دعى تأثر المعنوي، وُیدعى بالتأثر الكلي مقابال للھو اقتباس الصیاغة تفریقا لھ عن اقتباس المعاني،وتارة ُی
  .)٢(باالقتباس اللفظي تفریقا لھ عن المعنوي

عت تلك المسمیات عند الباحثین ھ وتنّویاِتسمَّلقد شھد االقتباس تعددا یعكس صعوبة االتفاق على ُم         
  .عا لزاویة النظر،والرؤیة التي یقف عندھا الباحث،وكلھا تضعھ في نوعین ال ثالث لھما َبَت

ا یؤكد ّماالقتباس المباشر،ِم ظاھرَة ، ومعانیِھِهفي بناء صوِر ةاعتمد كثیر من النصوص النھجی         
  .أھمیة استحضار النص القرآني،وأثره في النص األدبي العربي القدیم 

 فأن اتصال ، جھ الخصوصیتصالن بالنص األدبي على َو )التضمین( و )التناص(وإذا كان         
 كان االقتباُس ، ىر شّتَوُصمظھرت تلك العالقة ِبوَت ، ص القرآني لھ خصوصیتھ وفرادتھبالن )االقتباس(

  .  )٣(ن أجلى تلك الصورالمباشر ِم
ا، وأھمیتھا في  سنقف عند النصوص التي استضافت النص القرآني المباشر لكي نستجلي جوانبھ         

 ، نصوصھ األخذ من النص القرآني المباشرفي  )ع(إذ كثیرا ما یتعاطى اإلمام ، بناء تلك النصوص
  .لت مساحة كبیرة في بنیة نصوصھ توجب التوقف عندھا فشّك

  
فبالعود إلى تعاریف  ، وتمیزه بوصفھ یمثل مركز االقتباس ، ھذا اللون من االقتباس لھ خصوصیتھ        
وان كان بعض منھا  ، النوع تنطبق على ھذا –في كثیر منھا  –والبالغیین لفن االقتباس نجدھا ، النقاد

  .*یدخل في باب االستشھاد
  

                                                
  هو الذي)االقتباس اإلشاري(عر أو الناثر في لفظ النص المقتبس،ور الشاوهو الذي ال یغیّ )ياالقتباس النصِّ (  (1)
  .ر فیه الشاعر لفظ النص وتركیبه یغیّ     
  . ١٢: ص معجم آیات االقتباس،: ینظر    
  . ١٥:صالمصدر نفسه،:ینظر  (2)
  . هو االقتباس الحقیقي –المباشر  –إن االقتباس النصي ) معجم آیات االقتباس(یرى صاحب كتاب   (3)
  . .١٢:ص المصدر نفسه،: ینظر    
  ،وبذلك یخرج استجالب النص القرآني في"  على أن یكون منه"  اشترط النقاد والبالغیون في عملیة االقتباس بقولهم * 
  قال اهللا تعالى، اوماشابه ذلك كما في كثیر من خطب اإلمام،وكتبه،ومواعظه: دائرة االقتباس حین التصریح بالقول    
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       وتوزعت النصوص القرآنیة بحرفیتھا بین ثنایا  ، ازدحمت بھ ساحة النص النھجي        
  .لتؤدي وظائفھا المبتغاة   ، )١(النصوص

را من ھ محّذومن اآلیات التي اقتبسھا؛آیة من سورة فصلت،وأخرى من سورة األنبیاء في خطبة ل        
 –م تعلمون وانُت –موا فأعَل ، منھا ٍلَجعلى َوفیھا ولم یكن  ،مھا ِھّتَی لم نَمت الدار ِلئَسِبَف(( :الدنیا وزخرفھا

م فال ِھلوا إلى قبوِرِمُح" ة ا قّومّن ن اشّدَم"  :وا فیھا بالذین قالواعُظواّت ، نھانون َعوظاِع ، كوھاكم تاِربأنَّ
 ، راب أكفاٌنوِمن التُّ ، فیح أجناٌنن الصَّم ِمُھل َلِعوُج ، یفانًاِض وَندَعفال ُی وا األجداَثُلنِزُاو ، كباناون ُردَعُی

وا لم یُدإن ِج ؛ بةنَدون َمباُل،وال ُییمًاعون َضوال یمَن ، ون داعیایُبِجال ُی یرٌةفھم ِج ، یراٌنِج فاِتالرُّ َنوِم
ون ال ریُبوَق ، رونتزاَوتدانون ال ًیُم ، م أبعاٌدوُھ یرٌةم آحاد،وِجوُھ جمیٌع ، واُطقِنوا لم َیُطِحفرحوا وان ُقَی
 ، مُھفَعرجى َدم،وال ُیُھجَعخشى َفال ُی ، ت أحقاُدُھمقد ماَت الُءَھوُج ،م ھت اضغاُنھَبلماء قد َذون،ُحُبتقاَرَی

 ، وھاُقما فاَرجاؤھا َكَف ، لمًةنور ُظوبال ، ًةرَبُغ وباألھِل ، یقًاِض عِةوبالسَّ ، طنًاوا بظھر األرض َبُلبَداسَت
  . )٢())مِةالداِئ م إلى الحیاِةِھنوا عنھا بأعماِلَعد َظَق ، راًةُع فاًةُح
  

ھا ن اعتمد بصحتھا،وإّنَمِل:أي..)ھمھایّت لم نَمفبئست الدار ِل(،للدنیا،)بئس(الصریح بالذمِّ یبدأ النصُّ        
ن اشد َم:( فارقا لھا،وقول الذین ركنوا إلیھا من قبل وقالوااإلنسان ُم،ما دام )٣(كن إلیھامقصودة بالذات فَر

  .زعومة ة َمن قّوع مالھم ِمم،وتركوھا ،َملوا إلى قبورِھِمیثبت ذلك،فھم قد ُح، )٤()منا قوة ّ
  

ھ القرآني جاء حلقة من حلقات السرد وفقرة من ّصبَن )ع( وقولھم ھذا الذي اقتبسھ اإلمام       
عظوا فیھا بالذین واّت( : )ع( تناسب مع قول اإلمامماآلیة یتحدث بلسان ھؤالء وھو  ّصن ، فقراتھ

- وانتم تعلمون –فأعلموا ):(ع( ما بعد قولھال سّی )ع( استمرارا لكالمھ فأصبحت اآلیُة ، )قالوا
ا ال ھال أّنا، )١(رابـلھا من اإلع لَّـان ال محـ،وان ك)٥(یدـاءت للتوكـة جـ،فالجملة االعتراضی)

وبمجيء اآلیة جزء من السرد الخبري تكون قد أضافت إضاءة داخلیة لما تحملھ من  ،)٢(دةقّیُم تكون إال 
  .معنى موجز مكتنز 

،وأوردھا كسؤال لیأتي الجواب علیھ،في جمل )ع(لت ركیزة أساسیة في نص اإلماماآلیة المقتبسة شّك       
إلى صورة نابضة بالحیاة تكشف عن معان عدة،منھا نبذ ا یوصل المتلقي تتراصف فیما بینھا فتبني نّص

،وسرعان ما یأتي الموت،فتتبدل على االستعداد لآلخرة،وان الدنیا لیست دار قراٍر ّثالدار الدنیا، والَح
 م اشّد،لدامت ألولئك الذین ُھٍدأَح قِّاألحوال،وحینئذ ال ینفع مال وال بنون وان الدنیا لو كانت من َح

  .ھي الحیاة اآلخرة التي یرحل الناس إلیھا بعد موتھم،وتركھم لھا  الدائمة ة،والحیاةقّو
                                                

  ، ١/١٦ج) ١(خ ٨١- ٨٠/، سورة ص١/١٥ج) ١(نهج البالغة، خ ،٣٤/البقرة سورة :نظر مثالی  (1)
  ،٢/٧٣،ج)١٥٥(،خ٢٤/،القصص١/٢١٦،ج)١٠٧(،خ٤٥/،الكهف١/٥١،ج)١٧(،خ٣٨/األنعام               
  ،٣/٦،ج)٣(،ك١١/،الحج٢/٢٠٧،ج)١٩٦(،خ١٥٧/،الشعراء٢/١٣٦،ج)١٨٧(،خ٢٤٥/البقرة               

  ،٣/٢٠٤،ج)٢٣١(،ق٩٠/،النحل٣/٣٩،ج)٢٨(،ك٨٣/،هود٣/٢٥،ج)٢٣(،ك١٩٨/آل عمران               
             . ٣/٢٥٨،ج)٤٣٩(،ق٢٣/،الحدید٣/٢٤٥،ج)٢٧٧(،ق٩٩/األعراف               

  . ٢١٩-٢١٨/ ١ج،)١٧٠(نهج البالغة،خ  (2)
  . ١/٥٣٢شرح نهج البالغة،ابن میثم البحراني،ج:ینظر  (3)
  . ١٥/فصلت  (4)
  " .وهو جار عند العرب مجرى التوكید : " هـ ،متحدثا عن الجملة االعتراضیة)٢٢٣(قال ابن جني ت   (5)
  .١/٣٣٥ج،١٩٥٢محمد علي النجار،مطبعة دار الكتب المصریة،القاهرة ،:الخصائص،  تحقیق    

           
  مصطفى الشویمي، : هـ ، تحقیق )٣٩٥(،ابن فارس تاالصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة في كالمه:ینظر  (1)

  . ٢٤٧: م،ص١٩٦٤مؤسسة بدران للطباعة، بیروت،          
  . ١/٣٤١الخصائص،ج:ینظر. أكد ابن جني أن االعتراض دال على فصاحة المتكلم، وقوة نفسه  (2)
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وا بھ ُقنِفوُی ، یموا بھ أسواقھمِقمع بالیأس لُیلون إلى الطَّوّصَتَی...(( :في المنافقین)ع(وفي قولھ        
 ، ة الشیطانّم؛فھم ُلضیَقعوا الَمَلوأض ، نوا الطریَقّوقد َھ ون،ُمھَِّوُیون َفُفیِصَو ، ونُھشبُِّیھم؛یقولون َفاعالَق

،اقتبس أیة من سورة )٣())رونالخاِس ُمُھ یطاِنالشَّ زَبِح أال إنَّ ، أولئك حزب الشیطان" ة النیران،ّموُح
ْزَب الشَّْیَطاِن ُھُم اْسَتْحَوَذ َعَلْیِھُم الشَّْیَطاُن َفَأْنَساُھْم ِذْكَر اللَِّھ ُأوَلِئَك ِحْزُب الشَّْیَطاِن َأال ِإنَّ ِح: ( المجادلة

  . )٤() اْلَخاِسُروَن
مع بالیأس لیقیموا بھ لون إلى الطَّیتوّص(أنھم)ع(من صفات المنافقین التي ذكرھا اإلمام        

،وھما استعارتان تصریحیتان )٦(سلعھم الثمینة:،أي)ینفقوا بھ اعالقھم(،و)٥(لتنفق سلعتھم:،أي)أسواقھم
  .)٧(یوقعون الشبھ في القلوب: ،أي)یشبھونیقولون ف(واضحتا الداللة،وھم 

نوا ،لذلك فقد ھّوون الناَسُمھَِّوُیَف –بالتشبیھ  –یصفون اهللا : أي)ونُمھَِّوُیون َفُفِصوَی):(ع(وقولھ       
یق سلك الضِّجعلوا الَم:،أي جًاعَو،ُمعًاِلمالوه وجعلوه َض:أي)أضلعوا المضیق(الطریق،طریق الضاللة،و

،بعد وصفھم بمثل ھذه الصفات،لم یجد )٨(العوجاجھ لبیسھم،فإذا اسلكوه أنسانا اعوّجمعوجا بكالمھم،وت
أنھم لیسوا  ،)ُأوَلِئَك ِحْزُب الشَّْیَطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْیَطاِن ُھُم اْلَخاِسُروَن :( أنسب من قولھ تعالى)ع(اإلمام

ة مَُّح( وبأنھم ،)٩(جماعتھ :أي ة الشیطان،لّمما بعد أن وصفھم بال سّی ، حزبا للشیطان فقط،بل ھم خاسرون
راسل َت(وصل إلىُی )مسكة باللَّدَرالُم(والنیران،)قذِوك بالتَّدَرالُم(،،واجتماع السّم)١(ّمالُس :ةّم،والُح)النیران

  .داخلھا وَت ،)الحواس
وھي لیست واحدة من  ،استعارة إنھا ،ویرى البحراني)٢(كنایة)ة النیرانّمُح(ابن أبي الحدید دَّوَع        

)  ة النیرانّمُحَكھم َكُلّمة الشیطان، و(:ندرك أن أصل الكالم ،)ع(ھھذین الفنین،فبمجرد النظر إلى قول
  .فیكون من السھل ان نقول انھ تشبیھ بلیغ ،لوجود المشبھ والمشبھ بھ،فال تكون حینئذ استعارة

 ِھِللَكَكم ِبُھَنَح،وَقد َطٌرزاُوم َتُھوكیف یكون بیَن.... (:(یصف فیھا أھل القبور قال)ع(وفي خطبة لھ        
كم ذلك ّمع،وَضَجم ذلك المضَطُكَنم إلى ما صاروا إلیھ، وارتَھرُتد ِصرى؟وكأن َقنادل والثَّم الَجى،وأكلتُھالِبَل
  .)٣()")نفس ما أسلفت ھنالك تبلو كّل" ؟ عثرت القبوُروُب ع،فكیف بكم لو تناھت بكم األموُرستوَدالُم
ُھَناِلَك َتْبُلو ُكلُّ َنْفٍس َما َأْسَلَفْت َوُردُّوا ِإَلى اللَِّھ َمْوالُھُم (  :ثم انظر في قولھ تعالى ،) ع(انظر في قولھ        

والذي جاء مناسبا لمقام  یتبین كیف انھ استقى كالمھ من كالم اهللا ، ،)  اْلَحقِّ َوَضلَّ َعْنُھْم َما َكاُنوا َیْفَتُروَن
تساؤالت خرجت إلى بھا  لوامكانیة االنتقا ، في استثمار ھذه اآلیة )ع(فتجلت مقدرتھ ، والمقال ، الحال

من كالمھ إلى اآلیة ذلك االنتقال المتلقي بوعورة  حّسفال َی ، )االستبعاد(،وھو إلى غرض مجازي
  غیر المباشر عِظالمباركة ،للوصول بھ إلى الَو

ى َلالِب(إلى،)واألكَل،الطحَن(َد،حین اسَنرأخ مجازٍي بالغيٍّ فنٍّ د االستفھامات بصحبةواوَر        
جنح )ع(د إلیھ في النص،لكنھسِنصائص ما ُاى لیسا من َخَلحن والِب،والمعروف أن الطَّ)رىوالّث،نادِلوالَج

،لما كبیرین على المتلقي ألنفسي ألو يذھنألبالتعبیر من الحقیقة إلى المجاز،فرسم صورة بیانیة لھا أثرھا 

                                                
  . ٢/١٩٢ج،)١٨٩(نهج البالغة، ،خ  (3)
  . ١٩/المجادلة  (4)
  . ١٠/١٣٣شرح ابن أبي الحدید،ج  (5)

  .المصدر نفسه :وهو السلعة الثمینة، ینظر ،)علق(أعالق، جمع  (6) 
  .المكان نفسه :ینظر  (7)
  .المكان نفسه :ینظر  (8)
  . ٢/٦٩شرح نهج البالغة،ابن میثم البحراني،ج:ینظر  (9)
  .٢/٢٨٥منھاج البراعة،للراوندي،ج: ینظر  (1)

  .٢/١٧١منھاج البراعة،للخوئي،ج: ینظر        .          معظم حّرھا: وحّم النیران بمعنى             
  .٣/١٧٤في ظالل نھج البالغة،ج: ینظر.      إبرة العقرب،كما یرى الشیخ مغنیة: أو ھي             

  . ١٠/١٣٣شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر  (2)
  . ٢/٢٤٧ج،)٢٢١(نهج البالغة،خ  (3)



 33 

    ،   )٤("يــلإلیحاء بما ھو مالئم لطبیعة المعان عٌثتلوین لألفكار،وتولید للصور،وَب" في المجاز من
كیف بكم لو تناھت بكم األمور؟ وبعثرت : والقول،)التھویل(آخرین أراد بھمابوأردف ھذین االستفھامین، 

 عا أمام المتلقي،لیتصور ذلك كلھ في جّوالمجازي تأتي اآلیة حاملة معھا أفقا واس القبور؟،بعد ھذا ألحشد
   ).ع(ھبة ،وألخوف،وھذا ما أراده من ألّر

  
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن َقْبِلَك ِمْنُھْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْیَك َوِمْنُھْم َمْن َلْم َنْقُصْص َعَلْیَك  :(واقتبس قولھ تعالى      

،في )٥()وَن ـُآَیٍة ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّھ َفِإَذا َجاَء َأْمُر اللَِّھ ُقِضَي ِباْلَحقِّ َوَخِسَر ُھَناِلَك اْلُمْبِطلَوَما َكاَن ِلَرُسوٍل َأْن َیْأِتَي ِب
،لما بلغھ انھ اشترى دارا بثمانین دینارا، فكتب )ع(كتاب لھ إلى شریح بن الحارث،قاضي اإلمام

خول والدُّ ، ةناَعالَق وج من عزُِّرھذه الدار بالُخ ، لباألَج ِجزَعن ھذا الُمِم باألمِل رُّغَتاشترى ھذا الُم...((لھ
 ،وكِ ُلالُم ل أجساِملَبَبٍك فعلى ُمَرمن َد نُھرى ِمك ھذا المشتري فیما اشَتفما أدَر ،ةِ راّعوالضَّ ِبَلالَط لِّفي ِذ
 على الماَل مَعن َجر،وَممَیع وِحبَّوُت صر،یوَق ، سرىمثل ِك ، ةَنراِعالَف لِكُم یِلِز، وُم رةباِبالَج وِسُفُب ُنوساِل
م جمیعا ُھأشخاُص ؛ دَلھ للَوعِمَزونظر ِب واعتقد، ،َرَخوادَّ ، دجَّوَن ، فوزخَر ،  دیََّشنى َون َب، وَمَرفأكَث الماِل

 كَ نالِ ر ھُ سِ وخَ " ضاءالَق صِلَفِب األمُر َعقاب،إذا وَقوالِع واِبوضع الثَّ، وَم ساِبوالِح رِضالَع إلى موقِف
ُ بطِ المُ    . )١())نیاق الدُّالِئن َعـِم َمِلى،وَسَوالَھ ن اسِرِم َجَرإذا َخ د على ذلك العقُلِھَش" ونل

ما اعترى ملوك األمم السابقة بللتذكیر  منسابة كلماتھ) ع(من الرھبة والتذكیر یطلق اإلمام وِّفي َج       
  .عند موضع الثواب والعقاب في یوم الحسابوشوكة،لیقف بسامعیھ  ّزمع مالھم من ِع ،بفعل الموت

شریح بن (إنھا نقلة من الماضي البعید إلى المستقبل الموعود،لیقف المخاطب المخصوص آنئذ       
لك المضمون ھو ما سنلقاه وكل المتلقین للنص عند حقیقة مفادھا أن التحصیل الحقیقي،والُم)الحارث

ال،وان لم یكن كذلك فنحن الزائلون،فال ینفع ما بنیناه،وما أمامنا،وما نملكھ في الدنیا فانھ إلى زو
فمن المناسب ) وخسر ھنالك المبطلون( عكس ذلك،سیكون من الخاسرین دناه،وزخرفناه،ومن ظنَّشّی

  .شاكلھاُ  ما ُی لفظٍة كلَّ َعفأتَب) دیَّى وَشَنوَب َفخَرد وَزدَّع ، وَعَمد،وَجَھَتعى وأجن َسأین َم):(ع(قولھ
جاءت اآلیة الكریمة في موقعھا،ولوال ذكرھا لبقي الكالم ناقصا ومثلوما وأوصلت السامع إلى ساحة        

  .ا یكون من الخاسرین نجدین،كالھما یدعوه أّل فاالعتبار،والتفكر،وجعلتھ على مشار
اإلشارة إلى  إحالة إلى المكان البعید للداللة على البعد الزماني الناتج من)ھنالك(وفي اسم اإلشارة       

  .البعد المكاني،الن الكالم عن یوم القیامة 
في مقام الدعوة إلى التذكیر،والتقریع،والترھیب،لزم استحضار آیة تزید من ھذا )ع(ا كان اإلمامولّم       

  ھا َضَرت َغكلھ،فكانت شدیدة الوقع على النفس،ال یرادھا بصورة مفاجئة،فاّد
" لمن سألھ) ع(في قولھ )٢()ِلَك َظنُّ الَِّذیَن َكَفُروا َفَوْیٌل ِللَِّذیَن َكَفُروا ِمَن النَّاِر َذ:(... وأورد قولھ تعالى        

، ولو حاتمًا اًًًَرَدوَق الزمًا ضاًءَق نَتَنك َظلعّل!ویحك(():ع(أكان مسیرنا إلى الشام بقضاء من اهللا وقدر؟ فقال
م ھاُھیرا وَنخِیه َتباَدر ِعاهللا سبحانھ أَم ید،إنَِّعوالَو عُدالَو َط،والعقاب،وسَقالثواُب َلبُطكذلك َل ذلك كان

،ولم ھًاكَرع ُمَط،ولم ُیغلوبًاَم عَص،ولم ُیثیرًالیل َكى على الَق،وأعَطسیرًاف َعكّل،ولم ُیف یسیرًالَّ،وَكحذیرًاَت
 ذلك ظنُّ " وما بینھما باطال و رَضواأل ق السمواِتَل،وال َخثًاَبَع للعباِد ل الكتاَبنِز،ولم ُیبًاِعل األنبیاء َلرِسُی

َّ  وا،فویلٌ فرُ ین كَ الذَّ  َّ  نَ وا مِ فرُ ذین كَ لل   .      )٣())"نارِ ال
 یذلك ،)ع(ر؟فعلم اإلمامَدمن اهللا وَق أكان مسیرنا إلى الشام بقضاٍء:اإلنسان مسیر،فسأل أنَّ السائُل ظّن       

 ، ثاَبھوا وَعوعد والوعید،وألصبح أمر اهللا لعباده َلواالعتقاد یبطل الثواب والعقاب ویسقط ال وبھذا الظّن
  وعصیانھم غلبة هللا سبحانھ  ، وعبادة الناس إكراھا ، اَبِعوإرسال األنبیاء والرسل َل

ویختمھ باآلیة المباركة التي بھا نمت داللة النص عند )ویحك:(بقولھ للسائل)ع(من ھنا یبدأ اإلمام       
  إلى ساحة الفھم )ع(وتغدو ھناك صلة عضویة بینھما تدفع بنص اإلمامنقطة التماس بالنص القرآني،

                                                
  . ١٤٣:المجاز وأثره في الدرس اللغوي،ص  (4)
  . ٧٨/افرغ  (5)
  . ٦/  ٣،ج )٣(نھج البالغة، ك   (1)
  . ٢٧/ص  (2)
  . ١٦٧/ ٣ج)٧٨(،ق ةنهج البالغ  (3)
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  .)١( من اعتقاد ذلك َرفََّن ، حینفي دحض ذلك االعتقاد  ومن الناحیة النفسیة نجح النصُّ       
ال :((آیتین في قول قصیر إلحساسھ أن القول یستدعي ذلك،كما في إحدى حكمھ)ع(وقد یقتبس اإلمام       

،والتیاسن "َفال َیْأَمُن َمْكَر اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَخاســُِروَن : " خیر ھذه األمة عذاب اهللا لقولھ تعالى تامنن على
  .)٢("))ِإنَُّھ ال َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن :" األمة من روح اهللا لقولھ تعالى هلشر ھذ

كوسیلتین من وسائل اإلقناع )ع(النّص َفأنَُّھ احَتوى اقتباَسین قرآنیین جاء بھماعلى الرغم من قصر        
،وبالمقابل ال تیأسن ھذه )٣(تعالى في أآلیة األولى ھللسامع،التأمنّن على خیر ھذه األمة عذاب اهللا بدلیل قول

  .)٤(األمة من روح اهللا بدلیل قولھ تعالى في اآلیة الثانیة
قائدیة یراد بھا اإلقناع بالدلیل العقلي،والنقلي بالنص القرآني الواضح والصریح،لذا إنھا معادلة ع       

أھمیة اقتباس ھاتین اآلیتین،فالمقتبس القرآني شكل محور النص ومرتكزه األساس، وأمكن الوصول  كندر
  .بھما)ع(إلى معنى كالمھ 

ِلَكْیال َتْأَسْوا َعَلى :" القران،قال سبحانھالزھد كلھ بین كلمتین من :((في موضع آخر من النھج)ع(قال       
،ومن لم یأس على الماضي،ولم یفرح باآلتي فقد اخذ الزھد "َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم 

على شيء فات،أو أتى،  ا،حّددت اآلیة طرفي الزھد،وجعلتھ بین كلمتین،التاسوا،وال تفرحو)٥())بطرفیھ
ن تكن من الزاھدین،ومن أراد الزھد فلیمسك بطرفیھ المحددین باآلیة المباركة التي كن بین ھاتین الكلمتی
  .أصبحت روح النص 

إن اقتباس النص لم یتأت بسبب اإلیجاز فقط، بقدرما تحملھ من دالالت لتضع بصمات الشحن        
ن الدنیا في قوة االستداللي في النص، واألمران المذكوران في اآلیة غایتان في الزھد واإلعراض ع

  )٦( خاصة تلزم الزھد،ونبھ علیھا لتعریفھ بھا
  
  

  ) : القریب (غیر المباشر ِةالقرآنّی الجملِة اقتباُس: راِبعًا 
  

ك من خالل دَرأخر،ُی لیشمل نوعًا ما امتدَّالقرآني على األخذ المباشر فقط،إّن ال یقتصر االقتباُس        
االقتباس غیر المباشر  ساحَةدخل َمَییاني للنصوص،وقد یبتعد قلیال،َفوجود النص القرآني في التشكیل الب

ل ومعاودة للكشف عنھ،وقد اقتباسا غیر مباشر للقران الكریم،وھما بحاجة إلى تأمِّ دَُّعالبعید،وكالھما ُی
الرجوع  ین المتلقي علىِعأو إلى قراءة تسندھا ثقافة قرآنیة ُت –في النوع األول –یحتاج إلى قراءة أو أكثر

  .إلى النصوص القرآنیة التي تحمل المعاني المقتبسة كما في النوع الثاني
د المتلقي المواضع التي جرى فیھا االقتباس القرآني غیر المباشر ال من الصعوبة بمكان أن یحّد        

وع في سیما في النوع الثاني ،والبالغیون بإجازتھم للنقل والتغیر بالنص المقتبس ادخلوا ھذا الن
  .  )٢(،وھذا ما أجازه كثیر من البالغیین والنقاد)١(االقتباس

ویرى بعض النقاد انھ ال یدخل في باب االقتباس،إذ على الناقل أن یكون أمینا بالحفاظ على النص          
  . )٣(د بھ االقتباسَصن َقوال بأس بعدئذ بما لم یُك

                                                
  . ٢/٥٢١شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر   (1)

  .٣/٤٥،ج)٤٣٩(نھج البالغة، ق (2) 
  .٩٩ -٩٧/ األعراف  (3)
  .٨٧/ یوسف  (4)
  .٢٥٨/ ٣،ج)٤٣٩(نھج البالغة، ق  (5)
  .٢/٦٣٨راني،جشرح ابن میثم البح  (6)
  . ١٥:معجم آیات االقتباس،ص:ینظر  (1)
  . ٢/٤٥٦ج ، ، خزانة األدب١٤٠: ، ص تحریر التحبیر ، ٢٢٢، ٢٠٢-١/١٦١ج ، المثل السائر:ینظر  (2)
ُ ) معجم آیات االقتباس(في كتابه ) حكمت فرج البدري(هذا ما یراه الباحث   (3)   خرج كتاب أبي منصورلذلك هو ی
  ا هو اقتباس فيمّ مِ  -  أبیات ال تخرج عن أصابع الید الواحدةّال  ،إ الضخم)القتباس من القرآن ألكریمأ( -الثعالبي    
  للنص القرآني في )ألنصیة(جمع فیه االقتباسات المباشرةو  ذكور،ه المَ فألف كتابَ   غیر مباشرة اقتباساتٌ  ، ألنَّها نظره    
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عن التداخل البنائي مع النص،ویصبح اختالطا  ٍلمعَزِب مع النص القرآني ھنا یكون التعامَل إَن        
  .معنویا في بعض جوانبھ 

" ھ أن ـونستطیع أن نزعم إن ھذا النوع من االقتباس ھو االقتباس الحقیقي الن االقتباس یشترط ب        
  .ھ وضروریاتھ ضیاِتقَتُم فَقُو" یراد بھ غیر القران

دون اإلشارة إلى اآلیة المقتبسة،یفترض أن المتلقي یدرك جمیع تلك  صَّحین یترك الن)ع(اإلماَم إنَّ        
ده،باعتبار أن المتلقي آنذاك كان قریب عھد من عّضاإلشارات،والتضمینات القرآنیة،وھو فرض لھ ما ُی

  .كتاب اهللا،و من المفترض أن توجد معرفة تستوعب التراث القرآني في صدور المسلمین 
أدیب قدرتھ  ما، ولكلِّ إلنتاج داللٍة كامنًة داخلیًة طاقًة –عادة باعتباره ظاھرة أدبیة  –یمتلك النصُّ        

القرآني غیر المباشر  منھ الدالالت المتعددة، واالستعانة بالنصِّ شّعھا لَتثَّعلى استخراج ھذه الطاقة،وَب
  .إظھار طاقة النص  اوجھ القریب واحدة من

َوآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموُه َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّھ ال ُتْحُصوَھا ِإنَّ اْلِأْنَساَن ( :الىقولھ تع)ع(اقتبس اإلمام       
َقاَل  ( :ھ تعالىــ،وقول)٢()َیْعَلُم َما َبْیَن َأْیِدیِھْم َوَما َخْلَفُھْم َوال ُیِحیُطوَن ِبِھ ِعْلمًا(:،وقولھ تعالى)١()َلَظُلوٌم َكفَّاٌر 

َوُھَو الَِّذي ُیْرِسُل الرَِّیاَح ُبْشرًا َبْیَن َیَدْي (  :و ،)٣( )بُّ السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َبْیَنُھَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِنیَنَر
ْجَنا ِبِھ ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذِلَك ُنْخِرُج َرْحَمِتِھ َحتَّى ِإَذا َأَقلَّْت َسَحابًا ِثَقاًال ُسْقَناُه ِلَبَلٍد َمیٍِّت َفَأْنَزْلَنا ِبِھ اْلَماَء َفَأْخَر

یذكر فیھا ) ع(،بصورة غیر مباشرة في خطبة طویلة لھ)٥()َواْلِجَباَل َأْوَتادًا (  :،و)٤()اْلَمْوَتى َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن
ي حِصالقائلون،وال ُیھ َتدَحغ ِمبُلي ال َیهللا الذَّ الحمُد((:فقال) ع(ابتداء خلق السماء واألرض،وخلق آدم

ي لیس ن الذََّطالِف وُصَغ ُھناَلم،وال َیَمعد الِھھ ُبُكدون؛الذي ال ُیدِرِھجَتھ الُمّقي َحؤّدون،وال ُیه العادُّعماَءِن
 یاَحر الرَِّشھ،وَنِتقدَرِب َقر الخالِئَطود،َفمُدَم ٌلود،وال أَجعُدَم قٌتوجود،وال َوَم عٌتود،وال َنحُدَم ّدھ َحِتَفِصِل

  .)٦())ھأرِض داَنَیَم وِربالصُخ َدَتَو، َوِھِتحَمبَر
  
اھا المتلقي تلقَّن معاني تلك اآلیات في قوالب لفظیة جدیدة،وحین َیمعانیھ في النص ِم)ع(صاغ اإلمام       
  .نھا تلك المعاني ي استقى ِمع القرآنیة التَّناِبھ إلى الَمیَلِحُت
  

وعظمتھ،فسیاق الموصول  ،كشف لنا قدرة اهللا جل شأنھت - ذيال -في البدء نجد صلَة الموصول       
ھ ي حقَّون،آو یؤدِّه العادُّّّّّّّّّعماَءحصي ِندحتھ القائلون،أو ُییبلغ ِم محل بیان تعظیم اهللا تعالى فال في وصلتھ

  .ونُدِھجَتالُم

                                                                                                                                                   
  قتباساتي وقوفه عند ألمصطلح ، في حین جمع ألثعالبي في كتابه االلم یتطرق إلى ألجانب ألبالغي إّال فالشعر، و    

  هو ما) معجم آیات االقتباس( ألبدري ر الجائز عند صاحبوالتغیِّ  القریب والبعید ، بنوعیه )أالشاري(غیر المباشرة   
  .فقط للوزن المناسب للشعر  اً بلَ كان طَ    

  .١٦-١٥:ص ، معجم آیات االقتباس:ینظر    
  . ٣٤/إبراهیم  (1)
  . ١١٠/طه  (2)
  . ٢٤/الشعراء  (3)
  . ٥٧/األعراف  (4)
  . ٧/النبأ  (5)
  . ١/٧ج،)١(نهج البالغة،خ   (6)
َة اللَّهِ :(،من قوله تعالى))ِنعماَءه العاّدون يال یُحص):((ع(ویرى الراوندي،والشیخ مغنیة أن قوله     مَ دُّوا ِنعْ ُ إِْن تَع   وَ
 ١/١٦في ظالل نهج البالغة ، ج: وینظر.  ٢/١٢٦منهاج البراعة،ج: ینظر.   ١٨/نحلال) ....ال تُْحُصوَها     
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دح،أو ل إلى الَم،أفادت مھمة التصریح بالعجز التام عن الوصو النفي في النصِّ ھیمنة إنَّ       
ة من جھة أخرى،كما أفاد توكید طَنة أو ِفمَِّھِب ِھیِلوَنأأو إدراك، ،ن جھةاهللا،ِم اإلحصاء،أو أداء حّق

  .المعنى،وتركیزه في ذھن المتلقي
وفي كالم ) وھا حُصاهللا ال ُت َةعَمِن واإن تعّد( بصیغة المفرد)نعمة(وبالرجوع إلى اآلیة المباركة نجد       

وصیغة الجمع تدل )ون،مجتھدون،ھمم، فطنعاّد(بصیغة الجمع،الن السیاق سیاق جمع)نعم)(ع(اإلمام
في كالم اهللا ،وعلى  وفي إیراد لفظ النعمة مفردا  :"في تفسیره) الراوندي(على عظیم فضل اهللا،أو كما قال

ظام،بان قال نعمة عجیب،وھو أن اهللا دل عباده على اآلیة الع سّر) ع(لفظ الجمع في كالم أمیر المؤمنین
وجوه كونھا ھذا حقیقة،وإّلا فالشيء الواحد ال ُیمكن َعدَّه،وِقیل المراد بھ  ّدواحدة منھا ال یمكنكم َع

ال ِنَعِمِھ ما ذكر علي علیھ السالم نعمائھ،ونعمة على الجمع في الروایتین،إشعارا أن أصول واّنالجنس،
،وحین وصل إلى الحدیث عن اهللا،جاءت صیغ )١(" د وجوه فروع نعمائھ َعحصى لكثرتھا،فكیف ُتُت

 ( ،عاد الحدیث بصیغة الجمع دوبالرجوع إلى بیان فضلھ على العبا ، ) ل،اَج عت،َن ّد،َح تھَفِص:(المفردات
د المعنى الذي قام علیھ سترِفَت جدیدًة د من اآلیات حالًةقد ولَّ) ع(وبھذا یكون، )  ورُخُص ، یاحِر ، قالِئَخ

  .تضاف المس النصُّ
  
َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى ِبآیاِتَنا َأْن َأْخِرْج َقْوَمَك ِمَن الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر َوَذكِّْرُھْم ِبَأیَّاِم :( ن قولھ تعالىّموَض        

،في خطبة )٣()ِخیَفًة ُموَسى  َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِھ:( ،وقولھ تعالى)٢()اللَِّھ ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآیاٍت ِلُكلِّ َصبَّاٍر َشُكوٍر 
 ، ھ الواعیةفَقلم َی مٌعَس َرِقرار،ُوم عن السَّرُتَجنا انَفوِب ، م العلیاَءسنَّمُت،وَتتم في الظلماِءدُینا اھَتِب((:جاء فیھا
 َبعواِق مُكِب ظُرانَت لُتقان،ماِزَفالَخ قُھفاِرلم ُی ناٌنَج َطَب،َرُةیَحالصَّ ن أصمَّتُھبأة َمي النَّراِعوكیف ُی

ن َنم على َسمت لُكأَق ، ةیَّالنِّ دُقم ِصُكرنِیصَّوَب ین،الدِّ لباَبم ِجنُكرني َعَتین،َسرِّغَتة الِملَیم بَحُكُموّس،واَتدِرالَغ
 ذاَت جماَءم الَعلُك ُقنِطُا الیوَم ، یھونِمرون وال ُتِفحَتوَت یل،ِلقون وال َدلَتَت ؛ حیُث ةلََّضالَم وادِّفي َج قِّالَح
 ًةیَفِخ علیِھ السالُم وسىس ُموِجم ُیَل ، یُتُھِرذ ُأُم قِّفي الَح كُتَكي ما َشنِّف َعخلََّت أمرٍئ أُيب َرَرَغ ، یاِنالَب
م َل بماٍء َقِثن َوَم ، ِلوالباِط قِّالَح ِلبِیلى َسفنا َعواَقَت ،الیوَمالِلالضَّ ِلال وُدَوھَّالُج ِةِبَلن َغِم َقأشَف ، ھفِسلى َنَع
إلى  فًالھَِّتل الكالم یجعل السامع ُمسند إلیھ أوَّالُم اھتدیُتم ِبنا في الظَّلماء،فایقاع:أصل الكالم،و)٤())أظَمَی

نا ، ومع ھذا التقدیم تأتي االستعارة في مكُّة،وَتر ازداد قوَِّكئا لقبولھ فإذا ُذّیَھویكون ُمواتمامھ،،ِرَبماع الَخَس
،والظلماء استعارة تصریحیھ أخرى للجاھلیة بجامع الھدایة في كّل وربالن)علیھم السالم(تشبیھ أل البیت

جاز من باب یاحي لعموم الَمیاق انِزحقق باالستعارة،وھو ِسھ سیاق استبدالي َتاالھتداء،انَّ دِمبجامع َع
  . )٥()كوھین(یھسمِّما ُیموم فقط َكالخصوص والُع

  
 ، )متم العلیاَءسّنوَت( فأصبحت لھا ذروة ، فیھا م العلیاَءسَّأخرى ثالثة َج ، تَبع ھاتین االستعارتینوَت        
جاء لبیان  متم العلیاَءسنَّھا ،وَتواِنالجاھلیة وَھ ّلبعد ِذ )لیھم السالمع( فضل أل البیتل المسلمون إلیھا ِبوَص
  .ھماَنَش ظیِمھم ،وَعكانِتَم علّو
نیة في مكوناتھا المعنویة منھا َغ ن،وكلٌّرسومة باأللواورا َمواستحضرت تلك االستعارات ُص        

  . ٍةَح،واِضعمیقٍة رؤیٍةدت القارئ ِبوَّالرافدة للنص بشحنة داللیة َز
اللیلة واللیلتان :رارظلم فالسَُّم یٍلدخلتم في الفجر بعد َل:أي)رارن الّسم َعنا انفجرُتوِب):(ع(وفي قولھ        

لھ بمنزلة النور الذي اخرج اُل ھُم،وھذا توكید للمعنى األول،َف)١(ھرفي أخر الشھر فال یظ ر فیھما القمُرستِتَی
  .بھ الناس من الظلمات إلى النور 

                                                
   .٢/٢٦ج منهاج البراعة،  (1)
  ) .١١/،الطالق ١/ ، إبراهیم١٦/ ، المائدة٢٥٧/ البقرة(ة آیات في هذا المعنى؛ ،وهناك عدّ  ٥/إبراهیم  (2)
  . ٦٧/طه  (3)
  . ٣٥ – ١/٣٣ج،)٣(نهج البالغة،خ   (4)
   ١١١:ص ، دار توبقال،المغرب ، ، ترجمة محمد الولي،ومحمد العمري جان كوهین بنیة اللغة الشعریة، :ینظر  (5)
  . ١٧٧/ابن أبي الحدید،ج شرح نهج البالغة، :ینظر  (1)
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كیف ):(ع(م،وھذا تمھید لقولھ َمھ الواعیة بالثقل والَصفَقذي لم َیدعاء على السمع الَّ)مٌعَس َرِقُو(       
رة،لم ینتفع ة الظاِھلیَّالَجة بَرع بالِعِفَتن لم ینَم أّن أراد بھ ٌلَث،وھو َم)یحُةالصَّ تُھن أصَمَم راعي النبأَةُی

  . الكبیرُة برُةنفعھ الِعن ال َتَم الصغیرُة برُةالِع عنفرج إلى النفي؛أي ال َتبرة الضعیفة،وھو استفھام َخبالِع
رٍئ تخلَّف أم رأُي َبَرَغ:(یقول بعدھا مباشرة)ع(فانطق لھم العجماء كنایة عن بیان الحجة لذلك نجده       
،وھو )٣(الحدید   قول ابن أبي دِّ،ویحتمل أن یكون قولھ ھذا إخبارا أو دعاء،على َح)٢(وخاب َدُعَب:أي)ينَِّع

  . ٍةإخباریَّ ٍلَمن ُجسبقھا ِمضى السیاق،ولما َیمقَتب ِباقَر إلى اإلخباِر
 ًةیَفس موسى ِخوِجلم ُی):(ع(، في قولھ)٤()َفَأْوَجَس ِفي َنْفِسِھ ِخیَفًة ُموَسى :( ووقع اقتباس قولھ تعالى       

الداخلة على  ِةبَھالفتنة والّش َنِم)ع(موسى خوِفھ،َكلى نفِسھ على األمة،ال َعوَفأن َخ:،وأراد بھ)على نفسھ
:( من قولھ تعالى )الیوم توافقت على سبیل الحق والباطل:(، وقولھ)٥(ھمیِِّصِع رِةَحلقاء الَسفین عند ِإكّلالُم

، )٧(ضح الحق والباطلتواقف القوم على الطریق،وقفوا كلھم علیھا، واّت: ،أي)٦()ْجَدْیِنـــََّناُه النَوَھَدْی
أراد بھ أن من تبعھ اطمأن،وھدى كما یطمئن من أصابھ عطش،ومعھ ) من وثق بماء لم یظمأ):(ع(وقولھ
  .الماء 

زَِّلْت ُسوَرٌة َفِإَذا ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة ُمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفیَھا اْلِقَتاُل َوَیُقوُل الَِّذیَن آَمُنوا َلْوال ُن:( ل قولھ تعالىوتمّث       
: ،وقولھ تعالى)٨()َرَأْیَت الَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َنَظَر اْلَمْغِشيِّ َعَلْیِھ ِمَن اْلَمْوِت َفَأْوَلى َلُھْم 

 اَء اْلَخْوُف َرَأْیَتُھْم َیْنُظُروَن ِإَلْیَك َتُدوُر َأْعُیُنُھْم َكالَِّذي ُیْغَشى َعَلْیِھ ِمَن اْلَمْوِت َفِإَذا َذَھَبَأِشحًَّة َعَلْیُكْم َفِإَذا َج(
َكاَن َذِلَك َعَلى اللَِّھ ْم َواْلَخْوُف َسَلُقوُكْم ِبَأْلِسَنٍة ِحَداٍد َأِشحًَّة َعَلى اْلَخْیِر ُأوَلِئَك َلْم ُیْؤِمُنوا َفَأْحَبَط اللَُّھ َأْعَماَلُھ

م یُتِضم، أَرُكتاَبِع مُتِئلقد َس!مافٍّ لُك(( :،في خطبة لھ في استنفار الناس إلى أھل الشام جاء فیھا)١()َیِسیرًا 
 َنم ِمُكم كأنََّكُنت أعُیم داَرُكوُِّدھاد َعم إلى ِجُكعوُت؟إذا َدفًاَلَخ ّزالِع َنِم لِّ؟وبالُذضًاَوِع رِةاآلِخ َننیا ِمالُد یاِةبالَح
ال  ة،فأنتُمألوَسم َمُكقلوَب كأنَّون َفعمُھفَتِحواري م لیكُُُُُج ًعرِت،ُیكرٍةي َسِف ھوِلالذَّ َن،وِممرٍةي َغِف وِتالَم

 ٍلِبا كِإإّل م،ما أنتُمقر إلیُكفًتُی ِعزٍّ َرواُف،وال َزُمكِب ماُلُی كٍنُرم ِبي،وما انُتیاِلیس اللَِّجَس ِةَقِثم لي ِبون،ما انُتُلعِقَت
  . )٢()..)رت في آخرَشن جانب،انَتت ِمَعِمما ُجلَُّك،َفاعاُتھُر لََّض
م ویة،وابتدأ كالمھ بالتبّرااعتداءات جند مع ردِّ عد توانیھم،وتقاعسھم،عنأصحابھ َب)ع(خاطب اإلمام        

   ؟ ،بعد أن     فا عن العّزَلَخ ؟وبالذّلةاألخر نال مَدأرضیتم بالدنیا َب :خاّبَو،وتساءل ُممر منھَجوالَض
دخلھا :،أي قلوبھم مألوسة وكأنَّ ، دونتردُّوَی ، رونحیَّفیَت ، ج علیھمرَتالذي ُی كرتھم إلى الحّدوصلت بھم َس

                                                
  . ١٧٩/ج المصدر السابق،:ینظر  (2)
  .المكان نفسه :ینظر  (3)
  . ٦٧/طه  (4)
  . ١/١٧٩ج ، شرح ابن أبى الحدید: ینظر  (5)
  .٧/٣٩مجمع البیان ، الطبرسي ، ج: وینظر.  ٧/١٨٦التبیان في تفسیر القران ، الطوسي،ج:ینظر    
  هـ ،تحقیق صدقي جمیل العطار، دار الفكر،)٣١٠(جامع البیان ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت:ینظر    

  .٩/٢٨هـ ،ج١٤١٥بیروت،           
  .٤١١: ، صتفسیر الجاللین ، السیوطي : ینظر    
  . ١٠/البلد  (6)
  . ١/١٧٩،ج ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة: ینظر  (7)
  . ٢٠/محمد  (8)
  . ١٩/األحزاب  (1)
  . ٧٩ –١/٧٨ج،)٣٣(خ ، نهج البالغة  (2)
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 ( ي ثقةغیر ِذ)ع(حقھ،فأصبحوا عند اإلمام ھو ما غیر وھو مجاز عقلي أسند الجنون فیھ إلى ،)٣(الجنون
  .)٤(األنصار : وافرم بالزَّال ُھ طمئن إلیھ،ركن ُیفھم لیسوا ِب الدھر،أید  : أي  )یس اللیاليِجَس
ھا،أراد القول أنھم أصبحوا كذلك لغیاب الصواب عنھا صاحُب وبوصفھم باإلبل المتفرقة التي غاَب        

وا من ُعِم،وكلما ُجمرٍة،وَغكرٍةج علیھم فال یمیزون بین الحق والباطل،أو ألنھم في َسرِتعن عقولھم،لقد ُا
  .ن جانب أخر جانب انتشروا ِم

یظھر " الكاف " مجيءیزخر بالتشبیھات التي تضع المتلقي أمام صور متحركة واضحة وِب النّص       
  .في اآلیتین " الكاف " التساوق مع

في نجد تقدیم الموت  ) مرةوت في َغن الِمكم ِمكأّن ( : )ع(وعند المقارنة بین اآلیتین،وقول اإلمام       
 –واهللا اعلم  –،ویبدو)یغشى علیھ من الموت (.. و) وتعلیھ من الَم المغشّي:( كالمھ، وتأخیره في اآلیتین

 لون الدنیا على اآلخرة، ورضوا بالذلِّفضِّبب الذي جعلھم ُیما أراد تقدیم الَسإنَّ م الموَتقدَّ) ع(أن اإلمام
  ناسوه ،وَتسوا الموَتز،فھم قد َنعوضا عن الّع

على مقدرة  دّلإن ترابط اآلیتین في النص وتداخلھما للخروج بھذا المعنى التشبیھي الجمیل والمعبر َی       
  .ة،وجمالیة وَُّق)ع(نحت قولھة عالیة،َمفنّی
اِر َوَذِلَك ِإنِّي ُأِریُد َأْن َتُبوَء بِإْثِمي َوِإْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّ:( خفى العالقة بین قولھ تعالىوال َت       

ھ في القتال ھ إذَنطأ أصحاُبفي خطبة لھ،وقد استَب)وان كانت تبوء بآثامھا): (ع(،وقولھ)٥()َجَزاُء الظَّاِلِمیَن
، إليَّ رج الموُت،أم َخإلى الموِت خلُتَدأ؛يبالفواهللا ما ُأ! وتة الَمَیذلك كراھِِ لُّأُك:مُكوَلأما َق(: (بصفین،فقال

ي ھتِدفَت بي طائفٌة لحَقأن َت ُعا وأنا أطَم،إّلومًاَی الحرَب فعُتفواهللا ما َد!الشام أھِل ا فيكَّا قولكم َشوأمَّ
  . )١())ھابآثاِم وُءُبھا،وان كانت َتالِلھا على َضُلأن اقُت ِمن ي،وذلك أحبُّ إلّيوِئو إلى َضي،وتعُشِب

ه من فوِر)ع(فبادر ، منھ للموتراھة تأخر في إذنھ ألصحابھ بالقتال َك )ع(البعض أن اإلمام وظّن       
 فكان الرّد ، تأخره كراھة الموت أما قولھم انَّ ، علیھا فأخذ بعرض أقوالھم والرّد ، ھمإلى دحض ظنِّ

 ، إلیھ رج الموُتل على الموت أم َخَخواء عنده أَدبالي وَسھ ال ُیانَّ )ع(ة استعاریة بقولھعلیھم بصورة بیانیَّ
بھیئة كائن حي لھ القدرة على  ، وساتم المحُسم المعنویات إلى عاَلمن عاَل الموَت )ع(اإلماُم َجأخَر

  .وھي المقدرة على الخروج  ، لوجود إحدى خصائصھ الحركة،
 ھ من الموت،فجعل المبادرَةوِفم َخَدإلیھ ، للداللة على َع م دخولھ على الموت،قبل خروج الموِتّدَق         

 د المتلقي بقدرٍة عالیٍةزوِّللغة ُی ًابدعُم ًااستخدام ستخدام االستعارة ھنالھ قبل أن تكون من الموت،فكان ا
  . للنفاذ إلى حقیقة األشیاء

 –باإلضافة إلى كراھتھ للموت  –ھ تأخرأن للقوم قوال آخر،یظنون فیھ انَّ)ع(ویبدو من سیاق كالمھ        
، لذلك )ا في أھل الشاموأّما قولكم شّك:(ولھوّضح ذلك من قھ معھم ، َترِبا في أمره مع أھل الشام وَحّكَش

  ...) یوما  الحرَب واهللا ما دفعُت:(جاء بالقسم لیقول
ثم ذكر إنما یفعل ذلك بغیة أن تلتحق بھ طائفة من جند معاویة فتھتدي بھ، فللتأخیر ما یبرره عند         

دین، دكالمھ مع منكرین،أو متر ،و تكرار القسم یظھر اّن، والقسم من ضروب اإلنشاء الطلبي) ع(اإلمام
  .،لیخرجوا من ظلمة الجھالة إلى نور الحق )وتعشو إلى ضوئي:(ر عن اھتدائھم بالقولوعّب
لوا وََّقمع ھؤالء الذین َت )ع( ظلومیتھجاء استحضار اآلیة بصورة غیر مباشرة للداللة على َم        

وبھذا  وإثم أخیھ، ، بإثمھ باَءَو ، مھ أخوهَل،إذ ظََ)قابیل( مع )ھابیل( حالإن حالھ معھم َك ، علیھ،وظلموه
                                                

  . ١٥٢/ج ، ابن أبي الحدید ، شرح نهج البالغة :ینظر  (3)
  .المكان نفسه  :ینظر  (4)
  . ٢٩/المائدة  (5)
  . ١٠٠- ١/٩٩ج،)٥٤(البالغة،خنهج   (1)
  أن القسم ضرب من الخبر یذكر لیؤكد به خبرا:" هـ من ضروب الخبر حین قال)  ٣٩٢(وقد جعله ابن جني ت  *
  " . أخر     

  م ٢،١٩٨٣طأحمد الحوفي،وبدوي طبانة،منشورات الرفاعي،الریاض،:اللمع في العربیة،أبو الفتح ابن جني،تحقیق    
  . ٢٥٥:ص     
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بما یمتلكھ  ذكاء داللیة النّصساھمت في ِإ وخارجیًة داخلیًة أجواًء لحاضرأالقرآني الغائب  أضفى النّص
  .دالليراء نى وَثمن ِغ

في  ھا قلیٌل، فأنَّ كمَسنُف روا لھا ام  واصِباِمُكة أیَّّیِقكوا َبدِرفاسَت. . (:(وقال واعظا في إحدى خطبھ         
م ُكب ِبتذَھَف ! مُكِسصوا ال نُفخَِّروال ُت ، ظةوِعالَمعن  ُلشاُغوالتَّ فلة ،م فیھا الَغنُكي تكون ِمام التَّاألیَّ كثیِر
    )٢()).ِةِیبصعلى الُم م االدھاُنم بُكھُجَینوا َفداِھوال ُت ، مِةَلب الظَّذاِھَم ُصَخالرُّ

ة كوا بقّیدِرفاسَت( ، )ھا الناساهللا اهللا أّی( :واإلرشاد تارة،وباألمر أخرى ، بالنصح طبةت الخبدأ         
ل االقتباس ّك، وَش )دواحاَسال َت( ، )ذببوا الَكجاِن( ، )ریاء شركالِّ یسیَر اعلموا أنَّ( ، )عباد اهللا(،) امكمأیَّ

،وعند )لھا(وضا منِع)علیھا(أو، ) روابَِّص( :ولم یقل ، )كمروا لھا أنفَسفاصِب (بھ  ّلَھمنھا،فاسَت اواحد
،ندرك )١() .ُھَواْصِبْر َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَھ:(الرجوع إلى قولھ تعالى

بدال )روا لھااصِب):(ع(ولھبس،وندرك ققَتبین اآلیة،والمعنى الُم ًاظاھری ًاة تشابھّمَث أن انھ من الواضح البین
ر علیھا،بل لھا ، لنكون معھا في دورة بَُّصالَت صّح،فاألیام متحركة،ولیست ثابتة،فال َی)روا علیھااصِب(من

إلى  –تذھب بنا  –ص ألنفسنا،فتقودنا فلة وتشاغل حینئذ نرِخى ال نكون في َغمرضاة اهللا،وحّتالزمن ِب
  .الل مسالك الَضَ

َودُّوا :(ىـیرتبط بعالقة تناص مع قولھ تعال )ةیَبِصعلى الُم داھنوا فیھجم بكم االدھاُنُت وال):(ع(وقولھ       
 والمصانعة ، داھنة؛ھي النفاقوالُم ، فاألمر بتركھ مأخوذ من قولھ تعالى انف الذكر )٢() َلْو ُتْدِھُن َفُیْدِھُنوَن

عبر استعارة مكنیة تظھر المداھنة إلى  فجاء تعبیره بالمجاز وھو باب من أبواب المعصیة المنھي عنھ، ،
نحو  ، عنوة )تدفعكم دفعا(، ) ع(وأراد بھ اإلمام )كمھجم ِبَت(من خالل فعلھا  ، ز الوجود الماديیَِّح

  .المعصیة 
  

 َجخِرُیِل ،قِّم بالَحوسلَّ علیھ وآلِھ لى اُهللاَص حمدًاُم بعَثَف((): ص وآلھ(متحدثا عن رسول اهللا)ع(وقال       
 باُدم الِعیعَلِل مُھوأََحَك نُھیَّد َبَق بقرآٍن ، ِھِتإلى طاَع یطاِنالشَّ ِةن طاِعوِم ، ِھبادِتإلى ِع األوثاِن بادِةه من ِعاَدبِع
 ن َغیِرِم بحانھ في كتابِھھم ُسى َلجّلَتَف ، وهُرعد إذ أنَكتوه َبثِبُیدوه،وِلَحعد إذ َجھ َبوا ِبّرِقُیوِل ، لوهَھھم إذ َجبََّر

،واحَتَصَد َمن الِتُثق بالَمَحن َمق َمَحھ،وكیف َمطوِتن َسم ِمُھَفّو، وَخِھدرِتن ُقم ِمما أراُھِبأوه، وا َركوُنَیأن 
الر ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْیَك ِلُتْخِرَج النَّاَس  :(عادلتان تقودان إلى قولھ تعالىُم ، في النّص)٣())ماِتِقبالن ِاحَتَصد 

 ، بعث الرسول المصطفى إخراج الناس من ظلمات الجاھلیة،الغایة من َم)٤()َلى النُّورِمَن الظُُّلَماِت ِإ
الجاھلیة (و ، )الظلمات والنور( وتلك معادلة بین ، حمنبادة الرَّإلى نور اإلسالم وِع ، بادة األوثانوِع

یعني الخروج منھا وجحوده  معرفة اهللا تعني الدخول في طاعتھ، إّن، ) الشیطان والرحمن(و ، )واإلسالم
  یطان الشَّ والدخول في ساحِة

وھذه إشارة )ھم من قدرِتما أراُھأن یكونوا رأوه ِب من غیِر ى لھم سبحانھ في كتابِھفتجّل):(ع(وقولھ       
ْم َأنَُّھ اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف َسُنِریِھْم آَیاِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُھ:( ل إلى قولھ تعالىحِییة ُتتناصِّ

  .)٥() ِبَربَِّك َأنَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِھیٌد
،وأراد حق الكافرین ودیارھم بالعقوباِتن َمم ِمما أراُھفھم من سطوتھ باآلیات الزاجرات،وِبّووَخ       

ھا على ت اضاءاِتحین ألَق فنیًا ًار،ربطم علیھا،وما تأخَّربطت اآلیة بین ما تقّد،)٦(قوبات الُع:الِتُثبالَم
ص (دور الرسول ظمِةیان َعھ بھا إلى معنى واحد ھو َب،والتوّجبین مفردات النصِّ النص، لتصبح العالقُة

  ) .وآلھ

                                                
  . ١٤٨/ ١ج،)٨٢(هج البالغة،خ،ن  (2)
  .  ٢٨/الكهف  (1)
  . ٩/ القلم  (2)
  . ٤١-٢/٤٠ج،)١٤٢(نهج البالغة،خ  (3)
  . ١/إبراهیم  (4)
  . ٥٣/صلتف  (5)
  ٢/٤١شرح محمد عبدة،ج:،وینظر٩/١٤٧شرح ابن أبى الحدید،ج  (6)
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وافق بین ھا في وسیلة إعالنھا إلى الناس،وبقدر ما ُین صاحُبتفنَّفي ذھن قائلھا ثم َی نامى الفكرُةَتوَت"        
،وغیر ،وبخالف ذلك تكون غامضًةمقبولًة واضحًة رة،ومستوى المتلقي،تكون الفكرُةالفك دلوِلَم
علھ إلى المتلقین،وھذا ما َف دریل لھ إیصال،ما ُیھَِّسى لُتّتبوسائل َش المبدِع عانَة،من ھنا ندرك اسِت)١("فیدةُم

  .ریم الَك ن القرآِنغیر المباشرة آلٍي ِم باالقتباساِت)ع(اإلماُم
 ھم لَك،الّلحلِمعفو ِبوَی ، علٍمقضي ِب،َیورحمٌة أماٌن ضاُهوِر ، كمٌةوِح ضاٌءَق ُهأمُر((:طبٍة لھ قالِخ وفي       

 ، إلیك الحمَد بَّوأَح ، لَك یكون أرضى الحمِد مدًاَح ؛ بتليعافي وَتلى ما ُتوَع ، عطيالحمِد على ما تأخذ،وَت
 ، كدوَن ُروال یقُص ،نك َع ُبحَجُیال  مدًاَح ؛ غ ما أردتیبُلو ، لقَتمأل ما َخَی مدًاَح ، ندكِع الحمِد وأفضَل

 ُةَنك ِسُذأُخال ّت ، وٌمیَُّق حيٌّ َكانَّ ا نعلُما أّنك ، أّلظمِتَع نَھُك لسنا نعلُمَف ، هُدَدفنى َموال َی ، هدُدَع ُعِطال ینَق مدًاَح
واصي النَّب وأخذَت ، األعماَر یَتوأحَص ، األبصاَر كَتأدر ،ٌرَصَب َكدرُكولم ُی ، ٌرنَظ إلیَك ِھنَتلم َی ، وٌموال َن

  .  )٢())..واألقدام
زاخرا باالقتباسات القرآنیة،قد یكون من الیسیر إحالة بعضھا إلى  تنوع،خرج النصُُّم بدیعيٍّ لباٍسِب       

  .في غیرھا أحیانا أخرى  ن العسیِرھا في االقتباس أحیانا،وِمرجعیاِتَم
ْوٌم ـاللَُّھ ال ِإَلَھ ِإلَّا ُھَو اْلَحيُّ اْلَقیُّوُم ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َن( :المتلقي قولھ تعالى ُرتذّكة النص َیعند قراء       
ُن ِإنَّا َنْح (:،وقولھ تعالـى)٤()ال ُتْدِرُكُھ اْلَأْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك اْلَأْبَصاَر َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر (:وقولھ تعالى ،)٣()

ُیْعَرُف اْلُمْجِرُموَن ( و      ،)٥()ُنْحِي اْلَمْوَتى َوَنْكُتُب َما َقدَُّموا َوآَثاَرُھْم َوُكلَّ َشْيٍء َأْحَصْیَناُه ِفي ِإَماٍم ُمِبیٍن 
  . )٦()ِبِسیَماُھْم َفُیْؤَخُذ ِبالنََّواِصي َواْلَأْقَداِم 

ال (،)ھو الحيُّ:(الغائِب ھ بصیغِةم عن قدرة اهللا،وصفاِتھا تتكلدرك المتلقي عند قراءة اآلیات،إنَُّی       
 المخاطب بصیغِة في حین یأتي النصُّ )واصيأخذ بالنَّ(و )یناُهأحَص:(ا قولھ تعالى،إّل)ھدرُكال ُت(،)تأخذُه

 )األبصاَر أدركَت( ، )لم یدركك بصٌر( ، )إلیك نٌظٌر لم ینتِھ( ، )وموال َن ٌةَنال تأخذك ِس( ، )ومیَُّق ك حّيانَّ(
  ).واصي واألقدام أخذت بالنَّ(  ، )األعماَل حصیَتأ( ،

 طابا مباشرا مع اهللا جّلِخوألذي َیتطلَّب ثناء،العود إلى افتتاح الخطبة بالدعاء،والسبب َی لعّل        
 مًةنسِجما جعل تلك االقتباسات ُم) ع اهللاَم(ھ كالم كما في اآلیات،انَّ )اهللا ِنَع(عاله،لیس الكالم

 ما ، عندك الحمُد ، إلیك الحمُد ، لك أرضى الحمُد ، الحمُد لَك ( : )ع(،لقولھمع النّص عنویا،وسیاقیًاَم
  . ...) عظمتك، ، كدوَن ، حجب عنكُی ، أردَت
،والذي تمثل )ھم لَكالّل :(الحاضر ىـإل )اءـه قضُرـأم( : )یبِةالَغ( نالمتلقي بااللتفات ِم حّسوَی          

  .من الحدیث عن اهللا إلى الحدیث معھ  للعدوِل )ع(شوٍق دفع اإلمامب، .لمباشربالدعاء ا
إلى بیان فضل اهللا ،ورحمتھ،وعنایتھ بسائر ) ع(إشارة منھ)وأخذت بالنواصي واألقدام:(وقولھ         

  . میعبنواصي الجَّ اله آخٌذُع فھو جّل مخلوقاتھ ،

                                                
  .٢٥: م، ص١٩٨٤توزیع،عمان،محمد بركات، حمدي أبو علي، دار الفكر للنشر وال. من األدب والبیان، د  (1)
  . ٧١-١/٧٠ج)١٥٥(٢نهج البالغة،خ  (2)
  . ٢٥٥/البقرة  (3)
  . ١٠٣/ األنعام  (4)
  . ١٢/یس  (5)
  . ٤١/الرحمن  (6)
ُ : ( لوَج  إشارة إلى قوله عزَّ ) وأخذت بالنواصي واألقدام):( ع(قال الخوئي،قوله*  ُ مون بِ جرِ عرف المُ ی   مسیمـــاه

ُ فَ         ما من دابة إال هو:( وأشار التستري إلى انه إشارة إلى قوله تعالى.  ٤١/الرحمن) . ي واألقدامِ واِص ذ بالنّ ؤخَ ی
  ى الصواب،الّن ـــإشارة التستري اقرب إل ویبدو أّن . ٥٦/هود).  ي على صراط مستقیمربّ  آخذ بناصیتها إّن      

ِ في معرض استظهار رحمة اهللا، وفَ ) ع(كالمه        .الثانیةم مع اآلیة ءَ التَ ه وهذا ما یَ ضل
        .٧/٣٦منهاج البراعة،ج: ینظر     
  .١/٣٧٨نهج الصباغة، التستري،ج:وینظر     
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ترك األثر في نفس ا َیّمِم ، بموسیقاه ،اٍذدالٍّ أّخ ٍيفّن نسیٍج في جمع اآلیات في)ع(لقد نجح اإلمام         
،ولم نظٌر إلیَك نتِھلم َی):( ع(تلوح في قولھ فكریٍة ضاٍتَممع ما في النص من َو عرفاني، المتلقي بجّو

،إال )١()للَِّطیُف اْلَخِبـیرال ُتْدِرُكُھ اْلَأْبَصاُر َوُھَو ُیْدِرُك اْلَأْبَصاَر َوُھَو ا( : من قولھ تعالى )صٌرَب دركَكُی
كما في اآلیة،وأورد المعنى األول في صیغتین  )درك اهللا األبصار( لھ على )عدم درك األبصار(قدم)ع(انھ

  .مترادفتین داللة على التوكید فیما یبدو 
 )بن ھبیرة ةجعد(بھا لھوھو قائم على حجارة نَص ، في الكوفة )ع(في خطبة لھ وكذلك األمُر        
ا جاء فیھا بعد ّموِم ، رعِیة َبفَنھ َثجبیَن ،وكأنَّ ن لیٍفعالن ِملیف وفي رجلیھ َن ھمائل سیِفوَح ، لمخزوميا

 مُھقدََّتولم َی، كًاھاِل رثًاِوون ُمیُكد َفِلم َیكا،وَلشاَرُم ّزي الِعیكون ِفبحانھ َفد ُسوَلم ُیَل :((ناء علیھوالثَّ حمد اهللا،
 ، ِنتَقالُم دبیِرالَت ن عالماِتانا ِمما أَرِب قوِلھر للُعل َظَب ، قصان،ال ُنٌةیاَدره ِزتعاَوم َیوَل ، ماٌنوال َز وقٌت
 بَنفَأَج ّنعاُھَد  ٍدَنال َسَب ، قائماٍت ٍدَمال َعَب داٍتطََّوُم مواِتالَس لُقة َخِقخَل واھِدن َشوِم ، ِمبَرء الُمضِاوالَق
ما ِل ، ِةیَّواِعبالطَّ نَُّھوإذعاَن ِةالربوبیَِّب ُھَل نَُّھولوال إقراُر ، ئاٍتبِطوال ُم ، ئاٍتلكَِّتیر ُمَغ ، ناتذِعُم ، عاٍتطاِئ

  . )٢())ھِقن خَلِم ِحالصاِل مِلوالَع ، ِبیِّم الطَِّللَكِل ًادصَعوال َم ِھِتَكالِئَمِل ًانسَكوالَم ، ھرِشَعِل عًاوِضَم نَّلُھَعَج
ي اآلیات تلقِّراءى للُمَتماعھ َتأو َس ن قراءة النصِّجرد االنتھاء ِمُموكما في النص السابق،إذ ِب        

َخَلَق :( ،وقولھ تعالى)٣()َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد :( اقتباساتھ كقولھ تعالى) ع(كات التي استقى منھا اإلمامباَرالُم
َأْن َتِمیَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأْنَزْلَنا ِمَن  السََّماَواِت ِبَغْیِر َعَمٍد َتَرْوَنَھا َوَأْلَقى ِفي اْلَأْرِض َرَواِسَي

ُثمَّ اْسَتَوى ِإَلى السََّماِء َوِھَي ُدَخاٌن َفَقاَل َلَھا َوِلْلَأْرِض اْئِتَیا ( ،)٤()السََّماِء َماًء َفَأْنَبْتَنا ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكِریٍم 
  .)٢()یرفعھ إلیھ یصعد الكلم الطیب والعمل الصالح:( ،وقولھ تعالى)١()َتا َأَتْیَنا َطاِئِعیَن َطْوعًا َأْو َكْرھًا َقاَل

د،لذلك لم وَللم ُی اَهللا ل إلى نتیجتین ھما؛إنَِّصلَی)ع(جاء بھا اإلمام) دوَللد ولم ُیم َیَل:( قولھ تعالى       
   دَلن َول َمَبمن ِق وثًاد،لذلك لم یكن َموُرِلاله لم َیُع ھ جّلنَّ،وِا،إذ لم یسبقھ بالوجود أحٌدأحٌد ّزیشاركھ بالِع

ھ ب كالَم،لذا أعَقھ لیس بھالٍكسبق بالوجود وانَّاهللا لم ُی وھاتان حقیقتان تقودان إلى نتیجتین ھما،إنَّ      
  ).وال نقصان زیادٌة رُهتعاَوولم َی وال زماٌن مھ وقٌتتقّدولم َی:(بقولھ

إلى معنى قولھ  ًةفیَّفیھ إشارة َخ)نتَقالُم دبیِرالمات التَّن َعما أرانا ِمِب قوِلھر للُعبل َظ):(ع(وقولھ      
نَُّھ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َسُنِریِھْم آَیاِتَنا ِفي اْلآَفاِق َوِفي َأْنُفِسِھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلُھْم َأنَُّھ اْلَحقُّ َأَوَلْم َیْكِف ِبَربَِّك َأ:( تعالى
  .)٣()َشِھیٌد 

وإذا ):(ع(قتضى الحال، كقولھب ُمَسَحیغة الجمع إلى المفرد،أو العكس ِبأحیانا في ِص ُریویجري التغی      
، )٤()مع ذلك للبادي ضُلربي علیھا ،والَفما ُیئھا ِبفكاِف ٌدت الیك َیَیسِدنھا،وإذا ُأِم بأحسَن حيِّیت بتحیة َفیُِّح

ُحیِّیُتْم ِبَتِحیٍَّة َفَحیُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَھا َأْو ُردُّوَھا ِإنَّ اللََّھ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َوِإَذا ( : اآلیة المباركة بصیغة الجمع
بصیغة المفرد،لتنسجم مع  –بعد اقتباسھا  –أجرى اآلیة )ع(البنھ الحسن ٌھوجَّ،والن الكالم ُم)٥()َحِسیبًا 
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ھا إلى الجذر القرآني الذي انبثقت منھا،كما في زاء متناثرة،یقود جمُعى عملیة االقتباس إلى أجوتتشظَّ      
ال  لآلخرِة قَتِلما ُخك إنَّّنواعلم َا...(:(ینفِّبعد انصرافھ من ِص)ع(لھ البنھ الحسن ٍةفي وصیَّ)ع(قولھ

 ریُدَط َكنَّ،وِاِةإلى اآلخَر ریٍقَط،وٍةبلَغ ،وداِرٍةُقلَع نزِلك في َم،واّنیاِةلَحال ِل وِت،وللَمقاِءال للَب ناِءللدنیا،وللَف
على  وأنَت َكَكدِرإن ُی ٍرَذعلى َح نُھن ِمُكھ،َفدرُكُم أّنُھ ھ،وال ُبدَّھ طالُبھ،وال یفوُتنجو ھارُبذي ال َیالَّ الموِت

  . )٦())كنفَس كَتد أھَلَق ذلك فإذا أنَت یَنك،وَببیَن ،فیحوُلوبِةنھا بالتَّك ِمفَسث َنحدُِّت نَتقد ُك ،ئٍةیَِّس حاٍل
 ِمْن َأْیَنَما َتُكوُنوا ُیْدِرْكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشیََّدٍة َوِإْن ُتِصْبُھْم َحَسَنٌة َیُقوُلوا َھِذِه:( قولھ تعالى      

ِد اللَِّھ َفَماِل َھُؤالِء اْلَقْوِم ال َیَكاُدوَن َیْفَقُھوَن ِعْنِد اللَِّھ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّئٌة َیُقوُلوا َھِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْن
 ھ،ُكدِرھ ُمألنَّ ، ) ھُبطاِل ُھفوُتال َی + ُھھارُب ونُجال َی +الموت  ریُدَط َكوانَّ(:  )ع(،توزع في قولھ)٧()َحِدیثًا 
 )درككم الموُتُی( وصل إلىومجموع ھذا كلھ ُی ، )ھھاربھ،طالبھ،انَّ(یعود إلى الموت في )الھاء( میروالضَّ

ومن ثم ال ینجو  )دطاِرُی( تتضّمن )دركُی( كلمة النَّ ، )درككمُی( عة من الكلمة القرآنیةتفرِّوھي جمیعھا ُم ،
  .ھ ُكدِرھ ُماّن ّدوال ُب ، ھوال یفوتھ طالُب ، ھھارُب

وَن ــَُجُلُھْم ال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َیْسَتْقِدمَوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل َفِإَذا َجاَء َأ :(ونجد أصداء قولھ تعالى         
 اللَُّھ الَِّذیَن ِإْن َیْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُھ َوِتْلَك اْلَأیَّاُم ُنَداِوُلَھا َبْیَن النَّاِس َوِلَیْعَلَم:( ،وقولھ تعالى)١()

 ك لسَتا بعد،فأنَّأمَّ(:(لعبد اهللا بن عباس)ع(،في قولھ)٢()َداَء َواللَُّھ ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمیَن آَمُنوا َوَیتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَھ
ما َف ،لَوُد الدنیا داُر لیك،وانََّع لك،ویوٌم یوٌم:ومانَی الدھَر لك،واعلم بأنَّ ما لیَس رزوٍقك، وال َمأجَل بسابٍق

  .)٣())كِتقوَّدفعھ ِبلم َت لیَكك،وما كان منھا َععلى َضعِف أتاَك كان منھا لَك
 الدنیا داُر وانَّ(عد االقتباس،والتعبیر المقابل لھا َبقرآنيٌّ تعبیٌر) اسالنَّ یَننداولھا َب اُماألیَّ وتلَك(         
ع،وان كان اِمالسَّ ھِنوال فارق بین المعنى في ِذ)الدنیا(ھاحّلَم ّلالتي َح)األیام(الحظ فارق بینھما ھوُی)لَوُد

  . الٍمَك أيُّ رقى إلیِھالقرآني ال َی التعبیُر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .المعنوي(عیدر الَبباِشر الُمِیة  َغیَّة ألقرآِنباس الجمَلاقِت:خامسا 

                                                
  . ٥٥-٣/٥٤ج) ٣١(نهج البالغة،  (6)

  .٧٨/النساء (7) 
  .٣٤/األعراف  (1)
   .١٤٠/آل عمران  (2)
  .٣/١٤٦،ج)٧٢(كنھج البالغة، (3)
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یتفّرد االقتباس في ھذا النوع بِخصِّیصة التَّعالق المعنوي بین النّص القرآني،والنّص النھجي،فیصبح         
قي أن َیفصل بینھما،أو الرجوع إلى الَمورد القرآني الذي اسَتقى منھ اإلمام،فیغدو من الَعسیر على المتل

  .غاِئبا في َشكلھ،حاضرًا في معناه
حفوظ ھو تأثر بالَمو ، ةغیر مقصود مثابة استجالبات لمعاني النصوص بصورة مقصودة أووھو ِب       

أو [ما أشار إلیھ الشاعر) االقتباَس اإلشاري( النَّ یتجاوز فیھ االقتباس اإلشاري عدًاویأخذ ُب ، القرآني
شیر ُی] أو الناثر[رالشاَع ف فیھ أنَِّرا ُعّمِمأو ھو  ، یر أن یلتزم بلفظھا وتركیبھان َغمن اآلیات ِم ، ]الناثر

  أما المعنوي فیذھب إلى ابعد من ذلك ویتعلق بالمعنى فقط  ، )١(من اآلیات القرآنیة إلى آیٍة
ا ،ولّم)٢(بكرھد ُمبار العلماء ومنذ َعفات عند ِكصنَّت لھ ُمَدفِروُأ ، ذا اللون من االقتباسف ھِروُع       

ھذا اللون من االقتباس  ّد،ُع)٣(ن معناه الوارد فیھَع قلِھبس أو َنقَتیر في الُمیالبالغین التغ ز بعُضوََّج
عكس صعوبة ھ َیلة،ویسر،غیر انَّھذا النوع في النصوص بسھو ُجِلَیوصادیق االقتباس ، ن َمِم صداقًاِم

ھ في بنیة وباِنكثیرة،نتیجة                                                            َذ في أحاییَن بھ اإلمساك
  ضیئة وكاشفة عن معاني النص،ودالالتھ ُم ناراٍتص،وان كانت بمثابة َمالنَّ
تدور في فلك )النھجیة(رآنیة،وكثیرا ما نجد النصوصكثیرا ما استضافت المعاني الق)النھج(نصوص       

ا یجعل ،مّم)ع(تلك المعاني،أو تكون ھي محورا لھا،فللقران امتداداتھ المعنویة الكثیرة في كالم اإلمام
  .اإلحاطة بھا أمرا عسیرا فیضطر الباحثون إلى اإلشارة لما تیسر من نماذجھ 

بي ن َنھ ِملَقھ َخبحاَنُس خِلم ُیوَل(:(في إحدى خطبھ)ع(ھومن نماذج ھذا اللون من االقتباس،قول       
 یَنِبذََّكالُم ثرَةم،وال َكِھِدَدَع َةّلھم ِقر ِبصَِّقال ُت ٌلُسُر:مٍةقاِئ ٍةجََّحة،أو َمَمالِز ٍةجَّل،أو ُحنَزتاب ُمل،أو ِكرَسُم
ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِشیرًا َوَنِذیرًا  :(معنى قولھ تعالى)ع(،إذ استوحى)٤())،من سابق ُسمَِّّّّّّّّّّّّّّّّي َلُھ َمن َبعَدُهمُھَل

كما في اآلیة  ذیُرل ھو النَّرَس،فالنبي الُموجليٌّ والمعنى واضٌح،)٥()َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإلَّا َخال ِفیَھا َنِذیٌر 
ثرة ددھم،وال ِكة َعم قّلِھر ِبثَِّؤاألنبیاء ال ُی ،وأولئكٍةَمقاِئ ٍةّجَحة،وَمَمالِز ٍةجَّل وُحنَزُم المباركة،ویأتي بكتاٍب

  . لھم ینِبكذِّالُم
َوُمَبشِّرًا ِبَرُسوٍل َیْأِتي ِمْن َبْعِدي :( ... ھ تعالىن معنى قوِلتضمَّ)ُهعَدن َبَم ُھَل َيمُِّس ٍقن ساِبِم):(ع(وقولھ      

  .)٢(في نصوص النھج) ع(في كالم اإلمام بعث الرسول المصطفى كر َمر ِذ،وقد تكّر)١()...اْسُمُھ َأْحَمُد 
لھ سبحانھ إلى أن بعث اُل ت األبناُءَقِل،وُخت اآلباُءلَف،وَست الدھوُر،ومَضلفت القروُنعلى ذلك َس      

 َیا َأْھَل اْلِكَتاِب َقْد َجاَءُكْم:( أخوذ من قولھ تعالىھ،وھذا المعنى َمِتوَُّبُن ماِمھ،وَتِتَدإلنجاز ِع)ص وآلھ(محمدًا
ْم َبِشیٌر َوَنِذیٌر َواللَُّھ َرُسوُلَنا ُیَبیُِّن َلُكْم َعَلى َفْتَرٍة ِمَن الرُُّسِل َأْن َتُقوُلوا َما َجاَءَنا ِمْن َبِشیٍر َوال َنِذیٍر َفَقْد َجاَءُك

                                                
  . ١٩: معجم آیات االقتباس، ص    (1)
  ) .اقتباس(معجم المصطلحات البالغیة،وتطورها،مادة:ینظر   (2)

            ُ   .ت لهذا النوع من االقتباسدَ ن أقدم المصنفات التي أفرِ مِ  ، للثعالبي" أالقتباس من ألقرآن ألكریم " كتاب  عدّ وی
  عناصر اإلبداع الفني في –الباحث أحمد غنیم تناول في جانب من دراسة  ة نجد أّن ومن المؤلفات الحدیث           
   . ةً ملحوظَ  مساحةً  لهُ  َص صَّ هذا اللون من االقتباس وَخ  –شعرأحمد مطر            

  م٢٠٠٤مطبعة ستارة ، قم ، ، كمال احمد غنیم ي في شعر أحمد مطر،عناصر اإلبداع الفنّ :ینظر    
  ،هِ فظِ یر لَ غَ  كسى لفظاً یُ األثیر أخذ معنى والحدیث النبوي الشریف والخبر، فَ  ز ابُن وّ َج  (3) 

  . ٢٤٢-١/٢٢٢المثل السائر،ج:ینظر    
  . ١٩ – ١/١٨ج)١(نهج البالغة،خ  (4)
  . ٢٤/فاطر  (5)
  . ٦/الصف  (1)
  )١٩١(،خ٢٠٠/ج)١٠١(،خ٨٦/ج)٩١(، خ١٥٥/ج)٨٥(، خ٧٧/ج)٣٢(خ :ینظر  (2)

  . ٢١٩/ ٢ج)٢٠٨(،خ٩٥/ج          
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َلِكْن َرُسوَل اللَِّھ َوَخاَتَم النَِّبیِّیَن َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َو:( ،وقولھ تعالى)٣()  َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر
  ،)٤()ً َوَكاَن اللَُّھ ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیما

ى ال تكون حتَّ ھ،وأولئك الرسل واألنبیاء أرسلھم اُهللاسَبھ،وَنماِته،وِسعرف النبیون أمَرھذا النبي الذي َی       
، وفي ذلك )٥(" لُسعد الرُّة َبعلى اهللا حّج ا تكون للناِسّلَئرین َلنِذن وُمرِیشَِّبا ُمًلُسُر" ة للناس على اهللا حّج

  .م ِھِب ِھبالعباد،ورحمِت نایة اِهللام ِعظِیداللة على َع
  

یصف فیھا )ع(،في خطبة لھ)٦(...) م ِھأثقاِل ا مَعم وأثقاًلُھأثقاَل ولیحملّن:( واستحضر معنى قولھ تعالى       
إلى  اُهللا ُھَلوَك ٌلرِج:جالنَر إلى اِهللا ِقالِئالَخ ابغَض إّن((:ك أھل فقالمن یتصدى للحكم بین األمة،ولیس لذل

عن  ،ضالٌِّھِب َنَتن افَتَمِل ٌةتَن،فھو ِفٍةالَلَض عاِء،وُدٍةدَعِب بكالِم شغوٌف،َمبیِلالسَّ صِدن َقَع ٌرھ فھو جاِئنفِس
  . )٧( )...)ِھِتطیَئَخِب ھٌن،َرِهیِرطایا َغال َخّم، َحِھفاِتھ،وبعد َویاِتفي َح ِھن اقتدى ِبَمِل لٌّمِضھُ،بَلن كان َقدي َمَھ
عادل عن  اّلَض: (اهللا فیصبح جائرًا حمِةَر ن ساحِةرج ِم،َخ)٨(ركھ ونفسھأي َت:إلى نفسھ ھ اُهللاَلن وَكَم      

ن دي َمن َھوى َعوَھ،ّلأن َض عَد، َبِھن اقتدى ِبَمِل الل وفتنًةن دعاة الضَّة،ِمدَعبكالم ِب شغوفًا،َم)٩()الطریق
 لُھَف ًةسَنَح ًةنَِّس ن سّنَم():(ص وآلھ(،فیدخل في مصداق قول الرسوللمن اقتدى بِھ ّالِضبقھ سیكون ُمَس

   َلِمَع نَم زِرِوھا َوزُرِو علیِھَف ئًةیَِّس ًةّنِس ّنن َسوم القیامة، وَمل بھا إلى َیِمن َعَم ھا واجُرأجُر
 تدّل)العََّف(ه،وصیغة المبالغةیِرطایا َغَخ)المََّح(سیكون –ّلِضھذا الُم –لذلك فھو،)١())یامةالقِِ وِمھا إلى َیِب

 –، كما إنھاِھِبَبَسوا ِبّلعلى كثرة ما یحملھ من ذنوب،باعتبار تزاید ما ستحمل من ذنوب الناس الذین َض
  .لنون الثقیلة المؤكدة با"  نَّحمَلولَی" تحمل من التوكید،كما في اآلیة حیث نجد –صیغة المبالغة 

ِلَیْحِمُلوا َأْوَزاَرُھْم َكاِمَلًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة :(المشار إلیھا،والى قولھ تعالى بنا إلى اآلیِة وھذا المعنى یعوُد       
  . )٢()َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذیَن ُیِضلُّوَنُھْم ِبَغْیِر ِعْلٍم َأال َساَء َما َیِزُروَن 

أوصلنا إلى ھذه )ع(م،وكالمھِھفوق أوزاِر ًاحملون أوزارھؤالء َی ھي أنَّ حقیقة أعطت اآلیُة       
 عھ بعٌضِبا،وَتّجعَوم الھدایة،واقتفى أثرًا ن طریِقَع رَجھا،فاإلنسان إذا َخِتَمقدَّن ُمیَّالحقیقة،بعد أن َب

  .ھم ل أوزاَرالناس،سیتحمَّ
ي ِعدََّی وال،تابًاقرُأ ِكَی ِبَرالَع َنعلیھ وآلھ ،ولیس أحٌد ِم صلى اهللا دًاحمَُّم بعَث اَهللا إنَّ():(ع(وفي قولھ       
 نُتِكإن م،أما واهللا ُھفاُتت َصأّنم،واطَمُھناُتت َقفاستقاَم ،ھمنجاَتم َمغُھلَّم،وَبُھَتلَِّحم َمأُھّوى َبحتَّ الناَس ،فساَقوًَّةُبُن

 َجخُرى َیحتَّ الباطَل ّنَبھا؛فالنُقثِلِمیري ھذا ِلِس،وان َمبنُتوال َج فُتَعما َض ،ھایِرحذاِفت ِبّلى َوھا،حتَِّتساَق لفِي
  .)٣())،مالي ولقریش،لَقد قاتلَتُھم كاِفرین،والقاِتَلّنُھم َمفُتوِنینھنِبن َجِم الحقُّ

                                                
  .١٩/المائدة (3) 
  . ٤٠/األحزاب  (4)
  . ١٦٥/النساء  (5)
  . ١٣/العنكبوت   (6)
  . ٤٧/ ج،)١٦(نهج البالغة،خ  (7)
  . ١/٢٤٠شرح ابن أبي الحدید،ج  (8)
  .المكان نفسه   (9)
  :ورد الحدیث الشریف بصیغ عدة،ینظر  (1)
  .٦٨/٢٥٧جم،١٩٨٣، بیروت،٢سسة الوفاء، طھـ، مؤ)١١١١(محمد باقر المجلسي ت بحار األنوار،     
  ھـ،دار الفكر،بیروت،عن طبعة باألوفست صادرة عن دار)٢٥٦(صحیح البخاري،األمام محمد بن إسماعیل ألبخاري ت     
  .٨/١٥١م،ج١٩٨١الطباعة العامرة،استنبول،     
  .٢/٥٠٥ج)ت.د(ھـ، دار صادر، بیروت،)٢٤١(مسند األمام أحمد، أحمد بن جنبل ت     
  ٢٥/النحل (2) 
  . ٧٧/ ١ج)٣٢(نهج البالغة،خ   (3)
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ِتِھ َوُیَزكِّیِھْم َوُیَعلُِّمُھُم ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّیِّیَن َرُسوًال ِمْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم آَیا:( نجد معنى قولھ تعالى        
كلم فیھ عن بعثة الذي َت ،یطالعنا في مستھل النّص)٤()اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبیٍن 

  .)٥()ص وآلھ(النبي
ِطِل َفَیْدَمُغُھ َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق َوَلُكُم اْلَوْیُل َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَبا :(اقتبس معنى قولھ وفي نھایة النّص       

،صاغ المعنى القرآني في جملة )فألنقبن الباطل حتى یخرج الحق من جنبھ:(، فضمنھ قولھ)٦()ِممَّا َتِصُفوَن 
 ّمِن،وَی)ع(اإلمام ،یعتصر قلَبشعورٍي ن انفعاٍلر َععبِّالتي ُت والقویُة دیدُةالشَّ نت فیھا األصواُتیَمفعلیة،َھ
بحیوان " ُھَھبَّي َشالباطل الذَّ ن بطِنالظلم،واالنتصار للحق،وإخراجھ ِم حِرعلى َد ٍب وتصمیٍمَضعن َغ

  .)١(" عـَلھ في استخالص ما ابَتطِنَب قِّیج إلى َشفاحِتفایدةً  ّموأَت نھ قیمًةِم ّزثمینا أَع جوھرًا ابتلَع
یل استعارات شِكي إعادة َتلت ِفمثَّھذه َت)ع(في استعارة اإلمام یٍةاسترجاع ٍةَمة ِسّمَث ومن الواضح أنَّ      
فزھق   بالحقِّ فضرب الباطَل ٌراهللا قوٌي قاِد قة في القران الكریم،في اآلیة المذكورة أنَّسَبُم

وقیام  ي إلى ضیاع الحقِّوِحُی)ع(وسیاق كالم اإلمام) ألنقبّن:( سعى جاھدا إلنقاذ الحق بقولھ)ع(واإلمام
ھم لم یعودوا قادرین على ى أّنن واضطراب حتََّتن ِفة لما علیھ الناس ِمباطل،وفي ھذا التعبیر إشارة جلّیال

  .علیھم  إلى إخراجھ وإظھاره إلى الناس لیلقي الحجَة)ع(ا اضطر اإلمامّمرؤیة الحق وأتباعھ،ِم
ش المتلقي دِھ، تصویر استعاري ُیالرتباطھا باالستعارة القرآنیة" یة تناّص" نحن إذن أمام استعارة        

م ما بالداللة،حین جّس نابٌض ھ تصویٌرراھا، انَّكاد َیَی ٍرَول ُصیَِّخمنحھ المقدرة على َتویستوقفھ طویال،وَی
  .)٢(يماّد ٍكدَرل المعنى الذھني إلى ُموَّ،وأخرجھ إلى عالم الوجود،وَحّقي وَدِفَخ
ظھر قیمة ة،منھا إظھار الباطل بصورة حیوانیة،وأخرى ُتّدِع االستعاري دالالٍت مل التصویُرَح       

ن المشقة والمعاناة التي واجھھا یََّبمار الحرب من اجلھ،وثالثة ُتوض ِغفأستدعى ذلك َخ)ع(الحق عند اإلمام
تار الحق للداللة على كثرة ر علو الباطل،وطغیانھ،واسِتظِھفي إخراجھ،وإقراره وتثبیتھ،ورابعة ُت)ع(اإلمام

،وھو استفھام على سبیل )مالي ولقریش):(ع(مع قریش، بدلیل قولھ )٣(آنذاك)ع(ن التي واجھھا اإلمامالفت
  .)٤(ھرِبسم ألعذارھم في َحوجحد فضیلتھ،وَح ، ب االختالفوِجا ُیّمینھ وبینھم ِماإلنكار لما َب

 قِّ،عند التباس الَحةبھالشُّوھنا تكون  ، وضاع َرَتفأسَت ، مع الحّق امتزَج الباطَل أراد القول انَّ       
یسھل خداع  بالباطِل حین یختلط الحُق ، یلّلوِض ٍقناِع وینخدعوا بكلِّ ، ل تختلط األمور على الناسبالباِط

                                                
  . ٢/الجمعة  (4)
  ج) ١٥٥(، ٢/٦٩ج)١٥٣(،خ٤٠/ج) ١٤٣(،خ٣٦/ج) ١٤٠(نهج البالغة،خ:وینظر أیضا   (5)

  . ٣/١٣٠ج) ٦٢(، ك١٠٤/ج)١٦٨(،خ ٩٩/ج) ١٦٤( ،خ ٧٧/ج) ١٥٦(،خ٢/٧١          
  . ١٨/األنبیاء  (6)
  . ٢٦٦/ ١جمیثم البحراني،  ابن شرح  (1)
  انفَ  ربُت ولقد َض ((وقوله))الباطل الدافع جیشاِت (:(تصویر استعاري أخر جسم فیه الباطل،وهو قوله) ع(وله  (2)
  . ٣/١٣٩ج)٦٦(،خ١/٩٥ج)٤٩(نهج البالغة،خ:، ینظر))هینَ هذا األمر وَع     
  تى یهتدوا الى ما هو علیهانه سیقاتل أهل الباطل ح)ع(أراد بها " إنها كنایة)شرح نهج البالغة(ویرى صاحب    
  ." من الحق وبذلك یموت الباطل،ویتخلص الحق مما یشوبه من هذا الباطل    

       ٢/١٨٦هـ،ج١٤١٨شرح نهج البالغة،السید عباس علي الموسوي،بیروت،دار الرسول،والمحجة البیضاء،    
  ،ویرى الراوندي ین والنهروان فِّ تنة الجمل،وِص ا فِ یرى التستري في تفسیره إنه ،))ةِ الفتنَ  عیَن  فقأُت (() :ع(في قوله  (3)
ل     َة الَخواِرج، إنَّها استعارة لفتنة الَجمَ   .ویرى السید حسین الشیرازي إنها استعارة أراد بها ِفتنَ
  .٢/٤٢٤ج ، للراوندي منهاج البراعة،: وینظر.   ٥/٣٧٢ج للتستري، بهج الصباغة،:  ینظر    

   .٢/٩٤ج ، )ت.د( ، طهران دار تراث الشیعة، الغة،حسین الشیرازي،توضیح نهج الب:وینظر    
  . ١/٢٦٦شرح ابن میثم البحراني، ج  (4)
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ما وإنَّ( :د ھذا األمر بقولھوأّك ،)١(إلى التنبیھ على ھذا األمر مرارا في كالمھ )ع( ا دعا اإلمامّمِم ، الناس
  . )٢()قھ الَحشَبھا َتة ألنَّبھبھة ُشت الّشَیمُِّس
ھ،وال ن خاَفَم الموِت َننجو ِمفما َی(:(داه،حیث قال،فنلمح فیھ َصقرآنیًا نھ معنًىّمأخر َض قوٌل)ع(ولھ       

َأْیَنَما َتُكوُنوا ُیْدِرْكُكُم اْلَمْوُت :(ة آیات مباركات كقولھ تعالىّد،حملت ھذا المعنى ِع)٣())ھّبن أَحَم عطى البقاُءُی
َئٌة َیُقوُلوا َھِذِه ِمْن َلْو ُكْنُتْم ِفي ُبُروٍج ُمَشیََّدٍة َوِإْن ُتِصْبُھْم َحَسَنٌة َیُقوُلوا َھِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوِإْن ُتِصْبُھْم َسیَِّو

َوِلُكلِّ ُأمٍَّة َأَجٌل : ( ىــ،وقولھ تعال)٤()ِعْنِدَك ُقل ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َفَماِل َھُؤالِء اْلَقْوِم ال َیَكاُدوَن َیْفَقُھوَن َحِدیثًا 
ه،واألجل راِرنھ في ِفِم فّرما َی ،كل أمريء الٍق)٥()َفِإَذا َجاَء َأَجُلُھْم ال َیْسَتْأِخُروَن َساَعًة َوال َیْسَتْقِدُموَن 

ال )ع(،ھكذا ھي فلسفة الموت عند علي)٧(ة حصینة،واألجل جّن)٦(مساق النفس،والھرب منھ موافاتھ
وال  ،ال بروج تمنعُھ،.إلیھ روٌبھو ُھ نُھح البقاء، فالھروب ِممَنب إلیھ َینجي منھ وال التقرُُّی الخوَف
  .ین إلى ِح نٌعوھو َم ،لاألَج لھ إّال ل إلیھم دون مانٍعویتسلَّ ،حصون

د فیھما وّحَت ، نفأصبحتا جملتین منفیتی ، )عطىُی ال( ، ) نُجَی ما ( : جملتان منفیتان ت النصُّرصّدَت       
مام المعنى، والتناغم د،والتالزم َت،فنتج عن ذلك التوّح)ھبَّأَح(و)ھخاَف:(في المفردتین والطباُق ،السجُع

  .المة العبارة ضوح المعنى ، وَسلت في ُومّثَت ًةَفضاَعُم ر متعًةفََّوالصوتي ، َو
َفُد َوَما ِعْنَد اللَِّھ َباٍق َوَلَنْجِزَینَّ الَِّذیَن َصَبُروا َأْجَرُھْم َما ِعْنَدُكْم َیْن :(قولھ تعالى بیَن وال تخفي الصلُة       

َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اْلَأْرِض ِإلَّا َعَلى اللَِّھ ِرْزُقَھا َوَیْعَلُم ُمْسَتَقرََّھا  :(،وقولھ تعالى)٨()ِبَأْحَسِن َما َكاُنوا َیْعَمُلوَن 
یھ والجمود،وال یكِد المنُع ُهفُري ال َیالذََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ِهللا الحمُد(():ع(من جھة،وقولھ)٩()ٍب ُمِبیٍنَوُمْسَتْوَدَعَھا ُكلٌّ ِفي ِكَتا

 وائِدم، وَعَعالنِّ ِدواِئان بَفّناله،وھو الَمما َخ ذموٍمَم ٍعماِن واه،وكلُّص ِسَقنَتُم عٍطُم إذ كلُّ والجوُد اإلعطاُء
  .)١٠())یھَدما َل بیَناِل،والطَّبین إلیِھاِغل الرَّبَیَس ھَجھم،وَنر أقواَتّدم،وًقُھن أرزاَقِملق،َضالَخ ُھیاُلم،ِعَسلِقوا المزیِد

 كّل(،و )٢(ُنُھزاِئال یفقره وال ینفد َخ):یھ اإلعطاُءكِدوال ُی(،)١(نُعالَم ِھال یزید في ماِل):نُعالَم ُهال یفُر(       
ر مِیلتان بالضَِّصتَّأداتان استثنائیتان ُم )سواه،ماخاله(، )الهذموم ما َخمانع َم كّل(،و)هواِس ِقٌصنَتُم عٍطَم

ل حكمة فیستحق ،َبفیستحق الذّم خًالاي لیس منعھ ُب):المنُع ُهال یفُر(ھلقوِل ٌةلَّوالجملة ِع" ه ذكُر لَّالعائد هللا َج
غوا في األرض ه لَبباِدلِع زَقط اُل الرَِّسولو َب" نى را، وأعطى في الحقیقة والمعع ظاِھَنھ َمالحمد أیضا ألنَّ

  .)٣(" صیٌرَب بیٌره َخعباِدھ ِبدر ما یشاء انََّقولكن ینزل ِب
على العباد،مع كثرة عطائھ لعباده ال یفتقر وال  ّنللداللة على كثرة الَم ةبالغصیغة ُم)انالمّن(والخبر      
 ّنھذا الَم ھا مع كلِّى عظمة خزائن اهللا،بعدم نفاِدجّلَت، َت" ند اهللا باق د وما ِعنَفوما عندكم َی" ھ ُنص خزاِئنُقَت

علم لى اهللا رزقھا،وَیا َعة في األرض إّلن داّبوما ِم" یالھ ، والكائنات مع كثرة ِعللخالئِق والجوِد طاِءوالَع
  " ن بِیُم تاٍبفي ِك ستودعھا كلٌّھا، وُمستقّرُم

                                                
ُ  على مزاج الحقّ  َص لُ خَ  الباطلَ  فلو أّن  ():(ع(قال   (1)   . )...) ینرتادِ لى المُ ف َع خَ لم ی
  . ٩٥/،ج)٤٩(نهج البالغة،خ:ینظر    
  . ١/٨٥ج)٣٧(نهج البالغة،خ: ینظر  (2)
  .المكان نفسه   (3)
  . ٧٨/النساء  (4)
  . ٣٤/األعراف  (5)
  . ٢/٤٥ج،)١٤٥(نهج البالغة،خ:ینظر  (6)
  . ٦- ٢/٥ج،)١٢٠(نهج البالغة،خ:ینظر  (7)
  . ٩٦/النحل  (8)
  . ٦/هود  (9)

  . ١٥٩/ج،)٨٧(نهج البالغة،خ  (10)
  .٢/٦في ظالل نهح البالغة،ج:وینظر.٦/٢٨٨منهاج البراعة، للخوئي،ج: وینظر.  ٦/١١٧شرح ابن أبي الحدید،ج  (1)
  .١/٣٧٨للراوندي ،ج منهاج البراعة،). )المنعُ  هال یضرُّ ():(الراوندي( ةوفي روای.المكان نفسه   (2)
  . ٢٠٢- ١/٢٠١نهج الصباغة، التستري،ج  (3)
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یر لة َغنا العاِدِتقاَلك سمع َمن عباِدِم ما عبٍداللھم أّی():(ع(أن قولھ أبي الحدید ُنرى ابوَی        
 ك واإلبطاِءصرِتن ِنالنكوص َع لھا إّال ِھسمِع عَدفأبى َب دة في الدین والدنیا،فِسیر الُمحة َغصِللُمارة،والجاِئ

ك أرَض ُھنَتن أسَكمیع َمیھ َج،ونستشھد علھادًةدین َشلیھ یا أكثر الشاِھك َعُدشِھستفأنا َن نك،دِی ن إعزاِزَع
  .  )٤())...ھنِببَذ ُھه،واآلخذ َلصِرن َني َعغِنعده الُمك ثم أنت َبوسمواِت

ثم (( : )ع( قال ،)٥()َوِإْن َتَتَولَّْوا َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُكْم ُثمَّ ال َیُكوُنوا َأْمَثاَلُكْم :(... قریب من قولھ تعالى       
ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُر َشَھاَدًة ُقِل :( ىـواألظھر من ذلك الصلة بین قولھ تعال ،)٦())ن نصرهأنت بعده المغني ع

  .) ا نستشھدك علیھ یا اكبر الشاھدین شھادًةإّن):( ع(،وقولھ )٧(.....)اللَُّھ َشِھیٌد َبْیِني َوَبْیَنُكْم 
،وبھ یدعو )اللھم(ى المتلقي بالدعاءعل طّلالدعاء اإلنشائي الُم بأسلوِب مظھر النّصلقد َت       

،واستشھد )٨(التأخر:النكوص ،وأبى إّال)ع(من سمع مقالة أھل البیت ن نصرة كّلباالستغناء َع)ع(اإلمام
  . والسماواِت األرَض اُهللا ُھَنما اسَك د جمیَعالشاھدین،واشَھ العالمین،وھو اكبَر على ذلك ربَّ

للداللة على شمول جمیع خلق اهللا من ) جمیع ما أسكنتھ"(ما " إنَّ استحضار االسم الموصول        
واه،أراد ِس یص العاقل دوَنخِصذلك َت َبوَجالسَت)ھنَتن أسَكَم(ة وجمادات بالشھادة،ولو قالّیكائنات َح

  .كبیرٌة ًةعامَّ لتكون الشھادُة) ما(ن خالل اسم الموصولالعموم ِم)ع(اإلمام
ھم إلى ّبَر بإذِن إلى النوِر من الظلماِت لتخرج الناَس لر كتب انزلنھ إلیَكا:( كس معنى قولھ تعالىوَع       

 ِھِب ق،وساَوَرالمفاِت بِھ َقَت، فَرفي االصطفاِء مُھّد،وَقیاِءھ بالّضَلأرَس(():ع(في قولھ )١()ستقیمُم صراٍط
  .)٢())مالوٍش یٍنمعن َی الضالَل َحرَّى َسونة،حتَُّزالُح ل بِھھَّالصعوبة،وَس ل بِھّلالمغالب،وَذ

ص (           الضمیر فیھا یعود إلى الرسول)ل بِھ،وسھَّبِھ َل،وذلَّبِھ ،وساوَربِھ َقمھ،ورَت،وقدَُّھأرسَل(      
  .عدا موسیقیا على النص لت مقاطع صوتیة متناغمة أضفت ُبجع شكَّ،ومع ما رافقھا من َس)وآلھ

 ،حیث كان)٣(جلي، واالصطفاء ھو االختیار قرآنيٌّ تعاريٌّاس ،وھو تعبیٌرآنأي القر:یاءأرسلھ بالضِّ      
یعود بنا إلى قولھ )مھ باالصطفاِءقّد(، و)٤(ُھَل ًامـَلفى َعصَطار الُمـى صما على األنبیاء حتَّقدَُّم الرسول

،مع أن اآلیة جاءت حدیثا )٥() اللَُّھ َیْصَطِفي ِمَن اْلَمالِئَكِة ُرُسًال َوِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّھ َسِمیٌع َبِصیٌر :(تعالى
الحدیث عن الماضي،وانصراف المضارع إلى  ورد بصیغِة)ع(وكالم اإلمام)ص وآلھ(مباشرا مع الرسول

  .ي ـِّتلقھا الُمي ِبقتِدلَی ،وتربویٍةٍةأخالقیَّ استحضار سیرٍة الماضي لغرِض
، في الجملة )٦(دفاِسالَم بِھ َحاصَل:رة تعنياستعا)رتق بھ المفاتق(البیانیة في النص، وُرعت الُصتاَبوَت        

وھي  ) قفاِتالَم(يـ، وفـ)فعالنَّ( عـح بجاموھي استعارة للفعل أصَل ) تَقَر (قتان تمثلتا فيتالِصاستعارتان ُم
  .)٧(عاببھ الصِّ َبواَث:أي)بغاِلالَم بِھ ساوَر(وكذلك الحال في ،)فَلالَت( د بجامعاستعارة للمفاِس

 ،من األرِض فالحزن ما غلَظ ، النّص رفد بِھ استعاريٌّ صٌفَو ) ونِةُزالُح ل بِھوسھَّ):(ع(وقولھ        
  .)٨(ھاونحِو كاألخالِق األرِض لغیِر عیَرمنھا،واسُت ما الَن :ھلوالسَّ

                                                
  .  ٢/٢١٩ج)٢٠٧(نهج البالغة،خ  (4)
  . ٣٨/محمد  (5)
  . ٢١٩/شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
  . ١٩/ألنعاما  (7)
  . ١١/٤٨شرح ابن أبي الحدید،ج  (8)
  . ١/إبراهیم  (1)
  . ٢/٢٢٠ج)٢٠٨(نهج البالغة،خ   (2)
   ٢/٢٥٧نهج الصباغة، التستري،ج  (3)
  المكان نفسه  (4)
  . ٧٥/الحج  (5)
  . ١١/٥١شرح ابن أبي الحدید،ج  (6)
  .المكان نفسه   (7)
  .المكان نفسه   (8)
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أرسلھ :(قولھ زت ھذه االستعارُة،وعّز)٩(ذھابا بِھ وأسرَع ُهرَدأي َط:اللالَض بِھ َحى سّرحتَّ        
النفس  الل،فیصبح المعنى أكثر رسوخا في نفس المتلقي،النَّقدمة لطرد الّضیاء ُم،فأرسلھ بالضِّ)یاءبالضِّ

 وشمال في صورٍة عن یمیٍن ،وانھزَم الُلرق الّضفَّالكتاب الساطع َت نوِرواس وِبك بالَحدَرآنس بما ھو ُم
  . كٍةتحرِّاستعاریة ُم

 ھ إلى الحدِّتذویبھ في نّص)ع(،استطاع اإلمامواضح جلّي)ع(ماماإل أثر النص الغائب في ثنایا نصِّ        
  .د الدالالت تعدِّجدیدا ُم مغایرَا فأصبح نسیجَا)ع(اإلمام ھ عن كالِمصَلالذي ال یستطیع المتلقي َف

ترّتب علیھ اثر خاص ھو ذھاب ما یقابلھ من الظالم،وھو  -اإلسالم -إّن إرسال المصطفى بالضیاء        
  .ُمنطویة على داللة عمیقٍة،اّنھ لیس إرسال فقط،بل ذھاب نقیضھ)أرسلھ بالضیاء(تصّب عبارةالكفر،ف

، وان توافت بُِّح، فذاك الذي ُن ِةالطاَع ّلفأن عادوا إلى ِظ.. (:(في وصیة لھ لقادة جنده)ع(قالو         
ن ّمك َعَعَم ن انقاَدَمِب غِنواسَت ،كن عصاك إلى َمن طاَعَمد ِبصیان،فأنَھوالِع قاِقإلى الشَّ بالقوِم األموُر
  .)١())ِھن نھوِضأغنى ِم ُهوُدُع،وُقِهشھِدن َمِم خیٌر ُھمغیُب َهتكاِرالُم فأنَّ ،نكَع تقاعَس

اْلِفْتَنَة  َلْو َخَرُجوا ِفیُكْم َما َزاُدوُكْم ِإلَّا َخَباًال َوَلَأْوَضُعوا ِخالَلُكْم َیْبُغوَنُكُم:( إلى قولھ تعالى وِدوبالَع         
 شھدِهمن َم خیٌر ُھغیُبه َمتكاِرفأن الُم):( ع(نجد معناھا في قولھ )٢()َوِفیُكْم َسمَّاُعوَن َلُھْم َواللَُّھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمیَن 

  ) .ھه أغنى عن نھوِضوقعوُد
 ، ن خالل التناصِمن حیث المعنى ِم)ع(اإلمام القرآني ونصِّ النصِّ بیَن وجلّي واضٌح التقارَب إنَّ         

 ،غیبُھَم ( المفرد         بصیغِة) ع( اإلمام الجمع وكالُم اآلیة بصیغِة ؛ غَیالتغایر بینھما بالصِّ غیر أنَّ
  . عظيواشتركا بالجانب الَو ، دةؤكُِّم ٍةخبریَّ وبجمٍل ) ھنھوِض قعودُه ، شھدُهَم

والجفاء  ، ِةالحاَج نَدوع ِعُضالُخ ما أقبَح():(ھما السالمعلی(نَسا جاء في وصیتھ البنھ اإلمام الَحّموِم         
  . )٣() )ىَنالِغ عنَد

َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح ... (:لھذا الكالم بقولھ تعالى امعنوی اة ارتباطمََّث وندرك أنَّ         
اِصٌف َوَجاَءُھُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّھْم ُأِحیَط ِبِھْم َدَعُوا اللََّھ َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ِبَھا َجاَءْتَھا ِریٌح َع

َفَلمَّا َأْنَجاُھْم ِإَذا ُھْم َیْبُغوَن ِفي اْلَأْرِض ِبَغْیِر  ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َلِئْن َأْنَجْیَتَنا ِمْن َھِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَن
  .)٥(،وبآیات أخر تحمل المعنى نفسھ)٤()..ْلَحقِّ ا

وإذا كان ھذا األمر  ، والجفاء عند انتھائھا ، الحاجة دفي معرض الحدیث عن الخضوع عن النّص         
 ِھب طاعتھ واإلقرار بفضِلالذي َتِج ، اهللا في عالقتھم مَع قبحًا فھو أشّد ، مِھقبیحا بین العباد وعالقتھم ببعِض

ل إلى ھذه الصفة من صفات وعند الوقوف عند معاني اآلیات المباركات نِص ، اِءوالضرَّ راِءفي السَّ
 ال فيمثَّن َتبدیعیَّ یِننجد فنَّ)ما أقبح(، وإذا رفعنا الذم)٦(عنھ بأسالیب متنوعة)ع(ر اإلماُمبَّوَع ، المنافقین
 خضوع( والطباق الظاھر في المفردات)نىند الغِ الجفاء عِ =ةند الحاجَ الخضوع عِ (: في الجملتین الموازنِة
 والحرقِة واللوعِة فصح عن األلِمُی )حاجة عند ، أقبح(ویكاد حرف العین في ، )غنى ، حاجة(، ) ، جفاء

  .التي َتعتِري َصدَر اإلمام
ر مثل ھذا ّر،وتك)١())كرالشَّ ِةقلَّروا أقصاھا ِبفَِّنفال ُت ِمَعالنِّ م أطراُفإذا وصلت إلیُك():(ع(وقال        

َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم :( ،وكثیرا ما ارتبط دوام النعم بالشكر في كتاب اهللا كقولھ تعالى)٢(المعنى
                                                

  .المكان نفسه   (9)
  . ٧-  ٣/٦ج)٤(ك نهج البالغة،  (1)
  . ٤٧/التوبة  (2)
  . ٦١/ ٣ج)٣١(نهج البالغة،ك  (3)
  . ٢٣ – ٢٢/یونس  (4)
  . ٦٧/ ،اإلسراء٥٣/، النحل ١٦ – ١٥/، الفجر٦٥/العنكبوت  (5)
هُ قنط إذا ابتلى ه إذا عوفي ، ویَ ، یعجب بنفسِ  ن الهیاً أمِ َصّح إن ((:في هذا المعنى) ع(قال  (6)   الء دعابَ وان أصابَ

ٌ ا وان نالَ طرّ َض مُ               . ١٨٩/ ٣ج)١٥٠(ق نهج البالغة،   .  ))اترّ غَ مُ  أعرَض  ه رخاء
  .  ))شارد بمردود عم فما كلّ احذروا نفار النّ  (( : )ع(وقال.  ٥٤/ ٣ج)١٢(نهج البالغة،خ  (1)
   ٢٠٧/ ٣ج) ٢٤٦(خ:ینظر     
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َیا َأیَُّھا ( و،)٤()  َفاْذُكُروِني َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا ِلي َوال َتْكُفُروِن( ،)٣() َلَأِزیَدنَُّكْم َوَلِئْن َكَفْرُتْم ِإنَّ َعَذاِبي َلَشِدیٌد 
  .)٥()الَِّذیَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َطیَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم ِإیَّاُه َتْعُبُدوَن 

في اآلیة األولى، وبالعبادة في الثانیة،وبالعبادة في الثالثة داللة على منزلة  بالزیادِة ارتبط الشكُر       
األحادیث في غیر موضع كما  مَن ِهیِركر،وفي َغالذِّ آنِف في قولِھ)ع(،وھذا ما عكسھ اإلمامند اهللالشكر ع

 واضحِة ٍةبیانیَّ ٍةوَرفي ُص رھا الجحوُدنّفالتي ُی باألنعاِم عِمافت للنظر عند السامع ھو تشبیھ النِّالّل ،غیر اّنّرَم
  .عالم الَم
ھتھا عم وشبَّمت النِّّسمن خصائص االستعارة المكینة التي َج یصٌةصِِّخ)رواال تنّف):(ع(قولھ إنَّ       

 ه ھذه الحیوانات من خیٍردّر،وما َتعم باألنعاِم؛منھا التعبیر عن النِّمن الدالالِت ،وحفلت بغیر قلیٍلباألنعاِم
ة ھا صورة حّی،إنَّتِھّلند ِقھرب عنفر،وَتھا َت،إذ أنَّكِرالشِّ ھا بكثرِةقاِئوطعام،وللداللة على كثرتھا ، والرتباط َب

  .متحركة 
ن ِئَل:" من الشرط القرآني الواضح)ع(بوافر الشكر،وھذا الشرط أخذه اإلمام ھا مشروٌطبقاَئ إنَّ       
  االستعالئیة  عن صیغتِھ بعیٍد ھ إلینا بأسلوٍبَببَّاألمر المباشر،بل َح)ع(،لم یستخدم اإلمام"كمّنم ألزیَدرُتَكَش
َوال َتْقُتُلوا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم اللَُّھ ِإلَّا ِباْلَحقِّ َوَمْن ُقِتَل َمْظُلومًا َفَقْد : (الدم الى في الحدیث عن ولّيقال تع        

ھذا المعنى وصاغھ )ع(،فأقتبس اإلمام)٦()َجَعْلَنا ِلَوِلیِِّھ ُسْلَطانًا َفال ُیْسِرْف ِفي اْلَقْتِل ِإنَُّھ َكاَن َمْنُصورًا 
  .)٧())أولى الناس بالعفو أقدرھم على العقوبة((:لھبقو
،في )٨()َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیَعذَِّبُھْم َوَأْنَت ِفیِھْم َوَما َكاَن اللَُّھ ُمَعذَِّبُھْم َوُھْم َیْسَتْغِفُروَن:(ى قولھ تعالىجّلوَت       

الَِّذیَن ُحمُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْم َیْحِمُلوَھا  َمَثُل:( وقولھ تعالى.)٩())عجبت لمن یقنط ومعھ االستغفار():(ع(قولھ
في ،)١()ْوَم الظَّاِلِمیَنَكَمَثِل اْلِحَماِر َیْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذیَن َكذَُّبوا ِبآیاِت اللَِّھ َواللَُّھ ال َیْھِدي اْلَق

  . )٢())فعھقتلھ جھلھ وعلمھ معھ ال ین قد رب عالم():(ع(قولھ
للمتلقي  معناه ،والبّد)ع(اإلماُم قى منُھم نستحضر النص القرآني الذي اسَتالنص ما َل فھِم تتعطل آلیُة      
  .لیقف عند القاسم المشترك بینھما  ن إدامة التدبر في النصِِّم
َیْوَم َیَعضُّ الظَّاِلُم َو:( ،اقتباس معنوي لقولھ تعالى)٣())للظالم البادي غدا بكفھ عظة():(ع(وفي قولھ      

  .)٤()َعَلى َیَدْیِھ َیُقوُل َیا َلْیَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبیًال 
عمر ال یاِععلى َض ن ندٍمِم لتكشف لنا حالًة كأت على األسلوب الكنائي،اّت –مضارعة  – فعلیٌة جملٌة      

في غیر  ھذه الصورة الكنائیة رتتكّرو،  الید ضَِّععن الحسرة ِب)ع(ر اإلمامفعبَّ ، ولغیرِه ،ظلما للنفسِ 
ھا ،إّن)٥())ِهر لھ عند الموت من أمِرعلى ما اصَح ه ندامًةیَد عّضَی((:كقولھ من المواصع النھجیة موضع

 دِمیظ والَنر عن الَغعّبالنقدي الحدیث لُی المصطلِح بحسِب البالغي القدیم،ورمٌز وفق المنظوِر كنایٌة

                                                                                                                                                   
  . ٢/٢٦١ج)٢٣٦(البالغة،خنهج :ینظر. ))واهللا مستأدیكم شكره(():ع(قال   (2)
  . ٧/إبراهیم  (3)
  . ١٥٢/البقرة  (4)
  . ١٧٢/البقرة  (5)
  . ٣٣/اإلسراء  (6)
  . ١٦٤/ ٣ج،)٥٢(نهج البالغة،خ  (7)
  . ٣٣/األنفال  (8)
  . ٣/١٦٩ج،)٨٧(نهج البالغة،خ  (9)
  . ٥/الجمعة  (1)
  . ٣/١٧٥ج،)١٠٧(نهج البالغة،خ  (2)
  . ٣/١٩٥ج،)١٨٦(نهج البالغة،ح  (3)
  . ٢٧/الفرقان  (4)
  . ١/٢١٢ج)١٠٥(نهج البالغة،خ  (5)
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 في جعل ھذه الصورة قادرًة)ع(جح اإلمامیر،وَنن َخم یعملوا ِمأو على ما َل ن شّرلوا ِمِمما َعالشدیدین على 
  .ھا دالالِت ثِّعلى َب

في ھذا النوع من االقتباس تحدیدا  -)ع(ومھما كانت النصوص القرآنیة متواریة في نصوص اإلمام        
یا ال استحضارا وِعَط نًاِرلت حضورا َمثَّوصول إلیھ،وَمفي ذھن المتلقي یساعد على ال ھ یترك أثرًاا انَّإّل –
  . ًایَّسِرَق

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن اللَِّھ ِلْنَت َلُھْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِلیَظ اْلَقْلِب َلاْنَفضُّوا ِمْن  :(معنى قولھ تعالى وكذلك اقتبَس        
اِوْرُھْم ِفي اْلَأْمِر َفِإَذا َعَزْمَت َفَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ ُیِحبُّ اْلُمَتَوكِِّلین َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُھْم َواْسَتْغِفْر َلُھْم َوَش

،وھو اقتباس معنى معكوس لداللة معكوسة،إذ )٧())من الن عوده كثفت أغصانھ():(ع(نھ قولھ،وضّم)٦()
ھ ـن حولـاس مـالن ضالغالظة،حتى ال ینفدعوة إلى ترك الفظاظة و ھو نتیجة عكسیة لآلیة المباركة،فاآلیة

  :وفي كالم اإلمام دعوة إلى اللین لیكثر االتباع والمریدین ، )ص والھ(
ً تكُ  ال             .كولِ ن حَ مِ  نا یكثر الناسُ ن لیّ كُ = فینفر عنك الناس  ن غلیظا

معاني  إنزاِل اقتباسات عدیدة من ھذا النوع في النصوص النھجیة قامت بتعجیِل)ع(ولإلمام       
  .ذھنھ ،وتثبیتھا في)٨(النصوص إلى ساحة فھم المتلقي

  
  
  
  
  

       

                                                
  . ١٥٩/آل عمران  (6)
  . ٣/٢٠١ج)٢١٤(نهج البالغة،ح  (7)
  ،٣/١٩٢،ج)١٥٨(،خ٣/١٦٥،ج)٦٧(،خ٣/١٦٣،ج)٤٦(،خ٣/١٥٦،ج)٢٤(نھج البالغة،خ: ینظر مثال  (8)

  .٣/٢١٠،ج)٢٦٠(،خ٣/١٩٤،ج)١٧٤(خ                  



  ٦٤

  . ن الحدیث النبوي الشریفاالقتباس مِ  أنواعُ :الثاني المبحثُ 
  
  
ن              عّدُی        داقا م رآن الكریم ومص د الق ن مصادر التشریع بع اني م در الث وي الشریف المص الحدیث النب

العودة الیھ تعني  ل مرجعیة فكریة،لغویة،ادبیة مھمة عند المسلمین،ومن ثم فاّن،ومّثمصادیق السنة النبویة
ن مَ اال ال م یٍننتھ یّ  ع ب الس ھ    الینض ى وج ا عل ة منھ ات اللغویة،واالدبیة،والبالغی د الدراس ما بع

ة حدیث النبي من مصداقّی زة للنتاجات اللغویة، واالدبیة انطالقًاالخصوص،وتعني ایضا منح مصداقیة متمّی
  ). ص والھ(المصطفى

  
وعُ     نا ـ في تعریف االقتباس ـ انَّ االخذ   ِب ّروكما َم        وي الشریف ن دیث النب ن الح ن   م واعِ م اس   ان االقتب
ام وِل رب االم ي )ع(ق ن النب ھ(م اقِھ)١()ص وال ادَ بِھ ،والتص تطاع االف ھِ  ِة،اس ن كالم ّم م ھ، فض نھ خطب

ص (ككالم رسول اهللا      " ى اصبح  حّت)ص والھ(ھ بكالم رسول اهللاوكتبھ،وحكمھ،ومواعظھ،فتداخل كالُم
  .)٢("نوب ن َذومفرغھما ِم یٍبلن َقستقاھما ِمُم الّن)والھ

  
ھ،مثلما                     ھ ب ح كالم ان یوش ا ك را م وي،من تراكیبھ،ونصوصھ وكثی دیث النب ن الح وع اقتباسھ م لقد تن

ى     ا عل اب اهللا ،فجری وشحھ بمفردات من القران الكریم وآیاتھ،وانفتح على كالم رسول اهللا كانفتاحھ على كت
لط    ي خطبھ،وكتبھ،ومواعظھ،وسسیس انھ ف وص     لس ي نص ات،وتتبعھا ف ذه االقتباس واع ھ ى ان وء عل الض

  ) . ع(االمام
  
َّ  ثِ ِي◌ِ دِ حَ الَ  نَ یب مِ ركِ ألتَّ  اقتباسُ : ًال أوَّ    ِ رِ وي الشَّ بَ الن    .ف ی
  

م یَ بوي الشَّ النَّ الحدیِث حضور تراكیِب صحیح انَّ         ة    ن ِمكُ ریف ل ردة القرآنی ل حضور المف ھ ا انَّ الّ  ، ث
ھِ   ن امثلِةھجي وِمللدلِة في النص النَّ ًاوباّث ،ا فاعًل كان حضورًا ك اقتباس اَ   ذل ب المت ردَ ن الُمف مِ لِّللتركی ین َتف

دنیا فِ حّذي ُاانَِّف ، بعد ااّم(():ع(قولھ ،)رٌةِضٌة َنلَوُح(ینَتَقالِحَتالُم ا حُ انَّركم ال وةٌ ھ  ،ت بالشھواتِ فّ ُح ، رٌةضِ َخ ل
دوم حَ  ، روِرنت بالَغوتزّی ، ت باآلماِلوتحّل ، وراقت بالقلیِل ،بت بالعاجلِةحّبوَت ا برُتالت ا جعُتن َفؤَموالتُ  ، ھ  ھ
ٌةحاِئ ، ارٌةّرَض ارٌةّرغَ  ، ٌةزاِئ ل ٌةأّك ، دٌةباِئ ٌةَذناِف ، ل ةٌ غّو ال ا)١()...)ال ة قبلھ ي خطب ا ف ال ،  واوردھ ي ق والت

                                                
  وعمله،وقراره )ص واله(حدیث الرسول باعتبار تقسیمها الى . 

  من قریش،ه ِ یر ره عند ظهور االسالم قبل غَ َص ،وحامى عنه،ونَ )ص واله(جر النبيى االمام في حِ تربّ   (1)
  .من االصهار  المصاهرة التي افضت الى النسل االطهر دون غیرهِ  َن ثم ماكان بینهما مِ  وبني هاشم،    

  محمد باقر :هـ ،تحقیق)٤٨٣(،علي بن محمد الشافعي ابن المغازلي تمناقب علي بن ابي طالب:ینظر    
  ،مطالب السؤال في مناقب ال الرسول، ٤٠٤:هـ ،ص ١٣٩٤البهبوري،المكتبة االسالمیة،طهران،          
  . ٣٠:،ص)ت.د(ه ،النجف االشرف،) ٦٥٢(كمال الدین ابوسالم محمد بن طلحة الشافعي ت          

  جود كاظم منشد،دراسة دكتوراه)ع(البالغة البن ابي الحدید المعتزلي رؤیة اعتزالیةعن االمامشرح نهج :ینظر    
  . ٤٠٥:هـ،ص ١٣٨٤كلیة االداب،جامعة البصرة،منشورات ذوي القربى،قم،         

  ما نقلهك،)) هاعلى خرابِ  هٌن رَ  ي الدارِ صب فِ الغَ  رُ َج الَح ):(( ع(هذا قول  الشریف الرضي تعقیبا على قوله  (2)
  .ابن ابي الحدید    
  .١٩/٦٦ج.شرح ابن ابي الحدید: ینظر    

  
 
  

  .  ١/٢١٦ح،)١٠٧(خ،نهج البالغة (1) 



  ٦٥

ھ  فَقوال ُت رحمٌة ح منُھالذي التبَر ، ِھمن عبادِت ٍفستكَنوال ُم ، من رحمتِھ سالحمد هللا غیر مقنوط (:(فیھا د ل
ٌةِن دُّ ، عم َيُم نیا داٌروال اُء ن ا الفن الءُ والھِل ، لھ ا الج ا منھ ي ُح ، ھ وٌةوھ د َع ، رٌةِضَخ ل ِبجَلوق  ، ت للطال
  . )٢()...)ِراِظالنَّ ت بقلِببَسلَتاو

ول          ف الرس ي وص را ف ان كثی ان المفردت ت ھات ھ( وقع دنیا ب) ص وآل الل َوُح( انھ ـضَخ ٌةل  ،)٣()ٌةَرــِـــ
  . )٤()لوٌةُح رٌةِضَخ( ووصفھا تارة اخرى

دنیا حُ  انَّ):( ص وآلھ(في قولھ         وةٌ ال ھ  )رٌةضِ َن ل ي قول ذِّ ي ُاانّ ):(ع(،وف دنیا  م رُكح وة نضرة   فاّنأل ا حل  )ھ
ام   وفي ، نیاالّد ِنھو اخبار َع)ص وآلھ(كالم الرسول ،غیر اّن كالھما جاء بالتوكید ول االم ذیرمنھا )ع(ق  تح

م علّ   ، )ھافاّن ،يفاّن( واحاط تحذیره ھذا باداتین توكیدتین  ، ن خالل        ث ان صفاتھا م ا بی ذیره منھ ل سبب تح
ا،  ي      جمل وصفیة قصیرة متناسقة بحروفھا،واسجاعھا،ولالمعان في التحذیر منھ ة ف ستحضر صیغ المبالغ

ّرغرّ ( ة غّواّك(، ) ارةارة ض ةال جعي ص )ال نٌّبنسق س دیعيٌ  احبھ ف اس ب و الجن المفرداتقِّوالمتَح ، ھ :  ق ب
  ). دةدة باِئناِف ، لةلة زاِئحاِئ ، ارةّرارة َضّرَغ(

،منھا لفظتان تحمالن داللة واضحة تلقي )رةِضلوة َخُح(َبس ـ  قَتھا ـ المُ د بوصِفھَّجاء ھذا كلھ بعد ان َم       
ذمّ    ،في كنتزتاِنھما لفظتان ُمبظاللھا في النص،اّن ھ ب دأ كالم ة االولى،ب ا، وحافظ      الخطب ذیر منھ دنیا والتح ال

ور حُ      ى القب ودوا ال د أن یع دوع فیھا،بع اة عُ  على حدیثھ عنھا في معظمھا ثم ذكر مآل المغتربھا،والمخ راة ف
  . )٢()ینا فاعِلّنا ُكعلینا،اّن نعیده وعدًا ل خلٍقكما بدأنا اّو(وسیعودون لیوم الحساب )١(

د اهللا   –مورد الشاھد  –ذه االیة التي تنتھي بالتوكید،مثلما بدأ بھ خطبتھ االخرى ختم بھ         فقد بدأھا بحم
  اهللا رسوِل رج الى ذكر الدنیا فوصفھا بتعبیِرة ثم َعّدوتعظیمھ بصفات ِع

ب          ةِ (ومن ذلك اقتباسھ للتركی ة  الفئ ھ  ،  )الباغی ي قول ر   )ع(ف ي طلحة والزبی ا انكروا ع  (( :ف يّ واهللا م  ل
تَ فأن ُك ، وهُكَفھم َس مًاوَد ، كوهَرم َتا ُھھم لیطلبون حّقوانَّ ، فًاَصم َنعلوا بیني وبینُھوال َج نكرا ،ُم ھم شریكَ  ن

مِ ِھدِلل َعاوَّ واّن، م ُھبَلا َقاّل لبُةوه دوني فما الطَّلُّوان كانوا ُو ، م نصیبھم منُھلُھ فیھ فأنَّ ى انفسِ   م للحك  ، مِھعل
  )٣())قُةغِدالُم ُةبَھوالشُّ ، ُةمَّما والُحالباغیة فیھا الَح ِةَئھا للِفانَّ ، عليَّ َسبِّوال ُل سُتبَّما َل : يِتصیَرعي بَم واّن
ةُ الباِغ ئُةالِف(        ولِ    ُم)ی ي ق ا ف ان وردت ھ (المصطفى  فردت ن یاسر  مّ لَع) ص وآل ا عَ ((ار ب ةُ  مّ ی ك الفئ  ار تقتل

ة،وأراد ان    اجاءتو،)٥())الباغیُة تقتلھ الفئُة((ھار بأّنمقتل عّمأو في اخباره عن ،)٤())ُةَیالباِغ اني المتراكب بالمع
  .لھ ذلك  ّمد َتا ،وَقمُھبَرم عنھم،و بیان والتوكید واالیجاز ِعن تكّلا صفات َممز بھوِجُی

                                                
 .  ١/٩١ح،)٤٤(خ،المصدر السابق  (2)
  .٨/٨٩هـ، دار الفكر ،بیروت،ج)٢٦١(ابي الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري ت صحیح مسلم:ینظر  (3)

  هـ،تحقیق محمد فؤاد ،دار)٢٧٥(ظ ابو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ت،الحافسنن ابن ماجة :و        
  .٣٢٥:الفكر،بیروت،ص          

   .٥٥٢:هـ،دار الفكر ،بیروت،ص)٤٥٨(،احمد بن الحسین بن علي البیهقي تالسنن الكبرى:و        
  .٦/٦٨،ج٣/٧،ج مسند احمد:ینظر  (4)

   ٢/١٠ح،)ت.د(هـ،مطبعة االعتدال،دمشق،)٢٥٥(الدارمي ت،عبد اهللا بن بهرام سنن الدارمي:و        
  ،٣/٢١٤، ح١٢٧ /٢ح،صحیح البخاري:و       

  هـ،١٤٠٣دار الفكر،٣،هـ،تحقیق عبد الرحمن عثمان،ط)٢٧٩(،محمد بن عیسى الترمذي تسنن الترمذي         
 . ٣/٣٢٧ح        

  .  ١/٢١٩ح، نهج البالغة :ینظر (1) 
  .   ١٠٤/ االنبیاءسورة  (2) 
 . ٢٧/ ٢ج ،) ١٣٣(نهج البالغة،خ (3) 
  ،٥/٣٣٣ج ،، سنن الترمذي٢/١٦١مسند أحمد ج  (4)
  ،٢٥/٢٢ج .١٣٨٨،طهران،٣هـ،تحقیق علي اكبر غفاري ،مطبعة الحیدري،ط)٣٢٩(،الشیخ الكلیني تالكافي    

  .٧/٢٩١جم، ١٩٩٥ین،سلیمان بن احمد الطبراني، تحقیق ابراهیم الحسیني، دار الحرم،  المعجم الوسیط    
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ا  ا انَّلیلة اّلان كانت قوت وھي َدِجحیثما ُو الشریِف الحدیِث التراكیب الدالة على أثِر وتواجدت بعُض        ھ
دس  ( :مثل التراكیب )ص وآلھ( تبوح بمرجعیتھا في أقوال المصطفى اء السَّ  َو (،)٦()حظائر الق و ، )٧()رَفعث

ن وبىُط( ھ   )لم ر ل ذا أالخی ر ِم  ،وھ وصِ  اكث ي نص ع ف ام ن موق أتي  ، االم ارًةفت دیث  مَنِض ت ح
  ):ع(یف ،كما في اقوالِھِفغییر َطَت،وأخري ِب)٨(ٍرـــِمباشٍُ

  
  
  

  .)١())ھن یھدِیَم اطاَع لیٍمَس لٍبي َقِذوبى ِلفُط(( -١
 .)٢())ھاھا فرَضت الى رٍبأّد وبى لنفٍسُط(( -٢
 .)٣())ن اهللاَع ،ورضيبالكفاِف َع،وقَن،وعمل للحساِبالمعاَد َروبى لمن ذَكُط(( -٣
 .)٤()...)نیا الراغبین في أآلخرِةدین في الّدوبى للزاِھُط(( -٤
 .)٥())وءُس یوَم أ لھ الدھُرا وقد خّباّل" بى لھ وُط"  لشيٍء الناُس ما قاَل(( -٥

وي    ) اماللّ (مع النظر الى اقتران ھذه المفردة بحرف الجر           دیث النب ي الح ا وردت ف ن مَ طوبى لِ (:(كم
  .)٦())الناس ھ عن عیوِبشغلھ عیُب

ب         اس التركی ك اقتب ن ذل اِل:(وم ادروا باالعم ھ) ب ي قول اِل():(ع(ف ادروا باعم راِن كمب ع جی وا م     تكون
ال   ((:)ص وآلھ(ا ورد عن قول النبي الكریموھو مّم،)٧())اهللا ادروا باالعم ث     ،)٨())ب ن االحادی ره م ي غی اوف

دأھا ي ب ھ(الت ھ) ص وال اِل(:(یقول ادروا باالعم َل ((او )٩())ب ادروا ألعم ردة،)١٠())ب د مف ادروا(واعتم ي )ب ف
  .)١١(ة في النھجّدمواضع ِع

                                                                                                                                                   
  ،٢٤١/ ٧،جم١٩٨٨هـ،دار الكتب العلمیة،بیروت،)٨٠٧(ومنبع الفوائد،نور الدین الهیثمي ت مجمع الزوائد    
  . ١٩/١٢٤ج،  حار االنوارب    
  ،٨/١٨٦،صحیح مسلم،ج٣/٢٠٧،صحیح البخاري،ج٤/١٩٧مسند أحمد،ج (5) 
  ٢طتحقیق مؤسسة ال البیت الحیاء التراث، ، هـ)١١٠٤(تفصیل وسائل الشیعة، محمد بن الحسن الحر العاملي ت    

 . ١٥/١٣٩ج،مطبعة قم المشرفة    
  .  ١٦٧/ ١ج،)٨٧(نهج البالغة،خ :ینظر  (6)
  .٩٢/ ١،ج)٤٥(المصدر السابق، ك   (7)
ُ َعن عیوِب ):( ع(في قولھ، كما سیمر بنا في االقتباس للحدیث النبوي الشریف  (8) ُھ َِمن َشغلھُ عیب ُوبى ل َّاسط   ).الن

  . ١١٧ -٢/١١٦،ج)١٧١(نھج البالغة،خ: ینظر     
 . ٢٢٢/ ٢ج،)٢١٠(المصدر السابق،خ (1) 

 . ٣/٨٤ج،)٤٥(ك ، المصدر السابق (2)  
 . ٣/١٦٢ج،)٤٤(ق ، المصدر السابق   (3)
 . ١٧٤ – ٣/١٧٣ج،)١٠٤(ق ، المصدر السابق   (4)
 . ٣/٢٢٢ج،)٢٨٦(ق ، المصدر السابق   (5)
 .٨٩،٩٤:ص ،الفصل الثاني،٦٦:صالباب االول، الفصل االول،  :ینظر   (6)
  . ٢/١٣٦ج، )١٧٨(خ  نهج البالغة،   (7)
  . ٣/٣٣٠ج ، ، سنن الترمذي٢/٠٤، ج مسند احمد   (8)

  ،)ت.د(هـ ، تحقیق ابراهیم الحسیني،دار الحرمین،)٣٦٠(،سلیمان بن احمد الطبراني توسطالمعجم اال:ینظر (9)  
  .  ١٧٦/ ٧٤ح ،١٩/ ٦بحار االنوارح: و ،   ٣/١٥٦ح     
  .١/٢٢٣،ج)١١٠(نھج البالغة،خ  (10)
 .  ٢/١٣٤ح ،)١٧٨(خ  ، ٢/٥٤ح)١٨٥( خ ،٢٢٤/ ١،ح)١١٠( ، خ ١/٠٢ح،)١٠٢( خ، نهج البالغة :ینظر  (11)
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ھ  ص(الداخل في كالم الرسول ) لافَض(فضیل واسم الت        ھ      )وآل ي قول ھ ف ن خالل المضاف الی ص (   م
ھ  ادةِ افضَ (():وآل ا  ل العب د ظلّ  ،)١٢())احمزھ ھ     نج ي قول الِ افضَ ():(ع(ھ ـ مقتبسا ف ا اكرَ  ل االعم  َكنفسَ  ھتَ م
  .علیھ ) كنفَس ھَتما اكَر(:لقول، وھو معادل  ل)١٤(ھا قَّأي اَش:احمزھا ، )١٣())علیھ

ھ،اّلا    )ع(اشترك حدیثھ          وع المضاف الی ف ن ا یوصالن   اّن مع الحدیث النبوي بالتركیب ، وان اختل ھم
ًى ى معن ٍد ال وم   واح ظ عم وي لف دیث النب ي الح ان ف ادة(،وان ك ام ) العب ول االم ي ق وص ) ع(وف ظ خص لف

  . ،باعتبار االعمال مصداقا من مصادیق العبادة )االعمال(
دة     ٍةبالغیَّ نظٍر ِةھجاخبار ـ من وِ  ینال الحدیث،وِك)احمزھا(عنى المقابل للمفردةموكذالك في ال       د فائ ـ تفی

  . ان على النصح واالرشاد الخبر،ویدّل
    
ھ         اِد():(ع(وقول ادِةع نفَسوخ ي العب ا وال تقَھ ك ف ق بھ ا وارف اَطذ عفَووُخ،رھ ا ونش ان  اّال ،ھاھ ا ك م

وي   -)١())الفرائِض مَن علیَك مكتوبًا ول السابق،اذا      –وھو االخر مقتبس من الحدیث النب ع الق اقض م ال یتن
ي   القوَل انَّ:العبادات،وثانیھا اَّ الحدیث االول في مقام بیان افضِل:ة اولھاّدما نظرنا الى امور ِع الثاني جاء ف

ة لِ  ام المعالج قَ َممق اني   –ھ انَّ :ھ،وثالثھانفَس ن ارھ ان ُم –الث خصٍ  وّجك ى ش ا ال و  ِھبعیِن ھ ارث  (وھ الح
  .)الھمذاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . رالمباشِ  النبويِّ  الحدیثِ  اقتباسُ :ثانیا 

                                                
  .٦٧/١٩١بحار االنوار،ج  (12)
  لزاوي ،ومحمود محمد ألطناحي،مؤسسة ھـ، تحقیق طاھر احمد ا)٦٠٦(ابن االثیر ت النهایة في غریب الحدیث،     

  .١/٤٢٢ج٤اسماعیلیان، ط،      
   ،٢٠٧/ ٣ح، ) ٢٤٩(ح ، نهج البالغة   (13)
  .  ٢/٥٧٨شرح ابن میثم البحراني،ح و       .٣/٧٦ح،شرح ابن ابي الحدید : وینظر     
  .  ٢٠/٧٦شرح ابن ابي الحدید ج  (14)

   . ٣/١٤٣ح،)٦٩(ك،نهج البالغة  (1)
 لحارث بن عبد اهللا بن كعب بن اسد بن نخلة بن حرث بن سبع بن صعب بن معاویة الهمذاني،وكان أحد هو ا  

  .الفقهاء ، له قول في الفتیا، وكان صاحب االمام    
  . ١٨/٣٢ج،شرح ابن ابي الحدید   



  ٦٨

  
الم            ي الك بس ف راد المقت ترط ای ذي یش طلح االقتباس،ال ف مص ب تعری ى أّن((بحس ھالعل  ،)١())ھ من

طفى وال المص راد اق ن ای ر م رج كثی ھ(یخ ت م )ص وال درج تح رة االقتباس،وین ر،االن دائ اب اخ و ب    وھ
ا بسبب ایراد تلك االحادیث واالقوال على انَّ )٢()االستشھاد( ن الرسول   ھ ھ (م ارة    )ص وال دیمھا بعب بسبب تق

ا ى الّ ،لذلك ال یتبّق..)اهللا،قال لي،اخبرني،انبأني،سمعتھ یقول  قال رسوُل( وحي الیھ،مثلتصرح بذالك،وقد ُت
ن االقتب      القلیل جدًا وع م ذا الن ھ  من شواھد ھ ك قول كَ  :(()ع(اس،من ذل ب حبیب اً  احب ى ان یكون  ما،عسَ  ھون

ھ    )٣())ما یومًا ونًا ما،عسى ان یكون حبیبَكَھ َكض بغیَضما،وابِغ یومًا  َكبغیَض ا قال ،وھذا القول ھو عین م
  .)٤()ص والھ(الرسول

  
رحب   في فضاٍءیسبح  ھ وافراده من غیر مقدمة او تعلیق،یترك النّصاستحضار الحدیث بنّص انَّ        

ھا الى ألناس كافة الى یوم وجَّ،لیكون ُموالمكاِن ى بھ حدود الزماِنعلى مصراعیھ،ویتخّط ویفتح العقَل
  الدین 

دیث )٥())دَصن اقَتَم ما عاَل(:(ھفي احدى حكِم)ع(ومن ذلك ایضا قولھ          )٦(بلفظھِ    ،وقد روي ھذا الح
،في االولى یكون اقتباسا مباشرا،وفي  )٧())امرؤ اقتصد عاَلما (:(،وبروایة اخرى)ص وآلھ(عن رسول اهللا

  .اقتباسا غیر مباشر،وكالھما خبر خرج الى النفي؛نفي الفقر عن االقتصاد  عّداالخرى ُی
  

       
  
  
  
اس،وطوبى لِ  ھ عن عیوِبن شغلھ عیُبوبى لَمھا الناس؛ ُطیاأّی((:في خطبة وعظیة)ع(وقال        زم  مَ الن ن ل

لَ بیَت تغَلقوَت ھ وأك ةِ  ھ،واش ى خطیئَ ِھرّب بطاع ان ِم ، ِھِت ،وبكى عل ِھفك ھُ   ن نفس غل،والناس من ي ش ي  ف   ف
  . )٢())اسالنَّ ھ عن عیوِبعیُب ن شغلُھوبى لَمُط(:())ص وآلھ(وقولھ من قول الرسول،)١()راحة

                                                
  . التمهید:ینظر  (1)

  .   ٣/١٦٣ح)٤٥(،ح٨٧، ٣/٨٥،٧٦ح،)٤٧(،ك٢/٢١٤ح،)٢٠٥(،خ٢/١١٦،ح٢/١١٤ح،)٧١(خ،نهج البالغة:ینظر (2) 
  .٢١٧/ ٢ح)٢٦٨(المصدر السابق،خ  (3)

  ،٩/٢٤ج،)ت.د(هـ،تحقیق بكري حیاني،مؤسسة الرسالة،بیروت،)٩٧٥(،المتقي الهندي تكنز العمال: ینظر (4) 
 .  ٧١/١٧٤ح،بحار االنوار :و.   ٨/٨٨ج،، مجمع الزوائد٦/٢٠١،المعجم االوسط ح٣/٢٤٣ح،الترمزي: و        

  . ٣/١٨٥ج،)١٤٠(نهج البالغة،خ  (5)
   ١٠/٢٥٢،ج ومنبع الفوائد مجمع الزوائد  (6)

  ،١٠/١٠٩المعجم الكبیر،ج :و   ،٢/٥٠٠الجامع الصغیر،ج :و    
  . ١٠١/١،ج ١٠٠/٢١،ج ٧٥/٦٠،ج ٦٨/٣٤٧بحار االنوار،ج   (7)
  ) .دن اقتَص مَ  العالَ (وروي     
  . ٦/٣٦٥،ج٥/٢٠٦،  المعجم االوسط:ینظر    
 . ٢/١١٦ج،)١٧١(نهج البالغة،   (1)
  هـ،تحقیق حمدي عبد المجیدالسلفي،مؤسسة الرسالة،بیروت،)٤٥٤(محمد بن سالمة القضاعي تمسند الشهاب،  (2)
  . ١/٣٥٨جم ، ١٩٨٥    
  .٢/٢١٤منهاج البراعة، للراوندي،ج:ینظر    

    .    ٢/١٦٧منهاج البراعة، للخوئي،ج:ینظر    
  :وجاء بصیغ اخرى مثل    



  ٦٩

ى اآلخر للمفرد   فیصبح المعنى كنائیا ُی )٣(ة في الجنَّ وبى شجرٌةوُط        ا المعن أنَّ راد بھ ولِ   ة،وك ى الق  معن
  ). اسالنَّ ھ عن عیوِبعیُب ن شغلُھلَم الجنُة:(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ً َّ :  ثالثا ِ ألقَ ( ر المباشِ  ریف غیرِ ي الشَّ بوِ اقتباس الحدیث الن   ) .ب ری
  
 هوبأمكان المتلقي ان یضع یَد،)١(لھذا النوع من االقتباس نماذج لیست بالقلیلة في ثنایا نصوص النھج        

ٍر ى كثی ان ذا ِح عل و ك ا ل لّ منھ ة ، واحت ث النبوی ن االحادی ھور م ظ للمش احًة ف عًة مس وص  واس ن النص م
  .من تلك النصوص  وسمت كثیرًا ھا بدت كظاھرٍةانَّ من المساحة القرانیة،اّال النھجیة،وان كانت اقّل

بس              دیث المقت أتي الح د ی ا  –ق رٍ   –احیان ع تغیی دیم والت  م ف بالتق ادة    طفی ع الزی أتي م د ی أخیر،وق
  .قال الَم لسیاِق عًاَبوالنقصان َت

  
دِ  ُھولكنَّ  ، ينّ واهللا ما معاویة بأدھى ِم():(ع(قال         وال كَ  ،ُرفجُ وَی ،ُریغ تُ  دِرة الغَ راھیَّ ول ن ادھى    لكن م
 ُلغَفواهللا ما ُأسُت ، یوم القیامِة بِھ ُفعَرُی واٌءِل غادٍر لُِّكوِل ، فرٌةَك جرٍةَف كلُّلو ، جرٌةَف درٍةَغ ولكن كلُّ ، اَسالنَّ

  .)٢())ِةیَدِدبالشَّ ُزغَموال اسَت ، ِةكیَدبالَم

                                                                                                                                                   
  . ٢/١٢٥٤سنن ابن ماجة،ج:ینظر) .  ثیراً كَ  استغفاراً  هِ د في صحیفتِ َج ن وَ مَ وبى لِ طُ (    
ِ طُ (و       . ٣/١٧١سنن ابن ماجه،ج :ینظر  ) .هلـُ ـــمَ ن َع ُس وًح  عمرهِ  ن طالَ مَ وبى ل
ِ طُ (و     َ ن تواَض مَ وبى ل   . ٤/١٨٢سنن ابن ماجة،ج :ینظر  ) .نقصةٍ مَ  رِ ـن غیـــمِ  ع
ِ وبطُ (و      .٩/١٥٩سنن ابن ماجه،ج: ینظر  .) ... هِ ـِ رســــفَ  بعنانِ  ذَ ـبد أخعَ ى ل
  . ٣٨/١٤٠،ج٣١/٣٢٠، ج ١١٩/ ٣٠،ج ١٥/٢٠٧بحار االنوار، ج :ینظر  (3)

  ) ١٦٢(،خ ٢/٨٦ج،)١٦٠(،خ ٢/٨١ج،)١٥٨(،خ١/١١٢ج،)١٦٤(نهج البالغة،خ:ینظر مثال (1) 
  / ٣ج،)٢٧(، ك٢/٢٢٠ج،)٢٠٩(،خ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(،خ ٢/١٠٩ج،)١٧١(،خ٢/٩٧ج          
       )٥(،خ٣/١٥٢ج)٣(ك، ٣/٨٧ج،)٤٨(، ك٣/٤٢ج،)٣١(، ك٣/٣٤ج،)٢٨(،ك٣١          
  .٣/٢٠٧ج،)٢٤٤(،خ٣/١٨٥ج،)١٤٥(،خ٣/١٦٤ج،)٥٤(،خ٣/١٥٢ج          
            

  . ٢/٢٠٦ج)١٩٥(نهج البالغة،خ (2) 
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اء     )واهللا(:صریح  ظاھر بقسٍم على امٍر) ع(َمأقَس        ك االمر بحرف الب د ذل أدھى (،ویؤك ا أكَّ   )ب در م د ، بق
ة وفجورَ   غدَر ة بحرفِ  رَّه مَ معاوی ت (اماللّ  ة ثانی ذلك ت )لكن دَ ،وأراد ب رِ  وكی ة   ظاھر،وھو انَّ   أم وال كراھی ھ ل

ار للسبب  ِم الصبَح الغدِر ذي مَ  ن أدھى الناس،ھنا اظھ ھُ ، وال و انَّ  نع درِ    ھ دأ بالغ ر یب الفجورِ االم  ،مرورا ب
  .یوم القیامة،وھذه نتیجة  على غدرِه اهللا،حین یفضح الغادر بلواء یدلُّ والكفر لینتھي بسخِط

  .)٣())بِھ عرُفُی لواء یوم القیامِة غادٍر لكلِّ (( ):ص وآلھ(اقتباس من قولھ وھذه الكالم في الواقع       
 )ع(فأورده ا  ، ونتیجة للعمل بھ بالغدر، العمِل المتناِع بًاَبَس ِھلكوِن ، صي النََّفَرَطفالحدیث اذن أخذ ِب        

ة ،   ة جمل ي   بمثاب اءِ الاشتركت ف نّص السردي  بن اه   ، لل ي   ، واستكمال معن ٍلف ي جُ  ، استدالليٍّ  تسلس ٍلوف  م
  . في آن  والنتیجَة لة اظھرت السبَبي الى محّصقِضُتِل مسجوعٍة ، قصیرٍة

سیاق   ولعّل)ص والھ(كما ھو في قول الرسول)یوم القیامة(على جملة)یعرف بھ(جملة )ع(م االمامقّد        
ھ عَرُی(مھو الذي جعلھ یقّد –الذي یدور حول محور الغدر،وصاحبھ  –الكالم  د، والتخصیص،اذ   )ف ب للتوكی

ھ اراد ان یعود بالضمیر المستتر  بقدر ما كان عن صاحب ذلك اللواء،وكأّن) القیامِة یوِم(لم یكن الحدیث عن
  .حل الشاھد الى معاویة،وھو َم) ف بِھعَرُی(في

   
ام طالبُ  كالجنِة م اَري َلواّن اال... ():(ع(وكذلك قولھ         ارِ  ن ا،وال كالن ا ھارُب اَمن  ھ ھُ ھ مَ اال وانّ  ،ھ  ن الینفع

ھ الھُ    ،وَمالباطُل رُهضُرَی الحقُّ تِقم ب م یس رّ   الُلالضّ  ِھبِ  رَّجُ ى َیَدن ل ى ال رُ )١()...)دىال ھ   الَّ  ،االم ذي اشار الی
  )٢())ھاھا وال مثل الجنة نام طالُبما رأیت مثل النار نام ھارُب(:(الحدیث النبوي الشریف

ام )لم(في الحدیث النبوي و)ما(ن على النفياارتكز النصَّ         بیھ    )ع(في حدیث االم د التش ا اعتم ، وكالھم
ل(، اف(و)مث دیماً  )الك ظ تق أنواع االدوات ، نلح رق ب ذین الف ع ھ ّد ،وم أخیرا،اذ ق الَموت اِر م الك ي الن ي  ف ف

  ) .ع(االمام في الجنة في نصِّ م الكالَمالحدیث وقّد
ٍة            عل) ع(ولم یقتصر كالُمھ          ِھ بصورٍة بیاِنیَّ ي ، واخراج ك النف ِد ذل ى توكی داه ال ل تعَّ ط ، ب ي فق ى النف

  ).ص وآلھ(اعتمدت التشبیھ عیَنھ في حدیِث رسوِل اِهللا 
  

ومَ  اال واّن( على العمل لیوم غٍد وحثَّ ، في خطبتھ عن الدنیا)ع(تحدث           )السباقُ  دًاوغَ  ضمارُ الِم الی
ى  رًاذِّحَ ،ثم یمضي ُم امِ  (العمل  عل ي ای ھِ  ف ل حضورِ   امل ھِ  قب ل       و ، ..)اجل ة قب وز بالجن ان دعوة للف ھ ك حدیث

م ن ھنا قّدم،  )ُةنَّالَج قُةَبوالَس ، السباُق وغدًا ، المضماُر اال واّن الیوَم( ، الدعوة لتجنب النار ، فالغایة الجنة
ار،    ر الن ى ذك ة عل ر الجن د  ذك ي (واحضار التوكی ذه  دّل )وان د ھ ى توكی ة  عل ا ، الحقیق أتي   ، واھمیتھ د ت وق

  . منھا  ِھوسخریِت ، لتوكید استغرابھ
ذي عَ     سیاق المقال،وُم انَّ         و ال ام  دَلقتضى الكالم ھ أخیر،المھم أّن      )ع(باالم دیم والت ذا التق ل ھ ى مث ال

  . النصِّ ،فطغى بداللتھ في بنیة)ع(ھ في حدیث االمامعت دالالُتبت معانیھ،وتفّرالحدیث النبوي قد تسّر
ھ     واعتماد صیغتي، )ع(،في نسق كالمھ النبوي بنیة النص ادوامتد        ي قول ي والتشبیھ ف ال ((   ):ع(النف

راثَ ، و كحسن الخلِق وال قریَن ، كالتقوى ،وال كرَم كالتدبیِر عقَل االدبِ  ال می دَ  ، ك التوفیقِ  وال قائ وال  ، ك
 ، في الحراِم كالزھِد وال زھَد ، عند الشبھة َع كالوقوِفَروال َو ، كالثواِب وال ربَح ، الصالِح كالعمِل تجارَة

                                                
  ).ت.د(سم عبد اهللا البغوي،دار الكتب العلمیة،بیروت،علي بن الجعد الجوهري،تحقیق ابي القامسند ابي الجعد، (3) 
  ،٩٢/١٩٧بحار االنوار،ج :و.    ٨/٦٢ج ، صحیح البخاري: و   . ٢٠٧: ص    
  .قلیال عن صیغته االولى  تختلُف  وقد ورد هذا الحدیث بطرقٍ     

  ) .ص وآله(روي عن النبيحدیث صحیح م) ع(ویرى ابن ابي الحدید ان كالم االمام .  ١٦/ ٢مسند أحمد ج:ینظر    
 . ١٠/١٦٦شرح ابن ابي الحدید،ج:ینظر    

 . ٦٨-١/٦٧ج)٢٧(نهج البالغة،خ            (1)

 . ٢/٤٩٦ج).ت.د(هـ،دار الفكر العربي ،بیروت،)٩١١(جالل الدین السیوطي تالجامع الصغیر، (2) )٢(

 .في الروایات ) واردها(على) طالبها(وجاء بتقدیم            
  . ١٦/٢٠٣،كنز العمال،ج٧٤/٢٩٣،بحار االنوار،ج١٩/٢٠،ج٤/٧٣،ج٢/١٧٧المعجم االوسط،ج:ینظر            
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ھ ،         ، ،)٣()...)الفرائِض كاداِء وال عبادَة ، ركالتفِك وال علَم ا قال د م ى حصر وتوكی ودان ال ا صیغتان تق وھم
  . )١())ِقُلالُخ سِنُحَك َبَسوال َح ، كالكِف وال ورَع ، كالتدبیِر ال عقَل(( : )ص والھ(وھذا من قولھ

ال    ،)٢(اقتبس حدیثا نبویا شریفا  ، ن نصرتِھھ المدبر الصحابھ حین تقاعسوا َعذّم وفي مورِد          حین ق
د رُ كُ َي ِبِمومن ُر(( :خاوّبُم أفوَ مِ م فق رٌ ،واّنِلناصِ  ِقَي ب ي الباحاتِ   كم واهللا لكثی لٌ  ف ـ الرای تحتَ  قلی  ،)٣())اِتـ

دَ ون ِع،وتقلّ  زِعألَف نَدكم لتكثرون ِعاّن (( :االنصاَر حًااِدم )ص والھ(وھذا نقیض ما قال الرسول ) ) ِعمَ ألطَّ ن
)٤(  .  
اء َق         ر حَ )واهللا(مُھَسج تدعى اكب ؤالء،ثم اس ة ھ د حقیق ٍدلتوكی دات تمّث ش ن المؤك يم ت ف م،  انَّ(ل ،القس
ي الباحاتِ  لكثیٌر كم واِهللاّن():(الماّل لٌ ف اتِ الرَّ تحتَ  ،قلی ةً َر -)٥())ای ھ  غب ي  )ع(من دِ ف  ِھنِ ّقَیحال ھؤالء،وتَ  توكی

وقلیلون في ،)٦(ِمناِئلم والَغفي السِّ ھم كثیُراّن ،كنایتان عن الغنائم والحرب)الباحات،الرایات(منھم، والمفردات
وازم الجُّ   ن ل فان م ذان الوص ت الرایات،وھ روب تح احات الح ا انَّمِع،والطَّ بِنس وازم   ،كم ن ل ا م مقابلھم

  . بعكس ھذه االوصاف  االنصاَر) ص والھ(النفس،لذلك مدح السول ِةّزِع،والشجاعِة
ردتین            ي المف اھر ف اق؛لغوي ظ ن الطب وعین م ن ازاء ن ل:(نح اقض   )كثیر،قلی ي تن ل ف وي تمث ومعن

  ) .الباحات والرایات(المعنیین
  
ھ     )ع(نجح االمام        دیث،اعتمادا لمنظومیت ة العكسیة للح ة،   في االحالة الداللی ھ الداللی المعنویة،ومنظومت

  .في االنصار )ص والھ(اِهللا  رسوِل تاركا ادراك القیمة االیحائیة للمتلقي حین یستذكر حدیَث
  

نطِقِھم        : ((في حقِّ اھِل البیت) ع(وكذلك قولھ        ن م م ، وصمُتُھم ع ن ِعلِمِھ م َع ُرُكم ُحكُمُھ ُھم الَّذین ُیخِب
اطِنِھم ، ال ی    ن ب اھُرُھم ع امٌت         ،وظ ادٌق ، وص اھٌد ص َنُھم ش و بی ِھ ، فھ ون فِی دیَن ، وال یختِلُف الفوَن الِّ خ

  اّني تارك فیكم الثقلین ، ما ان تمسكتم بھما لن تضّلوا بعدي، ): ( ص والھ(، وھو من قولھ )٧())ناطٌق
  

  .)١()كتاب اهللا وعترتي أھل بیتي ، فاّنھما لن یفترقا حّتى َیِردا علي ألحوض 
اسٌم جامٌع ) الدِّین(والمفردة) لن یخرجوكم ِمن ھدى ولن یعیدوكم في َردى(،)علیھم السالم(فاّنھم لذلك       

  ).كتاب اهللا(،ومن َمصادیِقِھ 
ن      ھ الحس ي وصیتھ البن ا السالم  (وقال ف المعروفِ وأمُ ... ():(علیھم ن أھلِ  كُ َت ر ب دكَ ،وانكر المنكَ ِھن م  ر بی

ھ بجھدِ ن مَ وباِی َكولساِن ي اهللا حَ  اھِ ،وجَكن فعل ادِ  ّقد ف ُة الئِ   ِهجھ ي اهللا لوم ذك ف  ض الغمراتِ م،وخُ ،وال تأخ

                                                
 . ٣/١٧٧ج،)١١٣(نهج البالغة،خ                       (3)

  ، ٤/٢١٦،ج مجمع الزوائد ،٢/٧٥٠،ج١/٤٢٨الجامع الصغیر،ج ،٢/١٤١٠ج ، سنن ابن ماجة (1) 
  . ٧٤/٥٩بحار االنوار،ج    
  .١٠/٥٨٩بھج الصباغة، للتستري ،ج: وینظر.     ٢/٢٩٥منھاج البراعة، للراوندي ،ج: ینظر  (2)

  .   ١١٤-١/١١٣ح،)٦٦(نهج البالغةخ (3) 
  .٢/٤٤٣النھایة في غریب ألحدیث، ،ج (4) 

َّ  ندَ لون عِ تقِ كم لَ انّ : (( وورد بصیغة      ِ ألط ِ زَ ألفَ  ندَ ،وتكثرون عِ  مع   .)) ع
  ھـ، دار احیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ)٦٧١(اهللا محمد بن أحمد ألقرطبي تتفسیر القرطبي، ابو عبد      
   .١٤/٣١٥،ج)ت.د(ألعربي، بیروت،     

  .٢/٢٩٥منھاج البراعة،للراوندي،ج:وینظر     
  ٥/١٢١منھاج البراعة،ج: ینظر.            بصیغة االفراد في شرح الخوئي ) والرایة، الباحة : ( ورد بصیغة   (5)

  . ١/٣٤١شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر (6) 
  .٢/٤٣،ج)١٤٣(نھج البالغة،خ  (7)
  .٤٧/٣٩٩بحار أالنوار،ج  (1)

  عبد ألغفار سلیمان،وسید .ھـ، تحقیق د)٣٠٣(السنن ألكبرى،للنسائي، ابو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ألنسائي ت: وینظر     
  .٥/٤٥م،ج١٩٩١كسروي،دار الكتب ألعلمیة،بیروت،     
  .٢/٤٣٢سسن الدارمي،ج     
  .٣٩٧:مسند ابي الجعد،ص     
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ان  حیُث للحقِّ ا أكَّ   )٢())ك ذا م دیثُ ، وھ ويُّ  ده الح نكُ مَ (:(الشریف  النب دهِ فلیغیّ  رًانكَ م ُمن رأى م م    ره بی أن ل ف
ا دعوة    ،)٣())االیمان وذلك أضعُف ِھع فبقلِب،فأن لم یستِطِھع فبلساِنیستِط ى   للعمل الصالح،وحثّ  وكالھم عل

  .،أو بالقلب لساِن،أو الِِّدبحسب قدرتھ،بالَی ي للمنكر كّلفعلھ،والتصّد
دیُث        ا الح دى ِص  دع ي اح ر ف ل االم ك بفع ى ذل وي ال رالنب ارع والم االم ل المض         یغ االمر،الفع

ى   ،واللسان،بعد التمھید في الحثّ یِدبال على انكارِه صح والحّثجاء بصیغة النَّ)ع(،وكالم االمام)هریَِّغفلُی( عل
  . فعل المعروف ، واالمر بالعمل بھ 

ھِ  ِلَبن ِقالیرید مدافعة الباطل بالقلب فقط ِم)ع(ا كان االمام ولّم        ن  ابن د   ال)ع(الحس م   (لمقطع أنج ن ل وم
د و وعلیھ ومدافعة الباطل   عدِهن َبوالمدافع عنھا ِم ِةمام االمَّ،فھو ِا)یستِطع فبقبلھ این   ابالی للسان،وعلیھ ان یب

اده،وأالّ    ي اهللا حق جھ ذهُ  من فعلھ یجھده،وان یجاھد ف ةُ   تاخ ي اهللا لوم و تطلّ   الِئ ف ى ل رُ م،حت  خوضَ  ب االم
دّ   ا كانت،وال رات حیثم ھ      لیُلالغم ي كالم د ف ا نج ك م ى ذال ع      )ع(عل ى دف دعوھم ال ین ی اس ح ائر الن لس

  . )٤( تِھاستطاَع ِببحَس ،كلٌِّب،او بالقلللساِنا، والباطل،ومدافعتھ،بالیِد
ھ        و قول ر ھ دلیل االخ ي اهللا َحوجاِھ(():ع(وال ي اهللا لوم ّقد ف ذك ف اده وال تأخ ذا مّم))مالِئ ُةجھ ا وھ

ولفظ الخوض مستعار لمعاناة الشداید، ( لدفع بالقلب فقط،وكذلك دفع الباطل ولو یخوض الغمرات اى یتخّط
ق   ھ الح ا لطلب دخول فیھ ابق       ،)٥()وال ام المقال،ولیط ب مق دیث لیناس رف بالح دة التص درك فائ ا ن ن ھن وم

  . مقتضى الحال 
،وھذا  )٦())مِھِلآِج م فِيِھِنعُیصب َام َنفي عاجلِھ العباِد عماُلح،وَانِجُم دواٌء الصدقُة(():ع(وكذالك قولھ       

صریح  مٌرأا) ص والھ(، فقولھ)٧())دقِةم بالصَّرضاُكوا َمداُو(():ص والھ(المعنى مأخوذ من قول المصطفى
لم یكن یعلم  ًاجدید یفید السامع معنًى)الخبر فائدُة(فیھ وقول االمام المقتبس في معناه خبٌر).واداُو(بفعل األمر

  . اللِةالدَّ ِفكّثُم في ایجاٍز من ھذه المعلومة التي جاء بھا االماُم ھِنالذِّ بھ من قبل،فھو خاِل
   

الى   قتَ ُم) مِھم في آجِلاعینِھ صَبم َنعاجلِھ فِي العباِد ماُلأع( : )ع(وقولھ        ھ تع ن قول ُد   (   : بس م ْوَم َتِج َی
دًا َبعِ          ُھ َأَم ا َوَبْیَن ْو َأنَّ َبْیَنَھ َودُّ َل وٍء َت ْن ُس ْت ِم ا َعِمَل ُھ    ُكلُّ َنْفٍس َما َعِمَلْت ِمْن َخْیٍر ُمْحَضرًا َوَم ذُِّرُكُم اللَّ دًا َوُیَح ی

ا نعمل   والمقطع االول في اآلیھ المباركة ھو محّل ، )١()  َواللَُّھ َرُؤوٌف ِباْلِعَبادِ َنْفَسُھ  و   ھالشاھد ، فم أآلن وھ
  . نصب اعیننا ،نصب اعیننا سنجده ـ یوم الحساب ـ محضرا

الفارق ب للمتلقي، وبََّحوحي باألمر الُمباالسلوب الخبري الُم اوترغیّب ًارضوھكذا تلمح مرة اخرى َع        
اختالفِ    ن ب م یك ولین ل ین الق الیِب ب ا ادوات   االس ث كونھ ن حی ة م ا    ،النحوی ث كونھ ن حی ة م او البالغی

ھ (لیلتقیا في نقطھ واحدة،فالرسول رِحفي الطَّ اسالیب،بقدر ما كان اختالفًا داوي بالصَّ  صَ َح)ص وال  دقِةر الت
ط یّ والُم ، فق ر تب رف الج اء(ن بح ر وا   )الب وحي بالحص ذي ی ھ   ، وال ذلك قول زز ل یص ،والمع ص (لتخص
  . بالدواء المنجح)وآلھ

  
  
  
  
  
  

                                                
  .٣/٤٤،ج)٣١(المصدر السابق،ك  (2)
  . ٣/١٠مسند احمد،ج  (3)
 .  ٣/٢٤٤ح،)٣٧٥(،ق٣/٤٣ح،)٣٧٤(،ق٣/٢٤٣ح،)٣٧٣(ق،نهج البالغة:ینظر  (4)

 .  ٢/٣٦٤ج،شرح ابن میثم البحراني (5) 

 .  ٣/١٥٣ح،)٦(ح،نهج البالغة (6) 
  ٧٨/٢٠٣،ج٦٣/١٧٢،ج٦١/٢٥ج٦٣،/٥٩،ج١٠/٩٩ج،،بحار االنوار١٠/٢٣ج،،كنز العمال٣/٣٨٢الكبرىح السنن  (7)
  . ٣٠/آل عمران  (1)

  ..١٨/٨٠شرح ابن ابي الحدید،ج: وینظر     
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 ِ ً راب ِ :  عا    ).يوِ عنَ المَ (،)یدعِ ألبَ ( رٍ باشِ مُ  غیرِ  النبويِّ  الحدیثِ  قتباسُ ا
  
د   وتمّث،)١(النصوص النھجیة في سطوِر شیوعا عن سابقِھ ّلیِق ال ھو نوٌع         افي عن ل بتحفیز الخزین الثق

ي ذي ا ث           المتلق ك االحادی اني تل ى مع ھ ال وع ب ة الرج ریف والمحاول وي الش دیث النب ى الح الع عل الط
  .الوارد فیھ  وسیاق النصِّ ،وصیاغتھا في تشكیل بنائي جدید ینسجُم

ة   االمعاني القر مع كان االمُر مامن معاني الحدیث النبوي،مثل)ع(ل االمامَھلقد َن         ا لعملی نیة فكانا منطلق
  . هاالبداع عند

ُھم نّّالقاتِل ، نم كافرِیُھلَتواهللا لقد قاَت ! مالي ولقریش((:عند خروجھ لقتال اھل البصرة)ع(و قولھ        
  .)٢()! )لیوما مُھكما أنا صاحُب م باألمِسِھِبصاِحي َلواّن ، ینوِنفُتَم

نھم   االنكاِر على سبیِل استفھاٌم)یشَرُقمالي وِل(         ھ وبی د ا )٣(لما بین تمعّ ،وعن درك مغزى     ل نص ن ي ال ن ف
الل  ن خ د م راغ ادوات التوكی دد،واللَّ،وَقِمَسالَق(اف ي النَّ)ام،ونون التوكی ة ف نیف  ِبص،وبحَسالمجتمع التص

د الرسول    ّلَع،وَلًاّیانكاِر البالغي نستطیع تصنیف ھذا النص بأعتباره خبرًا ن تأكی ص (ھذا التوكید مأخوذ م

                                                
   ٢/١٠٩ج)١٧١(،خ٢/٩٧،ج)١٦٢(،خ ٢/٨٦ج،)١٦٠(،خ ٢/٨١ج،)١٥٨(،خ١/١١٢ج،)١٦٤(نهج البالغة،خ:ینظر (1) 

  ٣/٨٧ج،)٤٨(،ك٣/٤٢ج،)٣١(،ك٣/٣٤ج)٢٨(،ك٣/٣١ج،)٢٧(،ك٢/٢٢٠ج،)٢٠٩(،خ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ           
      )١٠(،ح٣/١٦٤ج،)٥٤(،ح١٥٣-٣/١٥٢ج،)٥(،ح٣/١٥٢ج،)٣(،ح٣/١٣٣ج،)٦٣(،ك٣/٩٢ج،)٥٣(ك          
  ،٣/٢٤٧ج)٣٨٩(،ح٣/٢٣٤،ج)٣٤٢(،ح٣/٢٢٢ج،)٢٨٧(،ح٣/٢٠٧ج،)٢٤٤(،ح٣/١٨٥ج،)١٤٥(،ح/٣ج          
 . ٣/٢٥٩ج)٤٤٤(ح          

  . ٧٨-١/٧٧ج)٣٢(هج البالغة،خن (2) 
  له انَّ الَ  االّ  ریُش ُق◌َ   امنّ ت ِ مقَ واهللا ما نَ :( وهي) ع(یورد ابن ابي الحجدید في شرحیه تتمه لكالمه           
ُ  م اختارنا علیهِ              : ل االوَّ  ما قالَ نا فكانوا كَ زِ یّ ي َح م فِ ، فأدخلناه
َ       حاً ـصام حَض المَ  كَ ربَ ي شُ مرِ لعَ  أدمَت            شَّ المُ  بدِ بالزَّ  ــكَ وأكلـ ُ ُق َ رة الب   راحـــ

َ  هبناكَ وَ  حُن ونَ            ُ ـــم تَ العال ولـ ِ كـ َـ مـوالشُّ  ردَ الُج  كَ ولَ طنا َح ُح ، وَ  اً یّ ن      عل   راـ
  . ٢/١٤٧ج)٣٣(،خدشرح ابن ابي الحدی:ینظر    

  .٧/٢١٣ج ، منهاج البراعة: ینظر.   في شرح الخوئي  ،)).....ریشا قُ نّ م مِ نقِ ما تَ  (:(وبصیغة         
  وأورد ابن میثم البحراني تتمة اخرى لهذه الخطبة في شرحه         
ُ ینا النُ ن فِ كُ ها ان تَ جیَج َض  قریُش  لتضّج : ت في تمام هذه الخطبة في بعض النسخلَ قِ وقد نُ :" فقال            ةُ وّ ب

ِ ةُ والخالفَ                    " .م لیهِ أنا َع رَ ا اجتَ انّ  م االّ ما أتینا الیهِ  لهِ ،وال
  . ١/٢٦٦شرح ابن میثم البحراني،ج    
  .نظر المكان نفسه   (3)
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ي  ) ھـص وآل  (اء عنھـر،اذ جـذا االمار الى ھـلحدیث الذي اشافي  )وآلھ ل    (:( )ع( لعل ى التأوی تقاتلھم عل س
  ) .السین(،جاء التوكید بحرف)٤())كما قاتلتھم على التنزیل

ي طَ   – ًاوان كان خبریَّ –) ع(قولھو         ھ  ّیھ تھدیدا،السِ اتِ یَّیحمل ف ذكرنا ان د خروجھ    ) ع(ما اذا ت ھ عن قال
  .)١()ن ـــالدی م علىِھالِلم وَضتِھِنَتعلى ِف م القتاَلع بینُھبأن یوِق دیٌدفھو تھ(لقتال المارقین من قریش 

ٌة         د دالل زاحم ادوات التوكی رى ُت ولت ر غَضاخ ؤالءَوَو ، ِھخِطھ،وَسَبظھ َده لھ د َخ ، عی ِھتََوق ھ بقول  :م
ي   ّمر الیوم َعّیحالھ لم یتغ وھو تصریح بأنَّ ،!)،كما انا صاحبھم الیوم صاحبھم باالمِسي َلواّن( ھ ف ا كان علی

د قتال   س عن ول اهللا   ھاالم ھ (المشركین مع رس رَق)ص وآل ھِ   ،وال ف ین قتال ھ   ب ى التنزیل،وقتال ركین عل للمش
  .ل على التأوِی َنوالخارجِی َنوالناكثِی للمارقیَن

ن اراد ي َمِلبَتفیھا لَی َلدَّفَع ، عةسَّوال یِقمھا على الضِّسَّوَق ، ھاَلقّلَو ، رھاكثََّف االرزاَق َردَّوَق(():ع(وقال       
لَ قاِبھا َعِتَعِسِب َنَرَق مَُّث ، ھایِرِقِنیِّھا وَفن َغِم بَروالصَّ ،كَرالشِّ َكذِلر ِبِبخَتولَی ، ھاوِرعُسوَم ، ھاوِریُسَمِب ا ِتفاَق ی  ھ

ا َھَمدَّوقَ  ، ھاَرصَّ وَق ، اھَ فأطاَل اَلاآلجَ  َقلَ َخا َوَھأتراِح َصَصا ُغَھاِحأفَر ِجَرِبُفَو ، ھاآفاِت َقواِرھا َطِتالَمَس، وِب
  . )٢( )...)اَھَروأخَّ

  .)٣( ))ٌةتَنِف ُھوامساَك ٌةتَنھذا المال ِف اعطاَء انَّ((:ح النبي االعظم بالمعنى نفسھ في قولھلقد صّر        
دي مُ   مت لنا بخبٍرالناصبة ومعمولیھا،وما عطف علیھما،قّد)انَّ(        ي    ز ومكثّ وَجتوكی ة الت ذه الحقیق ف ھ

ن  ٍةسجوعَ َم باقاٍتانتظم في ِط ،متناسٍق لفظيٍّ القول فیھا بحشٍد) ع(فصل االمام ردات   م ا  كّث:       (المف رھ
ِوعة،َمیق والسَّلھا،الضَّوقّل ورھا،غَِرھا وَمیس ا المتھا وآفاُتقیرھا،َسھا وَفنیِّعس ا واتراُحافراُح،ھ ا، اطاَلھ ا ھ ھ
ردات بحرفِ         ة النصِّزاد من جمالّی والذي)ھاَرصَّوَق ك المف اء تل و انتھ ي ھ ي المتلق ره ف ع   دِّالمَ  وأث ذي الوق

ك التصورات،وكأنّ  مّ االنفتاح الَك َندٍر ِمالكبیر في االذن والتصور الكبر َق د انفتح     ي لتل ردات ق ك المف  تتل
  .ح الى ما النھایة فِتنالُم ھذا المّد ما تستطیع من معانیھا بفضِل ي أكبَرعِطعلى مصراعیھا لُت

 یِقمھا على الضِّسََّق(ر،عِسالُم نَدھا ِعَلّلر وَقوِسھا عند الُمَرثَّفَك االرزاَق دََّرَق اَهللا ھ انَّبقوِل)ع(أراد االمام       
ان ُت) عِةوالسَّ  ا مفردت ى ھم ى والَف( حیالن ال ر الغن د الُموكثرُت ، )ق ا عن تالًءوسِ ھ اقِ  ر اب ي االنف ھ ف  الِلالَح ل

راِج وِق واخ د الُمِتّلوِق ، الحق ا عن اٌرعِسھ ُھ ر اختب ي الصَّ ل ا َم ّدُع( ، ِھِمَدأو َع بِرف وِرفیھ  ھا ،ن اراد بمیس
ار    ، )ھاھا وفقیِرر من غنیِّوالصَب ولیختبر بذلك الشكَر ، ھاومعسوِر ي واختب اذ یعود اختبار الشكر عند الغن

ار     وكّل ، ، واالمر في كلیھما فتنٌة) ع(في قولھ الترتیِب ِبَسَحالصبر عند الفقیر ِب ي االختب نجح ف منھما قد ی
  . ٌةتَنِف)فقِرفي اَل(ِھ، وامساِك تنٌةِف) في الغنى( أو یفشل فأعطاؤُه

اط الموضوعي المُ  ّیما بعد ان َبالسباب تلك الفتنة،السّی وبیانًا لقد جاء قولھ تفصیًال        ین   ن االرتب حتمل ب
الالّس ات،واألعة والضیق،والس الِ  افرمة واآلف ي اآلج ر ف ذلك أالم ار   – ح باالتراح،وك دان االختب ي می فھ

  .ھا،وھذا كلھ فتنة وأختبار ّرمھا وأَخرھا لآلخر،فقّد،وقّصفأطالھا لبعِض –الكبیر 
ھ          ة ل ي خطب ھ  ) ع(وف اء علی د اهللا،والثن د حم ال بع دًا وانَّ... (: (ق وُل محم ُده ورس ًلعب أمِر ُھھ أرس ه ب

اً فأّد ، ناطقًا وبذكرِه ، عًاصاِد ةَ  وخلّ  ، شیداً ومضى رَ  ، ى أمین ا رای دّ مَ :  الحقِّ  ف فین ن ومَ  ، قَرمھا مَ ن تق
  .)١())كیُث الكالِمھا َمدلیُل ، قِحمھا َلَزن َلوَم ، ھقنھا َزخّلف َعَت

ن ھ    الحدیُث انصبَّ        ذھن م ر،  بأسلوب سردي خبري،والن السامع لھ انئذ لم یكن خالي ال ذلك  ذا الخب ل
ة           اخبر الزم الفائدة،ھو خبر ّدُع اس والدال ین الن وي شریف شاع وانتشر ب دیث نب ى ح للتذكیر،وحامال معن

نص ردات ال ھ مف َةّلوَخ(علی ا رای طفىَص،وَق)قِّالَح ف فین ول المص ا ق ھ(د بھ ارٌكاّن(( ):ص وال یُك ي ت م ف
  )٢())وا بعدي أبدًاّلِضم بھما لن َتن تمسكُت،ما ِاِتيوعتر اِهللا الثقلین،كتاَب

                                                
  . ٣٨/١٣٤،بحار االنوار،ج ٦١:المناقب،ص  (4)
  . ١/١٠١ج،)٥٦(نهج البالغة،خ   (1)

  . ١/١٧٧ج،)٨٧(المصدر السابق،خ (2) 
  .٥/٥٨مسند احمد،ج  (3)
  .٣/٨٧مجمع الزوائد،ج    
  . ١/١٩٣ج،)٩٦(نهج البالغة،خ  (1) 
  .٧/١٥٨منھاج البراعة ، للخوئي ،ج: وینظر.        ٢/١٥٨منھاج البراعة، للراوندي ،ج: ینظر (2) 
  .ورد الحدیث بصیغ عدة تنفق كلها في المعنى نفسه      
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ھ        ّدَم( ):ع(وقول رقن تق قن تخّلوَم ، مھا م ا زھ ا َلوَم ، ف عنھ قن لزمھ ھ  )ح ى قول ود ال             یع
ھ( ل "  ):ص وال ل مث يأھ ل  بیت فینِھمث وح  كس رق  ن ا َغ ف َعنھ ن َتخّل ا ، وَم ا َنج ن َركبھ زج ، )٣("  َم امت

ي  ا ف دیثان مع ِة(الح قِّ رای ا والمق ، )الح ود بھم رة: ص اب والعت ي خَ  )٤(الثقالن،الكت ة الت ك الرای ن ر َمَستل
دین  َنمِ  ل خارجٌ فاالّو ، نھا وتركھاف َعخّلن َتم علیھا ، او َم،وتقّدِهھِرعھا خلف َظوَض كٌ   ، ال اني ھال  ، والث

  ن لزمھا َم والفائُز
ھ   ُھالنَّ ) ع(یعني نفسھ )كیث الكالِمھا َمدلیُل:(وقولھ        رة مِ  المشار الی اء (لصِ تَّمیر الُم،والضَّ )٥(ن العت ) الھ

ّد ة المتق ى الرای ود ال ن اّنیع ة ع ا ،كنای اب ال ُیفاِر م ذكرھ ھ،الكت و الُی ق اِروھ اب ِبف موِنَم ِبَسَحق الكت  ض
  . الحدیث الشریف

ھ ودَ  ُخ((انطلق بھا من معنى االحادیث النبویة ٍةابداعیَّ ٍةوفي آلیَّ        ا تعرف االتَ  عذ م ن مَ ((، و )٦())فعِرم
  )٨( ))كع ما یریبك الى ما ال یریَبَد(:(،والحدیث)٧())یھعِنما ال َی ِھرِكَت رِءالَم اسالِم سِنُح
یة جدیدة في ة نّصفي بنیة شكلّی جًادَمى معنى الحدیثین ُمتجلَّ ه،سواء أكانت بقصد أم بغیرٍةیَّناصَِّت ٍةآلیَّوِب      

ن   ام الحس یتة االم لح َمفا. . . ():(ع(وص ع آخرتَ  ص واك ، والتب دنیاك ث وَلوَد ،ك ب رِ  ع الق ا التع  ، ففیم
ٍق اذا خِ ك عَ وامسِ  ، فلًَّكوالخطاب فیما لم ُت انَّ  ، ھَتالَلفت ضَ  ن طری د حَ  الكفَّ  ف رةِ عن رٌ َخ الِلالضَّ  ی ن مِ  ی

  .)١( ))االھواِل ركوِب
دیثین لتصُ           اني الح جت مع د تواش نّص ّبلق ي ال دة،ا ف ة واح ولدفع رى ان الق وَل:(ذ ی ا  ودع الق فیم

م تُ  فیما والخطاَب:(االول والقول)ص والھ(من قول المصطفى)التعرف اني،والقول    )فلَّ َكل دیث الث ن الح : م
  . )٢(من الحدیث النبوي الثالث ) ھاللَتَض فَتاذا ما ِخ ن طریٍقك َعوامِس(

ا بت معاني االحادیث وتوّزتسّر         ات یسیرات   عت بین سطور النص وثنای ارة    اّن" ه ، وبكلم ة العب قیم
  .)٣("م بمقدار ما تجنح الى السھولة والیسر الفنیة تتضّخ

ھِ  منًاِض)قابیل(ر، فذكركبُّابلیس والَت ف في ذمِّكّثُم ٍزموَج وفي كالٍم،        ام مِ  ،وما الحق ب . .  ((         :ن آث
المتكبّ . نِ  وال تكونوا ك ى اب رِ مِ  ،ِھامّ  ر عل ا   ن غی ھ اهللا ُ َج ضلٍ َفم ھ سِ  عل ا الحَ فی تِ وى م ةُ َظالَع ق ن مِ  ِھبنفسِ  م

حِ   ِھي أنفِ فِ  الشیطانُ  َخَف، وَنِبَضالَغ من ناِر ِھقلِب فِي یَُّةِمدحت الَح،وَقِدَسالَح داوِةَع ن ری ذي اعقَ بَ الِك م  ُھبَ ر ال
  .)٤())ِةالقیاَم الى یوِم َنالقاتلِی آثاَم ُھ،وألزَمالندامِة اهللا بِھ

                                                                                                                                                   
  ،٣/٦٦ج ،المعجم الكبیر ،٤/١٠ج،المعجم االوسط  ،١٣١/ ١ج، المعجم الصغیر:ینظر    

 .   ٢/٨٩ج،ینابیع المودة  ،٣٥/٢٢٩،ج٢٣/١٠٨ج ،بحار االنوار          
  .٩/١٦٨مجمع ألزوائد،ج (3) 
  .كما ورد بصیغ أخرى متقاربة     
  هـ، تحقیق سید علي جمال اشرف)١٢٩٤(،لذوي القربى ،الشیخ سلیمان بن ابراهیم الحنفي تینابیع المودة  :ینظر     

  .٢/٩٠ج ،) ت.د(اسوة، الحسیني، مطبعة           
  ١٢/٤ج،كنز العمال:و.٢٧/١١٣،ج٢٣/١٠٥،ج١٨/٣٤٧ج ،بحار االنوار:و.١/١٣٩ألمعجم ألكبیر،للطبراني،ج:و       

  .  ٧/٧٠شرح ابن ابي الحدیدج (4) 
 المكان نفسه :ینظر (5) 

  الحیاء التراث،)ع(یتهـ، مؤسسة ال الب)١٣٢٠(،ومستنبط المسائل،المحقق النوري الطبرسي تمستدرك الوسائل (6) 
 .  ١٧/٢٥جهـ ، ١٤٠٨    

 .  ١/١١٥،المعجم االوسط،ج٤٣/ ٢،المعجم الصغیر،ج٢/١٣١٦ح ،صحیح مسلم (7) 
  .  ١٠/١٢٥ج،،مجمع الزوائد٢/٢٤٥،ج١/٢٩ج ،،سنن الدارمي ٣/٤ح ،البخاري  (8)

  . ٣/٤٤ج،)٣١(ك ،نهج البالغة (1) 
 .  ١٦/٥٠ج ،شرح ابن ابي الحدید: ینظر  (2)

 .  ٤٦: ص هـ ،١٤٢١، مجمع البحوث االسالمیة، مشهد،محمود البستاني .  ، د دراسات فنیة في صور القران (3) 

  . ٢/١٦٥ج،)١٨٧(نهج البالغة، (4) 



  ٧٦

سٍ ن َنما مِ (:(النبويِّ ن الحدیِثس ِمَبقَتھ ُمھ انَّرِحویرى التستري في َش         اً ل ُظقتَ ُت ف ان عَ   اّال لم نِ ك  ن اب
ٌلل ِكآدم االوَّ َكِم ف َلالَق ّنن َسَم َلھ أّوألّن نھا،وذل ة لَت ،)٥())ت دیث البنائی ح الح ت مالم ھ حّلَم لَُّحذاب ا داللت ھ

ناس ن الِجِم یكٍلد في َھّسَجاذ وقد َتأّخ صوتيٍّ ناٍءِب فَقِوعلى  ،واالقناٍع طاٍءلى الَعع ،قادرٍةٍةداّل المعنویة بلغٍة
ةِ َبِب َجسِ ُن ًاصّ فأضحى نَ  ِھكالمِ  من نسیِج جع،فكان الحدیُثط بالسَِّلخَتالُم  یغت بصورةٍ صِ  عاٍن،وَمٍةلفظیَّ  راع

ى عَ    ٍةبارَع ا ال ا فَ بّ التَك دِملما دع ھ ال   ر كم ل فلحقت ةُ نَّعل قابی امُ  دام ومِ   واآلث ى ی دِّ  ال ك   دِرین ویُ ال ي تل ك المتلق
  . ِھباسِم صریَحالتَّ دوَن)قابیل(الى –المین في الَك –الضمنیة  االشارِة

  ) تَلالَق ّنن َسل َمأّو( –قابیل  –ھ ، ألّن لُھوما عّل)ص وآلھ(الرسوُل ُهرَّعلى ما اَق بنّيَم)ع(وكالمھ       
  

                                                
  .١٦-١/١٥بهج الصباغة، التستري،ج (5) 

 . ٩٧-٩٦/ ١تاریخ الطبري،ج :وینظر    
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  ألَفصُل الثَّاِني
  َوِظیفُة االقِتَباس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .ألَوِظیَفُة الّداللیَّة: ألمبـَـَحُث األوَّل   
  .ألَوِظیَفُة الَفِنیــَّة: ألمَبَحُث ألثَّاِني   
  :َمدَخل    

ام   فوظّ          ا األم بس  م ر   أقت ن الق دیثِ  ِنآم وي  والح ي نصوصھ بطرقٍ    النب تّ  ف ف  خ ى،من ش الل توظی
   ٠والحدیث ،أ،واإلشارات في اآلیةوالدالالتني المعا
ة ـ            إنَّ         الطرق المختلف ارھما ـ ب نم لاستحض كلیًا،بل  یك ارا ش و استحض عيٌّ ھ ف،  س و التوظی  نح

یس       وُم ، ةرجّوَمة وسعي نحو قصدّی ، واالستقدام الداللي النص ل زیین فقط،ف ا الت ن الغرض منھ م یك  بتغاة ل
  .)١("  ةَدّدَعَتُم ذي وظائف كالمٍي ٍثَدنُة َحوََّدُم "وھ ماإّنعمًال إبداعیا فقط، 

ده        ،فمثلتفي التوظیف كًا ألثر النصِّدِرُم) ع(األمام  كان        نص النھجي عن الم ال ن مع معلمًا واضحًا م
ة   األقلِّأوعلى  نجد نصوصھ ذات أثر في خدمة اإلنسانیة،والحضارة،فھو أدب وظیفي ھنامن  كانت الوظیف
  .شيء من اجل الھدف وظف كّل،حیث ُی)٢(األساسیة تكازاتھمرمن 

ھ ، وكتبھ،ومواعظھ           ي خطب اریخي المُ      ، حین تكّلم ف ن غرضھ السرد الت م یك ا یقتبسھ  جرّ ل بقدر ،د لم
ي  ان یبتغ تنطاقماك دث اس ف مُ  ، الح ى توظی ھ إل روج ب ھامر ثِموالخ اء  لإلس ي بن انف ع اإلنس  ، والمجتم

نصُّ    إذ األحیانیھ في أغلب یَنصب َعوالوظیفیة كانت َن ، والغرضیة فالقصدیة ن ال م یك ن    ِع ل ده بمعزل ع ن
ھ   ، ھارشُدوُم ، ھاوقائُد ، األمةفھو إمام  ، الحیاة درة ول نص    الق ف ال ى توظی ھ الفنیَّ     ، عل ن أدوات ھ م ة لتمكن

                                                
  ١٢٠:فتاح،صمد محمد "إستراتیجیة التناص  "الشعري  الخطابتحلیل   (1)
  .٣٥:من روائع النھج، ص: ینظر  (2)
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"  األثر فیھا،أو من خالل ثوإحدا ، غاة في توجیھ األحداثبَتالُم صدیةالَقھ نحو التي یستطیع بھا توجیھ نّص
   )٣( " الملتقى إلى إیصالھاثم  الذات كنوناتَمكشف 

درك         ي تلالم وی وص  ل ق نھج  نص وظیفي المُ  ال رض ال زین     ،د الجوانبدِّتَع الغ ل الخ ن تفعی اتج ع والن
وي  ھ  المعن ة فی وص المقتبس ة    لُِّق َت الو،للنص ن أھمی ة ع ة الوظیف داعأھمی تثمارا ،باعتباره اإلب ذلك ل اس
تویات التوظیفیة، اإلبداع، ن المس وعین م ل ن مل الفص تووسیش توى ،الداللي ىالمس ان ،يوالفّنوالمس ا وبی م

    وفروٍع المستویین من أقساٍم نلھذی
  
   
  

  
  
  
  
  
  
  .يالِلالدَّ ألتوظیف:لاألوَّ ُثلمبَحأ
  
ف ا     علىفي ھذا المبحث الضوء  طسلُّّیَس         ي التوظی داللي أبرز االتجاھات الرئیسة ف ي  ثّ َمَتوالُم ، ل ل ف

اٍط ي ٍةیَّفوظی أنم ة(: ھ د وظیف ل   ةوظیف ، التوكی رح التعلی ة الش ذكیر والتنبیھ،وظیف ة الّت ، الت ب وظیف رغی
ب ذیر  ، والترھی ة التح ة   ، وظیف ازوظیف ذم   ، اإلیج دح وال ة الم رد و ، وظیف ة الس ة ، ظیف ح  ال وظیف نص
   ٠)وظیفة التعظیم والتحقیر ، واإلرشاد

  
   ٠ یدوِكالتَّ ظیفُةَو:  أوًال

  
ّل         ُد أحت ًة  التوكی رةمنزل ات النَّ كبی ي الدراس ةف ة ، حوی و ، واللغوی ة فھ ن   " والبالغی ة م ي العربی ف

الیبھا   ةأس المِ  ، المعروف ي الك ة أم ف ي اللغ واء ف دث عنھ،س ى للمتح دارج الغن دث  ، ال رفالمتح رَّ یخب  ، ةم
ارِ لى ع ویرّد  ، جیب عن التساؤل أخرىوُی ھ  ُم إنك ر ثالث التین    ، نك ي الح د   األخریین وف  اضطرّ نفسھ مُ  یج

  )١( "٠٠تكرار الكالم أحیانًا توثیقًا وتمكینًا إلى
ھ  شواھِد ومن         ایِ ِب ھَكبَّشَ  نمَ  د أَنھأش و ():(ع(ذلك قول اقِ َح ِمالحُ وَت ، كخلقِ  أعضاءِ  ِنتب م ِھِلفاصِ َم ق
م  ھ،وكأنَّ َكل دَّال ِن ُھبالیقین بأنَّ ُھُبلَق رباِشُیك ولم ِتعرَفلى َمَع میرِهَض یَبد َغعِقم َیل ، َكحكمِت ة لتدبیِرَبِجحَتالُم  ل

مویُكنسِّ ،إذ نبِیُم الٍلي َضِفا َلّنإن ُك تاِهللا " :ونیقول إذ،  ینتبوِعالَم ِنین َعِعاِبؤ التَّرَُّبع َتسَمَی  
.)٢( ))" ینـالعالم رّبـِب   
د جاء    االقتباِس عبر،)٣(مباشرة سبصورة نآالقرمن  مأخوٌذ ھموأضّلن خدوعین لَمھؤالء الم قول        وق

  . ُھـَمسَّوَج ،ھُھبَّ،فَشكالمخلوِق الخالَق ّنالحتمیة لمن َظ للحقیقةل موقفھم حینئذ،وجالًء آ، وتوكیدًا لمبیانًا
ي  ، تاهللا( واللَّام ِمَسبالَق رظِھتَمتحمل توكیدًا ظاھرًا والُم المباركة البنائیھ لآلیِة الصیغُة        اد  )لف ام ،فأف  اإلم

وق،    أولئكدم نوھو ،ح التوكیدي لتوكید ما أراد بیانھ من معنىلَممن ھذا الَم الذین ساووا بین الخالق والمخل
   ٠بین ُم الٍلوا في َضبحفأص

ي    یتیِنآ أقتبسعلیھا، ّثالصالة،والَح على عظیم أمِر وللتوكید        اب اهللا،ف ن كت دى  م صّ   إح ھ،في ن  خطب
رَ  دواتعاھَ ((:قین،فقالالیَّ دخلھ في دائرِة،في روح الملتقى،وُتالتوكیديف ،لتبث أثرھا الداللي مكّث  الِةالصَّ  أم

                                                
  .٥: المصدر نفسھ،ص  (3)

  .١٧٢:ص،٢٠٠٢ لسنة،٣ع ،٢دسیة،مجلددجلة القام،هویديأسلوب التوكید في سورة فصلت،هادي عبد علي    (1)
  ٠ ١٦٣ـ  ١/١٦٢ج،)٨٧(خ،نهج البالغة   (2)
  . ٩٨-٩٧/ ءسورة الشعرا   (3)
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 جوابِ  إلىتابًا موقوتا،أال تسمعون ِك المؤمنینت على ھا كاَنھا،فأنَّبوا ِبنھا،وتقّرِم استكثرواووحافظوا علیھا،
  . )٤())" َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّیَن  ":لواِئالنار حین ُس أھِل

  
ھ  اقتبس       ا كانَ  فأنَّ((:اآلیة بمعناھا في قول ى ت ھ ؤمِ  عل اً  نین ِكالم ًا موقوت ي  )٢(ھابنصِّ  ،واألخرى )١())تاب ،ف

   .نیاالقتباس ھذین زه باستحضاِرّز،وَع)عاھدواَت(بفعل األمر ابتدأهذي الَّ النصِّ
ى بضمائرھا   والعائدة )ھاِب ، نھاِم ، لیھاَع):(ع(وقولھ       ر        ، الصالة  إل ة ألم ة مھم ن حقیق اد تكشف ع تك

  ٠في الدنیا  المرِء من أعماِل عمٍل وشمولیتھا لكّل ، بإحاطتھا القول، وكأنھ أراد  الصالة
ن خ   ، د أھمیتھا الظاھرةأّك )كتابًا موقوتا( وبعد توكید فرضھا       ا   م اركین لھ ھ جواب    ، الل جواب الت ان

ى     المتلقي الداللة ، واألثر،من ھنا یدرك مكتنز درة عل ن الق ات مقدار ما كان لھا م  )ع( احتجاجھ ة صحّ  إثب
  .)٣(الشارع  ة في نظِرھا من العبادات المھّم، وأنَّ في تأكید أھمیتھا

   .)٤( الخطاب والحكمة والكتابفي  توكیدًاباستحضاره  القرآنيماثل للنص توظیف ُم وھناك      
  

رَق       )ع(ه في التوكید،كقولھالنبوي الشریف دوُر للحدیثة       د أن َس ھ ُموّبخا،بع ِض ُعّمال ى بع في كتاٍب إل
لَ  َف والحسین الحسَن لو أنَّ واِهللا((:ِمن أمواِل بیِت المال،وَھرَب إلى معاویة ذَّ  عال مث تَ َعي َفال ا     ل ان لھم ا ك م

إرادة ي ّنرا ِمَفَظوادة،والعندي َھ ذ آى ،حتَّب ل الباطلَ  نُھِم الحقَّ  خ ن مَ  ما،وأزی ا ِھظلِتع ر     ،)٥())م ھ أث دو فی ویب
   ٠)٦()  اـھَدــَی قطعُتلرقت فاطمة بنت محمد َس أّنلو واّلذي نفسي بیِدِه (  ):ص وآلھ(قول المصطفى

ھ،     لقد       وي الشریف بتركیب دیث النب ي كالم   ومعناهدخل الح ثّ )ع(ھف دِ   ًةھ دفق فی  فب ن التوكی ى   م ة عل  دال
     ٠بھما أقرب الناس إلیھ  قام،وأن والباطِل  للظلِم ضِھرف
  
   
  
  
  

  ٠ نبیھوالَت التذكیِر یفُةِظَو:  ثانیًا
ن         ك وم ھ  ذل ف قول أتَّ ((:)ع(التوظی اَدِعف الِع اِهللا ظوا عب اآلِيِبع،واعَتواِفالنَّ ِرَبب ، ِعواِطالسَّ روا ب

ذِّ ِفوانَت َغواِلالَب ِرُذلنُّوا باُرِجوازَد بُ  متُكقَ ِلد َعن قَ أكَ ظ،َفواِعكر والَمعوا بال نكُ ،وانقطَعِةنیَّ الَم مخال قُ م َعت م  الئ
یسوقھا   ٌق،ساِئیدِھوَش ھا سائٌقَعَم فٍسَن كّلود،ووُرالَم رِدالِو إلى ُةیاَق،والسِّوِراألُم عاِتفِظم ُممتُكَھَد، َوِةَیاألمِن
  .)١())ھا عمِللیھا ِبَع یشھُد ھا،وشاھٌدحشِرَم إلى
ا  ُت اقتباسیة  إشارة النصِّ في        ى رجعن الى   إل ھ تع اِئٌق َوَشِھی     (  :قول ا َس ٍس َمَعَھ لُّ َنْف اَءْت ُك ـ َوَج ، )٢()ٌد ـــــ

تعملا ام س ي     اإلم ف ف ر طفی ي بتغی نص القرآن دالال رِف إب اء( ح رف  )الف واو(بح رورة )ال یاقیة  لض س
ةٍ  بصورةٍ  ، على المباشرة  اء الداّلاستدعت مجيء حرف الف ةٍ تحرُِّم بیانی ن ورائِ  ابتغى  ك ومٍ   م ذكیر بی ا الت  ھ

  .الحساب واالستعداد لھ

                                                
  .٢/٢٠٤جـ ،) ١٩٤( خ،البالغةنهج   (4)
وا ( :قوله تعالى من   (1) ْأنَْنتُمْ َفأَقِیمُ ِإَذا اْطمَ وِبُكمْ َف ى ُجُن َعَل ودًا وَ ُ ُقع امًا وَ وا اللََّه ِقیَ الةَ َفاْذُكرُ تُمُ الصَّ َضیْ ِإَذا َق نَّ َف الةَ ِإ    الصَّ

ُقوتالصَّ                        وْ ْؤِمِنیَن ِكتَابًا مَ ى اْلمُ   ٠ ١٠٣/،النساء ) اً الةَ َكاَنْت َعَل

     . ٤٣ـ  ٤٢/المدثر سورة  (2) 
  ٠  ١٠/١٦٠حـ ،الحدید أبىشرح ابن :ینظر  (3) 
   ٣٤/ ٣جـ )  ٨(،ك٢/١٧٤حـ ،)١٨٧(،خ٢/٧٣حـ ،)١٥٥(خ :ینظر  (4) 
  ٠   ٣/٧٤جـ  ،)٤١(ك  ،نھج البالغة  (5) 
  .٤/٣٣٤ألكبرى،للنسائي،جالسنن   (6) 
  .٨/٧٥سنن ألنسائي،ج      

   ٠ ١/١٤٦ج،)٨١(نھج البالغة،خ  (1)
    ٠ ٢١/ق سورة (2)  



  ٨٣

َتَجاُبوا       (:ھ بقولھ تعالىوعظ بھا أصحاَب خطبًة وختم        ا اْس ِمُعوا َم ْو َس اَءُكْم َوَل ِإْن َتْدُعوُھْم ال َیْسَمُعوا ُدَع
تَ  ذر أّیذر الحَ فالحَ (:(أن قاَل ،بعد)٣()َیْكُفُروَن ِبِشْرِكُكْم َوال ُیَنبُِّئَك ِمْثُل َخِبیر َلُكْم َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ا المس د ع،والّجِمھ

ُ  " ھا الغافلد أیُّالّج ِ وال ی ِ خَ  مثلَ  كَ ئنب ا یُ   كِراهللا في الذِّ ن عزائِمِم إّن"  یرب ي علیھ ب  ِثالحكیم،الت ا  عاِقوُیی ب،ولھ
  . )٤())٠٠٠ویسخط  ىرَضَی

دّ     ،تحذیریتان إشارتان )دد الجَ ذر،الَجذر الَحالَح(       ت االنتباه،وش ا الكالم للف دأ بھم ا  َمالسامع،وتُ  ب ھدان لم
اسِ نبّ  إذ (المباركةأراده باآلیة  ةِ  ھ باقتب ى أنّ  اآلی واعظَ  عل رٌ   ال ھ خبی أحوالِ  ل ق اآلخرة    ب ا ِلاوأھوطری وال ،ھ

  .)٥()بھا كالعارِف األمور بحقائِق ریخب
   . )٦(یمِككر الَحالذِّ َنِم ھًا بآٍيبَِّنفي غیر موضع،حین ختم مذكرًا،وُم األمرمثل ھذا  روتكّر      

ال       لّ أیُّ(:()ع(وق اس ك ا الن رٍئ ھ ا  ام ّرالٍق م ي فِ  یف ھ ف ُلو،هراِرمن اُق األج نفٍس مس ُھِمُب َروالَھ ،ال  ن
  .)٧())موافاُتُھ

  
  
  
  
  

  .)١() ولو كُنتم في بروٍج مشّیدة( :تعالى قولھمن )همایفّر منھ من فرار امرئكّل (وتذكیره
َھاَدِة            (:قولھ تعالى ومن        ِب َوالشَّ اِلِم اْلَغْی ى َع َردُّوَن ِإَل مَّ ُت یُكْم ُث ُھ ُمالِق ُھ َفِإنَّ رُّوَن ِمْن ُقْل ِإنَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِف

   .)٢()َفُیَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن 
اَق)ع(ھانَّ المالحظ         رضِ كالَم س ي مع ھِ دَر،والُمالتذكیِر ھ ف ن قول ا:(ك م اس أیُّھ امو،)الن ھ  )ع(أق داللت

رِ  إلىي تلقِّالُم تمي في ذھِنالَح وِدعلى الَع اعتمادًا ي أو معناه  التعبی ود  َی ھوانَّ ما ّیالسِ ،القرآن ى ع زاٍت  ُم إل رتك
   ٠ الموِت ُةمھمٍة،أال وھي قضی بقضیٍة الرتباطِھلمسلمین ند كثیٍر من االحفظ ِع أولویاتمن  عّدقرآنیٍة ُت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٠١٤/سورة فاطر  (3)
   ٢/٥٦ج،)١٤٩(نھج البالغة،خ ( 4)

   ٠ ١/٦٢،جالبحرانيشرح ابن هیثم  (5) 
   .سورة آل عمران من)١٠٢(ختم ھذه الخطبة باآلیة حیث ،١/٢٢٢ج،)١١٠(خ،نھج البالغة:ینظر (6)
   ٢/٠٤٥جـ ،)١٤٥(خ،نهج البالغة (7)
  

   ٧٨/سورة النساء (1)
    ٠٨/ الجمعةسورة  (2)
  



  ٨٤

  
  
  
  
  
  
  
  

   ٠یل عِلوالتَّ رِحالشَّ ظیفُةَو:  ثالثًا
  

د  وكثیرًا        ھ ووّظاالقتباس،)ع(ما أعتم لیط الضوء      ّملتعلیل،وِمواللشرح،  ف وم المفسر بتس ا یرتجى أن یق
فِ القرآنیة لُت المفاھیمعلى  ن معانیھ  س ام ا  ا،غیر أنَّر ع النصِّ  ستعان األم ي لیُ  ب ھِ ر سِّ َفالقرآن ضَ  ب اني   بع المع

  .االقتباس  بَررید بیانھا للمتلقي ِعوالمفاھیم التي ُی
ة           ي خطب ھ ف ك قول ار    من ذل ذي ق ھ ب  ص (ىـي المصطف ـرًا النب ـذاك  ، رةـالبص  ىـإل ھ ـوھو متوجّ   ، ل
مَّ  ، ھربِّ ساالِتر َغّلوَب ، بِھ َرِمبما ُأ دَعفَص (():والھ ھ الصَّ   فل قَ  ، دعب ھِ  ورت ق الَف ب ھِ  َفألّ و ، ت ینَ الشَّ  ب  مل ب

   )١())القادحة في القلوب ِنغاِئوالضَّ ، في الصدور رِةالواِغ ِةعد العداَوَب األرحاِمذوي 
) فتَق،،رتَقدَعَص(،والمفرداتاألمةعلى  وبیان فضلِھ،)ص وآلھ(في مقام الثناء على المصطفى النصُّ       

ة آیات  إلى إحاالتالساندة لھذا الشرح،وھي  المعانيًالًال من معھا ِظ استحضرت ا    ( :،منھاقرآنی َدْع ِبَم َفاْص
ِرِكینَ  ذلك ،)٢( ) ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْش الى   وك ھ تع م أو ( :   قول روا أن السموات      ل ذین كف ر ال  واألرضی

اَلَتُھ     َیا  ( :وكذلك،)٣()كانتا رتقًا ففتقناھما  َت ِرَس ا َبلَّْغ ْل َفَم َأیَُّھا الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَلْیَك ِمْن َربَِّك َوِإْن َلْم َتْفَع
   )٤( )َواللَُّھ َیْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اللََّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِرین

ا،  ف بھا وُععر ًانّصالصعب أن نجد مفردًة واحدة تستدعي معھا  من       رفت بھ،فیصبح حضورھا طاغی
   .استضافھاي الذَّ یًا في النّصوِحوُم

ارات مكثّ   اما یرافقھ  أّن إّالن كونھا مفردات،غم ِمالرَّ وعلى       ن عب ة أدّ م ةَ ف ا    رِحالشَّ  ت وظیف ان لم والبی
   ٠) ص وآلھ(لھاِل رسوُل قام بِھ

  . )٥(في النص،مثلما فعل في مواضع أخرى توظیفھا اإلمامدالة،أحسن  إشاراتلقد كانت       
َیاَبِنيَّ اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُیوُسَف َوَأِخیِھ َوال َتْیَأُسوا ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإنَُّھ ال َیْیَأُس  (:تعالى قولھ واستحضر      

ذه   نّنالتأم((:فقالبھ  لیعلل،)٦() ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن ة على خیر ھ ذاب اهللا  األم ھ سبحانھ   ،ع لقول
الى  لقولھ من روح اهللا األمةلشر ھذه  ّنوالتیأس " َفال َیْأَمُن َمْكَر اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَخاِسُروَن "وتعالى ُھ ال   "تع ِإنَّ

  . )٧()) " َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُروَن
  
  

  .)١(" فیِھ بھَةالُشد واالحتجاج بھا جّی " :أبي الحدید أبُن الوق       
ى خَ  ھل  ًةّجُحوجعلھم  ، ِھِیحمن َو ھم بِھّصَخ بما رسلَُ اُهللا بعَث(( ):ع(ذلك أیضًا قولھ من         ئال   ِھلقِ عل ل
  .)٢())الحقِّ إلى سبیِل دِقالصِّ م بلساِنفدعاُھ ، إلیھم عذاِرأال لھم بترِك ُةجب الحجََّت

                                                
  ٢٥٣./٢ج،)٢٢٦(خ،نهج البالغة (1) 
   ٠٩٤/سورة الحجر  (2)
   ٠٣٠/ سورة األنبیاء (3) 
     ٠٦٧/سورة المائدة  (4) 
    .٣١-١٦:ص ،الفصل األول:ینظر  (5)

  .٨٧/سورة یوسف (6) 

  ٠٢٤٥ـ  ٣/٢٤٤حـ،)٢٧٧(خ،هج البالغةن (7) 

  ١٩/٠٢٧٤جـ،الحدید أبىشرح ابن  (1) 



  ٨٥

ـ من قولھ تعال ) إلیھم االعذارلھم بترك  الحجةعلى خلقھ لئال تجب  ھة لحّجوجعلھم  ( : والقول          : ىــ
زاً        ( ُھ َعِزی اَن اللَّ ِل َوَك َد الرُُّس ٌة َبْع ِھ ُحجَّ اً  ُرُسًال ُمَبشِِّریَن َوُمْنِذِریَن ِلَئلَّا َیُكوَن ِللنَّاِس َعَلى اللَّ ي  ،(3)) َحِكیم  وف

  ٠بسیط في بعض مفرداتھا  إبدالمع  المقتبسةمن اصل اآلیة  اعتمدهتعلیل ظاھر  ھذا
 ، لباع ألھوى وطول األمَ أخوف ما أخاف علیكم اتِّ إّن(  ):والھص (وقال مقتبسًا من قول رسول اهللا        

نِ  ّدصِ ھ َیألھوى فانَّ  ااّم لِ    ، ألحق  ع ا طول أألم یكم    أ إّن و(( :)٤( )ي أآلخرة  نسِ فُی وأم ا أخاف عل ؛ خوف م
   ٠ )٥())األملوى وطول الَھ باعاّت
ل   َدالحَساّیاكم والَحَسد ،فانَّ ():(لھآص و(قول المصطفى منحضرستوا         ل    الحسناتِ یأك ا تأك ارُ كم  الن

ي،)٦())َبالحط ھ ف أنَّوال تحاَس(( ):ع(قول َد دوا ف ُل الحس اَن یأك لُ  اإلیم ا تأك ا كم ب ُرالن و )٧())الحط ،وھ
   )٨( ایضا التعلیلمن التصرف المقصود،وھو في مقام   الشریف،وأن كان بشيٍء النبوي للحدیث فتوظی

تخدام         ذا باس دیث أراد  ھ امالح ذي   اإلم وع ال ة الموض رًا ألھّمی ي نظ م المتلق رة فھ ع دائ أن ُیَوّس
 النھي ل،وّضح فیھ سبب عّلُم ُيھنعن الحسد،بل أعطى تعلیًال لذلك،فھو  نھیھلم یقف عند حدوِد  ،فھوطرحھ

  ٠) فأّن:(ما سبقھ بالرابطة مع النبوي الشریف،وربطُھ فأستحضر الحدیَث عن الحسِد
ح  وأالقرآني لیشرحھ، یأتي بالنصِّ قد       ھ  یوّض رًا   )ع(معناه،كقول ھ ُمفّس الى  قول ْدِل     (:تع ْأُمُر ِباْلَع َھ َی ِإنَّ اللَّ

ى   اِء ِذي اْلُقْرَب اِن َوِإیَت يَِ     َواْلِأْحَس ِر َواْلَبْغ اِء َواْلُمْنَك ِن اْلَفْحَش ى َع ال)٩()َوَیْنَھ ر)ع(،فق  :اُمفّس
دل(( ان األنصاف،:الع ل :واإلحس ال ، )١٠())التفض نُ  وق ى  اب د أب یُر   (:(الحدی ذا تفس حیح وھ ھ    ص ق علی أّتف

   ٠)١٢(في النصوص النھجیة،فقط األمثلةھذا التوظیف عند ھذه  فیق ولم،)١١())المفّسرون كافة
  :یب رِھوالتَّ رغیِبالتَّ وظیفُة:  رابعًا

ذی م ) ع(إلدراكھدورھما في نصوص النھج، والترھیِب للترغیِب        ر       نا لھ ي األم ة ف ن أھمی األمرین م
  .ھذا األمر والنھي صریحًا بألفاظھ المعھودة رال یظھ بالمعروف،والنھي عن المنكر بطریقة

دّ وظّ         الى ولق ھ تع اِكیَن     َوال َیْأَت(  :ف قوَل ى َواْلَمَس ي اْلُقْرَب وا ُأوِل َعِة َأْن ُیْؤُت ْنُكْم َوالسَّ ِل ِم و اْلَفْض ِل ُأوُل
ُھ َغفُ          ْم َواللَّ ُھ َلُك َر اللَّ وَن َأْن َیْغِف َفُحوا َأال ُتِحبُّ وا َوْلَیْص ِھ َوْلَیْعُف یمٌ َواْلُمَھاِجِریَن ِفي َسِبیِل اللَّ ھ  ،)١() وٌر َرِح  وقول

َما ِعْنَد اللَِّھ ِذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم َلُھْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا ُنُزًال ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوَلِكِن الَّ( :تعالى
ي وصّیةٍ    ،)٢() َخْیٌر ِلْلَأْبَرار ًا ف ھ  مرّغب م       )ع(ل ُن ملج ا ضرَبُھ اب ھ لّم ل وفات ع (قبی األمِس صاحبكم    (( ):ل ا ب أن

ّي دمي     ، لكم عبرٌةالیوم و ا ول َق فأن ادي    ، وغدًا مفارقكم،أْن أب اء میع َن فاَلفن ي     ، وإْن أْف العفو ل وإْن اعُف ف
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ھ أعفوا  ٌ، ُقرَب ّنٌة ف م س و لك ر   ": وھ ون أْن یغف م  اُهللاألُتحّب ھ   "لك وِت واِرٌد كِرھت ن الم أني م ا فج  ، واِهللا م
  . )٣()")وما عند اهللا خیٌر لألبرار  "،وطالٍب وجد كقارٍب ورد  إال كنتوما  ، والطالٌع أنكرَتھ

ی صوتٍي منسجٍم حزین یلقي قولھ تعالى في  بنسٍق        ِھ     ھَتوّص َا بالعفو،لیصلوا ب ى ُمغری ي    إل رة اهللا،ف مغف
ھ   ھاتبعتُجمل خبریھٍَ مسجوعٍة، ي یحُث   جمٌل شرطیة،حاضرة الجواب،یتلوھا أمٌر عّززه بعرٍض،واغراء ال

   ٠ُویرّغب فیھ العفو ، على
ّدث      ینتقل        رًة حین یتح ًة كبی ن بعدھا بالمتلقین نقل ٍم صریحٍ     )ع(نفسھ  ع ك بقس ل ذل دًا قب سبق  )واهللا(مؤك

ین جملتین  ي  منفیت ا (بحرف ن    ):(ال(و) م ا فجأني م ھ    الموت م ھ والطالٌع أنكرت م أكّ  )واراٌد كِرھٌت ذا   ث ھ ھ د قول
لوب ق  باس ر المتحق النفيالقص تثناء ب ا ك(واالس ت م د  إّالن ٍب وج ارٍب ورد،وطال ن  )كق وع م و ن واعوھ  أن
د  اك  التوكی رار  ال،حیث ھن ر لألب رار    ( خی ٌر لألب د اهللا خی ا عن و  عرٌضھ نّ ا )وم ٌب،وكالٌم محم ى  ل،وترغی  عل
  .)٤(الندب

ب          ھ  ولع الىقول َأْرِض َوَنْجَعَلھُ       (تع ي اْل ِعُفوا ِف ِذیَن اْسُتْض ى الَّ نَّ َعَل ُد َأْن َنُم ُم  َوُنِری ًة َوَنْجَعَلُھ ْم َأِئمَّ
وس،   األملفي الترغیب وبث  دورًا ، )٥() یَنـاْلَواِرِث ي النف ھ     حینف ب قول ا عق  نَّعطَفَتلَ  (():ع(أقتبسھا وتالھ

  .)٦())ھاولِد على طف الضروِسھا َعماِسالدنیا علینا بعد َش
ي  الشموس  بالناقِةالدنیا  ھشّب        ة استعارة   ف ا ت دلّ  مكنی دى  علیھ ة ،)شماسھا (خصائصھا وھي   إح  والناق

یّ :والضروسھا،ستعصي على راكِبموس ھي التي َتالَش ق، الس ا،  ّضعَ َت والتيئة الخل ك    اھ غیر أّنحالبھ ع ذل م
   ٠ھا تعطف على ولِد

ى المباشرة والقرب   یدّل)نَّلتعطَف(في والالم        ى   ،عل ون المعن اع آ      ّنافیك ع اتب ى قساوتھا م دنیا عل  ھل ال
ةٍ  ركوبِ  ِةبارغك ستغربااألمر ُمكان ھذا  وإذا علیھمستعطف )السالمعلیھم (البیت را شموس    ناق  بأو االقت

أن ھامن ام،ف ذاد أّك اإلم ر ھ ھ،وقرَّ األم وِل َبورّغب ي حص رب وقٍت ھف ي أق ذا یّتف نّص،وبھ م ال وِح س  بوض
  ٠في النفوس  األمِل وزرِعالمعنى والقدرة على التشویق 

د تكّل          ر لق ا یح یھم م بم لك ف د األم رٍ     الراق ي بح ارًا ف ون فن دة لتك ات الخام ن  تالطٍمُم ، واألمنی م
   ٠ والخارجین،،والمارقیَنھة لھم من الناكثیَنوجَّبفعل الضربات النفسیة الُم ، واالنكساِر واألحزان،مِّالَھ
ومِ    رّھرًا وُمذّكمُ )ع(قولھ الترھیب شواھد التوظیف الداللي لالقتباس لیؤدي دوَر ومن         ذاب ی ن ع ًا م  ب

ورُ م لو تاھت بكم بُك فكیَف((:ر فیھ القبوربعَثُت الذيالمحشر ، واالستعداد لذلك الیوم  ورُ  تثَرع،وُباألم  ":القب
   )١()) "رون فَتعنھم ما كانوا َی ّلوَض موالھم الحّق اٍهللا إلىوا ّدما أسلفت،وُر نفٍس كّلتبلو  ھنالك
ا    ذكیر،بل للتالسؤالعلى سبیل  ال باستفھاٍمھ كالَم بدأ        دنیا وم والترھیب من تلك الحال،حین یتركون ال
  ٠الترھیب  ى بنبرِةغّط،انھ استفھام ُمعملِھب م كلٌّم وحفرِھمن قبورِھیخرجون وفیھا ، 

بٌ )القبوُرعثرت ُب( و        يٌّ  تركی ا       )٢(قرآن ي النفوس،لم ر ف ھ الكبی ھ وقع رتبط ل ن مَ   ی ھ م ان مُ ب ا رة،نّفع  وبم
ھِ   الٍلیحمل من ِظ ھ،واقترنت ب ا  معنویة،رافقت انٍ    حلّ  أینم ھ استدعاء لمع ا   ة،خفی رُأَخة خفیّ  وذكر،ان بألفاظھ

رة  ن  ستحَض ،وُتبآثارھاحاض یاقالل خ ر م زینِ    الس ن الخ تنفرھا م ذي اس ھِ     ال ى وج لم عل افي للمس  الثق
   ٠الخصوص 

وّ تركیب ُم وھو       ن مُ تك ر ن م ن    دف ا م رآنیتین لھم ن   ،البیان والظھور،ووالبالغة  صاحة الفتین ق اال یمك م
ا   اني    أنلغیرھم ن المع ت م ةِعنَبالُمتثب ا  ث احةِ    " عنھم ن الفص ا م ة لھ اظ القرآنی ِة فاأللف  ،والبیاِنوالبالغ
  .)٣(" دانیھا كالم ُی ماال والظھوِر

  

                                                
  ٠٢٥ـ  ٣/٢٤جـ،)٢٣(وصیة،نهج البالغة (3) 
  ١٥/٠١١٢جـ ،الحدید أبىشرح ابن :ینظر  (4)
  . ٥/القصص سورة  (5)
  .٣/٤٩٥حـ  التستريا بهج الصباغة،:ینظر    
    ٢/198جـ ،)٢٠٩(ح،نهج البالغة  (6)
   274/ ٢،ج)٢٢١(نھج البالغة،ح  (1)
َِرت  ْ: "  من قولھ تعالى  (2) ُْعث ُبُوُر ب َِذا اْلق    ٤/االنفطار"  .  َوإ
   ٠٨٢:،صنالقرآأسالیب البیان في   (3)
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ز الترھیب،   وإحضار          ى تعزی اعد عل ي س نص القرآن ةال نصِّ نَتالُم واآلی ي ال اة ف ٌب)٤(ق  وتخویٌف،ترھی
  .)٥(ملالَع إلىھا فیفزعون ِتدَّلیذكروا ِش األھوالبتلك 

اً  أخرىخطبة  وفي         ذیرًا   ، نلمح ترھیب ن وتح ا فھي     م داع الدنیا،وسوء منقلبھ  ،لٍبوسَ  حربٍ  داُر((خ
م ، )٧())راٍقوفِ  حاقٍ وِل ، وسیاق ساٍق على((واھلھا،)٦())ٍبَط، وَع ھٍبوَن د   وھ ا بع ین  فراقھ ى   عاضٍّ ((ب عل

اِفیدیِھ ِھبكفَّ ٍق،وص ى  ٍروزا ، ِھیَّدبَخ ٍقِفرَت، وُم ی ھعل ن ،وراجٍعرأی ا ،)٨())ِھعزِم ع ل م رت ((العم د أدب وق
دنیا  ومضَ  ذھبما  وذھَب ، ما فات قد فاَت !یھاتَھ ، یھاتَھ!ناصَم حیَن والَت لغیلُةوأقبلت ا ، الحیلُة ت ال
  .)١())نظرینوما كانوا ُم األرُضو فما بكت علیھم السماُء !ھاباِلو لحاِل

  
ل،    تطّلتصویر بیاني متحرك بفعل الجمل الفعلیة، بعد         ى الترھیب،والتھوی داللتھا عل من نسي  لاآلیة ب

م    األرضوالمراد بھم المالئكة وأھل ،تبكي علیھ السماء لناآلخرة، ولم یعمل لھا،سوف   نال یستحقو ـ ألنھ
  ٠ )٣(شأنھم تحقیرالحدید أن المراد المبالغة في  أبن أبي ویرى،)٢(علیھمأن یتأسف 

  
   : ِدعیوالَو ھدیِدالتَّ وظیفُة: خامسًا  

  
ن    والسِّ كالسیوف)ع(ت كلماتھسّلنفأ ، واضح في التھدید والوعیدال هاالقتباس دور اخذ        وب م ي قل ھام ف

ابٍ ،  االقتباس من خاللھم دَصَق ھ  ومن أمثلة ذلك ما جاء في كت ل  )ع(ل ى ھ أرس ة  إل ةٍ    ، معاوی ھ بآی د ختم  وق
ي جَ  نحوكَ  ٌلرِقوأنا ُم٠٠٠(:(فقاًل داعَِّوَت،وُمدداّھُم )٤(ٍةقرآنّی لٍ ف نَ  حف اجرین  م ابعینَ  ،واألنصار  ، المھ  والت
امُ َق ٌعساطِ ، مُھزحامُ  دیٌد،شَ  بإحساٍنلھم  اء  احبّ  ، الموتِ  باَلرلین سِ رِبتسَ ُم ، مُھت یھم  اللق اءِ  إل د  ھِ بِّر لق م وق
تَ قد َع ، ٌةھاشمیَّ وسیوٌف ، ٌةدریََّب ٌةم ذریَّبتُھِحَص كَ   ھاصالِ َن َعمواضِ  رف ي أخی "  َكوأھلِ  ، َكدِّوجَ  َكوخالِ  ف

َّ  منَ  وما ھيَ  ِ  المینَ الظ   . )٥())" یدعِ بَ ب
  
ة ورود  إن       ن سجّ     اآلی افرین بحجارة م د الك ي تھدی د ف ذر بالوعی دین،  ،یل ین ع الموح ھ م لما وكان خطاب

ة التصریح حین             خرجوا ع دماء بینھم،وبقرین ل وال وع القت دلیل وق ن إمارة،ب م م یس لھ ا ل وا م ن أمره،وطلب
المین ببعید" اقتبس اآلیة ّ    ".وما ھي من الظ

  
ادّ  إیقاعیةالجمل،وانتظامھا في ھندسة  واتساق         ان  ةح زّ       ك ا یع س المتلقي،بم ي نف ع ف ھ الوق د  ل ز الوعی

  .) مھ ،متسربلین سرابیل الموتقتا ساطع،زحامھاشدید (ویرفده؛ 
ة بالذرّ  وبعد         ة البدریة،والسیوف   تھدیده معاوی در      الھاشمیة ی ي ب ا ف ة أثرھا،وافعالھ م معاوی ،والتي یعل

َِعیدٍ " :وحنین؛ أستحضر قولھ تعالى ب ِ ِِمیَن ب ال َّ د    إلى،وعند الرجوع " َوَما ِھَي ِمَن الظ ة نج سیاق اآلیة المبارك
میر أن ل  الض ود المتص ىیع ار جھّن إل الم ن یاق ك امم،وس یر  اإلم ىیش ى   إل درك معن ك ن یوف،عند ذل الس

  ٠تشبیھھا بنار جھنم باعتبارھا ستردي معاویة فیھا
  

ھ         اب   ول ل كت ھ  مماث ى بعث ة   إل امعاوی الى  ،مّھأیض ھ تع ى " :دداً  بقول ا،  یحت م اهللا بینن ر   وھوحك خی
اكمین د  ،)١("الح ب أنبع ھ كت َذ ٠٠((:ل یَبُی أنر واح ِل اُهللا َكص ھ بعاج َل سَُّمَت ٍةقارَع من  ُعقَط،وَتاألص

                                                
   ٠  ٣٠/سورة یونس (4) 
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دارِ  ُعجوامِ  اَكتني وإیَّ َعَمن َجِئَل:ٍةَرفاِج غیَر ًةلیِّأ لھباَل ولي لَكي ُأفأّن!َراِبالدَّ م یحُك ىتَّحَ  " َكتِ َحببا ُلال أزا األق
ُ  ُهللا     ٠)٢())" ینمِ الحاكِ  خیرُ  نا،وھوَ ینَ ب

ال ،في ساحة الحربِ  و اجتمع بِھمًا غیر فاجر أن َلَسَق لھ قسموَی،)٣(شدیٍد بعذاٍب الوعِد ذلك غلیُظ وفي        
  ٠لھ المعركة  بما ستؤوُل بینھما منھا حتى یحكم اُهللا ُفینصر

   
ا یفًا قاِطًال وسَ ًال شامِ ِذ يعِدَبون لَقَتكم َسأما أنَّ(:()ع(أمثلة ذلك قولھ ومن         رًة یَ وِا ً، ع ا الظالمون  ھُذخِ تَّث

یُك ي ،)٤())ًةنَِّس  مف ول    وف ول الرس ن ق وظیفي م اس ت ول اقتب ذا الق ھ(ھ ار  )ص وال ا األنص ((      :مخاطب
   .)٥( ))على ألَحوض  تلقوني  ىحّت فاصبروارًة  ثِابعدي  ستلقوَن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . لخیصوالَت اإلیجاِز فُةیِظَو: سادسًا 
عنایة البالغیین،  موضع وأصبح،)١(،وروحھااھ،فھو أصُلالعربیةارزة في البالغة ھ البمكانُت لإلیجاز        

  ٠)٢(جدیدٍة یاٍتسّمعلیھ ُم أطلقم قد ُھواللغویین،والنقاد القدماء والمحدثین وإن كان بعُض
 زوایاكلمات جاءت كمنارات مضیئة،تكشف  بلور أفكارًا كبیرة في بضِعأن ُی)ع(اإلمام استطاع       

ذلك  مصادیقمن ،إفادتھ من قبسات قرآنیة،وإضاءات من الحدیث النبوي الشریف بفضِلالنص، 
حاول ...(:(بھ؟ فقال أحّق وانتمم عن ھذا المقام ُككیف دفعكم قوُم:من بعض أصحابھ َلِئحین ُس)ع(قولھ
فأن ترتفع  ، یئًاِبربًا َوحوا بیني وبینھم ِشَدوَج ، ھنبوِعَیه من واِرَف ّدوَس ، صباحِھمن ِم إطفاء نور اِهللا القوُم

                                                
  ٣/٠١٢٤ج،)٥٥(ك،نهج البالغة  (2)
   ٢/٤٦٧جـ ،شرح ابن میثم البحراني:ینظر  (3)
  .١٠٢/ ١ج)٥٧(نھج البالغة،خ  (4)
  .٨/٢٢٥سنن النسائي،ج.  ٣/٥٧مسند احمد،ج.    ٣/١٠٩صحیح مسلم،ج    .٥/١٠٤صحیح البخاري،ج  (5)

ِروا حتّى تلقوني ، وَموع: ((  وورد بصیغة         )). دكم ألَحوضفاصب
  .٤/٢٢٥صحیح ألبخاري ، ج     
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حسرات  مك علیھِ ب نفسُ ھَ فال تذَ " ،وإن تكن األخرىِھحِضعلى َم الحّق مَن مأحملُھوى  ن البَلًحم ِما وعنُھعنَّ
   .)٣())"عونبما یصنً  علیمٌ  هللاً  إنَّ 

اء والمرض،وھذه ذو الوب:ءدوه،والوبيجوه،وأفَسز،وَملطوهَخأي ):یئاِبربًا َوم ِشُھبیني وبیَن احوَدَج(       
م سقة الوباء وال،وجعلھا مظّنقد أفسدھا القوُم مھ وبینھالحال التي كانت بیَن جعل ھوكأّن،تصریحیھ استعارة

   ٠ )٤(يءفیفسد ویوُب بِر،أو بالصَّخلط بالسمِّالذي ُی كالشراب
 بِنباطل،كالّل ھمازِجال ُیحملھم على الحق الذي  المحنعنھ ھذه  ھنا بین أمرین؛فأن كشف اُهللا والحال       

اختاروا الباطل وابتعدوا عن إن :،وأن تكن األخر،أي)ھحِضعلى َم(ءالماشيء من  ھال یخالطالمحض الذي 
  .)٥(، وھو اقتباٌس قرآنُي ظاھرحسراتفال تذھب نفسك علیھم ،سبیل الحّق

لما  نتیجةجاءت  ھاألنَّ،المتلقي أماممركزة  داللیةصت اآلیة الموضوع كلھ،وجعلتھ في بؤرة لّخ بھذا       
   ٠تعالیة ة ُمداللیَّ یٍمنھ من ِقضمََّتولما َت،)ع(اإلمامقدمھ 

ال ُیَكلُِّف اللَُّھ َنْفسًا ِإلَّا ُوْسَعَھا َلَھا َما َكَسَبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتَسَبْت َربََّنا ال ُتَؤاِخْذَنا  (:قولھ تعالى واستدعى       
ال َطاَقَة َلَنا  ْأَنا َربََّنا َوال َتْحِمْل َعَلْیَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِمْن َقْبِلَنا َربََّنا َوال ُتَحمِّْلَنا َماِإْن َنِسیَنا َأْو َأْخَط

في  لیوظفھا،)٦() ِبِھ َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأْنَت َمْوالَنا َفاْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن
ت على أمور فدّل،مع قومھ مرِهأعن  شدیٍد بإیجاٍزر ّبلقد َع،)٧())ما یقولونِب ينؤاخِذال ُتاللھم (():ع(قولھ
   ٠لھ،وعدم طاعتھم لھ، وبراءتھ مما فعلوا  منھا ظلمھم؛ةعّد
  

ع  كم تكونوا بأعماِل فبادروا((:وقال         رانِ م ھِ اِل جی ي دار  ل لَ   ِهف م رس ق بھ  اكرموھ،م مالئكتَ ُھَرھ،وأزا،راف
اُء      ":ویًا ونصبًاُغأن تلقى ُل ھمأجساَد یس ناٍر أبدًا وصاَنأن تسمع حِس مُھأسماَع ْن َیَش ِھ َم ِھ ُیْؤِتی َذِلَك َفْضُل اللَّ

  . )١())"َواللَُّھ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظیِم 
آل إنَّ         الح ِر م ل الص ِةالعم ِلاّل فق یانة والمالئكِة رس ماع،وص ار  األس ن الن ادع وب  واألجس ن اللغ ع

ذي  اِهللا ب، ھذا ھو فضُلَصوالنَّ ھِ ُی ال ةُ فَ ظُِّو،لقد ن یشاء مَ  ؤیت ى   ت اآلی  ،وإیجازه  وتلخیصھ،  ، لضغط المعن
ھ معنى مكتنز في ذھن المتلقي،من خالل تعلیق المعنى في  إلىودالة  ، مثیرة یجعلھاواستطاع أن  ر   ذھن عب

   ٠عنده   غایة ھذه اآلیة،فكانت وسیلة ال
ر         ھ  وتمظھ ي قول اس ف ة االقتب ر آلی یص عب ا )ع(التلخ ألھلم دعى س د ی ل عاب ام(رج فات )ھم ن ص ع

ا  لھ  عن جوابھ،ثم قال اإلمامینظر إلیھم،فتثاقل  ھوكأّنالمتقین،  ا ھم ن  اَهللا ِقاتَّ  می ا ":واحس ذین نّ ف ع ال  هللا م
   . )٢(" ھم محسنون والذیناتقوا 

 ، إشارات  ُھتحمل كلماتُ  ًاتلخیص إّن ،)٣(غیره جوابًافطلب  ، والتكثیف ، ھذا التخلیص یتحمل ھمام لم       
  .وتداعیات متنوعة

ى     واستعار        ھ  وإیجازه من الحدیث النبوي الشریف لتلخیص المعن ي  )ع(قول  نسَ الَح ھبن ال ھل  وصیةٍ ف
ص (ولـوھو من قول الرس،)٤())ھاا تكره َلم لُھ هواكَر َكما تحب لنفِس َكب لغیِرفأحِب ٠٠():(علیھما السالم(
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  . ٨١ـ  ٢/٨٠جـ ،)١٥٧(خ،نھج البالغة (3) 
   ٠١٩٩/  ٩الحدید جـ  بىأشرح ابن  (4) 
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ھِ  ى یحّبحتَّ مُكأحُد نؤِمال ُی((  ):والھ ا یحبّ   ألخی اس   أضاف ،)٥()) ِھلنفسِ  م نص،    إضاءات االقتب دة لل جدی
رفض دًا وجاء مجسّ  ن خالل طَ  منيالضِّ لل یضم تَ لھ،والُم رح النق دیثِ  َنوحى ِمس ي الح ي الصریح ف  النف

   ریِفالشَّ بوِيالنَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :م والذَّ المدِح ظیفُةَو: ساِبعاً 
  

وصھ،فبدت حاملة صفید من ھذا التوظیف في نأن ُی اإلمام،استطاع في المدح والذّم وظیفٌة ولالقتباِس        
التَِ   ِهبما ینسجم مع شعور وتظھر،المتلقيعند  اإلمتاَعتحقق  ةسیِّلصور ِح ي ح ولِ ي الَقف  فیتفاعل ،فِضوالرَّ ب

  .معھا
  

دحِ  یب القرآنیة فوظَّكواقتبس بعضًا من الترا         ي الم ذم  فھا ف ن   ،ّ وال ذه وم ب  ھ ي   )حزب اهللا ( التراكی ف
ى  َيعِ ھ ُدأنّ  غھَلَبوقد  ،) عثمان بن حنیف(ةالبصرعاملھ في  إلى أرسلھكتاب  ةِ  إل ومٍ  ولیم ا   ق ن أھلھ ا مّ وِم:م

نفسٍ طُ (( :فیھ  جاء ى ت أّد وبى ل ا  بَِّر إل ا  نِبكت بجَ َروَع ؛ ھارضَ َفھ ي الَّ جَ وَھ ، ھاؤسَ ُبھ لِ رت ف  غمضھا،  لی
ا   ا فَّكدت وتوسّ  ، أرضھا  افترشت حتى إذا غلب الكرى علیھ ي مَ  ھ ونَ  اسھرَ  عشرٍ ،ف ادھِ  م خوفُ ُھعی  ، ممع

ن وتجاَف ات ع وُب ھِمِعِجمض تموَھ ، مُھجن ذكِر ھم فاُھربِّ ب م ش وِلوتقّش ، مُھھ تغفاِر عت بط وُبِھاس  "مُھم ذن
ِولتَ  ، یفنَ حُ  نَ یا ابهللا  قِ فأتَّ "  حونالمفلِ  مُ ھُ  هللاِ  حزبَ  أنَّ  أال ، هللا حزبُ  أولئك  لیكون منَ  ؛ كَ أقراُصك كف

  .)١())كخالصُ  ارِ النّ 
ذكیرٍ  البن حنیف، ارشاٍدنصح و بعد         اآلخرة  وت تمَ  ، ب ذا المقطع    خ ة بھ وى،   اهإیّ ًا حاثّ  ، كتاب ى التق  عل

ى  ع نفَسّووَط ، ھاؤٍسُب على،)٢()رھابََّص:(ھارَكوَع ، الفرائض تأدیةھ على فَسع نّون َطَمة ِلوز والجّنففال ھ عل
ي معشرٍ   وكان ، )٣(الكف اأّل هكن وسادتولم  ، األرض یكن لھ فراش أّال ولم ، ھجر النوم والكرى شغلھم   ف

ھ،  ،والخوُفالمعاد ذكُر ن مضاجعِ    من وبُ ِھوتجافت ع ظ ٌ   م جن و لف ن  ھم ـ وھ اظ م اب   ألف ز الكت اَفى   (العزی َتَتَج
ونَ      اُھْم ُیْنِفُق ا َرَزْقَن ًا َوِممَّ ًا َوَطَمع ْم َخْوف ْدُعوَن َربَُّھ اِجِع َی ِن اْلَمَض وُبُھْم َع رُ ، )٤( ) ُجُن ر ذك ى مِھربِّ وكث  عل

  ٠اهللاِ  م حزُباالستغفار، فأولئك ُھ م بطوِلُھم،وزالت ذنوُبِھشفاِھ
   

دحٍ ّھ،وَمِھاهللا الفائزون برحمِت حزبھم م بأنَّمدحِھ إلى َصُلالمؤمنین َخ صفاِت بیاِن بعد         د لھذا المدح بم
وبُ  ھممضاجعِِ ت عن وتجاَف " سَبقَتالُمق بفعل التركیب القرآني ضمني تحّق د یستقلُّ  ، "م ُھجن ظٌ  وق دٌ  لف ـ   واح

ي  ھ الذ،وتارة بظّلاألذنة،تارة بجرسھ الذي یلقیھ في صورة شاخَص برسِمـ   كاملُة العبارٌة ال ي یلقیھ ف ، الخی
  .ً )٥(جمیعا وتارة بالجرس والظّل
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ذمِّ  إلىة توجیھ االقتباس من مقدرة فنّی یمتلكبما  استطاعو         ابٍ   موارد ال ي كت ھ   ف ى بعث ن   (  إل ذر ب المن
ال   )الجارودي ن أعم اه م ا  ((وقد خاَن في بعِض ما وّل أنَّ   أم د ف كَ   صالحَ  بع ا  أبی ت انَّ  ني منَكّرَغم  َك،وظنن

ر عمِّ ادًا ُتتع َكخرِتآ إلى يتبق وال،انقیادًا واَكلَھ عدال َتعنك  إلىَّ َيِقُر فیما أنَت فإذاھ، وتسلك سبیَلھ،ھدَیتتبع 
 َكعلِ َن ِعس َشو َكحقًا،لجمل اھلِ  ني عنَكلَغوألن كان ما َب كدیَن ك بقطیعِةعشیرَت وتصُل كآخرِت بخراِب دنیاَك

  .)١())نكخیر ِم
ا مع    دّلت ایاهثنباالقتباسات القرآنیة فغدت ومضات بین  نصَُال زخر         اني جاءت بھ ل   إذ،اھ على مع مث

ك،فھو    شاھداً ) یادًاانِق لھواَك عَدال َت):(ع(قولھ  ى ذل ا عل الى   سانعك ھ تع َواُه      ( :لقول ُھ َھ َذ ِإَلَھ ِن اتََّخ َت َم َأَفَرَأْی
 ِعِھ َوَقْلِبِھ َوَجَعَل َعَلى َبَصِرِه ِغَشاَوًة َفَمْن َیْھِدیِھ ِمْن َبْعِد اللَِّھ َأَفال َتَذكَُّروَنَوَأَضلَُّھ اللَُّھ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسْم

اة   اشترواأولئك الذین  (:قولھ تعالى إلىیعیدنا  فھو،)وتعمر دنیاك بخراب أخرتك:(وكذلك في قولھ،)٢() الحی
دنیا   اآلخرةال ال یخف ب نھم فف م ی ع ذاب والھ ھ ،)٣()صرون  نالع الىوقول اُؤُكْم  (:تع اُؤُكْم َوَأْبَن اَن آَب ْل ِإْن َك ُق

ْیُكْم    َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَھا َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَھا َوَمَساِكُن َت بَّ ِإَل ْوَنَھا َأَح ْرَض
ِقینَ       ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ َوِجَھاٍد ِف ْوَم اْلَفاِس ِدي اْلَق ُھ ال َیْھ َأْمِرِه َواللَّ ُھ ِب ْأِتَي اللَّ  ظاھر )٤( ) ي َسِبیِلِھ َفَتَربَُّصوا َحتَّى َی

  .))دینك  بقطیعةوتصل عشیرتك  (():ع(في قولھ أثره
اَعأّت نَمَف        ع ھواه،وب دنیاه،وَع ھَتآخر ب راِبرھا ّمب اقھ  - ِھخرِتآ بخ ف س ویر كاش و تص اماإلوھ ي  م ف
ذه   إلىول وصوما كان ال،منھ خیٌر ِھعِلَن شِعوَس،ِھأھِل جمُل أن یكون ـ كان من الطبیعي  د الذّمرمو ة ھ  المقارن

ذا  وال ھ ن ل األمر الممك دب ذي  التمھی ام بَُّھَصال ى  اإلم كعل ة   ذل وص القرآنی ف النص ر توظی خص عب الش
   ٠المقتبسة 

ذین   لذمِّاالقتباس  س فیّھمثل أخر كرَّ ةّمَثو        وا أولئك ال ابِ   انقلب ى أعق ص  ( ول اهللاـاة رس ـد وف ـم بع ِھعل
ھِ   وَلرس  اُهللا َضبق  إذاى حتّ  ٠٠٠ ():(ع(بقولھ )والھ ھ وآل و   ھ صلى اهللا علی ى   ٌمرجع ق التھم  األعقاِبعل ،وغ
وال ّتا،وبُلالسُّ رَ غ ووصلوا  ، جِئكلوا على ال ذي أُ  ببالسّ  وارالّرحم،وھجَ  ی ھِ روا ِبمِ ال ن    و موّدت اء ع وا البن نقل

وا   (:القرآني انعكاس النصِّ ویبدو ،)٥()ِھِعموِض بغیِر هنوبفھ،رّص أساِس َذِلَك الَِّذي ُیَبشُِّر اللَُّھ ِعَباَدُه الَِّذیَن آَمُن
رِ    ْن َیْقَت ى َوَم نًا ِإنَّ      َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُقْل ال َأْسَأُلُكْم َعَلْیِھ َأْجرًا ِإلَّا اْلَمَودََّة ِفي اْلُقْرَب ا ُحْس ُھ ِفیَھ ِزْد َل َنًة َن ْف َحَس

   ٠بیان صورة الذم لھؤالء ًفي)٦(اجلّی،) اللََّھ َغُفوٌر َشُكوٌر
تفھام وخرج          ابع  باالس ى المتت لة    إل ھ المرس د كتب ي أح ذم ف و ال ازي آخر،وھ رض مج ىغ ة  إل معاوی
دى ،ه لرحمك منھجاب عن ھِذُتأن  عثمان،فلَك أمرو أمريكان من  ما، ثم ذكرَت ٠٠(( :جوابًا  فأّینا كان أع

ثّ  خ فتراهُ ن استنصرَ أّم؟ُھفَّواستك  ، ُهھ فأستقعَدلھ نصرَت بذَل نأمَّ؟ مقاتلِھ إلى أھدىو؟  لُھ ھ وب ون   ى عن المن
  وال  إلینا مَُّلَھ مِھإلخواِن منكم،والقائلیَن قیَنوَِّعالُم لقد علم اُهللا":كال واهللا،علیھ ؟ ُهُرقَد ى أتىإلیھ حّت

  .)١()) ًالـیلق اإّل البأَس َنیأتو
ن        ن  إزاء نح یل م ئلةس تنكاریة، األس ذمِّ الةالّداالس ى ال تھجاِن عل ي َن واالس ادة  قٍ َسف ل الح ن الجم م

ذه    ق بھ ا، والمتحق تفھاماتبوقعھ تنكارات االس ال(واالس م(،و)ك ل  ،)القس ى یص امحت ى اإلم ذّم إل  ذروة ال
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اب أخر     - ،مثلما وصفھمعنھ اآلیُةبمن تكلمت  ھل تشبیھًابھ  دعِقلَی،)٢(صریح قرآنٍي ستدعاٍءاب لمعاویة ي كت ف
   )٣(الشیطانب - بعثھ لھ

ال       ( :الحال في توظیف قولھ تعالى وھكذا        اَب َأَف وَن اْلِكَت ُتْم َتْتُل ُكْم َوَأْن ْوَن َأْنُفَس َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَس
ال   د في كّلوجومن الناس الم النوعھذا  في ذّم،)٤() َتْعِقُلوَن ان فق ن اهللاُ ((:زمان ومك المعروفِ  اآلمرینَ  لع  ب

اركوال ھ،والناھیَن یَنت ا  ل ر والع ن المنك ھ  یَنملع دل،)٥())ب ن فع لوب ع تنكاري  األس تفھامي االس ىاالس  إل
لوٍب ائي أس دیعأعتمد فنَّ،وإنش ن الب ة ماوھ،ین م ي  ِقَسلَنبا تحققانُم،والطباق،الموازن ح ف الواض

ي  اظالتركیبین،وف اھیَناآلمریَن:(األلف روف(،)،الن ر المع اركین(،)والمنك ھ،العاملین الت ھ ل تركة،)ب  والمش
و   د وھ د )نعَ َل(بعامل واح ى العائ ل وعال إل ذّم حصرِّ ُی) َنَعَل(والفعل ،اهللا ج ن  ،بال ىقال اب د  أب ن "  :الحدی وم

  .)٦("لعن:بالقول ظاھر الذّم) ع(قولھ
اربھم الذین كانوا یأمرون  األحبارالمباركة،من حدیث عن  اآلیةھ بالذي تستصح بالمعنى الذّم وجاء         أق

   ٠)٧(نقووال یتصدَّ دقِةیأمرون بالصَّ أو،ھبعوَنوال یتَّ)والھص (باع محمدباّت
  ٠ )٨(أخر لھذا النوع من التوظیف نماذج)ع(ولھ      

  
  
  
  

 . واإلرشاد صِحالنَُّ وظیفة: ثامنًا
  

ذا   ىویتجّل        فھ واھا،لما   التوظی ن س ر م ب اكث ي الخط اف ن لھ ٍرتأثیٍر م ورمباش ث " على الجمھ حی
  .)١(" إلیھاشار الُم اإلثارة إحداثالعقل الجمعي لدى الجمھور في  مر الخطیُبثیست

ة        ن أمثل ھ م ك قول ي)ع(ذل الم ف ھ  ك ي ب ان یوص ھك اء فی ا ج حابھ، ومم الة ا َردوا أمتعاَھ( (:أص لص
ا ،وحافظوا علیھا واستكثروا   ا ،فأنَّ  ،وتقّر منھ وا بھ ؤمنین كِ    ب ى الم ت عل ا كان ًا،  ھ ًا موقوت ى  نأال تسمعو تاب  إل

لِّینَ     ، َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر" : لواِئُسالنار حیث  أھِل جواِب َن اْلُمَص ُك ِم ْم َن اُلوا َل ا ،" َق ذنوب لتحت   وإنھ  تح  ال
  .)٢())بقالر إطالقطلقھا تالورق،و

ى الصلوات والصالة الوسطى     "  :تعالىمن قولة  األول ؛ ناقتباساصَّ تقاسم الن         و  ، "حافظوا عل وھ
نص  ، مباشر غیراقتباس  ت      )٣(والثاني تمثل في صورتھ الظاھرة في ال ة المقتبسة اقتباسا مباشرا أت ، واآلی

ا ،      اظ علیھ الة ، و الحف ة الص د أھمی ّززة لتوكی ة ، وُمع ا  داعم امِ وھم ي مق وَ  ، ذكیِرالتَّ ف ِحوالنَّ ، عِظوال  ص
  . واإلرشاد

ْم      :" قولھ تعالى فوّظكما          ِلِھ َوَلَعلَُّك ْن َفْض وا ِم ِھ َوِلَتْبَتُغ َوِمْن َرْحَمِتِھ َجَعَل َلُكُم اللَّْیَل َوالنََّھاَر ِلَتْسُكُنوا ِفی
ُكُرون  ھ  )٤(" َ َتْش ي قول تأ ):(ع(، ف ور یكم شكره  دواهللا مس ع االختال  )٥()أمره  ثكموم ین صیغتي األمر     ف،م ب

  .واإلنشاء في كل منھما،إال اّنھما یشیران إلى ھدف واحد وھو شكر اهللا
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ا یُ  فكاِف ت إلیك یٌدَیي بأحسن منھا،وإذا أسِدة فحّییت بتحّیإذا حّی(:(وقال         ا بم ي علیھا،والفضلُ  ئھ ع   رب م
ى قول   لوھو قو، )٦())للبادي ذلَك الى یعود بنا إل ا ِإنَّ       ( : ھ تع ا َأْو ُردُّوَھ َن ِمْنَھ وا ِبَأْحَس ٍة َفَحیُّ ُتْم ِبَتِحیَّ َوِإَذا ُحیِّی

ا   ، )٧()ً  اللََّھ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َحِسیبًا ا ال یحت ى مای   جیبدو الوعظ واإلرشاد جلی ھ،بفعل التصریح    ّلدإل علی
ا  ن صیغة ال    ) يیِّ َح(مر،عبر الفعل ألب ة م زوح باآلی ھ     ،والن ي قول راد ف ى اإلف ع إل ًا   )ع(جم ذي جاء مختلف ،ةأل

   .الختالِف الُمخاطِب في كلٍّ منھما
ًا وقنّ َك َقِزن ُرمَ  قد افلَح(():ص والھ(ومن قول المصطفى        ھُ فاف اه  ِب اُهللا ع ا آت ح    ،)٨())م ي النص ھ ف لیوظف

ھ اد بقول وقَ  وال():(ع(واإلرش ا ف ألوا فیھ اِف تس و الكف ر   اوال تطلب ا اكث بالغ  َنِممنھ ین  ))ال ا ب ،وإذا قارن
ام  ة،وكالم اإلم دة خبری د فائ ٍة تفی یغٍة إخباریَّ ریف بص وي الش دیَث النب د أنَّ الح ولین نج یغة )ع(الق اء بص ج

   )٩(ولھذا النوع من التوظیف أمثلة أخرىإنشائیة تفید األمر الحامل للنصح بین جوانحِھ،
  

  .التوظیف الفّني: المبحُث الثاني
ا           یت           ا بینھم ان فیم د المتلقي،ویمتزج اع عن ام، واإلمت ق اإلفھ ي خل ي ف داللي،والتأثیر الفن أثیر ال د الت عاض

ار صوتی   نیر النص،وتكشف عن مضامینھ،وتظھر جمالیة بنائھ بماإضاءات ُتلیوصالن إلى   ،ةتركیبی  أو ،ةلھ من آث
  .ویریةصت أو

ى  و         ة  ینطلق الحدیث في ھذا المستوى من الحرف إل ة فالجمل ت ،الكلم ي       جوما ین ذا یعن ار بیانیة،وھ ن آث ا م عنھ
م               ة ،ث ھ بالجمل التوظیف النحوي لعالقت ة،مرورًا ب الحرف والكلم ة ب ھ من عالق التوظیف الصوتي لمال دء ب حتمیة الب

ات س       ل من عالق ین الجم ة،وما ب ة العربی یتو واقیة،یالوقوف عند التوظیف البالغي لعالقتھ باألثر البیاني للجمل ع ّزس
  ي وتوظیف نحوي ،و فّن عت إلى توظیف صوتي،الفصل على أھم تلك التوظیفات،والتي توّز

  .التوظیُف الصَّوِتي : أوَّالً 
النّص معنى ومبنى، فُتضِفي                    تمّكن اإلماُم من توظیف االقتباس من  الجانب الصوتي في نصوصھ،وجعلھا تنھض ب

  .في المتلقي علیھ مسحة جمالیة لھا أثُرھا الكبیر 
ضمن بنیة نسیجیة ُمحكمة یستجلب معھ مسحة جمالیة ال تقّل في تأثیرھا عن    - للمفردات والجمل  - إنَّ التركیَب الصوتي          

الكشف الداللي في النص،فالنّص األدبي لھ قدرة خلق األثر الجمالي المستحصل بالمعاني واأللفاظ مثلما لھ القدرة على خلق األثر 
اع  إلىي، السّیما إذا ما عدنا الدالل داللي         )١(غایتي العمل األدبي وھما اإلفھام واإلقن امي األثر ال ،والجانب الصوتي یسھم في تن

  .بین استكمال المعنى وتزیین المبنى  عند المتلقي ومقدرتھ اإلیحائیة،وھو الجامع
ة النص باعتب             دیعًا   واالقتباس فنٌّ أدبٌي لھ الحظ الكبیر في جمالی ًا ب ، وفي تزیین الكالم وتفخیمھ كما یرى فخر        )٢(اره فّن

  .)٤(آلیة من آلیات التناص ه،وكذلك من وجھ نظر المفھوم الحدیث باعتبار )٣(ه، في تعریفھ لھ) ٦٢٦(الدین الرازي ت
باختبار األلفاظ المالئمة التي    لقد ازدان النص النھجي باألثر الصوتي بفعل االنسجام والتالؤم بین الحروف والمفردات،أو         

  . )٥(بظاللھ على المعاني المراد نقلھا  لقىتضفي نسقًا موسیقیًا ی
ھ            ن ال ُیطی   :((في وصف ترّدد جنده،وعدم التحاق كثیر منھم لنصرة أخواتھم         )ع(من مصادیق ذلك قول ُت ِبَم  إذا ُعمُنی

رون    ا تنتظ الكم م وُت،ال اب ُب إذا دع رُت،وال ُیجِی ِرُكأَم یكم    مبنص كم،أقوُم ف َة تحِمُش م،وال َحمِیَّ ٌن یجمُعُك ا دی رَبَُّكم،أم
ِب المساءِة،فما        َف األمور عن عواِق  ُمستصٍرخًا،وانادیُكم مَُتغِّوّثًا فال َتسمعوَن لي قولًا،وال ُتطِیعون لي أمرًا،حتَّى َتكشَّ

َل النِّضِو       ُیدَرك ِبُكم ثأٌر، وال یبُلُغ ِبُكم مراٌم ، دعوُتُكم إلى َنصِر اقلُتم تَثاُق ِل اآلَسرَّ، وتَث إخواِنُكم َفَجرَجرُتم َجرجَرَة الَجَم
ُُرونَ "   ثم َخرَج إليَّ مِنُكم جُنیٌد مُتذاِئٌب َضعیٌف االدَبر َنْظ َى اْلَمْوِت َوھُْم ی ِل ُوَن إ ََّما یَُساق َن   . )٦("  ))  َكأ
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ھ         عن َضَجراالمام  وتبّرِمِھ،النص  كشفت طالئع         ذي َصرَّح فی دِّ الَّ ردد ھؤالء،إلى الح ن ت وسخِطھ م
ي    تفھامي تعجب لوب اس ا باس ى ُموّبخ ُكم   (بذلك،فمض مَة تحمش م،وال حش ن یجمعُك ا دی م   )أم ع معھ ال ینف ،ف

  ).فما ُیدرك ِبكم ثأر،وال یبلغ ِبكم مرام:(استصراخ،وال استغاثة،لذلك قال
ة ، تشبیھیة           ورة بیانی م ص ى رس دھا إل روف      عرج بع ر الح ل عب وتي ثقی ٌد ص احبھا حش ( ، یص

یم     اء ، والجیم ، والخاء ، والم اء، الث ا       ) الت ف ، وثقلھ،فیصبح الصوت جزءًا متمم ن مرارِة الموق ر ع لیَعبِّ
م لیسوا سوى       ) ُجَنید ُمَتذاِئب(یخرج منھم إّلا ملبیان صورة ھؤالء الذین ل ل ، فھ ي التقلی ھ ف ا من د (إمعان ) ُجَنی

اِء ،          )١(ُمضطرب د اإلعی ا یكون عن ر م و اكث رِّ ، وھ ِل األَس رِة الجم ، خرجوا وھم ُیَجرِجرون أنفَسھم َجرَج
  .)٣(، وبتثاقلھم كانوا كالنِّضِو االدَبر ، وھو البعیُر المھزول )٢(والتََّعِب

ة،          ر من    كشف التوظیف الصوتي عن معنى اإلمام،مثلما كشفت عنھ الصورة البیانی ن اكث م یك ا،  إن ل ھ
المفردات ل      )ملُتاَقاثَّ ، مرُترَجَج(ف ع الثقی ذا الوق الل ھ ن خ روج م راھیتھم للخ ح ترددھم،وك تفض

ین    ع،طِّتَقوالتحاقھم الثقیل والُم ، نا نرى تساقطھم على األرضللحروف،وكأنَّ من مجموعة عناصر تحمل ب
اني تشبیھي     ُھا صاحَبومّم الصوتي، الحشِد وفعاًال تأتى بفضِل ركیًا بارعا،طیاتھا تصویرًا َح من تصویر بی

.  
ة          ت اآلی م أت بیھ     )٤(ث تالؤم داللي،وصوتي،فالتش یقاه وب ي صورتھ الكلیة،وموس اء المشھد ف ل بن  لتكم
ا( غ )كأنم بیھ البلی ع التش جم م اقلُتَت(و ، )رةرَجم َجرُترَجَج( ینس لث ّد ،)م تثاق ي والم اقونُی(ف رة )س ف م یكش

  ).النون،القاف،والتاء(صوتي ثقیل من خالل الحروف الذي جاء في حشٍدثقیل،وطویل،و أخرى عن سیٍر
نصّ  تحرِّوري ُمصُ  موسیقى تصویریة لمشھدٍ   یدرك المتلقي دور الصوت الذي كان بمثابِة       دى ال  ك،فغ
ي یسمع   تعددة المقاطع المتالئمة مع بعضِ ُم موسیقیًة بر التوظیف الصوتي لآلیة لوحًةِع اد المتلق  ھا،حتى لیك

أنَّ حبُّإلى ماال ُی ساقون كرھًاصوت احتكاك ھؤالء باألرض وھم ُی ى الموتِ   ھم ُیون،وك ى    ساقون إل ة عل دالل
ِة د  عِفالضَّ حال ا،فلم یج لوا إلیھ ي وص ة الُم)ع(الت ذه اآلی وى ھ ي ُتعبِّس ِلرة،والت ام الَّ وحي بتثاق ي األجس ت

ل         ل كثق دیھم بثق ي أی قط ف ي جھد،فیس ون ف ا الرافع یرفعھ
ینَ   ٌةخاّص داللٌة صوٍت لكّل" ،إذ)الباء،والتاء،والجیم،والحاء،والضاد،والنون،والمیم(حروفھ ا  اِتطیَّ تحمل ب ھ

  .)٥("من المعنى العام للفظ شیئًا
ھ         د خروج ال)ع(وعن ام ق ى الش ُد((:إل ا َوكّل ِهللا الحم ٌلَقم ھ كّلِل ق،الحمُدَسوَغ ب لی ا الَحل ٌمَن م  ج

  .)٦())لكافئ أال فضااألنعام،وال ُم فقوِدغیر َم ِهللا ق،الحمُدَفوَخ
ھ            ة لخطبت ع بدای ذا المقط ان ھ اء ِب ، ك ة فج ل متوازن وتي   ، جم ع الص ي التوزی اوقة ف دد  ، متس وع

ا       ، المفردات ة بعضا منھ ردة القرآنی ي شكلت المف ھ     ، )قسَ َغ ، بقَ َو( ، وتشابھ حروفھا والت ن قول ا م وھم
  .)١(" ٍق ِإَذا َوَقب َوِمْن َشرِّ َغاِس"  : ىـتعال

دّلُج        میتان ت ان اس اِتملت ى ثب ل لیٌل ان عل ا دخ د هللا،كلم تدَّودوام الحم ٌمُھت ظلمُت،واش ر نج  ،وكلما ظھ
  .عرفاني ھ إلى جوٍّحیل سامَعجمیل ُی صوتٍي واختفى،بنسٍق

دلّ      َعواتَب        ومتین بنسق صوتي ی أخریین محك ام    ھاتین الجملتین ب ك األنع ى ذل ال الواسع   ، عل  ، واإلقب
  ).افضال ، أنعام( ، في كلیھما في حروف المدِّ الواسعِة علیھ بالمساحِة والكبیر والداّل

ھ          ي قول ذلك ف دوَّ )ع(وك ي الع مَّالّل((:إذا لق َكأفَض ھ ت خَص،وَشت األعناُقّد،وُمالقلوُب ت إلی
ا لھم انّ ،اّلاألضغانِ  ُلراجِ ت َمنآن،وجاشَ الشَّ ح مكتوُمھم قد صرَّ،الّلت األبداُنَینِض،وُالت األقداُمِق،وُناألبصاُر

ك غَ  كو إلی ة نَ نش ا،وكثرة َعیَِّبیب ا ّتت أھواِئنا،وتَشدوِّن َّ "ن تَ رب ا اف َینَ ح بَ ن ا وب ا بالحَ قومِ  ینَ ن تَ قّ ن رُ  ،وأن  خی
  .)٢()")ینحِ الفاتِ 
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  ٩٥

نص بنحوٍ            وظ بالصورةِ  زخر ال رابط ٍ  ن ببعضھما دَیِحتَّ،واإلیقاع،والُمملح ل ت ع  بفع عضوي،وقد جم
دیعيٌ   نٌّ ب ا ف ردتین    بینھم ي المف اس ف ق بالجن وب،وافَض)تت،انَضأفَض(تحق ت ت،وانَضرَجأي َخ:ت القل

  .إلیھ ٌھتوجَّقصدیتھا هللا،وخروجھا ُمھو َم ھزلت،وخروج القلِب:األبداُن
ةِ          اب اآلی ة وانتخ تَ ربَّ( المقتبس ا اف اح بیَنن قٍ ...)ن اء بنس اِغُم ج ا   ٍمتن دأ بھ ي ب ردة الت ع المف م
  .سجاِنَتصوتي ُم بنسٍق النصِّ التفت حولھ مفرداُت ح عن اسلوٍب دعائٍيفِص،وكالھما ُی)لھماّل(المقطع

ا     ( : الىـھ تعـف قولوظَّ ) ع( وفي خطبة لھ         ى ِإَذا َجاُءوَھ رًا َحتَّ ِة ُزَم َوِسیَق الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم ِإَلى اْلَجنَّ
ِدیَن     َو ا َخاِل ُتْم َفاْدُخُلوَھ ْیُكْم ِطْب الٌم َعَل ا َس ْم َخَزَنُتَھ اَل َلُھ ا َوَق ْت َأْبَواُبَھ ال ،)٣()ُفِتَح دنیا َروانَص...(:(فق مت ال

دُ  انقضى،وصارَ  رأو شھ  ضى،فكانت كیوم َم ھا،م من حضِنخرجُتوُأ ھا،بأھِل ،وفي ًاھا غثَّ ،وسمینُ ھا رثًاجدی
ارٍ ِع مشتبھةٍ  أموٍرقام،والَم ِكَنَض موقٍف دید كَ  ظام،ون ا،مُ ُبِھَل ھا،ساطعٍ ُبُجَل ھا،عالٍ ُبَلش ج أجّّتَ ھا،ُمفیُرَز ٍظغیَِّتھ

ا،ذاك وقوُدُخموُد ھا،بعیٌدعیُرَس ا،ُمھ ُدَو خیٌفھ ٍةھا،ُمراُرَق مِّھا،َغعی ٍةأقطاُر ظلم ٍةقدوُر ھا،حامی  ھا،فظیع
َّ  یقَ وسِ " أمورھا، َّ اتَّ  ذینَ ال َّ قوا رب ً مُ زُ  ةِ ھم إلى الَجن َّ را   .)٤())نت بھم الدارُ ،واطمأ
 ًارثَّ ( ، )ضى انَق ضى، َم( ، ) ھامن حضِن ، ھابأھِل ( بالمفردات ، عت الثنائیة السجعیة في النّصتوّز        

دنیا   فِّ َنلیكتمل رسم صورة مُ  ، ترادفةبجوار أسجاع لمفردات أخرى ُم ، )ثا،َغ وى الطالبین لل مٌ َر ، رة لمث  س
ي اسوضَّ َت ابالتٍ ح ف ار تق ٍة تحض اٍتوُم ، لفظی ة، ترادف ي جُ  توكیدی ٍلوف جوعٍة،َمٍةصفیَّقصیرة،َو م ا  س دونم

  .ًاموسیقیَّ عدًا،فتمنحھ ُبٍةعریَّإلى مقاربة ِش ف،فیحیل النّصتكّل
ة             ل اآلی ي ذی د ف را (إن حرف الم ا،       )زم ات الجمل القصیرة قبلھ ع نھای ا م ا ( :وھي  جاء متناغم  لھیبھ

مو ا رھا،،سعیرھا،ض دھا، ، وقودھ ا، وعی ا، قرارھ دورھا أقطارھ اد  ،والداّل)ق رخة نك ى ص ا عل ة جمیعھ
  .وصورة نكاد نراھا نسمعھا،

ّص         ي ن ارب وظَُّم وف نصَّق الھا   ف ال راد إیص ورة الم ن الص فا ع وتیا كاش ا ص ي توظیف  القرآن
ال  وا ِل((:،فق وٍماعمل ذَّ ھل  ردَخُت ی ِھخائر،وُتال ُھ ُھُبھ فعاِزبُِّل ُرحاضِ  ُھعن ال ینَفوَمر،راِئالسَّ بلى فی ز، عن  أعج
  )١())دیدھا َصراُبوَش ، دیدھا َحوحلیُت ،دعیھا َبوقعُر ، دیدھا َشرَُّح قوا نارًاواّت ز،أعَو ُھُبوغاِئ

الى              ھ تع ى قول ة ضمنیة إل ُكْم َوَأْھلِ       :( یبدي النص إطالل وا َأْنُفَس وا ُق ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّھ ا   َی ارًا َوُقوُدَھ یُكْم َن
  .)٢() النَّاُس َواْلِحَجاَرُة َعَلْیَھا َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال َیْعُصوَن اللََّھ َما َأَمَرُھْم َوَیْفَعُلوَن َما ُیْؤَمُروَن

ة (بالنار  )نكرة( ت نارًاَلبِداسُت         ب،والتنفیر،   ) المعرف ي الترھی ان ف رٍ وَق ، دیدشَ  وھي ذات حرّ   لإلمع  ع
ردات   ،دیٍدن َصِم راٍب،وَش)٣(دیدن َحوقیود ِم ید،ِعَب د، َب دید،شَ ( فرسمت المف د، َح عی نسقا سجعیا   ) دیدصَ  دی

ن النار،وبفضاءاتٍ  ِسھا ُر،وكأّنوحي بضربات،ولسعاٍتؤثر ُیُم یلفھ جناٌس ةٍ َم مت بقطع م  ،تلقي بظاللٍ فتوح
َن ِة،والرَّوِفیھ،والَخالتَّ م تیاع، وتكّفوالضَّ ،ھب روف ل ین،والقاف،والعین،والجیم(الح ) الحاء،والراء،والش

ِز ذا المعنى،وَح بتعزی نصَ ّمھ ت ال ذیرَاترھیبًا ل وتیة مُ " ،وتح ربات ص ة تولَّ بض ن َدنتظم ت م
ي رتَك،واصبح ُمز الصورَةّز،ومنحتھ قوة تعبیریة ،بما لھا من دعم صوتي َع)٤("جِعالسَّ  -زا لھا،فاللفظ العرب

  .)٥(عن معنى للتعبیِر صوتيٌّ رمٌز -رىاألخ األلفاِظ ِركساِئ
ریف بِ           وي الش دیث النب ن الح م یك ف، ول ذا التوظی ل ھ ن مث أى ع ھ من ن قول ھوص ( وم ُة((  ):آل  آی
واصفا  ) ع(فقل ھذا المعنى اقتبس ،اذ)٦())ان َخ َنِمأؤُت وإذا ،فأخَل َدَعوإذا َو ب،َذث َكّدإذا َح ثالثة؛ ألمنافِق

ذِ  ھ َلنَّ ا(:(عمرو بن العاص  ول فیك ف  سأل وُی ، لبخَ وُیسأل فیَ  ، فد فیخلُِ عِ وَی ، بیق دَ   ، فیلِح  ، ویخون العھ
ي  ) إّن(أداة التوكید  ،والمالحظ أّن)٧())األل ویقطُع ول (وحرف الالم ف ذمّ   ) لیق ي ال ،وحرف العطف  توغل ف

ذب،وإذا      -عمرو -ھ على التتابع والفوریة، أرد اإلمام بھ أن یقول انَّ الفاء ، والداّل ا یك ول سرعان م حین یق
  .أل سرعان ما یلحف ، مع انھ یخون العھد ل سرعان ما یبخل ، وإذا َسِئد سرعان ما یخلف وإذا ُسَعَو
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فَةأّكو        ا،حین عزّ   د ص رار معناھ ة بتك ھ الخیان ا بقول ع األل:(زھ د :،واألل)ویقط و العھ ت )٨(ھ ،ومنح
فات ا  ابع الص س تت وتیا یعك ا ص اظ  تتابع یَّاأللف ي   لذمیمة،الس ا ف ا أثرھ ان لھ ة ك ردة قرآنی ود مف ع وج ما م

  .مةتالِزة،وُمتساوِق،ُمٍةلفظیَّ بوحداٍت،ومتجاورة  وٍراستكمال الصورة الكلیة،المتألِّفة من ُص
ر انَّ   والمعنى وان كان یرسم الُق         ذم غی م موسیقى ساخرة       لفظيٍ  ھ جاء بنسقٍ  بح،وال اد یرس ل ،یك جمی

  .ةھَلَو ِلن أّوھا المتلقي ِمدرُكساخرة ُی لصورٍة
دی   امن آیة ـ أو بعضھ   ھع أحیانا ما اقتبسوَِّطوُی         نص المستضیف        ثـ أو ح ي سیاق ال وي شریف ف نب

الى   ھ تع ِریم        :(،كما فعل في قول َك اْلَك رََّك ِبَربِّ ا َغ اُن َم ا اْلِأْنَس ا َأیَُّھ ذه         ،)١()َی ھ لھ د تالوت ھ عن ھ قال ي كالم ل ف
ا   ، َكبربِّ َكّروما َغ ، َكعلى ذنِب َكاّرما َج ، اإلنسان ایا أیھ((: مما جاء فیھاآلیة،و ا أنس ك ؟ نفسِ  ِةلكَ َھَب كوم

  .)٢()...)؟ َكیِرن َغِم مرَحما َت َكن نفِسم ِمرَح؟ أما َت ٌةیقَظ َكن نوِمِم أم لیَس ، وٌلُلُب َكن داِئأما ِم
م جاء     بمخا ھ بما بدأت بھ اآلیُةبدأ كالَم         ئلةٍ طبة اإلنسان المفرد والقصد كل إنسان، ث ى سبیل    بأس عل

... ؟ َكك بربِّ ّر،ما الذي غَ ؟ َكأك على ذنِب، لم یكن الغرض منھا االستفھام ، ما الذي جّر)٣(وبیخوالتَّ التقریِع
  ) .ذنوبك(،ال الجمع  )بالذن(ولما كان المخاطب بصیغة المفرد حرص على ذكر المفرد 

ھ  ) َكبربِّ  كّرماَغ:(،والقتباس)َكعلى ذنِب كأّرما َج:(د التمھید بالقولوبع         ا بقول ا آنس  :(تالھ  ِةكَ بھَل كوم
  .یاقي السِّ ، فأصبحت من بناء النصِّ)كنفِس
ذكر           أت ب ي نصھ       )الكریم (لم ی ال ف ة الن سیاق المق ي اآلی ذكور ف د     )ع(الم وبیخ، وعن ع وت سیاق تقری

م      ) ما(االستنكاري باألداة مھ نجده، قد بني على االستفھاالع على النص بأكملاالّط ھ، ث رة من ي مساحة كبی ف
ذهِ  ٍةن رحمَ أما ِم ، وم؟ن ھذا النَِّم ٍةن یقَظاما ِم ، ن ھذا الداء؟ن شفاء ِمأما ِم)ع(یسال نَّ  لھ ا   ال د جرأتھ فس بع

  .)٤(تجاھل المعروف ؟ وھي أسئلة على سبیِل ھاعلى ذنِب
تقامَ  ) الكریم (مع الذكر كاملًة اآلیِةبجاء  )ع(ھولو انَّ        ا اس ر معنًى السیاق ،ال لفظًا وال   لم ھ أدرك انَّ  ،غی

نص،النّ  ي ال ة ف ع اآلی ن تطوی ك فاحس و ذل دور ح ة ت د   لالخطب ا عن توحاه منھ اھر وجلي،اس وع ظ موض
ّو ا،ثم ط ِھقراءتھ ي كالم ا ف رداٍت ع معناھ ف مف الل رص ن خ یاَق َجَسَن م ا س ِھ منھ تعینًا بالتَُّم كالِم اغم س ن

لةِ الصَّ دلّ    عبِّ ة الُماالستنكاریّ  االستفھاماتِ  وتي والترادف المعنوي ،بسلس ارات ی ذه العب اء ھ ى   رة ، وانتق عل
  . والجرس  لفِظعنایتھ بالَّ مبلِغ

  
  
  
  
  
  
  
ً ثانِ    َّ  وظیفُ التَ : یا   .حوي الن
  
مافي  شِفم ولھا القدرة على َكصاِر نحوٌي نظاٌم ، ویحكمھا)١(عالیٍة یاٍتكونیٌة ذات تجّلظاھرةٌ  اللغُة        

  . )٢(،وتصوراتري من معاٍنالفكر البَش
 ِلَممع الحروف والكلمات وینتھي عند الُج عامِلھا النحوي الذي یبدأ بالتَّواللغة العربیة امتازت بنظاِم        

  .نھ خرج ِمق استعماًال لغویًا من العسیر جدًا أن َنوالسیاقات لیحقِّ

                                                
  .٦/٢٢٥شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر  (8)
  . ٦/سورة االنفطار  (1)

  . ٢/٢٤٠جـ ) ٢١٨(نھج البالغة،خ (2) 
  .٢/١٤٠شرح ابن میثم البحراني ،جـ  : ینظر (3) 
  .المكان نفسھ:ینظر  (4)

  دار الشؤون ١٩٨٥،مایس ،عبد السالم المسدي ، مجلة األقالم،ع السنھ العاشرة .حد اللغة بین المعیار واالستعمال ،د (1) 
  ٦:العامة والنشر، بغداد ،ص   الثقافیة     
  المكان نفسھ: ینظر  (2) 



  ٩٧

ي مساحةٍ           ا یَ  ا أّنإلّ  ِةَعواسِ  ٍةشتركَ ُم وقد تداخل الجانبان البالغي والنحوي ف ة    قتعلَّ م ة العربی بالجمل
ن حَ  ا م ا یطرأعلیھ ر ذٍفوم دأ، وذك أخیرٍ، ٍمیوتق ٍفأ وت رٍ  وتعری ي صِ        وتنكی ى ف ر ـ یبق ا كثی لب ـ وغیرھ

  .ساحات كبیرة في المصنفات البالغیة ت لھ مَدفِرن أولویاتھا،وان ُأحویة، وِمالنَّ ِةعالَجالُم
  

ا مِ  ویتمحور التوظیف النحوي حول توظیف الجملة العربیة وما َی        راتٍ عتریھ  ٍری غیَت ىفضي إل  ُت ن تغی
تَ   ملِةالُج ه من أحواِلما تقدم ذكُر زھا كلُّ، وتمتد تلك التغییرات لیدخل في حّی في الدالالت ا یس ن  َعتِب،وم ھ م

ا أثرُ  ٍھیَّ نحِو أسالیبٍ  ي العَ  لھ ا ف دَّ  طاءِ ھ دیثُ   ، اللي للجمل والنصوص  ال یبدأ الح اتھا بالضَّ  وس مائر وانعكاس
  .إلى حال أثناء عملیِة االقتباس  ن حاٍلھا ِمالداللیة عند استبداِل

  
  .الضَّمائر - أ  

ل بالضمیرِ  من ذلك مثال حین           ھ          انتق ھ ل ي كتاب راد ف ة اإلف ى حال ع إل ة الجم ن حال ى    )ع( م لھ إل أرس
اكَ    ((:  لما أرسلھ إلى معاویة ، جریر عبد اهللا البجلي  أذا أت د ف ا بع ابي فاحمِ   أم ةَ كت ى الفَ  ل معاوی  ، صلِ عل

ھِ   الحربَ  فأنَّ اختاَر ، ٍةخزَیُم لٍمِس أو ، ٍةجلَیُم حرٍب ره بیَنیِّثم َخ زِمالَج باألمِر ذُهوُخ ذ إلی ار   ، فأنب وان اخت
  .)٣())الم والسَّ ُھذ بیعَتفُخ لَمالسِّ

ا بحروِف ،بھا المفرداُت ختزلھ تبوُحفة،ودالالت ُمّثمُك بعباراتھ القلیلة حمل معاٍن الكتاُب         ھاوأصواتِ  ، ھ
بُّ ا        : (قولھ تعالى )٤(، واستلھم َھ ال ُیِح َواٍء ِإنَّ اللَّ ى َس ْیِھْم َعَل ْذ ِإَل ًة َفاْنِب ْوٍم ِخَیاَن اِئِنیَن  َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن َق  )٥()ْلَخ
ھِ  لتناسب سیاِق) انبذ إلیھم(بـ )انبذ إلیھ(،مع إبدال د اهللا لیَ    وجَّ الُم حدیث ن عب ر ب ى جری ةَ   ھ إل ى معاوی  خرج إل

تَ  الُم قتاِل  للخروج الى ،والمؤمنیَن)ص والھ( النبيَّ تحّث  ،وھو مفرد،في حین كانت اآلیُة دعى شركین فاس
  .فراد في كتاب اإلمام واإل ، مع في اآلیةذلك صیغَة الجَّ

  
ا حصل        َمویأخذ التعییر َن         ب كم ى ضمیر الغائ طیة أخرى،حین ینتقل بالكلمة من ضمیر المخاطب إل

ول  ن الرس دیث ع ھ(ح طرَّمّم) ص وال وِلا اض وھم ه للق ن  )١(لیبل دًال م وُك(ب ورد  ) میبل ي م اءت ف ي ج الت
  .)٢(االقتباس

 ٌةَنسِ  َكُذتأخِ  ال):( ع(إلى المخاطب في قولھ ،)٣(ر من صیغھ الغائبأو مثلما جرى في تحویل الضمی        
رُ   ،)٤()وم َن وال ا عنص یمن فیھ ة ھ ي خطب القول  ف دأھا ب ي ب دعاء والت كَ :(ال م ل ا تَ  اللھ ى م د عل  ذأخالحم

ى، لك الحمُد(والسیاق ھو سیاق خطاب ودعاء،...)يوتعِط دُ  ، تبتل ك،  الحم دُ  ل ك  الحم دُ  ،إلی ا م  ك،َدـعن  الحم
  .) ك َتَمَظَع ك ،دوَن ،حجب عنَكُم ردت،ا

  .اَلَحذُف  -ب
  

ن                   ا م ا یعتریھ ة لم ي الجمل ِة الواضحِة ف وھو صورٌة أخرى من صور التوظیف النحوي ذي الدالل
  .نقص في تركیبھا البنائي ، لضرورة داللیة 

ُف   ( و عنده ھـ الحذَف بالسِّحر وھ) ٤٧٤،٤٧١(وَشبَّھ الشیُخ الجرحاني ت          لِك، لطی باٌب، دقیُق المس
  .)٥(...)المأَخِذ، عجیُب األمِر،شبیٌھ بالسِّحِر فانَّك َترى بِھ َترك الذِّكِر افَصح ِمن الذِّكر،والصَّمِت في اإلفاَدِة

  : ولھذا المفھوم ـ الحذف ـ مصادیق كثیرة منھا        

                                                
  . ٣/٩حـ ) ٨(نھج البالغة ك   (3)
   . ٣٧/ ١٤شرح ابن أبى الحدید جـ : ینظر   (4)
  . ٥٨/سورة األنفال   (5)
  .٣٦/ ٢،ج)١٤٠( نھج البالغة،خ: ینظر  (1)
ُ َوال تَُكو: ( قال تعالى  (2) َْن تَُكوَن أ َُكْم أ َْین َُكْم َدَخالً ب ْیَمان َ ً تَتَِّخُذوَن أ ْنَكاثا َ ٍة أ ُوَّ َْعِد ق ََھا ِمْن ب ََضْت َغْزل َق ِي ن َّت ُوا َكال َىن ْرب َ ٌ ِھَي أ ة   مَّ

َاَمةِ                       ِی َْوَم اْلق َُكْم ی َنَّ ل ِّن َی ُب ی َ ِھ َول ِ ُ ب ُوُكُم هللاَّ َْبل ََّما ی ِن ٍة إ ُمَّ ُونَ  ِمْن أ ِف ِیِھ تَْختَل   .٩٢/ النحل).   َما ُكْنتُْم ف
ِي اْألَ : ( قال تعالى  (3) َماَواِت َوَما ف ِي السَّ ُ َما ف َھ َْوٌم ل ٌ َوال ن َة ُ ِسن ُْخُذه ُّوُم ال تَأ َی َ إِالَّ ھَُو اْلَحيُّ اْلق َھ ِل ُ ال إ َِّذي هللاَّ َْن َذا ال   ْرِض مــ

                      ُ َُع ِعْنَده َْشف َِما شَ  ی ِالَّ ب َِشْيٍء ِمــــْن ِعْلِمِھ إ ُوَن ب َھُْم َوال یُِحیط ْیِدیِھْم َوَما َخْلف َ َْیَن أ َْعَلُم َما ب ِِھ ی ِْذن إ ِ ِالَّ ب   اَء َوِسعإ
ِيُّ اْلَعظِ                   َ َُو اْلَعل ُھَُما َوھـــــــــ ُ ِحْفظ َُؤوُده ْرَض َوال ی َماَوات َواْألَ ُ السَّ ُّھ   . ٢٥٥/ البقرة) .   .یم ُ   ُكْرِسی

  .٧٠/ ٢،ج)٥٥(نھج البالغة، خ  (4)
  .١١٢:دالئل اإلعجاز،ص  (5)
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    .َحذُف الفاٍعل  -١
  

ُكْم   : ( ، وھو ُمقَتَبس مـن قولھ تعالى)٦())لعمأقواال بغیر :((كقولھ         ْوَن َأْنُفَس َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتْنَس
تقولون أقواال ): ((ع(، انھ اقتباس لمعنى اآلیة الكریمة والتقدیر في قولھ)٧() َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفال َتْعِقُلوَن

و        ، ولعّل سبب حذف ا)٨())لبغیر عم ع المخاطب وھ ًا م ارِه كالم ھ باعتب دّل علی لفاعل وجود قرینٍة عقلیٍة َت
  .الفاعل ، وھنا یتوضَّح حذف اإلیجاز 

  
  
  
  
  .َحذُف الُمضاف  -٢
  
، أي إلى رحمة اهللا ، وھو تعبیر مجازي واضح، ویقابل )١())فّروا إلى اهللا ):(( ع(ومن أمثلتھ قولھ          

ذف المضاف ،    ة       ھذا النوع من ح ھ كقول ین المضاف والمضاف إلی ن   ):((... ع(إضافةً  ب ینتقم اهللا ِممَّ وس
اس شعار الخوِف ،       ِر، ولب بِر والِمَق َظلم َمأكًال ِبَمأكل ، وَمشربًا ِبمشرب ِمن َمطاعم العلقم ، وَمشاِرِب الصَّ

یِف    اِر السَّ الى      )٢())وِدث ھ تع ى قول ا إل وُد ِبن ذي یع ثَ   :(، واّل ُھ َم َرَب اللَّ ا     َوَض ًة َیْأِتیَھ ًة ُمْطَمِئنَّ ْت آِمَن ًة َكاَن ًال َقْرَی
ا كَ          ْوِف ِبَم وِع َواْلَخ اَس اْلُج ُھ ِلَب ا اللَّ ِھ َفَأَذاَقَھ َأْنُعِم اللَّ ـُوَن  ِرْزُقَھا َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِب ، )٣()اُنوا َیْصَنع

ردةَ  ًا     )شعار (حیث أضاف المف اِس الخوِف َتَوخِّی ى ِلب ي خوِف ھوالء النَّ        إل ة ف وٍة وھي المبالغ ٍة َمرُج لدالل
  .ِمّما سواه من أنواع اللباس )٤(التعبیَر بشعاٍر َیدلُّ على قرب الخوِف منھم النَّ الشعار أقرب للَجَسِد

ال              ق فق ض الخالئ ي وصفھ ألبغ ِرهِ   :((وتجّلى ف ا غی ال َخطای ة    )٥())َحمَّ ة المبارك ن اآلی بس م : ،والمقت
ا یَ  ِلَیْح( دیر )٦()ِزُروَنِمُلوا َأْوَزاَرُھْم َكاِمَلًة َیْوَم اْلِقَیاَمِة َوِمْن َأْوَزاِر الَِّذیَن ُیِضلُّوَنُھْم ِبَغْیِر ِعْلٍم َأال َساَء َم : ،والتق

  .)٧(ھو حّمال خطایا غیِرِه ، وُحِذَف الُمبتدأ لوجود قرینٍة عملیٍَّة وِسیاقیٍَّة تدالِن َعلیـھ
  
  .یُم والتَّأِخیر التَّقد  -ج  

وقعي                   ي َم ر ف ن تغّی ق ع داللي، وَینبث وھو حاٌل من أحواِل الجملة العربیة، ذو قدرة على العطاء ال
ل    ةاستجاب " الُمسَند واُلمسَند إلیھ ، َتغّیر في المواقِع ُیصاحبھ َتغّیر في الَمعاني والدالالت ، وھو وكذلك یمث

  . )٨("المراد نقلھ إلى السامع ىلشعوریة ، واألبعاد النفسیة للمتكلم ، والمعنلدوافع نفسیة فرضتھا الحالُة ا
نص              نح ال ھ ، وَیم َند إلی ند والُمس یَن الُمس ماِح ب احِة السَّ ي مس ًة ف أخیَر یعتمُد،حركی دیَم والت والنَّ التق

  .مقدارًا في الحریَِّة للوصوِل إلى َمثاَبةٍ  داللیَّة ُمرَتجاة
ول ب      ولھذ        ر ، والفعل والفاعل والمفع دأ والخب ، والجار والمجرور ،    ھا الفن وجوه ِعدَّة تتصل بالمبت

  .عنھ ِمن والداٍت داللیة ضوَمدى تقّدم كل منھما على اآلخر ، وما َیَتَمخَّ

                                                
  .١/٧١،ج)٢٨(نھج البالغة،خ  (6)
  .٤٤/ سورة البقرة  (7)
  .٩١: خصائص الجملة العربیة، ص: ینظر  (8)
  .   ١/٢٧٩شرح ابن أبى الحدید،ج  (1)
  ٢/٦٩ج) ١٥٣(نھج البالغة خ   (2)
  .١١٢/ سورة النحل  (3)
  .١/١٥٦،ج)٨٥(،خ ١/١٥ج) ٨٣(نھج البالغة،خ::وینظر ١/٠٦٤٤شرح ابن میثم البحراني ج: ینظر  (4)

  ٠٤٧/ـ١ج) ١٦(نھج البالغة خ (5) 
  .١٣/وسورة العنكبوت. ٢٥/النحل ةسور  (6)
  .٨١:خصائص الجملة العربیة في كتاب نھج البالغة ص  (7)
  .التقدیم والتأخیر لون من ألوان حریة اللغة حریة الحركة للمسند والمسند إلیھ في  (8) 
  .٢٦٤:الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العربیة في كالمھا، ابن فارس،ص:ینظر     
  . ٤٠٠ – ١٤:،ص١م،ط١٩٨٧، عمان،عاحمد مطلوب،دار الفكر للنشر والتوزی.بحوث لغویة، د:ینظر     
  .٩٧:ص،كتاب نھج البالغة يخصائص الجملة العربیة ف:ینظر     
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الى         ھ تع ي قول َرْت :( وف وُر ُبْعِث دیم )١()َوِإَذا اْلُقُب ھ تق ھ التأخیر،ان ان حق ا ك ّدم م اء  ، تق ھ ،وج ھ داللت ل
ام    د أعاد اإلم اد    ) ع(لدوافع نفسیة فرضتھا الحالة الشعوریة ،والمعنى المراد نقلھ،لق ب النحوي المعت التركی

اِكُنھا   :((...لھذه اآلیة في وصف الدنیا ا ُمقتِرٌب،وس ألَّتي َقد ُبنَي بالَخراِب َفناُؤھا،َوِشیَد ِبالتُّراِب ِبناُؤھا،َفمَحلُّھ
ِرٌب،َبینَ  َل     ُمغَت لوَن َتواُص اِن ،وال َیتواَص وَن باالوَط اِغلین،ال َیسَتأِنس راٍغ ُمَتش ین،وأھٍل َف ٍة ُموِحِش ِل َمَحلَّ أھ

دَّاِر،      وِّ ال رِب الِجواِر،وُدُن ن ُق اَبیَنُھم ِم ى م راِن، َعَل َرِت      ... الِجی وُر، وُبعِث م األُم ت ِبُك و َتناَھ م ل َف ِبُك َفكی
شّكلت نسیجًا َبّناء  )٣(النحوي الُمعتاد مع أدواِت السؤال على سبیِل االستنـكار، واعادة التركیب )٢())الُقُبوُر؟

ائلھ  وٌر،وبعِثَرت       :(في وحدٍة ُمتناغَمِة تَضع الُمتلقي في َحیرٍة واعتبار ،في تس م األُم و َتناھت ِبُك م ل َف ِبُك َفكی
  ).الُقُبوُر ؟؟؟

یرة،           ل القص ف الجم ي رص یاق ف ة الس ت موافق د  وتمّثل جٍع واح ي َس ا ف ین منھ لَّ اثنت َل ك ي جع والت
ا  ( التراِب بناؤھ ا ، ب الخراِب فناُؤھ ِرب  (، ) ب اكنھا ُمغَت ِرب ،س ا ُمَقت راٍغ   (، ) محّلھ ین، َف ٍة ُموِحش َمَحّل

ران   نال َیسَتأِنسو(، ) مَتشاِغِلین دار    ( ،)ِباألوطاِن ، َتواصل الجِّی و ال وار، وُدن رب الِج ى  ( ، ) ُق ِھ الَبل ، بَكلَكل
  ).األمور،القبور( ،)ذلك المضَجع، ذلك المسَتوَدع( ،)الَجنادل والثَّرى

ن              د التَّعجب ِم ھ  ُیفی وبناء الفاعل للمجھول فیھ تركیز االھتمام على الحدث ، وأالستفھاٌم المصاحب ل
  . یدل على الحركة واالضطراب) بعثر( َھوِل یوٍم ُتعبَثر فیِھ القبوُر ، والفعل الرباعي

ادُّون    ىال یحص):((ع(وھكذا فرض مقتضى الحال تقدیم المفعول بھ على الفاعل في قولھ         اَءه الع نعم
  .)٥() َوِإْن َتُعدُّوا ِنْعَمَة اللَِّھ ال ُتْحُصوَھا ِإنَّ اللََّھ َلَغُفوٌر َرِحیـــٌم :( ،فھو ِمن قولِھ َتعالى)٤())

أداةِِ           ِد أهللاِِ ب د َحم ي  بدأ كالَمھ بع ن أدوات         )ال(النَّف ا ِم َع غیِرھ نص َم ى ال ت أداًة ُمتسلطًة عل ي َظلَّ ،والَّت
وي  ام النح ق النظ ھ وف ي كالم ل ف ي واألص اءه يال یحص (النف ادون نعم عین؛ ) الع ي موص ر ف ع التغیی فوق

ى  ، داللة على كثرِتھا،وبیاِن عظمِة فضِل اهللا،والثانیة في تقدیِم )نعمائھ(ب ) نعمة(أولھما إبدال  المفعوِل عل
  .الفاعِل داللًة على التعظیِم 

ع            م ،     : (أما فیما َیتعلَّق باألمِر األوَّل ، َنِجد أنَّ السیاقَ ، سیاق جم دون ، ھم ائلون ،عاّدون ، مجتھ ق
صفتُھ :     ( ، وعند الوصول إلى صفات اهللا عز وجل عمد إلى اإلفراد ، للداللة على التوحید فقال..) فطن
دود ، أجل   ، َحد ھ          ) ّ، نعت ، َموجود ، َمع ھ ونعم ى شمولیة آالئ ة عل ق للدالل ع للخالئ ، وذكر صیغة الجم
  ...).رفطر الخالئق ، نشر الریاح ، وتد بالصخو:( مثل

ِھ أھ    " ھي التي أوجبت ذلك النَّ العرب  مأّما في التقدیِم، فداللة التعظی        ذي ِبَبیاِن دِّمون الَّ م كأّنھم إّنما ُیَق
  .)٦("لھم ، وھم ببیانِھ أعنى ، وان كانا جمیعًا یھمانھم ، ویعنیانھم 

ار                    دیِم الج ي تق ك ف ل ذل ا ، وَتمّث ِة م ًا لدالل بس َطلب نص المقت ة ال ي بنی أخیُر ف دیُم والت ري التق ویج
ھ  اب بعث ي كت رور ف فات            )ع(والمج ذّكرًا بص ا وم ف ـ واِعظ ن حنی ان ب رة ـ عثم ى البص ھ عل ى عامل إل

ؤمنین ا ِدھِ    :(( لم وف معاھ وَنھم خ ٍر أسھَر عی ي َمعَش ذكِر    مف ت ب وُبھم، وَھمَھَم اِجعِھم جن ن مض ،وتجاَفت َع
  .)١())ربِِّھم شفاُھُھم

اد             ن الَمع ًا م انصّب الحدیُث لرسِم صورًة للمؤمنین بدقٍَّة تفصیلیةٍ ، تشریحیة لبیان َسَھِر عیوِنِھم َخوف
ن المض  وُبھم ع اِة جن ن    ، ومجاف دیث ع و ح بیح ، وھ ذكِر والتس فاِھِھم بال ِة ش داً ، وَھمَھم یة وتعب اِجع خش

اد     (األفعال الَعِن اآلالِت التي قامت بذلك،من ھنا قدََّمھا على الفواِعل لھا، ى خوِف الَمع وِن عل ھر العی ، ) َس
ى الشفاه    (، و) ُمجافاِة الَمضاِجع على الجنوِب(و ذكر عل ذ   ) َھمَھَمِة ال ل ھ ي مواضع    ، وتكرر مث دیم ف ا التق

  .)٢(أخرى من النھج

                                                
  ٤/سورة االنفطار (1) 
  .٢٤٧-٢/٢٤٦ج ، )٢٢١(،خ غةنھج البال  (2)
  .٢/١٥٠شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر  (3)
  .١/٧، ج)١(نھج البالغة ، خ  (4)
  .١/٤٨شرح ابن میثم البحراني ، ج: وینظر، ١٨/سورة النحل  (5)
  ،مكتبة الخانجي  ھـ ، ت عبد السالم محمد ھارون، )١٨٠(بوبة ت یبن عثمان قنبر الملقب س وأبو بشر عمر كتاب،ال  (6)

  .٣٤/ ١م،ج١٩٨٨، ٣ط  مصر ،      
  .٣/٨٤جـ ،)٤٥(نھج البالغة ك  (1) 
  ، وتقدیم )یدرك األبصاَر (على) بصٌر ُھلم یدرُك(، وتقدیم )مره في َغ الموِت مَن:( كما في تقدیم الجار والمجرور في (2) 
  .)الباطل على الحق     
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   :التَّعِریُف والَّتنكیر -د
ھ           رف بأنَّ ن  " ویَع ظ م ى اللف وى أن یخل ھ أداة س یس ل ا ، ول ي كالِمھ رِب ف الیِب الع ن أس لوٌب م اس

د          ده بواح ف لیحصر نوعھ ویقی أتي التعری م ی ًا ث ا مطلق  أدوات التعریف ، واألصل في الكلمة التنكیر لكونھ
  .)٣("من اوجھ التعریف المعروفة عند النحاة 

ھ              ي قول ِھ ف دأ ب ر نب ِة التنكی د ،       ):(( ع(ولّما كان األصُل في الكلم ا َبعی دید وَقعُرھ ا َش ارًا َحّرھ وا ن واّتق
  .)٤()) وُحلیُتھا َحدید ، وَشرابُُھا َصِدید

ْم َتْفعَ  ( مّثل المقطُع ِظًال لقولِھ َتعالى         ِإْن َل اَرُة          َف اُس َواْلِحَج ا النَّ ي َوُقوُدَھ اَر الَِّت اتَُّقوا النَّ وا َف ْن َتْفَعُل وا َوَل ُل
و          ) نارًا(وَمحل الشاھد ھو  )٥()ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن  نص ھ ي ال ر ـ ف ة ـ والتنكی ي اآلی ، والفارق بیَن التَّعرف ف

ِل    یِم والتھوی ي التَّعت ل ف ا ُیوِغ یاق  وتنكیرھ ي السِّ ارٌق ف ورھا ، ف ن تص ة ال َیمِك رة ُمبَھم ت نك ا، مادام منھ
ِل    اِم والتَّھوی وتترك المتلقي في فضاءاٍت رحبٍة ال یتسطیع اإلمساك بصورة لھا، فھو إذن تنكیٌر الرادِة اإلبھ

.  
ردة           د المف ف عن ل نق س ( وبالمقاب ھِ   )٦()راِك ي قول ا ف ـار  ) : ع(حین عرَّفھ ِل األمص ّص ألھ و یق وھ

 موساَرعناُھ: ((... ھ واھل صفین بعد أن وَقَعت الحرُب ثم َطَلبوا منھ ـ اصحاب صفین ـ الصلـح   ماجرى بین
،حّتى استباَنت علیھم الُحجَُّة، وانقَطَعت منُھم الَمعِذَرُة َفَمن تّم على ذلَك ِمنھم َفھو الَّذي أنقذُه اُهللا اإلى ما َطلُبو

رَّا  راِكس      ( ،)٧())ِكسمن الَھَلَكِة،وَمن َلجَّ وَتمادى فھو ال و ال ادى فھ ّج وَتم ن َل ف  ) َم الم  ب والتعری االلف وال
  . أراد القول انَّھ ـ الُمَتماِدي ـ ھو الراكس لیَس ِسواه )ع(َیعكس توكیدًا ُویفید التخصیَص والَقصَر، وكأنَّھ

   :األَساِلیُب  -ھـ
َي،    دخلت األسالیُب حیِّز التوظیف النحوي ، حیَن وظََّف اإلماُم          َر ، والنھ االستفھاَم والتوكیَد ، واألم

  . والنداَء ، والنفَي ، والتوكیَد في خطِبِھ ، وكتِبِھ ، وحكِمِھ ومواعِظِھ
ّل               َك،إذ لك َتدعى ذل ذي اس دیَّة،والتَّوظیف الَّ یَّة والَقص ن الغرض أى َع الیب ِبمن ار األس ن إحض م یك ل

  على َحّد َسواء ) علم المعاني(َنت بِھ في المؤلفاِت النَّحویة،والبالغیةأسلوٍب أدواُتُھ التي ُعِرَف ِبھا،واقتر
 أسلوُب االستفھام، -١

تفھا         ر االس م یقَتِص ط     ُمل م فق ِب الَفھ ى َطل ى معن اإلقراِر ،      )١(عل رى ك ى دالالت آخ رج إل ل یخ ،ب
م النحو     واالستنكاِر والتعجِب ، ونجح اإلمام في توظیف ھذه األغراض المجازیة ، والت  ن َرِح ي انطلقت م

دعكم       : ((... لدالالٍت یبتغیھا ، كقولھ في خطبِة المالحم ب، وتخ م الَغیاِھ َھ ِبك ذاِھب ، وَتتی م الَم أیِن تذھب بُك
ـاب       ٍة إیــ لِّ َغیب اب ، ولك ٍل كت لِّ اَج ، وخرج االستفھام    )٢()الكواِذب ؟ وِمن أیَن تؤتون ، وأنَّى ُتؤَفكون فلك

ى        ): (ع(جازیة أخرى كالتعجیِز في قولھعنده إلى أغراض م ون ، أنَّ َن تؤت ن ای وُن ، ِم م الظن ذھب بُك أیَن ت
  ).ُتؤَفكون

ال  ):((ع(ھذا االستفھام في قولھ لوتكرَّر مث        اص أو َخ ا  ٍصَھل ِمن َمن را   ٍذ، أو مع الٍذ ، أو ف أو  ٍرأو م
ا اذا تَ  ٍرَمح دقون؟ أم ِبم َن تص ون؟ أم أی أّنى ُتؤَفك رون؟أم ال ؟ ف ى   )٣())غت دلُّ عل تفھامیٌَّة ت لٌة اس ، سلس

ریمِ )٥())ِبربَِّك  َكما َغرَّ: ((، وخرج بھ إلى التعجِب كقولھ)٤(التقریــِع  )٦(، وھو قوٌل مأخوٌذ من القرآِن الك
.  

                                                                                                                                                   
   .٢/٧٠جـ  ،)١٥٥(المصدر السابق خ : و  . ١/٧٨جـ  ،)٣٣(نھج البالغة خ : ظرین     

     ١٣٩./٣جـ ) ٦٦(، ك ٢/١٨٥ج ) ١٨٨(،خ ١/٧٦ج  ،)٣٢( المصدر السابق خ: و          
  ٦٦:، ص١٩٨٨منیر سلطان ، منشاة المعارف اإلسكندریة،. بالغة الكلمة والجملة والجمل، د (3) 
  .١/٢٣٢ح ،)١١٦(نھج البالغة خ   (4)

  .٢٤/سورة البقرة  (5) 
(6)   " ُ ََضلَّ هللاَّ َْن تَْھُدوا َمْن أ تُِریُدوَن أ َ َِما َكَسبُوا أ ْرَكَسھُْم ب َ ُ أ َْیِن َوهللاَّ ِئَت ِیَن ف ِق َاف ن ِي اْلمُ َُكْم ف َما ل َ ُ ف َھ َْن تَِجَد ل ل َ ُ ف ِِل هللاَّ    َوَمْن یُْضل

یالً           ِ   . ٨٨/ النساء"  .       َسب
  .  ٣/١٢٦حـ ) ٥٨(نھج البالغة خ ك   (7)

   ٦مازن المبارك دار الفكر،بیروت ط . ه تحقق د(  ) مغني اللبیب عن كتاب االعاریب،ابن ھشام األنصاري ت : ینظر (1) 
  ١٢١:م ، ص١٩٨٥             

  ) استفھام(مادة  ، وتطورھا،معجم المصطلحات البالغیة: وینظر     
  ٢٠٨/ ١جـ ) ١٠٤(نھج البالغة خ  (2) 
  ١٤٤ـ ١/١٤٣جـ ) ٨٠(خ ،المصدر السابق  (3)
  .١/٣٩٢شرح ابن میثم البحراني،ج  (4)



  ١٠١

ر          ى التنكی ارًا          :((و إل ى آث ارًا وابق وَل أعم بلُكم أط اَن ق ن ك اكِن َم ي َمس ُتم ف ول    )٧())ألس و ق وھ
ـسُمقت ھ )٨(ب راء كقول و):((ع(، أو لإلغ م   نأال تحّب ر اهللا لك ھ )٩())أن یغف ي قول ر ف َن ):((ع(، أو للتحس أی

  .)١٠())إخواني الَّذینَ ركبوا الطریَق ومضوا على الَحقِّ ؟
  
 . اسلوُب األمر  -٢

دِّه   واألمُر من األسالیب التي حظیت بنصیٍب وافٍر مَن التوظیف عند اإلمام في نھجھ،ولم ی        د ح قف عن
تعال    ِة االس ن جھ ل ِم ب الفع ھ طل ي كون رف ف زام ءالص ح   )١(واإلل اء للنص ا ج دودة، وانَّم ِھ المع ،وبأدوات

ون    ):((.. ع(واإلرشاد ،كقولھ ي تك ام الت فاسَتدِركوا َبقیََّة أّیاَمكم،واصِبروا لھا أنفَسكم فإنَّھا قلیٌل في كثیِر األّی
الى   )٢())َموِعَظةمعكُم فیھا الغفلُة والتشاغُل عن ال ِھ   تع ِبْر  :       ( وھو نصٌح وارشاد اقتبسھ من قول َواْص

یُد ِزیَنَة اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوال َنْفَسَك َمَع الَِّذیَن َیْدُعوَن َربَُّھْم ِباْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ ُیِریُدوَن َوْجَھُھ َوال َتْعُد َعْیَناَك َعْنُھْم ُتِر
  . )٣()َنا َقْلَبُھ َعْن ِذْكِرَنا َواتََّبَع َھَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا ُتِطْع َمْن َأْغَفْل

اِنِتینَ    :( ومن قولھ تعالى       ِھ َق وا ِللَّ َطى َوُقوُم ى     )٤()َحاِفُظوا َعَلى الصََّلَواِت َوالصَّالِة اْلُوْس ذا المعن ذ ھ اخ
ة   یغتھ االمری الِة،وحافظُ  (( ٠٠٠٠٠٠:بص َر الصَّ دوا أم اتعاَھ ن   )٥())وا َعَلیھ ر م رج كثی ،وخ

  . )٦(إلى ِمثِل ھذا األمر)ع(االمرعنده
  .اسلوُب النھي -٣

، وقد یخرج إلى غیر غرضھ الرَّئیس ،  )٧(و النھي ، ھو طلب الكفِّ عن الفعل ، ِمن جھِة االستعالء       
ي االستسقاء  ) ع(إلى أغراض مجازیة أخرى ، كالَّدعاء مثًال في كالم لھ  َك َنشكو      ال: ( ف ا إلی ا َخَرجن م اِِّن لھ

ُب          ا الَمطال ة وأعَیتن اِحُط الُمجِدَب ا المق َوِعرة ، وألَجأتن ایُق ال ا الَمض یَن أجاءتن ك ، ِح ي َعلی اال یخف َك م إلی
ال تُردَّن       ا َنسألك ف م اّن ین ،    االُمتَعسرِة ، وَتالحَقت علینا الِفَتُن المسَتصِعَبة ، اللھ ا واِجِمع اِئبِین والَتقلبن وال  خ

  . )٨()تخاطبنا بذنوِبنا ، وال تقاِیسنا بأعماِلنا
الى         ھ تع ُھ    :( عنَد سماِع المقطع األخیر یعود المتلقي إلى ثقافتِھ القرآنیة،ویتذكر قول ى َقْوَم اَر ُموَس َواْخَت

َفَھاُء       َسْبِعیَن َرُجًال ِلِمیَقاِتَنا َفَلمَّا َأَخَذْتُھُم الرَّْجَفُة َقاَل َربِّ َلْو ِشْئَت َأ َل السُّ ا َفَع ا ِبَم اَي َأُتْھِلُكَن ُل َوِإیَّ ْھَلْكَتُھْم ِمْن َقْب
ا َواْرحَ  اِفِریَن     ِمنَّا ِإْن ِھَي ِإلَّا ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبَھا َمْن َتَشاُء َوَتْھِدي َمْن َتَشاُء َأْنَت َوِلیَُّنا َفاْغِفْر َلَن ُر اْلَغ َت َخْی ا َوَأْن ْمَن

  .مجازي  ٍرإلى دعاء وَتضرُّع ، باستفھاٍم خرج إلى أم ،ھنا أمٌر خرَج)٩()
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  ١٠٢

  .اسلوُب النِّداء -٤
  

لو         و أس داُء ھ ام    ٌبو الن وص اإلم ي نص دَّة ف ور ِع راءى بص د   ) ع(ت ب عن الیب الطل ن أس و م ، وھ
   )١(الَنحویِّین، والبالِغیِّین،وُیراد بھ تنبیھ الُمخاَطب

ھ           األداة كقول ون ب د یك ھ           ) : ((ع(وق ل فی رض تتّنص دنیا غ ذه ال ي ھ تم ف ا ان اس إّنم ا الن أّیھ
ا أرا     الیعزز ھذ) إنما(،وأّكد قولھ بالقصر عبر االداة)٢())المنایا ى م ھ إل ة    دالمعنى،ویستنفره للتنبی ھ برفق بیان

د   ذا  لوھو اإلنسان،وتكّرر مث   ،استعارة مكنیة شخص فیھا المنایا وجعلھا تتبارى على غرض واح األمر   ھ
  .)٣(في غیر موقع في النھج

  
ام   ):((ع(ویستجلب ھذا االسلوب أحیانا بالتكرار اللفظي كقولھ        ي األیت راِنكم   ... اهللا اهللا ِف ي جی ... اهللا ِف

  .)٤(...))اهللا اهللا ِفي الجِّھاد... اهللا ِفي بیِت ربِّكم ... اهللا اهللا ِفي الصالة ... اهللا اهللا في القرآن 
  
  .ب النَّفيأسلو -٥
  

ھِ              ت ب ر أدواٍت ُقِرَن ل ِعب الف اإلثبات،والُمتَحصِّ و خ ف النحوي،وھ ي التوظی ي دوُره ف  )٥(وللنف
وٍط  ): ((ع(وأخرجھ اإلمام ـ بقدرتِھ الفنیة ـ إلى أغراض مجازیھ أخرى كالتعظیم في قولھ   الحمُد هللا غیر َمقن

ُؤسٍ    ِھ وال َمی ن ِنعمِت ھِ      من َرحمِتھ،وال َمخلٍو ِم ن عبادِت ِھ،وال ُمستنَكف ِم ن َمغفرت ن    )٦())م ذي اقتبسھ م ، وال
ذُّنُ      : (قولھ تعالى ُر ال َھ َیْغِف ِھ ِإنَّ اللَّ ِة اللَّ ْن َرْحَم ًا  ُقْل َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن َأْسَرُفوا َعَلى َأْنُفِسِھْم ال َتْقَنُطوا ِم وَب َجِمیع

ي           ، مع )٧()ِإنَُّھ ُھَو اْلَغُفوُر الرَِّحیُم  ح واإلرشاد ف ى النص ة إل انتج نقل ي ، ف ى النف العدول من صیغة النھي إل
أس واالستنكاف ،       ) ع(االیھ المباركة إلى صیغة التعظیم في قولھ وِط ، ، والی النفي لصفِة القن والمستجلب ب

  . )٨(ولھ غیر موضع آخر
  

ن      :(( داِئِھ فقالأو للنصح حین اقتبِس نصًا قرآنیًا اقتباسًا مباشرًا في حقِّ أع        نھم ِمَح ا وَع ع َعنَّ أن َترَتِف ف
ا      بفال تذَھ" البلوى احملھم ِمن الَحقِّ على َمحِضھ،وان َتكن األخرى  یٌم بم رات إن اَهللا عل یِھم َحَس نفُسَك عل

  .)٩("))َیصَنعون 
  داللٍة توكیدیة  ویخرج بھ اإلماُم للتھدیِد والوعیِد بلفٍظ غیر ُمباشٍر قریٍب من نّصِھ القرآني مع       

  
د   : ((عن النار)ع(تتحّصل بأدواة التوكید تارًة وینفي الشك تارًة أخرى كقولھ ن الظالمین ببعی  )١())وما ِھَي م

.  
ھ              ا كقول ة م ي حقیق ون لنف ـِھ        ) : ((ع(وقد یك ى نفســــِـ ًة عل ھ السالم ِخیف وِجس ُموسى علی م ُی ،  )٢())ل

  .)٣()ْوَجَس ِفي َنْفِسِھ ِخیَفًة ُموَسى َفَأ: ( والمقتبسة من قولھ تعالى 
ن موسى           وَف ع ى الخ د نف ذي   )ع(لق یاق ال الل الس ن خ ُھ م ذي َنَتفھََّم ي الیقین،ال نص القرآن تنادا لل اس

ھ    ي قول ا ف ي الخالص ، كم ى النف ة عل اء الدالل ع بق بس،أو م ح الَّل ریفًا) ع(یوض ًا ش دیثًا نبوی ًا ح ال :((ُمقتبس
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  ١٠٣

ما ):         (( ع(،أو كما في قولھ)٤())قلُبھ حّتى یستقیَم لساُنھ  َمعبٍد حّتى َیستقیم قلُبھ،وال یسَتقیإیماُن  میستقی
  .  )٦(،وھو اقتباٌس لمعنًى قرآني)٥())َمن اقَتَصد َلعا

ي آٍن             د ف ِي توكی ِة نف ٍذ بمثاب ھ،فیكون حینئ ت نقیَض ٍر ما،وتثبی دفِع أم َي ل ف النف ا ُیوّظ ولُربَّم
  .)٧())لم َیِلد َفیكون َمولودًا،ولم ُیوَلد فیصیر َمحدودًا):((ع(ٍد،كقولھواح

ْد  :( ھاتان الجملتان ُتشیران إلى قولھ تعالى        ن       )٨()َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَل ي الصفاَت اإلنسانیة ع وٌل ینف و ق ،وھ
ن اهللا    فات ع ذه الص ي ھ ي لینف ر القرآن ذا التعبی اُم ھ د اإلم ذات اإللھیة،واعتم ِة ال ي بمثاب و نف لَّ وعال،وھ  ج

  .التوكیِد على تنزیِھ اهللا عنھا،ھو نفي صفاٍت الثباِت صفاٍت ُمقابلة،انَّھ نفُي السلِب الثباِت اإلیجاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .أسلوب التوكید -٦
 

ات   الَت حیَن): (ع(ویَتحّقق بأدواِتِھ المعروفة ، أو باعتماد ِصَیٍغ َتدّل علیھ كما في قولھ          مناص، َھیھ
ھ إضاءاٌت           )١()َھیھـات ھ ،ول ذي استقى من ي ال نصِّ القرآن ى ال ومقطعھ األول اقتباس من السَّھِل إرجاعِھ إل

ھ  : داللیٌَّة وي فقول :( أفادت استحالة العودة واإلرجاع ، وأخرى سیاقیة فنیة ، أّطلت بالتالؤم الصوتي والمعن
ي       امتداد صوتي لذلك التحسر ) ھیھات ، ھیھات ـدود ف ـرار الم ك االستحالة ، وتك ـر لتل ( ، وتوكیـد وتذكیـ

  . أفاد ـ من حیِث الالشعور ـ ذلك التوكید ، واإلیغال في التَّیئیِس منـھ ) الت ، َمناص ، َھیھات ،َھیھات
الى             ھ تع اس قول ي اقتب د،كما ف َیْحِمُلنَّ  : ( أو باعتماد صیغِة المبالغة الدالَّة على التوكی اًال   َوَل اَلُھْم َوَأْثَق َأْثَق

ُرون   اُنوا َیْفَت ال )٢()َمَع َأْثَقاِلِھْم َوَلُیْسَأُلنَّ َیْوَم اْلِقَیاَمِة َعمَّا َك ِره   ):(( ع(، فق ا َغی ال َخطای ردٌة   )٣())َحمَّ ال مف ،وَحمَّ
  . ُمكتِنزٌة بالدَّاللِة التَّوكیدیَّة، ولھا قدرة االشتراك في رسِم صورٍة َبیاِنیٍَّة 
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  .التوظیُف الَبالِغي : ثالثًا  

  
ادر             ا والق ف أنواعھ ة بمختل َوِرِه البیانی ي ِبص ِرف األدُب العرب ا ھ  ةُع ار م ى إظھ ر  وعل ي غی عقل

فا     یة،أو إض ورة حسِّ وس بص َف،         ءَمحس ا العواط ات فتمنحھ ادات، والحیوان ى الَجم انیة عل فاتٍ  إنس ص
ذا     ءفاواإلحساَس،والشعوَر، أو إض دیعي،ویقوم ھ الفن الب الزینَة، والجمالیَة على النّص بما ُعِرف فیما بعد ب

  .التوظیف على َخرِق َمنِطق العالقات المألوفة في اللغة العادیة، وخصوصًا في االستعارة والكنایة 
نص النھجي ، وال یتعل        ) ع(وقد نجح اإلمام        ي ال ھ ف ك كّل ف ذل اِت   ا قـ أّیما نجاح ـ في توظی ُر بإثب ألم

دار     -ذلك ـ فھو فارُسھا وصاحُب قدحھا الُمعلَّى  ا مق ى لن ،بل ھو وقوف عند بعض من تلك النجاحات، لیتجّل
د   متوظیفھ البالغي بفنونھ البیانیھ والبدیعیة ، وفي علم المعاني ، بدءًامن التجسی ، فالتشخیص ، وانتھاءً  عن

  .ائیة صوره البیانیة التشبیھیة واالستعاریة والكن
  
  .الَتجسیُم والتَّشخیُص  -أ 
  

اد               ات،حتى نك ا المعنوی رى فیھ یةٍ ، فن مٍة حس ور مجس ي ص رَّداِت ف یاغة الُمج و ص یُم ھ التجس
  . )١(نلمسھا،ونراھا، وتخرج بنا من المجال العقلي إلى المجال الحسي

اني ت            اھر الجرح د الق رى الشیُخ عب یَم ) ھـ ٤٧٤( وی تعارة ،   أنَّ التجس ائِف األساسیة لالس ن الوظ م
ا      )٢("المعاني الخفّیة بادیةً  جلّیًة " فنرى من خاللھ  ا ال حی ِھ الشاعُر م ھ   َة، والتشخیص ھو أسلوب ُیحي ب ل

اد      وبھ ُتطَلق وان ـ والجم ى الحی اّنیٌة عل ى فضاءاٍت         )٣(صفاٌت إنس ل عل ا ـ التجسیم والتشخیص ـ َنِط ، وبھم
  .إلى رؤیةٍ  بصریٍة لمكونات معنویٍة من العسیر تصورھا لوالھما جدیدٍة َنِصل من خاللھا

                                                
  ٢٧٥:ص ،م١٩٧٩ھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،احمد عبد الصاوي ال. فن االستعارة، د: ینظر (1) 
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  زلوھما َعِن وذھب الدكتور شوقي ضیف إلى الَتعامِل َمع الَتجسیِم والتشخیِص كما تََعامَل َمعھما الغربیون ِحیَن َع            
  .ألمجاز             

  . ٢٣٦:،ص)ت. د( الفن ومذاھبھ في الشعر العربي، دار المعارف، مصر،:ینظر     
  .٩٣١:ص، م١٩٦٩، ٣نماذج في النقد األدبي وتحلیل النصوص، ایلیا حاوي،دار الكتاب اللبناني، ط:ینظر  (3)

  ،  ١٩٨٢نصر حامد أبو زید، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت،. االتجاه العقلي في التفسیر عند المعتزلة، د:ینظر     
  . ١٠٧:ص            

  .  ٦٤، ١٩٦٣التصویر الفني في القران، سید قطب، دار المعارف، مصر،:ینظر     



  ١٠٥

ھ         ك قول ة ذل ن أمثل ھ) ع(م ة ل ي خطب ذافیِرھا،ما  :(( ف ت بح ى وّل اقِتھا ، حتَّ ي س ُت َلِف ا واِهللا إن كن أَم
  .)٤()) نِبِھ ضِعفُت وال جِبنُت ، وانَّ َمسیري ھذا لمثِلھا ، َفألنقَبّن الباطَل حتَّى یخُرَج الحقَّ ِمن َج

ُھ   :( بدأ التجسیُم في التوظیف االستعاري والُمقَتَبس من قولھ تعالى        ِل َفَیْدَمُغ َبْل َنْقِذُف ِباْلَحقِّ َعَلى اْلَباِط
ّس واإلدر  )٥()َفِإَذا ُھَو َزاِھٌق َوَلُكُم اْلَوْیُل ِممَّا َتِصُفوَن  الم الح ل  ، وبذلك نقل إلینا معنىً  ُمَجّردًا إلى ع اك ، نق

َر التوظی        ِع اإلدراك البصري ، ِعب ى موق ذھِن إل الِم ال ة     فلما كان َمركونًا في ع البالغي لالستعارِة المكنی
ھِ      ِة قول قَّ بقرین َع الح ذي ابتل الحیواِن ال ل ب بیِھ الباط ي تش ة ف ھ ):(ع(الواقع ن َجِنب ن  ) ِم ٌة م ي ِخّصیص وھ

  )١() في الدنیا دائمًا،وان َغطَّاه الباطُل وجود الحقِّ ( َخصائِص األجساِد ،والعبارة تفید 
ِھ ،            نَّفِس ب ِة ال وي ِأللَف ن الَمعن ح م ي أوض وِم ، والحسِّ ى المعل وِل إل ن المجھ ٌة م ق نقل یِم تتحق بالتجس

وٍم                 ن معل اٍل م ِة انتق ا بمثاب وي فإنَّھ ى المعن ي إل ن الحسِّ ُة م ا النقل العلِم ، أّم ا ب ِة َوعِیھ ذ بدای ا من ى وتعودھ إل
  . )٢(َمجھول
أصَفیُتم  باألمِر َغیر أھِلِھ ، وأوردُتموه َغیر َمورِدِه ، وسینتقم اُهللا ِمّمن ظَلَم ، ):(( ع(ومنھا أیضا قولھ       

اِر   مأكًال بمآكل ، ومشربًا  ِبمشرب ِمن َمطاعِم الَعلقِم ، وَمشارِب الصَّبِر والِمَقر وِلباِس ِشعار الِخوف ، وِدث
  . )٣())اّنما ُھم َمطایا الَخطیئاِت ، َوَزواِمِل أآلثاِمالسَّیِف ، و

ة            ة معروف ردة قرآنی ا       )٤(والخطیئات جمع للخطیئة ، وھي مف م الخطای ٍب استعاري َجّس ت بتركی اقترَن
ي ،   ٍة وھ تعارٍة ثاِلَث تعاریَُّة باس ورُة االس ذه الص زَِّزت ھ دھا ، وُع وِف( وَجّس اِس الَخ ن قو) ِلب أخوذ ِم ھ الم ل

َرْت بِ              : ( تعالى اٍن َفَكَف لِّ َمَك ْن ُك دًا ِم ا َرَغ ا ِرْزُقَھ ًة َیْأِتیَھ ًة ُمْطَمِئنَّ ْت آِمَن ًة َكاَن َثًال َقْرَی ُھ َم ِھ  َوَضَرَب اللَّ َأْنُعِم اللَّ
  .)٥()َفَأَذاَقَھا اللَُّھ ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعون 

ي التوظی          ح ف اس      ونج ن عب ھ اب ن عم ى اب ھ إل اب بعث ي كت یم ف ى   ) رض(ف التجس ھ عل و عامل وھ
اِني    : (البصرة،مقتبسًا صورة استعاریة مجّسمھ لما ھو معنوي من قولھ تعالى ْن ِلَس َدًة ِم ال   )٦()َواْحُلْل ُعْق فق

  .)٧()َفحاِدث أھَلھا باالحساِن إلیِھم،واحُلل ُعقدَة الَخوِف َعن قلوِبِھم :( ناصحا لھ
َل ورمَزل          ذف الحب دَّة ، فح ة والِش امِع الغلظ ِل بج وَف بالحب ّبھ الخ ن لوازمِ   ُھَش َي ِم ي ِھ دة الت ، ِھبالعق

من والي ) ع(فالخوف َحبٌل ُیَضیِّق األنفاَس ، ویغل األیدي واألقدام وَیمنعھم عِن الحركِة ، لذلك طلِب اإلماُم
َب موسى   البصرة أن ُیزیل عن أھِل البصرِة ، عقدة الخوِف  ا َطل ال    )ع(َعنُھم،مثلم ِھ حین ق ن َربِّ ل  : (ِم واحُل

  ) .ُعقدًة ِمن ً ِلساِني
ھ یتفاعل                  ي وَتجعل ي المتلق ؤثر ف ا ت فاالستعارة ـ من خالل التجسیم ـ حین ُتوضِّح المعنى وتكشفھ فإنَّھ

  .)٨("ُیخاطب الشعوَر واإلحساَس َلدى الُمتلقِّي " مع النص، فاإلیضاح 
ا ال تؤدیھ             ال ، أو انَّھ ذه األعم ل ھ ام بمث ن القی ز ع ة تعج َة العادی تعارة،   اإنَّ اللغ ا االس ا تؤدیھ ِمثلم

ح    ذلك یتوّض وللكشف َعّما یجول في الذھن من أفكاٍر الُبدَّ ِمن التوظیف البالغي للوصول إلى التجسیم ، وب
  .  )٩(حاِسیسفي َطیَّاِت العقِل والقلِب من دالالتٍ  وَمعانٍ  وأ رما یدو
اص؟      : ((... في خطبة لھ) ع(ومَن التشخیص قولھ         ین َمن ُة ، والَت ِح ت الغیل ُة واقبل وَقد أدَبرت الحیل

ا ذھَ  َب م ات ، وذَھ ات ماف د ف ات َق ات ھیھ ا  َبَھیھ اَل بالھ دنیا لح ت ال یِھم" ، ومض ت عل ا بك َم ماُء  ف الس
َرین اواألرُض،وما كانو ي تشخیص السماء        )٢(اآلیة ، لقد َمّثلت)١(")) منظ ق ف ًا َتحقَّ یًا توظیفی مظھرًا اقتباس
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  ١٠٦

ي       ِة ف ى ذروِة الُمبالغ ا إل واألرض ، وإظھارِھما بھیئةٍ  بشریةٍ  من خالل القدرِة على فعِل البكاء ، فیصل بن
  . ب، فذھَب ِمنھا من غیر زاٍد ، وقد فاَت مافاَت وذھَب ما ذھ)٣(تحقیِر َشآِن َمن َغرَّتُھ الدنیا

دًا ،             قِّ َجَس ًا ، وللح ِة َعین ل للفتن ین جع ِة ، ح احِة النَّھجیَّ ي ألسَّ رى ف اذج أخ ف َنم ذا التوظی ل ھ وِلمث
  )٤(وللنعَمِة أطرافا

داُف الِبحار       تولو وَھَب ما َتنفََّس:((ومن التشخیِص أیضا قولھ        ُھ أص ِحَكت َعن اِل وَض َعنُھ َمعاِدُن الجب
  . )٥())ِن والِعقیان َونَِثارُُِة الدُّرِّ،وَحِصیِد الَمرجاِنِمن ِفِلّز الّلَجی

وان             ورة حی وَّرھا بص ین َص خاِئھا ح اِء األرِض وس ي َعط ل ف ُھ الُمَتَمثِّ ِل اهللا وَكَرم یَم فض ر عظ اظھ
ر  ا یخ بَّھ م نفس،أي َش ِة واإل  جیت امِع الحیوی َنفِّس بج الحیواِن الُمَت ن َمعاِدٍن،ب اِل ِم ون الجب ن بط ي م راِج ف خ

ا ُیالئ  ود م ٍة،ُمجرَّدٍة لوج تعارٍة مكنی ال ماس ي الجب تعارلھ وھ رى   )٦(المس اذج أخ ف َنم ذا التوظی ِل ھ ، وِلِمث
ھ        ین یدی مًا ب َة جس َل الكوف ین جع ا ح نَّھِج منھ وص ال ى نص ت عل ـ :((َطَغ اِھَي اّال الكوف ھا  ةم اقبض

الى )٧())وابسـطھا َدْأَنا        یَ : ( ، وكأنھ اخذ ھذا المعنى من قولھ تع ا َب ِب َكَم ِجلِّ ِلْلُكُت يِّ السِّ َماَء َكَط ِوي السَّ ْوَم َنْط
  . )٨() َأوََّل َخْلٍق ُنِعیُدُه َوْعدًا َعَلْیَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلیَن

  . لقد َتكّثفت اإلیحاءاُت وَتزاَحمت المعاني ِبفعِل ھذین الَفنَّیِن في َتدقیِق لفِظيٍّ ُمنَسِجم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لتصویُر الَبیاني ا-ب
  

ِعماد العمل األدبي، فالنتاجات األدبیة لیست ُمجّرد اسلوبٍٍ لغوي ُمَتَمیِّز،بل ھي   يُیعّد التصویُر البیان        
  .)١(غایٌة َووسیلٌة،والبد أن تكون لھا وظیفٌة ُتؤدِّیھا،فَتَتَدفَّق ِعَبَرًا،وِعظات، وَتعلیمًا یستمر َتَجدده

ھناك  نبھا وسیلة فقط ،بقدِر ما تكو يـ ال یأت  ان یأتي بالصورة البیانیة المقتبسة ـ أو سواھ واإلمام حی        
َم    ةغایة ُتصاحبھا، وتسیر َمعھا َیدًا ِبید وِبَتنوع ُمقَتضى الحال َتنوَّعت الصور البیانی ا ُرِس الُمقَتَبسة، فمنھا  م

ل         ،من ھنا ِةبالتَّشبیھ، أو ما كان باالستعارِة،أو الكنای ي ب ف الفّن ن مشاھد التوظی نُّ البالغي َمشھدًا ِم كان الف
  .ھو ِعماُدُه، الرتباِطِھ بالصورِة، ومن ثّم بتأثیِرھا في الُمتلقي 

ا                  ي وجِھھ ِھ ف ي بأكمِل یِج الَفنِّ اِء النس ي أحش ِرس ف ًا َینَغ ًا وتلقائی ًا َفنی ُة انبجاس ورُة البیانی ل الص وُتَمثِّ
ان           ، والكل)٢(االستعاري  یاِء،َخَبرًا ك ن األش رًا ع ا َخَب ل إلین دائل لألشیاء،إنھا ُمرصودة لَتنق اُت لیست إّال ب م

  ،وَقد یمكن ذلك بالتشبیھ واالستعارة والكنایة )٣(ِبِوسِعھا أن َتبلغھ ِبدقَّةٍ  اكبر لو أمكَنتنا أن َنراھا ُمباشرًة 
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  ١٠٧

  
  .التشبیھ -١
  

واِن الصُ          ة أل ي مقدم بیُھ ف أتي التش بیھیھ    وی ة التش ور البیانی ك الُص ن ِتل َحھا ، وِم ة، وأوَض َوِر البیانی
ھ افقین  ) ع(قول اَل اُلمن دََّد أعم د أن َع َق ،     :((.. بع وا الطری د َھّون فوَن َفُیوھِّمون،ق ّبھون، وَیص ون َفُیَش َیقول

ران     ُة النِّی یطان، وُحّم ُة الشَّ زُب الشیطانِ : " وأضَلعوا الَمضیق، َفُھم ُلّم َك ِح م أولئ  أال إنَّ حزَب الشیطاِن ھُ
  . )٤(" ))  الَخاِسرون

ى             تندا إل ران اس ا تعبی بعد بیاٍن وصفٍي طویل َخُلَص إلى القوِل بأنَّھم ُلّمُة الشیطاِن، وُحّمُة النیران،وُھم
ة،ثم َمضى          بیھ الغائب أداِة التش دَّر ب ي والُمَق بیھ البالغي الَخف نِّ التش ي َذّمھِ   ) ع(ف اِل ف اِن  لإلیغ م واستكماِل بی

َبل ُھم ِحزُب الشَّیطاِن وُھم خاِسرون ِوفَق َحتمّیٍة إلھیَّةٍ  َكوِنیَّةٍ  : لیقول )٥(المباركة ةصوَرِتِھم استحضر اآلی
  .ثاِبَتة
دة حین                اني الجدی ن المع ى فضاءاٍت م ة المباشرة إل َحَمَل ُمفرداَت النصِّ،وَحّولھا ِمن معانیھا المعجمی

دھا ب ن    َعَق يٍء ِم ُعر ِبش ُھ َیش ؤثِّرة، وَجعَل ة ُم ة َجمیل وٍر ُمدِھش اَم ُص ي أم ع الُمتَلق بیھ الَخِفي،فوَض اِط الَتش رب
  .النصَّ َجمالیًَّة خاّصًة ِبِھ  حالُمفاَجأِة،واإلدھاش،وھذا ما َیمن

  
  
  .االستعارة -٢
ن مواضٍع النَّھج، لقد ُشِحَنت النصوُص أّما التصویر االستعاري فقد كان ِعنصرًا ُمَھیِمنًا في كثیٍر م          

  .بصوٍر بیانّیٍة استعاریٍَّة تشّد المتلقي وُترضي َعیَنیِھ َقبَل ُأِذَنیھ 
د اهللا  )  ع(وفي خطبھ لھ           اء     (( بدأھا بحم ّز والكبری بس الع ذي ل اٍس     )١())ال ره بلب ّز واظَھ ّبھ الع ، فش

الفعل  ) اللبس(ھ على سبیِل االستعارِة التصریحیِة ، ثم استنَشَق من معنوي ، ثم استعار لفَظ المشبَّھ بِھ للمشب
ى  ) َلَبَس( بیِل           ) اتََّصفَ (بمعن ى س اء ، عل ّز والكبری ى األصلي ، ھي الع ن إرادة الَمعن ُة ِم ُة المانع ، والقرین

تعارل   یَن المستعار والُمس امع ب ِة ، والج و  ھاالستعارِة التَّبِعیَّ ة(ھ ود  )٢()اإلحاط وِل ، وَیع ى ق اُس إل ا االقتب ِبن
  .)٣())الكبریاُء ِرداِئي ، والِعزَُّة إزاري ، َفِمن ناَزَعني واحدًا منُھما ألقیَتُھ في النار) : ((ص والھ(المصطفى 

  
ھ  )٤(ولھ صورٌة استعاریٌة استعاَرھا مَن النص القرآني         ي قول ث  ):((ع(،فالبسھا ثوبًا استعاریًا ف ذاك حی

ى سبیل     )٥())ِر َشرابَتسكرون ِمن َغی ف بالسكر عل وَل الموق  ،حیث شّبھ الغفلة بالسكر،مثلما شّبھت اآلیُة ھ
ا،     ) ِمن ِغیِر َشراب):(ع(، قولھ )٦(االستعارة التبعیة، بقرینةٍ مانعٍة للمعنى الحقیقي یس سكرًا حقیقی فالسكر ل
تعما   َر االس ٌة ِعب ٌة مجازیَّ ٌة عقلی و نقل ل ھ ذي َفجَّ  لب تعاري الَّ ا دالالٍت  االس رداِت وَحّملھ َة المف ر طاق

  .ُموِحَیٍة،وھو انزیاٌح َكما َعّبر َعنُھ الّنقاد الغربیون ِفیما َبعد 
  

ال              یَن ق والٍت ِح الیِل َص ِل جیوشًا،ولألض ل للباط ٍة َجَع تعاریٍَّة جمیل ٍة اس ورٍة بیانی ي ص دافُع :((وف ال
اد         )٧())جیشاِت األباطیِل، والدامغ صوالِت األضالیلِ  وتیٌة تك جٌَّة َص َوريٍّ تصحبھ َض ٍد ُص ن إزاء َحش ، نح

  . )٨(ُتفِصح َعن صورٍة َحقیقیٍَّة للباطِل،واألضالیِل، باستعارٍة َمكنیٍَّة َتَبِعیٍَّة
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  ١٠٨

ا           ) داِفع ، داِمغ ( ولفَظَتي         اُت ،لم ٌة مقصودٌة وھي المبادرُة،والثب ا دالل ن وراِئھ ِم الفاعل م بصیغِة اس
،ولالسِم داللٌة على الحقیقِة دوَن زماِنھا، فالَغَرض لیس زماَن الفعل،بل إثبات )٩(داللٍة على الثَّبات من ِملالس

رِفیَّة         یَغِتھا الصَّ تعاریة وص ورِتھا االس ام ِبص اِت األم ف كلم وًء َخل ُھ َمخب ى نلمح ذا المعن ل، وھ ك الفع ذل
  .الَمقُصودة 

لصوِت والصورِة، وعندئذ یلمس ِقمیَة االنزیاح الَّذي َقَفَز ِبِھ إلى یجد المتلقي نفَسھ في َحشٍد ُصَوِري ھادر با
  .مساحاٍت َتبَتعُد كثیرًا َعِن الَمعاني الَحقیِقیَّة لأللفاظ 

ذِ          َوَرُه ھ ت ُص یقاھا،        ِهوَمثَّل َجَمت ِبموس رداٍت انَس اظٍِ ومف بوكًة بألف ة َمس اني القرآنی َن المع ًا ِم َمزیج
  .ا ، فھو انشطاٌر َمصحوٌب ِبِلباٍس لفظٍي أخَّاذ وتماَزَجت ألواُنھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .الِكنایُة  -٣
ا              ة ـ  بأنواعھ ٍة         )١(والكنای ألواٍن ُمَختلف ا ب ة، وإظھاِرھ ورة البیانی اِء الص ي بن ھاِمھا ف ربت بس ـ َض

اُم    ر اإلم د َعّب ك األنواع،وق اختالِف تل ان ) ع(ب اٍن ك ن مع ِھ ع ن    بألفاظ ر َع ُد،وال ُتعبِّ ُب والبعی ا القری منھ
ة دة ألّول وھل اني البعی ى،   )٢(المع ودِة المعن یَن ج ت ب ًة، فجمع ًة لفظیَّ ًا َبیاِنیَا،وزین ھ تنویع ت نصوَص ، فمنح

  .وروَعِة السَّبِك 
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  ١٠٩

اظ           ذه األلف ن ھ اج (وِم ھ     )٣()األمش ي قول ائي ف اءٍ  كن ي بن ھمت ف ماِئرِ   :((،إذ أس ن َض ر ِم الم الس  ع
  .  )٤())وَعوِم َنباِت األرِض ِفي كثباِن الرماِل... وَمَحط االمشاَج َمن َمساِرِب األصالِب... الُمضمرین

اِج(و        ط األمش وف،      ) َمح فِة للموص بة الصِّ ا نس راد بھ ٌة ، ُی ٌة قریب ي كنای رأة وھ م الم ن َرِح ةٌ ع كنای
اء    ) َنباِت األرِض(وكذلك الحال فيوتحقَّقت بفعِل اإلضافِة الُمقَترنة باأللِف واّلالم ،  ن األحی ة ع ، وھي كنای
ن    ) ِعرفاِنیَّا(، فمَنَح الَنصَّ ُبعدًا )٥(البریة التي تكَّونت ِمن تالل الرمال وَتنشأ فیھا  ى َمشھٍد ِم ارتفع بالنصِّ إل

  .َمشاھِد الروح 
أحوال  اصبح َمشھدا ُیظھر عظمَة علم اِهللا بادق األموِر،واصغرھا،فھو الع        الم بضمائِر الُمضمرین، وب

ال    ) نبات األرض(الناس وھم في َمحط االمشاج ِمن َمسارِب األصالِب، وبأحواِل  اِن الرم ین كثب الضعیفة ب
  . الكثیفة،انَّھ جمٌع بین المتناقضاِت التي بتفاوتھا، وتناقضھاَ تَتجلَّى عظمُة اهللا

ٌر َأْم        : ( ىوَحوَّل البناَء االستعاري ـ في قولھ تعال         َواٍن َخْی ِھ َوِرْض َن اللَّ َوى ِم ى َتْق ُھ َعَل َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَن
الِ            ْوَم الظَّ ِدي اْلَق ُھ ال َیْھ نََّم َواللَّ اِر َجَھ ي َن ِھ ِف اَر ِب اٍر َفاْنَھ ُرٍف َھ اٍء    )٦() ِمیَنَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َشَفا ُج ى بن إل

ذه    ى ھ بَس معن ائي حین اقت ال     كن وِر، فق اَء القب ة لَیِصف بن ة الُمبارك ا   :((اآلی راِب    َفناُؤھ ى الَخ َي َعل د ُبِن َق
ول )٧()) اة،أو زوالھ : ، أراد الق راِب الحی ى َخ احاُتھا عل ت س ا ُبِنَی اِء  اإنَّم ین َفن ل ب ّح التقاب ا َص ،ومن ھن

ھار،الدا عة أرِض ت بالخراِب،أل ،وس ل ُبِنَی م یق ا، ول اِة وأفوِلھ بة  وزواِل الحی ن ِنس ِة َع اِب الكنای ن ب ھ م ، )٨(ّن
حة،النَّھ    ة الواض ُھ الداللی ت غایًت نّص وأخرًج ارت ال ةٌ أن ورٌة ُمكّثف َبحت ُص ذكیِر  )ع(فأص اِم التَّ ي َمق ف

ويِّ     دیِث النب ریِم والح والَوعِظ،والُبّد مَن الوضوح القامِة الحّجة ، ولھ كنایاتٌ أخرى استَمّدھا ِمن القرآِن الك
 .  )٩(الشَِّریف

                                                
ً (  :قال تعالى  (3) َِصیرا ً ب ُ َسِمیعا َاه ََجَعْلن ِیِھ ف ْبتَل َ ٍ ن ْمَشاج َ ٍَة أ ُْطف ْنَساَن ِمْن ن َا اْألِ َْقن َّا َخل ِن   . ٢/اإلنسان  ،)   إ
  .١٨٠ـ١/١٧٩جـ) ٨٧(خ ،نھج البالغة  (4)
  .٧٣٣:القرآني، ص رأسالیب البیان في التعبی :ینظر  (5)
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  .١٨٣ـ ١٨٢/ ١ج،)٨٩( ، خ ١٩٥/ ٣ج،)١٨٦(ق  ،نھج البالغة: ینظر  (9)
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 َ َ  صلُ الف   الثالث
ِ خَ    ص االقتباسصائ

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    َ َ : لث األوَّ المبحـ   .ةاللیّ ص الدَّ خصائِ ال
َ : ث الثانيالمبحَ    َ خصائِ ال ّ ص الف   .یةن
  
  
  
  
  

  :َمدَخل
ع إذ لیس من المعقول أن تتوّح،ماثال في خصائصھوعا ُمَنفي طرق االقتباس استدعى َت التنوَع إنَّ          د م

  .لتنوع ھذا ا مثل
داً  ونفسا واحدَا ، النھج یجدھا كلھا ماء واحدًا ل في نصوِصالمتأّم والقول إَن         لوبا واح م  ،وأس ، كالجس

ا   ، ال یمنع من ظھور خصائص  ،)١(فا لباقي أألبعاض في الماھیةخاِلھ ُممن أبضاِع لبعِض یَسالذي َل ومزای
  .االقتباسات ھذه مختلفة لكل نوع من 

نیفاً   ن وِم         ائص تص وع الخص تدعي تن ي أن یس یھ،لتفردھا ناِسُی الطبیع ة   "بھ ویستقص ي بنی ة ف ماثل
  .)٢(" ا مغنیًاصًَّالخطاب الذي یتكامل َن

                                         
  .المقدمة  :شرح ابن أبى الحدید :ینظر  (1)
  . ٢١٩:سلطة الحق ، ص  (2)



 121

دّ لّم         ذلك الب ر ك ان األم ائص دالالتٌ أن َی ا ك ذه الخص ن ھ د ع ماٌت،تمّیموحیٌة تول ٌة زھا،وس ا  فنی لھ
ى حَ  جمالّی اد إل ة تھا،اصطبغت بھا،فق ى تمی ة:(تصنیفھا إل ائص داللی ة(و)خص ائص فنی ًا)خص اءاٍت تبع  لعط

  .معاني ھذه االقتباسات وألفاظھا 
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   

  .ة اللیِّ ص الدَّ الخصائِ :لث األوَّ المبحَ 
عرض خصائصھا التي استھدفت المنح الداللیة  تحقق بفعِلھا إضاءة وتعمیق لصور االقتباس والُمإّن       

وت تحت جناح المستوى ى في بعض من الخصائص التي انَضاس في النصوص،وتجّللبنى االقتب
  : الداللي،وھي

ً تغییر المفردة تَ :أوال    . یاققتضى السِّ مُ لِ  بعا
  :وكان تغیرھا وفقا لمتطلبات عدیدة،منھا       
ُ  -أ ً سة تَ بَ مقتَ تغییر المفردة ال   .الليللتوافق الدَّ  بعا

ةِ  س المفردِةإلى اقتبا عمد اإلماُم        درتھا عل       القرآنی س المتلقي،ولق ي نف ث   ىلعمق داللتھا،ولقدسیتھا ف ب
ر ع           ادي التعبی تكلم الع ي یطول شرحھا إذا أراد الم اني الت ا للمع ا وحملھ  نالمعاني،والدالالت المكتنزة فیھ

  .)١(داللة أطول،وأقّل ا بلفٍظلم یصل إلى بغیتھ إّل مثل ھذه المعاني التي أرادھا القرآُن
ةِ          بحت بمثاب د أص اراتٍ  لق ادرةٍ   إش طة ق ورةِ   منش تدعاء الص ى اس ا،ومن     عل احبة لھ ة المص الذھنی

ا اقتبسھ سَ       )ع(خصائص االقتباس عنده ع م وم اقتباساتھ تطوی ي عم داللي،وتَ   ف ق ال ق التواف ذا  مّثعیا لخل ل ھ

                                         
  . ٩٤:البیان والتبین،ص:ینظر (1) 

ّ باإلیحاءاِت المتعّددة          ا یشع   .و تقّدم الكلمُة عنصرًا داللیّ
  محاضرات في الصوت والمعنى،رومان جاكوبسن،ترجمة حسن ناظم وزمیله،المركز الثقافي العربي:ینظر    

  . ٩٠:بیروت،ط،ص         
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ة   األمر في المفردة حین یغیّ   ا البنائی ن تركیبتھ ا حین   )٢(ر م ي مواقعھ قتضى  ُم ِبسَ ر بَحؤّخدم أو یُ یقّ  ،أو ف
  .الحال

ال       حاَبَحُم)ع(ق یطان ذرا أص ن الش ادَ (:(ھ م ذروا عب دَو اِهللا فاح دیُكأن ُی اِهللا ع تفزنكم ِھم بداِئع ،وان یس
  .)٣()) جلِھ،وِرِھ،وان یجلب علیكم بخیِلِھبنداِئ

ْز َمِن اْسَتَطْعَت ِمْنُھْم ِبَصْوِتَك َوَأْجِلْب َواْسَتْفِز:( من قولھ تعالى)یستفزنكم(وقع االقتباس في المفردة      
،في سیاقھا )٤()ُغُرورا َعَلْیِھْم ِبَخْیِلَك َوَرِجِلَك َوَشاِرْكُھْم ِفي اْلَأْمَواِل َواْلَأْوالِد َوِعْدُھْم َوَما َیِعُدُھُم الشَّْیَطاُن ِإلَّا

 دیدًاَج فرض تعبیرًا) ع(لجدید في كالم اإلماما السیاَق بصیغة األمر،غیر أنَّ القرآني كانت خطابا مباشرا
ھ بھذا الفعل المضارع الدال على ،وفاعلیُتھضارع وللكالم استمراریُتالُم حین أوردھا بصیغِة في المفردِة

  . القرآني الذي وردت فیھ الحضور والمستقبل مع الحفاظ على معناھا
ي      مانعًا لم یكن -من حیث الزمان-والتعبیر البنائي للمفردة       یاقھا القرآن ي س ا ف ا  وفي استحضار معناھ م

ردة  ة أن تطرق المف َتَی( النھجی ردة  مَعَس) مُكزنَِّفس ي للمف ى القرآن ز المعن ى یقف ي حت َت(المتلق ام  )١()زفِزاس أم
  .)٢() اقتران شرطي(ناظریھ، فیتحقق اإلفھام قبل اكتمال قراءة النص،فأصبحت بمثابة

َواٍء    (: في قولھ تعالى)مفأنبذ إلیِھ(القرآني ر التركیُبیَّوَغ         ى َس ْیِھْم َعَل َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمْن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفاْنِبْذ ِإَل
لھ    )ع( المفرد، في كتاب لھ إلى صیغِة )٣()ِإنَّ اللََّھ ال ُیِحبُّ اْلَخاِئِنیَن  ا أرس إلى جریر بن عبد اهللا البجلي لم

ھ  ومّم إلى معاویة، األمرِ  ذُهخُ ... (( :ا جاء فی ة جِلُم رٍبین حَ بَ  رُهیِّ َخ مَّثُ  ، الجزمِ  ب ة ُم لٍمأو سِ  ، ی أن   ، خزی ف
  )٤() )الموالسَّ ُھَتذ بیَعفُخ لَمالسِّ ذ إلیھ،وان اختاَرفأنُب اختار الحرَب

ام         ة،وأراد اإلم ى معاوی ود إل میر یع ذه  )ع(الض ر بھ ین عب ك ح ھ ذل تم ل ود ف ر مقص ن أم ر ع أن یعب
ةً   )ذ إلیھفأنُب(لت في التركیبفردات القرآنیة التي تشّكالم ب أضفى دالل ةً  ،وھو تركی ت     غنی نص ومثل ى ال عل

ى صَ        ود إل ین یع نص ح ا وراء ال ى م المتلقي إل ذ ب وجزة تأخ ة م ة داللی ارةٌ  دِرإحال ة المقتبسة،وھي إش  اآلی
  .إلى خیانة معاویة  واضحٌة

ى أ  القرآنیِة وللوصول بالمفردِة         ده   إل ا الداللي،نج ا الصرفیة      )ع(قصى عطائھ ي بنیتھ ا یقتبسھا ف أحیان
ھ  ي قول ا ف ا كم ارف علیھ ة المتع روا ):( ...ع(القرآنی م اهللا  –انف اِل –رحمك ى قت ى ثَّوال َت كُموُِّدَع إل اقلوا إل

  . )٥()بوءوا بالذلَِّت ،وسِفوا بالَخّرِقَتاألرض َف
ِذیَن    :(في قولھ تعالى)اثاقلتم(الصرفي إلى المفردة القرآنیة تعود بانتمائھا )تثاقلون( والمفردة         ا الَّ َیا َأیَُّھ

اِة ال   اُع     آَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض َأَرِضیُتْم ِباْلَحَی ا َمَت آِخَرِة َفَم َن اْل دُّْنَیا ِم
  .)٦()ْنَیا ِفي اْلآِخَرِة ِإلَّا َقِلیل اْلَحَیاِة الدُّ

ع      )٧(في تطویع الداللة القرآنیة)ع(لقد نجح اإلمام         ة م ا البنائی ي بنیتھ على الرغم من التغیر الحاصل ف
ال  ھا الثقیلة على مقدار تثاقل ھؤالء عنت بحروِفّلت بھا،والتي َدَفِرھا الصرفیة التي ُعمِتالحفاظ على ِس  القت

                                         
  . ٣١-١٦:تباس المفردة القرآنیة ،ص الفصل األول،المبحث األول اق:ینظر (2) 
  .٢/١٦٣ج،)١٨٧(نهج البالغة،خ  (3)
  ٦٤/اإلسراء  (4)
  .أي استنزل: استفزز  (1)

  .٣/٢٦٦أحكام القرآن، للجصاص، ج: وینظر.  ٦/٤٤٩التبیان في تفسیر القرآن ، الطوسي،ج:ینظر     
 (2)  آخر اقترن عند حضور شيءٍ  عني حضور شيءٍ عند علماء النفس،وی رَف الشرطي هو مصطلح علمي ُع  االقتراُن  

  ) .بافلوف(،كما توصل إلیه العالم الروسيبهِ      
                                                                         ٢٣٨:ص م،١٩٩١محسن حسین االزیرجاوي،دار الكتاب للطباعة،الموصل،.د أساسیات علم النفس التربوي،:ینظر     

  . ٥٨/األنفال  (3)
  . ٣/٩ج)٨(نهج البالغة،ك  (4)
  .٣/١٣٢ج)٦٢(المصدر السابق،ك  (5)
  .٣٨/التوبة  (6)
  على على ترك الجهاد،وعتاٌب  تثاقلتم إلى نعیم األرض،أو إلى االقامة باألرض،وهو توبیخٌ ):اقلتماثّ (واصل المفردة  (7)
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ةً وِحُم داللًة –المفردة  –م بھا دَّنھم یتساقطون على األرض إن أرادوا،القیام وھكذا َق،حتى كأ  ؤرًةلت بُ شكّ  ی
  .للنص  ًةداللیَّ
بس  بالمناخ العام الذي ینھل منھ تلك االقتباسات،وكأنَّ  ًةصحوَبللمفردات،َم ُھوغالبا ما تأتي اقتباساُت       ھ یقت

  .ص الجدید النَّ داللِة مَنمنھ ِض ِةسیاقھا معھا لإلفاَد
ً بسة تَ ر النصوص المقتَ یّ غَ تَ  -ب   . یاق ضى السِّ قتَ مُ لِ  بعا
ي،  ف النصُّتكّی         ويُّ  القرآن ادةِ    اَل راِدللمُ  والنب ن خالل اإلف دلولي م ن تركیبِ   م اه،  ،ِھم ح    أو معن د نج وق

  .من ھذا التكییف كثیٍر في إیجاِد اإلماُم
ا اقتب   )ع( نجده         ارهِ        یطوع م نص باعتب ام لل ا للسیاق الع ات وفق ن آی ذي یُ  الَم"  سھ م ھ   رجع ال حال إلی

ھ      ، )١( " اللفظي  رِحا للشّ أو قابًل ویكون لفظًا القوِل ِةالمتلقي كي یتمكن من إدراك مادَّ ك قول ة ذل ن أمثل وم
رّ  د م ى الَخ وق روانواِربقتل وم النھ ًاُب( ( : ج ی د َضلُك ؤس ُھیكم،فِقّرن َغم َمُكّرم،لق َرُھّرن َغَم :ل ل ا أمی  م ی
اني تُھّرَغ ، وءبالسُّ ارُةس األمَّواألنُف ّلِضالُم الشیطاُن : ؟ فقال المؤمنین م بالمعاصي  سَ ، وَف م باألم  ، حت لھ

  .)٢())ت بھم النارَمَحم اإلظھار فاقَتدتُھووَع
رَّْتُكُم  ُیَناُدوَنُھْم َأَلْم َنُكْن َمَعُكْم َقاُل(  ةجوع إلى اآلیبالرِّ         وا َبَلى َوَلِكنَُّكْم َفَتْنُتْم َأْنُفَسُكْم َوَتَربَّْصُتْم َواْرَتْبُتْم َوَغ

ح إِ )٣()اْلَأَماِنيُّ َحتَّى َجاَء َأْمُر اللَِّھ َوَغرَُّكْم ِباللَِّھ اْلَغُروُر  داالً ، نلم ي الصیغةِ   ب بسة،إذ تحول الخطاب    قَتالُم ف
  . )يم باألماِنتُھرََّغ(بإلى الغاِئ) نيم األماتُكرََّغ(من المخاطب الحاضر

ةٌ  وھي نسبةٌ  ، ل األمانيَبمن ِق وقع التغریُر المباركِة في اآلیِة        ةٌ  مجازی ر      لغوی ي نسبة التغری وقعت ف
رُ  )ع( ِھوفي كالِم ، االستعارِة ضِلعنوي لیس لھ وجود في عالم المحسوس بِفو َمُھ الم ن قِ  وقع التغری  لبَ م
د أن سُ     )وءارة بالسُّنفس األمَّوالَّ ضلُّّّمالشیطان ال( ب بع ى الغائ  : لِئ، باإلضافة إلى العدول من المخاطب إل
ادِ   ، وتىوھو سؤال عن الغائب باعتبارھم َم ، )؟..ھمّرن َغَم( ذي   ولم تبقى سوى أجس ت ال ي الوق د   ھم ف نج

ة سیاق الحال و    إنَّ ، باشراً ُم اآلیة في حوار مع أولئك حواراً  تَ   مالءم ي اس ال الت ر  المق ذا التغیی  عم  دعت ھ
  .ووضوح إحالتھا الداللیة  ، فق المعنوي الكبیر للمقتبساتفاظ على الدَّالَح
ةً  ِھالعام لكالمِ  الئم للسیاِقُم جدیٍد آخر أعاد فیھ الصیاغة في اسلوٍب ونجد مثاًال        ة الجدی   خدم  ةدـللدالل

ع  یغة الجَّعن ِص دَلھمداني حین َعالحارث ال إلىبھ َتَكلھ  في قولھ في كتاٍب م ظِّ وَع(  : الـرد فق ـالمف  ىـإل م
ى الحَ  َع اذكره الّ َت أن اِهللا اسَم الى     ، )٤)(قل ھ تع ن قول رُّوا      (: وھو م اِنُكْم َأْن َتَب ًة ِلَأْیَم َھ ُعْرَض وا اللَّ َوال َتْجَعُل

  . )٥( )ٌم َوَتتَُّقوا َوُتْصِلُحوا َبْیَن النَّاِس َواللَُّھ َسِمیٌع َعِلی
ا         ھ أیض ال ل وَت منََّتوال َت ((: وق رِطإّل الم قِثَو ا بَش ِھ ،)١()) ی ن قول و م الى ف وھ اِب َب يتع ي خط ن

  .)٢() َ َوال َیَتَمنَّْوَنُھ َأَبدًا ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیِھْم َواللَُّھ َعِلیٌم ِبالظَّاِلِمین :(إسرائیل

                                                                                                                               
  .كان،وطیب المَ فضِ ،والَخ ةِ قام في الدعم إلى المَ لتُ م ،ومِ كاسلتُ أي تَ :وقیل  ،قاعد عن المبادرة إلى الخروجالت    
  الجامع الحكام :وینظر .  ١/١٧٢جامع البیان، الطبري، ج: وینظر.  ٥/٥٤مجمع البیان ، الطبرسي، ج: ینظر    
  .   ٢/٢٧٢ثیر، جتفسیر القران، ابن ك: وینظر. ٨/١٤٠القرآن، القرطبي، ج   
  .٣:الخطیئة والتكفیر، ص  (1)
  .٣/٢٣٠،ج)٣٢٣(نهج البالغة،ق  (2)
  .١٤/الحدید  (3)

  .    ٣/١٤٢،ج)٦٩(نهج البالغة،ك (4) 
  .٢٢٤/البقرة  (5)
  .١٨/٣٣شرح ابن أبى الحدید،ج:وینظر    
  .    ١٤٣/ ٣ج)٦٩(نهج البالغة،ك  (1)
  . ٧ – ٦/الجمعة  (2)
  . ١٨/٣٣ى الحدید جشرح ابن أب:وینظر    
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الى    )٣()یَظم الغ وأكظِ :(وكذلك في صیغة          ھ تع راد لقول و إف رَّاِء      :( ،وھ رَّاِء َوالضَّ ي السَّ وَن ِف ِذیَن ُیْنِفُق الَّ
ِنین     بُّ اْلُمْحِس ُھ ُیِح اِس َواللَّ ل   ُم ٌھ لشخصٍ وجَّ ھ ُمخطابَ  ،والنَّ)٤( )َ َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّ رد جع ف

  .النص  لسیاِق مًاالِئُم االقتباُساإلفراد،فأصبح  ھا بصیغِةوجَُّم االقتباَس
ن   )٦()ت الوجوُهَتَع(بالماضي)٥()هتعتوا الوجو(المضارع أحیانا إلى إبداِل ویصل التغییُر         س م ،أو العك

ن الماضي  الحَ  بصیغِة)٧()فظھماِح ؤدُهوال َی(ذلك في إبدال ؤده  (دیث ع م ی ھ  )ل ي قول م یَ (():ع(ف اءَ َتل صنع   دُهك
دیثِ  سیاَق ،النَّ)٨()...)ید سلطان،ولم یكونھا لتشِدُھَقَلوَخ رأُهلق ما َب،ولم یؤده منھا َخُھَعمنھا إذ صَن شيٍء  الح

دیثٌ    كان في بدِء في الخطبِة ق األرض،وھو ح نٍ  يف  خل ر المُ  مضى استدعى ضرورةَ    زم اً ًبس َتَبقتَ تغیی  ع
  .لذلك

ر   )٩()ینعِ ھِطُم(أو یغیر المقتبس المضارع          ى فعل األم اھطِ (إل ھ  )عواف ي قول أھطِ ):(ع(ف م ُكعوا أسماعَ ف
ر   )١٠()لیھاكم َعجدِّوا ِبظُّإلیھا وُك ب األم ر     ،حین جاءت خطبتھ للوعظ واإلرشاد فتطل ة بصیغة األم المخاطب

  .)١١(أو في إبدال الجمع بالمفرد
  
  
  
  
  
ً ثانِ   ِّ اللي بتَ وع الدَّ نّ التَ :یا ِ غی   . االقتباس ر مواقع

  
ة احتّل        وص القرآنی ة ت النص ًا -المقتبس رًا اقتباس تالف سِ   - مباش ًا الخ ة تبع َع مختلف اِلیاَقمواق    ي الح

  .واه ِس دوَن وقٍعَم امتاز بھا كلُّ داللیٍة باٍتت إلى ِھ،فأفَض)١(والمقال
  
ُ  -أ    ُ  االقتباساتِ  داللة   .صوص النّ  في بدایةِ  الواقعة
  

ا سَ            ع منھ دیث ینب ي خِ   واءھي غالبا ما تكون منطلقات لح ان ف ي كتبِ  )ع(ھطبِ أك دو المحورَ  أم ف  ھ، فتغ
الى    ِھاألساس الذي تدور النصوص في فلِك ھ تع ھ لقول د تالوت اثر   :" ،وتلتف حولھ،من ذلك قولھ بع م التك ألھك

                                         
  /       .٣ج)٦٩(نهج البالغة، ك  (3)

  .١٣٤/آل عمران (4) 
  . ١٨/٣٥شرح ابن أبى الحدید،ج: وینظر    
  .         ١٢١-٢/١٢٠ج)١٧٤(خ،نهج البالغة  (5)
ْلماً  ( :قال تعالــى  (6) َل ُظ ْن َحمَ ْد َخاَب مَ َق یُّوِم وَ ْلَحيِّ اْلَق ُ لِ ُجوه َعَنِت اْلوُ    ١١١/ـهط) .   وَ
ا ِفي اْألَ  :(من قوله تعالى  (7) مَ اِت وَ اوَ ا ِفي السَّمَ هُ مَ مٌ َل ال َنوْ ُ ِسَنٌة وَ ْأُخُذه یُّومُ ال تَ ِالَّ هُوَ اْلَحيُّ اْلَق َه إ َل ْن َذااللَّهُ ال ِإ ِض مَ   رْ

َن أَ  الَِّذي                      یْ ا بَ مُ مَ َل عْ الَّ ِبِإْذِنِه یَ ُ ِإ ُ ِعْنَده ع ْشَف ا یَ الَّ ِبمَ ٍء مـِْن ِعْلِمِه ِإ وَن ِبَشيْ ِحیُط ُ ال ی ُهمْ وَ ا َخْلَف مَ ِدیِهمْ وَ   یْ
ِسع                      ِظیمُ  َشاَء وَ لِيُّ اْلعَ هُوَ اْلعَ ا وَ ُهمَ ُ ِحْفُظ ُؤوُده ال یَ َض وَ اْألَرْ ات وَ اوَ ِسیُّهُ السَّمَ          .٢٥٥/البقرة) .  ُكرْ

         .٢/١٤٨ج)١٨١(خ،نهج البالغة (8) 
اء: ( من قوله تعالى (9)  َأْفِئَدتُُهمْ َهوَ ُفُهمْ وَ رْ ِهمْ َط یْ َل تَدُّ ِإ رْ ُؤوِسِهمْ ال یَ ْقِنِعي رُ ْهِطِعیَن مُ   .   ٤٣/البقرة) .  مُ
  . ١٥٨/ ٢ج)١٨٦(نهج البالغة،خ (10)
  . ٣/٩ج)٨(المصدر السابق،ك:ینظر (11)
  ) ١٢٧(في خ ٣٧/،سورة النور٢/١٨٥ج)١٨٨( ي خف ١٢٨/سورة النحل: ینظر على سبیل المثال (1) 
  . ٢/٢٠٤،ج)٢٣١( في ق ٩٠/، سورة النحل٢/٢٤٠ج)٢١٨( في خ / ،سورة االنفطار٢/٢٣٧ج    
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نھم أيَّ لقد استخَل ُھَعما أفَظ رًاَط،وَخما أغفلُھ ورًاوَز ما أبعدُه رامًاَم ُھیاَل (:(،فقال)٢("ى زرتم المقابرحّت  وا م
اثرون؟ یرتَ َتالھلكى یَ  رون أم بَعدیِدم یفخَِِھع آباِئصاِرأِبَم!!! عید َب ن مكاٍنوھم ِمناوُشر، وَتَكدَُّم نھُ عُ ِجك م ون م

ادًا اٍتَوَخ أجس ي )٣())نتَكَس ت،وحرك م یمض رِ )ع(،ث ي ذك واِل ف ي قبورھِ  أح وتى ف یؤولون  الم ا س م،وم
ارَ  وا دی د أن ترك َحُھإلیھ،بع ي أض اٍت خت َعم الت ًة،وربوعاً رص ًة اوی ّل خالی ا ض وا عنھ ي  ُباال،فنذَھوذھب ف

ورِ    فعلَت بوا وھكذا ُتكرر األیاُمرَّم ونسكن فیما َخَھھامَت طُأم،وَنِھإثِر ي القب ا،فیختلط ف ا معن وكُ  ھ  وقُةوالسَّ  المل
)٤(.  
وتشرب   م،ِھعلیھم لتأكل من لحوِم األرِض تشخصیة حین یذكر تسلیَط بیانیٍة صوٍر یدخل بعدھا رسُم       

ول     رادعة واعظة   تذكیریٍةرةٍ نفِّم لیصل بالمتلقي إلى صور مَُمن دمائِھ ى الق ى یصل إل  للموتِ  وانَّ(:(، حت
وبِ  ِدعتَ أو َت ، ٍةصفَ ق ِبغَرسَتن أن ُتِم ھي أفظُع غمراٍتَل ى قل ي      ،)٥()دنیاالّ  أھلِ  ل عل ان ف ذا لإلمع ھ ھ وقول

دع   واالعتبار، والتذكیر، ، التھویل ي ال لِ  وِةوف ور،    للعم د القب ا بع ذ  لم ةَ دِرنُ  ، حینئ بسِ  ك دالل ي   المقت القرآن
  . أیضاوخاتمتھ  ، األساس ومحوره ، فكانت المنطلق إلیھ )ع( ت معانیھ في ثنایا خطبھّظحین تشَّ ، المباشر

ن  ّزوالذي َعالخطبة،ثم أدارھا معھ حیث یدور، للنص القرآني الذي اخذ بتالبیِب ٌةداللّی ھا ھیمنٌةإنَّ        ز م
ك االستفھامات االستنكاریة الدالّّّ      نص تل وبی  معانیھا في ال ى الت ائھِ  ِعمصارِ اِب :(خة عل دِ م یفخَ آب  رون أم بعدی

  .ي یِصشِخَت بیانيٍّ ،وفي تصویٍر...)رونالھلكى یتكاَث
  

الِة        ِرَجاٌل ال ُتْلِھیِھْم ِتَجاَرٌة َوال (:وتوالت مثل ھذه الھیمنة في قولھ تعالى        اِم الصَّ ِھ َوِإَق ِر اللَّ ْن ِذْك ٌع َع َبْی
  . فیھا على الذكر والتقوى  ، التي حّث)٢( في إحدى خطبھ)١(...)َوِإیَتاِء الزََّكاِة

راءِةَب        د ق وص،ونظائرھا ع ذه النص ام َط)٣(ھ ي أن اإلم درك المتلق نص ع نصوَصّو،ی ھ لل
ةِ نا في َسھیِمُم عنصرًا –اآلیات المقتبسة  –س،وجعلھا َبقَتالُم نصّ  وق دالل ي ظِ   ال نصّ  ِھّللتسیر ف  ،فیصبح ال

  .ك ماِسَتُم ٍللِستَسُم موضوعيٍّ ٍقَسفي َن
ًة        رك زاوی م یت نّص ل ا ال ن زوای ًة م ثِّ خالی ن الب ة،إنَّ م داللي لآلی ارٌةال ى  ٌةداّل ھا إش المتلقي إل ود ب تع

ون     مِةة في مقدَّرَّستِقسة والُمقتَبالفواتح القرآنیة الُم ھ النصوص،أو أن یك النص،وبذلك تصبح إطارا تنتظم فی
  .س علیھا الداللة العامة لھاؤّسمكن أن ُتاألرضیة التي ُی بمثابِة
ّك        ُروش وِت ل ذك وِر الم َد ِهوص رِّ أح الم الُمتك ام رِةالمع وص اإلم ي نص یال إلّ )ع(ف ھ قل ا أن یترك ا ،فم

  .ن یِّو َبللناس كافة كما ُھ أخرى،وھذا الذكر كان یریده ویعود مرًة
ي   النھجي،للنّص ى تبعیة النّصوتتجّل        القرآني المقتبس حین یحیط بھ بغیة تفسیره،وبیان معانیھ  كما ف

اِء وَ  :( تفسیره لقولھ تعالى ِن اْلَفْحَش ِي   ِإنَّ اللََّھ َیْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِأْحَساِن َوِإیَتاِء ِذي اْلُقْرَبى َوَیْنَھى َع ِر َواْلَبْغ اْلُمْنَك
  . )٤(.)َیِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن

  
ُ دَ  -ب َّ  االقتباساتِ  اللة    .صالواقعة في اثناء الن
لّ ،َل)٧(أو كثیر أو بعد ذلك بقلیٍل)٦(ِھ،أو في وسِط)٥(النص مقتبسة في بدایِةاُل فتارة نجد النصوَص        ن   ع م

دالالت   ك ال رز تل ن تغ  -اب ة ع ا  الناتج ر مواقعھ ة السَّ     –ی ي عملی ل ف تراك الفاع داللي  االش رد،والبناء ال
  .للنصوص،والتي یلعب فیھا السیاق دورا بارزا 

                                         
  . ٢-١/التكاثر (2) 
  . ٢/٢٣٠ج) ٢١٦(نهج البالغة،خ (3) 
  . ٢٣١ – ٢٢٣٠المكان نفسه،ج:ینظر (4) 
  . ٢٣٧ – ٢/٣١المصدر السابق،ج:ینظر  (5)
  . ٣٧/النور  (1)

  . ٢٣٩ – ٢/٢٣٧ج)٢١٧(نهج البالغة،خ  :ینظر (2) 
بَِّك اْلَكِریمِ  :(قوله تعالى :ینظر مثال  (3) َك ِبرَ ا َغرَّ ْنَساُن مَ ا َأیَُّها اْألِ   ) . یَ

  . ٢٤٣ – ٢/٢٤٠ج،)٢١٨(نهج البالغة،خ.  ٦/االنفطار    
  . ٩٠/النحل  (4)
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وّ  عم ًاُمھّم عنصرًا ل السرُدشّك )ع( في خطبة طویلة لھ        ان    تن ان والمك داث والزم ي األح ل   ، ع ف لینتق
ق آدم قصة  و ، ابتداء خلق السماء واألرض في ل القوَلصَِّفحین ُی ، إلى أخر )مكان( بالمتلقي من ا   ، خل وم

د     ، جرى لھ مع إبلیس، ى ذروة الح ا إل ي ا   ثیصل بن ل ف ن السجود    مالمتمث یس ع اع ابل ث   ،) ع(آلدم تن حی
ھُ َرعَتا إبلیس ِاجدوا إّلَسَف (( ):ع(یقول  ھ الشَّ  لبَ وَغ ُةیَّ ِمالحَِ ت قِ َخ َنواستھوَ  ،ارِ النَّ  ِةبخلقَ  َززَّوتعَ  قوُةت علی  ل
الالصَّ اه اُهللا لص رَةالنَّ ؛ فأعط ِت ظ تتمامًا ، خطِةللسُّ حقاقًااس ازًا ،ةِ یَِّلللَب واس ال  ِةَدللِع وإنج َّ"  : فق ن كَ ان  م
ه َرذَّوَح ، ھَتلََّحفیھا َم َن، وآَم ُھفیھا عیَش َدارَغ دارَا ھ آدَمسبحاُن َناسَك مَُّث"  المعلوم الوقتِ  نظرین إلى یومِ المُ 
   )١())... ُھَتداَوس وَعیإبِل
رد القولي اعتمادا على الحكایة القرآنیة،وازدادت فاعلیة السَّ أ من عملیِةجّزجزًء ال یَت)٢(لت اآلیُةّثلقد َم       

وال شھر    ویكاد المتلقي ال یحّس ، النص القرآني في العملیة السردیة في بعض مواضع النھج ا ل نسبتھا   ةبھ
ي   قت ف ي التص ة الت ھ القرآنی ان المتلقین،كقول ى َنُكوُتَعَد(...(:یاكَِّشَتُم) ع(أذھ ِرم إل واِنِإ ص رتم رَجكم فَجخ

ل النِّ م َتلُتثاَقوَت ، رِّاألَس مِلالَج رِةرَجَج م خَ   ، راألدبَ  ضوِ ثاق يَّ  رَجث دٌ َنم ُجنُكمِ  إل ذائِ ُم ی ا  كأنَّ"   یف ِعضَ  ٌبت م
  .)٣()" ) ونُرم ینِظوُھ ساقون إلى الموِتُی

و ُح        ُةَفِذل ورةُ  ت اآلی ت الص ا اكتمل ة م ُةالمركَّ المبارك مھا ب ي رس ح  )ع(الت ذي توض اذل ال ذلك التخ ل
  .)٤(یاقالل السِّإیصالھا إلیھ من ِخ)ع(التي أراد بالتشبیھ،فجعل المتلقي یدرك الصورَة

درةُ        و المق ي،حین تَ   وتنم بس القرآن ردیة للمقت صِّ واَشَتالس ع ن ام ج م ھ)ع(اإلم ي بوَت،فینص ٍة َقران ف
م  (في وصیتھ لما ضربھ )ع(مكتنزا وناضحا بالداللة كما في قولھ ،فیغدو النّصٍةبنائیَّ ن ملج ا  ():         (اب أن

ارقكم ُم دًاوغَ  ، لكم برٌةِع والیوَم ، مُكصاحِب باألمِس قَ  ، ف يُّ   إن اب ا ول نَ  َد فأن اءُ  ، مي وان أف ادي ِم فالفن  ، یع
ي قُ  وان اعفُ  العفو ل ٌةف م حَ  رب و لك أعفوا  ، نٌةَسوھ ّ"  :ف مإال تحب ر هللا لك ا فَ  واِهللا"  ون أن یغف َنَجم  أني م

رار  وما عند" د َجَو وطالٍب ، دَرَو ا كقارٍبوما كنت إّل ، ُھرَتأنَك وال طالٌع ُھھُتِرَك وارٌد الموِت ر لألب هللا خی
("()٥(.  
ده   ـم قـفحین یت ، ین في الوصیةَسَبقَتالُم من حضور ھذیِن المتلقي ال تصیبھ المفاجئُة إنَّ       نص یج راءة ال

اط وشیجٍ  ) ان یغفر اهللا لكم:(،وتولد منھما،فقولھ تعالىاوقد تبلور عنھم أعفُ  ( : )ع(ھـع قول ـم  ارتبط برب  واف
ا   َلِكِن الَِّذیَن اتََّقْوا َربَُّھْم َلُھْم َجنَّاٌت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر ( :وقولھ تعالى) َخاِلِدیَن ِفیَھا ُنُزًال ِمْن ِعْنِد اللَِّھ َوَم

ك كلھ،ونتیجتَ  ن سَ حین بّی عمومًا وبالنّص طِفالَع ارتبط بما قبلھ بحرِف) ِعْنَد اللَِّھ َخْیٌر ِلْلَأْبَرار  ي   ُھبب ذل ف
  .آن 

                                                                                                                               
   في٥٩/،النساء٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ في٤٣/لمدثر،ا١/٢١٦ج،)١٠٧(خ في٢٤/سورة یونس :ینظر مثال  (5)

  ،٢/١٨٥ج،)١٨٨(خفي  ١٢٨/،النحل٢/١٦١ج،)١٨٧(خفي ٧١/، ص ٢/٨ج،)١٢١(خ              
  ٣٨/،المدثر٣/١٧١ج،)٩٣(ق ٢٨في/،األنفال٢٠٥ – ٢/٢٠٤ج،)١٩٤(خ في٤٣/المدثر              
  . ٣/٢٤٤ج،)٣٧٧(ق               

  في٢٥/،الحج٢/٢٠٥ج،)١٩٤(خ في١٣٢/،طه٢/٧٣ج،)١٥٥(خ في٢٤/سورة،القصص :ینظر مثال  (6)
  . ٣/٢٥٨ج،)٤٣٩(ق ٢٣في/،الحدید٣/١٤٠ج،)٦٧(ك              

  )١٨٥(في خ ٧١/،الزمر٢/٦٤ج،)١٥١(خفي  ٢/،العنكبوت١/٥١ج،)١٧(خ في٣٨ /سورة األنعام :ینظر مثال (7) 
  ١٢٦/،البقرة٢/١٥ج،)١٢٤(خ،  في ٣٤/لقمان ،٢/٢٠٧ج،)١٩٦(خفي  ٥٧/،الشعراء٢/١٥٥ج             
  . ٢/١١٣ج،)١٧١(خ في٣٠/فصلت ،٢/١٧ج،)١٢٥(خفي              

  . ١٦-١/١٥ج)١(خ،نهج البالغة  (1)
  .٨٠/، ص ٨،٣٧/الحجر:وینظر.  ١٥/األعراف  (2)
  .١/٨٦ج)٣٨( نهج البالغة،ج  (3)
ُ في األداء اللغوي والوظیفة أالبالِغیَّة للغة  (4) ه   . للسیاق أثرُ

  . ٧٠:م، ص٢٠٠٤حامد كاظم عباس، دار الشوؤن الثقافیة العامة، بغداد،. الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى ، د    
  .٣/٢٤،ج)ع(نهج البالغة،من كالم له   (5)
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ابِ  لم یسَم ُھوكأّن... (:(ظًاواِع)ع(وفي قولھ       رؤ الت نِ  عیَنع تب وعین إذ  الَم ع ون تب ا:" یقول َّ ِْن ُكن ِ إ َّ ا ي  تَ ِ َف ل
ینٍ  ِ َِمین،َضالٍل ُمب َِربِّ اْلَعال یُكْم ب َُسوِّ ِْذ ن وقِ الَم َةلیَ ِح م،ونحلوَكِھھوك بأصنامِ بَّ،إذ شَ َكذب العادلون بِ َك"  إ  یَنخل

  .)١())مِھبأوھاِم
النصِّ  ُھلقد التحم كالُم       ھ      قتَ الُم ب ھ بقول دم ل ا حین ق ا بنائی ون :(بس التحام ھ عمال     )إذ یقول ذا جعل و بھ ،وھ
  .ي المعنى مح بالوضوح الداللي،وتجّلشتركا في الداللة،والتنسیق ھو الذي َسُم
ا            )ع(لقد افلح اإلمام       وي، وإشاعة ظاللھ ق المعن ي صلب المشھد،إلنشاء التواف ة تعمل ف ي جعل اآلی ف

  .ھ َقه،وروَند ماَءدَِّجبما ُی النصِّ الداللیة،ومّد
  
ك        عد ِمإحضار النص القرآني للتعلیل واالحتجاج ُیو       داللي،من ذل اء ال ن مصادیق السرد والبن داقا م ص

ال   ھ تع أمِ :" ىاحتجاجھ بقول رَ أف أمَ   اِهللا نوا مك ال ی رً  ُنف ومُ  اِهللا مك ھ  )٢("الخاسرون  إال الق د قول ال ((    ):ع(،بع
وا     ی:َ(،وبقولھ تعالى))اهللا عذاَب االمِة ھذِه نَّن على خیِرتأَم ِھ َوال َتْیَأُس َف َوَأِخی ْن ُیوُس اَبِنيَّ اْذَھُبوا َفَتَحسَُّسوا ِم

ةِ   لشرِّ یأسّنوال َت):(ع(بعد قولھ )٣()ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإنَُّھ ال َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَكاِفُرون  ذه األم ن   ھ م
ى االحتجاج  ل منھا جمیعا وحدة بن،فشّك)تعالى اِهللا وِحَر ال )٤(ائیة في سرد قام عل أمنَ (( :،فق رِ  ال ت ى خی  ن عل

الى  لھ لقولِھاِل ھذه االمة عذاَب ذه           :" سبحانھ وتع ن شر ھ ُروَن ،وال تیأس ْوُم اْلَخاِس ا اْلَق ِھ ِإلَّ َر اللَّ ْأَمُن َمْك ال َی َف
  .)٥())" ْلَقْوُم اْلَكاِفُروَنِإنَُّھ ال َیْیَأُس ِمْن َرْوِح اللَِّھ ِإلَّا ا" االمة من روح اهللا تعالى 

  
لَّ      :( وكذلك عند استحضار قولھ تعالى       بُّ ُك ُھ ال ُیِح اُكْم َواللَّ ا آَت ِلَكْیال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا ِبَم

  .)٧(في الكالم عن الزھد )٦()ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 
  
  
  
  
  
  
ُ دَ  - ج ّ  یاتِ في نھا الواقعةِ  االقتباساتِ  اللة   .صوص الن
  

أثیره   جھ بالنص نحو التوكید أو التلخیص باعتباره نّص،تّتئٍذیَنتكون ِح تمیزُةُم داللیٌة إنارٌة         ھ ت ا قرآنیا ل
ھ حین یُ      النفسي والعقائدي في ذھن المتلقي ولھ القدرة على تثبیِت ذكیر ب ده أو الت ذا  المعنى وتوكی وجز  ولھ

  . )١( ھجیةوص النَّلحوظ في النصالنوع حضوره الَم

                                         
  . ١/١٦٣،ج)٨٧(نهج البالغة،خ (1) 
  . ٩٩/األعراف  (2)
  .٨٧/یوسف  (3)

  . ١٩/٢٧٤شرح ابن أبي الحدید،ج:ینظر (4) 
  .لمكان نفسه ا  (5)
  . ٢٣/الحدید  (6)

  . ٣/٢٥٨ج)٤٣٩(نهج البالغة،خ  (7) 
  ،١/١١٢ح)٦٣(خ  ٢/، محمد  ١/٨٦ح)٣٨(خ ٦/، األنفال ١/٢١ج) ١(خ ٩٧/سورة ا ل عمران:ینظر  (1)

  ) ١٨٦(خ  ٢٩/،الدخان٢١٩/ ١ح) ١٠٧(خ  ١٠٤/األنبیاء ،١/١٨١ح)٨٧(خ  ٢٠/البقرة           
  ق ٢٧/،ص١٢٤/ ٣ج)٥٥(ك  ٨٧/ف،األعرا٢/١٩٢ح)١٨٩(خ  ١٩/لةالمجاد ٢/١٦٠ج           
   ٨٧/، یوسف٣/٢٣٥ح)٣٤٤(ق  ١١/،الحج ٣/٢٠٠ح)٢٠٩(ق ،  ٥/القصص ٣/١٦٧ح) ٧٨(           
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ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللَِّھ َفَمْن َحجَّ :( في الحج وألھمیتھ ختم خطبتھ بقولھ تعال)ع(وبعد كالم        
  . )٢()َشاِكٌر َعِلیٌم اْلَبْیَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجَناَح َعَلْیِھ َأْن َیطَّوََّف ِبِھَما َوَمْن َتَطوََّع َخْیرًا َفِإنَّ اللََّھ 

الى َمَتر فیھا من الدنیا والتي َخفي خطبة حذَّ )ع( في خطبة لھ وتكرر األمُر         ِوي   ( : ھا قولھ تع ْوَم َنْط َی
  . )٣( ) السََّماَء َكَطيِّ السِِّجلِّ ِلْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا َأوََّل َخْلٍق ُنِعیُدُه َوْعدًا َعَلْیَنا ِإنَّا ُكنَّا َفاِعِلیَن

ذكیر بھِ    رت حول معنًىمحِوخطبتھ التي َت        د أعاد الت ة أخرى أوصى       واح ة طویل د خطب ده وبع ،وتوكی
ھ   الحیلةِِِِِ وإدباِر ، یلةوإقبال الِغ الفوِت فیھا صفات المتقین،ودعا إلى العمل قبَل فیھا بتقوى اهللا،وأباَن إلى قول

یفعل ذلك من األمم  ملَ ن َم خص بھا حاَلفّل )٤()ُء َواْلَأْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِریَنَفَما َبَكْت َعَلْیِھُم السََّما(: تعالى
  .السابقة 

الى     ّصھكذا انتھى في خطبة أخرى َخ        ھ تع ى قول افقین إل اُھْم      :(فیھا المن ْیَطاُن َفَأْنَس ْیِھُم الشَّ ستحوذ َعَل
 ھاھ بأكمِلَت،اختزلت ھذه اآلیة خطَب)٥() ِإنَّ ِحْزَب الشَّْیَطاِن ُھُم اْلَخاِسُرون ِذْكَر اللَِّھ ُأوَلِئَك ِحْزُب الشَّْیَطاِن َأال

ِن ، ي ذھ ا ف خ معناھ ا ُب فیترس ي  باعتبارھ ة ُمالمتلق ا ُیؤرة داللی ازهركزة،ومثلم ي إیج ة  –فض ار اآلی باختی
  .إلى الوعظ واإلرشاد یخرج بھ كذلك إلى التھدید والوعید  –المناسبة 

ة )ع(ي كتاب لھف        دا خَ  ذكرا وُممُ )٦(إلى معاوی الى  َتوع ھ تع ِذي       :(م بقول وا ِبالَّ ْنُكْم آَمُن ٌة ِم اَن َطاِئَف َوِإْن َك
اِكِمیَن     ُر اْلَح َو َخْی نص   ،ویُ )٧()ُأْرِسْلُت ِبِھ َوَطاِئَفٌة َلْم ُیْؤِمُنوا َفاْصِبُروا َحتَّى َیْحُكَم اللَُّھ َبْیَنَنا َوُھ ي ال درك متلق

لھ اُل صیبَكر أن ُیوأحَذ:(.. ق ھذه اآلیة،إذ قالَبالذي َس)ع(القرآني عند مطالعة كالمِھ صِّللن یةالتھدید رِةبالنب
عُ ن جمعتني وإّیِئَل رٍةفاِج غیَر ًةي لك باهللا ألیَّوِلي ُأ،فانِّ،وتقطع الدابَراألصَل مسَُّت ٍةقارَع منھ بعاجِل  اك جوام

  ) . "ى َیْحُكَم اللَُّھ َوُھَو َخْیُر اْلَحاِكِمیَن َحتَّ"  تَكبیاَح ال أزاُل األقداِر
 )٢(ِبـالترغی  أو ،)١( ل اإلیجاز إلى التوبیِخوًص،وربما ُی)ع(المقتبس إلى ذروتھا في قولھ وتصل داللُة       
  .)٣(أو التذكیِر ،
رُ         ذه النصوص    األم ي ھ ر ف ت للنظ ي خواتمِ  ِتغالبَی إنَّ ، الالف ا جاءت ف وص ھ ا ؤدِّلتُ  النص ي وظیفتھ

ة تُ  ا عالم ِعباعتبارھ ِةش ي بنھای نص ُم ر المتلق َفال ذلك تكثی ة ب ى وتلخیِص حقق ن دالالت ِھالمعن ا م ،لما فیھ
  .كتنزة ُم
أتي للتھدیِدأو إنَّ        ا ت ور الَم،والوعیِدھ بط بالس ذي ارت ور   كِّ،ال بط بالس ذي ارت اد ال ح واإلرش ة،أو للنص ی

ُر ع األم ة،وربما یرج ِة المدنی ى طبیع لٍّ إل لٍّ  ك زول ك روف ن ي ظ وم ف و معل ا ھ ور كم ذه الس ن ھ ا  م منھم
  .تختص بذلك  معاٍن نھ مَلِمحَتالسور القصار للوعید،ولما َی ِةالئَمُموِل

د السُّ     قِللھا من الصَّ  دَّالل،واالنحراف ال ُبالتي یسودھا الضَّ البیئَة إنَّ        ذا نج ذیب ل ي   كِّر الَمَووالتھ ة ف ی
  . )٤(ة یَِّنَدالَم اھن مثیالِتاكبر ِم قد جاءت بقدٍر )ع(ِھكالِم

  
                                                                                                                               

  . ٢٤٥  ٣ج)٣٧٧(ق           
  . ١/٢٢ج)١(خ،نهج البالغة :ینظر ٩٧/سورة ا ل عمران (2) 
  . ١/٢١٩ج) ١٠٧(خ،بنهج البالغة :ینظر  . ١٠٤/األنبیاء  (3)
  . ٢/١٦٠ج)١٨٦(نهج البالغة،خ :ینظر    . ٢٩/الدخان  (4)
  . ١٩٢/ج)١٨٩(نهج البالغة،خ: ینظر.   ١٩/المجادلة  (5)

  . ٣/١٢٤ج،)٥٥(نهج البالغة،ك  (6) 
  . ٨٧/األعراف (7) 
  ) .ق(من سورة )٢٧(حین اقتبس اآلیة .  ٣/١٦٧ج)٧٨(نهج البالغة،خ :ینظر  (1)
  .من سورة القصص ) ٥(حین اقتبس اآلیة .  ٣/٢٠٠ج)٢٠٩(السابق خ المصدر :ینظر  (2)

  .من سورة النازعات )٢٦(حین اقتبس اآلیة.  ٢١٩ – ٢/٢١٨ج)٢٠٦(المصدر السابق،خ :ینظر (3) 
ُ  ، األنفال( :وحكمه عشر آیات هي ،بلغ عدد اآلیات المكیة التي ختم بها خطبه، وكتبه  (4)   ، ص ، خانالدُ  ، ونسی
  آل عمران ، جادلةالمُ  ، حمدمُ ( والمدنیة خمس هي) صَص القَ  ، ساء، النِّ  عاتالنازِ  ، األعراف ، المؤمنون ، رفاطِ     

  .) جالَح  ، رةقَ البَ     
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 ً ِ نوع الدَّ التَ : ثالثا   .غیر األشكال وتَ  ع األسالیبِ نوِّ تَ اللي ب
یاقات المُ  بَرویأتي ھذا ِع ، )١( للشكل واألسلوب عند القدماء والمحدثین ٌعَبَت اللَةالّد إنَّ        دءًا ختلفة،بِ الس
  .المفردة ، وانتھاء بالجملة  من

لألسلوب أو الشكل المناسب عشوائیا،وفي الوقت نفسھ،ما كان بدعا،ونشازا )ع(ولم یكن اختیار اإلمام       
  .قصودة َم طلب لداللٍةقدر ما ھو َم، ِبملِھبین مفرداتھ،وسطوره،وُج

ي مر  دَّلقد أخذت ھذه األسالیب أشكاال ِع        نصّ ة في تنوعھا لتنعكس ف ن   ُم فتعطي أضواءً   آة ال تنوعة م
  :ر،ومن ھذه األسالیب،والتعبِیالداللِة

َّ  ھُ وداللتُ  ن اآلیةِ زئي مِ االقتباس الجِّ  -أ   .ص في الن
كّ         ات ظاھرةً     ل الحضورُ ش ن اآلی ي م ارزةً  الجزئ ام    ب ي نصوص اإلم ھ یستحضر  صحیح انَّ   ، )ع( ف

  .)٢(كثفةُم دالالٍتو  ل من إشاراِتحِملما َی للنّص عاشًاوإن ھ كان تفعیًالا انَّإّل جزءًا من اآلیِة
ى الموتِ   ..(( :في بعض أیام صفین  ألصحابِھ )ع(لھ من كالٍم        یا سُ  َم وامشوا إل یكُ  ، حًاُجش ذا  وعل م بھ

ي ِكسرِ   ٌنكاِم الشیطاَن فأنَّ ُھَجَببوا َثب فأضِرنََّطالُم واِقوالرِّ ، مواد األعَظالسَّ ةِ ّدد قَ قَ  ، ِهف ر وأخّ  دًایَ  م للوثب
اَلُكمْ     " قِّالَح م عموُدنجلي لُكى َیمدا حّتَص فصمدًا جًلا،ِر كوِصللنُّ َرُكْم َأْعَم ْن َیِت ْم َوَل  َوَأْنُتُم اْلَأْعَلْوَن َواللَُّھ َمَعُك
("()٣( .  
الى      تعالى جزءًا مَن وقولُھ        ھ تع ا،وھي قول بس منھ ي اقت وا وَ  :( اآلیة الت ال َتِھُن ُتُم     َف ْلِم َوَأْن ى السَّ ْدُعوا ِإَل َت

اَلُكْم    َرُكْم َأْعَم ر أنَّ )٤()اْلَأْعَلْوَن َواللَُّھ َمَعُكْم َوَلْن َیِت و الَّ    قَتُم ،غی ك التَ  ضى الحال ھ ع  بعیضذي اقتضى ذل ،م
ي ) َیِتَركُم(الحفاظ على البؤرة الداللیة للمفردة ھ  ف ع أصحابھِ  )ع(كالم ي حربِ   م ا  وصفین،   ف ل خروجھم لقت

                                         
 (1)  ُ   . فیه  ل المحدثون القولَ صَّ إلى هذا األمر،وفَ  أشار القدماء
  ،١بیروت،ط سالم محمد هارون،دار الجیل،عبد ال:تحقیق سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان قنبر، الكتاب، :ینظر    
  ).ت.د(المصریة، مصر، وإبراهیم أنیس، مكتبة أال نجل.داللة األلفاظ ، د: وینظر    
  ،١/١١٢ج،)٦٣(خ في٣٥/،محمد ١/٨٦ج،)٣٨(خ في٦/،األنفال١/٢١ج،)١(خ في٩٧/آل عمران :ینظر مثال  (2)

  ،٢/١٩٢ج،)١٨٩(خفي ١٩/،المجادلة٢/١٥٥ج،)١٨٥(خفي ٧١/،الزمر٢/٧٣ج،)١٥٥(خفي ٢٤/القصص             
  . ٣/٢٣٥ج،)٣٤٤(ق في١١/،الحج٣/١٢٤ج،)٥٥(ك في٨٧/،األعراف ٣/٨٤ج،)٤٥(ك ٢٢في/المجادلة             

  . ١١٢ – ١/١١١ج)٦٤(نهج البالغة،خ  (3)
  . ٣٥/محمد (4) 
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اِلُكم     ، معاویة وجندِه واِب أعم ن ث نِقص م ن ُی م     )٥(والتذكیر بانَّ اَهللا ل ن َیظلمُك ّیعھ ،ول ن ُیًض اني  )٦(،ول ،والمع
الِ  ّثوفیھا َح في السیاِق القرآني اُلمَقَتبس،والمقصود ، )٧(كلُّھا ُمتقاربة ذي     والصمودِ  على القت دو ال ام الع أم

ودُ   مدا حتَّ مدا،َصَص(داللي، ّثبما یملكھ من َب لٌّدا استعارٌي رمز إلیھ بالشیطان،وھو رمٌز م عم ي لك  ى ینجل
بِ           )قِّالَح ي طل و ف درة والعل د الق لم عن ى الس دعوة إل اون وال ذ التكاسل والتھ الحق   ،واآلیة الكریمة بدأت بنب

أمَ      النَّ)ع(وإحقاقھ، وھذا ماال یحتاجھ اإلمام ال،وھم ب ي ساحة القت م اآلن ف  الحاجةِ  سِّالقوم امتثلوا لذلك وھ
ةِ دون َب اختیاره على بعٍض ن بوقوف اهللا معھم،لذلك وقَعطمِئُم الھِي إلى وعٍد یا شِّ َمالمباركة،َت عض من اآلی

ھ،حتى أنَّ   مع ُم أثیر ذروت ي الت رِ        قتضى الحال،فبلغ ف ي أكث وا ف ذلك انطلق د سماعھم ل ن عشرةِ   صحبھ بع  م
امَخ أالٍف ف اإلم اِحَث،وَو)ع(ل ى رم وا إل یِھب ى َخم،حّتِھ،ونباِلھِموِفم، وس لوا إل ِةى وص ادوا أن  یم ة فك معاوی

  .)٢(الصة لخطتھ لت ُخثَّ، فاآلیة َم)١(لوال خدیعة رفع المصاحف یقضوا علیِھ
رُضولّم        ان مع دیِث ا ك َع الح الم(ِلِسالرُّ تواض یھم الس ي َم)عل دھم ف دنیا َبوزھ اع ال النبي ت دأ ب

ھ (المصطفى  ال) ع(ى بموسى نَّوَث)ص وال ى كَ ثّن ئُتوان شِ (:(فق ت بموس ھ  ی ھ وال لى اهللا علی یم اهللا،ص اذ  ، ل
ِیرٌ : " یقول ق َ َيَّ ِمْن َخْیٍر ف ل ِ ْنَزْلَت إ َ َِما أ ِّي ل ِن  . )٣()") َربِّ إ

َولَّى     :( تعالى من قولِھ السرد الكالمي في خطبتھ جزٌء اهللا في سیاِق ما أخذه من كتاِب        مَّ َت ا ُث َقى َلُھَم َفَس
  . )٤()ى الظِّلِّ َفَقاَل َربِّ ِإنِّي ِلَما َأْنَزْلَت ِإَليَّ ِمْن َخْیٍر َفِقیٌر ِإَل
ذكر   كم سیاق المقال والبعد الزمني في فرض ھذا االختیار،فالسیاق ال یتّ ھنا تّح        م   فسقى لھُ " سع ل ا ث م

ذي  )المضارع (إذ ال رابط بین القول في سیاق الحدیث،والبعد الزمني" تولى  فّ ال تالءَ  خطبَ  ل ام ال ی م ة اإلم
ة )الماضي(مع الزمِن ال  :" في اآلی لّ "فق ة زمنُ    ،ولك ة والخطب ن اآلی ذلك مَ  م ا، ل القول  )ع(دھّ ھ إذ :(القتباسھ ب

  .إلیھا ،وسعیًاللداللِة طلبًا)یقول
ومٍ  إلى ولیمِة َيِعھ ُدبعثھ إلى عثمان بن حنیف عاملھ على البصرة،وقد بلغھ انَّ وفي كتاٍب        ا    ق ن أھلھ م

ى النَّ   ده في الدنیا وذكر أمّرھّّى إلیھا،َزفمَض ادر عل و الق ل مِ ه معھا، وھ ف انَّ   ی ا ،وكی ا، وھي    لَّھ َطنھ ا ثالث قھ
ھِ   داء ب رة لالقت ر مباش وة غی ي َر دع ول  ِھِتیَِّعف ى الق نفٍسُط(: (،خلص إل ى َرأّد وبي ل ا َفبِّت إل ھا ، رَضھ

دت وسّ وَت ھا،ت أرَضرى علیھا افترَشب الَكَلھا ،حتى إذا َغمَضُغ لیِلرت في الَجھا  وَھؤَسھا ُبكت بجنِبَروَع
 مُھھم شفاُھربِّ ت بذكِرَممَھھم وَھھم جنوَبِعت عن مضاِجوتجاَف ، ممعادِھ ھم خوُفاسھر عیوَن عشٍرھا في َمكّف
  .)٥()) " للَِّھ ُھُم اْلُمْفِلحــُوَنُأوَلِئَك ِحْزُب اللَِّھ َأال ِإنَّ ِحْزَب ا " ھمم ذنوَبِھاستغفاِر عت بطوِلشَّتَق و ،
وَلُھ     : ( وقع االقتباس في قولھ تعالى        َھ َوَرُس ادَّ اللَّ ْن َح ال َتِجُد َقْومًا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلآِخِر ُیَوادُّوَن َم

یرَ  َواَنُھْم َأْو َعِش اَءُھْم َأْو ِإْخ اَءُھْم َأْو َأْبَن اُنوا آَب ْو َك ُھ   َوَل ُروٍح ِمْن َدُھْم ِب اَن َوَأیَّ وِبِھُم اْلِأیَم ي ُقُل َب ِف َك َكَت َتُھْم ُأوَلِئ
ِھ َأال ِإنَّ   َوُیْدِخُلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َرِضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ ُأوَلئِ  ْزُب اللَّ َك ِح

  . )١()ْلُمْفِلُحوَن ِحْزَب اللَِّھ ُھُم ا
ى إیجازِ     وف الَمَخ عد ذكر صفاِتَب        ذنب انتھى إل ن ال ونِ    عاد،وكثرة الذكر،واالستغفار م ھ بك ك كل م ِھذل

ةَ  محل الشاھد ھو التكثیف الداللي في المقطع من اآلیِة حزب اهللا وھم المفلحون،أنَّ ا سبقھا     وال حاج ھ فیم ل

                                         
  .١٦/٢٥٦لقرطبي ، جالجامع الحكام القرآن ، ا:وینظر.  ٩/٣٠٨مجمع البیان ، الطبرسي ،ج:ینظر  (5)
  .٧/١٥٧ج ، ابن الجوزي زاد المسیر،:وینظر.    ٢٦/٨٣،ج الطبري ، جامع البیان:ینظر  (6)
  ١٨/١٤٠هـ،مؤسسة النشر االسالمي،ج)١٤٠٢(المیزان في تفسیر القران،السید محمد الحسین الطباطبائي ت:ینظر  (7)
  . ١٣/٥٤٣شرح بهج االصباغة،للتستري،ج:ینظر  (1)
  . ٣/٦٢،ج١٩٩٥، سلیمان زادة نفحات الوالیة،الشیخ ناصر مكارم الشیرازي،قم،:ینظر  (2)
  . ٢/٧٣ج) ١٥٥( نهج البالغة خ  (3)

   ٢٤/القصص (4) 
  . ٣/٨٤ج)٤٥(نهج البالغة، ك (5) 
  . ٢٢/الحشر  (1)
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الم ألنَّ  ن ك ق ومَِّم ُھم یاق كالِما ال ینطب ادًاس درة الَم ھ اعتم ى ق ةِ عل ن اآلی یر م ع القص دِة قط ى  الواح عل
  .)٢(ةوحدة خاّص ِهالداللة،باعتباِر

  
َّ  اللةِ ه في دَ التراكم االقتباسي و أثرُ - ب    .صالن

دو  معًا نتیوَر،أو بالصُ ةقتفرِّتجاورة،أو ُمُم واحٍد ّصَن وجودعدد من االقتباسات فِي والمقصود بِھ        ،فیغ
راكم االستعاري في النصوص المباشرة ن وجود ھذا النوع من الَتالداللي،على الرغم ِم على البّث قدرٍةذا َم

  .)٣(نھاللنوع أآلخر ِم ًةَزباِر ًةَمل ِسكَّھ َشا انَّإّل
وَ تَبَی        اءُ ل ین یَ     ر العط ھ ح ى ذروت ل إل امُ  الداللي،ویص تدعي اإلم لةً  )ع( س اتِ  سلس ن االقتباس  م

  .واإلیحاء  ِةداَسمن الَق ھائٍل ّمَكن ِبشَح،وُی،واالشاراِت،واإلیماءاِتباإلحاالِت ورة،فیكتنز النّصتجاالُم
ف َع        وص تَ َبقَتالُم دُدویختل ي النص ات ف ًاَبس ا یَ قَتلُم ع ا جمیع ال وفیھ ى المق نصُّض ي ال ق عمََّت،وَت رتق
َر ھ،إنَّؤیتُ ُر ة     األم ة داللی ن مطلبی و م ن یخل م یك ھ ل صّ    برمت ي ن ات ف دد االقتباس رض ع ي تف ي الت دون  ھ

ھ  ي كالم ماء،وبیانِ )ع(غیره،فف ق األرض والس ي خل ة اهللا وَف ف ِلعظم نصَّ ض أمطَر ال اِت ھ ف  باالقتباس
  .المناسبة  ِھالموضوع في منزلِت في بإنزاِلَیِل تجاورِةالُم
ة تَ         ورة بیانی م ص د رس ین یری دم ِمح ا تق توعب م اٍنس دًا ن مع د ب تعانِة ال یج ن االس القرآن  م ب

ال  بیانًا فیُضوَی ، تعالیا یقطر داللًةا ُمّصَن ِهالكریم،باعتباِر مَّ ( : ) ع( فق قَ بحانھ َفانشأ سُ   ث  قِّوشَ  ، األجواءِ  ت
اً َم نَّفالُھسُ  َلعَ َج ، سمواتٍ  بَعَس نُھى ِمّوَسَف(( :ثم یصل إلى القول )ك الھواءكاِئوَس ، اإلرجاِء اً َم وج  ، كفوف

ةِ  َنیََّز مَُّث ، ھانظُمَی وال دساٍر ھا،ُمیدَع ٍدَمَع یِرَغِب ، وعًارُفَم مكًا،وَسحفوظًاَم قفًاَس نَّلیاُھوُع ا بزین  ، واكبِ الَك ھ
  .)١()...)ٍرـِسائ قٍف،وَسٍرداِئ ٍكَلي َفِف یرًاِنُم رًاَموَق ،یرًاِطسَتُم راجًاوأجرى فیھا ِس ، ِبواِقالثَّ وضیاِء

ا        ( :باالقتباسات القرآنیة یزدحم النصُّ       ًا َفَفَتْقَناُھَم ا َرْتق َأْرَض َكاَنَت َماَواِت َواْل ُروا َأنَّ السَّ َأَوَلْم َیَر الَِّذیَن َكَف
مَّ     ( ،)٢() َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّ َأَفال ُیْؤِمُنوَن ًا ُث َأْرِض َجِمیع ي اْل ا ِف ى    ُھَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َم َتَوى ِإَل اْس

یٌم         ْيٍء َعِل لِّ َش َو ِبُك َماَواٍت َوُھ ْبَع َس وَّاُھنَّ َس َماِء َفَس ي      (و،)٣()السَّ ى ِف ا َوَأْلَق ٍد َتَرْوَنَھ ِر َعَم َماَواِت ِبَغْی َق السَّ َخَل
َن السَّ    ا ِم ِریٍم       اْلَأْرِض َرَواِسَي َأْن َتِمیَد ِبُكْم َوَبثَّ ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَأْنَزْلَن لِّ َزْوٍج َك ْن ُك ا ِم ا ِفیَھ اًء َفَأْنَبْتَن َماِء َم

الى )٥()َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْیَطاٍن َماِرٍد (:،وقولھ تعالى)٤() ْمَس       :(،وقولھ تع َل الشَّ ورًا َوَجَع یِھنَّ ُن َر ِف َل اْلَقَم َوَجَع
  .)٦()ِسَراجًا 

                                         
  ،)ت.د (صالح عبد الفتاح الخالدي، شركة الشهاب، نظریة التصویر الفني عند سید قطب، :ینظر  (2)

  . ١٤: ص الجزائر،         
  في ٧/والنبأ  ٥٥/واألعراف ٢٤/والشعراء ١١٠/وطه ٣٤/اقتباس معنى سورة إبراهیم :ینظر مثال (3) 

  ٦/ونوح  ٧- ٦/والصافات ١٠/ولقمان  ٣٠/،واقتباس معنى سورة األنبیاء١/٧ج،)١(خ                 
   ٣/والمائدة  ٣٦/،القیامة١١٥/،اقتباس معنى المؤمنون١١-١/١٠ج،)١(خ                
  ١٠٩/والتوبة ٤٤/،واقتباس معنى سورة البقرة١/١٤٧ج)٨٢(خ ٩٠/والنساء ١٩/والمائدة                 
  ،واقتباس ١/١٢٠ج)١٧٤(في خ ١١١/،واقتباس معنى سورة طه ١/٢٠١ج،)١٠١(في خ                
  ،واقتباس٢١٧-٢/٢١٦ج،)٢٠٦(في خ ٤١/وسورة هود ٣١- ٣٠/معنى سورة األنبیاء                
  . ٥٣/ ٣ج،)٣٢(في ك ٧٠/والفرقان ٣٣/واألنفال  ٣٢/والنساء ٦٠/معنى سورة غافر                

  
  . ١٢- ١/١١،ج)١(نهج البالغة،خ   (1)

  . ٣٠/األنبیاء (2) 
  . ٢٩/البقرة (3) 
  . ١٠/لقمان (4) 
  . ٧- ٦/الصافات  (5)
  . ٨٠ – ٧٦/ ١حدید،جشرح ابن أبي ال:وینظر. ١٦/نوح  (6)
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لّ صِّأكثر في مساحة َن بصورٍة وتتوالى االقتباساُت        ةً   یة نھجیة اق دو نصّ   ، فینفجر دالالل امال  ا ُمویغ تك
م ُكَعواستودَ  ِھن كتاِبم ِمُكیما استحفَظھا الناس ِففاهللا اهللا أیُّ... ():(ع(كما في إحدى خطبھ ، عناهوَم ، بناهفي َم

ي جَ ُكعَدولم یَ  ، دًىم ُسكُكتُرولم َی ، ثًاَبم َعقُكخُلھ لم ّیلھ سبحاَناَل فأنَّ ، ِھن حقوِقِم ةٍ م ف د سَ  ًىَموال َع ھال ى ّم،ق
یكُ مَّ وَع ،يٍءشَ  لِّلُك بیانًام الكتاب ِتعلیُك م،وانزَلُكآجاَل تَبوَك ، مُكأعماَل َمِلم وَعُكأثاَر اً  ُھبیَّ م َنر ف ى تَّ َح ، أزمان
زَ ولكم ِف لُھ َلأكَم یكُ وانھَ  ، ِھنفسِ ِل َيضِ ذي َرھ الَّ ینَ ِد ِھن كتابِ مِ  َلیما ان ى  م َعى إل انِ ل الِ  َنمِ  ُھحابَّ َم ِھلس  األعم

ذِ وألقى إلیكم الَم ، ِهِروأواِم ، نواھیِھ ِھِھومكاِر یكُ ذ َعخَ واتَّ رُةع یكُ ّدوقَ  ، ُةجَّ م الُحل ذَ یِدِعم بالَوم إل ینَ ُكَر،وأن  م ب
  .)٧())دیٍدَش ذاٍبدي َعَی

َناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم ِإَلْیَنا ال ُتْرَجُعوَن أفحسبتم إنما َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْق :(بأصداء اآلیات المباركة ویشي النّص       
ٍة     ( ،و)٩()َأَیْحَسُب اْلِأْنَساُن َأْن ُیْتَرَك ُسدًى( ،)٨(...)خلقناكم عبثا  ْن ُأمَّ ِذیرًا َوِإْن ِم یرًا َوَن ِإنَّا َأْرَسْلَناَك ِباْلَحقِّ َبِش

اٍم              ِإنَّا".،و)١٠() ِإلَّا َخال ِفیَھا َنِذیٌر  ي ِإَم ْیَناُه ِف ْيٍء َأْحَص لَّ َش اَرُھْم َوُك دَُّموا َوآَث ا َق ُب َم ْوَتى َوَنْكُت ِي اْلَم ُن ُنْح َنْح
ا           (،و)١١()ُمِبیٍن  ُؤالِء َوَنزَّْلَن ى َھ ِھیدًا َعَل َك َش ا ِب ِھْم َوِجْئَن ْن َأْنُفِس ْیِھْم ِم ِھیدًا َعَل ٍة َش َك   َوَیْوَم َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُأمَّ َعَلْی

ِر     حُ(،و)١٢()اْلِكَتاَب ِتْبَیانًا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُھدًى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى ِلْلُمْسِلِمیَن  ُم اْلِخْنِزی دَُّم َوَلْح ُة َوال رَِّمْت َعَلْیُكُم اْلَمْیَت
ى          َوَما ُأِھلَّ ِلَغْیِر اللَِّھ ِبِھ َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّیُة َوالنَِّطیحَ  َح َعَل ا ُذِب ُتْم َوَم ا َذكَّْی ا َم ُبُع ِإلَّ َل السَّ ا َأَك ُة َوَم

وْ          ال َتْخَش ِنُكْم َف ْن ِدی ُروا ِم ِذیَن َكَف ِئَس الَّ ْوَم َی ٌق اْلَی ْوَم   النُُّصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا ِباْلَأْزالِم َذِلُكْم ِفْس ْوِن اْلَی ُھْم َواْخَش
اِنٍف         َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْت َر ُمَتَج ٍة َغْی ي َمْخَمَص ُطرَّ ِف ِن اْض ًا َفَم الَم ِدین َمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضیُت َلُكُم اْلِأْس

وا َوال َتُقولُ       ( و )١()ِإلْثٍم َفِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم  ِھ َفَتَبیَُّن ِبیِل اللَّ ي َس َرْبُتْم ِف وا ِإَذا َض ى   َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُن ْن َأْلَق وا ِلَم
ُكْنُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اللَُّھ َعَلْیُكْم ِإَلْیُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َفِعْنَد اللَِّھ َمَغاِنُم َكِثیَرٌة َكَذِلَك 

  . )٢()َفَتَبیَُّنوا ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َخِبیرًا 
اهللا اهللا أیُّ :(عموم الناس مَع طابًات على ھذه االقتباسات كانت ِخالتي قاَم الخطبُة       اس  ف ا الن ذلك أراد  )ھ ،ل
  .ملیِھة َعقیم الحّجشد االستعاري أن ُیھذا الَح بَرِع)ع(اإلمام

 حاظ أمٍرع ِلوقد اشترك الفعالن؛الماضي والحاضر في النص مثلما كان األمر في اآلیات المقتبسات،م      
ي المَ  اِسع النَّ طاب مَ  الِخ یغِةآخر ھو االشتراك في صِ  اء       ف ام انتق ذین األمرین أجاد اإلم وضوعین،وفي ھ

ة       ،وصاغ منھا خطبَتھ ُھَلَمالتي نبعت منھا ُج ِھاقتباساِت ا الداللی ر طاقتھ وتحقق بذلك تفعیل المقتبسات وتفجی
  .)٣(ّثل إثراء المعنى الداللي    للنص، والذي َم ھِجن النَّة ِمدَّفي مواضیع ِع ، وبرز مثل ھذا الحشِد

 ً ً طِ  األفعالِ  ي أزمانِ ر فِ غیّ وتَ  ،في المقتبساتِ  األشخاصِ  یابُ غِ : رابعا   . مقالقتضى الَ مُ لِ  بقا
ظھر  ن في النصوص النھجیة ُیالتمّع ا أّنومكانھ،إّل ، ِھیا في الحدث وشخوِصا نّصل تداخًلمّثاالقتباس ُی      

مًاق تَرُم اس ا كًاش و الحَ  ، لھ ب األعَ  َدأال وھ ي األغل المراد ف و الحَ ث ف ار ، ثَدم ھ ذكیر أ ، لالعتب  وأو الت
ك  ، الترھب بھ ون التَ   ، ِھ،أو مكانِ ِھأو زمانِ  ، ھلِ فاِع نع  ظرِ النَّ ضِّغَ ِب ، أو غیر ذل د یك دث    وق ع الح شابھ م

  .ھ ب حدوَثَقرَتأو الُم ، الواقع

                                         
  . ١٤٨ – ١/١٤٧نهج البالغة،ج  (7)

  . ١١٥/المؤمنون (8) 
  . ٣٦/القیامة (9) 
  . ٢٤/فاطر (10)
  . ١٢/یس (11)
  . ٨٩/النحل (12)

  . ٣/المائدة  (1)
  . ٩٤/النساء (2) 

  . ٦/٢٧٨شرح ابن أبي الحدید،ج: ینظر    
  . ٣/٥٣ج،)٣١(، ك ٣٣-٣/٣١ج،)٢٧(،ك٢٠٢ – ٢/٢٠١ج،)١٩٣(نهج البالغة،خ :ینظر مثال (3) 
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د  -فرصة العمل الصالح  –بعد ذكر الموت،وفوات الفرصة  -)٤(بنا رَّكما َم)ع(لھ ابقٍةس في خطبٍة        ،وبع
لَ ن َغَم ق إلى ذكِرطرَّأن َت د أن  ف ات مافات،وذھبَ  ((بع دُّ ب،ومضَ ماذَھ ف ا باِل حالِ نیا ِلت ال ھ    )٥())ھ و قول یتل

    .)٦()ُمْنَظِریَن َفَما َبَكْت َعَلْیِھُم السََّماُء َواْلَأْرُض َوَما َكاُنوا :( تعالى
ورُةرََّص        َذ حت الس ي اخ ًا الت ا بَ  بعض ذین م ؤالء ال ذكر ھ ا ب یھم السماُءَكمنھ اُتت عل ت اآلی  ،ومض

ِفِب واِل وص ونٍ  (م؛ِھأح اٍت َوُعُی ْن َجنَّ وا ِم ْم َتَرُك اِكِھینَ   ،َك ا َف اُنوا ِفیَھ ٍة َك ِریٍم َوَنْعَم اٍم َك َذِلَك  َوُزُروٍع َوَمَق ،َك
في  –ن سمعھ ّمِم –االعتبار بحال ھؤالء،وأال یكون )ع(،أراد ، أنھم آل فرعون )١(ْثَناَھا َقْومًا آَخِریَنَوَأْوَر

نَ ن ھُ ن مضى،ولیس المھم معرفة مَ مَّھا دعوة لالعتبار ِمحال كحالھم،إنَّ درِ    م وال أی ذا األمر،بق دث ھ ا   ح م
  .ھا في السیاق أھمیُتكن للشخوص بار،لذلك لم َیة واالعِتَظللِع ل دعوًةثَِّمُی

یةُ         ع الشخص وِر وتتمت ا مُ  ُم بحض ردیة،لتلتقي فیھ ال الس ي األعم ز ف اب  تمی ات الخط كون
ادام   مفقودًة لم تكن الشخصیُة ، رديفت باألسلوب السََّصالتي اتَّ )ع( الروائي،ونصوص اإلمام فیھا لذاتھا م

دیثُ  دِثّبنَصُم الح ى الح ط  ا عل یَة فق د الشخص ا نج ن ھن ریحاََذكر َتُت  ،م ا ص ًاوَت ،)٢(أحیان ا     لمیح  أحیان
  النوع الثاني كان ھو األغلب في النصوص المقتبسة  ا أنَّ،إّل)٣(ىأخر

ذاتھا وإنَّ  مطیٍةَن لسنا إزاء شخصیٍة        ا إزاء شخصیة تُ  ،كما ھو الحال حین تكون مقصودة ل یلةً مثِّ م  ل وس
ھ     فِدعلى َر لھا القدرة ٍةإفھامّی ٍةقصدّیوَم ، لغایة ي النص،كقول ة ف المُ  :(...واعظا )ع(الدالل وا ك ر ّبَكَتوال تكون

  .)٤()ِھبنفِس ُةَمَظت الَعَقفیھ سوى ما ألَح علھ اُهللاضل َجما َف یِرن َغِم ِھُأمِّ على ابِن
 ا إخوان ألٍبسد أخاه ھابیل فقتلھ،وھمذي َحالَّ م أن یكونوا كقابیَلنھاُھ:" ِھأبي الحدید في شرِح قال ابُن       
م یُ )٥("م وُأ ام ل رِّ،واإلم ذكرِهص ردات،ثم انَّ    ح ب اریة للمف ة االش ى الداللی ادا عل ى  )ع(ھاعتم عى إل ان یس ك

ھ مِ  وإقامِة ،والتذكیِرالوعِظ ي الحَ      مّ الحجة،وھذا كل ى الشخصیة ف ز عل ب التركی ز   دِثا ال یتطل در التركی  بق
یر شِ ھ ُی،ألنَّ*صة للشخوص ولیس التشخیص والتخصییبحث عن اإلشارة العام)ع(ھ،فھونفِس ِثعلى الحَد

رٍ    والباِط ،والحقِّ،والشّرالخیِر راع األزلي بیَنالصِّ ِةصَّإلى ِق ن أث ا یستحضره م ھِ یترتَّ  ل،وم زمن   ب علی وال
ارهِ  َدالحَ  ِنعَ  أھمیًة ھ ال یقّلعّلالخطابي،وَل ھو أحد العناصر البنائیة في النصِّ ة  ث،أو الشخصیة، باعتب  رحب

  .في النص  داللًة ن ثم َینثُّھ،وِمب ذلك كّلستوِعداللیة َت
ردةٍ ن ُمج ما اقتبسھ مِ  دَرُی)ع(ھ االقتباس،انَّ في عملیِة یصٌةّصِخ وللزمِن        ةٍ ف ويٍّ  ٍثَدأو حَ  ،،أو أی ي   نب ف
ة   ِھنِ ك في میادِیرِّتَحُم دخلھا في سیاٍقھا،وُی،وال یجعلھا في معزل عن زماِنِھواعِظ،أو َمِھِبُت،أو ُكِھِبَطِخ الزمنی

                                         
   .  ١٣٠: الباب األول، الفصل الثالث ، ص: ینظر  (4)
  . ٢/١٦٠ج،)١٨٦(نهج البالغة،  (5)
  . ٢٩/الدخان  (6)
  . ٢٨ – ٢٤/الدخان  (1)
ُسوٌل َكِریمٌ  :(قال تعالى *   َجاَءهُمْ رَ َن وَ َعوْ مَ ِفرْ ُهمْ َقوْ َل بْ ْد َفتَنَّا َق َق َل   . ١٧/الدخان) .   وَ

  . ٢/١٥٦ج،)٢٤(،ق٣/٧٦ج،)٤٤(،ك ١/٧٣ج،)٣١(،خ١/٣٨ج،)٩(نهج البالغة،خ:ینظر  (2)
  ،١/٥٥ج،)١(،خ ١/٣٨ج،)٩(،خ ١/٢٢ح،)٢(،خ ١/١٥ج،)١(المصدر السابق،خ :ینظر  (3)

  . ٢/١٩٢ج،)١٨٩(خ          
   :من قوله تعالى)ابن امه(،حیث وقع االقتباس في٢/١٦٥ج،)١٨٧(،خقالمصدر الساب  (4)

  . ٩٤/طه) .  بلحیتي وال برأسي یا ابن أم ال تأخذ(                    
  . ٢/٢٥٨، وابن میثم البحراني ،٥/٢٤٤ج ، ،ومنهاج البراعة،الخوئي٢/١٢ج ، ، التستري بهج الصباغة:ینظر    
  .   ١١/١٣٧جشرح ابن أبي الحدید ،:ینظر  (5)
**  ُ   في تعاملهم مع الجدیدةِ  الروایةِ  كتاِب  بعُض  حین ذهَب  ل أحد تمظهرات الرؤیة الجدیدة اآلنمثّ وهذا السلوك ی
  .فقط  حروفٍ وائیة بِ خصیاتهم الرِّ ین أشاروا إلى شَ ریبة حِ غَ  دیدة، وأحیاناً ذاهب َج الشخصیة مَ     
  . ١٥٦:،ص٣حركیة الشخصیة في الروایة الجدیدة،سعیدي محمد،تجلیات الحداثة،ع    
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دیث النبوي،ویُ         "  ،وةتعارفالُم ي،أو الح نص القرآن اص حین یقتطع ال ة التن ي عملی دع دوره ف ي   للمب ھ ف دخل
  . )١("  حصى من النصوص قبلھلما ال ُی تحرك جدید،فیصبح خالصًةُم سیاٍق

ةِ ویتجّل        ي زمانی ب ف رك الرح ذا التح بس ِض ى ھ نص المقت رِةال نص النَّا من دائ رض ل ي،حین یع ھج
ِر ى ذك ام إل واِل اإلم زَّ أح دو ال م الغابرة،فیب ي(مِناألم م  )الماض ك األم ذكیر بتل ي الغالب،فالت اھر ف و الظ ھ

یاقیةٍ  ستدعي إحضاره لضرورةٍ َی ھ  َم س ة،مثل قول دَ ا َملمَّ َف..():(ع(نطقی رَ  فَذھ،واَنأرضَ  َھ ارَ أم ھ   آدَم ه اخت علی
ا أكُ  َدھ،وارَغَتنَّھ َجَن،واسَكتِھلَِّبل ِجأوَّ علُھوِج ِھن خلِقِم یرًةالسالم ِخ ھُ فیھ ھِ  َز،واوَعُل ا نَ  إلی اه عَ فیم ھ ھ ھُ واعَل،ن  م

رّ   أنَّ ھ التع دام علی ي اإلق َدتِھَلنِزَمِب ،والمخاطرِةِھِتَیعِصَمض ِلف ا نَ ،فاق ى م ام عل ُھَع هھ اة لسَّ ُم ن ابق واف
د التّ  ُھَطعلمھ،فاھَب لھ َنھ ِبلیعمر أرضَ   ِةوب بع ى عِ یم الحجّ ِقُی،وِلس ادِ ة عل ھ     )٢())..ِهب اس ھي قول وارد االقتب ،وم

ُكْن  ( ، و)٣()َقاَل اْھِبُطوا َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ َوَلُكْم ِفي اْلَأْرِض ُمْسَتَقرٌّ َوَمَتاٌع ِإَلى ِحیٍن:( تعالى َوُقْلَنا َیا آَدُم اْس
د     ا َرَغ ال ِمْنَھ َة َوُك اِلِمینَ        َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّ َن الظَّ ا ِم َجَرَة َفَتُكوَن ِذِه الشَّ ا َھ ْئُتَما َوال َتْقَرَب ُث ِش ا  ( و ،)٤()ًا َحْی ُقْلَن

   )٥()ُنوَناْھِبُطوا ِمْنَھا َجِمیعًا َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكْم ِمنِّي ُھدًى َفَمْن َتِبَع ُھَداَي َفال َخْوٌف َعَلْیِھْم َوال ُھْم َیْحَز
واردِ   ظرِ وعند النَّ        ى م اسِ  إل دھا كانَ     االقتب ي النّص،نج ي ف ل   القرآن ي الفع  سیاقَ  النَّ،)المضارع (ت ف

ال   سیاَق بالماضي،النَّ) ع(ھدیُث،وكان ًحرًاباِشُم كان حدیثًا)علیھما السالم(ھآدم وزوِج ن اهللا مَعالمقال ِم المق
  .)٦(تذكیرا،واعتبارا)علیھم السالم(ل،واألنبیاءُسن األمم، والرُّا مضى ِمم عمَّتكلَّختلف حین َیھنا ُم

ى الساحة    ِھبرأسِ  المطلّ )المضارع (اهللا یكون الفعُل ِمَعِنعظ والتذكیر ِبوعند النصح واإلرشاد والَو        عل
ن   ،وھو انتھاٌل)٧())هنَدب ِجمُده والغاِلَح لِقفي الَخ الفاشِي ِهللا الحمُد(): (ع(ِھالمستقبلیة ھو األظھر،مثل قوِل م

  .)٨()  نبُوالغاِل ُمُھ اِهللا حزَب أال إنَّ(  :تعالى قولِھ
 ،وھو قوٌل)٩()ودى فیلُغُس ِكِروال ُت وثا فیلھامرؤ عَب ما خلَقلھ َفقوا اَلھا الناس اتَّأیُّ((:ظًاواِع وفي قولِھ       

  .)١٠()ِإَلْیَنا ال ُتْرَجُعوَنَأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوَأنَُّكْم :( عالىَت بنا إلى قولِھ یعوُد
دا واِض        ھِم حًاب دار نجاح تجالِب)ع(ق ي اس دیث ِو ف َقالح دُدُی ٍةة زمنیِّظّلَم ف یاُقح یم ،فنرى َتھا الس عم

ارةً ك نحو الُمحّرَت،والمضارع الُممني الماضي تارًةالزَّ الفضاِء اً َبأخرى،َت ستقبل ت جرد  ُی)ع(ھللحدیث،وكأنَّ  ع
ةٍ ِم بِھ َقِلَع اّمِم ھما اقتبس ا یُ  ةِِزمنیَّ  ن دالل دیث  الزَّ ضاءَ ر الَفیِّ َغحینم ي للح دٍة     من ٍة واح ى غای ،مع الوصول إل

ُھ            ن التَّوبیخ،وكالُم على الرَّغم من اختالِف األسالیب،فاآلیة جاءت بصیغِة استفھاٍم استنكاريٍّ مع شيٍء م
رِّر لالخ    ) ع( وعِظي اللیِّن،والُمَب ي ال ّل        أتى بصیغِة النَّف ي ك اَطِبین ف ث المخ یَن الصیغتین ھو اختالف تالف ب

   .،أي انَُّھ اختالٌف في َمقاِم الَحال
  
  
  
  
  

                                         
  . ٢٥:ص الخطیئة والتكفیر،  (1)

  .١/١٧٧،ج)٨٧(نهج البالغة،خ (2) 
  .٢٤/األعراف  (3)
  .٣٥/البقرة  (4)
  .٣٨/البقرة  (5)
  .    ١/١٧٧،ج)٧(و خ  ٧٥-٢/٧١،ج)١٥٥(نهج البالغة،خ: ینظر  (6)
  .٢/١٥٦،ج)١٨٦(المصدر السابق،خ  (7)
  .٧٦/المائدة  (8)
  .٣/٢٤١،ج)٣٧٠(نهج البالغة،ق  (9)

  .١١٥/المؤمنون  (10) 
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َّ الفَ  صُ صائِ الخَ : الثاني المبحثُ    .ةنی
  
ن خَ    نوسائل التعبیر ع من أھمِّ وسیلٌة إّن أللغَة        نفس م ري ال بِ  أنَّ ، إّالجاتٍ َلاإلحساس،وما یعت ا بجان  ھ

ةً  ذاك كلھ تغدو وسیلًة ب المقتدر،فتصبح ذات أثَ       فنی د األدی ة عن ا خصوصیة جمالی أثیرٍ لھ ي    ر،وت رین ف كبی
  .المتلقي ویختلف ھذان األمران من أدیب إلى أخر 

ت َم          ة لیس ط، دلوًلاللغ ا فق أنُ  "إذ ، ا معنوی یس الش رادِ   ل ي إی اني وَح  ف ودةُ وإنَّ دھا،المع و ج ا ھ     م
  ،)١(.."اللفظ

 لَّة َقنیَّص َفت بخصاِئَمَسھا اّتا مقصودا لذاتھ،غیر إنَّال فنّیَم،وكتبھ لیست َع)ع(وان كانت خطب اإلمام       
  .ھا في األدب العربي نظیُر

                                         
  .  ٦٥: ص ، أبو هالل العسكري ، الصناعتین  (1)
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ماتٌ         ة س ائص الفنی ر والخص اك حَ   أكثی ة،إذ ھن وص الدینی ا النص فت بھ ا اتص رض  میمیَّم ین الغ ة ب
 جانبًا لإلنساِن صد االستجابة، واإلذعان،ذلك أنَّمكین َقالفني،فیجعل منھ وسیلة للتأثیر والَتالدیني،والغرض 

  . )٢(ي،وجمالةنِّر الَفَظھذا الجانب بلغة الَن خاطبِةناص من ُم،فال َمًایَّجداِنِو
ائُص        ت الخص ُة وانتظم اِت الفنی ي َم لالقتباس ة ف وص النھجی ي النص ب ف ة؛ الجان اور ثالث ح

  .الموسیقي،والجانب البالغي،والجانب التركیبي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     .یقيوسِ وى المُ المستَ  - أ

  
نص وجمالیتھ،سَ    إیقاِع ثَرأیكشف لنا ھذا المستوى        ي ال ت تُ  الحروف والكلمات المقتبسة ف ؤثر واء أكان

ا مِ      تأثر،وأثَرفیھ أم ھي التي َت س المتلقي،انطالق ي نف ك ف ةَ  ن أنَّذل ت   المَّ  اللغ ف   صوتیةً  ظاھرةً " كان تختل
  : زھا ، منھامیِّص ُتصاِئصف بَختَّأن َت دَّ،ال ُب)١( "اللغویة  ن سائر الرموز األخر غیِراختالفا كلیا َع

ُ وتي بیَ م الصَّ التالؤُ : أوًال     َ ن ال َّ تَ مق   .ن لھحاضِ ص الَ بس والن
،من ھنا یشكل ما اقتبسھ )٢(عالقاتھا مع الكلمات األخر في الجملة ر علىؤثُِّت للكلمِة الداخلیَة البنیَة إنَّ       

ام  ا   –)ع(اإلم ورا إیقاعیا،یُ  –أحیان لطتَ مح ارس س نصَّ    م واره،فیمنح ال ي بج ل الت ي الجم ًاَرَج ھ ف  س
  .،وصفة صوتیة تكشف عن الجو العام للمعنى ًایَّموسیِق

بس دورُ         ھ    للمقت ي قول نص ف یقى ال د موس ي تحدی ذین یُ  (():ع(ه ف تم ال ا رأی ونَ مََّوأم  بنوَن،وَیدًاعِیَب ل
والُ ورًا؛وما جمعوا ُبم قبورًاُھ،كیف أصبحت بیوُتثیرَاجمعون َكیدا،وَیِشَم وارثینَ ُھ،وصارت أم ،وأزواجھم م لل

  .)٣())ونُبعِتسَتَی ٍةَئیِّن َسیزیدون،وال ِم ٍةَنَسي َحآخرین،ال ِف لقوٍم

                                         
  .  ٣١٩ :ص ،م١٩٨١بیروت،، ٢ط دار العلم للمالین، كمال أبو دیب،. د البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي،في ا :ینظر  (2)
  . ٨٥ع  ، اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، مجلة التراث العرب محمد بو عمامة،. الصوت والداللة، د  (1)
  . ٢٧٢:ات اللغویة المعاصرة، صأضواء على الدراس:ینظر  (2)
  .٢/١٢١ج)١٢٨(نهج البالغة،خ  (3)



 137

الى   ردة القرآنیة الُمِق المفَسعلى َن سار المقطُع       ھ تع ن قول ورًا    :(... قتبسة م ًا ُب ُتْم َقْوم  –ھ ،وكأنَّ )٤()َوُكْن
ل ، ر الفواصِ غیِّن الموسیقي الناتج عن َتمع التلوِّ مًاتناِغ،جاء ُمواحٍد موسیقيٍّ ،وبناٍءدٍةوحَُّم ذا قافیٍة –المقطع

  .اذ أخَّ ّيصوِت ٍقَسھا إلى َنفقادت جمیُع
المفردَ )ع(دھَّ َم)بورًا(المفردِة وللوصول إلى       وراً ثیرا،ُقَك(:(ینَتب ادٌ    )٥())ب ي المعنى،اتح ق االتحاد ف  ،راف

لِة ي الفاص ي َت ف یِنیََّغ، والت ین الح ر َت ر ب ا لَتَبواآلخ ردُةعاني،تالَءر الَمغیِّع ت المف نصُّ م ا الحاِض وال ن لھ
التوافقِ جِر،والزَّدِعشوب بالرَّالَم تذكیِرجھور للداللة على الانفجاري َم ،وھو صوٌت)الباء(حرف حضوِرِب  ،ب

  .المعنى للمتلقي صورِة شِفھا الصوتي في َكھا،وإیقاُعراُتَبأسھمت َن مع حروٍف
ةً َج ًةداللیَّ  ؤرًةظھر ُبُت تِھدَّ،وِشِھِتر بقوَّبَِّعومع ھذا الحشد الصوتي الُم        ي االستفھام                  لیَّ ا أمَ (ف
  .   وتالَم م عن ذكِرِھِتفَلمن السامعین لَغ ،واستنكارِهِھِبَجن َعَع)ع(ِھر ِببََّع ًایَّاداِئ ل اسلوبًاكَّالذي َش،و...)مأیُتَر

ةُ  وقَ ...(:(عند ذكر حال أھل القبور)ع(في قولھ وھكذا األمُر        رت الحیل ةُ ،وأقبَلد أدب  حینَ  ،والَتت الغیل
دنیا لحالَ  ،ومضَ ما ذھَب ،وذھَبما فاَت قد فاَت!یھاتیھات َھَھ!ناصَم ا  باَل ت ال ا بَ " ھ یھِ كَ فم  م السماءُ ت عل

  .)١()")ین ِرنَظوما كانوا ُم واألرُض
تقىلمَّ        َة)ع(ا اس َة اآلی یَن والَت(  :الكریم اصَم ح ا وَم )٢()ن ن داللتھ اد م بغُتبناھا،فَطأف ت ص ھا غ

  ) .ما فات قد فاِت!یھاتِھیھات ِھ!ناصحین ِم والِت:(ِلَمن ُجفي ما تالھا ِم ةالموسیقی
اعٌ  َلَتشكَّ  ٍةَق،ومتدفٍَّة،سریَعقصیرٍة مٍلفي ُج        يٌّ  إیق بسُ   داخل ان المقت رك أثَ     للنص،ك ھ، فت ا ل ا  َردافع ه فیم

یكاد یكون )،فاتیھات،فاَتھات َھناص، ھَی،َمالَت(ل في المفرداِتتواِصم،والُمتناِغالُم دُّمل،فالَمن ُجِم ُهجاور
ذه  ) ع(ره اإلماموَّلھ،َص ،ال حدَّفتوٍحَم شاسٍعیاع آمال ھؤالء في فضاءٍ ف عن َضتكِشة مدوّی صرخًة بفعل ھ
  .المدود 

رَ          ن تَ  حین أراد التعبی ال وتوقّ  وقَّ ع دّ  ف اآلم اة ال ا نیا وحاِلف الحی رة   وانقطاعِ  ، ھ ي النظ  (     األمل ف
تمَ  جاء باآلیِة )االنتظار ا المقطعَ   التي خ ا  بنھایِت بھ ي      ) ینِرنظَ ُم (الساكنةِ ھ ح ف ال ونج اة واألعم سكون الحی

لِ  الحیاِة ھا كتناقِضفِزعة بتناقضاِتُم ھذین األمرین نجاحا كبیرا،حین رسم لنا صورة صوتیًة  واآلخرة بالعم
یقى الُم ، ِھوانقطاعِ  تقطبت موس ذا اس نص ِسَبقَتوھك یقى ال ِھوتحّك ، موس ت ب ِد م وتیَّ ؤرًةت ُبفغ  ُدردُِّی ًةص

  .صداھا  نصُّال
اٍت إنَّ        ارِ  المقتبس ذت بمس امِ   أخ ي االنتظ تركت ف یقي للمفرداِت النصوص،واش ا ،وحروِفالموس ھا،بم

ٍةؤثُِّی ي النفس،بجمالی یقیَّ ر ف رُب ٍةموس احِةبنصوِص تقت ى المس عریة  ھا إل ھ ِم،الش ذِهول ل ھ ر النَّ ث اذج غی م
  .)٣(النھج ن نصوِصِم وضٍعَم
  

ً ثانِ  َّ طویع التَ :یا ُ  صّ ن َّ موسِ س لِ تبَ مقَ ال   .صّ یقى الن
  

ى    ھ،حینئذ نرى للنصوِصما اقتبسھ في كالِم)ع(عطّووقد ُی        یقاھا،وإیقاعاتھا عل قدرتھا في فرض موس
  .  ِھمن ألواِن ھ،ولونًادى من أصداِئالمفردات أو النصوص المقتبسة،فتصبح َص

م یُ :(( فقال )٤()ْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد َل:( الذي اقتبس فیھ قولھ تعالى)ع(من ذلك قولھ        ي   بحاَند سُ ولَ ل ھ فیكون ف
اً  لِ كا،ولم َیشارِ ُم زِّالعِ  اَ ھاِل د فیكون ُموروث تٌ  تقّد،ولم َیك ھ وق انٌ  م اوَ َت،ولم َیوال زم ادةٌ ِز ُهَرع قصان،بل  وال ُن ی
ولِ َظ ر للعق ا مِ   ھ ا أران اِتبم اِءن،والَقتَقدبیر الُمالتَّ ن عالم َرالُم ض واِھوِمم ب ِھ  ِدن ش ُقَخَخلِق مواِت ل  الس

                                         
  . ١٢/الفتح  (4)
  .  ٢٢:  ، ص اقتباس المفردة القرآنیة الفصل األول،:ینظر  (5)
  . ٢/١٦٠ج)١٨٦(نهج البالغة،خ  (1)
  . ٣/سورة ص  (2)
  . ٧١ – ٣/٧٠ج) ٣٨(،ك٢٤١ – ٢/٤٠ج)٢١٨(،خ ٣٠ – ١/٢٩ج)١٣٤(خ:ینظر مثال  (3)
  .  ٣/اإلخالص  (4)
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ال َع داٍتموّط ال سَ  ،قائماٍتٍدَمب اُھَد ٍدَنب ات مُ طاِئ بَنَأَجَف نَّع ُرنات َغذِعع اٍتلكَِّتُم ی اٍتبِط،وال ُمئ وال  ئ ول
   )١()) ِھِتَكمالِئِل نًاسَكھ،وال َمرِشَعِل عًاوِضَم نَّلُھَعما َجیة ِلِعاولھ بالطَّ نَُّھ،وإذعاُنِةیَّبوِببالّر لُھ نَُّھإقراِر

ل              ة،والمتلقي إزاء جم یرة المتدفق ھ الجمل القص ت فی ذلك غاب ى استداللیا عمیقا،ل الم معن ح الك یوض
استداللیة  متتابعة تقوده إلى نتائج أراد اإلمام بیانھا،وھذا كلھ لم یمنع إتیانھا في حلة لفظیة زاد في جمالیتھا 

  . اإلیقاع موافقة المقتبسات لجاراتھا في 
تٌ (،)كاََھاِل ، موروثا ، شاركًاُم(فاأللفاظ         ادةٌ والزماٌن وق ال عَ  ُم(،)ٌنوال نقصا  ،زی دات ب مات د،قاِئمَ وّط

نصِّ   وزََّت ، ناتواِزُم یقیًاوِسغما ُمفت َناّل،  )ئاتلكَِّتنات غیر ُمذِععات ُمطاِئ(،)دَنبال َس ا ال ین ثنای  ، ِھوفقراتِ  ع ب
را، إذ كانت اآلیة مرتكزا داللیّ  ، بسقَتالنص القرآني الُم فیھ إیقاُع ذاَب ثیٍقو وارتبطت برباٍط بغ اصطَ  ا كبی

    . االستدالالت ھذِه المعاني في مثِل ھة لمتابعِةوجَّالعنایة كانت ُم الّن ، )ع(كالمھ بصبغِة
ّدَت إنَّ        َتع تدالالت،وترابطھا اس اً ّوَندعى َتد االس یقى أیض ي الموس ا ف ام َت،نع وتي حن إذن أم انس ص ج

اني بِ   ِهالمتلقي وتعزیِز في ربط المعنى في ذھِن ساعَد اع المع ذي    تَ من خالل اجتم والي التسلسل الصوتي ال
ى تسلسل موضوعي جَ      دوره إل اد ب ین المُ عَ ق تین جزءً َبَتَقل اآلیت نصّ    س ن موسیقى ال ن  ًایَّ الِلزا َدكَ مرَتُو م م

  .  ِھرتكزاِتُم
ھ    ى وتتجّل         ي قول ذه الخصیصة ف دُ ():(ع(مثل ھ ال شيءَ   األوِل ِهللا الحم ھ،واألخِ  ف دَ    ِرقبل ال شيء بع ه ف

  . )٢())دونھ فال شيَء والباطِن،فوقھ فال شيِء ِروالظاِھ
نصّ          ة وتنزیھھا،یتّ     حین یتمركز ال ذات اإللھی ق بال دي عمیق،یتعل نصّ  حول استدالل عقائ و  جھ ال نح

  . النص وموسیقاه  س في بوتقِةَبقَتنتج عن ھذا ذوبان الُموَیحض،التجرید المعنوي الَم
الى   ِصالَق فالنّص        ھ تع ن قول ْيٍء َعِلی         :( یر انطلق م لِّ َش َو ِبُك اِطُن َوُھ اِھُر َواْلَب آِخُر َوالظَّ َأوَُّل َواْل َو اْل ٌم ـُھ

و ـ َج           )٣() يءَ  اله ـ أولٌ         ُع ّل،فھ ھ،وأخِ  الش ي ٌرقبل ا جمعَ   َءالش ذا م ةُ  بعده،وھ ھ اآلی ین  ت ب
  .األثر لمعناھا  بل األثر كّل ،فقط  ،فال اثر لموسیقاھا)األخر(و)األول(یھارَفَط
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
    
ً ثالِ  ِ المُ ب بَ ناسُ التَ : ثا َّ س ومَ بَ قتَ ین إیقاع ً یره َت◌َ غّ تَ وَ  ص،عنى الن    .ي عانِ ع المَ نوِّ لتَ  بعا
  

فھي   )٢(صاحبھا ُت رساٌتمن المعاني َج ،إذ لكثیٍر)١(یة للمفردة،ومعناھاالصوت برِةھناك عالقة بین الَن      
  .  ھا،وإیقاع حروفھا عرف بھا المعاني من ألفاِظوالمبنى ُت وشائج بین الداللِة بمثابِة

ن ِح إنَّ       م تك یقى ل عریة،بل تخّطالموس وص الش ى النص را عل ة ك وص النثری ض النص ى بع ا إل تھ
ذه خِ . ھا نصوص نھج البالغة تعالیة،وفي مقدمتالُم ن خَ  یصةٌ صِّوھ و    م نص النھجي،فھ آلف  ُم" صائص ال ت

                                         
  . . ١٢٦- ٢/١٢٥ج)١٧٧(خ،نهج البالغة  (1)
  . ١/١٨٧ج) ٩٢(خ،نهج البالغة  (2)
  .  ٣/الحدید  (3)
  .  ٢٩٥ : ص ، في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي :ینظر  (1)
  .  ٦:عناصر تحقیق الداللیة، ص :ینظر  (2)
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رُ       دمج التعبی ى لین راج حت ال اإلخ وع وجم ال الموض ین جم ع ب دلوِل یجم كُلبالم دماج  ،أو الش بالمعنى،ان
الھواء   و أنّ      )٣(.."الحرارة بالنار،والضوء بالشمس،والھواء ب وع ھ ذا التن ى ھ ذي ساعد عل رَ  ،وال ر أكث  النث

ل فصافّ  أمّ ...(:(ینِقتَّمن القافیة كقولھ في وصف الُم ِھمن الشعر النفكاِك ًایَّإیقاِع تنوعًا دامَ ا اللی  یَنم،تاِلُھون أق
زاِء رآِن ألج ُھرّتُی الق ِھ حزنوَنا،ُیرتیّلَت لون َتم،وَیُھأنفَس ب ِھ روَنثِیس إذا َمِھداِئ دواَء ب ٍةّرم،ف ویٌق وا بآی ا تش  فیھ

ا َطَكَر وا إلیھ ت نفوُسّلَط،وَتعًاَمن ا َشُھع ا ُنُصوا أّنّن،وَظوقًام إلیھ ٍةّرم،وإذا َمُھِنأعُی َبھ ا  وا بآی فیھ
  .)٤()...)م ِھآذاِن صوِلي ُأھا ِفھیَقم وَشھنََّج زفیَر وا أنَّّنم،وَظِھلوِبِق سامَعوا إلیھا َم،أصُغخویٌفَت
  
ؤمنین   الكالِم وحد النص فِيجد َتدءًا َنوِب ، والخوِف ، والرھبِة ، ي بالخشوعوِحُت رقیقٌة ألفاٌظ        ى الم  عل
ب َت والخوِف م عند الشوِقوانقسم في وصفِھ ، الفَ    بأو الترھی  ، بعا لسماعھم آیات الترغی د وصفھم ب  ِحَرعن

ةٍ  ٍةھموسَ َم جاء بحروٍف واالستبشاِر والشوِق ف، ( ت الحروفُ غَ فَط ، ةنَ مِئَطُم ، ھادئ واو  األل اء  ، وال  )والی
  .العام والشعوِر للسیاِق الئمٍةوبألفاظ ُم ، روف اللینوھي ح

فِ         د وص الخوِفِھوعن ِةوالّر م ب روفٍ   ھب دیث بح ل للح ن اهللا انتق ورٍة م ة ، ةَقِلَق ، مجھ ًاَب،َت انفجاری  ع
اء (فكثرت الحروف     ، لقاقتضى الَملُم اف  ، الھ اف  ، والق ي   ، ...)والضاء  ، والضاد  ، والطاء  ، والك وف

  . تالزم التصویت االنفجاري الشدید  ، نبرة قویة جرسھ
اً  عدًاُب النّص َببین األصوات،وداللة العبارات خلق إبداعا داخلیا،فأكَس التجانَس إنَّ        اً َم جمالی ،في لموس
لوَب یقییَّین ُمأس ع الَمَمِجنَسن ُموس اِحالُم یِنَیعنَِین م اً َبص ن إیقاع ا،لم یك ِد ین لھم ن  ثَلِم دًاِرطَُّم ًاواح م یك ا ل م

  .ي لھ التنوع المضموِن ِةَنیَمبَھ الموسیقيُّ التنوُع َنیَموَھ دا في النّصواِح مونًاُضَم
ي جُ ت كلماتُ ة اصطفََّجموَِّتة،ُمَئھاِد ٍةموسیقیَّ ٍةیَّوبإیقاِع        ـ یَرقِص ٍلمَ ھ وف ونیم ( ة،وب اتِ  وحَّ ُم )ف ي نھای  د ف

ألُ مدا َیك َحنَدِع مِدالَح َلمد إلیك وأفَضالَح ّبوأَح...(:(وزونة،حیث قالإلى الشعریة الَم ُھالجملة اقترب قوُل  م
ا أرَ  قت،ویبلُغَلما َخ دا ال یُ َح ،دَتم ك،وال یَ َع ُبحجَ م داً ر دونَ قصُ ن دَ  دُدعَ  ُعنقطِ ال َی ك، حم ى م  ، هُده،وال یفن

ك ـكُ دِرم ُیولَ  ، ٌرـنظَ  إلیَك ِھنَتولم َی ، وال نوٌم ٌةَنِس َكُذأُخ،ال َتوٌمیَُّق ك حيٌّعلم انَّا َنا إنَّك إّلِتَمَظنھ َععلم ُكسنا َنَلَف
  .)١()...)صٌرَب

ي حروفِ تناسِ دة ُمحِ تَُّم وإیقاعاٌت -تقریبا  –تساویة في الوزن ھا فواصل ُمإنَّ        ا ومفرداتِ قة ف ھا،وجاءت  ھ
داًء اٍت أص اورٍةة ُمقرآنٍی لمقتبس ا السَ  ،َط)٢(تج ى فیھ َكِت َةقَّت ِدَسَكب للمعاني،وَعالمناس)٣(ُعَجغ اني الَم ل ع
  .ھا وھدوِئ

ده         ر عن رِ      )ع(ویكث ون للزج ي تك دیدة الت ة الش الحروف االنفجاری دیدة ب اني الش ران المع ِھ اقت  والتبی
ذكیِر ِع والت أتي بِ    خاِطُی یَن،وِحوالتقری ذ ی ال الكفار،حینئ ذكر ح افقین،أو ی یرةٍ  ٍلَمُجب المن  ٍةَع،راِدقص

اِخ ن السِّ  ٍةَبص ون م ا تك ات ھن بة للزجرِ كِّالَم ِرَو،وأغلب االقتباس ة المناس ِد،والتقریِعی يّی،ال ِس،والتھدی  ما ف
ي وجَّ)ع(ِھ،وكتِبِھخطِب ِلَھالت ي مث ا ف یع ھ ذه المواض ھ)٤(ھ ا قول ّذ،وُمرًاكَِّذُم)ع(،ومنھ دیُتِب(:(رًاح ا اھت ي ن م ف
 تُھن أصمَ َم بأَةي النَّراِعالواعیة،وكیف ُی ِھلم یفَق مٌعَس َرِقرار،ُوالّس ِنم عرُتم العلیاء،وبنا انفَجمُتسنَّّ،وَتلماِءالظَّ

  .)٥())قاُنَفالَخ فارقُھلم ُی ناٌنِج َطَب؟ َر یحُةالصَّ

                                         
  . ٤٠:ص ، هـ ١٤٢٤ط ، قم، رات ذوي القربى،منشو  ، جورج جرداق ، اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانیة  (3)
  . ٢/١٨٦ج،)١٨٨(نهج البالغة،خ  (4)
  . ٧١ – ٢/٧٠ج)١٥٥(نهج البالغة،خ   (1)
  . ١٥٧ – ٢/١٥٦ج)١٨٦(،خ ٢/٧٠ج) ١٥٥(،خ ١/٩١ج)٤٤(خ:ینظر مثال  (2)
  .یم بل هو شكل من أشكال الجمال حتى في القران الكر  ال یمثل السجع عیبا في النص النهجي،  (3)
  . ٣٠٥: ص موسیقى الشعر، إبراهیم أنیس، :ینظر    
  ،  ٢/٢٠٧ج)١٩٦(في خ ١٥٧/،الشعراء٢/٨١ج)١٥٧(في خ ٨/فاطر سورة اقتباس :ینظر مثال  (4)

  ، ٢/٢٤٧ج) ٢٢١(في خ ٣٠/،یونس٢/٢٤٠ج)٢١٨(في خ ٦/االنفطار               
  . ١٢٤/ ٣ج)٥٥(في ك ٨٧/األعراف               

  . ٣٤ – ١/٣٣ج)٣(لبالغة،خنهج ا  (5)
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رٌض       لوبٍ ُم ع ل لألفكار،بأس ويٍ  تسلس ین،وبلغٍة لغ ةٍ ِتَم حاد،ورص ٍةَج ین دیدة،والتي   بحروِف زل ا الش ھ
ةً سحة حَ ،ُمت على النصَّأضَف موسیقیٌة صاحبتھا نغمٌة ا تكون بالصَّ    ًةَبغاِض زین نصّ  ،وأحاَطرخِة،أشبھ م  ال

  .ح عن الطقس الحزین الذي كان فیھ فِصھ الغاضبة،لُتوأحاسیَس جُمینَس وسقة،وبأسلوٍبَمُم بلغٍة
ي یستشعِ   )الضاء،والجیم،والقاد،والدال (حروف        ل المتلق ةَ تجع ام  ر لوع ا صاحبھ  ِھِبضَ وَغ)ع(اإلم ا ، وم

  .أصمتھم الصیحُة ذیَنمن ھؤالء الَّ یائسٍة)٦(استنكاریٍَّة من أسئلٍة
  ھاوكأّن ،وكلماٍتت بحروٍفیَغ،وان كانت قد ِص)٧(ھ، والطافیة على سطِحي بالمقتبساِتِشَی والنّص      

عورٍ عبُِّت  ن ش ات یَ   ِرَجبالضَّ ر ع ذه الحروف،والكلم اطق بھ ؤالء والن ن ھ اد َیم ذَّ ك س بال  ِمَل،واألبِحح
  .)١(ھجة من ھذا النوع في النَّّدِع واالختناق،وھنالك أمثلٌة

اٌ َبالصوتي جاء َت ھذا التقسیٌم       ین األصواتِ     یّ َغَتِل ع ي النص،والتجانس ب ارات  ر الموضوع ف ،وداللة العب
داعاً َخ ق إب وصَ  َب،فأكَسًاّیِلداِخ ل دًاُب النص ًاَج ع ًاَم مالی رداُت،وھكذا ألَق لموس ُبوالت ت المف ة  َبقَتالُم راكی س

نصّ بحروِف یقى ال ى موس داھا عل ا ص اوَقَتالُم ھ دھا َتس ع المعاني،عن ُةحّقَتة م نَّالكلیَّ ق الدالل مو ة لل ظم  وتس
  .المعاني  بِةِذاأللوان،َع زاھیِة شعریٍة ٍرَوتقود إلى ُص ل عباراٍتكِّّشلُت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  اء أم توبیخ،ـهل هو دع) ) وقر سمع لم یفقه الواعیة ():(ع(اختلف المفسرون في ما جاء بعد االستفهام وهو قوله  (6)
  . ٥/ ٣، نهج الصباغة، التستري،ج١/٣١٧، منهاج البراعة، الخوئي،ج١/٢٧١شرح ابن میثم البحراني،ج: ینظر    
مْ لَ  هُوَ :(  من قوله تعالى  (7) ُ إِنَّ اللََّه ِبكـ ى النُّوِر وَ َل اِت ِإ مَ ُْخِرَجُكمْ ِمَن الظُُّل ی یِّنَاٍت لِ اٍت بَ ِدِه آیَ ى َعبْ ُل َعَل َنزِّ ُ ُؤوٌف الَِّذي ی   رَ

ِحیمٌ                          ..٩/الحدید)  .  رَ
ْأَنا لَِجَهنَّمَ َكِثیرًا ِمَن اْلِجنِّ  :(ومن قوله تعالى     ْد َذرَ َق َل وَن ِبَها وَ بِْصرُ ُ ٌُن ال ی ُهمْ َأْعی َل َها وَ ُهوَن ِب ْفَق وٌب ال یَ ُل مْ ُق ُ ه ْنِس َل اْألِ    وَ

وَن                        ِئَك هُمُ اْلَغاِفُل ْل هُمْ َأَضلُّ ُأوَل اِم بَ َ ِئَك َكاْألَْنع وَن ِبَها ُأوَل ُ ع ْسمَ مْ آَذاٌن ال یَ ُه َل   .١٧٩/،األعراف.) وَ
  .٣/٢ة، التستري، جبهج الصباغ:ینظر    

   .٢١٧- ٢/٢١٦،ج)٢٠٦(خ.١٩٢- ١/١٩١،ج)٩٥(خ.١٣٥-١/١٣٤،ج)١٨٠(نهج البالغة،خ: ینظر مثال  (1)
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ُ -ب   .يالغِ وى البَ مستَ ال
  
طِ  االھتمام حول محاولة التَع یتمحور       ى نم ضِ  رف عل ي ظھرت كخصائص       بع ة الت األسالیب البالغی

اس   دون ِس  ة االقتب ي عملی رُ   ، واھا ف یس األم الوقوفِ  َم ول ا ب ة    عنی یمات البالغی د التقس ا   ، عن وبعناوینھ
  .ثانیا  ٍةَزباِر كظاھرٍة وبوضوحِھ ، على ما یتعلق بعملیة االقتباس أوًال نصبُّفاالھتمام َی ، عارف علیھاَتالُم
  :ومن أھم الخصائص في ھذا المستوى       

ِ  - أوالً  َّ  الصورةِ  باسُ اقت ُ  ةِ االستعاری َّ مة وأثرُ مجسَّ لَ ا   .ص ھا في الن
ي التجسیم    –أحیانا  –النص المقتبس  ى فاعلیُةتتجّل       ھ ف  ، في استكمال رسم الصورة البیانیة واإلفادة من

  .،لیزداد التواصل بین النص والمتلقي وكبیٍر ،فاعلٍ  ان امتازا بحضورِِوھما فنَّ ، والتشخیص
وخضعت لبنائیة دافقة لتؤدي غرضا داللیا مقصودا  بأجمل    ، يقامت صور اإلمام على التشكیل الفّن       

  .وتنفتح فضاءات نصوصھ على مصراعیھا للفیض الداللي  ، وابھى صورة
ي المُ  الب نامى التصویرُ لقد َت        اني القرآن تَ ی دیث         –دعىس اني للح ن التصویر البی ر حضورا م وھو األكث

  ھ َعَم ي بالنص،وتفاعلِھقِّتَلالُم دِّبفعل ھذین الفنین القادرین على َش –النبوي
رُ    :( اقتبس التجسیم القرآني في قولھ تعالى        وا َواْذُك ًا َوال َتَفرَُّق ِھ َجِمیع ِھ   َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَّ َت اللَّ وا ِنْعَم

َفا   ى َش ا       َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَل َذُكْم ِمْنَھ اِر َفَأْنَق َن النَّ َرٍة ِم ُحْف
  .)٢())وتمسك بحبل القران(:(في قولھ )١(.)ونَكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْھَتُد

راً  إلى التمسك بحبلِھ)ع(دعا،َفًاسما مادیِِّج أصبح القرآُن        ن السقوطِ  تعبی م نتمسك   ،واالضطرابِ ع ،ما ل
ن التَ   ھِ بذلك الحبل،وھذا التمسك خالص م تح مَ  اللة،وھو تصویرٌ والضَّ  ی ذَ یف ة عِ  َج ناف ى   دَّمالی ة باإلضافة إل

ى صورةٍ   داللیة،ولھا من الجمال واإلمتاع نصیب كبیر،السیما وإنَّمنافذه ال ة  " ، ٍةقرآنیَّ  ھا استندت إل وطریق
  .)٣("والدین  التصویر ھي أجمل طرائق التعبیر، وأفضلھا في الفنِّ

  .وإبداع  لٌقما ھو َخ دِرة داللیة فقط،بَقتواجد التجسیم والتشخیص لیس ومَض إنَّ       
ن         )ع(ة في إحدى خطبھدَّسیمات ِعواجتمعت تج        ة المقتبسة م ى الصورة القرآنی ا عل ر منھ ،ارتكز كثی

َأْنُعِم       َبَروَض:(قولھ تعالى َرْت ِب اٍن َفَكَف لِّ َمَك ْن ُك ِھ  اللَُّھ َمَثًال َقْرَیًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َیْأِتیَھا ِرْزُقَھا َرَغدًا ِم اللَّ
ھ      ():(ع(،فقال )٤()َس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما َكاُنوا َیْصَنُعوَن َفَأَذاَقَھا اللَُّھ ِلَبا اد اهللا إلی ن أحب عب اد اهللا أن م عب

د زَن اعب عر الح ى نفسھ،فأستش ھ اهللا عل وَف َبوتجلَب أعان باُحِم َر،فزَھالخ ِھالُھ ص ي قلب دَّ دى ف رى  وأع الق
ازِللیوِم ِھ، ھ الن رََّف ب ى نفِسق د،وھوَّالَب ِھب عل دید،نَظن اعی َتر،وذَكر فأبَصلش ذٍبوى ِمر،وارَتكَثر فأس  ن ع

نِ خلّ وَت ، ھواِترابیل الشََّس لَعقد َخ ، داَدا َجیًلِبَس لَكوَس ، ًالنَھ َبِرفَش ، ُهُدت لھ مواِرَلُھرات،َسُف  وممُ الَھ ى ع
 دىالُھ أبواِب من مفاتیِح وصاَر ، وَىالَھ ة أھِلِكشاَروُم ، مىالَع ِةَفن ِصِم رَجَخَف ، ِھِب َدنفَرِا دًاا واِحھّم إّال ،
  .)١())دىالرَّ أبواِب غالیِقوَم ،

حة،غیر إّن         ور بسیطة،واض ا عبَّص ِقھ ن أعم ات  رت ع ا المعنوی الل إظھارھ ن خ ا م األفكار،وأدقھ
ار مادیَّ زنَ ٍةبآث رى الح ین ی ي ح دھش المتلق وَف)٢(عاراِش ،فی ًاِج ،والخ دى ِم ،وانَّلباب  ھواِتلشَّ،ولصباحًاللھ

ذه المُ  ع ھ رابیل،واختلطت م تعار مات ُصسَِّجس رى،حین اس ة أخ امع  )رىالَق(ور بالغی الح بج ل الص للعم
  .الھدایة  دِمالل،بجامع َعللضَّ)مىالَع(االنتفاع،و

                                         
  . ١٠٣/آل عمران  (1)
  . ٣/١٤١ج،)٦٩(نهج البالغة،ك   (2)
  . ٦: مشاهد یوم القیامة في القران الكریم، سید قطب، ص  (3)
  . ١١٢/النحل  (4)
  . ١٥٠ – ١/١٤٩ج،)٨٣(نهج البالغة،خ  (1)
ِ د مِ َس لي الَج یَ  هو ما :عارالشِّ   (2)   . وباً لبابا أي ثَ له جِ عَ َج  : الخوَف  َب تجلبَ  و ، یاٍب ن ث
  .  ١/٤٠٦ج ، وشرح ابن میثم البحراني ،٦/٢٨٩، ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر     
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ویُر          ل التص ِھذروَت وص ي قول ور ف ت الص ین اختلط ار( ):ع(ھ ح اتیِح وص ن مف واِب م  أب
الِ وَم ، الھدى من أسباِب بًاأبواب الھدى سَب وأراد بمفتاِح ، )دىالرَّ أبواِب الھدى،ومغالیِق وابِ  یِقغ  :رَّالشَ  أب

  . ِھلِقَغ ن أسباِبِم بًاَبأي َس
ا صور نابضةٌ   اّن          ِة ھ ین الوضوحِ  بالحرك یئی  ،وجمعت ب ي بش س المتلق دھا یح  ن،والمعنى الدقیق،وعن

ا،حین   َضتناِقُم ورة،والخوف منھ ال الص ھ مِ َتَیین،ھما جم ور نفس َفن اتَّمَّص ین    ص فات  أو ح ذه الص بھ
ذلك   واألغراِء كذلك،لقد جمعت بین التشویِق ھ لیَسیتصور انَّ من جانب،والتذكیر والتنبیھ من جانب أخر،وب

دا جَ ُب ت ھذه التجسماُتأضَف اً ماِلع ي أنَّ      ی رى المتلق ذا األمر حین ی ةِ  ظاھرا،وھك ا        للفتن  ،وللباطلِ )٣(عین
  . )٦(سنابَك للشیطاِن أو حین نسمع أنَّ)٥(وصوالٍت)٤(دًاَسَج

امِ )ع(لإلمام          القدرة على جمع مثل ھذه التجسیمات المصورة في صورة بیانیة مركبة تصل بنا إلى تم
الُ   ُةالمعنى،وإظھاره،في أبھى صورة،فیجتمع حینئذ دقّ  ى وجم تقِ  المعن انِ   رَّالصورة،لتس ي األذھ ارِ ُتِل ف س م

  .ھا الكبیرین ھا وتأثیَرحَرِس
  
  
  
  
  
  

ً ثانِ  ُ  كثیفُ التَّ  -یا   .قي تلَ ه في المَ سات وأثرُ بَ قتَ مالصوري لل
اُس        ود االقتب ا  – یق تدعاِء –أحیان ى اس د صُ  إل نّصحش ا،وُموِحُم وري،فیغدو ال ھ، عّبی ن نفس وذا را ع

ن    سِلل،ویسَتا یثیر دھشة المتلقي،وَتدعھ یسترِسّمأدبیة،تجري بتدفق ِم بغٍةِص راءة،ولیس م م لالستماع،أو الق
  .ؤثرُم تكثیفٍي اختزالٍي یصة في نصوص النھج،ویصبح ذا طابٍعصِّأن نجد مثل ھذه الِخ الغریِب
،وأحیانا أخرى تجتمع قٍةِرتَف؛أو ُمرٍةتجاِوالتصویري للمقتبسات أحیانا في مجموعة جمٍل ُم یأتي الحشُد       

  . ٍةَدواِح في جملٍة
لُّ  ُر،والسرائِ محفوظٌة األقاویُل():(ع(النوع األول قولھفمن         سٍ  مبلوة،وك ا كسَ  ِب نف اس   ِھت َرَبم ة والن ین

  .)١())..م اهللا ِصن َعا َمدخولون إّلنقوصون َمَم
نّص        م ال ق    ازدح وي،وعظي متناس اح معن ت بوش ات متجاورة،ارتبط الل لمقتبس داء وظ بأص
ُن    (  :ة ھي قولھ تعالىدھا،وتلك المرجعیات االقتباسیوحُِّی ُھ َوَنْح ِھ َنْفُس َوَلَقْد َخَلْقَنا اْلِأْنَساَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِب

َراِئُر    :( ، وقولھ تعالى)٢()َأْقَرُب ِإَلْیِھ ِمْن َحْبِل اْلَوِریِد  ى السَّ ْوَم ُتْبَل الى  )٣()َی ھ تع َبْت     :( ،وقول ا َكَس ٍس ِبَم لُّ َنْف ُك
  )٤() َرِھیَنٌة 

ي        )ع(استطاع         ن المبن ل م ي نصھ،وبالثانیة انتق وري ف ى مح ى معن ى إل ات األول ى اآلی أن یشیر بمعن
ارِ رسَ ُم وھو مجازٌ " مبلوة " للمعلوم إلى اسم المفعول ا سیكون،وصیغة    ل باعتب وّ َم( م دل   ) ة بل ة ت المفعولی

  .اهللا الذي مثل الفاعلیة المقدرة  على خضوعھا لعلِم

                                         
  . ١٨٣ – ١/١٨٢ج، )٨٩(،خ نهج البالغة :ینظر  (3)
  . ٧٧ – ١/٧٦ج ،)٣٢(،خ المصدر السابق :ینظر  (4)
  . ١/١١٧ج، )٦٩(،خ المصدر السابق :نظری  (5)
  . ١٥٩ – ٣/١٥٨ج، )٣١(، ق المصدر السابق :ینظر  (6)
  . ٣/٢٣٤ج،)٣٤٣(ق ،نهج البالغة  (1)
  .١٦/ق  (2)
  . ٩/الطارق  (3)
  .٣٨/المدثر  (4)
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ھ  ویرى التستر        اس مَ ):(ع(ي في شرحھ أن قول ى     ... ) دخولون نقوصون مَ  والن ھ معن ین طیات یحمل ب
ى َبعْ    :( قولھ تعالى ُھْم َعَل ي َبْعُض ا  َقاَل َلَقْد َظَلَمَك ِبُسَؤاِل َنْعَجِتَك ِإَلى ِنَعاِجِھ َوِإنَّ َكِثیرًا ِمَن اْلُخَلَطاِء َلَیْبِغ ٍض ِإلَّ

  .)٥()ِلَحاِت َوَقِلیٌل َما ُھْم َوَظنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه َفاْسَتْغَفَر َربَُّھ َوَخرَّ َراِكعًا َوَأَناَب الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّا
ذیرٍ     بعضھا ُھَلَمجمع اإلمام المقتبسات في مقطع تأخذ ُج        ى تح ي إل ادى وان   بید بعض لتوصل المتلق ھ

رغم   ركان بصیغة اعتمدت أسلوب الخب  ى ال نص إالّ       ،وعل ي ال د للصور ف ذا الحضور الحاش ن ھ م   إّن م ا ل ھ
دِّ ى ح ل إل ا ُص،ألّنِلَلف،أو الَملُّتَكاَل تص م  یَّر َحَوھ احة الفھ ى س ي إل ع المتلق ى دف درة عل ة،ولھا الق ة، نابض

  . واإلمتاع 
   )٦())یطانَش یَنروَق ٍرَجَح جیَجَض ن ناِرطابقین ِم بیَن إذا كاَن یَففَك():(ع(ومن النوع الثاني قولھ       

ورٌة        ي ص ٌةركَُّم وھ الى  ب ھ تع ن قول اُس     ( :م ا النَّ ي َوُقوُدَھ اَر الَِّت اتَُّقوا النَّ وا َف ْن َتْفَعُل وا َوَل ْم َتْفَعُل ِإْن َل َف
یِّضْ : ( قولھ تعالى ،)١()َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْلَكاِفِریَن  ِریٌن       َوَمْن َیْعُش َعْن ِذْكِر الرَّْحَمِن ُنَق ُھ َق َو َل ْیَطانًا َفُھ ُھ َش َل

  . ،آیتان اجتمعتا،وأسھمتا في رسم ھذه الصورة الموحدة )٢()
ام              و إدراك اإلم د ھ ذا الحش ل ھ  إنَّ)ع(والباعث في كال النوعین في التكثیف الصوري واستحضار مث

ب      ي الخطب والكت ذا األمر ف حِ    سیاق المقام،والمقال بحاجة إلى ذلك كلھ،ویكثر ھ أتي للنص ي ت  ،والوعِظالت
اءٍ  مَن،ضِ معنویٍة االقتباسي إلى وحدٍة ، وتتوصل بھذا الحشِد )٣(والتھدیِد ،والزجِروالتذكیِر ل   ُم بن د فتجع وح

  . متماسكا في مستوى أدبي جمیل،وفاعل  النَص
ِ غَ :  ثالثا َّ ب اإلنشائِ لبة األسالی ُ ی   .بسات تَ مقَ ة في ال
األمر،والنھي      ، ونصوصھ ، عند التمعن في سطور النھج      ا ك ائیة فیھ اد الصیغ اإلنش  ، یتبین كثرة اعتم

د لنشاط         " ، والتعجب   والقسم ، والترجي،والنداء ، واالستفھام ا تجدی ة وفیھ ن الصیغ الخبری وى م ا أق ألنھ
ولِ   وادعى إلى مطالبِت ، وأكثر إیقاظًا ، تنبیھًا واشّد ، السامعین ي الق م   ھم المشاركة ف ي الحك ي    ، وف وھي ف

اَره  ، وأفكاره ، في تصویر مشاعر الخطیب الوقت نفسھ أدّق ى     ومشاعرَ  ، الن أفك ي حاجة إل ه المتنوعة ف
  . )٤("أسالیب متغایرة تفصح عنھا 

 منھما ـ الخبر واإلنشاء ـ دون األخر فالداعي إلى ذلك ھو مقتضى المقال   وال یقتصر الكالم على نوٍع       
ار  ل األخب ر أن تحوی وص، ،غی ھ الخص ى وج واعظ عل م والم ي الحك ر ف اء یكث ى إنش ھ إل ذ ( ):ع( كقول خ

ة ضالّ  ):(( ص والھ(وھو من خبر النبي المصطفى ،)٥(...)الحكمة أنى كانت دھا    الحكم ث وج ة المؤمن فحی
  . )٦())بھا فھو أحّق

َع إنَّ        الِم وض وِل ك ھ(اهللا رس اء یُ  )ص وال ع اإلنش اري موض ار العنا ِفاإلخب د إظھ ذ  ی ة بأخ ی
  . )٧(ھا،واالھتمام ِبالحكمِة

                                         
     . ٢٢٢ – ٢١١/ ٨نهج الصباغة، التستري، ج: ینظر.  ٢٤/ص  (5)
  .  ٢/١٣٥ج) ١٨٧(ة خنهج البالغ  (6)
  .  ٢٤/البقرة  (1)
  .  ٣٦/الزخرف  (2)
  ١٣/ء، النسا ٥٢/،النور ٦٩/،النساء٧١/األحزاب: حیث اقتبس من ١٤٣/ ٣ج)٦٩(نهج البالغة ك: ینظر  (3)

  ٢/١١٨ج،)١٧٣(وخ ٣ـ٢/،الصف٢٤/،حیث اقتبس من البقرة٢/١٧ج،) ١٢٦(،خ و           
  ،  ٥٣/القمر:، حیث اقتبس من٣/٣٢ج) ٢٧( وك،٤٣/،إبراهیم٥٩/حیث اقتبس من األنعام           

  .                               ٣٦/،اإلسراء١٩/،غافر٦/الزلزلة           
  : ص ) ع(بالغه اإلمام علي  (4)  )٢(

  . ٣/٣١٧ج،  )٧٩(نهج البالغة،ق (5)
  .  ٢/٤١٤ج ، ةیع المودیناب    ،  ٢/٣٠٢ج الجامع الصغیر،   ،  ٤/١٥٥ج ینظر سنن الترمذي ، (6)

  واالهتمام به، ، یفید وضع اإلنشاء في موضع الخبر إظهار العنایة بالشيء  (7)
  . ٤١: ص ،٢٠٠٥ ، حسین جمعة ، منشورات اتحاد الكتاب، دمشق.  ، د جمالیة الخبر واإلنشاء :ینظر    
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ةً      واألسلوب اإلنشائي ھذا یمنح الكالمَ          ة ـ قیم وق الدالل ةً  ـ ف ق وشیجةٍ  ة َخھَ ن ِج،ِمجمالی ین   نفسیةٍ  ل ب
نصّ  ذي بَ   ال ر ال ذا األم ھ ھ ین یحاول معرف ي ح ر والمتلق ذ(دأ بفعل األم َةشِ ،لیكَت)خ را منزل ة  ف أخی الحكم

  . ھا ِب ھا واألخِذِبَلعلى َط ثَّب الَحا استوَجّموموقعھا ِم
دثٍ           ة لح رد والروای د الس ده  وعن ا نج اء     )ع(م ل اإلنش ى تحوی د إل ري فیعم لوب الخب تعین باألس یس

ومٌ ھ رَجرسوَل اُهللا ى إذا قبَضحّت():(ص وآلھ(حین ذكر النبي)ع(،كقولھخبرٍي س إلى أسلوٍبَبقَتالُم ى   ع ق عل
 ِھِتمودَّروا ِبِمذي ُأالَّ بَبروا الَسَجم  وَھِحلوا غیر الرََّصوَو ، جلى الوالِئكلوا َعواّت ، ُلُبوغالتھم السُّ ،األعقاِب

  .)١())ھِعوِضَم یِري َغفبنوه ِف ، ِھأساِس ّصن َرَع ونقلوا البناَء ،
ِھ الرُّسُ      : ( وھو من قولھ تعالى        ْن َقْبِل ْت ِم ْد َخَل وٌل َق ى      َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُس ُتْم َعَل َل اْنَقَلْب اَت َأْو ُقِت ِإْن َم ُل َأَف

  .)٢()َأْعَقاِبُكْم َوَمْن َیْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْیِھ َفَلْن َیُضرَّ اللََّھ َشْیئًا َوَسَیْجِزي اللَُّھ الشَّاِكِریَن 
ائي           لوب اإلنش ول األس ین ح ذلك ح ر  –وك الى  –األم ھ تع ي قول دع ِب:(  ف ا ُتفأص ال  ،)٣()ر ؤَمم فق

اة المصطفى    ن حی ا أُ ِب دَعفصَ  (( : بأسلوب خبري سردي ع   دَعـَّھ الص بِ  َملّ َف ، ھَبَّ  رساالتٍ  َغلّ وَب ،ِ ھبِ  َرمِ م
ِھَتوَر َقالَف ق ب ِھ َفوأّل ، ت داوةِ    مَلالشَّ ب د الع ام بع ین ذوي األرح واِغ ب ي ـة فـحن القاِدـِوالضغائ ، رِةال

  .)٤())القلوب
ي أ         الى       ویحمل ف ھ تع ى قول ر معن ي المقطع األخی اره ف وا       :(خب ًا َوال َتَفرَُّق ِھ َجِمیع ِل اللَّ ُموا ِبَحْب َواْعَتِص

َفا ُحفْ  َواْذُكُروا ِنْعَمَت اللَِّھ َعَلْیُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْیَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِھ ِإْخ َن  َوانًا َوُكْنُتْم َعَلى َش َرٍة ِم
  .)٥(.)النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَھا َكَذِلَك ُیَبیُِّن اللَُّھ َلُكْم آَیاِتِھ َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      .یبي ركِ وى التَّ المستَ  -ج

بِ خصاِئ دراسَة إنَّ         ي لیسَ  التَّ ص الجان ةِ   كراً ت ِحركیب ى المعالج ا   –البالغیة،فالموضوع   عل ال  –ھن
ى وَ   الشكِل یَنَب ِةَلیتعلق بالصِّ ا یتَ   جھِ والمضمون عل ة للمُ ص الَفصائِ ق بالَخعلَّ الخصوص،بقدر م  ترایِّ َغَتنی

بِ   ي تركی لة ف ضِ  الحاص اء بع ب المُ َبالمقَت وبن ات،وأثر التركی ي    قَتس نص النھج ب ال اء وتركی ي بن بس ف
  :ة منھا دَّصادیق ِعَم ع منُھفرََّتعام َت یف،وھذا مفھوٌمِضسَتالُم

ِ  - أوال ُ  بدال المفردةِ إ َّ ال ةِ ھا في بنیَ سة ودورُ بَ تَ المق      .ص ن

                                         
  . ٤٩ – ١/٤٨ج، )١٤٦(نهج البالغة،خ  (1)
  . ١٤٤/آل عمران  (2)
  . ٩/١٠٧،ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر    
  . ٩٤/الحجر  (3)
  . ٢/٢٥٣ج، )٢٢٦(نهج البالغة،خ  (4)
  . ١٠٣/آل عمران  (5)
  . ١/١٨٠ج نفحات الوالیة، :ینظر    
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 ن آِلعلى اخذ العلم ِم ًاحاّث)ع(ما في قولِھنیة َكَف ضیاٌتقَتداللیة،وُم استدعتھا ضروراٌت یصٌةّصتلك ِخ       
  .)٢()ُشْرَب اْلِھیِم  َفَشاِرُبوَن :(،وھذا من قولھ تعالى)١())طاشیم الِعألِھ م وروِدوردوُھ(:(البیت
ھ شرب شبِِّحین ُی ،فقولھ تعالى في محل الذمِّ، نتج عن اختالف ُمقَتضى الحال ھناك فارق بین القولین        

 یمالھِ  كشربِ  :،أي)یمالھِ  رِبشِ (،من خالل التشبیھ البلیغ المقدر في)٢(َشدیدة العطش یمالِھ ِبشرِب أھل النار
دِّ  ،لمالِع في أخِذ ، كون ذا حرصعلى أن َن حثٌّ )ع(ھوقوُل ف،وِقة الَمّدعن ِش ،وھو كنایٌة ن آلِ وال تِ  ین م  بی

 ِةحاجَ  ِةّدعن شِ  ،وتدافعھا علیھ،وھو كنایٌة)٣(یم الظماء على ورود الماءكحرص الِھ ،)ص وآلھ(اهللا رسوِل
وابِ    آِل الناس لعلوِم ى أب دافع عل ن مَ  ِھالبیت ،وضرورة الت ورود م ومِ  م ،وال ین عل ن كل مِ   یاَقسِ  إذ أنَّ ، مِھع

  .ین  َتختلَف،ولكن بصیغتین ُمواحَدٍة تشبیھیٍة یانیٍةَب رتكزین إلى صورٍةینك األسلوبین الُمستدعي َذین َیَتالمقوَل
ادمَ (لدَّوبَ         ذاتِ الَّ ھ دیثِ  )٤()ل ي الح الموتِ  ف وي ب ابٍ   النب ي كت ھ كتَ  ف ُھل ذاني،حیث    ب ى الحارث الھم إل

د المَ  وت،وما َبالَم وأكثر ذكَر ّقلى َحا َعاهللا أن تذكره إّل اسَمم ظِّوَع(:(قال  شرطٍ ا ِبإلّ  الموتَ  ّنَمَتوت،وال تَ ع
ھِ  فَرمع إلى الُمالجَّ ِةیَغن ِصالعدول ِم رَض،وسیاق المقام ھو الذي َف)٥())یقِثَو ي قول ى  ھ موجّ ،أنَّ )ع(د ف ھ إل
  .المسلمین  وّجھا لعموِمُم)لھص وآ(ُھفرد،وھو الحارث الھمذاني،في حین كان كالُمُم

الى    )٦())ردِبمُ  ھاٍرَن ،وإدباِرمقبٍل یٍلَل ن إقباِلوتقلیب األزمنة والدھور ِم..((وقال        ھ تع ن قول ( :،وھو م
  .)٧()رإذا أسَف بِحر والصِّإذا أدَب ،واللیِلا والقمِركّل
  

الَ  )ع(ِھجھ تخصیِصَو عّلوَل        لِ  اإلقب ارَ  ، باللی اِر، با واإلدب لٍّ  ع أنَّمَ  لنھ االَ  ِم لك ا إقب اراَ او نھم ون   ، دب ك
  . )١("راد في األغلب األمر في الدنیا على خالف الُم

ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن :( تعالى ِھن قوِلِم) یشتري ( استبدل المفردة القرآنیة  میلٍةَج وفي استعارٍة       
ْوَرا      َأْنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم  ي التَّ ًا ِف ِھ َحّق دًا َعَلْی وَن َوْع ِل  ِبَأنَّ َلُھُم اْلَجنََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ َفَیْقُتُلوَن َوُیْقَتُل ِة َواْلِأْنِجی

المفردةِ )٢(..)ُھَو اْلَفْوُز اْلَعِظیُم َواْلُقْرآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْھِدِه ِمَن اللَِّھ َفاْسَتْبِشُروا ِبَبْیِعُكُم الَِّذي َباَیْعُتْم ِبِھ َوَذِلَك (  ، ب
َا،ُم)ر أِع ى َعَع  عرب الم قاَل   ِھیِن ن المعن ي ك ِدف ن   ِهھ لول د اب ةُ  المحم ي واقع ة ف  ر اَهللاأِع (:(ینفِِّص حنیف

  .   )٣())كَتجمجَم
ن الخَ ،حین  ٍةَجزدَوبصورٍة ُم)ع(استجلبھا)رأِع(إنھا استعارٌة تدعو إلى التأمل، والمفردة          سارةِ نقلھا م

  . المباركة  نتھ اآلیُةضّمبح،وھو المعنى الذي َتإلى الرِّ
ا        ارة(إنھ عَب(و)إع ال،ِم)ی ا أص ن یملكھ زَالم ت رم ا كان ارِة ن ھن ارِة لإلع ذا ّمَض،وَتالناجحِة والتج ن ھ
   .العظیم من ھذه اإلعارة  بِحعلى الرِّ على الشھادة،والتأكیَد الحثَّ:اضاءتین الرمُز

ي    خالل اإلفادة مِ  واإلضاءاِت ھ بھذه الدالالِتأن یشحن كالَم)ع(استطاع اإلمام        ة الت ن الصور القرآنی
ذي عَ َمسِ ُر الفن االستعاري ال ھبَّ ت ب رداتٍ )ع(ر عن ى عینَ  بمف ل المعن ور نفسَ تحم ّیھ،والص ا ھا  الس ما إذا م

                                         
  . ١/١٥٣ج،  )٨٣(نهج البالغة،خ  (1)
  . ٥٥/الواقعة  (2)
(2)   ُ ل الِعطاش ، أو الَّتي ال تروي من الماء لداٍء یُصیب   .هاالِهیم هي اإلِب
  .  ٩/٥٠٢التبیان في تفسیر القران ، الطوسي ، ج: وینظر.   ٢٧/٢٥٥جامع البیان،الطبري،ج: ینظر    
  . ٦/٢٩٨تفسیر ابن أبي الحدید،ج :رینظ  (3)
  .   ٣٩: ص منازل اآلخرة، ،٢٩٦٤:ص ، ،میزان الحكمة٦/١٣٣ج بحار األنوار، :ینظر  (4)
  . ٣/١٤٢ج،)٦٩(ك ، نهج البالغة  (5)
  . ٨٢/ ٢ج،)١٥٨(خ ، هج البالغةن  (6)
  .  ٣٤ـ  ٣٢/المدثر  (7)
  .  ١/٢٧٣ج ، بهج الصباغة، التستري  (1)
  .  ١١١/التوبة  (2)
  .   ١/٣٩،ج)١٠(نهج البالغة ، خ  (3)
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ف ـ حَ          ذلك الموق ردات ل ذه المف بة ھ ذكرنا مناس ارة تَ ین     فِّرب ِصت ةِ  دلُّـ فاإلع ى إمكانی اع، عل  اإلرج
  . ح عن دمدمة طبول الحرب  تفِص)كَتَممُجُج(واللفظة

ً ثانِ   ِّ :  یا ُ الث ُ  نائیة ُ تَ مقَ ال َّ  ركیبِ ھا في تَ وأثرُ  بسة َّ ا صِ الن   .  ھجيلن
  
ةُ ّكَش         ُة لت التركیب ةً ِبَل الثنائی اتِ  ن ن لبن ام   م د اإلم وص عن ة  ) ع(النص ذه الثنائی ون ھ راد  تك ي إی ف
ذٍ ى ِحمََّسُتین،أو متقابلین َفَفتراِدُم ةِ  ینئ ة الَت( بالثنائی تَ  )قابلی د اھ نُ (مَّ،وق ي  اب تٍ  ِم)جن ذ وق ات    ُم ن ى الثنائی بكر عل

  . )٤(صھا في النَّالصوتیة،وأثِر
ن َع  وُی        وع األول َن ّدمك ارِهن التَِّم  ًاوَع الن اً  رادف،باعتب يءٍ  ًةدالَّ  ألفاظ ى ش دٍ  عل اٍرباعت واح         ب
  . )٦( يعاِنین في الَمَتَلتقاِبین ُمَتفرَدباق ھو إیراد ُم،باعتبار الطِّباقًا،والنوع الثاني ِط)٥(واحد

رة المُ ل ُیواألّو        ن الفك رب ع اعرِ لِّتَسع ى الش اِثطة عل ي   ِر،أو الن عوریة الت واء الالش د األض ،وھو أح
ة دور  مِ  وعیِنال النَّ ِك،وِل)١(ع علیھا ِلیئھا بحیث نطَِّضُیر َفاِثنَّر،أو الاِعالشَّ على أعماِق ّصطھا النَّّلَسُی ن الثنائی

  .في بنیة وموسیقى النص 
  
١-  ُ َ رادِ المتَ  ثنائیة   .ین ف
  

ال       أعتَر رَفواقَت، ع َشَخع َفِمن َسة َمقّیقوا َتاّتَف():(ع(ق لفَع َلِجَو، َو فف اَذَو ، م اَدر َفح  َنوأیَق ، رب
 ، أىَرفَ  َيِروُأ ، دىدى فاھتَ واقتَ  ، تابَف َعوراَج ، فأناب وأجاَب ر ،َجفازَد َرذِّوُح ، رَبفأعَت َربِّوُع ، نفأحَس
اداً ر َممَّ وَع ، ًةریَرسَ  وأطاَب ، یرًةِخَذ فأفاَد ، بًاجا ھاِروَن ،بًاطاِل َعفأسَر تَ  ، ع ھِ رِح وِملیَ  ، ر زاداظَھوأس  ، یل

  .)٢())ِھقاِمَم ھ لداِرم أماَمّدوَق ، ِھِتوطن فاَقوَم ، ِھِتحاَج وحاَل ، بیلِھَس جِھَوَو
عٍ ذات َو قصیرةٍ  ٍلَمُج في رّص ُعَجوالَس تعاضدت الثنائیُة        یاقِ دید،بحروِفشَ  ق دةً عَتُم ع،وِّتنَ الُم اھھا وس  ِم

ُرُه لِ  ، َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َواتََّقى( :ھ تعالىقوَل َرى ، َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى،َفَسُنَیسِّ َتْغَنى     ْلُیْس َل َواْس ْن َبِخ ا َم ،َوكذََّب َوَأمَّ
  . )٣() ،َفَسُنَیسُِّرُه ِلْلُعْسَرى ِباْلُحْسَنى

وازنٍ  الذي ّی ل استحضار ھذه الثنائیات البناء األساس في تركیب النّصثَّوَم        ن ت بَ   شف ع ھ موسیقي أش
ھا جیُئوَم بل من صمیم العمل، ، یاقفي السِّ ًةلَیلم تكن ُحو ، تلقيفس الُمبانسیابیة في َن ،فیدخل النّص ةبالقافی

نادٍ     ، واإلرشادِ  ،  صِحي بالنَّوِحُی ى إس ام عل ذي ق اس عِ   وال ن الجن ردات  م ر المف ادَ  ،َرحاذَ ( :ب  ، أجابَ  ، َرب
ر بھ   امع،ونقُلالسَّ في ذھِن ِهركیِزوَت ، الخبر تتمثل بتوكیِد اسلوبیًة واضاف إضاءًة ، )أناَب ذا األسلوب  الخب

  .المفردات ق بالتماثل الصرفي،والصوتي بیَنحقَّفیھ تعظیٌم هللا،َت
ھ           اني قول وع الث ن الن افق واصفاً )ع(وم ُھضطَ دعا مُ  الٌءَب ُھإن أصابَ :((المن َر رخاءٌ  را،وان نال  َضأع

  .)٤())راغَتُم
                                         

  . ١٥٨ – ٢/١٥٧الخصائص،ج :ینظر  (4)
  دار الجیل المولى وآخرون، محمد جاد: تحقیق ، جالل الدین السیوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها :ینظر  (5)

  . ١/٤٠٢ج،)ت.د( ، ، لبنان بیروت ودار الفكر،           
  .٢١٥:الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى،ص: وینظر    

  ) .طباق(معجم المصطلحات البالغیة وتطورها،  :ینظر   (6 )
  . ٢٤٣ :ص ،١٩٦٥بغداد، نازك المالئكة،مكتبة النهضة، قضایا الشعر المعاصر،:ینظر  (1)
  . ١/١٣٤ج،)٨٠(نهج البالغة،خ  (2)
وَن : ( وكذلك قوله تعالى.  ١٠ – ٥/اللیل  (3) ِقُل وَن اْلِكتَاَب َأَفال تَعْ ُل أَْنتُمْ تَتْ َسُكمْ وَ َن أَْنُف تَْنَسوْ ِبرِّ وَ وَن النَّاَس ِباْل رُ   ) َأتَْأمُ
 . ٤٤/البقرة    

ْقُت اْلِجنَّ : ( وقوله تعالى     ا َخَل مَ ُدوِن  وَ ُ ب عْ الَّ لِیَ ْنَس ِإ اْألِ  ٥٦/الذریات        .) وَ

  . ١٩٧/البقرة         ) . التقوى در الزاـــوتزودوا فأن خی:( وقوله تعالى    
  .      ١١١/ ٩شرح ابن أبي الحدید ،ج:ینظر    
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... ذىلَّ ِل ًةّیِل،َج،فیرسما صورةً  ریٍةَصَب لیٍةعق ٍةَنما في مواَز، یضعُھتا على طباٍقتان،قاَمتوازَنملتان ُمُج       
  . رًاغَتُم َضاعَر رخاٌء را ، وان نالُھضَطدعا ُم بالٌء إن أصابُھ

ات  الضّ  قف على حرِفتكاد ترسم لنا ھذا االضطرار من خالل الَو)اّرضَطُم(والمفردة        اد،وھذه الطباق
  .الناس  َننف ِملھذا الِص ًةوتوازن،ورسمت صورة أزلیَّ وائتالٍف قادت إلى تناغٍم

َّ نائِ ثِ  -٢ ٌ ی ٌ تَ  ة ُ ضَّ تَ  قابلیة   . ادیة
ب   ، رافق ذلك التغایر المعنويبیان صوتي ُیوما ینتج عنھا من َت ، یةّدعلى الِض وقد تقوم الثنائیُة        بجان

  .ما ینضوي بین طرفیھا من شمولیة لمستویات عدة 
أنَّ (:(د اهللا بن العباسفي كتاب لھ إلى عب)ع(ومن ذلك قولھ        د یَ  رَءالمَ  أما بعد ف ا لَ   رِكَد ُهرُّسُ ق ن كُ م َیم

وُءُهھ،وَیفوَتلَی ا َلَف س ا ِنِب َكروُرن ُس،فلیُكُھدرَكُین ِلم یُكوت م َتم ن آِخ ل ا فاَت َكُفن أَسُكك،ولَیرِتم ى م  َكعل
ا ِنِم ِتنھا،وم اَكن ُدِم ل ا فاَتحًاَرَف ِھر ِبكِثال ُتَف نی ِھَع أَسال َتا َفنھِم َك،وم ًاِزَج لی ا َبِف َكمُّن َھُك،ولَیع د یم ع

  . )١())وتالَم
ةُ          ةُ  طغت الثنائی د   التقابلی نص فنج ى ال تِن) (َك،أسفَ  سروركَ (،)وت،فَ  ركَد( ،)سوُءهُ َی ، سرهُ َی(عل  ، ل

ھُ    وكأنَّ)  زعاَج ، رحًاَف ( ، )دنیاك ، كرَتآِخ( ، )كفاَت ا اقتبس دور حول م ن قول   ھا ت الى  ِھم ْوا   :( تع ْیال َتْأَس ِلَك
  .    )٢()َعَلى َما َفاَتُكْم َوال َتْفَرُحوا ِبَما آَتاُكْم َواللَُّھ ال ُیِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر 

ام  ، نتیجة ذلك كلھ في اآلیة و آٍتما ُھحوا ِبكیال تأسوا على ما فات وال تفَر       ى   )ع(وجعل اإلم ذا المعن ھ
ِھ رًاحوَ ُم ي كتاب ھ ف ى والی ٌل ، إل و تقاب ین َم ھ ٌل ُھَقن راَفیَیعّندین وَمشھَ ب اٍن تقاب ي مع ٍةراِدُم ف اِن ، ف  ، ٍةَدوس

  . )٣("صویر من طرق التَّ طریقٌة"  التقابَل الّن ، ردت في النص لتكتمل بھا الصورةاطَّ
ھُ  الَّ  بارَكَتَف( : )ع( واحدة كقولھ في مساحٍة ھذه الثنائیِة نداخل ھذان النوعان ِمَتوقد َی        ن مَ  ذي َیسجد ل

ھ سِ   اعِةلقي بالطَّوُی ، جھًاَوا َوّدَخ و لُھعُنوَی ، رھًاوَك وعًافي السماوات واألرض َط ي عطِ وُی ، عفًاوضَ  لمًاإلی
ا وَخ ھبًةَر القیاَد لُھ ي        )٤() وف نص القرآن ي ال ع ف ن موق ر م ة اكث ذه الثنائی ان مَ   )٥(،ولھ ان األخری ا  ثَّوالمفردت لت
  ) .رھًاوعا وَكِط( :ماین ُھلَتقاِبتین ُمَتبمفرَد )ع( اإلماُم فجاَء  حًاواِض باقًاِط

ار    ) ع(والسجود ذكر  ق باإلیماِنتعلََّی وحین كان الكالُم        ة االختی ة ـ حری ا َط(ـ كما في اآلی درة   )وع ،وق
عت وف وكلھا اجتَموالَخ كر الرھبِةذ َبھ استوَجروِتَبعن قدرة اهللا،وَج حدیثِھ عرِضوفي َم ، )رھًاَك(اإلجبار

رداتٍ  ، ّصیك بناء النَِّحلُت رغم مِ    ٍةإیحائیَّ  بمف ى ال بِ الَغ ن وجودِ عل ا  ری رابط       فیھ ن ت ذا اإلیحاء ع أتى ھ ، ف
ھ   یًامجاِز عًانَزالكالم بعضھ ببعض،ونزوعھ َم ي قول ھُ عطِ وُی):(ع(ف ادَ  ي ل ةً َر القی ا وَخ ھب ة   )وف دد احتمالی وتع

  ي قِّتَلفس الُمفي َن تعِةاثارة الُم أنِھَش المعاني،وھذا من
لِّ   راد بھا زمٌنوھذه الثنائیات إلُی        انٍ  دون غیرِه ، بل تنفتح على ك ان ، فالسجود هللا، وطاعة     زم ومك

وسیقى داخلیة كامنة في نسیج اتھ ُمیَّوللطباق فیھا یحمل بین َط ،دون آخر المخلوقات لھ ، ال تقف عند زماٍن
  وتراكیبھ،وجملھ  المفردات

                                                                                                                               
  . ٣/١٨٩ج)١٥٠(نهج البالغة،ق  (4)
  . ٢٤ – ٣/٢٣ج،)٢٢(نهج البالغة، ك  (1)
  . ٢٣ – ٢١/الحدید  (2)
  . ١٥/١١٠شرح ابن أبي الحدید،ج :وینظر    
  .  ٧٥:  قم ، ص ،، منشورات دار األضواء  ، سید قطب التصویر الفني في القران الكریم :ینظر  (3)
      .١٤٢- ٢/١٤١،ج)١٨٠(نهج البالغة،خ  (4)
فًا (   (5) ُ َخوْ اْدُعوه ْصالِحَها وَ َد ِإ عْ ِض بَ ال تُْفِسُدوا ِفي اْألَرْ ْحِسِنینوَ ِریٌب ِمَن اْلمُ َت اللَِّه َق ْحمَ عًا ِإنَّ رَ مَ َط  ٥٦/ألعرافأ .)◌َ  وَ

الَ  (     ُ السََّحاَب الثَِّق ْنِشئ ُ ی عًا وَ مَ َط فًا وَ َق َخوْ رْ بَ ِریُكمُ اْل ُ  ١٢/الرعد . ) هُوَ الَِّذي ی

ُل ِمَن ا (     نَزِّ ُ ی عًا وَ مَ َط فًا وَ َق َخوْ رْ َ ِریُكمُ اْلب ُ اِتِه ی ِمْن آیَ مٍ وَ وْ نَّ ِفي َذلَِك َآلیاٍت لَِق ِتَها ِإ وْ َد مَ عْ َض بَ ِه اْألَرْ ْحِیي ِب ُ ً َفی اء اِء مَ   لسَّمَ
ون       ِقُل عْ   ٢٤/الروم.  ) ◌َ  یَ

ون(      ْنِفُق ُ َزْقَناهُمْ ی ا رَ ِممَّ عًا وَ مَ َط فًا وَ بَُّهمْ َخوْ ْدُعوَن رَ َضاِجِع یَ مَ ُهمْ َعِن اْل ُ وب   ١٦/السجدة  ) .◌َ  تَتََجاَفى ُجُن
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ث ُتمَ    رت مثُل ھذه الثنائیات في مواضعَ وتكرَّ        ن النھج،حی ي الصِّ  یَّ ة أزِلیَّ دِلل َجثِّ أخرى م ین راع بَ ة ف
  . )١(یروالَخ رِّوت،والَشوالَم یاِةل،والَحوالباِط الحقِّ

ً ثالِ  ُ :  ثا ِ  ةِ یغَ الصِّ  نَ مِ  اإلفادة َّ نائِ الب َّ بَ قتَ للمُ  ةِ ی َّ س في ال   . ھجي نص الن
بسُ الُم ّلِطَی        ان ببنائھِ    قت ض األحی ي بع ھِ ف ام    ،وتركیب ي خطب اإلم ھ  ، )ع(ف ذا   ، ومواعظھ  ، وكتب وبھ

  .ي لھا تلقِّوالُم،  ِھصوِصنتزید من التواصل بین  زًةیََّمُم غًةفتصبُح ُل ، ھ بھذه التراكیبغَتحن ُلیَش
ال )٢())یرًاَخ ساِءوا بالنِّوُصاسَت(:(الشریِف سھ من الحدیِثمن ذلك ما اقتَب         استوصي بالتجارِ  ():(ع(، فق

ا إنَّ ):((ع(ھوفي قولِ .)٣())یرًاَخ تَ كُ أم دي ذلَّ  َب لقوَنم س ول المصطفى    )٤())الا شامِ ع ن ق ھ (،وھو م  ():(ص وآل
  .)٥()) ًةعدي اثَرتلقون َبَس

ھ          ي قول ا ھَ إّنف():(ع(وف كَ م بلكم إنَّ  َم ل ان ق م منَ ن ك اسَ ھ وا الن قَّ  ع تروه  الح ِل فاش ،واخذوھم بالباط
انوا اذا سَ      إّن(:(الشریِف الحدیِث لتركیِب ،صدًى)٦())فاقتدوه بلكم ك ذین ق ك ال ا ھل یھِ  رَقم وه  َت م الشریفُ ف رك
  .)٧())دالَح أقاموا علیِھ م الضعیُففیِھ رَقوإذا َس
ال        تر)ع(وق ك االش ي مال ا ماِلماِل(:(ف وٌل)٨())كك وم و ق ا إ ،وھ ود بن ِھیع ى قول الى ل ا     ُةالحاقَّ:( تع م
  .)٩()ة الحاقَّ

ي شرحھِ    ، للتعظیم)كماماِل:(في قول) ةما الحاقَّ(من الصیغة )ع( وأفاد         والظاھر أنَّ :" قال التستري ف
  .)١()..ة،ما الحاقَُّةالحاقَّ:( تعالى مثل قولِھ األمِر ظیِمَع لبیاِن خبٌر" ك ما ماِل" وجملُة  ، بتدأُم" ك ماِل" 

ھ         ھ ارتكاٌزانَّ        ي قول ذي ظھر أیضا ف ائي القرآني،وال ى العنصر البن ى قَ   ل  الصبرُ ّزنَ َتَی():(ع(إل در عل
ھ یُ اَل أنَّ((  : ریِفالشَّ  النبويِّ الحدیِث إذ ارتكز على بناِء ،)٢())یبِةالمِص ةَ ـن ل ةِ در الَمـى قَ ـعل  زل المعون  ؤون

(()٣(.  
ي  )٤())دَصن اقَتَم ما عاَل():(ع(أو نقصان كقولھ ھا دون زیادٍةقتبسة بأكمِلالُم وقد یعتمد الصیاغَة        ،أو ف

  .)٦())ؤونِةالَم ِرَدعلى َق ل المعونُةتنّزت():(ع(،أو كما في قولھ)٥()...)ما  ونًاك َھبیَبب َحأحِب((:قولھ
    

                                         
  ١/٢٢٣،ح)١١٠(،خ١/٩٦ح) ٥٠(،خ١٥٥/ ٣ج،)١٧(،ق٣/١٣٩،ج)٦٦(،ك١/٣٣،ح)١٣٧(خ:المصدر السابق ینظر  (1)
  .  ٣/٢٥٤ح)٤٢٢(،ق١/٢٢٠ح،)١٠٩(خ    
  . یغة الصِّ  عن هذهِ  ثیراً د كَ عِ بتَ ة ال تَ یدعد صیغٍ النبوي الشریف بِ  الحدیثُ  ردَ وَ   (2)
  . ٢/٣١٥، سنن الترمذي ،ج١/٥٩٤، سنن ابن ماجة،ج٤/١٧٨م،ج، صحیح مسل٦/١٤٥صحیح البخاري،ج: ینظر    
  . ٣/١١٠ج،)٥٣(نهج البالغة،ك  (3)
  . ١/١٠٣ج،)٥٧(نهج البالغة،خ  (4)
  . ٨/٢٢٥جم ،١٩٣٠هـ ، دار الفكر، بیروت،)٣٠٣(احمد بن شعیب النسائي تالنسائي،سنن   (5)
  ،  ٨/٨٧البخاري،ج صحیح   
  . ٣/١٥١ج،)٧٩(نهج البالغة،ك  (6)
  . ٢/٤٤٢سنن الترمذي،ج  ،٥/١١٤صحیح مسلم ج  ،٤/١٥١صحیح البخاري،ج  ،٢/١٧٣،جيسنن الدار م  (7)
  . ٣/٢٥٨ج)٤٤٣(نهج البالغة، ق  (8)
  . ٢ – ١/الحاقة  (9)
  . ٧/٦١٥ج ، بهج الصباغة، التستري  (1)
  . ٣/١٨٥ج،) ١٤٤(نهج البالغة، ق   (2)
  .  ٦/٣٤٧ج ، المتقي الهندي ، نز العمالك   ،٢٩٧ /١،ج الجامع الصغیر، السیوطي  (3)
  .٦٩ :ص  ، الفصل االول ، الباب االول:ینظر .    ٣/١٨٥ج،)١٤٠(ق ، نهج البالغة  (4)
  .٦٩ :ص  ، الفصل االول ، الباب االول:ینظر .    ٣/٢١٧ج،)٢٦٨(ق ، نهج البالغة  (5)
  . ٣/١٨٥ج،)١٣٩(ق ، المصدر السابق  (6)
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  ١٥٨

  
  
  
  

ِي ان َ َاُب الث   ألب
َالَغة َھِج الب ِي ن   التَضِمیُن ف

  
  
  
  
  

َصـُل األّول      .أنـــــواُعھُ :الف
ِي    ان َ َصُل الث َتُھ ُ:الف   .َوِظیـــف
ِث    ال َ َصُل الث ُِصھُ :الف   .َخَصائ

  
  
  
  
  
  

ل َصُل األوَّ   الف
  .أنواع التَضِمین

  
  
  
  



  ١٥٩

  
  
  

ل    ِي عر تَضِمیُن الشِ :ألمبََحُث األوَّ ََرب   .العـ
ِي    ان َ ِ : ألمبحُث الث َل الَعَرب   . يتَضِمیُن الَمث
  
  
  

لةٌ ة موّحة،أو ماّدستقّلُم لیس ذاتًا"  النّص :َمدَخل  اتِ   دة،ولكنھ سلس ن العالق ھ اللغوي      م مع نصوص أخر،ونظام
أنّ َط،والمقَتمن اآلثاِر ًاسحب إلیھ كّممع قواعده ومعجمھ جمیعھا َت نصَّ  فات من التاریخ،ولھذا ف ي معطاه     ال یشبھ ف

ار والمُ   جیش خالص ثقافي بمجموعات ال تُ  ن األفك دات،واالرجاعات  حصى م ان     ،)١("عتق ا ك ي كلّم والعمل األدب
ن النصوص اصب    عاكثر انِفتاحا،وَتداخال م ى          حغیرِه م درة عل ر ق ي اآلخرین،واصبح اكث أثیرًا ف اة وت ر ُمحاك اكث

َخلق جوِّ إبداعي لھ القدرة على َفرِض ھیمنتِھ وتأثیرِه في اآلخرین على  ىعل ،ِمّما یساعدةتولید معاٍن جدیدة ُمتعّدد
و           ذي ھ النّص النھجي، وال ة ك ي نصوص ُمَتعالی ا ف وافر إّل ي     َمّر العصور، وھذا ماال یت ن النصوص الت ره م كغی

ابقةٍ  ح على نصوصٍ نفِتَت ا أثرُ  س ي مَ  لھ ا ف ة والمُ  رجعیّ ھ ام الثقافی ى لس  شعِّ َتة اإلم ذي عُ  انِھبة عل رة  ،وھو ال رف بكث
  . )٢(حفظھ،وسعة ذاكرتھ

ى خزین ثَ    والكاتب حین یكتب،والخطیب حین یخطب،إنَّ          ا یرتكز إل افيٍ م وّ ُم ق ھ حفظھُ    تن ن خالل ، ع تكون م
أثرُه وصٍ  وت ى ذھِن   ٍةتعاقَبُم بنص نصّ      )٣(ھعل أتي ال ة،إذ ال ی ھ اإلبداعی اق تجربت اس انبث و أس ن َف   ، وھ راغ، م

دَ عند الُمفالنصوص  ة صیرورةِ   "ین ِثح ي حال د مَ      مل،ال یكفّ  َع ف ن تعھ ن التفاعل وع اج ع ضمن   )٤("دارج اإلنت
ةِ  ك النصوص    عملی ین تل داخل ب م أّن)٥(الت نصِّ  ،ث ًا لل اً  ارتباط ھ    لغوی ذي یعیش مع المحیط ال د َم)٦(ب ام ـّھ ،وق د اإلم

  .لَثوَم)٧(ٍرـعـــم من ِشـي القدیـفي العربلھذا المنطلق حین ربط كثیرا من نصوصھ بالموروث اللغوي والثقا)ع(

                                         
 . ٣٢١:الخطیئة والتكفیر،ص (1)
ِ  ن أشعارِ مِ  ثیراً فظ كَ َح  ((:ه للشعرالعمدة في حفظِ  قال صاحُب  (2) ُ عنه انّ  رَف لقد ُع ،هممِ كَ هم وحِ العرب،وأمثال   ل بینفاِض ه كان ی
  ...))لقیسم امرأ ا،وقدّ الشعراءِ    

  . ١/١١١العمدة في محاسن الشعر،ونقده،ج   
  أذكى ما رأیُت :(( للشعر ها رأى حفظَ م لمّ هُ أحدُ  له قال نللشعر حی هِ فظِ حِ  رةِ ثَ بر األمة،والمشهور بكَ َح )رض(وقال ابن عباس   

  )) .بن أبي طالب أذكى من عليِ  ي ما رأیُت لكننّ :، فقال"قط  منكَ    
  . ١/٨١،ج)ت. د(،٢سمیر جابر،دار الفكر،بیروت،ط:،تحقیق)هـ٣٥٦(ألصفهاني تأبو الفرج ا:األغاني   
  . ٣٢٣:الخطیئة والتكفیر،ص:ینظر (3)
  یدور حولها ثابتةٍ  نقطةٍ  األدبي فهما بمثابةِ  والموروِث  م عن التراِث ابتعادهِ  بقدرِ  ون قیمةً قلّ الشعراء یَ  أّن ،)أدونیس ( ویرى   
    ُ   . ٣٧:ص ، أدونیس ، لمتحولالثابت وا :ینظر . الشعراء
 . ٢٦:ص ، ١٩٩٧الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، عبد الرحمن حماد تداخل النصوص في الروایة العربیة، (4)
  لها إلى نظریةوَّ الذي َح " باختین " الذي فتق الفكرة،فأخذها عنه )شلوفسكي( دأ حدیثا مع الشكلیین انطالقا من وهذا المفهوم بَ  (5)

  .القائم بین النصوص  داخلِ تعتمد على التَّ  حقیقیة    
  . ٣٢٢-٣٢١:الخطیئة والتكفیر، ص: ینظر     



  ١٦٠

ن شِ    ع،وتراثِھبِدبین الُم قائمًة ئت العالقُةِتما َف        دیم م ى    عر،أو َنالق ھ إل ود ب ي تع أو )١("يصِّ الَن اإلرِث" ثر،والت
  .قصد  ،أو بغیِرصٍدج بَقنِتالضاغط على الُم السمعي المخزون في ذاكرتِھ

  
ذا المخزون       وُمبدعو النصوص لیسوا        یِض ھ ن َف ون ع سوى نتاج ثقافي لسیاقات الموروث األدبي،انَّھم یكتب

  .الثقافي في ذاكرتھم كأفراد،وفي ذاكرة الّلاوعي الَجمعي لمجتمعاتِھم
  

ر المباشرة للشِّ       دركا لقیمِةُم)ع(ا كان اإلمامولّم        ر لإلشارات المباشرة،أو غی ل والحِ عر والَماألثر الكبی ة  ث كم
ا إشاراتٍ  قاِلالَم قتضیاِتُمِل بعًاى،َتّتصور َشِب تحضرھا في نصوصِھ،اس تثارةِ یَ كاِف ،أو الحال باعتبارھ ذاكرة   ة الس

ور سَ    ا ف ا،ال سِ  ماعھا،أو قراءِتالمتلقي،واستصحاب الداللة المصاحبة لھ د تَ ّیھ الفِ میّ ما وق ذوقِ  ز ب لیمة، وال  طرة الس
  . )٢(لم انفرد بھا عن أقرانِھالِع من الغة اآلسرة،ثم بذخیرٍةفیع،والَبالرَّ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ل  عِري: الَمبَحُث األوَّ   .التَضِمیُن الشِّ
  

ان الشعرُ          اء،فھو زادٌ لألدباِء اضاً فّی نھًالمَ  وسیظلّ  ،ك د،ومعینٌ  ،والعلم ي   ال ینضب،ورافدٌ  ال ینف اني الت للمع
  .  ِةكَممن الِح الحیاة،وأصنافًا نوِنمن ف ھم وعالجوا فیھا كثیرًاَدقصاِئ ھا الشعراُءأودَع

                                                                                                                                       
  . ٣:،ص١٩٩٧علم لغة النص،المفاهیم واالتجاهات،سعید حسن بحیري،الشركة المصریة العالمیة للنشر،القاهرة،:ینظر (6)
  كما  ،أو أو كما قال أخو بني سلیم ، و هوازنكما قال أخ(():ع(وردت بعض األشعار على سبیل االستشهاد وسبقها قوله (7)

  .،وهذه األبیات كما هو ظاهر ال تدخل في باب))القائل قال    
  .  ٣/٦٩ج،)٣٦(ك ،٣/٦٩ج،)٤٥(ك ،١/٨٢ج،)٣٤(خ:نهج البالغة:ینظر    
    

بدع سلسلٌة من النصوص تُهذّ   (1)   تنصهر ببطء،الواحدة في نصوصًا أخرى،ومن الرسوباِت الموسوعیة التي  بالّن ثقافة المُ
ها في الجدیدةِ              .األخرى، فتترك القدیمة آثارَ
  م، ٢٠٠٥احمد الصمعي،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،.د:السیمائیة وفلسفة اللغة،امبرتو ایكو،ترجمة:ینظر          
  .٣٩٣- ٣٩٢:ص          

  .٣٢:من روائع نهج البالغة ، ص: ینظر  (2)



  ١٦١

ةً  ،والتي )١("عريالشِّ ناِسظاھرة االئِت" ما ھيالتضمین الشعري،إّن عملیُة        ق رغب د المُ  تخل ي لالستزاد  عن  ِةتلق
  . ِھمن قراءِت

 امشتركة بینھ   اٍتم،ومساحوجود قواِس من الكبیر بین القیم،والمفاھیم الجاھلیة،واإلسالمیة لم یمنع التبایَن إّن       
  . )٢(ھاَمّمَتلُی )والھ ص(بيُّالَن َثِعمن مكارم األخالق ُب نظومٍةلت في َموالتي تمّث

عُر        واُن والش رآنِ   الَع دی ن الق يء م ي ش أذا خف ضُ  رب،ف ع بع وا،تلك  الكریم،رج رین إلیھ،لیلتمس      المفس
افع (بـ ف فیما بعدِرالذي ُع -هأقام تفسیَر)رض(عباس ابَن ى أّن،حتَّ)٣(المعاني ذ   -)٤()سؤاالت ابن ن ى الشعر ال  يعل

  .)٥("ان ـوافتت حٍروطاقَة ِس للغِة ثانیًة قوًة الشعُر" بقى ،وَیعلى معانیِھ كشاھٍد بِھ الناس،فأستعاَن ،واشتھر بیَنذاَع
لّ         اح الرَّ  ولع ام  ب لنصوصِ حِ االنفت ى الموروث الشعري العَ    )ع( اإلم ي عل داخلھا مَ  ، رب د  ھّ َم ،ھ عَ وت د لرف

ذا   ، المتلقي آنذاك في نفِس ٍرمن أَث ما للشعِر حین أدرَك ، لھا الداللة وتعزیزًا ا ھ اطَ و، )٦(وحتى یومن ن    أم ام ع اللث
  .ووفرة اطالعھ علیھ ، في التعامل معھ )ع( مھارتھ

     
میَنھ         ل تض دة،ھي   ) ع(وتمّث واع عدی ي أن عر ف ر، و  : للش عري المباش مِن الش ر   الَتض عري غی میِن الش الَتض

  .المباشر
  
  

الً    .التَّضِمین ُالشِّعري المباشر  :أوَّ
    
ھ شَ   إلیھ،فتارًة من الرجوِع)ع(ال یتوانى اإلمام ،ضخمثقافيٌّ ستودٌعالشعري ُم التراَث إّن        ،وأخرى طرًایأتي ب
اتِ ا بعَض ما واّنّیستدعي ذلك،ال ِسا،تبعا لمقتضیات وضرورات َتًلكاِم یتًاَب ا حقّ  أو شطراً  ألبی اً  منھ ت ذیوع دى   ق ل

  .صیة لضرورتھا ا ساعد إدخالھا في دائرة التعالقات النَّّماألمثال،ِم ھا على طریقِةِتتلقي لصیاَغالُم
َّھجي  -أ  َّص الن  .تضِمیُن الشَّطر في الن

       
ھِ  ویتجّل        طر أو بعض ار الش مینٌ  ى باستحض ك تض ع ذل ي دوَن ،وھو م ا تغحرف ٍرم ي ُب یی ِھنَیف ، ِھأو تركیِب  ت

أن یَ َغم َبِھدت،وعلى كلَِّسالخلفاء َح ى لكلِّوزعمت أنِّ:(( .. إلى معاویة وابًابعثھ َج في كتاٍب)ع(كقولھ ك  كُ یت،ف ن ذل
 .)١(..))ھا عاُر نَكر َعظاِھ كاٌةلك ِشِتَو:إلیك ذُرعلیك فیكون الِع الجنایُة فلیَس َكذِلَك
  :الذي ورد فیھ ھو ذلي،والبیُتیب الُھَؤفي قصیدة ألبى ُذ من بیٍت بشطٍر)ع(استشھد اإلمام       

                                         
یها الدكتور إبراهیم ریكان  كما  (1) ُسمّ   .ی
  .٥٣-٥٢:م ، ص ١٩٨٩الثقافیة ، بغداد ، ننقد الشعر في المنظور النفسي ، دار الشؤو :ینظر    
ُ إنّ ):(( ص وآله(لقوله( 2)    استمع إلى شعر كعب بن زهیر في المسجد النبوي )ص وآله(كما انه)) . األخالقِ  كارمَ م مَ ثت التمّ عِ ما ب
  .  ٩٢: ص ، دةالعم :ینظر    
  . ١/١٩٩السیوطي،ج ، اإلتقان في تفسیر القرآن :ینظر ( 3)

  إبراهیم السامرائي،مطبعة .هـ ، تحقیق د)٦٨(هـ ،إلى عبد اهللا بن عباس ت)٦٥(سؤالت نافع بن األزرق ت (4) 
  .م ١٩٦٨المعارف،بغداد،    
  .    ٩٠:،ص١٩٩٥للثقافة،القاهرة، أحمد درویش،المجلس األعلى:اللغة العلیا،جون كوهن،ترجمة ( 5)
  واوین ذوات العدد،والالدَّ  حفظِ جیب فعلیه بِ طبع مُ  ه،أو كان عندأن یكون كاتباً  ّب ن اَح مَ  :(()ابن األثیر(قال ( 6)
  م یكن راویةن لَ ومَ ((  : )العسكري لأبو هال(وقال   .١/١٦٩المثل السائر،ج.   ))...من ذلك یقنع بالقلیلِ     

ِ  ن النقُص بیّ العرب تَ  الشعارِ        .  ١٣٨:ص ، الصناعتین)).     هِ في صناعت
  الجزئي التضمیَن (اه البعُض مّ وَس.(  

  . ١٥١:،ص ١،١٩٩٩البالغة واألسلوبیة، یوسف أبو العدوس،المكتبة األهلیة للنشر والتوزیع،عمان،ط:ینظر
  . ٣/٣٧ج) ٢٨(ك :نهج البالغة ( 1)
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ُ ى رھا الواشون انّ عیًّ وَ                     ُّ حِ أ ٌ  لكَ تِ ھا       وَ ب  )٢( ھاعارُ  نكَ عَ  رٌ ظاھِ  ِشِ◌ِ◌كاة
ر   عبَد ى أنَّ،حتَّ ًالَثوأصبح ھذا البیت فیما بعد َم        ن الزبی ي      – ِھبأمِّ  ٌلرج  رُهیَّ ا ّعلمَّ  اهللا ب ت اب وھي أسماء بن

ذاتِ   ة ب د اهللا    –النطاقین   بكر المعروف ھ عب ال ل ك شِ  :" ق كَ ظاھر عَ  كاٌةوتل ا،وأراد أنّ عاُر ن رَ َت ھ أن أمّ  إیّ  ُهعیی ھ اه ب
 .)٣("ر بذلك ِخفَتھ َییلزق بھ،واّن بعاٍر طاقین لیَسالنِّ كانت ذاَت

ت أ  باستشھاده بشطرِ  )ع(أراد اإلماُمو        ةُ     نَّالبی ذي ذكره معاوی ذا ال یس مِ  ھ ة،أو یخصھ     مّ ل ى معاوی ع عل ا وق
ظ سیاق الشعر    ح معنى الشطر عند من َیضَّتَوھ لم یفعلھ،فَیمع انَّ)ع(یلحق اإلماَم لھ،فھذا لیس بعاٍر فیكون العذر حف

ھ تَ غ دالَلفِریة التضمین فُی، أھّمعلیھ دلُّه َیشطَر الذي أنَّ ّدإلى الَح بین الناِس قد شاَع البیَت الذي ورد فیھ،ویبدو أنَّ
  .صة في النَّالعامَّ

  
ًامثَّ وَت         طٍر ل أیض و  بش د یَ وَ (  :آخر ھ َّ  یدُ ستفِ ق َّالظ ُ ن ابِ )  حُ صَّنَ تَ المُ  ة ي الكت ال عیِن ف ا ِك((... :ھ حین ق ُتم  ن
ھِ  ُمأنقِ  ى كنُتن أنِّذر ِمالعّت داثاً  علی انَ   ، أح أن ك ذَّ  ف ھِ  نُبال ھُ إرشادي وھِ   إلی بَ ال َذ وٍملُ َم ّبُرفَ  ، دایتي ل ھُ  ن د   :ل وق

 .  )١()) ُحصَِّنَتالُم ُةنَّالظِّ فیُدسَتَی
ن صیفي،ومعناه     غ في النَّباِلالُم:حصَِّنَتھمة،والُمالتُّ:ُةنَّالظِّ):جمھرة األمثال(وقال صاحُب         ثم ب صح،والشعر ألك

ي النَّ  إذا بالغَت َك،وانََّكا لنفِسظَّرید َحُت َكانَّ ّنك َظلصاحِب صِحفي النَّ بالغَتإذا ك أنَّ دنا  ب للتھمِةفتأھَّ  ِةصیحَ ف ،وانش
  :أبو احمد عن الصولي عن ابي ذكوان قال أنشدني عمارة بن عقیل 

  
ِ أنّ  األم تعلمو                      َ ى وا ُ أحُ  م واقٍ كُ ألعراضِ    م    كركُ شِ  ـلَّ ن قـ   حُ دَ ـوام وط
َّ الظِ  ستفیدُ وقد یَ       ةٍ ـصیحَ ن نَ م مِ في آثاركِ  قتُ م سِ كَ و                      ُ ن  )٢(حُ صِّ نَ تَ المُ  ــة

ي موضعٍ   ى انَّ عثمان بن عفان حتّ  اكثر في نصحھ للخلیفِة)ع(واإلمام        ال ف اب    ھ ق ن الكت ان   اّیف(( :أخر م ا ك ن
ھُ راخى عَ فَت ُهَرنصَ ن اسَتأمَّ  ، ُھفََّكسَت،وادُهنَفھ،فأسَتصرَتلھ ُن ن بذَلأمَّ ، ِھِلقاِتوأھدى إلى َم أعدى لھ ، ونَ الَم ّثوبَ  ن  ن

 .    تِھماَییھ لِحَدأرسَل وَل) ع(ھصرة الخلیفة،في حین انَّالذي تقاعس عن ِن ة،ویقصد بذلك معاوی)٣(...))إلیھ

                                         
  :ومطلع القصیدة هو ( 2)

ّال ارُ ـهونَ   لیلةٌ إّال  هرُ ل الدَ هَ                           .   غیارها مّ ثُ  مسِ  طلوع الشَّ ها    وإ
  . ٢١:،ص١٩٤٥هـ ، ١٢٦٤لین،القسم األول،القاهرة،مطبعة دار الكتب المصریة،یدیوان الهذ    
  .لي یؤیب الهذمن شراح النهج إلى أبى ذُ  به كثیرٌ وقد نَس     
 .١/٢٤٢وأعالم نهج البالغة،ج.٣/٧٩راعة،الخوئي،حنهاج البَ ومِ . ١٩/٩٩الراوندي، ج، ةراعنهاج البَ مِ :ینظر مثال    
  . ٤٤١ –١٤/٤٤٠،ج)شكا(لسان العرب،مادة ( 3)
  ،دارمإبراهی محمد أبو الفضل : تحقیق أبو منصورعبد الملك بن محمد الثعالبي، ، نسوبوالمَ  ضافِ في المُ  القلوِب  ثمارُ     

  . ١/٢٩٤ج ، م ٩٦٥،  القاهرة ، فالمعار     
  . ٣/٣٩ج)٢٨(نهج البالغة،ك ( 1)
  محمد أبو الفضل إبراهیم وعبد المجید قطامش،دار:هـ،تحقیق)٣٩٥(العسكري،ت لجمهرة األمثال،أبو هال ( 2)

  .١/١٦١م،ج٢،١٩٨٨الفكر،بیروت،ط    
  .ونسبه البحراني في شرحه إلى أكثم بن صیفي أیضا    
  .٢/٣٥٥شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر    
  .وذكر بعض الشراح صدر البیت ، ولم ینسبوه إلى قائل    
  .١٩/١٠٠ومنهاج البراعة،الخوئي،ج. ١/٢٤٣أعالم نهج البالغة،ج:ینظر مثال    
  .واعتبره أحُدهم مثًال ،ولم یذكر صدرَ البیت معه    
  . ٤/٢٣٩شرح نهج البالغة،الموسوي،ج:ینظر    
  . ٣/٣٨ج)٢٨(نهج البالغة،ك ( 3)
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یحة،والوعظ حّت          ل بالنص م یبخ و ُأل ِھ يَءِسى ل ادام انَّ    نُّالَظ ب ھ م ك كل ھ ذل اد،  ھ أراد،وال یھم اإلرش
ي النَّ  ما أیام الفتنة ونتیجة إلسرافھِ والھدایة،السّی حِ ف لَ  َمھِ اتُّ ص ةً        فتمث ذي یحمل دالل ت ال ن البی ذا الشطر م وان  بھ

ومِ  وٍرصَّصادیِق َتن َمِم صداٍقع المتلقي أمام ِمَضھا َتا أّنإّل ٍةبیانیَّ ظھر بصورٍةَمَتكانت ال َت ة المُ  عام بعم ح صِّ َنَتدالل
.  
ي بمجردِ       التضمیُن وفي المثالین السابقین اقتصَر        ھ المتلق ى یفھم ى معن  على الشطر الثاني للبیتین لإلشارة إل

  .)٤(عرالشَّ غِةد إشاریة ُلكَِّؤ،وھذا ما ُیِھماِعَس
  

  )٥(البیِت الذي ورد فیھ نالشطَر األول م)ع(وفي مواضع أخر من النص النھجي استحضر      
َیت ا -ب َّھجي يلشَّعري فتَضمین الب ّصِّ الن  .الن
 
وعُ         و الن ةِ الغاِل وھ ي عملی مینالتَّ ب ف طري   ض میِن الش وِرَن بالتَّض ا ق عري إذا م مین َيمِّ،وُس)١(الش    بالتض

  .)٢(الكلي
ي ى،وِفَذقَ ین الَع وفِي رُتَبى،فَصھاتا أحَج على بَرالصَّ أنَّ فرأیُت):(( ... ةقیَّقَشالَش(من ذلك قولھ في الخطبة       

  :)بقول األعشى َلمثََّت مَُّث(هعَدَب الٍن،فأدلى بھا إلى ُفِھلسبیِل َلضى األوَّى َمتََّح ھبًا،أرى ُتراثي َنجًاَش لِقالَح
َّ حَ  ومُ ھا         ویَ ورِ لى كُ ي عَ ومِ ان ما یَ تّ شَ                        ِ ي جابأخِ  انِ ی   )٣())رِ ـ

یس    )ع(الذي تمثل بھ اإلمام یَتشراح النھج الب بعُض ونسَب       ن ق ن  الألعشى الكبیر،وھو أبو بصیر میمون ب ب
  :مة بن عالثة وعامر بن الطفیل وأولھا لَقَع نافرِةجندل،من القصیدة التي قالھا في ُم

َّ         رٍ ـــالى عامِ  ما أنتَ  مُ لقَ عَ                          )٤(رِ والوا تِ  األوتارِ  اقصِ الن
 
ھ مِ   َضفي الخالفة مع ما انتَف ِھبین یوِم عًاشاِس ھناك فرقًا أنَّ كاإلمام بذلوأراد        ا مُ علی يَ ن األمر،وم ھِ  ن ن   ب م

ةِ   ُھَقَبن َسَم ین یوِمراب أركان الخالفة وَببل واضِطانتشار الَح ي الخالف ث وَ  ف دةٍ   لَیحی ى قاع ا عل انٍ دٍةھَّ َمُم ھ  ، وأرك
ین حالیھِ ،والفً )٥(ھامُ ت أیَّكًنھ،وسً حاُل َدَروأطّ ،ُهأمُر ،فأنتظَمشامٍل وسكوٍن ٍةثابَت الفرقِ رق ب ین حالِ   ما،ك ي  )جابر (ب ف
ھِ ناَق ه،وھو على كوِرِرَفَس ھ   ت ي رفاھِ )انیَّ َح(وحال أخی ھِ یَّف ر العَ ل َك،فاألوَّت رُ دید الشَّ ناء،شَ ثی یم،  النَّ قاء،والثاني واف ع

  . )٦(لَثه للَمَدانَش اإلماَم احة ،أي أنَّوافي الرَّ
  . )جابر وحیان(قّصة)٩(،ومجمع األمثال)٨(،وصاحب جمھرة األمثال)٧(أبي الحدید في شرحھ وذكر ابُن      

                                         
  . ٩٦:ص م،١٩٥٩،السنة الثالثة،١محاولة في تعریف الشعر الحدیث،أدونیس،مجلة شعر،ع ( 4)
ل: (الشطر (5)   ).َدع َعنَك نَهبًا صیَح ِفي َحَجراتهِ : (، والشطر) لبِّث َقلیًال یلحق الَهیجا َحمَ
  . ٢/٨٠،ج)١٥٧(، وخ٣/٣٣،ج)٢٨(نهج البالغة،ك:ینظر    
  . ٣/٦٩ج،)٣٦(،ك١/٨٢ج،)٣٤(،خ١/٦١ج،)٢٤(،خ١/٦٠ج،)٢٤(،خ١/٢٦ج،)٣(نهج البالغة،خ :ینظر ( 1)
 . ١٥١:ص البالغة واألسلوبیة، :ینظر ( 2)

  َحها الشـیُخ رَ تن الخطبة في النسخة التـي َشـد في مَ رَ ابي الحدید،ولكنه وَ  ابنِ  ّص د هذا التعلیق في نَ رِ لم ی  َ ّ محمـد عبـده،وحق ها ق
ّ محي الدین عبد الحمید،وأشار مُ  محمدُ    .النهج  خطوطةِ وجود في مَ هذا التعلیق مَ  ابن ابي الحدید الى أنَّ ق شرح حق

  . ١/١٣٩ج ، شرح ابن أبى الحدید :ینظر
 . ١/٢٦ج،)٣(نهج البالغة،خ ( 3)
راعة، الراوندي ، ج:وینظر . ١/١٤٢شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر ( 4)                                      .               ١/٤٦أعالمُ نهج البالغة،ج:وینظر. ١/١٢٤ِمنهاج البَ
  . ١/١٤٤ج شرح ابن أبى الحدید ، :ینظر ( 5)
  .٣/٤٧منهاج البراعة ، الخوئي ،ج: ینظر  (6)
  . ١٤٤ – ١/١٤٣شرح ابن ابي الحدید ،ج :ینظر  (7)
  . ٢/٣٢٠جمهرة األمثال،ج ینظر،  (8)

  ،تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید،دار)٥١٨(ني النیسابوري تأبو الفضل أحمد بن محمد المیدا جمع األمثال،مَ  :ینظر (9) 
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ام        ِل رًاِجَض)ع(وق حابِھ بتثاق رأي لمَّ   أص ي ال ھ ف الفتھم ل ن الجھاد،ومخ اُرع ھ األخب واترت علی تیالء  ا ت باس

ا  ن،حین َغعلیھ عاماله على الیم َمِدأصحاب معاویة على البالد،وَق ب علیھم ن ارطاة   بسرُ (ل ال )ب ا ھِ  :(( ،فق ا ي إلّ م
   :)وتمثل بقول الشاعر(اهللا حِكفقبَّ ِكأعاصیُر ھُبَت ا أنِتي إّلكوٍنھا،إن لم ًتُطھا وأبُسُضأقِب ُةالكوَف

  )١()) لیلٍ قَ  ن ذا اإلناءِ مِ  رٍ ي    على وضَ مرو إننّ یر یاعَ الخَ  أبیكَ  مرُ عَ لَ                        
َة        ر الكوف ٍة اظھ ي قبَضٍةمادیَّ بھیئ ي َت:تِھ،وھي ف رفھ،فاألول َمأي ف وّيص از لغ ر ُم ج ده (لرَسغی لتقی

ى التشبیھ،والثاني   )بالتشبیھ ة عل ي قبضتھ  (،باعتباره استعارة قائم ببیة،النَّ   ،وھو مجازٌ  )ف ھ الس ھي   َةالقبضَ  عالقت
  . كن َم،والَتفب في التصرَبالَس
ة  طاب أصحابِھن ِخم)ع(وبخروجِھ       ت  إّال(إلى خطاب الكوف ن الغَ  )أن ة     – ِةیبَ خرج م ى الكوف ى   –بالنسبة إل إل

  .لھ ھا اُلَدختلفة،فأبَعن،واآلراء الُمَتذات الِف لك الكوفِةا ُمإّل لٌك،فأن لم یكن لي من الدنیا ُم)٢(خطاب الحاضر
 . )٣(ھا التراب،وإفسادھا األرضاألعاصیر إلثارِتب قاِقوالشَّ ھا من االختالِفھ ما كان یحدث من أھِلوشبَّ      
ذا      ِرَجمن ھذا كلھ بیان َض)ع(لقد أراد اإلمام       ي تضمینھ لھ ل ف ه من أھلھا حین تثاقلوا عن الجھاد ووجھ التمثی

و  ت ھ ى وَ " البی ل عل تعارةَ تمثی ھ االس ظ   ،ج دنیا ولف اء لل ظ اإلن تعار لف ھ للكوفة،وَ )٤()رَضالَو(فأس ل فی ھ جَوالقلی
ن الحَ ضَ والَو رك فیھ الكوفُةَتما تش شابھِةالُم ارةِ ر م ھ خَ      ق ا استولى علی ى م ا اشتمل     صمُ بالنسبة إل دنیا وم ن ال ھ م

ھ    ًاصَّ ھ َنبَّمشَ دید،وھو أن یكون اُلَج الضمني بلوٍن شبیِھمن التَّ رٌبھ َض،وكأنَّ)٥("من الطعام  اإلناُء نثریا،والمشبھ ب
  .ًاعریَِّش نصًا

  .)٦( بعینِھ إلى شاعٍر،أو ُشرَّاح النھج البیَت )مجمع األمثال( نسب صاحُبولم َی      
ت        ذا البی مینھ لھ ًةمَّ،َضإنَّما وبتض اِن ن تجرب ان     ًةقارَنُم قَد،وَعًةیَّإنس ت التجربت اعر،وان كان ا أراد الش ع م م
ا   َتختلَفُم ي المعان دة ف ن وح د،وانطلقا م اني واح ور إنس ول مح دوران ح ا ت ا  ین،فھم ن ھن انیة ،م ة اإلنس

  .عند تضمینھ اھذ اعِرالّش في قوِل ُھَمأَلوھ،مََّھ)ع(اسقط
ى البالد،خَ   أصحاِب باستیالِء األخباِر بھا بعد تواتِرَطالسابقة،والتي َخ وفي خطبتِھ       ھِ َتمعاویة عل ((..     :م بقول

  :نمَغ بِن ِسارني َفن َبِم فارٍس م ألَفُكلي ِب أّن ِددُتلَو أما واِهللا
َ        مُ ــنھُ مِ  أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نالِ ھُ                     ِ یثل أرمِ مِ  سُ وارِ ف ُ ـ   )٧()) یمِ مِ ألحَ  ـة

دُ صرتِھالذین تثاقلوا عن ِن من أصحابِھ عھ بدًالى أن یكونوا َمنَّالذین تَم –ھ ھؤالء بََّش         الشام   ،حتى غزاھم جن
  . میِمالَح ِةَیبأرِم -)١(مدارِھ قِرفي ِع

                                                                                                                                       
  . ٢/٣٥٦ج)ت.د( بیروت، المعرفة،         
  ١/٢٨٠شرح ابن أبي الحدید،ج :ینظر.هكذا وردت في متن الخطبة .  

  . ١/٦٠ج،)٢٤(نهج البالغة،خ (1)
 . ١/٢٨٩ج شرح ابن أبي الحدید،:ینظر (2)
  .المكان نفسه :ینظر (3)
ُ  ،ن الباقي فیه رَ أو هو الدَ  ، م في اإلناءَس ة الدَّ قیّ هو بَ :رَض الوَ  (4)   .االنتفاع به  قلُّ یَ  ن شيءٍ مِ  بقیةٍ  ستعار لكلِّ وی
 . ١/٢٣٢ج شرح ابن میثم البحراني، :وینظر  ،١/٢٨٨،ج شرح ابن أبي الحدید :ینظر    
  . ١/٢٣٢ج ، شرح ابن میثم البحراني (5)

  . ٢/٣٤ج ، مجمع األمثال:ینظر(6) 
  .١٠/٤٧٣ومنهاج البراعة ، الخوئي ، ج.     ٣/٣٥٦ومنهاج البراعة، الراوندي ،ج.    ١/٢٨٣جشرح ابن أبى الحدید ،   
 . ١/٦١ج،)٢٤(نهج البالغة،خ (7)
  .الكوفة  على أطرافِ  حین أغارَ  )بن ارطاة بسرُ (ل عَ كما فَ  (1)
  ،١/٥٩ج)٢٤(خ ، نهج البالغة :ینظر   

  . ١/٢٨٧ج ، الحدیدشرح ابن أبي  :وینظر   



  ١٦٥

ا خَ  یف وإّنالصَّ  ھو وقُت:یمِمحاب،والَح،وھو السَّ)رمي(جمع:ُةِیواالرِم        ذكر    سحابَ  الشاعرُ  صَّم الصیف بال
ي     ِھالِئالمِت یِرالسَّ ثقیَل ما یكون السحاُب،وإنَّفیِھ ھ ال ماَء،ألنَّفوقًاجفوال وأسرع ُخ دَّھ اَش،ألنَّ ك ال یكون ف بالماء،وذل

ا أراد الشاعرُ  مان الشقاء وإنّ ا زإّل ِراألكَث ةِ إذا ُد رعِةھم بالسّ وصفَ  م تُ  عوا،واإلغاث دّ یُثِغإذا اس ك    لیُلوا ، وال ى ذل عل
  .)٢(" ُمنُھِم أتاَك عوَتلو َد َكھناِل:ھقوُل
ُت َبِسوُن        ي جُ  البی ى أب دب الھُ إل ي الشَّ ن انِ )٣(رِحذلي ف ي لس بةَ  ،وف د النس رب نج ةنفَس الع       ھا،ولكن بروای
  .)٤()رجال(
 ِةدَّعلى شِ  ألَكثیر اللِةدَّوَفیھا مَن أل،دوَن اإلیحاَء صریّحت التَّاعتمَد بیِتأَل لة في استحضاِرتمثِّالُم واللغة األدبیُة      
  .اه مّنَتھ،وما كان َیفِی َوین،بین ما ُھقاَمالُم بیَن ح الفرُقِضّتَی ٍل،وبأدنى تأمُّرِهَج،وَضمِھرَُّبَت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِیا ً    عِري َغیِر المباِشر : ثان  .التَّضٍمیُن الشِّ
ا      ھا،ومعانِیت بتراكیِبَفِرھا،وُعذاع صیُت عریٍةِش )١(تراكیب،ومعاٍن ل في تضمیِنمثَّوَت         ت بھ ي اقترب ك الت ا تل ھ

  . ِةكَمل،والِحَثالَم یغِةمن ِص
ةِ عن صیاغِت أحیانًا وقد تختلًف         ع االح  – ھا البنائی ا    م ى معانیھ دالالتھا عل اظ ب د إِ  -)٢(تف نصِّ   عن ي ال ا ف  دخالھ
  .ت بھا َفِرنھا وُعقت ِمَلعریة التي انَطتھا الشِّیِِّعرِجلَم ر،اعتمادًاباِشغیر ُم ًاعریِّینا ِشتضِم عُدھجي،وُتالنَّ
 –ھا ِتّلمن ِق غِمعلى الَر –ن تضمینھا مِكھ،ومن الُمسیِجة َن،وإعاَد)٣(عناهعض من لفظ الشعر مع َمَبؤتى ِبوقد ُی       

  ) .عیدةَب(،وأخرى)قریبٍة(ٍةشعرّی إلى تضمیناٍت
َِریب : أ  ِر المباِشر الق عِري َغی  .التَضِمیُن الشِّ

                                         
  .١/٢٨١ج ، شرح ابن أبي الحدید :ینظر (2)
  .وقصد بهؤالء بني فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة وعرفوا بالشجاعة   

  . ١/٢٨٨ج : المصدر السابق :ینظر   
  . ١/٢٨١ج ، المصدر نفسه :ینظر(3) 
  .وعند الرجوع إلى دیوان الهذیلین لم أجد البیت فیه   
  .ووردت بمثل هذه الروایة في األغاني أیضا  ، ١٤/٣٣٧ج ، لسان العرب :ظرین(4) 
  . ١٠/٢٣٠ج  األغاني، :ینظر   

ِ  لٍ َث أو مَ  من كالمٍ  داً جرَّ مُ  معنيً  المصري أن یكون التضمیٌن )أبى اإلصبع ابُن (زوّ َج    (1) َ ،أو فَ فیدةٍ مُ  ر،أو جملةٍ سائ ِ من كَ  ةٍ رَ ق   . ةٍ مَ ل
 . ١٤٠:،صتحریر التحبیر:ینظر     

  " .االهتدام "  بمصطلحِ  َف رِ ُع  سیراً یَ  رفاً األخر تُص  ف في القسمِ صرُ والتَّ  سمٍ قِ  اخذَ  أّن   (2) 
 . ١/٣٤٠ج،)االهتدام(وتطورها،مادة معجم المصطلحات البالغیة،:ینظر     
 .المكان نفسه :ینظر   (3)



  ١٦٦

ا ،    إرجاع ھذا النوع من التضمین إلى موارِد ن السھولة بمكاٍنِم        َتقى منھ ي اس ا الت ك قولُ    ھ ن ذل ((    ):ع(ھم
ابل ِكأَج لِّلِكَف...  َت ، ابإّی ٍةیَبَغ لُِّكِلَو ، ت وَب وُهُروأحِض ، میُكاِنن َربَِّم معوُهفأس ُویِقوأسَت ، مُكقل َفا إن َھض  ت

  .)٤(...))مُكِب
  :،فقالالموَت العموِم َنبن األبرص،واستثنى ِم بیُدَع ھُُوقد قاَل:(( أبى الحدید قال ابُن       

  ،)٥()) ؤوبُ ال یَ  وتِ ــالم بُ غائِ وَ       بُ ؤویَ  ي غیبةٍ ذِ  لُّ ــوكُ                            
  . )٦(راِعالشَّ في دیواِن ِھوضِعإلى َم الشرِح حقُقھ ُمَعوأرَج      

ق عَ رى ـ وِ ین،فالشاعر الجاھلي یَ  َلمن القاِئ لٍّة ُكقیِدن في َعكُمولین َیبین الَق والفرُق       دٍ  ـ أن العودةَ   ِھقیدتِ ف  ألح
ى الحیاة وات إل ن األم اءٌ م دھم فن الموت عن دم،واإلمام  ،ف اد  –) ع( وع ین بالمع ى الیق ك   –بمقتض س ذل رى عك ی

العودُةتمامًا ٍب لِّلُك ،ف ھ  غائ د موِت ا )٧(بع دَّ ِمنھ وَدٌة ال ُب ا ع اُم أراَدو، ،إنھ میني  اإلم ار التَّض ذا االستحض َد بھ  توكی
  .)٨(مِھِتفَللھم على َغ ِھ،وتقریِعِھتوبیِخ

داً مق عَ ُیَح" ): ع(ھ في قولھ أّن وابن أبى الحدید       تثنائِ   بی ي اس ا یَ   دال یوج  ،)٩("ِھف ي سِ  ؤیِّ علیھ،وُی ّلدم  یاِقده ف
  ) . ع(ِھكالِم

ان  في ضَ  ِھبرایاِت حَصام،وَفق بالشََّعد َنَق ي بِھكأّن:(( )١(عن عبد الملك بن مروان قال وفي ِاخبارِه        واحي كوف
   )٢(...))ُھُتطَأَو ي األرِضت ِفَلُقھ وَثرُتت فاغََِرَغد َفَق ؤِسُءبالرِّ األرَض رَشَفو روِسالضَّ  طَفإلیھا َع عطَفَف
ا عَ  طفَ فَع(  ):ع(نلمح قولھ       ةُ  والضَّ ) روس طف الضَّ  إلیھ ق تَ الَخ یئُةالسَّ  روس ھي ألناق ـ بحاِل ضُّعَ ل ، )٣(ھاـــَ

  :ي خازم شر بن أِبِبوھذا یعود بنا إلى َقول 
ِ  نَ مِ  روسِ الضَّ  طفَ م عَ ھُ فنا لَ طَ عَ                  ُ قیَ رَ  اءَ رَّ مشي الضَ ال یَ  ھباءِ شَ المال       ب   )٤(ھاب

 یغِةِص مَع استبداِلحذوف األداة،َم بلیٍغ ،في تشبیٍھبِھ شبٌَّھُم)عطف الضروس(و ، ورد الذّمفي َم ورد التضمیُن      
ع الجَّ بصیغةِ "  لھا"  فردالُم م "  م اً ِط" لھ ارة       یاقضى السِّ  قَتلُم بق ذي أوحى بذلك،فالسیاق ھو عب ا    "ال ن كل م ع

ھ          د َفھم ذي نری ظ ال ع اللف ي تشكل م ات الت َیكَتِنف اللفظ الذي نرید فھمھ من َدوال أخرى َسواء أكانت لفظیة كالكلم
  )٥("لٍة في الَموضـوِع دال َتكالظروِف والمالبساِت الَّتي ُتحیط بالكالِم وتكون ذا ةكالمًا واِحدًا ُمَتراِبطًا ، أو حالی

ى البصرة   ھلبن حنیف األنصاري، وھو عاِم نإلى عثما)ع(لھ وفي كتاٍب        ھ ،عل ن ھَ ... (:(قال فی ات أن یھَ ولك
لھ  ھَدرص،وال َعفي الُق لُھ ن ال طمَعَم ِةأو الیماَم بالحجاِز ّلَعوَل ِةر األطعَمیَِّخعي،إلى َتَشني َجوَدواي،ویُقني َھَبغِلَی

  :أكوَن كما قال القائُل أَو!!ىرََّح ، وأكباٌدرثَىَغ وٌنُطولي ُبوَح بطانًاِم أو أبیَت!! بِعبالشِّ
ُ وَ                   ِ أن تَ  داءً  كَ حسب ِ  تَ بی ِ ب ـطنب َ   )٦()) دِّ ى القَ ــــإل نُّ حِ تَ  أكبادٌ  كَ ولَ وحَ       ةٍ ــ

                                         
  . ١/٢٠٨ج،)١٠٤(نهج البالغة،خ  (4) 
  . ٧/١٥٤شرح ابن أبى الحدید،ج   (5)
 . ٢٦: ص  ،)ت.د(، دار صادر، بیروت، بید بن األبرصدیوان َع  :وینظر.المكان نفسه    (6)
ُ  طالٍب  كلّ  لیَس ((  :وفي مكان أخر من النهج أراد بالغیاب غیاب السفر لذلك قال   (7)   ))  ئوبیَ  ٍب غائِ  لُّ یب وال كُ ِص ی
  ٠ ٣/٥٩ج، )٣١(ك، نهج البالغة     

  .٧/٣٠١براعة ، الخوئي ،جمنهاج ال:ینظر   (8)
  .  ٧/١٥٤ج، شرح ابن أبى الحدید    (9)
  .  ٩/٣٧شرح ابن أبى الحدید ج :بنظر (1) 
 .  ٢/٣٠ج،)١٣٤(نهج البالغة خ  (2)

  . ٩/٤٢٤ج،)ضرس(لسان العرب،مادة :ینظر (3) 
 .  ٩/٣٨شرح ابن أبي الحدید ج :ینظر    

 . ١٥:ص ، دیوان بشر بن ابي خازم (4) 
  .١٠٤-١٠٣:س في علم األصول، محمد باقر الصدر، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم ، ص درو  (5) 
 . ٣/٨٠ج،)٤٥(ك نهج البالغة، ( 6)



  ١٦٧

انِم        زال عَ :بط ذي ال ی بَ ال یم ال ن ِكظ رِةطن م ل ث ارت بطنُ وكأنَّ "،)٧(األك ا ص ًة ُھم ِل آل ّنوالشَّ لألك  رب لك
ام ذه الصِّرِمعبَّ)ع(اإلم الل ھ ِد یغِةن خ ن زھ ٍال،َفِھنفِس ِةفَّوِع ِهع ن َت ض ِزع ى  ِبللمخاَط وبیِخالتَّ ركی ذا المعن وھ

  . )٨("عنھ السیاق  ُفیكُش
ً مِ (ینَتَدفَرمني في الُمِض على طباٍق ّص،وبذا ینطوي الَن)٩(جائعٌة:رثىوبطون َغ          ) .رثى،غَ بطانا
اً ِم أأبیُت:(للنص،وھي ابي الحدید في شرحِھ أخرى ذكرھا ابُن وھناك روایٌة          ى ولي بطون غَ ،وَحبطان ..) رث

ي كشَ   داللِة یاِنفي َب االستنكاري أشّد االستفھاِم فیكون وقُع ن رفضِ  النص الت لِ لِم ِھفت ع ي مَ    ث ة الت ذه المعادل د ھِّ ھ
  ) .اتیھَ ھَ (ھا باألداةحدوِث الستحالِة

ات  )١(،من أبیاٍت َمنسوَبٍة إلى حاتم الطائي...)وحسُبَك داء(والبیت الذي َضمََّنھ اإلمام ؛         ،وقد وردت ھذه األبی
ذكور        ُت الم ا البی یس َمعھ ام ول ى تم وان الحماسة ألب ي دی وزن     )٢(ف ث ال ن حی ع القصیدِة م ِجم م و ُمنَس ر (،وھ البح

  .،)٣( )َكفى بك عارا(یة،والمعنى،والذي ُیعزِّز ذلك روایِة ابِن أبى الحدید،وان كانت بروایِة،والقاف)الطویل
وُل         اد(والق ك أكب زءُ ...)وحول ر الِج ة،حیَن ُذِك ُھ الِجزئّی ل عالقُت اٌز ُمرَس اد(،َمج اس )أكب ل،وھم الن ،وأراد الك
  .الفقراء

  :األعشى لقوِل تضمیٌن )رثىي بطون َغولوَح بطانًاِم أو أبیُت(:ھذه ُھومقولُت        
   

ِ تَ                     ِ م غَ كُ كم   وجاراتُ بطونَ  الءً ى مِ شتَ ي المَ فِ  یتونَ ب   )٤(مائصاخَ  تنَ رثى یب
  
ى تَ قارُبولتوكید ألمعنى نفسھ استحضر البیت الذي ُی        راً ھ في المعن ا أراد       ،  نفی د لم واِن التوكی ن أل ًا م ّد لون فیع

تِ  لّ َجقارب لھ َتُم بمعنًى  )ع( دهھ أكَّاألمر وضرورِت ِةیَّھمِّوألقولھ ،  ي البی ھ تَ  َدشھَ ذي اسَتالَّ  ى ف راً ب ار    نِفی ن الع ع
  .  )٥(عامالطَّ سیِرإلى َی وي الحاجِةمع وجود َذ بیاِتبالطَّ متاِععن االسِت مالالز

  
ر          د ذك ي مُ  )ع(لق ى ف ذا المعن َتھ ِروَت منًاین ِض َیَوس ودَ لَی ،یحًاص دھما مَتَب ع ائِ ع بیل النَّ  ًالس ى س ي أو عل ف

  .)٦()...)ھِرالدَّ كارِهي َمم ِفُھَكشاِرؤمنین،وال ُأالُم ھذا أمیُر:قالفسي بأن ُین َنِم ُعأقَنأ:((االستنكار
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  .١٦/٢٢٥شرح ابن ابي الحدید،ج ( 7)
 . ٤٢:ص خصائص الجملة العربیة في نهج البالغة، ( 8)
  .١٦/٢٢٥ج ، شرح ابن أبى الحدید:ینظر  (9)
  .٤٣: م، ص١٩٨١ادر ، بیروت ،دیوان حاتم الطائي، دار ص  (1)
  .   ٢/٤٢٠شرح ابن میثم البحراني ،ج: ینظر.    ١٦/٢٢٨شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر    
  هـ ، تحقیق غرید الشیخ، واحمد شمس الدین ، دار الكتب )٥٠٢(شرح حماسة أبى تمام ، أبو زكریا یحیى التبریزي ت  (2)
  .٩٨٢-٢/٩٨١م،ج٢٠٠٠العلمیة،بیروت،    
  .١٤: صكلیة التربیة ، میسان ،  ، بحث مخطوط، عبد الواحد خلف وساك الشاهد الشعري في نهج البالغة،  (3)

 .١٩٣:ص دیوان األعشى، (4) 
  .٢/٤٢٠ج، شرح ابن میثم البحراني  (5)
 .  ٣/٨١ح،)٤٥(ك  ،نهج البالغة  (6)



  ١٦٨

  .)١()ضاِله إلى النَِّددَِّسر،أو داعي ُمَجمر إلى َھألتَّ كحامِل:(وكذالك نرى مثل ھذا التضمین حین قال       
  . )٣()دانما َتدین ُتَك:(،وقولھ)٢()نَِّجِمھر الَظ َكمَِّع البِن لبَتَق):(ع:(وفي قولھ       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ِد : ب   َعی عِري َغیر الُمباِشر الب َِوي(التَضِمیُن الشِّ    ) .المعن

ى    ھا صیاغًةِتیاَغھا بعد ِصمن للشعر،واإلفادِة )١( -المشھورة–المعنویة  ضامیِنعلى الَم وھو قائٌم         دة، عل جدی
  .بناه وَم القوِل وفق سیاِق

ام          اول الشعرَ )ع(واإلم ین یتن ل َم،إّنح ُھما یتعام ن الَت بشيءٍ  ع ادٍةم وَغأو نقصان،ثم یَ  غییر،بزی یاغًة ُھص  ص
  .اللي الذي أراده في السیاق الدَّ العطاِء مَع مًاِجنَس،فیجعلھ ُمجدیدًة

                                         
  .٣/٢٤ج، )  ٨(ك ، نهج البالغة  (1)
َ التضمیُن من قوِلِ◌ الشا       ):خاِرَجة بن ضرار المري(عر الجاهليوقع

را                                               َ نا     َكمستبِضِع تَمرا إلى ارِض َخیب   َفانََّك واستبضاعك الشِّعرَ َنحوَ
  .٢/١٥٢، ج مجمع األمثال :ینظر    

  .  ٣/٨٩ح ري ،ت، التس بهج الصباغة: ینظر    
  .٢/٨٥٦سة ، للتبریزي ، جشرح دیوان الحما: ینظر    
   يانـــــمر هساعد دا اشتَلمفَ     مٍـَــــوي كلَّ ةَمايالر مهلُِّأع        :                   الشاعر وقول    
  .    ٢/٢٠٠ج، مجمع األمثال    
  .  ١٤٧/ ١٥شرح ابن أبي الحدید ، ج    
  .  ٧٢/ ٣ج،  )٤١( كنهج البالغة،   (2)
   .ل وـَـما أتحيثَر إالّ لى ذاكم عَأد      ـــملَََفََ نِّجالم هرظَ لبت لهقَ    :)معن ابن اوس(وهو من قول الشاعر    
 .٢/٦٩٦ج ، للتبریزي شرح الحماسة، :ینظر    

  .٢/٥٦، ج) ١٤٩(نهج البالغة، ح (3) 
بَق ): الفند الزماني(وهو تضمین لقول الشاعر     َ ـــم ی َ لــ ـــــواوَ ُ    ِسوى الِعدوا       ِن ِدنَّاهُم َكما دانــ
  .١/٢٥شرح الحماسة، للتبریزي، ج: ینظر    
  .٢/١٩٨، ج م١٩٨٢، بیروت ،٢هـ ، دار النشر، ط) ٥٣٨(المستقصى في أمثال العرب ، الزمخشري ت: ینظر    
ُ  یشترطُ   (1)   . المشهورةِ   لألقوالِ أصًال  م أن یكون التضمیُن بعضه

 .  ١٥٠:ص ، البالغة واألسلوبیة :نظری    



  ١٦٩

ال         َذول أَنَق بَُّر:(( )ع(ق ولِ   )٢())ول ن َصِم ف ن ق ون م د یك ذي ق رب ،وال ولُ :((الع ا ال تَ والق ذ م ذینف  نف
وذِ ُی كالٍم بِّقلیل،أي ُرتدل على التَّ بَّ،ُر)٣())ُرــَـاألب ذي       ،)٤( السطوةِ  ؤثر في نف ین ال ِق والل ٌل ُیضَرب للرف و َمَث وھ

  . )٥(یبلغ ما ال یبلغ بالعنف
ھ ب         ال ل ُضوق حابھ ع ي ُف أنَّ دُتَدَو : أص ًاأخ اھدنا لَی الن ان ش ِھ اُهللا رَكَصرى ماَنك داِئ ب ى أع ال ، َكعل  فق

ك مَ وى أِخأَھ (():ع( ال  َعی ا ؟ فق م َن :ن ال  ، ع ي عَ ِھد شَ ولقَ  :ق وامٌ  ِرسكَ دنا ف ذا أق ي أصالبِ   نا ھ  وأرحامِ  ، جالِ الرِّ ف
  . )٦())اإلیماُنھم قوى ِبوَی ، ماُنھم الزَّف ِبیرَعَس ساِءالنِّ
  :قال الشاعر الذي یخرج من انفِھ ِمبالدَّ رعف اإلنساُنخرَجھم،كما َیدھم وُیوِجُی:ف بھم الزمانرَعَی       

ِ  الزمانَ  فَ عَ ما رَ وَ                        َّ لِ مرو    وال تَ عَ  مثلِ ب ــل ساءُ د الن َ ِ ضَ  ھُ ـ   . )٧(با ری
ان وإِ  إنَّ       ھِ تجسیم الزم ال  دخال ي صَ  المحسوسات یَ   َمع ة الَم(الصورة االستعاریة   میِمدخل ف ا   لََّ،إذ َأطَ )كنی علین

  حذوف الَم ھستعار منالُم من خصائِص ٌةیَصصِّوھي ِخ" ف رَعَی" المضارع  علیھا الفعُل ،دلٍَّةمیَّآَد بھیئٍة الزماُن
ى عَ   ثرِةفق والدال على الَكَدلھ داللتان،األولى الَت) رعف َی(  والفعُل        ِمَدوالثانیة ھي االستمراریة،والُموِصلة إل

  .منھم  لو األرِضدم ُخھؤالء،وَع مثِلمان ِلطاء الزََّع ثرِةل إلى َكوِصما ُتاالنقطاع،وكلتاُھ
ك أیضاً          ن ذل ھ  وم دى خِ  )ع(قول ي إح ي غَ  (:(ِھبِ َطف دٌ وسَ  – ٍدأال وف ا ال تَ  یأتي غ ون  عِربم ن    ُذیأخُ  –ف والي م ال
  :الشاعر  ما یعود بنا إلى قوِلبَُّر،وَل)٨())ھاأعماِل ِئساِوھا على َماَلمَّھا ُعیِرَغ
  

  )٩(دِ م تُزوَّ ن لَ مَ  باإلخبارِ  یأتیكَ ال     وَ جاھِ  نتَ ما كُ  امُ األیّ  كَ بدي لَ تُ سَ                      
انٍ       وھكذا فعَل         ذا النوع،لمع ن ھ ي تضمینات أخرى م ا  ذاعت واشتھرت بمرجعیاتِ   ف اس  ھ ین الن وجاءت   ،ب
  :الشاعر لقوِل ،مثل تضمینِھ على حالھ،ومعاناتِھ سُھحین عَك ِھمعھ تجربِت ًةَقتساِوُم

ٌ  فسُ النّ وَ                                َ بتغَّ إذا رَ  راغبة   )١(عُ قنَ تَ  لیلٍ ى قَ ــإل دُّ رَ ھا      واذا تُ ــ
رٍ ثك عن َكع نفَسم ترَدإن َل َكواعلم اّن) (( ع(في قولھ ة مَ ب َمحِ ا ُتمّ ِم ی واءُ  َكت بِ َمسَ  كروهٍ خاف ى كَ  األھ رٍ إل ن مِ  ثی

  .)٢())ِرَرالضَّ
  )٣(دةـــالوال دُ لِ ما تَ  فللموتِ :الشاعر في تضمینھ قوَلكذلك و       

  . )٤())راب عوا للَخ،وأجَملموِتوا ِلُدِل):(( ع(في قولھ
ِ  حالةَ ال مَ  عیمٍ نَ  كلّ هللا باطل   وَ  الما خَ  يءٍ شَ  لّ أال كَ   :بیدَل وفي تضمینھ قوَل          )٥(لُ ـزائـ

  )٦())یة عاِف اِرالنَّ دوَن الٍءَب حقور،وكّلَم ِةنَّدون الَج عیٍمَن وكّل):(( ع(في قولھ

                                         
 . ٣/٢٤٨ج، )٣٩٤(نهج البالغة،خ (2) 
 . ١٩/٣١٠ج ، شرح ابن أبى الحدید  (3)
  .٤/٤٥٢توضیح نهج البالغة، ج: ینظر  (4)
  .١/٦٦٩تفسیر ابن میثم البحراني، ج: ینظر  (5)
  . ٤٠ – ١/٣٩ج، )١٢(نهج البالغة،خ  (6)
  .عر بعینهولم ینسبه شراح النهج إلى شا  (7)
 .  ٣/١٨٢ج ومنهاج البراعة، الخوئي،.    ١/٢٠٩شرح نهج البالغة،ج: ینظر مثال    

  . ٣٠ – ٢/٢٩ج،)١٣٤(خ ، نهج البالغة (8)
   .١٢٠:م، ص ١٩٩٧، بیروت ، ،٢سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، ط. تحقیق دفة بن العبد ، رَ دیوان طَ  (9)

  . ١/٣ج ، دیوان الهذیلیین :ینظر  (1)
  . ٣/١٢٥ج،) ٥٦(ك  ، نهج البالغة  (2)
  . ٤/٩٩ج، الحماسة   (3)
  . ٣/١٨٣ج،)١٣٢(ق ، نهج البالغة  (4)

    . ١٤٥:م، ص ١٩٩٦، بیروت، ،٢حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي ، ط.الشیخ الطوسي، تحقیق دبید، دیوان لَ  (5) 
  . ٣/٢٤٧ج، )٣٨٧(ق نهج البالغة،  (6)



  ١٧٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َل الَعرِبِ◌ي : المبَحُث األثاني   .تَضمیُن الَمث
أوجز منھا  ِبَرالَع في كالِم لیَس"   ن من المفردات إذمِكُم ٍدَدَع بأقلِّ ، الداللي الكبیر طاِءفي الَع قدرٌة للمثِل        
ھَ لَم ٌةَلماِث ٌةحّی صورٌة" ھ ل على انََّثاالصطالحیة للَم وتكاد تجمع التعریفاُت ،)١("اختصارا  دَّوال أَش ،  ، واقعيٍّ  ٍدش

ن االستعارةِ    ا ُیم  لتقریِب ؤتى بھا غالبًاوجزة ُیرة ُمبَِّعُم ، مرسومة بكلماٍت لیََّخَتأو ُم ھ م ةِ أو الِك ، ضرب ل أو  ، نای
  .)٢("التشبیھ 

  
ن    تفرَغس ،الُم،والتشبیُھ،والكنایُة،واالستعارُة،واإلیجاُز - ًایّ بیانِِ – والرسُم بالكلماِت        ا م ال،مع مالھ ي األمث " ة ف

ط ،  فاعلًة داللیًة جعل منھا طاقًة )٣("وكثرة الدوران على األلسن  واالنتشاِر الشیوِع ،لیس في النصوص األدبیة فق
  .)٥()ص وآلھ(المصطفى رسولِھ ،وحدیِث)٤(اهللا  اھا إلى كتاِببل تعّد

َة        نصِّ  ال غراب ي ال ن وروده ف ي،ال ِس إذن م اَنما وانَّّیالنھج ز ھ ك ِة ءًاج ن ثقاف اش فی  م ذي ع ر ال  ھالعص
  .م ِھرب،وآداِبالَع غِةن ُلِم ًةواسَع مساحًة خَذَأقد ،و)ع(اإلمام

ات وآداب تستدعي ظاللَ       كلَّ أنَّ كٍّن َشما ِم       ن ظروف،وثقاف ھ م ا حول أثر بم ب اللغوي     إنسان یت ي التركی ا ف ھ
ةِ   َرضرورة َف ،وكتبِھ)ع(اإلمام مثل في كالأو بأخرى واالستحضار للَم والنفسي بصورٍة أثر،من طبیع ك الت  ضھا ذل

  .العربي  َلَثوالَم شملت الشعَرف )ع(اإلمام ت ثقافُةالحیاة آنذاك،حین امتدَّ

                                         
  . ١/٧٥ج ابن األثیر، المثل السائر،(1) 
  بعد استعراضه للمعاني )  ل القرآنيثَ الفنیة في المَ  الصورةُ ( هذا ما استخلصه الدكتور محمد حسین الصغیر في كتابه  (2)
  .الصطالحیة للمثل أ    
  . ٦٠- ٥٠: ص م،١٩٨١، بغداد للنشر، ددار الرشی الصورة الفنیة في المثل القرآني،:ینظر    
ُ  فالقول الصادر عن تجربةٍ " كمة ل والحِ َث فارق بین المَ وهذا هو ال (3) ذا كثر استعمالُ  الً كمة إذا لم یتداول مثَ ى حِ سمَّ ی   ه وشاع وإ
  " .المختلفة  ه في المناسباِت أداؤُ    
 . ١/٥جمهرة أمثال العرب،ج   
  .ولت المثل القرآني المؤلفات التي تنافي كتابیهما والشیخ السبحاني، أورد الدكتور محمد حسین الصغیر،(4)
  . ٤٠٩ – ٤٠٣:ص الصورة الفنیة في المثل القرآني،:ینظر   

  . ٢٧ – ٩/٢٦هـ ،ج ١٤٢٥إیران، قم، مطبعة اعتماد، ،)في القرآِن الكریم واألقسامِ  األمثالِ  دراسةُ ( مفاهیم القران،:وینظر   
  . ٧٠ – ٩/٦٥ج المصدر السابق،:ینظر (5)



  ١٧١

اذا ما  ن في باب االقتباسبّیَتَیما اكبر كما ُھالنبویة الشریفة ، وان كانت مساحُت ِةولم تقتصر على القرآن والسنَّ      
   ُقوِرَن بمساحِة التَّضمیِن في ھذا الفصل،وما یتبعھ ِمن فصوِل ُأخرى

ي بالَم       نص النھج راء ال ر آلیل ِعَثوإث مین وّطب َةة التض اعر،أو التناصَّ د العالق وروث األدبي،فالش ع الم یة م
ي صورةٍ   ًاّیما قد یساعد في إبقاء ذلك المأثور ّحإّن" الناثر حین یقوم بذلك  اة ف وعٌ ٍةَرعاصِ ُم ،أو أعاد لھ الحی  ،وھو ن

  . )٦("ھا ذكیر ِبوالتَّ ِةقاَفعلى الثَّ فاِظمن الِح
ي ُم       ك وف ل ذل ین َز –قاب وُصَخح مین الَم رت نص نھج بالتض ي َثال واٍء –ل ى أج تح عل ا تنف یحٍة جعلھ ن  فس م

دواعٍ    َثمن الطاقة الداللیة واإلیحائیة،والبنیة العمیقة للَم ٍرَدَق ،والمعاني،وتستمد أكبَرِرَوالصُّ ن تضمینھا ل م یك  ل،إذ ل
  .داللي للنص  بقدر ما ھي إنماٌء تجمیلیة تزینَیٍة

ةٍ    على شیوِع ھاسبب تفضیل بعضھا دون بعض ارتكاز –ما رّب –ویبقى       ن جھ اس م ین الن ،وما ھا وانتشارھا ب
  .أخرى  دون سواھا من جھٍة تحملھ من دالالٍت

ان     باشراً ُم ضمینًاالنھجي فمنھا ما كان َت ل العربي في النّصَثالتضمین للَم عت طرائُقتنولقدَ        ا ك ا م لھا،ومنھ
  .غیر ذلك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ال   ِل : أوَّ   .  التَضِمین المباِشر للَمث
  
ھ          ك قول ن ذل ضَ وّبُم)ع(م ا بع حابھ  خ ٌدیَُّغَك وٌدُھُش أ:" أص اب  اب،وعبی یُكم الحِ ؟؟كأرب  روَننِفَتم َفَك ،أتلو عل
م ى أراكُ تّ ول َحقَ ال لى آخِري َعما آِتَفغي الَب أھِل ھاِدكم على ِجثُّنھا،وأُحَع قوَنفرََّتَتَف غِةالباِل بالَموِعَظِة مُكُظنھا،وأَعِم
  .)١("م ُكِظواِعن َمعون َعخاَدَتم،وَتُكِسجاِلرجعون إلى َمأ، َتَبین أیادي َسرِقَتفَُِّم

                                         
 .   ٢٨: ص عبد الواحد لؤلؤة، التناص مع الشعر العربي،(6) 
  . ١/١٨٨ج،)٩٣(نهج البالغة،خ ( 1)



  ١٧٢

ذِّ  ن مجالسِ م عَ ُھًقفرَِّتِل)ع(بُھَرالتفرق،وَض ِةدَّضرب في ِشُی ٌلَثَم" وأیادي سبأ         ةٌ أ َقَب،وسَ )٢("كرال ن أوالدِ  بیل  م
ن یَ بأ بَس ن قحطان،وجاء المَ   ن یشجب ب ن قِ  ُلثَ عرب ب د انفِ  رََّفھؤالء حین تَ   ِةصَّ م وا بع احِ ق ب وسقوطھ  أِرمَ  ّدسَ  ت

  .)٣(ق بعد اجتماعرََّفب فیمن یَتضَرقوا في البالد،وصار ُیفتفرَّ
لُ َی محذوف األداة، لیٌغب شبیٌھأ وھو َتَبكأیادي َس :أي) أ َبقین أیادي َسرِّم متّفى أراُكتََّح):( ... ع(وقولھ        ینَ  حم  ب

ِھطیَّ تعارًة ات ربِ  تداَوُم ٍةیَّذات خصوِص اس د الع ة عن َل ل الم، قب تعارةٌ  اإلس ادي اس ریحیَّ واألی امعِ تص وة بج  ٌة للق
زَّق   " : بأسَ  ین،واصلھ قولھ تعالى عن أھِلِقرِّضرب للمتَفل ُیَث،وھو َم)٤(القدرة لَّ ُمَم اُھْم ُك  دو توكی ، وھ )٥( "ٍ َوَمزَّْقَن
  )٦( ))ینِقرَِّفَتُم():(ع(لقولھ

  
  
  
  
  
ّز        د تع ى الُملق ار الَمز المعن ل التصویري،وَتراد باستحض ِعث ة النّص ِھموض ي بنی ورتِھف ي اقترَن ،بص ت الت

  . )١(رتبطة بھتھ الُمّصعرفة ِقالناس علیھا من خالل َم فتعار بداللِة
ةٍ    َثماع الَمد َسفصح عن وجودھا بمجرَّالصورة ھنا ُت       ى دالل ث أفضى إل ى   قصودةٍ َم ل،حی ،اقترنت باإلشارة إل

  .للوصول إلى الغایة الداللیة المنشودة  رًابَِّعرمزي كان ُم ضى من الزمان فھو أداٌءما َماستعاري ِل رمٍز
علیھا في  كأ النصُّلتي اتَّعرفي االخزین الَم في ساحِة البارزُة ي ھو العالمُةتلقِّالُم زن في ذھِنخَتالمعنى الُم إنَّ      

ى   ل اإلفصاحھَّدون سواه ،فَس ِلَثالتضمین لھذا الَم عملیِة عن الداللة الكاِمنة في النّص والتي أحضرھا التضمیُن إل
  .ساحة اإلفھام

استطاع  ٍةیَّبیاِن ِةَرقِدال عن سیاقھ في النص بقدرما كان ذا َممنفِص استنساخًا خ الَمثَلإذن لم یستنِس)ع(اإلمام إنَّ      
  .والمقال  شكیل اللغة المناسبة للحاِللھ القدرة على َت أنَّ ن شّكفیھ وما ِم اإدخالھا،واستنزالھ

تَ تَّتي ھذه َحدرَعِم عُترّقواهللا لقدَ ):(( .. ع(قولھ ومن ذلك أیضًا       ن راقعِ  یُتحَیى اس الَ  ھا،وَلم د ق لٌ   ق ي قائ أال :ل
  . )٢())رى وم السُّالَق ُدحَمَی باِحالصَّ نَدي،فِعنَّب َععُزُأ:نك؟ فقلُتھا َعُذنِبَت

                                         
  . ١/٤٧٧ج شرح ابن میثم البحراني،( 2) 
  . ١/٢٧٥ج مجمع األمثال،:وینظر. المكان نفسه ( 3)
  .أسم مدینة بلقیس بالیمن )سبأ ( أنَّ  وقال البعُض    
 المكتبـــة العلمیـــة، طـــاهر احمـــد الـــزاوي،:تحقیـــق لجـــزري،بـــو الســـعادات المبـــارك بـــن محمـــد اأ النهایـــة فـــي غریـــب األثـــر،:ینظـــر   

  . ٢/٣٢٩م،ج١٩٧٩بیروت،
  .ب كَّ رَ بنیة على التشبیه المُ استعارة تمثیلیة مَ  هِ ونِ عند األستاذ منیر القاضي على كَ  لِ َث اقتصر تعریف المَ ( 4)
  . ٤:م،ص١٩٦٠،)٣٥ – ٣٠(ألعداد،ا٧مج  المثل في القرآن الكریم،منیر القاضي،مجلة المجمع العلمي العراقي،:ینظر    

  .على بیت األشهب ابن رمیله  ال في تعلیقهِ ثَ مَ  ى االستعارةَ مّ بقه الجاحظ بذلك حین َس وقد َس          
  .٤/٥٥،جنالبیان والتبیی:ینظر   

  . ١/٣١٣ج وتطورها،، معجم المصطلحات البالغیة :ینظر   
 . ٥٧: ص ، الصورة الفنیة في المثل القرآني:ینظر   
  . ٧١/١٢٢منهاج البراعة ، الخوئي ، ج:ینظر (5)
  . ٢/١٤٢شرح نهج البالغة ، ج:ینظر   
  . ١/٤٣١منهاج البراعة ، الراوندي ، ج:ینظر (6)
  شهورة فت وصارت مَ رِ مقدمات وأسباب قد ُع  ثلِ للمَ  لما فیها كثیر من معانیها،الّن  ولوال هذه القصص التي رافقت األمثالَ  (1)
  .م ندهُ علومة عِ مَ بین الناس     

  . ١/٦٣المثل السائر،ج:ینظر    



  ١٧٣

القوم یسیرون في  فأصلھ أنَّ ،احِةل إلى الرَِّصة لَیشقَّل الَمِممحَتب ِلضَرُی ٌلَثَم)رىالسُّ د القوُمحَمَی باِحالصَّ نَدِع(     
  . )٣(حوا المنزل إذا أصَب ذلك بقرِب فیحمدون عاقبَة لیِلالَّ
  . )٥(ھ ال یعلم أصلھ،وقال اّن)٤()) ٌةویَلَط راحٌة ُهأخُر ٍبَعَتِل ٌلَثَم:(( ستري في شرحھقال الت     
ھِ    ثِلما في الَم)ع(اإلمام استفرَغ      ة،وفي الوقت عین اهُ َك من دالل داً   س ًى جدی ي   ّمحین ضَ   معن ھ ف نھ كالمھ،وأدخل

  .ھ رِتر دنیاه آلِخخَّن َسأشار فیھ إلى َم سیاِق
،وبذلك استطاع )ع(الذي أراده ھو ىعند المعن ُھَفالمعنویة،واستوَق المادیة إلى داللتِھ ثل من داللتِھل بالَملقد انتق     

ى واقعِ  َثأن یعكس معنى الَم و  ِھل عل ث الزھد،والوَ )ع(ھ ذا ِ   ع،والََّر،حی دنیا وزخرفتھا،وھ ذ ال ل وصِ ا ُیممّ تقوى،ونب
  .تلقین عالم لعموم الُم،وان لم تكن واضحة الَمٍةیانیَّب من صورٍة النّص خُلإلى النجاة،والسالمة،فلم َی

عي الشخصیة في محاولة السَّ ُھجربُتت،ف)ع(آخر للتناص من خالل التضمین الذي جاء بھ وفیھ نجد استخدامًا        
وِلثِیالَح ى الُم ث للوص َتإل روي(رَقس د الَس)األخ دنیوي(فر،بع جمًة)ال اءت منس ِة قًةتواِف،وُمج ع تجرب ذا قائ م ل ھ

ي وَ    كرةِ ن الِفعبیر َعمن التَّ)ع(ى ما أراد أدَّ َلَثالَم خفى فأنَّالمثل،وكما ال َی ل والت نَ  حَّ الصالحة للتمثی ین ال  صِّدت ب
  " كمل أحدھما األخر قد ُی" یاق،الذین والسِّ

 ، ھاجرین األولینالُم مییز بیَنوالَت لقاِءالطُّ وأبناِء لقاِءلطُّوما ِل(( .  : إلى معاویة قال جوابًا ھلھ بعث وفي كتاٍب       
  . )١())ھا َل كُمالُح لیِھن َعفیھا َم ُمحُكَی َقِفنھا وَطِم لیَس دٌحِق نَّلقد َح!  ھیھات ؟ مِھوتعریف طبقاِت ، مِھرتیب درجاِتوَت
ھِ  غر شأنِھاستفھاٌم على سبیل االستحقار واإلنكار على ِص)... وما للطلقاء):(ع(قولھ        ور     وحقارت ذه األم ي ھ ف

  .)٣(ھذا الحكم ز ھذا االستحقار حین تدل على استبعاد أھلیة معاویة لمثِلعزُِّت)یھاتَھ:(،وقولھ)٢(الكبار
لیس لھ أن یدخل  قومٍِ ھ بیَنن یدخل نفَسَمب ِلضَرُی ٌلَثَم)نھاس ِملَی دٌحِق ّنلقد َح( –وھو محل الشاھد  –والقول       
ا المُ  صََّ ب،فُیَشذلك الَخ ن غیِرل ِمجَعُی واحٍد عوٍد داح منھ الِقم،وأصُلُھبیَن ا إذا أرادھ ذلك الصوتُ   ت بینھم یض، ف  ف

                                                                                                                                       
  . ٢/٧٦ج،)١٥٥(نهج البالغة،خ  (2)
  .٩/٣٩١منهاج البراعة ، الخوئي ، ج  .١/٦٥١ج ، شرح ابن میثم البحرانيو  . ١/١٣٨ج ، جمهرة خطب العرب:ینظر (3)

  . ٦/٣٨٣بهج الصباغة،  التستري،ج(4) 
  .المكان نفسه (5) 
  .از جَّ من الرِ  واحدٍ  طبقات الشعراء إلى غیرِ  صاحُب  هُ سبَ ،ونَ  )الجمیح(إلى)األمثالجمهرة (ونسبه صاحب   
  . ٢/٤٢ج ، جمهرة األمثال:ینظر   

   ، دار المدني ، تحقیق محمود محمد شاكر ، هـ)٢٣١(ت محمد بن سالم الجمحي ،طبقات فحول الشعراء:ینظر   
  .      ١/٥٩،ج)ت.د(، جدة   

  :العرب من الرجز  المستقصى في أمثالِ  ُب صاح هُ علَ وكذلك َج    
  نى انثَ  لى الكورِ بس َع ي إذا الجِ انّ                                                
  دىداء الفتَ اء فِ ـــالم لَ ئِ و ُس لَ                                                

ـق لُت بت قُ كم أتعَ  وقالَ                                                 َ   د أرىـ
  رىالسُّ  ومُ حمد القَ یَ  باحِ الصَّ  ندَ عِ                                                

  .٢/١٦٨المستقصى في أمثال العرب،ج   
    

  . ٩/١٨٧تاج العروس،ج:وینظر  .  ١٣/١٣٠لسان العرب،ج:وینظر  .  ٣/٣٤ج،)٢٨(نهج البالغة،ك (1)
 . ٢/٣٥٠ج حراني،شرح ابن میثم الب (2)
  .المكان نفسه  :ینظر (3)



  ١٧٤

ھ انَّ  عَراألعواد األخرى فُی ف أصواَتخاِلُی)داحالِق(ذلك العود عن حركِة ناشٌئ ،وھو صوٌت)٤(ھنیُنھو َح یسَ ف ب  ھ ل
  .)٥(نھمِم لیَس ُھع انَّر بھم َمِخفَتم ویطریِھُی و قومًا حمَدن َیَمِل ًالَثَم َبِرُضھا،َفمن جملِت

ا  )ع(ن كالمھراد ِمالُم ھِمساعدت في َف ٌةبدیعیَّ ٌةتعبیریَّ أسراٌر – كما في غیرِه –وفي ھذا التضمین        ،فالمثل ھن
 ،وإیصالھِ في استكمال داللة النص ستدعیھ ، لالسھاِم،بل ھناك ضرورة َتٍةداللیَّ ٍةصدیَّما َقدوَن ى بِھؤَتفا ُیخِرلیس ُز

  تلقي ،من ذھن الُم أو تقریبِھ
  
  .)١(ھجقة من نصوص النَّتفرُِّم باشرة في مواضَعُم نھا بصورٍةأخرى َضمَّ ضعة أمثاٍلِب)ع(ولھ   
  
   ً ِیا َن َل : ثا ِلَمث   .التَضِمیُن َغیر المباِشر ل

ة ،     دون جوا قًایقف عاِئ خصوصٍةَم ذیوع األمثال وانتشارھا بین الناس بصیغٍة         ا التركیبی ي بنیتھ ر ف ز التغیی
ةٌ   ن األعالم   ھذا ما اشترطھ جمل رز مُ    دَّ،وعُ )٢(م ن اب ك م دھم ثَ زات الَمیِّ َمذل ر انَّ )٣(ل عن ول بجواز    ُف ،غی سحة الق

ق           )٤(التصریح بما تعنیھ ر الیسیر ال یعی ا؛ التغیی ى أمرین ھم تند إل ذه تس ر ھ تسمح بنوع من التغییر وعملیة التغیی
اع تل  ن إرج ى مَ م ال إل ا أوًلرجعیاِتك األمث ائعة،والتي تَ  ھ ال الش ع األمث ل م ة   ا،والتعام ا للدالل ض ألفاظھ ي بع كف

ن صَ   دیُقوالصَّ ،مناسٌب ُباِحوالصَّ):((...علیھما السالم(نَسالَح اإلمام البنِھ في وصیِةِمثل قولھ علیھا،  ُھیبُ دق َغم
ب  َح  ُھن لَ كُ م َین َلَم ریُبوالَغ ، ریبمن َق اقرُب، َوُرّب َبعیٍد عید ن َبِم أبعَد قریٍب بَُّر ، العناء ریُكوى َشوالَھ ، بی

ى أنَّ نّب )٥()) نَ ن ُھ داء ِم َعن الُبِم  ھ عل ع م و ابَع   َس النَّ و اقرب،وانف ن ھ اء م ن البَ ب،وفي األقرب و   ِعد م د وھ ی
  .  )٧())ده أمك ِلم َتَل لَك أٍخ ّبُر(( عروف ربي الَمالَع ِلَثنا إلى الَم،وھذا المعنى یعود ِب)٦(شھورَم

د اهللا  َعوفي كتاب لھ َب)٨())خاء َر رُب،وَضالٍءَب رُبربان،َضَض الدھُر(( العربي  َلَثالَم نًامَِّضوقال ُم       ثھ إلى عب
   )٩())ل َوُد نیا داُرالدُّ لیك،وانََّع ،ویوٌملَك یومان،یوٌم ھَرالدَّ انَّواعلم ِب...  ((: )رض اهللا عنھ(بن عباس

                                         
 . ١٥/١٤٩ج شرح ابن ابي الحدید، (4)
  ذكر –) ع(كما یفهم من جواب اإلمام  –) ع(الن معاویة في كتاب اإلمام.  ٢/٣٥٠ج شرح ابن میثم البحراني، :ینظر (5)

ُ ن أیَّ اه بمَ وتأییده إیّ  ،لدینهِ  )ص وآله(حمدااهللا مُ  اصطفاءَ           َ )ع(اإلمامُ  لذلك ردَّ  ،أصحابهِ  نمِ  ده    صیغةِ ول بِ علیه بهذا الق
  . ٣/٣٤ج ،)٢٨(نهج البالغة،ك:ینظر   .االستغراب والسخریة          

    ُ    . ٣/٧٢منهاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر  .   نهممِ  لیَس  ر بقومٍ خِ فتَ من یَ ب لِ ضرَ وی
ِ  مَ دَّ قَ "  : )ع(قوله:ینظر مثال  (1)   . ١/١١١ج)٦٣(نهج البالغة،  " .  ماً دَ قَ  للنكوصِ  رَ وأخَّ  اً دیَ  ثبةِ لوَ ل

  . ٢/٥٦ج)١٤٩(نهج البالغة،خ .   " دانما تدین تُ كَ ): " ع(وقوله               
  . ٢/٩٨ج)١٦٢(نهج البالغة،خ . ))يالكَ  داءِ آخر الَّ  :(()ع(وقوله               
  .           ٢/١٦٣ج)١٨٧(نهج البالغة،خ .   )) دیعِ بَ  یٍب غَ بِ  ذفاً قَ  (():ع(وقوله               

  . ٨١:ص ،"نهایة اإلیجاز " السیوطي في كتابه المزهر،والرازي في كتابه: ینظر مثال  (2)
  . ١٨٧: ص ،"مفتاح العلوم " في كتابه  والسكاكي،               

 .  ٥٢:ص ،"المثل القرآني  الصورة الفنیة في" محمد حسین علي الصغیر،في كتابه، .ود               
  وجود عالقة(؛الثالثة،وهي ن شروطهِ مِ  واحداً " الموضوع له  دم التغییر في لفظهِ َع "  دَّ عند توحید التعریف االصطالحي ُع  (3)
  ) .عدم التغییر في لفظة الموضوع(و، ) السیرورة والتداول بین الناس(و، ) المشابهة    
  .  ٦٠:ص المصدر السابق،:ینظر    
 . ١٨٧:ص، مفتاح العلوم:ینظر ( 4)
  ٣/٦٢ج،) ٣١(نهج البالغة ك ( 5)

  . ٢/٣٩٢ج ،شرح ابن میثم البحراني (6) 
  ،  ١/٤٢٥،٤٧٢ج ، جمهرة األمثال( 7)
 .  ١/١٢٢ج، ما ورد في وصیة الحرث بن كعب لبنیه جمهرة خطب العرب( 8)
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 ،وابِن ب لعاملِھوالُح دِّ،الظاھرة في الِو)ع(الشعوریة لإلمام جم مع الحالِةنَسَیِل ِلَثرى ھذا التغییر في الَمد َجوَق      
  )  . لیكَع(و)لَك(معھ ٍرباِشُم ،في خطاٍبِھعمِّ
ارِ بالّن الكوفة على مماطلتھم أھَل فیھا خًابَِّوُم طبِھھج في ُخع النَّواِضوضعین من َموقال في َم      ى الحَ   ف  :)١(رِبإل

ازَ وه،وِممُ رُترَّن َغمَ  غرور واِهللالون؟ الَمقاِتعدي ُتَب إماٍم ع أّيوَم(( ...  ازَ  م كُ ِب ن ف د ف ن ب،وَماالخیَ  ھِمبالسّ  واِهللا فَق
  .)٢())ل ناِص مى بأفوِقد َركم فَقمى ِبَر
ال مُ          اً وبِّوفي أخرى ق ى    ھ لتقاعسِ أصحابَ  خ ن النھوض إل ا أطَ  أكلَّ...  ((:)٣(أھل الشام   حربِ ھم ع یكُ َعَ لَّم م ل
ي وِ ُبھا،والضَّ حِري ُجفِ  ِةبَّالضَّ  جاَرر انِحَجھ،وأنَحم باَبمنُك ٍلُجَر لُُّك لَقام أَغالشَّ ر أھِلناِسن َمِم ٌرنِسَم ا ؟  جاِرع ف ھ
  .)٤())...ناصل  ِقأفَومى ِبد َرَقم َفُكمى ِبن َروَم!وه ُمصرُتن َنَم واِهللا ذلیُلالَّ
ا ضَ          ي كلیھم دیما ًاّیرِبال َعَثن َممَّف أفَو َعَجَر(:(ق و َم)٥())لناِص ِقب َرُی ٌلَث،وھ تنجد ِبَمب ِلض ن ال َمن اس

  .)٧(أو بما ال غناء عنده  ِةیَببالَخ ِهِدقَصمن رجع عن َم، وِل)٦(دهـینج
َووالسَّ        ور الُفالَم:قھم أالف و َم ، وقكس لر،والندخل الِوَتوھ ذي ال َن:اص َلال ُھ ص داني)٨(ل ال المی ل:،ق : الناص

ة النَّ  ھام الَمم بالسُِّھَھشبَّو،)٩(ر فوقھذي انكَسق الَّھ،واالفًوصُلط َنَقھم َسالسَّ اع   كسورة الفوق،المنزوع صل،لعدم االنتف
ـ نھم بابكّل مِ  ى بإغالِقوكنَّ ،)١٠(وفصالمو ھِمع بالسَِّف،كما ال ینَت رِببھم في الَح د سَ   -ھ ــَـ دو ِھماِععن ع  َط مم بق الئ

ا یتَ ِھرون في بیوِتِتأي یسَت:جروننَحفَی: بقولھ –وبیخ على التَّ دالٍّ جیش الشام بعد استفھاٍم ي   ُةّبستر الضَ  م جبنا،كم ف
  .)١٢("والفرار  بِنم بالّجِھفي وصِف بالغًةة ُمّبعلى الّض التشبیُھ ما وقَعوإنَّ ، )١١( "هجاِربع في ِوجرھا،والّضِح
ن باب إطالق ِم" المجاز  بیِلعلى َس –بھم  مع أن ال فوَز –) وز الَف(  جاء بمفردِة وبیخ والذّمولالمعان في التَّ      

ى قولِ   استھزاًء اتَھیََّط ویحمل بیَن )١٣( "ین على األخر دَّاسم احد الِض الى  ِھیعود بنا إل ذابٍ رُھشِّ فَب(  :تع  )یم ألٍ  م بع
تجالٍب)١( ذلك باس ذَ التَّ یغَةص ، وك یل بال    مِّفض
  )٢(رمانوھو الِح ، ةیَبَخ ّداَش أي ، )االخیب(
ِھ       ول فی ذا الق ٌد وھ وِن حش دٍةَع ٍةیَّبالِغ لفن ع الَندی ًا اُنصَّ،إذ جم ِة فنون ن البالغ تعارِةشبیِھ،كالتَّ م ،    ،واالس

  .وكید،والتَّصِر،والَحوالكنایِة
ا التَّ       عَ  أم د وق بیھ فق بی  ش ي تش اِرِھِھف ّب م بانحج ي   بع وُھة والّضالض تعارة ف بیھان بالغیان،واالس ا تش م
دمِ لھم إلى الَح لبعثِھ وھي استعارٌة)مُكن رمى ِبَم):(ع(قولھ اثھِ  رب للداللة على ع م كالسَّ  )٣(ن أمره م عَ انبع "  ھِم،فھ

                                                                                                                                       
    ٣/٢٤٩ج،)٣٩٦( ، قنهج البالغة ).یكلَ َع  ومٌ لك،ویَ  ومٌ یَ :ومانی والیومُ :(وقاله بصیغة اخرى/ . ٣ج.) ٧٢(نهج البالغة ك ( 9)
  . ١/٢٥٢ج ، شرح ابن میثم البحراني ( 1)
 . ١/٧٠ج،  )٢٩(نهج البالغة،خ ( 2)
 . ١/٣٤٠شرح ابن میثم البحراني،ج :ینظر ( 3)
  .    ١١٤- ١/١١٣ج ، )٦٦(خ  ، نهج البالغة ( 4)
 . ١/٢٩٥ج ، مجمع األمثال ( 5)
  . ٦/٨٢شرح ابن أبى الحدید ، ج :ینظر ( 6)
  ١٧٩:هـ ، ص ١،١٤٠٧األمثال والحكم المستخرجة من نهج البالغة،محمد الغروي،مؤسسة النشر اإلسالمي،قم،ط :ینظر ( 7)
 . ٢/٩٠ج ، شرح ابن أبي الحدید :ینظر ( 8)
 . ١/٢٩٥ج ، مجمع األمثال :ینظر ( 9)

  . ٥/١٢٣منهاج البراعة، الخوئي ، ج: ینظر (10)
 . ٦/٨٢ج شرح ابن أبي الحدید، ینظر،         .ر هو بیت الضبع االوج ( 11)
  .المكان نفسه  ( 12)
 . ٢٥٢ /١ج شرح ابن میثم البحراني، ( 13)

  .  ٢٤/االنشقاق   ، ٣٤/التوبة   ،٢١/آل عمران ( 1)
  . ٢٤٢/ ١وشرح نهج البالغة ، ج.  ٤/١٦منهاج البراعة ، الخوئي ،ج: ینظر  (2)
 .  ٢٥٢/  ١ج ، شرح ابن میثم البحراني: ینظر  ( 3)



  ١٧٦

اد یَ الذي ال فوق لھ وال نصل فأنَّ  وس مسافةً  تجاوز عَ  ھ ال یك د وصف   )٤(" ن الق أردَ  مھ،لق ذي    أ  أوصافِ ب السھم ال
نھم بابَ    ى بإغالِق،والكنایة حین كنَّ)٥(م في الحربم لھ في عدم االنتفاع بِھِھِتھ لمشابَھَتیبطل معھا فائِد ةً كل م  ھ دالل

  .)٦(على جبینھم،وكراھیة سماعھم للحرب
ى  حَ  .  .)مى   د َركم فقَ مى ِبن َروَم(و. . .) د فاَزكم فَقن فاز ِبَم):(ع(صر في قولھوالَح        ة عل ذلَّ  للدالل  صر ال

  . )٧(روهَصبھم فیمن َن صٍرنًتُم لكلِّ
ن ھؤالء،وصیغة التفضیل             ام م أِس اإلم ن ی ي  ) افعل (وجاء الَمَثُل لُیفِصح ع ب (ف ة    )أخَی وازاِت الحال ،جاء بم

م         ٍد بالَقس ن توكی ا صاَحَبھا م یٍَّة ظاِھرٍة،وم ٍة نفِس ن دالل ٍة اعتراضیٍة     )واِهللا(النفسیة،لما للمفردة م ذي جاء كجمل ،وال
  ) مىقد َر د فاَز،َق:(في قولھ) د َق( وفي األداة )المغرور واِهللا(في القسم ى التوكیُدوتجلَّأحسَّ اإلماُم بضرورِتھا،

ا الخطبتین،  ُھَبواالشتراك في الموضوع صاَح       ث اال تشابھ في البناء في كلت مٌ   حی ا   ستفھام یصاحبھ قس ویتبعھم
  . العربي  ِلَثر للَمباِشغیر ُم ثم یأتي تضمیُن) د َق( باألداة  یٌدتوك

انَ )ع(لحالھ وفي كلتیھما بیاٌن       ن صفاتِ   مع ھؤالء الذین أب س خَ   ُلم  وساعد المث  ِھع ي عك ةِ ف ھِ   یب ام، ویأس  اإلم
  .ة یاالَح بِضبَن ت النصَّدَّكان یحملھا في صدره َفَم عٍةتوجُِّم ین عن عاطفٍةَبمنھم،لُی

 .  )٨(أوسع من سابقِھ في النصوص النھجیة  مساحٌة ولھذا النوع من التضمیِن    

                                         
 . المكان نفسه  ( 4)
 . المكان نفسه  ( 5)

  . ١/٣٤١ج ، المصدر السابق (6) 
 . المكان نفسه  ( 7)
ُ لَ :((  )ع(ینظر مثال قوله  (8) ِ و كان ی   ))  . رُ ـــــــصیر أمقَ طاع ل
  . ١/٨١ج ، )٣٤(نهج البالغة،خ    
  ))  . اــجمنَ  السماءِ  في نجمٌ  وما أمَّ  ر سمیرٌ مَّ ما َس : ((  )ع(وقوله    
  .  ٢/١٠ج ،)٢٢(خ  ، نهج البالغة    
ــــــــــــــاله نصفَ  مُّ الَه ((  : )ع(وقوله     َ   ))  .م رَ ـ

  . ٣/٨٥ج،)١٤٣(خ  ، نهج البالغة    
ِ : ((  )ع(قولهو     ــــــــأو م حلوةٌ  بةٌ عاقِ  أمرٍ  لِّ كُ ل ُ   ))  . ةرَّ ـــ

  . ٣/١٩ج ،)١٥١(البالغة،خ  نهج    
  ))  .هشدَ األعمى رُ  ه وأهاَب صدَ قَ  صیرُ أ البَ ما اخطَ بَّ رُ فَ : ((  )ع(وقوله    

  . ٣/٦٢ج ، )٣١( ك ، نهج البالغة    
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َصلَ  ِي الف ان َ   الث
ُ التَّ  َة   ضِمینَوِظیف

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ل  َُث األوَّ َّة:الَمبحـ ُ الدَِّاللی   .الَوِظیفة
انِي  َ َّة:المبَحُث الث َنیـ ُ الف   .الَوِظیفة

  
  .َمدَخل

  
بمثابة َرِحم داللي زاخر َیرفد النصوَص بوالدات داللیة  -ِمن ِشعر وَمَثٍل -الموروُث األدبي العربي      

  .َتفجر عناصُرُه،وتتوّزع فیھ بوصفھا َرِصیدًا َمعَنویًا كاِمنًا َت
  

ذ         َتوَیین           اسیدور ھ ي الُمس ٍف التضمین ف ى توظی ى التَّعرف عل الفصل حول محورین ُیوصالن إل
داللي،والفني،فالنص  غیرة  –ال ى ص ن بن ھ م ا یحتوی موٌن  –بم كًل ومض ى،أداٌة وفكرٌة،َش ٌظ ومعن و لف ھ

د ُی م ق ن َث ة  وِم ةٍّ رحب اءاٍت داللی ي فض ّب ف امیِنِھ لتص ن معانیِھ،وأفكارِه،ومض ع م ًة تنب ؤدي وظیف
  ٠وشكلھ ’وادواتھ’أو قد یؤدي وظیفًة فنیًَّة َتتولد من ألفاظھ’ُمتنوِّعھ

  



  ١٨٤

ا          تقلھ بھم من الصعوبِة بمكان الفصل بین ھذین النوعین من التوظیف،وإدراجِھما تحت عناوین ُمس
ِة          اتقاللھوھذا الیعني اس ي نھای ھا لُتوِصل ف ا ببعِض ٍة أو سَبب یربطھ ا عالق في ھذه الوظیفة اوتلك دوَنم

  .)١(االمر إلى عطاءاٍت داللیة فنیٍة ُمَوّحدة،تحمل في طّیاتھا طاقًة داللیًة بأبھى صورة
  

نص النھجي          ي ال اٍل ُمجرَّد،ب          “ھذا ما نجده ف ھ ذات جم ة بالغی یس قطع نھج ل ي ال النّص ف و  ف ل ھ
ٍة             اٍر ُلغویَّ ھ إنجاب أفك ب علی ذي تترّت ار وال ین البالغة واألفك زاوج الطبیعي ب وظیفة متقنة،اّنھ ثمرة الت

  ٠)٢( ”جدیدٍة واستخدامات لغویة وبیانیة جدیدة 
  

ا استخدمھ             ال م ة لألشعار واألمث ة الوظیفی ام بالقیم ھ ومواعظھ ،      الوال معرفة اإلم ھ وكتب ي كالم ف
ا            والذي زاد ف ِة عطاءاِتھ ى غای ِھ ، والوصول إل یاِق كالم ي  نسجھا بس ذَّّة ف ھ الف ا مقدرت ي نجاح توظیفھ

  ٠الداللّیة والفنّیة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ل       .التَّوظیُف الدَّاللي: المبَحُث األوَّ
   

عب،غیر أنَّ               نص النھجي،وَتَتَش ي ال ة للشعر،والَمَثِل ف د   قد تتعّدد ُمسیمَّات الوظائف الداللی ا تتوح ھ
ا أراد أال         ف إنم ذا التوظی ل ھ ى مث ام إل مع مشتركاٍت تسعى إلى اختزاِل تلك التشعبات،وحین سعى اإلم

ا         ھفادة مّما یتضمن ھ، مّم دان المتلقي،ووعی ة مرتبطة بوج درة إیحائی ھ تعبیریھ،وق الشعر،والمثل من طاق
  : لتوظیفیستدعي إثارة ،وتفعیال للدالالت المختزلة ،ومن ابرز أنواع ھذا ا

  
َیاِن و التَوِضیح  –أوال       .داللة الب
  

ھ              ر من للتوظیِف البیاني وجھان، تمثَّال في إبراز المعاني، واالنتقال بھا من مستوى إلى آخر، أكث
خیص          ي التش الل َفنَّ ن خ اني م راٍز المع داللي،وفي إب المحتوى ال ق ب ا یتعل و م وحًا للمتلقي،وھ ُوض

ا سیتَّ -والتجسید  ح كم ّل     - )١(ِض التوظیف الفني،ولك ق ب ا َیتعلَّ ف االستعاري،وھو م ر التوظی ار ِعب والم
  .منھما َموضعھ الخاص 

  
ي           ح ف ذي یتوّض ف ،وال ن التوظی وع م ذا الن ّمى ھ ي ُمس ر ف داخل آخ ة ت اء(وَثّم دال دون )اإلیح ال

ا    التصریح بھ،وبدالالتھ اإلیحائیة ھذه یوصل المتلقي إلى ساحة الَفھم وال اِن والتوضیِح،وخصوصا فیم بی
  . )٢(" یوحي دون أن یصرح " یتعلق بالَمَثل،فھو 

  
                                                

  ))إّن للتضمین الفني وظیفة ھي في الغالب لتطویر المعنى،أو الحدث (( باعتبار  (1)
  .٢٢٨:دیر المالك، ص     
  .أو باعتباره حامال لوظائف عدة     
  .٢٠٨-١٧٥:النص والتناص،ص:ینظر     
  .٢٨٦:سلطة الحق،ص( 2) 
  .١٩١-١٨٩: الباب الثاني، الفصل الثاني، ص: ینظر (1) 
.                                                                ٣٨:م،ص٢٠٠٥عشتار داود محمد، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،.اإلشارة الجمالیة في المثل القرآني،  د (2) 



  ١٨٥

ھ                   ر، وتجربت ھ الَمری ن واقع ِر ع ًة للتعبی درًة فائق د ق درِه حین َوَج لقد أباَن اإلماُم عمَّا یجیش في ص
ألھ      ن س ي جواٍب ِلَم مَّّنھ ف م ق   : الُمؤلمة التي وافقت شطرًا من الشعر َض َف دفعُك امِ   كی ذا الَمق ن ھ  وُمُكم َع

وُس آخرین ،        ): ((...ع(وأنُتم أحّق بِھ ؟ فقال ا نف َخت َعنھ وٍم ، وَس وس ق ا نف فإّنھا كاَنت اثرًة َشّحت علیھ
ِة ،     وَم الِقیام ھ ی ھِ والحكُم اهللاُ ، والمعود إلی ِ ي َحَجرات یَح ف اً ِص َھب َك ن ى       وَدع َعن ن أب ي اب مَّ الخطَب ف وھّل

حكني  د أض فیان ، فلق رس ِھ ، وال غ د إبكائ دھُر بع ر   وال َب ، ویكث تفرِِغ العَج ًا َیس ھ خطب ا ل واهللا فی
  .)٣(...))األَود

  
  
  
  
  

یس            ٍت المريِء الَق ن بی طرًا م ا ھ    )١(َضّمن اإلماُم خطبَتھ َش ان م ھ بی ین ،     و، أراد ب ن زاِوَیَت ھ م علی
ي  انحن ف    : األول ى م م إل ِة ، وھّل ِر الخالف ن أم َك مامضى ِم ة   َدع عن ِر معاوی ن أم ھ ِم ـل )٢(ی م (، فجع ھّل

  .)٣())ولكن حدیثًا ما حدیث الرَّواِحل((ُمَتمِّمًا ، وَبدیًال عن َعجِز البیت) الخطب في ابن أبى سفیان
دٌة،منھا                  رائٌن عدی ك ق ى ذل داّل عل ان فیھ،وال ا ك ّد،واَمّر ِمّم والثانیة أراد أنَّھ اصبح في حاٍل ھي اش

ًا         )٤(طب،وھو الحادث الَجَللتشبیھ األمر بالَخ ُة ُمناِزع ى أن صار معاوی ي أدَّت إل ھ األحوال الت ى ب ،وعن
  .)٥(في الرِّیاسِة،قائمًا عند كثیٍر من الناس،صاِلحًا الن یقع في مقابلتھ،وان یكون ِنّدا لھ

ـَرو واِهللا  ال (و) فلَقـد أضَحكني الدھر بعـد إبكاِئِھ ( وللتوكید على فداحِة ذلك الخطب قال          أي ): غ
ر األَود   )٦(وال َعَجَب واهللاِ  َب وُیكث َوج  : ،لذلك ھو َخطب یستفرُغ العَج و تعبی   )٧(أي الَع استعاريٌّ   ٌر، وھ

  .دال 
وھي ’من قّصة أصبحت مَثًال فیما بعد ِھإنَّ المعنى الُمكَتِنز في َشطِر البیت ِبِفعِل ما یحملھ بین طیَّا ت      

داني         -القیسامرئ –قّصة الشاعر  ن إصبع الَھَم دوس ب ن َس د ب ى خال زَل عل ة    ’حین ن و جدیل فأغاَرت بن
اعطِني رواحلَك ألَحق علیھا القوَم : فقال لُھ’فلّما أتى ِامرأ القیِس الَخبَر َذكَر ذلك لجارِه’فَذَھبوا بِأِبِلھ’َعلیِھ

                                                
  .٨٠-٢/٧٩،ج)١٥٧(،خنھج البالغة (3) 
(1)   

َّرواِحلِ :           والبیت ھو      ً ما حدیث ال ِي َحَجراتِھ        ولكن َحدیثا َھباً ِصِ◌یَح ف   .َوَدع َعنَك ن
  .٣١٢:، ص)ت.د(دیوان امرئ القیس، تحقیق حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت،     
  وامَّا البیت فھو المرِئ القیس بن َحَجر الكندي،وُرِوَي أنَّ أمیر (:(وذكر ابن أبى الحدید البیت كامال،واستطرد قائال     
  )).المؤمنین لم یستشھد إّلا بصدرهِ َفقط     
  . ٩/١٩٦شرح ابن ابي الحدید،ج     
  .وھكذا نسبھ اغلب شراح النھج     
  . ١٠/١٦١منھاج البراعة ، الخوئي ، ج.   ٢/١٣٤منھاج البراعة ، ج: ینظر مثال     

  . ١/١٥٤أعالم نھج البالغة ، ج: وینظر     
  .ویرى الراوندي في تفسیره ایضا ان البیت المرئ القیس، ولغیره      
  . ٢/١٣٤منھاج البراعة ، ج: ینظر     
َّرواِحلِ : (( وروى الشیرازي تتمة أخرى للبیت ھي       ً ما َحدیث ال   )). وھات حدیثا
  . ٢/٤٤٨توضیح نھج البالغة ، ج: ینظر     
  والظاھر ُھو َسھٌو ِمن : "  وروى الخوئي في شرحھ أن في بعض النسخ قد ذكر مصراع البیت ، ثم استدرك قائال     
  "الُنّساخ، وانَّھ لم َیتمثَّل إّلا بصدِر البیت      
  .      ١٠/١٦١منھاج البراعة ، ج     
  .٩/١٩٨شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر  (2)
  .فسھ المكان ن: ینظر  (3)
  . ١٠/١٦١منھاج البراعة ، الخوئي ،ج: وینظر     
  ) .خطب(لسان العرب، مادة (4) 
  .٩/١٩٩شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر (5) 
  .المكان نفسھ (6) 
  .المكان نفسھ: ینظر (7) 



  ١٨٦

الوا !جدیلة،أَغرُتم على ِابِل جاري  یاَبني: فقال’فذَھب ِفي ِإثِرِھم َحّتى أدرَكُھم’فأِرّد علیَك ِاِبَلك’ و   :فق ا ھ م
ن        : قال! كذِلك : َبلى واهللا وھذِه رواحُلُھ،قالوا:لك ِبجاٍر، قال وا ِبھ نھن ،وذَھب أنَزلوه َع ھ ف وا ِإَلی م فرَجع َنَع

اَره              ل ، فأج ي َثع ي َبن ل آخ ن َحنب ّرة ب ن م َة ب ى جاِرَی زل َعل یس، ون رُؤ الق َدھا ام ِل،َتحوَّل َبع وباإلِب
مَّ          )١(كَرمُھ،فقال یمدحھ بأبیاٍت منھا ھذا البیتوأ ِھ شيٌء ،ُث ن مال ن ذھَب م َثال ُیضَرب ِلَم ُت َم ،فصار البی

  . )٢(أَجّل ِمنھ وذھَب ما ھ
ھ،فافاد    اانطوى على ِفكرٍة ُمماثَلةٍِ لم  نالشكَّ أنَّ التضمیَن الجزئي لشطِر من البیتی         ام قول أراد االم

ن تجر   ر ع ا للتعبی ر     منھ ةِِ كث ى ِقصَّ ارة إل وح،بفعِل اإلش ّد الوض َحٍة اش وَجزٍة واِض ورٍة ُم ِھ،وَبیَّنھا بص بت
  .شیوُعھا حتَّى أصبحت َمَثال بیَن الناس

ي                 اَن لالشتراِك ف واه،إنَّما ك ذا الشطر دون ِس ار ھ بب استحض ح َس یاِق یتَّض ى الس د الرجوع إل عن
  .ماِم والشَّاِعرالداللة الُمَعبِّرة َعن معاناة كّل من اإل

  
َومَ :  (ووظف قول األعشى       ِر يَشتّاَن ما ی َّاَن أخِى جاب   .)٣()ِعلي ُكوِرھا    َویوُم َحی
ذًى،وفي الَحل   :((في الخطبة الَشقَشِقیَّة حیث قال      یِن َق ًا،َحتَّى     ِقفَصَبرُت وفي الَع ي َنھب جًا،أرى ُتراث َش

  ) . ع(ثمَّ َتمثَّل بالبیِت،الستكماِل َبیاِن حالِھ )٤())فالٍن َبعَده َمَضى األوَُّل لسبیلِھ فأدلى ِبھا إلى
  

و              ا ل دَّالالِت فیم ا بال یفھ لھ وص الُمسَتِض حن النص ى َش درٌة عل اھلي ِق عر الج وم أنَّ للش ن المعل م
ا أدرك       ذا م ي المتلقین،وھ أثیرا ف ر ت ام،فیكون اكث ى الع ع المعن ا السیاق،واالتَّساق م َي فیھ ام  ھروِع اإلم

ى          ان المعن درك بی ا ن ن ھن وس م ي النف ٍر ف وأحسن استخدامھ،السّیما إذا تذكرنا ما للشعر الجاھلي من أث
  .واتِّضاحھ بفعل ھذا التوظیف الناجح والكاشف للداللھ النص العمیقة 

  
رى   :(( كذلك األمر حین ضمَّن المثَل العربي       وُم السَّ ٍة   ف  )٥())فِعنَد الصَّباح َیحمد الق ٍة وعظّی ي خطب

ھ (كالنبي المصطفى’وطلبھم لآلخرة ’، ُمسَتشِھدا بذكِر األنبیاء وَنبِذِھم لزخرف الدنیا)٦(طویلٍة ، ) ص وآل
  التَّضمین  يحتى وصل إلى ھذا الَمَثِل الَّذي أّدى بھ وظیفًة إبداِعیََّھ أدَّاھا ف)علیھما السالم(وموسى وداود

   
   

  
ِیاً      .یِد  َو الَوعید َداللة ُالَتَ◌َ◌ھد: ثان
  

ة                  ًة اسقاطیًَّھ ُموحی ن غضبِھ،فیؤدي التضمین وظیف ح التضمیناُت ع ك حین ُتفص ق ذل ر ’یتحّق تفج
ھ    )ع(طاقات داللیة مخزونة في ذھن المتلقي، لتعكس ذلك الغضب كقولھ ى معاوی ھ ال ((... في كتاب بعث

ی    ُھ ل رَت انَّ یُف؛ فلقَ      سوذَك دك إّال السَّ ي وألصحاِبي عن ِتعبار   ل د اس د     ! د أضَحكَت بع ي عب َت َبن ى ألَفی َمت
ل      ا َحَم ق الَھیج یال َیلح ث َقل وَِّفین ؟ َلبِّ یِف ُمَخ اكِلین، وبالسَّ داِء ن ن األع ب ع ن  ’الُمطَّل َیطِلُبك َم فس

  .)١(...))َتطُلب 
  

                                                
  .٩٤:مجمع األمثال،ص: ینظر  (1)

  .١٩٧-٩/١٩٦الحدید ، ج آبىشرح ابن : ینظر     
  .١/٢٦٨ال ، جمجمع األمث: ینظر  (2)

  .١/٤٥٢جمھرة األمثال ، ج: ینظر     
  .١/٣٤٣النھایة في غریب األثر،ج: ینظر     
  .١٩٢:م، ص١٩٦٨دیوان األعشى ، الشركة اللبنانیة للكتاب، بیروت،  (3)
  .١/٢٦،ج)٣(نھج البالغة،خ  (4)

  .٢/٧٦،ج)٥٥٥(نھج البالغة ،خ (5) 
  .١/١٣٨جمھرة خطب العرب،ج: ینظر     
  .١٧٧الباب الثاني، الفصل األول، ص، :نظری     
  .٧٦-٢/٧٠، ج )١٥٥(نھج البالغة ،خ : ینظر  (6)

  .٣/٣٩،ج)٢٨(المصدر السابق ،  ك (1) 



  ١٨٧

  :وھو شطٌر من البیت ) َلبِّث َقلیال َیلحق الَھیجا َحَمل:(حیث وقع التضمین في القول      
ََزل            َلَحق الَھیجا َحَمل        ما أحَسن الموِت إذا الموُت ن لیَال ی َ َبِّث ق   ل

  
د         در   (وِقیل أصُلھ أنَّ مالَك بن زھیر َتوعَّ ن ب ل    )٢()َحمل ب ال حم ل      : فق ا َحَم یًال یلحق الھیج ث قَل لّب

ن ز   َك ب د   فأرسل َمَثال ُیضَرب للوعیِد بالحرِب وِقیل أ صلھ أنَّ مال ر َتوعَّ در   (ھی ن ی ل ب ال َحمل  ) َحَم : فق
  . )٣(وبأخیِھ حذیفھ فقتلھما ھالبیت، ثم أتى وقتَل مالكًا ،فظفر أخوه قیس بن زھیر ب... ... َلبِّث

ن     القد أستحضره  األمام بعد سؤالین على سبیل أالستذكار وأالستغراب أراد بھم           ي الخوِف ع َنف
داء وا    ن األع ب  ِم د المطل ي عب ده    بن ھ ووعی َد معاوی ھ َتھدی ًا أراد ب ًا داللّی اء التضمیُن توظیف یف ،فج لس

َة   یطلب  معاوی ذي َس و ال ِھ ،وھ ام بجیش ر االم ى یحض یًال حت ار َقل ب"باالنتظ ن تطل َك َم وف یطلُب " فس
زِّز ذل            ذي ُیع د ،وال ِد والَوعی داَر التَّھدی درك مق ِتِة ُن ل وقصَّ ى  الَمَث ّدال عل طر ال ر ألش رد ذك  كوبمج

  .)٤(،وھو وعیٌد بالسَّیِر  الشَّدید إلیھ" فسیطلبك َمن َتطِلب"قوُلھ
  

یَّما     يوبھذا أجاد االمام توظیف شطر البیت،حتى أنَّ المتلق         راءة الشطر،الِس ُیدرك َقصده بمجرد ق
طُر وكأ    دى الش ِھ ،فب ي كالم ِھ ف الل أذاَبِت ن خ الم ،ِم یاِق الك ن س ھ م دو وكأنَّ ھ یب د أن  جعل دٌة بع ھ وح ّن

  .،واصبح بمثابِة بناء ھیكلي ذي نسیٍج متساوق )ع(ُمتجانسٌة مع كالمھ
  

ـع            ) ع(كذلك في قولھ        دما ُبویـِ ان َبع ى عثم َب عل ن  أجَل اِب َم ن عق وم سألوه ع ي  جواب ق ا  : ((ف ی
دّ         د ُب م   أِج ك واذا َل ا  أسَتمَس َر م ُك أالم ون وَسأمِس ا َتعَلم ُل م ُت أجھ ي لس اه أّن دَّواِء  أخوت آِخُر ال اً ، ف

یَمن             ) آخر الّدواء الَكي ( ،و)١())الـَكيُّ َثال ُیضرب  ِف د َم ا بع ن عاد ، واصبح فیم اُن  ب ھ لقم ن قال أّول َم
دو إذا ل   ع الع َنِة م ال المخاَش ي أعم رِه وِف ي آِخ تعماَلھ ِف ب اس ا َیج ي أوَِّل م تعِمل  ف ی مَیس ُھ الِّل د َمَع  نَیِج

  .)٢(والُمداراة
ھ         تھل جواب ون : "ُمس ا تعلم ُل م ت أجھ ي لس اه  أنِّ ا أخوت وح" ی ٍد أو وعی يال ُی ل   دبتھدی الم ُنكِم م

ھ       ي قول ھ ف ذي َیصل ذروَت نص  ال ا استمس    ):(...ع(قراءة ال َر م ُك األم آخر      كوسأمِس ّدا َف د ُب م أج ،وإذا ل
اء "یَتوضَّح  بحرف العطف  ،واالنتھاء بآخِر الدواء الكي ُتسِفر عن َحّل صارم وسریع)الدواء الكي  " الف
  .وال توقف إذا لم یكن بّد من ذلك  ي،إذ ال َتوانھفسحًھ زمنیًة بین ما  یسبقھ،وما یلحق كالذي ال یتر

ھ        ماع جواب ن َس اء م د االنتھ ي،   ) ع(وبع ن المتلق ي ذھ قًة،وُمدّویًة ف ًة والِص ل عالق ُة الَمَث ل دالل تظ
  .ید فیتصور من خاللِھ ِجدِّیَّة الوع

الكثیر              وحي ب ة شعوریة ُت ا یشكل دفق النص ھنا لیس ُمجرد بناء لغوي ذي داللھ موضوعیة بقدر م
ل   داء الكي    (إن جاء في سیاٍق ُمناسٍب ،وتضمینھ للمث ا       )آخر أل ًة لم ة حقیقیَّ ل رغب ذا السیاق یمث ي ھ  ، ف
ھ   ل كالُم ذین َحم ؤالء ال ن ھ ھ م ري قلَب م ال ) ع(َیعت ا لھ دًا حقیقّی ر   تھدی ك غی ن ذل ھ م ھ ، ول ة فی  ُمواَرب

  . )٣(مثال
  

 ً ِثا ِ  :ثال ُ التوبیخ   .َداللة
  

                                                
  .أیضا)) حمل((ونسبھ صاحب اللسان إلى   (2)

  .١١/١٨٢لسان العرب ، ج: ینظر     
  ).حمل(ونسبھ كثیر من الشراح إلى     
  ١/٢٤٣و أعالم النھج ،ج.  ١٩/١٠٠ومنھاج البراعة ، الخوئي،ج.  ٣/٨٢ة ، الراوندي ،جمنھاج البراع: ینظر مثال     
  .٢/٢٠٦جمھرة األمثال ، ج: ینظر  (3)

  .٢/٣٥٥شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر     
  .المكان نفسھ: ینظر  (4)

  .٢/٩٩،ج) ١٦٣(نھج البالغة، خ (1) 
  .١/٢٩٢مجمع األمثال ، ج: ینظر  (2)

  ١/٩٧جمھرة األمثال ، ج: و          
  ..١/٥، ج١٩٨٢المستقصى في أمثال العرب ، : و          

ِریب) : ((ع(قولھ: ینظر (3)  ً ِمن الیوِم ق   .٢/١٥١،ج)١٨٣(،خ٢/٦٨،ج)١٥٢(، نھج البالغة،خ))إنَّ غدا



  ١٨٨

رجَ  ’باللَّوعِة والحزن) ع(كثیرا ما ُمِلئ قلبھ          ا َت ا    موكثیرا م ى آھ ھ إل ة التضمین،     ٍتأحزاَن ر آلی عب
اً        ا توبیخ د یترجمھ رى ، وق ارًة أخ ًا ت ارًة ، أو ِحزن با ت ي َغَض ان  -ن یستحقھ ِلمَ  -َفیستشعرھا المتلق إذا ك

الحق على الباطل ، وال تأخذه في ذلك لومُة الئم ما دام األمر واقعا  ةأالمر یتعلق بحقوق العباد ، ونصر
  بین الحق والباطل وال یھّمھ كثرة الناس حولھ أو تفرقھم عنھ ، ألّن طریق الحق قلیل سالكوه 

ذي ف ’لقد بدأ بھذا األمر مع أقرب الناس إلیھ        د اهللا     كال ھ عب ِن عّم ع اب ھ م اس   عل ن عب ان    )٤(ب حین ك
ھ       ن تضمین قول ھ م ھ ل ي وعِظ ي       ): (( ع(والیًا على البصرة،وِمّما جاء ف ُت اشركُتَك ف أنِّي ُكن د، ف ا َبع أّم

ات     ي ِلُمواس ي َنفس َك ف َق ِمن ي أوَث ن أھل ٌل ِم ن رج انتي؛ولم َیُك عاري وِبط َك ِش  يأماَنتي،وجعلُت
انِة إليَّ؛ َفلّما رأیَت الزماَن على ابِن َعمََّك َقد َكِلب،والَعُدوُّ َقد َحِرب ، وأماَنة النَّاِس وُمؤاَزَرتي،وأداِء األم

ُھ       ع اُلمفارِقین،وَخَذلت ُھ م َر الِمَجّن،ففاَرقَت َك َظھ َقد َخِزَیت، وھذه األمََّة َقد َفَنَكت َوَشغََرت ؛ َقَلبَت البِن َعمِّ
  . )١(...))نین َفال ابن َعمَِّك  آَسیت،وال األمانَة أدَّیتمع الخاِذِلین،وُخنَتُھ مَع الخاِئ

ھ         ّن  ): ( ع(قول ر الِمَج ك َظھ ِن عمِّ ربت ألب ھ   ) َض ر علی ھ فیتَغیَّ ع أخی ون م ن یك ا ِلَم رب مثًل ُیض
لما    ھ س د كون ون        )٢(ویصیر َخصمًا لُھ ،وِلَمن یصیر حربًا ،بع ھ یك لما ألخی ان ِس وأصلھ إنَّ الرجَل إذا ك

ّر،                إلیھطن ِترِسِھ ب ن َش اه  ِم ا َیلق ِھ م ن َنفس ِھ َع دفع ب ِھ لی َر ِترِس ھ َظھ ب ل ھ َیقِل ا ل فأذا فارَقھ وصار َحرب
أي استأَسَد : العدو)َحِرب(أي اشَتدَّ ، و: الزمُن)َكلب(بعد أن )٣(فجعَل ذلك كنایًة عن العداوِة بعد الصَّداَقِة

ت  د َخِزَی اس َق ُة الن ح: ، وأماَن د أن أي افَتَض ا ، وبع َغرت(ت خیاَنُتھ ت وَش ة ،و) َفَنَك ت(األم ن )َفَنك ، م
ي        ):َفَنكت الجاریُة( ة الت اَد األم ل ، ُیظھر فس َغرت (إذا صاَرت ماِجَنة ، وھو تصویٌر استعاريٌّ جمی ): َش

  . أظھرت لھ العداوَة ؟ : قلبت ألبِن َعمِّك َظھر الِمَجنِّ  )٤(أي َخَلت من الخیِر
ھ ، إذ     بعد ھذا           دث علی ع الح التقدیم المصور لواقع األمة ، وحال اإلمام معھم ،َنستشِعر عظم وق

ي          أس ف ُة ، وال ب دوُّ، واالم زمُن، والع ا ال ت ؛ اشترك فیھ أتت الخیانُة في ِخَضم أحداٍث تكالَبت ، وترافَق
م  ( ، والنِّصرة ،  ةب بالُمواسا ذلك ُكلِّھ ، إّال أنَّ ما اوجع اإلمام منھا خذالن اقرب الناس إلیھ ، والُمطاَل ول

يّ       ِة أل ؤاَزَرتي ، واداَء األمان ي نفسي لُمواساتي وُم ُر    )َیكن في أھلي َرجٌل أوَثَق ِمنَك ف م یقتصر األم ،ول
ھ              ي قول ح ف و واض ا ھ واَل الناِس،كم رقة أم ى س داھما إل ا تع ذالن فقط،إنَّم ة والخ ى المفارق  ):ع(عل

َتَطواخَت((  ا قَ  ف ھ مِ  درَتم واِلِھم نعلی َة     أم ذِّئِب األَزّل دامی اف ال م وأیتاِمِھم،اختط وَنِة ألراملھ الَمص
  )٥())الَمعزى الَكسیرة 

ذئب األزلّ          ة ، فال ة الظالم ذه الخیان ن ھ ِبھ م ام وَغَض ِق اإلم ن َحَن ح ع بیھیة ُتفِص وره ألتش : والص
ى     ِھ عل رعة َوثِب دِوِه ، وس ّدة َع ن ِش ًة ع ِورَكین ِكنای ف ال عفھا الخفی ن ض ٌة ع ة،وھي ِكنای زى دامی  )٦(َمع

ا استعارتان       ،فنلمُح ِطباقًا معنویًا یكشُف لنا َغَلبة الذِّئِب ، وقوَّتِھ ، وضعف الَمعزى ، وانكساِرھا ، وھم
ام للُمخاطب ،    ظاھرتان،َتحمالن من الداللِة الكثیر، وإذا كانت نھایُة النّص األول تكشف عن توبیخ اإلم

  .ف عن َشكواه وتظلمھ ، وبذلك كان وقُع التوبیخ اَشّد ومعناه آَكد فانَّ مقدمَتھ تكش
  : حیث قال ) َمَعن بن اوس(والتضمین َمحل الشاھد ِمن ِشعٍر َینَسب إلى       

لم أُدم      على ذاك                  َ َبت لھُ ظھَر الِمَجنِّ ف ل َ َما أتحـــّول إالّ ق   )٧( َریث
                                                

  المشھور انَّھ َكَتبُھ البِن  ، غیر أنَّ)وِمن كتاٍب لھ إلى بعِض عمَّالھ(إن كان الكتاُب ُوِضع في األصل تحت عنوانو  (4)
◌ّ ):(َ(ع(، لوجود قرائن استدلوا بھا الثبات ھذا القول كقولھ)عبد اهللا بن عباس(عمِّھ      نِّ ر الِمَج َھ َك  ظ )) قلبَت البِن َعمِّ

  و
َك آَسیت((        .، وذھب البعض انھ موجھ لعبید اهللا بن عباس))ألبِنِ◌ عمِّ
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  ١٨٩

  
ھ         ي قول ذلك ف دِّ(( ):ع(وك َبحُت واِهللا ال ُأَص ِرُكم،وال ُأوعِ  ُقأص ي َنص ُع ف ولكم،وال اطَم دوَّ  ُدق الع

اَلُكم  !ما ِطبُُّكم!ما دواُؤكم! ِبُكم،ما باُلُكم اٌل أمث ا        ! القوُم ِرج ِر َوَرٍع ؟وطَمع ن َغی ًة ِم ٍم؟ وَغفل ِر ِعل وًال بغی أَق
  .  )١())ِفي َغیر َحقٍّ

ِق استفھاٍم استنكاري           ن ِنصَرة أصحابھ،          في َنس د یأسھ ِم ن استیاِئِھ،وغضِبِھ ، بع اُم ع أعَرَب األم
ھ           الِد المسلمین،حتَّى أنَّ ن ب ٍر م ى كثی ة عل د معاوی ن حقِِّھم،واستیالء جن ك    )ع(وتقاعسھم ع ى ذل َم عل أقس

ما ):(ع(لھ،وفي ثنایا ھذا االسِتیاِء و الَغَضب َوَقع توظیٌف للتضمین الواقع في قو...)أصبحُت واِللھ (باِللھ
الُكم  م! ب ا دواُؤُك بُكم! م ا ِط الكم!م اٌل أمث وُم ِرج اھلي   !)ألق اعر الج ول الش ى ق ا ال ود بن مین یع و تض ،ھ

  ):الَشرَّاخ بن َیعمر الِكناِني(
أِس ال یُنَشُرو               ِي الرَّ ًھُـــم َشَعٌر      ف ُُكم ل ُوا نالقوُم أمثال ِل ت ُ   )٢(إن ق

  
ا    وھو توظیٌف ناج          ٍة حاكھ ٍة ُمقدََّس ح لما كان شائعًا عند العرب قبل اإلسالم ، إّن الَمِلك ُمحاطٌ بھال

اسُ  ؤالء        الن اَء ھ دونھا ، واّن دم انوا َیعب ي ك ة الت اِت واآللھ حِر والَغیبیَّ ن السِّ وُفُھم م یالِتِھم ، وَخ ي مخ ف
ون )٣(الملوك لیست كساِئِر الدِّماء ا جُ  ’، فھي تشفي من الجن وا بھ ى      وألحق َب عل داِت، وَترتَّ ن الُمعَتق ًة م مل

و    وَك ال ُیَقتل و أنَّ المل یم ؛ وھ ٍر َعِظ اُد أم ك اعتق وم  نذل ي ی ھولٍة ، وف ار( ِبس ارٌس  ) "ذي ق َل ف دما قَت عن
اِئحاً       یِش ص ى الج ت إل ارس ألَتَف وك ف اِء مل َد أبن ريٌّ أح و : "بك ا ق ون   می م َیموت م  )٤("انَُّھ ھ َحطَّ ، وكأنَّ

  . كاألسطورَة ِبذِل
اري             لة االستفھام اإلنك ا      :(والذي أفاد داللَة التوبیخ فیھ ھو وجود سلس ـُم ؟ م ا دواُؤك اُلُكم ؟،م ا ب م
  ).طبُكم ؟

  
 ً عا ِ ِ  و اإلرَشاِد    : راب ُصح   .َداللة ُالوعِظ  و الن

  
ا حض              ة بروزًا،واكثرھ اِت الداللی دِّ التوظیف ن أَش ام،    َلعلَّ ھذا التوظیف الداللي ِم الِم اإلم ي ك ورًا ف

ھ   و انَّ ھ ھ ذلك كل رر ل ون الُمَب د یك نَّص النھجي،وق ي ال عًة ف احًة واس ذت مس اَن )ع(وكتِبِھ،وحكِمِھ،فأخ ك
ھ       داخلت فی تُن وت ھ الِف رت فی حریصًا أشد الحرص على القیام بذلك ألنَّھ إماُم االمَِّة وخلیفُتھا في زماٍن كث

  .في ھذا البحر الُمظلم ِمن الِفَتِن األمور فكان لھم َمنارًا ، وَفنارًا 
  

ن          ھ الحس ا ابن ھ واعظ ك قول ن ذل الم (م ا الس د َوَرَدت    ): ((علیھم أن َق الُم ك ِفر الظَّ دًا َیس ُرَوی
  . )١(..))األضغاُن،ُیوِشُك َمن أسَرع أن َیلَحق 

فًا ع             ا، كاِش رًا، ُمكّثف ًى كبی اني،     في كلمات  ُموجزه ، دالَّة، طرح اإلمام معن ي تصویر بی ِھ ف ن نفِس
و،      ٍل ، ھ ن َمَث ّمنھ م ا ض ل م الُم   ((جع فُر الظَّ دًا َیس د              )٢())ُرَوی د الیأس،وق ِل بع َرب لألَم ذي ُیض ،وال

در     ن خالل استحضار المص دا (اصبَح ُمحَورًا لھذا التصویر، وداللًة توكیدیًَّة م ي   )ُروی  –،لُیوِصل المتلق
ان  الَم –وباطمئن ى أنَّ الظ ّدة – إل تعارة للش و اس ن    –وھ ًال ع ھ ،َفض ّد ُت ت ُم ا طال زول، َمھم ّد أن ی الب

  .التقریب في الزَّمن ،والحاِمل َمَعُھ ُفسَحًة َكبیرًة ِمَن أالمل 
دنیا        : واالظعان"        ق ال ي طری ن الُمسافرین ف ِھ ع ر ب جمع ظعینھ،وھو الَھوَدج تركب فیھ المرأة،َعّب

اَلھم أن  أنَّ ح ى اآلخرة،ك یرِھم   إل ِة َس ى غای یلحق   )٣("َورُدوا عل ذي س یكون ذلك،وال ا س رع م ا أس ،وم
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  ١٩٠

ذَّنوِب ال         ثَقال بال ان ُم دنیا،َفَمن ك ذنوب،وزخرف ال ن ال ف م بالركِب ھو َمن أسرع ُخطاه،كنایًة عن الَتخفَّ
  . ِممَّن َسیلحق بالركِب  نیكو

  
في فھم وإدراك مقدار العظة،وعظمتھا،  ـ تعین) ع(إنَّ معرفة َمن وقع علیھ الخطاب وھو الحسن        

  .)٤(یساعد في إدراك التبادل بین المعاني الموضوعیة والمعاني العاطفیة،واالنفعالیة روالسیاق ھو اآلخ
ال واعظا           ث ق ف حی اِن       : (( وَثّمة قول لھ یندرج تحت ھذا التوظی ى لس اَءَك َعل ا ج َر ِفیم م الِفك وأنِع

ی    النَّبيِّ األمي ، َصّلى ا ھ ، وال َمح دَّ ِمن ا ال ُب ى        َصُهللا علیِھ وآِلِھ وسلَّم ِمّم ك إل ن خاَلف ذل ھ وخاِلف َم عن
ا   َغیِرِه ، وَدعُھ وما َرِضَي لَنفِسِھ ، وَضع َفخَرَك واحِطط ِكبَرك ، واذُكر َقدَرك ؛ فأنَّ َعلیھ َمَمرََّك ؛ وكم

َذر    َتدین ُتدان وكما َتزَرع َتحِصد ، وَكما َقدَّمَت الیوم َت َك ، فالَح دِّم لیوِم قِدم َعلیِھ َغدًا ، فأمِھد لَقَدِمَك ، وَق
ِّئَُك ِمثُل َخبیر" الَحَذر أیُّھا الُمسَتِمع والَجّد الَجّد أیُّھا الغافل  َب ُن   .  )٥(" ))وال ی

ر            ُل اآلم م ، خاِلف ،   ( نسَج النصَّ في جمل انشائیٍَّة فعلیٍَّة یتقّدمھا في الغالب فع ع ،   أنِع ھُ ، َض َدع
ر ، ط ، اذك ا ....) احِط ھ ِبھِم ھورین لُیَنبِّ یِن مش ر َمَثَل م استحض ھ)٦(ث ا قول دان ):( ع(، وھم دین ُت ا َت ) كم

  . )٧(، وقد وقعت فیھا االستعارُة في الدین والزراعة،والحصد ) كما َتزرع َتحِصد( و
د اللفظي             ذر الحَ  ( وعّزز نصحھ وارشاده بأسلوب التوكی د  (و) ذرفالَح د الَج ز    )الَج م جاء التعزی ،ث

ة     )١("وآلینبئك مثل خبیر: " باقتباس قوِلِھ تعالى ة الوعظی د الدالل ي َحش ، فتعاضد التضمیُن و االقتباُس ف
  .التي بلغت درجة التحذیر

ا  )٢())َتكلَّموا ُتعَرفوا فانّّ المرَء َمخبوٌء َتحَت ِلساِنھ:(( ولھ أیضا قولھ واعظا       ى    ،وھذا ِمّم ا إل وُد بن یع
  ): زھیر بن أبي سلمى( قوِل

ِص               َتى ن ِساُن الف َّحِم والـدَّمِ  فٌ ل ُ ألل َم یبَق إالّ صورة ل َ ُ       ف ُؤاُده   )٣(ونصُف ف
  

ولھ شواھد أخرى ِلمثِل ھذا النوع من التَّوظیف في ساحِة النّص النھجي ، استجلب فیھا الماضي          
ات             فحقق بھ ومضاٍت واسع  د أبی ي إحضاره الح ا ف یة تضمینیة ، كم ات تناّص ن خالل عالق ة م ة الدالل

و       ) : ((ع( ھَلِبید في كالم ل ة فھ یٍم دوَن الَجنَّ ّل نع ة ، وُك َده الَجنَّ ما َخیر بخیٍر بعَدُه النار، وما َشّر بشرٍّ بع
  . )٤( ))َمحقور ، وكلُّ َبالٍء دوَن النَّاِر عاِفیة

                                                
  ١٩٨٦مصر، ،١٠كمال محمد بشر،مكتبة الشباب المنیرة، ط،. دور الكلمة في اللغة، ستیفن اولمان، ترجمة د: ینظر (4) 
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  .١/٦٢٥شرح ابن میثم البحراني،ج  (7)
  .١٤/سورة فاطر  (1)

  .٣/٢٤٨،ج)٣٩٢(، ق٣/١٨٩،ج)١٤٩(نھج البالغة، ق (2) 
  . ٨٩:،  ص ) ت.د(أبى سلمى ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ، بیروت ،  ندیوان زھیر ب  (3)
ِلُ :                        وھو قول لبید   (4) َعیٍم ال َمحالة زائ   .أال ُكلُّ َشيٍء ماَخال هللاَ باطُل     وُكلُّ ن

  .١٤٥:دیوان لبید ، ص،      
  .٣/٢٤٧،ج)٣٨٧(ة ، حنھج البالغ: ینظر     
ـعُ : وفي تضمین قول الشاعر الھذلي   (5) َ لیٍل تَقنـ َ بـتَھا      وإذا تَُردُّ إلى ق ً إذا رغَّ َّفُس راِغبة   .والن

  . ٣: دیوان الھذیلین ، القسم األول ،  ص      
  . ٣/١٢٥، ج) ٥٦(نھج البالغة ، ك     

ّمھ الرم:              وتضمین قول الشاعر  (6) ِياعل ُ َرمان ـــــــلَّ یوٍم      َفَ◌َ◌لّما اشتَدَّ ساعُده ُ َ كــ   ایة
  . ٣/٣٤،ج)٢٨(نھج البالغة، ك    

  .  ١٥/١٤٧شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر    
  .    ٣/٧١منھاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر    



  ١٩١

َك  ):((ع(الشاعر أبى ُذَؤیب الُھَذلي في قوِلھو تضمین قول          ر       إنواعلم انَّ ن كثی َك ع رَدع نفَس م َت َل
  . )٥( ))ِمّما ُتحب َمخافَة َمكروٍه َسَمت بَك األھواُء إلى كثیٍر ِمن الضََّرِر

دَّدِه فكنت في ذلك كناقِل التَّمر إلى َھَجر، أو داعي ُمًس: ((لمعاویة) ع(وتضمین قول أحدھم في قولھ      
  )٦( ))إلى النِّضاِل

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  ً ُ اإلقناع، و اإلفَھاِم : خاِمسا   .َداللة
  

ة           ولُربَّما تفضي داللُة التضمین إلى اإلقناع ، وَحّث المتلقي ألمٍر ما واقناِعِھ بقرینٍة عقلیٍَّة مع تھیئ
د    مناخ نفسي مصاحب داعم للفكرة والدلیل ، إذ لم یكن الھدف العقلي غائبًا ا أعتم عند اإلمام ، وكثیرا م

ى        ر إل ى یصل األم ر حت ا كثی المنھج العقلي في الحدیث عن العقائد من؛ توحیٍد ، وُنبوٍَّة ، وَمعاٍد وغیرھ
  .حدیثِھ عن الحقِّ والباطل 

ةِ          ًا بالِحجَّ ل َمقرون ام        )١(فالشاھد الشعري قد یكوُن دلیال،والمث ًى ق مَن معن ي اسلوٍب شطري ِض وف
ٍة،فقال      عل ٍة حتمیَّ ى نتیج وال إل ھ وص ا قدَّم اِع بم ـِھ      ): ((ع(ى اإلقن ت َعلی ھ ھاَن ِھ َنفُس ت علی ن َكُرَم َم

  :،لقد بدأ من حیث انتھى حاتم الطائي)٢())َشَھوتھ
َرَجَك ناال ُمنتَھ َھُ        وف ََك ُسؤل َطن یَت ب َ ََّك إن أعط   )٣(الَذمِّ اجَمعا ىفأن

  
ھ          ادیق الش ح َمص ن أوض ارتھ ِم بطن والفرج،واش الم (وة؛ ال ھ الس لِّ    ) علی امٌل لك ام ش ِم الع باالس

  .ُتوِحیان بذلك التنازع بین النَّفِس والشَّھوِة ) َكُرَمت،ھاَنت(مصادیقھا والمفردتان
ة   ،والَمضروب فیمن یحمل شیئًا إلى َمن ھو في ِغنًى َعنھ أقام الِحجَّةرومن الَمَثل السائ        على معاوی

ال  في جواب ر فق أ   ):   (( ع(ھ لھ حین نصحُھ بما ھو في حاجٍة لھ فَشبََّھُھ ِبَمن َیحمل التَّمَر إلى َھَج د خّب فلق
ِل         الن ك َكناق ي ذل َت ف ي َنِبیَّنا،َفُكن ا ِف ھ علین الدَّھُر ِمنك َعَجبًا إذ َطفقَت ُتخِبُرنا ِبَبالِء اهللا تعالى ِعنَدنا وِنعَمت

  . )٤(...)دِّده إلى النِّضاِلالتَّمر إلى َھَجر أو داعي ُمَس
ي         ھمحاولة إلفھامِھ واقناع اآلخرین، إنَّ حدیث معا وی       ي َبعث النب اس ف ى الن ِة اهللا عل اِن نعم في بی

ا وی    )ع(،فیرى)ص والھ(المصطفى دھر وانَّ مع ب ال َر        ھإن ذلك من عجائ ل التم ن ینق ذا َكَم َھ ھ ي عمل ف
ِھ،وجاء    ،وھي مدینٌة اشَتَھرت في ِكث)َھَجر(إلى ن ورائ َل م رِة تمورھا ،وھو كنایة عن العمل الذي ال طائ
ھ ٍل ) ع(ب ھ كعام اء ب امع، وج ي للس اع الَّنفس ِل اإلقن ن عوام ع ) ع(م ة ، ووق ذه الغای ق ھ ي األُملُیَحقِّ ر ف

د    ٍة تستند إلى شیوع المعنى،ومعرفة الَمنفسیَّ منظومٍة فَقِو وتوجیھِھ اختیارِه اُ ری ى م  غزى لالستدالل عل
  .بیانھ 

                                                
  
  

  .٥٧:ھـ، ص ) ٣٣٧(نقد الشعر، قدامة بن جعفر ت (1) 
  .ضرب المثال تبكیت للخصم الشدید الخصومة ویرى السیوطي أن في     
  .٤/٣٩اإلتقان في علوم القران،ج: ینظر     
  .٣/٢٦٠،ج)٤٤٩(نھج البالغة، ق (2) 
  .١٧:دیوان حاتم الطائي، ص  (3) 
  .١٧٩:شرح حكم نھج البالغة ، ص : ینظر     
  .٣/٣٤،ج)٢٨(ك نھج البالغة،  (4)



  ١٩٢

دم    –باالضافة لإلقناع واإلفھام یَتحقَّق أمٌر آخر،حین یكون التَّضمیُن وسیلًة و           ا تق  –باالضافِة لم
في قتِل الخلیفة عثمان بن عفَّان، فأفَلَح  ھللتفریغ النفسي،كما في قولِھ حین َبرَّأ نفَسھ ِمّما ا تَّھَمھ بِھ معا وی

وماُ كنُت ألعَتِذَر ِمن أّني ُكنُت انقم علیِھ أحداثًا فأن كان الذنُب إلیِھ إرشادي  : ((لفي ذلك أّیما فالح،إذ قا
   )١()وِھدایتي لھ،فرّب ملوم ال ذنب لھ،وقد یستفید الظنة المتنّصح 

ن                   ّدَا م د ُب م َیِج ِھ الَظنُّ،فل يَء ب ى ُأِس ِھ َحّت ن ِقَبل وصل األمر إلي أن یقدم نصحھ وارشاده للخلیفة م
  .تحضار ھذا البیت الذي ینطبق تمام االنطباق على حاِلھاس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ِي     ان َ ّیة : المبَحُث الث ُ الفن   :الَوظیفة
    

لیس التضمین بأقّل مساحة من االقتباس،ویمثل ھذا المبحث الملمح الفني ـ بانواعھ ـ للتضمین الذي        
  نیٍَّة التقلُّ أھمیًَّة عن الروافد الداللیة في النّص  َتّتكيء النصوص علیھ فیَتجلى بسماٍت ف

ان  للتضمین دور ف         ا ك ل     يومثلم ذي  تمّث ف الفني،وال و ظی ي الت ھ  دور ف ان ل داللي، ك اء ال العط
  : بمستویاٍت عدیدٍة منھا 

  
ال   : ألمستَوى البَالِغي:أوَّ

     

                                                
  .٣/٣٩،ج)٢٨(نھج البالغة، ك (1) 
  .١٦٤:الباب األول ، الفصل األول،ص :ینظر   
  



  ١٩٣

ن تشبیٍھ،واستعارٍة،       تنّوع التوظیف الفني في ھذا الجانب البالغي ،          ق بالمجاز ِم ا یتعل یَّما فیم الِس
ام     ًة لإلم ًة، ِفطریَّ لیقًة َطوِعیَّ ل س ت ُتَمثِّ ا كان َدِر م ذاِتھا ِبَق ودًة ل ن َمقص م تك َة ل ا أنَّ البالغ ٍة ، علم وكنای

  :،وأبرز تلك التوظیفات البالغیة 
  

َّص : أ       .رفُد الُصورِة البیانیِة فِي الن
  

د          ي   لق ن البالغ ذا الف ى ھ ون إل الل الرك ن خ ف ، وم ذا التوظی ائز ھ ن رك زًة م بیھ ركی ل التش َمثَّ
ن              ا أصابھ م ھ ِمّم ھ ، وألم ا أراد تصویر حزن ھ لم رة ، كقول اني ، بصورة ُمعبِّ ن المع ٌر م حت كثی توضَّ

  .نكوص أصحابھ عن نصرتھ ، وتخلفھم عن حقھم ، وتخلیھم عنھ 
ن تص        اال ُیمِك وَّر م ھ ص ي قول بیھ ف ذا التش وال ھ اب،أتلو  ):((ع(ویره ل ٌد كأرب ُھوٌد كِغیَّاب،وَعبی أ ش

علیُكم الِحَكم َفَتنِفروا ِمنھا،وأَعَظكم بالَموِعَظِة فَتَتفَّرقون َعنھا،وأحّثكم َعلى ِجھاِد أھِل البغي فما آتى على 
  .)١())م وَتَتخاَدعون عـن مـَواِعِظكُمأخِر القول َحّتى أراكم ُمتَفرِّقین أیادي َسَبأ،ترجعون إلى َمجاِلِسُك

         
انيٍّ تشبیھيٍّ         )٢(وصفھم بالكبر والتَّیھ       ة أسلوٍب بی بأسلوٍب إنشائيٍّ استفھاميٍّ استنكاريِّ ساخر برفق

اُظ            كََّلت االلف دًا ، فَش ـِھم َعبی ع َكون اب م اال رب ن ِحضورِھم ، وب رغم م ھود ( َشَبَھُھم بالِغیَّاب،على ال  ،ُش
د،أرباب (،)ِغیاب ما صورًة لتناقضات ھؤالء،          ) َعبی بیھیَِّھ،وامتزجا لَیرُس ًا للصورِة التش ًا ُمًتمِّم ًا ِطباقیَّ َفّن

ا ھي سماُعھا                ب عنھ ي شاھِد الموعظة دون الغاِئ دَة ف َبھ أنَّ الفائ ى حال وَوجھ الَش اٍل إل ن ح وتبدلھم م
ِمن شأِنھم الَتعبُّد ألوامر أمراِئِھم،ثم أنَّھم لتعززھم وشموخھم ِكَبرًا  واالنتفاُع بھا،وامَّا الثانیة فألنَّھم َرِعیَّة

ن       یھم م و عل ا یتل ارھم َعّم وَعدم طاَعِتِھم كاألرباب الذین ِمن شأنِھم أن یأمروا وال یأَتِمروا،ُثمَّ َوبََّخُھم بنف
ادي  ،وھم بعد نفورھم ِمّما یقول،وتفر)١(الِحَكِم وتفّرقھم عن َمواِعظِھ البالغة قھم عن حقھم،إّنما َتَفّرقوا كأی

  .َسبأ 
ا                 ذاك ، ووظفھ اس آن ین الن ِتھ ب ل المعروف بِقصَّ إّنھا صورٌة تشبیھیھ ، تضّمنت داللًة اشاریة للمث

دعا   ) ع( وم ، أو لل رق الق ان تف یھم  ءلبی دیره      )٢(عل غ وتق بیھ البلی ى التش ت عل وره قام ي ص   :،ھ
  . )٣(ماِثل لَمَثٍل عربي شاَع ِذكُره في موضع آخر من َمواضِع النھج، وھناك توظیف ُم) َكقوِم َسَبأ(
  

أّما األسلوب االستعاري فقد ُوظِّف توظیفًا ناِجحًا في اإلفصاح َعّما َیجول في فكر األمام، بصور          
اب               ي دراسات الس ت االستعارة ف ا كان ف،وكثیرًا م ذا التوظی وال ھ ا لَتظھر ل ان لھ ا ك ا ،وم قین نكاد نراھ

ض،أو عر     ٍھ،أو بغ ن آمال،وَمحبَّ وم     ضوُمؤلَّفاِتِھم كاشفًة َعّما یدور في النفوس م ھ وُھم لقضایا اجتماعی
  .)٤(نفسیھ
ي         )ع(وكذلك قولھ       یطاُن ف َن الشَّ ذین َكِم داء ال ال األع ى قت ّثھم عل ألصحابھ في بعِض أّیام صفین یح

كرِھم  ُجحا    :((...عس یًا ُس وِت َمش ي الَم وا أل ب      وامُش رِّواِق الُمطِن م ، وال واِد األعَظ ذا السَّ یُكم ِبھ ،وعل
مدًا      مدًا َص فأضربوا ثََبَجُھ ، فأنَّ الشَّیطاَن كاِمٌن في ِكسِرِه وقد َقدََّم للوثَبِة َیدًا وأّخر للنكوص ِرجال ، فَص

  . )٥())أعماَلُكم ، واُهللا َمَعُكم ولن َیتَِِرُكم " نوانتم أال علو" ، حتَّى ینجلي لُكم عموُد الَحّقش 
     

                                                
  .١/١٨٨،ج)٩٣(نھج البالغة،خ (1) 
  .٧/٦١شرح  ابن أبى الحدید،ج (2) 
  .١/٤٧٧شرح ابن میثم البحراني،ج (1) 
  بتفرق سبأ)ع(ولكن ظھورھا في تشبیِھ تفرِّق أصحابِھ عند خطابھ" یرى الغروي انَّھ دعاٌء علیِھم،ثم یستدرك فیقول  (2) 
  "  .لدعاء اّللھم إّلا أن یعم المعنیین باالشتراك یمنع ا     
  .٧٦:األمثال والحكم المستخرجة من نھج البالغة ، ص: ینظر     
  ))  .ناقِل التَّمر إلى َھَجر(( مشبھا نصح معاویة لھ بـ) ع(في قولھ  (3) 
  .٣/٣٤،ج)٢٨(نھج البالغة، ك     
  .  ١٠٥:محمد بركات، ص . في األدب والبیان، د (4) 
  .١١٢- ١/١١١، ج)٦٣(نھج البالغة ،خ (5) 



  ١٩٤

ا            دًة لھ وصایا عدیدة وجََّھھا لجندِه ُمسَتحِضرا فیھا تصویرًا دقیقًا بآلیٍَّة بیاِنّیٍھ كاشفٍة للمعاني،وُمَجّس
  .،ھي تعبیٌر استعاريٌّ دالٌّ على َضالَلة جیش األعداء وِغوایتھم)الشیطان(في المفردة

ي ھ          ریحیُة ف تعارُة التص ت االس اللة     وقع امع الضَّ ة بج دَّالالِت لمعاوی غوطِة بال ردِة المض ذه المف
لّ  ي ك اس ف ة للن اھم )٦(والِغوای ذلك أوص رِب) ع(ل ِھ(بَض طھ)َثَبج رِّواق،  )٧(أي ِوس ى ال ود إل اء تع ،والھ

  .فالشیطان أي معاویة كاِمٌن في َوسطھ 
ردّ          ورَة َت م ص َم لھ یطان وحزِبھ،رس اِل الش ى ِقت د عل ّث الُجن ار وِلح ِھ،وأظھرھا باستحض ِده وخوف

ردِّد ف          ذي اصبح ُیضَرب للُمَت ل الَّ ٍي ألَمَث ة ف ھ    ياستعارٍة تمثیلی ا،وھو قول ٍر م دًا     ):(ع(أم ِة ی دَّم للَوثَب د َق لق
ال وص ِرج ر للنك ون )وأخَّ رب  (،ویك ة الح حاِب معاوی ھ ألص ةعن تزیین ِة كنای دُه للَوثب دیم َی تق

ھ    والَمعصیة،وتأخیُر الرجل للنكوص كنایًة عن تھِیَئِتِھ للفرار إذا التقى الَجمعان كما حكى اهللا سبحانھ عن
نكم       تفَلمَّا َتراَئ( ريٌء ِم ي ب ال انِّ ِھ وق ى َعِقَبی ٌل بالصمیم       )١( )الفئتان َنكَص عل و َمَث ل ھ ُن األثیر،ب ال اب ،ق

ن صفاِت     ُیقال على كلِّ َمن َشاَكلُھ في الجُّبِن إن ج بیًلا وھو م اء الَحدَّ،واإلقباُل على الدنیا ما وَجد إلیھا َس
  .)٢(األنذال
في ھذا االستبدال المجازي ذي القدرة على وضِع المتلقي أمام صورٍة فنیٍَّة ُمتَحرَِّكٍة )ع(نجح اإلمام       

اه        ا ابتغ ذا م وى وھ نفِس أق ا لل ان تحریكھ اد َیراھا،فك ى یك اِة حتَّ بض بالحی بح  )ع(،تن ِھ،وبذا اص ي نصِّ ف
ان التضمین      د المتلقي،فك ة عن النصُّ ذا قیمٍة داللیٍة بَمعَرٍض َحَسِن یِشدُّ السامَع باعتماده الركائز المعرفی
ى       ھ إل ا یشاء للوصول ب بمثابة إحالة سریعٍة،تكفي اإلشارُة إلیھا لتكتمل الصورُة فیتصوَّرھا الُمتَلقي كیفم

ر   حقیقٍة واحدٍة وھي التردد و ا ُیَفجِّ الخوف في صفوِف العدو،وھنا َتجلَّت وظیفُة التَّضمین البالغي توظیف
  .الوعَي المخزون في الذَّاِكرِة 

  
ردات              ي المف اق ف ن خالل الطب ر :(ولعب التوظیُف البالغي دوره م ة،النَّار (،)َخیر،َش یم  ( ،)الَجنَّ َنع

  .)٣(الذي َسَبق ذكره في ھذا الفصل)ع(، في قولھ) َبالء
  
  

ھ         ي قول ر ف ٍل آخ اٍح جمی اء بأنزی كینَة     ):((ع(وج َیَة،وتجِلبُبوا السَّ ِعروا الَخش لمین اسَتش َر الُمس َمعاِش
لِّ   ل َس ھا ،وَعّضوا َعلى الَنواِجِذ فأنَّھ أنَبى للسُُّیوِف َعن الَھام،واِكمُلوا للَّاَمَة وَقلِقُلوا السُُّیوَف ِفي أغماِدَھا َقب

  )٤())طِعُنوا الشََّزر، وناِفُحوا ِبالظِّبا،َوِصُلوا الّسیوَف بالُخَطا والِحُظوا الَخَزر،وا
  

اھِر          كینِة،وإظھارھما ِبمظ َیِة والسَّ َمتان للَخش تعارتان ُمَجسِّ كیَنِة اس َیِة،وَتجلُبَب الَس عاَر الخش إنَّ استش
ھ   ،اللبوس ن الحرب،وقول یوف   :()ع(للداللة على ضرورة التحلي بھما في مثل ھذه الساعة م وصلوا السُّ
ى             )ِبالُخطا  رِب إل ي الَح ردد،النَّ الزحَف ف یف،أو الت دارك قصر السَّ یف بالُخطا لَت ٌر ِبوصِل السَّ و أم ،ھ

                                                
  أراد بِھ معاویة،والثاني ھو األقرب لوجود قرینٍة اربما أراد بالشیطان إبلیس، أو ربم) ع(یرى ابُن أبى الحدید انَّھ  (6)
َدا((ُتؤیِّده، وھي      َِة ی َّدم للوثب َد ق   .، والى القول الثاني ذھَب كثیٌر مَن الشُّراح))ق
  .٥/١٣٧رح ابن أبى الحدید، جش: ینظر     
  .٣٣٦- ١/٣٣٥شرح ابن میثم البحراني، ج: ینظر     
  . ٢/٢٩٢منھاج البراعة ، الراوندي ،ج: ینظر     
  . ٥/٢٧منھاج البراعة ، الخوئي ،ج: ینظر     
  .٢/٢٦٣توضیح نھج البالغة ، ج     
  .عمرو بن العاص  - الشیطان -وقد یكون المراد بھ      
  . ٥/٢٧منھاج البراعة ، الخوئي ،ج :ینظر     
  )ثبج(لسان العرب، مادة  (7) 
  .٥/١٣٧شرح ابن أبى الحدید،ج: ینظر     
  .١/٣٣٦شرح ابن میثم البحراني،ج  (1)

  .٣/٧٣المثل السائر ، ج: ینظر (2) 
  . ١٩٣:  الباب الثاني ، الفصل الثاني،  ص : ینظر (3) 
  .١١١-١/١١٠، ج) ٦٣(نھج البالغة ،ح  (4)



  ١٩٥

ُھ        َب وُیداِخل ِھ الرُّع ي قلب عف،وُیلقي ف ُھ الضَّ ر َتوھَُّم ِة َیكس اِل الُمكاَفَح ي ح وات ف ھ خط دم إلی دو والتقَّ الَع
  :عر،وذلك ِمن  قول الشا)٥(الرَّھبة

               
َُضاِربُ        ن َ ِنـا ف ُھا      ُخطانا إلى أعدائ نا كـاَن َوصل ُ َُصَرت أسیاف   )١(وإذا ق

  :أو قول الشاعر        
ـم تَلَحقِ            َ ُھا إذا لـ َلحق َوماً ون َِخطِونا      ی َُصرَن ب َِصل السیوَف إذا ق   )٢(ن

  ):بن َكعببشربن عبد الرحمن (أو من قوِل الشاعر        
َنا      َحتَّى تَنــاَل بھا ألَعدوَّ ُخطانا                     َصـرَن أكملھا ل    )٣(وإذا السیوُف ق

ت           ولھذه االستعارة أثرھا في رسم صورٍة بیانیٍَّة ُتَمِكن الُمتلقي ِمن تصوِرھا،وإدراِكھا ،إذ كلما كان
ا   َبت أھمیَتھ ط اكتس ورُة ابس ورة الف"الص وِح    والص ز بالوض ا َتَتمیَّ دِر م ِة ِبَق َر االھِمیَّ ب عنص ة َتكَتِس نی

  .  )٤("والبساطِة وباأللفِة 
ن                    د م ِر واح ي شرحِھ،وفي غی د ف ى الحدی ُن أب ا اب رٌة ذكرھ وقد وردت في ھذا المعنى أشعاٌر كثی

  .)٥(كتِب األدب
ي  )ع(وِمّما َضّمنھ بأسلوٍب ِكنائيٍّ،ما جاء في قولھ         ھ    ف ِن عم ُھ ألب اٍب وجََّھ اس   (كت ن عب د اهللا ب ): عب

  )٦(،كما مرَّ في موضٍع سابٍق في ھذا الباب)قََلبَت ألبِن عمَِّك َظھَر الِمَجنِّ( 
  
ٌ َعلى التَجِسیم والتَشِخیص :ب   .القدرة
  

ي              ت ف ٍة َتمثَّل اٍت مادیَّ ي تجّلی ا َدقَّ   للشعِر والَمثِل دورھما في استجالِء المعاني وابرازھا ف یِم م تجس
أٌن  "  –أیضا  –وَخِفَي،وتشخیص الجمادات غیر الَحیَّة ،فالشعر ساحٌة یتزاحم فیھا ھذان الفنان،وللمثل  ش

ورِة        ي ص ل ف َك الُمَتَخیَّ ى ُتری ائِق حت ن الَحق تار َع اني،ورفع األس اِت المع راز َخبیَّ ي إب الَخِفي ف یس ب ل
  .،وھذا ھو صمیم فن التجسیم )٧(" ن والغائب كأنَُّھ ُمشاَھدالُمَحقِّق والُمَتَوھَّم في معرض الُمَتَیقِّ

  
ي ت              د الزركش ال عن رب األمث ي َض ُة ف اھد                )٧٩٤(والغای الجَّلي والشَّ ي ب بیُھ الَخف ي تش ھ
  .)٢(،وبذلك تصور الحیاة تصویرًا َدقِیقًا )١(بالغاِئب

                                                
  .١/٣٣٥ج ، شرح ابن میثم البحراني  (5)

  .إلى قیس بن الخطیم) األشباه والنظائر(نسب البیت إلى االخنس بن شھاب، كما في خزانة األدب، ونسبھ صاحب  (1)  
  .٣/٢٤خزانة األدب ،ج: ینظر      
  .١/١٢٠والنظائر، ج هاألشبا: ینظر      
  .٥/١٣٤شرح ابن أبى الحدید ، ج: ینظر      

  .١/١٢٠شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر      
َُصرت أسیاُفُ◌نا(وأورده أبو تمام في حماستھ بصیغة          ).واِن ق
  .١/٤٨٨شرح الحماسة، للتبریزي ، ج: ینظر      
  .إلى كعِب بن مالك) الكامل في األدب( ُبنسَبُھ صاح (2)  
  .١/١١٤الكامل في األدب ،ج: ینظر      
  . ١٣٦-٥/١٣٤ابن أبى الحدید ، ج شرح: ینظر      
  :أیضا ،  ولكن بروایة) كعب بن مالك(ونسبھ التبریزي إلى       

ـق                   َ ــم تَلحـ َ ً فنلحقھا إذا لـــ ُدما ـرَن بخطِونا      ق ُ َصــ َصل الُسیوف إذا ق   ن
   .١/٨٤شرح حماسة أبى تمام ، ج     
  .١/٤٨جحماسة أبي تمام،شرح التبریزي ،  (3) 
  .٧:ص ، دراسات في صور القرآن  (4)

  .١٣٦-٥/١٣٤ج ، شرح ابن أبى الحدید (5) 
  .٣/٢٤ج ، خزانة األدب :ینظر     
  .٣/٢٦ج ، لبیان والتبیینأ :ینظر     

  .١٧١: ص ، الفصل األول ، الباب الثاني :ینظر (6) 
  .١/٧٢ج ، تفسیر الكشاف  (7)

  .١/٤٨٨ج البرھان في علوم القران ،: ینظر (1) 



  ١٩٦

، حینئذ تتوفر للمتلقي  ععالقُة بین ما ھو ُمتخیَّل وما ھو واقوِبَفنَّي التجسیِم والتشخیص َتَتكشَّف ال        
فرصُةالتخیل لما  ال ُیمِكن تخیلھ ، ورسمِھ بُصَوٍر یمكن إدراكھا ،                                                             

 - ٍة تشدُّ المتلقي ، وتستوقَفھ طویال، فھووبفضِل ما تقّدم كان للنص النھجي القدرُة على بثِّ طاقٍة توصیلیَّ
  .)٣(لیس قطعة بالغیة ذات جماٍل ُمجرَّد،بل ذو وظیفٍة ُمتَقنة - النّص

وَلَقد َشِھَدنا ِفي َعسَكِرنا ھذا أقواٌم في أصالِب الرِّجاِل وأرحاِم النساِء ): (( ع(من ذلك قوُلھ        
، لقد ُوظَِّف التجسیُم وُأخِرَج الزماُن بیھئٍة آدِمیٍَّة ، )٤()) سیرعف ِبِھم الزَّماُن ، ویقوى ِبِھم اإلیماُن

ُمَتحرِّكة َتَتراءى أمام الُمتلقي ، قّدم لھا بفنٍّ مجازي عقلي باعتبار ما یكون إذ أنَّ أنصاَره ھؤالء لم 
م إلى الزمان النَّھ ، واّنما َنَسَب وجدوَدھ) في أصالِب الرجال ، وأرحاِم النساء ( ُیوَلدوا بعد بقرینة اّنھم 

، ودار التوظیُف التَّضمیني لقوِل )٥(من األسباب الُمعّدة لقواِبِل وجوِدِھم
                                                                        :الشاعر 
                                                                               

َھُ َضِریبا               .        ِّساُء ل   )٦(وما َرَعَف الزماُن بمثِل َعمُرو      َوال تَلد الن
) َیرعفُھم(،ولم َیقل )َیرَعف ِبھم (تحمل داللَة الوالدة بقرینِة) َیرَعف(المفردة  یبدو أّن استعارَة        

لذي عزز ھذه الداللة فعل الرعاف وبِھ دالالٌت عدیدة ، منھا كثرة ھذا الوالدات ، وتدّفقھا ، وا
الُمَتعَارف علیھ بكثرِتِھ،وترادِفِھ في حاِل حصوِلِھ،كان التضمین ِبمنِزلِة التَّصویر والتَّشكیل لمعنى خفي 

  .ودقیق 
وكذلك صوَّر لنا النفَس بھیئِة فََرٍس جاِمٍح یجب اإلمساك بلجاِمِھ ، وردعِھ َطَلبًا للسالمة ، واالمان        

وأعلم أّنَك أن َلم ترَدع نفَسك َعن كثیٍر ِمّما ُتِحب َمخافَة : ((... لشریح ابن ھانيء) ع(یٍة لھ في وص
  . )٧())َمكروٍه َسَمت بَك األھواُء إلى كثیٍر ِمَن الضََّرر

إن لم تردعھا َسمت بك أھواُؤھا إلى كثیٍر من الضَّرر ، والداّل على ذلك التجسیم للنفس ھو القول        
، والتي ُتحیل إلى دالالت ، لَعّل من أبرِزھا  َتخیل النفس بصورِة َفَرٍس جامٍح الُبدَّ من ) دع نفَسكَتر(

َردِعِھ ـ َمنعھ بقوٍَّة ـ والتََّمكن ِمنھ،وإّلا فسیقودنا إلى كثیٍر ِمِن الضَّرر،فالنَّفُس راِغَبًة إذا ما رغَّبَتھا وإذا 
صاحبھ ِمن َتجسیم ُیِحیُل إلى َمعاٍن خارَجٍة عِن النَّھي من حیث ُردَّت إلى قلیٍل َتقَنع،فالتضمین وما 

البنیة،وحاضرة من حیث المعنى،وَتعود بِھ إلى اشاراٍت دالٍَّة َتعود علیھ بصورٍة ُمتَحرَِّكة ، ولّما كان 
بداع عند سیاِق النص وعِظیًا فقد جاء ُمتكاِمال في تأدیتھ للتوظیف،والمعنى في بنیٍة ُمنسِجمٍة،وتعالق اإل

بما َضّمنھ، ویدل على ) ع(اإلمام مع ما ضّمنھ على مستوى التناص،وھذا ـ قد ـ ُیبدي لنا إعجاب اإلمام
سعة معرفتِھ،وحفِظھ،وكثرة َمخزونِھ الشعري لثقافِة عصرِه،وبإعادِة صیاَغتِھ َلمَّا جاَء بانزیاٍح جمیٍل 

 .                 أدبیٍة فنیٍَّة عالیة لُیخِرج المعنى من السكوِن إلى الحركِة،فارتقى بھ إلى 
فاَللھ اَللھ ِعباَد اهللا فأن الدُّنیا ماضیٌة بُكم َعلى َسَنٍن ، وانُتم والساعُة في َقَرٍن ، ):((ع(ومن خطبة لھ       

؛ وكأنَّھا قد أشَرَقت  اوكأنَّھا َقد جاءت بأشراِطھا ، وأِزَفت بإفراِطھا ، ووقَفت بُكم على ِصرا ِطھ
لزاِلھا ، وأناَخت بَكالكِِلِِھا ، وانَصرَمت الدُّنیا بأھِلھا ، وأخرَجتُھم من حضِنھا فكاَنت كیوٍم مضى أو بِز

  . )١( ..))شھٍر انقضى 
یلتقي المتلقي بشریٍط تصویري اعتَمد َفنَّ التشبیھ،واالستعارة،بعد تمھید كنائي ُموضحا قرب          

  ).        فاهللا اهللا عـباد اهللا:(،وقّدم لذلك كلھ تحذیر ِعبر آلیة التوكید اللفظـي)وانُتم والساعَة في َقَرن(الساعة  

                                                                                                                                              
  .٥٥،٨٢:الصورة الفنیة في المثل القرآني ، ص: ینظر     
  .٤٣:مفاھیم القران ، ص: ینظر     
  حاكم حبیب الكریطي، مجلة اللغة العربیة وآدابھا،جامعة. ، د)معمر بن المثنى(المجلة في األمثال آلبي عبیدة  (2) 
  .٦٤:م ، ص٢٠٠١السنة االولى،)١(الكوفة،ع     
  .٢٨٦:سلطة الحق ، ص : ینظر (3) 
  .٤٠-١/٣٩، ج) ١١(نھج البالغة ، خ (4) 
   .١/١٩١شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر (5) 
  .١٧٢:الباب األول ، الفصل األول ، ص : ینظر (6) 
  .١٢٥- ٣/١٢٤، ج) ٥٦(نھج البالغة ، ك (7) 

  .٢/١٥٥،ج)١٨٥(المصدر السابق ، خ  (1)
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إذا ُزِلزلت األرُض ِزلزاَلھا،واخَرَجت األرُض :(یلمح المتلقي اعتمادا للنص على قولھ تعالى       
  .لفاصلة والبناء والموسیقى،وتشابھ ا،،والذي ُیعّزز ھذا الزعم وجود بعض المفردات)٢()أثقالھـا
ومع التجسیم في استعارة لفظ الَكال ِكل ألھواِل الساعة الثقیلة ، ووصف االناخة لھجومھا بتلك        

،وَتعزَّزت ) أناَخت( وھو" الُمستعار منھ " لوجوِد ما ُیالِئم  ة، واعَتبرت ُمرشِّح )٣(األھوال على الناس
ویعود بنا ھذا  )٤("ار َتعّدد أھوالھا الثقیلة النازلة بھم،باعتب)"َكال ِكِلھا ( دالالُتھا بوجوِد صیغِة الجمع

  : التجسیُم إلى قوِل امرئ القیس،ُمشبِّھا كثرة ھمومھ وقساوتھا
َحِر أرخَو                  ِ الب َیٍل َكموج َبتَلى                                                  ىل ِ الھُُموِم  لی َھُ    َعلّي بأنواع                                        ُسُدول

ً وناَء بَكلَكِل   ِِھ     وأرَدَف أعجازا ِِصلب ّى   ب ُلُت  لھُ  لّما  تَمط   . )٥(،                فق
صورتھ من الناقة،إدراكًا منھ لما تشكلھ من وجٍو َملحوظ في حیاة العرب ) ع(وحیث استمد اإلمام       

ا َلھا من منزلٍة خاصٍَّة في َنَفِس الَعرب، فنجد حضورھا في الشعر العربي في الجاھلیة واإلسالم،وِلم
،وبفضِل ھذا التجسیم الُمرَتكز على صوِرة النَّاقھ وثقلھا،ُیدِرك الُمتلقِّي َمدى َعَظَمِة )٦(حضورا كبیرا

                                                   .                           أثقال أھوال الساعة،فكان وسیلَة إیضاِح ألمر َخِفي دِقیق 
 ً ِیا :                                                                                                               المستَوى الموِسیقي : ثان

 
ي مَنحھ جمالیًة وتأثیرًا ُیعضِّد دالَلَتھ یقوم النّص أحیانا على إبداعیِة التشكیِل الموسیقي الذ         

.                                                         )١(ومعناه،فالدور الموسیقي ھو أحد عناصر األسلوب الفني
وتوضیح ذلك عند عرض المعاني في ُصوٍر تستند إلى َحشٍد موسیقيٍّ یتناسب والمعنى،ویتواشج 

تكاریٍَّة تولیدیٍَّة عند الُمبدع ،والُمتلقي یدرك األثَر الداللي للمفردات من خالل معھ،فتدل بذلك على اب
سماعھ لھا،ومن ثم یدرك معنى النّص العام،إذ أنَّ وضَع الحرِف،أو الكلمِة أو الجملِة على نحٍو محدود 

 .                إنَّما یكون لمزایا وَمالمح فنیة تأتى في ًمقدََّمِتھا الموسیقى 
ندرك عالقَة الكلمة،أو التركیب من خالل موقعھا في ) اللغوي(عند النظر إلى  السیاِق الداخلي       

النص ،وعالقتھا بما یسبقھا،من ھنا نجد تغییرا طفیفا فیما ُیضمَِّنھ لمناسبِة السِّیاق الُموسیقي كما في 
                           )٢())ستمعوه ِمن َربَّانیُكم،واحضروه قلوَبُكمَفِلكلِّ اَجٍل ِكتاب،وِلكلِّ َغیَبٍة إّیاب،فا((...   ):ع(قولھ

اعتمد اإلمام الفاصلة الموسیقیة المسجوعة في َنَسٍق موسیقي أذاب فیھ ما ضّمنھ لیصَبح جزءاًً من 
دفھما بُجَمٍل ُجملتان ُمتوازَنتان َمسجوعتان،ار) ِلكلِّ َغیَبٍة إّیاب(و)ِلكلِّ أَجٍل ِكتاب(النص الیمكن رفعھ،

.                         َمسجوَعٍة ُمتناِغَمٍة، أضَفت جمیُعھا ُبعدا موسیقیا ُمؤثِّرا یشد السامَع وُیغریھ باالستماع إلى مزید 
ُیوحي بالسعة،والُفسحِة،وبالتالي یحتاج المتلقي ُبرھة من االنتظار لما ُیفصح ) كتاٍب،إّیاب(والمدُّ في 

لقوِل عبید بن  - وراء ذلك اإلیاب،لم یكن َتضمینًا ُمباِشرًا كما ھو ظاھرعن ذلك الكتاب،وما 
،وبذلك َتغیَّر الَمعنى بتغّیر الَمبنى،حدیث الشاعر عن ذي الغیبة )٣("وكلُّ ذي غیَبٍة َیؤوب :"االبرص

عن كّل ذي غیبٍة،وأراد بھا غیبَة الموت،وحدیثھ )ع(الذي سیئوب ما عدا غائب الموت،وحدیث اإلمام
.                                                                                                                            األوَبِة،إنَّھا دعوٌة إلحضار القلوب َقبل أن َیھتف داعي الموت كذا دعوٌة ِضمنیٌَّة لالستعداد لتلھ

َقد اسَترَجع التجربَة القدیمة لما َضّمنھ،وأعاد ترتیَبھا في حلٍَّة جدیدٍة َتَتالَءم مع البناء ) ع(وبذا یكون
                                 .                                                                               السیاقي في تركیٍب ِبنائيٍّ ُمَوحَّد 

أمَّا َبعد فأنَّ َمعِصیَة النَّاصِح الشَّفیق العاِلم :((وفي خطبٍة قالھا بعد التحكیم اثر معركِة صفین          
الُمَجرَّب ُتوِرث الَحیَرَة،وُتعِقب النَّدامَة وقد ُكنُت أَمرُتُكم في ھذِه الحكومِة أمري، وَنَخلُت لُكم مخزوَن 

                                                
  .   .٢- ١/ الزلزلةسورة  (2) 
  .٢/٢١٥شرح ابن میثم البحراني ، ج:ینظر  (3)
  .المكان نفسھ  (4)
  .   ٤٢:دیوان امرئ القیس ، ص  (5)
  .بیت) ٢٨(لقد وصفھا طرفة بن العبد في معلقتھ في اكثر من   (6)
  ،بیروت،٣شرح القصائد العشر،الخطیب التبریزي، تحقیق فخر الدین قباوة، منشورات دار اآلفاق الجدیدة، ط: ینظر     

  .١٢٤- ١٠٢:، ص ١٩٧٩            
  .٩٨- ٨٩:م ، ص ٥،١٩٧٧شوقي ضیف، دار المعارف، ط. في النقد األدبي، د: ینظر (1) 
  .١/٢٠٨، ج) ١٠٤(نھج البالغة ، خ (2) 
ُِب الَموِت ال یَؤو  (3) ـٍة َيُ◌ؤوب   وغائ َ   .٢٦: دیوان عبید بن األبرص، ص .   بُ وُكلُّ ذي َغیبــ



  ١٩٨

أمُر فأَبیُتم علىَّ ِإباء الُمخاِلفین الُجناة،والُمناِبذین الُعصاة،َحّتى ارتاَب الناصُح رأیي لوكان ُیطاع لقصیٍر 
.                                                                                              )٤())بنصِحھ َوضنَّ الزَّنُد ِبَقدِحِھ

،ومثَّل فاِصًلا موسیقیَّا بیَن األسجاع السابقة،والّلاحقة لھ نظرا )٥(لو كان ُیطاع لقصیٍر أُمر تضمیٌن ظاھر
في ِسیاُق  ىلما َمّھد لذلك،وما َیسَتتِبَعُھ من َمعاٍن استدَعت َمَعھا َتغییرا ُموِسیقیًَّا ُمصاِحبًا لتغیِّر المعن

ُجفاة ، (ِلَیت بأخرى مثل ،تشابھت أسجاُعھا وُت)أمِري ، َرأیي(،)الَحسَرة ، النَّدامة(الكالم ، والمفردات
، فشكَّل ) ُرلو كان ُیطاع لقصیٍر أم( ، وتوسَّط بین ھذا الَتكّتل الَسجعي تضمیٌن) ِنصحھ ، َقدَحھ(،)ُعصاة

واسطًة صوتیة بین المتجانسات الصوتیة التي انتظمت ِوفَق تشكیالٍت معنویة ُمتَجاِنسة، فالَحسرة 
  .وھو الناصح المشفق،والعالم المجرب ) ع(والنَّدامة تحققا الّن القوم لم یطیعوه

    
الستخالِص أَسدِّ آراِئِھ، وأجودھا لھم ) النخل(وبعد أن قّدم لھم َمنخوَل رأیھ ـ وھي استعارة للفظ          

  .لم یأخذوا بنصحھ  نـ وَعَصوه، وسیكون مصیرھم كمصیر أصحاب َقِصیر حی )١(
  

مع تجربة قصیر ) ع(قصیر ـ َمورد الشاھد ـ لَتشابھ تجربتِھ  عن حالِھ مع قومِھ بحاِل)ع(كنّّى        
، والتي  )٢(بِقصَّتِھ المعروفة حین َنَصح قوَمھ ، فلم یأخذوا بنصحِھ ، حتى دفعوا ثمَن َمعِصیتھ حیاتھـُـــم

  .ثَّفة أصبحت َمثًال فیما بعد ، وبتضمین ھذا الَمَثل َحمَّل األماُم النصَّ ُلغًة اشارّیًة ، َرمزّیًة ُمك
ندرك نوعًا من أنواع التوكید ) الُمناِبذین الُعصاة(،و)الُمخاِلفین الُجناة (وتعاقب الصفات للقوم         

  .،وُمسحًة من الذمِّ الصریح لھم 
، َمَثٌل ُیضَرب لمن یبخل بفوائِدِه إذا لم یجد لھا قابًلا عارفا ) ضنَّ الزِّنُد ِبَقدحِھ ) : (ع(وقوُلھ         

اتُّھم ، واسُتِغّش ، أو ُخطِّئ في رأیِھ ، رّبما ال َینقدح لھ  اھا ، أولم یتمكن من إفاَدِتھا ، فان الُمشیر إذبحقَّ
، فالتضمین ھنا لیس )٣(ُمخالفِتِھ وَعدم قبول رأِیِھ  ةبعد ذلك رأي صالٌح ِلحكم الغضِب علیھ من جھ

لوَعتِھ ، وھذا ما ُیَعزِّز الّلغة االشارّیَة ، و، كاشٌف لحزِن اإلمام  وبكاشٍف للمعنى فقط ِبَقدر ما ھ
  .والرمزّیَة الُمكثَّفة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                               
الَمِنیَُّة وال الَدِنیَُّة ، والتَقّلل وال ) : (( ع(آخر ورد في ُجملَتین ُمتواِزَنَتین قال  ویتناسٍق موسیقٍي

إیقاعا ُیسِھم في َرفِد ذلك ) المنّیة ، َدنّیة ، َتقّلل ، َتَوّسل : ( ، وأضفى اّلتشدیُد في المفردات)١())لالَتوّس
.                                                            اُبٍع ُمتَِّصٍل لألصوات الُمنَسِجَمةالتناسق ، فَنتَج عن ذلك كلھ إیقًاعا عذبا  ، تشكل ِبتت

خیُر من الّدنّیة )الموت: (ُجملتان اسمیَّتان ُتوِحیان بَثبات حقیقتِھما، وتحِمالن أمَرین ُمتقاِبلین فالَمنّیة 

                                                
  .١/٨١، ج )٣٤(نھج البالغة،خ (4) 
  ١/٢٧٣شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر (5) 
  .١/٢٧٣شرح ابن میثم البحراني ، ج: ینظر  (1)
  ١٨١:الباب الثاني، الفصل األول ، ص : ینظر  (2)
  .١/٢٧٤شرح ابن میثم البحراني ، ج  (3)

  .٣/٢٤٨،ج)٣٩٦(نھج البالغة ، خ (1) 



  ١٩٩

ھي الَخسیَسة من األمِر ُترَتكب في َطَلب الدنیا ، )ةالَدنّی(، و)٢(أختار الموَت على العاِر،: ، أي) العار(
  .   )٣(وكثیٌر من الِكرام یختارون الموَت على ذلك

اوس بن ( وادَّى الجناُس دورا باِرزًا في تولیف ھذا التجانس الصوتي الناتج عن تضمین قول       
َة للَمَثِل، وأعاد تشكیَلھا في سیاٍق ُمالِئٍم ،وبذلك ادخَل التجربَة القدیم)٤(والذي سار َمَثًلا بیَن الناس) حارث

لھا، إذ أّن وضَع الحرف ، أو الكلمة ، أو الجملة على نحٍو ما ، إنَّما یكون ِلَملَمٍح َفّني تأتي في ُمقدَِّمتِّھا 
                                                                                  الموسیقي                                                                                           

                                                
  .٢/٣٠٣مجمع األمثال ، ج: ینظر  (2)

  .٢/٦٢٧شرح ابن میثم البحراني ، ج :ینظر (3) 
  .٢/٣٠٣ومجمع األمثال ، ج، ٢/٢٥٣جمھرة األمثال ، ج: ینظر (4) 

  ذي(، ُمَحرِّضًا یوم )ھانئ بن قبیصة الشیباني(، أو إلى)ھانئ ابن أبى مسعود(وَنَسَبُھ صاحب األغاني إلى              
  .ة في َموضٍع آخر من كتابھ، كما َنسَبُھ إلیھ  صاحُب الجَّمھر)قار             

  .٦٨/ ٢٤األغاني ، ج: ینظر    
  .٣٧/ ١جمھرة األمثال ، ج: ینظر    

  .، ِفي َوِصّیٍة لھ لَبِنیھ)ُدرید بن َزید(وَنَسَب صاحُب جمھرِة خطب العرب ھذا القوَل إلى             
  .١/١٢٥جمھرة خطب العرب ، ج: ینظر    
      

   



  ٢٠٥

  
 َ َ  صلُ الف ِ الث   ث ال

ِ خَ     ینضمِ التَ  صُ صائ
  
  
  
  

َ :لاألوَّ  ثُ المبحَ   ِ أل َّ اللِ الدَّ  صُ خصائ   .ةی

َّ  ثُ المبحَ   َ :يانِ ألث ِ خصَ ال َ  صُ ائ ِّ الف َ ن   .ةی
  
  
  :ل دخَ مَ 

      
میُنتّم           ز التض ائص َع ی َدبخص ا وتَ نّوَت ، ةدی ي مزایاھ ت ف دَّع ي ُمع مَّدت ف ر أّن ھایاِتس ا َب،غی ي ھ رزت ف

لّ ، ) ةنیَّص الفَ صائِ الخَ (و) ةاللیّ ص الدَّ صائِ الخَ ( ، وھما ، ت بینھماَعوزَّوَت، ین بارزین َیمََّسُم ا أقسامُ   ولك  ، ھمنھم
ھ  ، علیھ دلُّه التي َتوشواھُد د تشترك    ، وتشیر إلی رٍ   –ق ي كثی ان    ف ن األحی م مُ   –م ي قواس ا تنصھرُ  شترَكة لكنَّ ف  ھ

  .قھ راِفیة ُتفّن ٍةوجمالیَّ ، ذا داللٍة ًاّصظھر لنا َنفُت ، اأم أمثاًل اء أكانت أشعارًاسو ، التضمین ِةَقوَتفي َب أخیرًا
ادئ ذي ِب ّدوال بُ           راف ب ن االعت نصَّ  دء أّنم د َت ال ي ق ھ ِخالنھج ى فی ُة یصةٌ ّصطغ د أو فّن ، داللی ا عن ٌة م ی

  .)١(زةــمیاسلوبیة ُم ن جداراٍتھجي َعالنَّ رھن النصُّد َبوق ، تِھت الوحیدة الفاعلة في ساَحھا تبقى لیَسنالتضمین لكَّ
  

                                         
ُ )" ع(عند اإلمام النصَّ  یرى عزیز السید جاسم أنَّ  (1)  ِ ال في تأدیَ تكامِ د مُ ولَ ی ُ رغم انَ  ة بهِ الخاصَّ  الوظیفیةَ  هِ ت   في حاالت –ن رهِ بَ ه ی

  " . ةٍ أسلوبیَّ  داراٍت َج  نَع  –ثانیة     
  . ٢٨٦:سلطة الحق،ص    

  



  ٢٠٦

نصّ            ھ  الحاضِ  والتضمین یجعل لل ى مَ   الن ل درة عل راء  نح الُممق ي ق دة َج ًةتلق ى فضاءاتٍ    فُی ، دی ھ إل  فضي ب
  .من التدقیق وِاعمال الفكر یحتاج إلى شيٍء األمُر وان كاَن ، ورهَغ بِرن َسِم نُھكَِّمُت ٍةمالیََّج یاٍتجلَّوَت ، ٍةداللیَّ

   
عَ  إنَّ          ي وفَ   وزَُّم لَّالخصائصي للتضمین ظَ    التوزی ین دالل ا ب ابقھِ نّ ع اسِ   ي كس ي االقتب ي ضوءِ   ف  ٍةیَِّجنَھَم ف

  .  حول ھذین المحورین  یدور الفصُللذلك َس ، نحو ھذا التوزیع طٍةضاِغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َّ دَّ ال صائصُ الخَ :  ل األوَّ  ثُ المبحَ         ةاللی
  : ،وھيِھالداللي وعطاءاِت علق بالجانِبَتص التي َتصاِئمن الَخ ثلت في جملٍةوتّم        
  

ِ اللِ ألدَّ   التنوعُ :ال أوَّ      َ نوِّ تَ ي ب ِ ع أسا   .ھ أشكالِ  ین وَ ضمِ التَ  بِ لی
ك تَ یَّوَس وأشكالِھ ِھع أسالیِبوَِّنلَت عًاَبالداللي للتضمین َت ع العطاِءنوََّتَی        أتّ وَی ،ِلثَ الَم أو ضمین الشعر  ان في ذل ى ت

  :ھا ما یلي صادیِقمن ابرز َم عّلنوعات كثیرٍة، َلھ من َتذلك كُل
ع دَ تَ  -أ  .ینھ ضمِ یب تَ ع أسالِ نوِّ عر بتَ اللة الشِّ نوُّ

 ن شطرًامَِّضإذ نراه ُیقصودة،َم ٍةٍة داللیَّیَّفق مطلِبِو على الشعري ضمیِنمن الّت إلى أنواٍع)ع(لقد عمد اإلمام         
ٍت ن بی ارًة م اِم ت ا ك ّد ًالأو بیت رى،وال ب ود َد أخ ن وج َت واٍعم مین دون   دَعاس ن التض وع م ذا الن ار ھ ت استحض

  : كل نوع منھا،والوقوف عندھا والنظر إلیھا والمقارنة بینھا،وھي  بع داللَةَتواه،ویتبین ھذا في َتِس
َّ  يھ فٍ اللتُ دَ  وَ  زئي للشعرِ الجِ  ینُ ضمِ التَ -١   . صالن

صل ذي َحـكال ، ةوَّرُجَم ٍةیَّصِددون َق من بیٍت م ھذا النوع من التضمین لشطٍرُتأن َی عقول بمكاٍنالَم مَن لیَس        
ین َض َةمَّح طاٍر ن ثالث ِة أش ن ثالث اٍت م اٍب أبی ي كت ھ ف ِھَب )ع( ل ث ب ن اب ـوابَج ع ة ب ى معاوی  ،)١(انـي سفیـا إل

  .ھا ـمن السیاق الذي ورد فیھ كلٌّ فَقعلى التوالي ِو)ھدیدبھة والتَّفع الشُّوَد وبیِخالتَّ(ھا بیَناللُتعت دنوََّت تضمیناٌت
اً وظَّل ُمالشطر األوَّ )ع(ھجاء تضمینُ          وردِ   ف ي م ھِ  ف كَ    أنَّ بیان ق ب ة    – األمر ال یتعل ا معاوی كَ فتِ (( –ی ٌ َش ل  كاة

  .)٢())ھاعارُ  عنكَ  رٌ ظاھِ 
َّ  ستفیدُ د یَ وقَ (للشطر الثاني)ع(وتضمینھ       ُ الظن ،ودفع الشبھ التي أوردھا ھذا الردِّ د لمثِلھََّم في سیاٍق)حصِّ نَ تَ المُ  ة

  .في كتابھ  معاویُة
ِّ (الثالث والشطُر        ا حَ ق الھَ لحَ یَ  لیالً ث قَ لب دٍ     ال َی)لَمیج ن تھدی ھ م ا فی ى م دٍ  خف ةِ  ین دوَنَرظاھِ  ووعی ى   الحاج إل

  .الذي ورد فیھ سیاقھ ل الرجوِع
رى التضمینَ    مامًامن ذلك َت وعلى العكِس        ةٍ  وصِ الشطري مُ  حین ن ى دالل ن       ال إل ا جاوره م ع م بالتضافر م

ً نَ  نكَ ع عَ دَ وَ (:المرئ القیس ھ شطٍرضمیِنالسیاق،كما في َت   .)٣(ٍقـِساب في موضٍعَ ّركما َم)ھِ راتِ جَ في حَ  یحَ صِ  ھبا
                                         

  .٣٩-٣/٣٧،ج)٢٨(نهج البالغة،ك  (1)
  .١٦٣-١٥٥: الباب الثاني ، الفصل األول ، ص :ینظر  ( 2)
  .التضمین جاء لالحتجاج أو الدفاع  ویرى التستري في شرحه أّن     
  .  ١٣/٢١٠بهج الصباغة، التستري،ج:ینظر    
  .١٨٥:ص ني،الفصل األول ،الباب الثا:ینظر (3)



  ٢٠٧

دَّ ا َتّموضح ِمیَت        لِ   )ع(ھنَّ م اق أتي بمث ا ی ي كتبِ     إنم ذا التضمین ف ب    – ِھھ ي األغل دوَّ   أوًال –ف ة ع ي مخاطب  ِه،وف
ًاعِرثانیا،وُم خطِ  ب ن س د،أو تَ  ِھع وبیخ،أو تھدی ي ت رم ثاِلف ھِ ب ا،وفي حدیث ھِ  ث ع أعدائ د   م وبیخ والتھدی د الت عن

  .من الكلمات قدٍر ،وأقلِّصورٍة بأوجِز معاٍن یھ منبتِغزة للشطر،للوصول إلى ما َیركَّالُم ِةالَلكتفي بالدََّی)ع(كأنھ
  
رعُ    ،أو أتباعِھن أنصارِهب ِمِحن ُیع َمَم دیثًااألعم لم یكن َح في األغلِب         د َتق د والوعی وبَ  فالزجر والتھدی  القل

  .قرع األسماع قبل أن َت واألجساَد
  

ُ ضمِ تَ  - ٢ َ  ل وَ ي ألكامٍ عرِ ألشِّ  یتِ ن ألبَ ی َّ  ةِ اللَ ي دَ ه فِ رُ أث   . صالن
  

نصِّ     التضمیُن ورَد         ي ال ت الشعري ف ي مواضع مُ   النَّ المباشر الكامل للبی ان تضمین   )١(ٍةقَ رِّتَفھجي ف ،وإذا ك
ام  االشطار قد ورد في اغلبِھ أن تضمینَ  )ع(في كتب اإلم رُ    ف ت جاء أكث ھِ   ُهالبی ي خطب دافعُ   )ع(ف ف ال ذلك یختل  ،وب

  :            األعشى  ن قوَلمَّحیث َض)ةیَِّققَشالَش(خطبتِھالنفسي والداللي لھا ،من ذلك ما جاء في 
ِـــأخي جاب انَ یّ حَ  ومُ ھا     ویَ ورِ لى كُ ي عَ ومَ ما یَ  انَ تّ شَ                          )٢( رِ ــ

  
ده مُ الشاعر لمَّ ھا في تضمینھ لقوِلكواه التي أسقَطعبِّرا عن َشوقد جاء بھ ُم         ین خالفَ  ِةنَ قاَرللُم بًاناسِ ا وج ھِ ب  ت

  .،واختالف الحال في كلُھَقَبن َسوخالفة َم
اً مَّحین َض وھكذا األمُر         واتَ    ن بیت ارُ  أخر حین ت ھ األخب و      باستیالءِ  رت علی ى الیمن،وھ ة عل أصحاب معاوی

  :قول الشاعر 
َّ  مروُ یاعَ  یرِ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                         )٣( لیلِ قَ  اإلناءِ ن ذا مِ  رٍ ضَ لى وَ ني     عَ إن
راً   صلُ ى َیھذا التعبیر،والتضمین حتَّ  لمثِل داعٍم ن حزنھ في سیاٍقر بھ َعبَِّعلقد أورده لُی         ا أخی ى التمنِّ   بن ي إل

  :أخر ھو ،فیستحضر بیتًا
َ       مُ ـنھُ مِ  ، أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نالِ ھُ                       )٤( مِ ـیمِ الحَ  ةِ یَ أرمِ  ثلُ مِ  سُ وارِ ف

 مَع زن،في كالٍمي،والِحنَِّمكوى،والتَّالشَّ ورِدطب فقط وفي َمفي الَخ ألبیاٍت ضمیناٍتھ إزاء َتیجد المتلقي نفَس        
  . واألنصاِر األصحاِب

، وكالھما ال  قتضى الحالالختالف ُم عًاَبالداللي في سیاق المقال َت بین النوعین یبرز التفاوُت نِةوعند المقاَر       
  .عنھا في كال النوعین  ٍلمعَزإذ لم تكن ِب ، تھایخرج عن محوریھ النصوص الداللیة التي استضاَف

ا  كما إنَّ ، الشعر العربي في اختیاِر )ع( اإلمام وِقعن َذ كشُفالتضمینات الشعریة َی بَرالنھجي ِع النصَّ إنَّ        ھ
ذا وذ  الدقیقة بمعاني األشعار، عرفتِھكشفت عن َم ان مُ وقبل ھ ن حزن   حًافصِ اك ك ھ  ، ھع ھ  ، ولوعت  ُھانّ  ،)ع( وأمل

ٌر اءِ  تعبی ن إخف لَّ ع ك ك احًا ، ذل ل وإفص ك كلّ  ، لألم ا زال ذل َتھ ُموم ھ  رًاِمس ي نصوص اء  فكأنَّ ، )ع(ف ا اإلخف م
ا     َت ًةَقتواِفالتضمینیة ُم كانت اإلحاالُتو،  مانتالِزواإلفصاح ُم ي أرادھ اني الت ع المع ا م ھِ  )ع(مام ي كالم ت فأعطَ  ف

  .ةوَّرُجوالَم ، طلوبَةالَم الداللَة
َ  یني وضمِ م التَ راكُ لتَّ ا: ثانیا ً  َّ  ةِ اللَ في دَ  هُ رَ أث   .ص الن

  

                                         
هِ   (1) ِه،وكتِب رَدت في بعِض ُخطِب ها،وقد وَ دخل االستشهاُد الشعري في دائرِة التضمین السباٍب تَقدَّم بیانُ قةٍ )ع(لم یَ تفرَّ   في أماكَن مُ
  .ِمِن النَّهج    
  . ١٦٥:الباب الثاني،الفصل األول، ص:ینظر    

 .١/٢٦،ج)٣(نهج البالغة،خ (2)
 . ١/٦٠ج،)٢٤(الغة،خنهج الب (3)
 . ١/٦١ج،)٢٤(نهج البالغة،خ (4)



  ٢٠٨

داللي ،وھو من األسالیب الفاِعواحٍد ونقصد بالتراكم التضمیني تواجد تضمینات عدیدة في نصٍّ        لة في األثر ال
ُد ، ذا الحش أتي ھ نّص وی ي ال میني ف ة التض ي الُم حِنَش بغی أثیر ف ف والت ي،َتالموق یغًة لق دو ص دیدة یَّصَِّن فیغ ًة ش

  . التكثیف 
  

ة تسخیر      ، تعدد التضمینات تعدد ِبالتأویل الُم على باحِة وعندھا ینفتح النّص       دار فاعلی اعال بمق  ،ھا ویصبح ف
  .من دالالت  وحي بِھأو مقترباتھا أو بما ُت

ى   )ع(ِھإلحساِس،)١(ح لنا في إحدى خطبھِضكما یتَّ دًةواِح فعًةت كثیرٍة ُدمع تضمینا)ع(تداخل كالمھ       بالحاجة إل
قٍ َد ي ُی ف ةٍ َتل الُموِصداللي،لك ى دالل ي إل ا  لق ع الحَ  ُھدَعفَی ،م ل م اَمث،وَجَدیتفاع ن شِ )٢(تِھس ر ع ، ِھرِمبََ ِةدَّ،وللتعبی

وني إلّ  ضھا وأبسطھا،إن لم َتأقِبا الكوفة إّل ما ھَي:(دث،فبدأ بالنفي والشرطا َحّمِم وغضبِھ تِ ك  تھب أعاصیُركِ   ا أن
  :،ثم استحضر قول الشاعر)لھك اُلَحقبََّف

َّ  مروُ یر یا عَ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                      )٣( لیلِ ن ذا اإلناء قَ مِ  رٍ ضَ لى وَ ني        عَ إن
ھ عَ لقد عبّ         ھ فجاء التضمینُ    مَّ ر ب و فی ي عَ إّن:(ا ھ ى وَ ن اءِ مِ  ٍرضَ ل لِ َق ن ذا اإلن اً واِف)لی رِ   ی ي التعبی ك،    ف ن ذل ع

راكم تناصّ    ومع ھذا الحشد التضمیني ،  ُھواإلشارة إلیھ ، تداخل نصُّ ھ ت ث سَ  یلحظ فی داخلِ َمي بحی النصوص   ح لت
  . قصودٍةَمَجدیدٍة  والخروج بھا إلى داللٍة

، مًامَِّتآخر ُم اضمیناستحضر َت)بن ابي ارطاة بسر(تكث جنود معاویة،وَفَبمن َع لَّلما َح بعد استعراضٍھ        
                 : رس بن غنمني َفن َبفارس ِم كم ألَفلي ِب أنَّ دُتأما واهللا لوَد:(فقال أنصارِه مناه بعد تقاعِسَتا َیّمَع رًابِّومَع

  )١( یمِ مِ الحَ  ةِ یَ مثل أرمِ  فوارسُ        مُ نھُ مِ  ،أتاكَ وتَ عَ ،لو دَ كَ نالِ ھُ 
  .النص  ة معینھ،فتلتحم أخیرا في فضاِءداللیَّ من التضمینات یعطي مساحًة كّل        

ھ،أوردَ    عثَ بجواب على كتاب َب بعَثأن َی)ع(وحین أراد         ة إلی ھ معاوی ن التضمینات،    ب دا م لِ (حش رِ التَّ كناق  م
ك شِ  لیس ِم قدٌح نَّد َحَق،َلضاِلإلى النِّ دِهدَِّسر،داعي ُمَجإلى َھ كَ  ظاھرٌ  كاٌةنھا،وتل ا،فَ عاُر عن ومٍ َم ربَّھ بَ  ل ھ   ال ذن ل
اب لكي     )٢()لَمیجا َحلحق الَھا َیلیًلث َقبِّ،َلُحصَِّتَنالُم ُةنَّستفید الظِّ،وقد َی ین سطور الكت ،وھذه كلھا تضمینات انتثرت ب

ا   قصُدن الَمیََّبھمھ بھ معاویة،وبعد ما َتفي دفع ما اتَّ)ع(تِھح عن رغَبُتفِص داللي لھ ابقة    ال ي مواضع س ح  )٣(ف ،یتوض
د،إذ أدّ  رِز دَ   واِلى َتھنا الدافع وراء ھذا االستحضار الحاش ى ب ا إل ا أن     رِّتَحدة ُمدَّعَ َتُم الالٍتیھ ام بھ ة استطاع اإلم ك

  .ر َووالصُّ،ةَلتزخر باألخِی ٍةَضناِب ٍةیھ أمام إطالَلقِّتَلیجعل ُم
ذه التضمینات           ُض اال وجاور ھ ت باستحضا  ثَّمقتباسات ،تَ بع ات استحضارا مُ   َخ رل س آی ین   وزَّ باشراً م عھ ب

ھ  ا كتاب بح كلوَح )٤()ع(ثنای ارات التَّ   ُم ٍة،فأص ن االستحض الكثیر م اة ب یة مِ وش مینیة واالقتباس ھ َیَعا َجّمض ر زَخل
  .فةثََّكباإلحاالت الدالة الُم

ي وصِ              د للتضمینات ف ذا الحش ل ھ ن    ٍةیَّوتراءى مث ده الحس ھ لول ا السالم  (من دة    )علیھم ي مواضع عدی ل ف  مث
دواءُ  ،رّبفقًاِر رُقكان الُخ رقًاُخ فُقالرِّ إذا كاَن):((... ع(قولھ ان ال داءُ  داًء ما ك ا نَ بَّ،وُردواًء وال حَ م ح    ص ر الناص غی
ى الُم َككاَلواتِّ اَكوإّی،ُحنَصسَتالُم شَّوَغ ى فأنَّعل ا َبن اِئھ ُلوتى،والَعالَم ُعض ُظِح ق اِرالَت ف ا َج خیُرو،بج ا رَّم ت م ب
زَّ  ساد إضاعةُ  الَف َنؤوب،وِمیَ  ٍبغائِ  یب،وال كلُِّصُی طالٍب كلُّ ة،لیَسصَّبل أن تكون ُغَق َةرَصر الُفباِد،كَظوَع اد ال

                                         
 . ٦٢-١/٥٩ج،)٢٤(نهج البالغة،خ (1)
ِ  ردِ على الیمن،وطَ )بسر بن أبى ارطاة(باستیالء جند معاویة بقیادة تواترت األخبارُ  (2) ِ  ِث بَ ها والعَ عامل   هابأمن
 .١٦٦:ص الباب الثاني،الفصل األول،:ینظر   
 . ١/٦٠ج،)٢٤(نهج البالغة،خ (3)
 . ١/٦١المصدر السابق،ج (1)
  . ٤٠-٣/٣٤ج،)٢٨(نهج البالغة،ك (2)
  . ١٧٧، ص ، والفصل الثاني ،١٥٦:ص الفصل األول، الباب الثاني،:ینظر (3)
 .،على التوالي ٨٣/،هود٨٨/،هود١٨/،األحزاب٦٨/،آل عمران٧٥/سورة األنفال (4)



  ٢٠٩

دِّ  یَكوف یأِت،َسأمر عاقبٌة عاد،ولكلِّالَم فسدِةوَم اجرُ لَك َرما ُق ر،وال خَ ن َكى مِ أنمَ  سیرٍ َی بخاطر،ورُ ُم ،الت رَ ثی ي  ی  ف
  . )٥(..)) ُهعوُدُق لَّما َذ ھَرل الَدَظنین،ساِھ دیٍقال في َصوھین،َم ُمعیٍن
ك التضمینات  وارد ِتَم ھِجراح النَُّش َل،وقد فصَّ)٦(" ٍةكیَمَح كثیرٍة قد اشتمل على أمثاٍل" وھذا الكالم          ي   )٧(ل ف

  .)٨(ھذا المقطع،والوصیة عموما
الِ   قتضى الحال ھو الذي اُم إنَّ        ن األمث ي كالمِ   ستدعى ذلك الرصف م ى نَ    ف ام للوصول إل ائج تجارب   اإلم ت

  .ھا ِب عاِظضعھا أمام ولده لالتِِّالسابقین فَی
ف حاول              ي مكث یض دالل ن ف لّ    )ع(لقد أفصح ھذا التراكم التضمیني المقصود ع ا ق ي م ن   ودّل استنزالھ ف م

  . األلفاظ 
َ ي للتَ اللِ الدَّ  یفُ كثِ التَ : ثالثا  َّ  يفِ  هُ رُ ضمین وأث   .ص الن

 كبیرًا معنًى تمنح النصَّ لماٍتي بضع َكستدِعثف،عندما َیكَّص الَّضمین حضور الداللة الُمونشھد من خصاِئ        
  .كثیرة ه من معاٍنَزِنكَتلما َت

ما حین یكونا حاملین  یَِّسل ساعد في تعزیز ھذا التكثیف الداللي،ال َثكثف للشعر والَماالختزالي الُم الطابَع إنَّ       
  .وحي بذلك ما ُت لإلیحاء واإلشارة عند ارتباطھما بقصٍة

ا    من التأویل تتَّ واسعٍة حان على مساحاٍتنفِتل جعلتھما َیمَثة االختزال في الشعر واَلشّد إّن        ة كلم ي الدالل سع ف
  .ما ُھضاقت عباراُت

ذه الِخ        الل ھ ن خ وَصصِّوم رى النص ة ن یاغةِ تس یص ي ص ار ف ار واالختص م  تھدف االقتص المعاني،ورس
  .ر َوالُص

ارتِھ       ك إش ن ذل ى ِق م بالد َب)بأوم َسَق(ةصَّإل ي ال رقھم ف داعي َسوتف د ت ارٍةَم ّدع ي إش ي  ٍةدالَّ أرب ف ت ف وقع
م مُ تَّول َحالَق ي على آخِري فما آِتالَغ أھِل كم على جھاِدوأحّث((:ألصحابھ في قولِھ)أیادي سبأ(تضمین قین رِّفَ َتى أراك

  .)١())أیادي سبأ
رِّ ب للُمضرَ ُی ٌلثَ َم)أیادي سبأ(و       اً قین اقِتتف ا یُ  ران ن قصّ  َبصاحِ بم نصُّ  عروفٍةة َمھ م  ِةبفعل االشاریَّ   ،فأصبح ال

  . عنىنى الَمھ یقود إلى ِغانَّ إّال كثیفي والتكثیف وان كان إیجازا في اللفِظالتضمینیة ذا طابع اختزالي َت
ین المَ        ىً  َحأو ح ى معن ى   إل ارة إل ي اإلش ر ف ا عُ )یرِصَق(كبی رِهِم َفِروم ھِ  ن أم ع قوم رَ  م ین أم م ح ھم فل

و كَ   خزوَنم َمُكَل حلُتوَن):((... ع(بھم بعد ذلك،فقال لَّیطیعوه،وما َح رُ  یِرصِ َقطاع لِ ان ُیرأیي،ل ي إشارةٍ  )٢())أم  ،ف
  .على معناھا  تدّلمحة ،وَلٍةعروَفَم ٍةصَّإلى ِق ٍةدالَّ
ب على من أجَل قاَبِع لمن سألُھ بعثھ جوابًا تم بھ كتابًاحین َخ،)٣())ياء الكَ ر الدَّ آخِ ((لَثللَم ِھأو كما في تضمیِن       

  .ع وِیعدما ُبعثمان َب
د تمثَّ        ي ِتلق ة ف ة الداللی ت الكثاف ك التَّل ي َجل مینات الت وَصَعض ت النص ُر ل الُب َتزَخ ي َصر الدََّؤب ة الت عھا َناللی

   .ھَتوغاَی)ع(اإلماِم ال تحتاج سوى وقفة قصیرة لنرى قصَد داّلاٍت بكلماٍت ، ولخصتھا اإلشارُةالتلمیُح
داللي    قَِّلَتة في ذھن الُمركوَزَم لمعاٍن مفاتیَح منح النصوَصوھذه اإلشارات والتلمیحات َت        ف ال ل التكثی ي،وتمث

  .ِة المعاني َددََّعَتُم دت النصوص كفضاءاٍتى َغواإلرشاد،حتَّ صِحفة للَنَظَوفي األمثال الُم

                                         
  . ٥٩-٣/٥٨ج،)٣١(نهج البالغة،ك (5)
 . ١٦/٧٦ج د،شرح ابن ابي الحدی (6)
 . ٨١-  ١٦/٧٦ج المصدر السابق ،:ینظر (7)
  .))ریقالطَ  فیق قبلَ ن الرَّ ل َع َس ((و،))مى أصابن رَ ل مَ كُ  لیَس ((و،))المسفر الظَّ یَ  یداً وَ رُ  ():(ع(مثل قوله  (8)
  . ٣/٥٦،٦٢نهج البالغة،ج:ینظر   
  . ١/١٨٨ج،)٩٣(نهج البالغة،خ (1)
 . ١/٨١ج،)٣٤(المصدر السابق،خ (2)
 . ٢/٩٩ج،)١٦٤(المصدر السابق،خ (3)



  ٢١٠

تدعاِء        ى اس وم عل ا تق وص ھن دو ِح ٍةَثة أو حاِدّصِق والنص نص فیغ ي ال دالالتھا ف ذف ب ةً تق اني زم ن المع م
  .عنى العام للنص ك الَمَلالدائرة في َف

ا    النص النھجي،ومن مصادیق ذلك تضمینھ ألشعارٍ  ل دون الشِّعر فيَثعلى الَم لم یقتصر التكثیُف        دة كم عدی
اذج،ال ِس ّرَم ن نم ي ِتیَّم ي َبما ف ك الت اثَّل ارات داّل)ع(ھ ي ذاعَ بَِّعُم ،ولمحاٍتٍةكإش عریة الت اني الش ت رة،عن المع

 اِسالنَّ  َةب،وأمانَ ِرد َحقَ  دوَّلَعب،واِلد َكَق َكمَِّع على ابِن ماَنالزَّ ما رأیَتفّل):((ع(الناس كقولھ بیَن ت كأمثاٍلَرَشوانَت
  . )١())ینِقفاِرالُم مَع ُھقَتفاَر، َف ّنَجھر الِمَظ َكمَِّع البِن بَتَلت َقَرَغت وَشَكَنة قد َفت،وھذه األّمَیِزد َخَق

ي جُ  –حرف العطف الواو  بداللِة –ة ویَّت َسَعتاَبوَت ترادفت األحداُث        لٍ ف ان   راَوت صُ َم،رسَ ٍةوصوَلِم م للزم
ت َومن ھذه الخیانة التي َح)ع(اإلمام إلى ألِم َلَصَنالناس،ِل ت فیھ أمانُةرَبَخ ب في زماٍنِردو الذي َحب والَعِلالذي َك
ك كلَّ ِة روالِح ِبَلھ،من الَكذل ر  )٢(ق ّرَفك والَتَنوالَفاَب ن الخی و م سُّ)٣(،والخل ِة ٍذینِئِح ، نح ِبالَح بحرق ي قل  دث ف
  ) .ع(اإلمام

ا عُ خاِلن ُیَمب ِلضَرُی ٌلَثَم)ّنَجالِم ھَرَظ َكمَِّع البِن بَتَلَق):(ع(وقولھ        ھِ ِف َدھِ ف م ینَ حمِ ،وَی)٤( ی ھِ ّیَط ل ب ةً  ات  دالل
ھ فَ    لالعام  ن الجوِّدة ِمَمسَتزلة ُمخَتالل معنویة ُممن ِظ ُھَعتِبسَتبفعل اإلحالة إلى ما َی ذي جاء فی ر عبَّ لنص والسیاق ال

  .فیھ التضمین  َدَریاق الذي َون السِّشعرھا ِمسَتَن،باشرٍةغیر ُم صورٍةریر ِبَم عن واقٍع
  
  
  
  
  
  
  
  

ُّ غَ تَ :  عاَ◌َ راِب◌ِ  ِ ضمِ ة التَ اللَ ر دَ ی َّ  يفِ  عھِ واقِ ر مَ غیّ تَ ین ب   .ص الن
  

 . )١(يلغو نشاٍط أليِّ رئیٌس دٌفل ھي َھالكلمات،َب ة من وظائِفرھا وظیفة ھاّمّیَغوَت اللِةد الدَّعّدَت       
نصُّ        ارٌة ال ة متتاِب ٍلَمُج" ن َع عب ُھغّیَتَت،)٢("ع ا     ر مواقِعیِّبتَغ ر معانی زم معانیھ ات تلت ت الكلم ا،وإذا كان ھ

دة  َج ٍةداللیّ  أمام احتماالٍت المجاَل ھا في بنیة النص یفتُحالمعجمیة في النص،فأن التغییر في مواقِع د   –دی م فھَ ُت –ق
  .من خالل السیاق 

ل                     داللي فیھا،وأصبحت تمث ع العطاء ال ى تنوی ادر عل نھج ق ي سیاق نصوص ال ع التضمینات ف ر مواق وتغی
ارة      )ع(خصیصة من خصائص التضمین في كالم اإلمام نص ت اء ال ي اثن راه ف ا       ،،فن ھ یختم بھ ي نھایت وأخرى ف

  . نصوصھ
                                         

  . ٣/٧٢ج،)٤١(ك نهج البالغة، (1)
  .تفرقت  :شغرت األمة (2)
 . ٢/٤٠٩شرح ابن میثم البحراني،ج:ینظر   
  " .یر الَخ  َن ت مِ لَ َخ  : ةُ رت األمَّ غَ شَ : " ابي الحدید في شرحهِ  ویرى ابُن  (3)
 . ١٦/١٣٣شرح ابن ابي الحدید،ج    
  . ٣/٧٣نهج البالغة،ج (4)
  .   ١٧١:ص ، األول الفصل الباب الثاني،:ینظر   
  فوزي خضر،مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین لإلبداع الشعري،الكویت،.عناصر اإلبداع في شعر ابن زیدون،د  (1)
  .١٠٧:م،ص٢٠٠٤    

  . ٢١٨:اللغة والسیاق،ص (2)



  ٢١١

ُ دَ  -أ َّ الواقِ  ینضمِ التَ  اللة   .ص ع في اثناء الن
  

ن سَ  جزّ َتال َی زًءجِ  لیكوَن ضمین في خطب اإلمام،أو كتبِھا النوع من التَّر ھذُثَك        نصّ أ م ھِ وبنَی رد ال ى  ت ،إذ یبق
  .من النص  مل البناء والمعنى عند رفعِھكَتغیر ُم النصُّ

د          تطاعلق ًةوِجأن ُی)ع(اس ًة د عالق ا ضَ  وثیق ین م مینا ّمب ك التض افت تل ي استض وص الت ین  تنھ والنص ح
انٍ       ٍةَفكاِش نة كإشاراٍتمََّضفتتحرك المعاني الُم،بر التضمینخالن ِعیتدا ن مع ھ م ا تحمل نص بم ام لل  عن المعنى الع
  .         قصود َم الليٍَّد تدور المعاني فیھ حول محوٍر ًالتداِخُم نسیجًا دة لھ،عندئذ یصبح النصُّساِن
د   ٍةعامَّ فكرٍة التي تساعدنا في تكویِن ِملواِزاالستعانة باّل ھ دونراد من ذلك كلِّبمكان فھم الُم من الصعوبِة        عن

ا   وص وامتزاجھ داخل النص تعانِة)٣(ت یاق النَّ ،أو دون االس ى إدراك    "  بالس اعدنا عل ذي یس و ال د ھ یاق وح الس
ة       ة واالنتقالی اني العاطفی وعیة والمع اني الموض ین المع ادل ب مین الش    ّیِس،َو)٤("التب ین تض ك ب ي ذل عر،أو ان ف

  .ي صِّلمعنى السیاق الَن مًاتمِّل،فكالھما یأتي ُمَثالَم
دال،فالشطر   رديٍّسَ  یاٍقمن سِ ت ضِ ھا أتَ جد أّنطبھ َنِخ ىفي أحد )٥(عند النظر في تضمین االشطار الثالثة        

ھ  لِّ إنّ  متَ َعوَز (( :األول جاء بعد قول اء حَ  ي لك م بَ لى كلِّدت،وَعسَ الخلف أن یَ  َغھ ت ف ن ذ ی كَ ك ذلِ  ل ةَ  ك یس الجنای  ك فل
ٌ شَ  لكَ وتِ إلیك  علیك فیكون العذُر ایِ ى ُأتَّالمخشوش َح قاد الجمُلكما ُی قاُدإني كنت ُأ:وقلت ھاعارُ  عنكَ  رٌ ظاھِ  كاة  ))عب

)١(.  
اني ف         یاِق يوالث ھ س ا ُك:(قول ُتوم ُتي ُكن أنِّذر ِمالعَت ن ِھَع ُمأنِق ن داث لی اَنًاأح ذَّ ،فأن ك ھ نُبال ادي  إلی إرش
ِّ فِ ستَ د یَ وقَ لھ  نَبال َذ لوٍمَم بَُّرَف ُھتي َلداَیوِھ َّ ید الظ ُ ن   .)٢(ما استطعُت ا اإلصالَحإّل ،وما أردُتحصِّ نَ تَ المُ  ة
یسَ انَّ رَتوذَك(:(والثالث ورد في السیاق        ي وألصحابِ   ھ ل دَ ل تِ  َب كَتد أضحَ قَ ، فَل ا السیفُ ك إلّ ي عن د اس عبار ع
داءِ ب عَ ِلطَّبد الُمني َعَب یَتتى ألَف،َم ِّلَ فین وَّخَ ُم ِفیالسَّ لین،وِبناِك ن األع یالً ث قَ ب ا حَ ق الھَ لَحیَ  ل ن فسیطلبك مَ   لَمیج
  .)٣())دبِعسَتما َت نَكِم ُبقُرطلب وَیَت

ھ بحرفِ   !الشطر األول ارتبط       د وحَّ  )ع(ھالعطف،وكأنَّ  بما قبل ن          َدق ذي جاء م ذا الحرف ال ا سبقھ بھ ھ وم بین
ةُ  (بناه،الشطر وَم ِلأص یس الجنای ذرُ    ل ون الع ك فیك ك وتِ  علی كَ إلی كَ  ظاھرٌ  كاٌةشَ  ل ا عاُر عن ده      )ھ ا بع م وصلھ بم ث

واو  ت :(بحرف عطف أخر وھو ال ان دون         )وقل ھ بالزم ین المعطوف والمعطوف علی ي االشتراك ب درك المتلق ،فی
اني حِ  ٍةیَِّنَمَز ٍةَلفاِص وجودِ  ذلك الث ا ،وك ھ كالَم َممََّت یَنبینھم ومٍ َم بَُّرَف():ع(ھب َبال َذ ل تِف(،)ُھَل ن د یس ة نَّید الظِّوق

ى وجَ  َم(عناه،لَم مًامَِّت،أما الثالث فقد ارتبط بما قبلھ وُم) الواو(بحرف العطف َل،حیث وَص)حّصَنَتالُم دِ  َب دَتت ي عب  ن
  ... .ا لیًلث َقبِّفین َلوََّخُم یِفلین وبالسَّاألعداء ناِك ِنلب َعطَّالُم

ي ضَ  أّی)ع(ونجح        ا ضَ   مِّما نجاح ف ن شطٍر شعريٍّ     ُھَنمَّم ھُ َعآخر وجَ  م اعِ  ل ارِ   ًالف ي إظھ ى وإتمامِ   ف ھ، المعن
ة الشطر،     ھ بحرِفبَقما َسحین تعلق ما بعده ِب في استكمال بنیة النص السردیة ، مًاساِھوُم ن بنی ى   عطف ھو م حت

ومٍ  فوُسلیھا ُنت َعحََّش ثرٌةت ِأھا كاَنفأنَّ (():ع(في قولھ ؛ دًاواِح نسیجًا بدا النصُّ ا نُ ت َعَخوسَ  ، ق وسُ نھ  ، آخرین  ف
ً نَ  نكَ ع عَ دَ وَ  : ِةیاَمالِق یوَم یِھد إَلُوُعلھ والَماُل ُمَكوالَح ي سُ   الَخ مَُّلوَھ،  ھِ راتِ جَ ي حَ فِ  یحَ صِ  ھبا ن اب د  ، فیان طب في اب فلق

                                                                                                                                       
   ما نقصد بهِ )في اثناء النص:(لى النوعین األخریین فقط والقول،واقتصر عهُ أو كتبَ  هُ خطبَ )ع(لیس هنالك تضمینات بدأ بها  

ِ  تهِ لیس في بدایَ        . أو كثیراً  لیالً قَ  ص أو یبتعد عنهُ النَّ  ،وقد یقترب من وسطِ هِ ولیس في نهایت
  .م لوازِ ها من الَّ والمقصود بذلك الزمة السیاق،أو المقام،أو المقال،أو غیرِ  (3)
  .٦٤:دور الكلمة من اللغة،ص (4)
 .١٦٤- ١٦٣: ص المبحث األول، ، الفصل الثالث الباب الثاني،:ینظر (5)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك نهج البالغة، (1)
  . ٣/٣٩المصدر السابق،ج (2)
  .المكان نفسه (3)
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ومُ  حاوَل ، در األَوكِثب وُیَجالَع ُغستفِرَی طبًاَخ ُھفیاَل اِهللاو رَووال َغ ، ِھبكاِئبعد ِإ ني الدھُرَكأضَح اءَ  الق ورِ  إطف ھ  اِل ن ل
  . )٤( ))ِھنبوِعن َیِم وارِهَف دَّوَس ِھصباِحن ِمِم

  )ع(لكالمھ السردي  سیاِقالك في ِرشَتھا في اغلبھا جاءت لَتلألشطار إنَّ الحظ في تضمینِھوالُم       
  .)٥(عـِواضمن الَم عید في كثیٍرریب والَبیھ الَقوَعَنباشر ِبالُم غیِر ضمیِنح في التَّأوَض بصورٍة ى األمُروتجّل       

ي تشكیلھِ  المعاني وإتماِم ه في رسِمل دوُرَثولتضمین الَم        ره حضِ سَتحین یَ  ھا في سیاق النص ودور إبداعي ف
  ) .ع(ذاكرتِھقافي،فھو قوي الحضور في ثال وخزینِھ ِھمن حافظِت)ع(اإلمام

ھ المُ  رجع الذي ُیالَم" صِّیصة،فالسیاق ھو ھذه الِخ ثِلإلى السیاق نجده یشي بِم وعند العودِة        ي كي   حال إلی تلق
  .)١("للشرح اللفظي  أو قابًال ویكون لفظًا ة القوِلن من إدراك ماّدتمّكَی

ادیِقوِم        مینھ للَم ن مص ك تض ان ُی(لَثذل و ك اع لَقل ُرر أیِصط ھ)م ي قول د ُك):((ع(ف ُتوق رَت ن ذه أم ي ھ كم ف
ُ رأیي  خزوَنم ًملُك لُتَخأمري،وَن الحكومِة   .)٢()ناةین الُجِفخاِلالُم باَءِإ م عليَّیُتفأَب صیر أمرُ طاع لقَ لو كان ی

ي  م مخزونَ لكُ  خلُتَن(نجد بین الجملتین        ان یُ  (و)رأی و ك رُ  طاع لقَ ل ال اتصال،باعتبار انَّ  ) صیر أم ة   كم الثانی
  .بینھما  صَلالَو رَكجاءت لبیان األولى فَت

ھ         ن قول ام صفین     )ع(وم ض أی ي بع أنّ :((... ألصحابھ ف امِ  الشیطانَ  ف ي كِ ك ةِ م للَودَّ،قد قَ ِهسرِ ٌن ف ر ،وأخَّدًایَ  ثب
  .)٣() )م الحِقُكنجلي َلى َیحتَّ مدًاَص ًامدجال،فَصللنكوص ِر

دِّ ن ُیمَ ھ ِبد،فحالھ أشَبدِّتَریطان الُمصورَة لذلك الشَّ ُلَثأعطى الَم       ع    جالً ِر رخَِّؤدر،وُیللغَ  دًام یَ ق و رف للنكوص،فل
  .ین فِّفي ِص)ع(أصحابِھ في نفوِس ن العزَموِھالتي ُت ِھح كمون الشیطان وصورِتوضََّتلم َی التضمیَن

َفَقد  م واِهللاُكِب ن فاَزوه،وَمُمررُتن َغَم ِهللاوا غروُرالَم):(ع(في بنیة قولھ) لرمى بأفوق ناِص(لَثأو حین جعل الَم      
  .)٤()لناِص م بأفوَقُكمى ِبن َر،وَمباألخَی ھِمبالسَّ َفاز
 ، بعثھ إلى معاویة )ع( ة في بناء كتاب لھیَّبنات أساِسَل مثابِةكون ِبلَت ن األمثلِةِم شدًاَح نًاضّموكذلك في قولھ ُم      

ى ھجركناقل التمر إ ((:من األمثالفّض الداعي مسدّ ( ( ،)٥()) ل ى النض د حنّ ( ( ،)٦()) ده إل ا لق یس منھ دح ل  ق
  .، وجعلھا في جملة كالمھ)٧())
ان    ما في نصٍُّھضمیَنین عند َتیَّین أدِبنَسما ِجِھل بوصِفَثعر والَمالشِّ من القول أنَّ دَّم الُبّدما تَق وبعد بیاِن       ا یبقی م
  .قصودة َم ٍةیَّخارِج إلى سیاقاٍت مع اإلحالِةذلك النص، ین بسیاِقَطِبرَتُم
  
  
  
  
  
  
ُ اللَ دَ  -ب ِ ضمِ التَ  ة َّ  ھایةِ ع في نَ ن الواقِ ی   .نص ال
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  ٢١٣

ت التضمیناتُ           ابقة   لقد كان نص     –الس ا ال ین ثنای ر          –ب ذلك األمر حین یتغی داللي فیھ،وك اء ال ن البن جزءًا م
  .ھا فتصبح في أواخر النصوص موقُع

ةٍ  )ع(لھمن ذلك قو        ي خطب ھ لمّ   ف ي سمعھ  ا وقَ ل ارٍ  )ع(ع ف ن أخب یمن وطرد       ، ٍةَئیِّسَ  م ة ال د معاوی ودخول جن
ن ردِّ  ، عید بن نمرانبید اهللا بن عباس وَسیھ ُعَلعاِم اً خاِطم ُمَتم خَ ھِ وتثاقل أنصاره ع ا واهللاِ  ((ھأصحابَ  ب ودَ  أم  دُتل
  نمس بن َغارني َفمن َب فارٍس م ألَفُكلي ِب أنَّ

َ        مُ نھُ مِ  وت،أتاكَ عَ لو دَ  كَ نالِ ھُ                         )١()) میمِ الحَ  یةِ أرمِ  ثلَ مِ  وارسُ ف
  
ث  بما یعرف باإلسقاط النفسي  نھا بقول الشاعر،ر َعبََّع ٍةَیمِنھ في ُأھ كلَّص كالَمخََّبھذا التضمین َل)ع(ھوكأنَّ       حی

  .ما نُھِم لٍُّك وقِفعن خصوصیة َم ِرَظالَن ضَِّغ،ِبھا یختلج قلَبمََّع تعبیٍر أصدَق رًاعبِّه ُموجَد
ي خطبتِ   ھ إلیھا،َكرید إیصالَ ُی قي إلى نتیجٍةتَلل الُموِصوقد ُی       ا ف ا     ِھم ا فیھ ي دع دِ   -الت د حم ن   ِھیھِ نِزوَت اِهللا بع ع

فات  ل والسَّ –الص داء بالرس ى االقت ي َھإل اِلِھدِییر ف ھاد بح طفىالُم م،واالستش ھ(ص ي)ص وآل ذه  ف الدنیا،ونب
ا،فھو  ِفلزخُر ھ (ھ م یضَ  ):(ص وآل ى حَ َع رًاجَ ع َحل م مِ ربِّ  َيداعِ  ،وأجاَبِھبیِلى لسَ ضَ ى َمتّ ر َحَجل  َة اِهللانَّھ،فما أعظ

د   ِعن راِقمَ  یُتحَیى اسَتتَّذه َحتي َھَعدَرِم عُتلقد رقَّ ھ،واِهللاَبِقأ َعَطَن دًاوقاِئ ُھَعِبتََّن فًاَلَس لینا بِھَعأنعمَ  نا حیَنعنَد ا، ولق ھ
  .)٢() رىالسُّ القوُم ُدحَمَی باِحالصَّ نَدي،فِعّناعُزب َع:نك؟ فقلُتھا َعُذنُبأال َت:قال لي قائٌل

اعِ   باَلغًةم،ُمَدر الَقؤخَّسر ھو ُمَكَف فتٍحب ِیِق،والَعِھدِیسیر بَھه وَنطَوع َخِبتَّأي َن:ھَبِقأ َعَطَن        ي اإلتب ى  والسِّ  ف لوك عل
  .)٣(مھ َدر َقطأ مؤخَّنا َنى كأنَّتََّح، طوةُخ طوًةه ُخَر،نقفو أَثالطریقِة

  
ِ الصَّ  ندَ عِ  ((:م إحدى خطبھ بالتضمینَتواخَت        ذي  َثبھذا الَم ت الخطبُةَصخُِّلَف، )٤( )) ىرَ السَّ  ومُ القَ  حمدُ یَ  باح ل ال
  .بعد حین  جھدِه قى ثمرَةیَلوعند ذلك َس یًال،یر َلالسَّ ھ فينفَس َبن اتَعَمم َكیكون حالُكھ فَسلَّم ذلك ُكلُتَعإن َف: نى َع
ھِ  " ي ر الدواء الكَ آخِ " ل َثھ بالَمم كالَمَتین َخِح ُھثُلوِم       ي جواب ن سَ  ِل ف ي م  ن أصحابھِ مِ  ألُھم  َبن أجلَ مَ  ِةبَ عاَقف
ا  َت ٌةون، وفرَقَررى ما َتَت ٌةفرَق:مورلى ُأَع –ك رِّإذا ُح –ن ھذا األمر ِم الناَس إنَّ... ():(ع(لى عثمان، فقالَع رى م

ذا وال ذاك فاصبِ  ال َت ٌةون،وفرَقَرال َت اسُ  ى َیتَّ روا َحرى ھ دأ الن وبُ ،وتَقھ ا َعواِقَم ع القل وقُ وخَ وُت ، ھ مِ ُم ذ الحق  ٌةَحس
أتیكُ ي،وانُظوا عنِّدُأفأَھ اذا ی ِھروا م ري،وال َت م ب وا َففَعأم ِقوُت ًةوُِّق ُععِضَضُت ًةعَلل ًا ُثوِروُت،ًةنَُّم ُطس  و وھن

  .)١()) يُّالَك واِءالدَّ ُرآِخَف ًاّدد ُبم أِجوإذا َل،َكمَسما اسَت األمَر كُِأمسوَس،ًةلَِّذ
  
ك أوضَ    ِةاختالف األمَّ   بعد بیاِن        ي ذل رَ  ح أنَّف رُ       األم أتي أم دما ی ا أرادوا عن ى م بذلك،وسیمسك   ُهسیؤول إل

وى ل ِسُقألوه،ولو لم َیا َسّمَع وابًاَج ُلحِمَی ي،وھو قوٌلن ذلك فأن آخر الدواء الَكِم دٌّك،وإذا لم یكن ُبمَساألمر ما اسَت
  .نھ في أواخر النِّصوص مَّلخیص واالختزال فیما َضالتَّ د داللَةِجنا َنن ُھ،ِمالجواُب ِمِھُفذلك َل
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  ٢١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َ  ثُ بحَ المَ      َخصائِ :يانِ الث ِّ الفَ  صُ ال ِّ ن ُ ی    . ة
   

دّ  ، الفني ھو الذي یزید من روحیة النص الجانَب إنَّ        ةِ باألخِی ُهویم ة        ل ین اللغ د الفاصل ب و الح ل ھ واإللھام،ب
  .عیاریة واللغة األدبیة الِم
ا       ة َعیَّ ز بخصائص فنِّتمّی – تعالیًاا أدبیا ُمّصباعتباره َن –والنص النھجي         ى م ذا األمر عل س ھ د انعك دیدة،وق
ت بھ حدود التشبیھ واالستعارة  بھذه ألخصائص، تخّط –التضمین  بر آلیِةِع –ثل،إذ اصطبغا أو مََ عٍرنھ من ِشمََّض

  .ختلفة كالمستوى الصوتي والمستوى البالغي ة الُمیَّنِّیات الَفَوسَتمن الُم ضاءاٍتفي َف تُھَلوالكنایة وأدَخ
  .ھا ت تحت أقساِمَوالمستویات،وانَض لَكعت بین ِتوزَّوفي ضوء ذلك نجد الخصائص الفنیة ھذه َت       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    .ي وتِ وى الصَ المستَ :الأوَّ       



  ٢١٥

فُ          مین  وألتوظی ي التض وتي ف ھ  الص مِ  دوٌر ل ي رس ائص المُ  أساس ف ن الخص ٍض م ن  بع ھ،وتنتج م زة ل می
ا سوف یُ   الئِ ُم ي سیاقٍ ع بعضھا،وف مة مَ ِجنسَ ُم سواھا في تراكیَب دوَن اختیار مفرداٍت ذا م لِّ م لھا،وھ  ط الضوءَ س

  .علیھ في ھذا الجانب 
  

َّ  ین وضمِ ین التَّ ي بَ وتِ م الصَّ التالؤُ  -أ   . ھُ ن لَ اضِ نص الحَ ال
زَ ن بِمُكما لم َی بتضمیٍن اإلتیاَن إنَّ         نصّ    ٍلع اء ال ن بن ھ،في داللَ الحاضِ  ع ھِ ن ل ل ثَ ،أو موسیقاه،فالشعر أو المَ ت

  .النص  عن سیاِق یِننزوَعدین،أو َمجرَّما ُمِھؤتى ِبران ال ُیحَضَتسحین ُی
ین حروف مُ    دِمم الصوتي من َعق التالُؤیتحّق        افر ب ردات التَّ وجود تن ھ، وبفضلھِ     ف وارد فی  ضمین والسیاق ال

ذه الفر ینُھن التفریق َبمِك،وال ُیمن البناء الموسیقي للنّص ءًاجز یغدو التضمیُن ات الجَ ما لوال ھ اس   یّ ِلوق ین األجن ة ب
  :ین ھماَدوِرة في َمالفنّی ُةیَصصِّلت ھذه الِخ،وتمثَّ جتمعة في النصِّاألدبیة الُم

  
َّ یقَ وسِ ع مُ م مَ الءَ تَ یَ ین لِ تضمِ یع ألَ طوِ تَ  -١     َ ى ألن   .ن ضِ ص الحا

      
راً م َخھِ لني ِبفأبِدئموني،ھم وسَ مُتِئم وسَ ُھلُتَلي قد َمم إنُِّھالّل():(ع(من ذلك قولھ         دِ نُھمِ  ی ي، نِّ ِم ًاّري شَ م بِ لُھم وأب
  م َنَغ ني فراس بِنن َبفارس ِم م ألَفُكي ِبِل أنَّ ُتّدَدفي الماء،أما واهللا لَو لُحماث الِمم كما ُیُھث قلوَبھم ُمالّل

  )١()) میمِ الحَ  ةِ یَ أرمِ  ثلُ مِ  فوارسُ        مُ نھُ مِ  أتاكَ  وتَ عَ لو دَ  كَ نالِ ھُ                     
ي تَ          د المتلق ردات ملحرف المی  زًایَِّمَتُم دًاواجِ إذ یج ي المف ي، نِّم،ِملُھم،أبِدنُھم،ِمِھئموني،ِبتھم،َسئَمللتھم،َسَم:(،ف
ده بَ  عٍرن شِ مِ )ع(نھمَّن فیما ضَ عَُّم،وعند الَت)ينِّم،ِمُكاء،أما،ِبلح،الَمماث،الِمم،ُیُھلوَبث،ُقُم اً نج اً طاِف یت یم   رِفبح  ح الم

لِ  )یمِم،َحِةَیثل،أرِمم،ِمنُھِم:(ل في المفرداتمثَّھو األخر،وَت ذا التساوق وكأنّ    ،فأصبح بفع ةٌ ھ نّ مِ  ھ قطع ص، وال ن ال
  .بینھما،سوى الوزن والقافیة  فرَق

اعٌ تحقَّ َی التضمین والنّص فرداِتوبھذا التالؤم بین ُم         ذي  االنسجام الصوتي ال   "  النَّ موسیقيٌّ  ق إیق داخلي ال
اتِ  ودالالِت وافق الموسیقي بین الكلماِتع من التََّبنی ین الكلم و المُ عضِ َبِب ھا أو ب اع  وصِ ھا ھ ى اإلیق وسیقي  الُم    ل إل
")٢( .  

ھم لِّّدت،وعلى ُكَسَح لفاِءالُخ ي لكلِّإّن مَتَعوَز(:(إلى معاویة وابًاَج بِھ لھ بعَث في كتاٍب)ع(ومثل ھذا في قولھ       
  .)٣())ھاعاُر نَكَع ٌرظاِھ كاٌةلك َشذر إلیك،وِتلیك فیكون الِعَع نایُةالِج فلیَس َككذِل ن ذلَكُكفأن َی! یتَغَب

: (  ّصـالن فرداِترف الكاف الظاھر في ُمَح ھ في حضوِرضاَفالذي اسَت قطَعن الَممََّضالُم طُرالشَّ َقحیث واَف       
  ).إلیَك ، كونَی ، لیَكَع ، كذِلَك ، كذِل ، نُكَی ، لھمُك ، لُك
  

ق نَ  فرداِتعلى اختیار ُم مًاقاِئ ًایَّصوِت مًاالُؤي للنص ھنا َتتلقِّف الُمستِشَی       یقِ  ٍقسَ سارت والنص وف د  موس يٍّ یرف
  .عن الداللة فیھ  تأثیرًا قلُّة فنیة ال َتمَحَلالمعنى ِب

ھُ َلوقد َب ، ةعاملھ على الكوف ، ألبي موسى األشعري)ع(لھ ومن كتاٍب       ھ تَ  غ یطَ عن اسَ  ثب ھ     الن ن الخروج إلی ع
ك وَع ھو لَك وٌلنك َقني َعَغَلد َبَقعد َفا َبأّم... (:(أصحاب الجمل م لحرَبُھدَبلما َن إذا قَ   ، لی ك رَ  َمِدف أرفَ  علی ع سولي ف

 نََّیؤَتلُت اِهللا د،وایُملت فأبُعفشَّان َتو ، ذفأنُف قَتفأن حقَّ ، كَعن َمب ِموأنُد ، كحَرن ُجج ِموأخُر ، كَرئَزد ِمك وأشُدیَلَذ
دُ ط ُزخلَ ى ُیتَّ ك َحتَروال ُت ، ن حیث أنتِم اثِ  َكب ي قِ ى ُتعجَ وحتّ  ، َكِدبجامِ  َكبُ وذاِئ ، َكِربخ دَ ل ف ذَ وَت ، كِتع ن ر مَ ح

  .)١(...)) كلَفمن َخ َكِرَذَح، َكَكأماِم

                                         
 . ١/٦١ج،)٢٤(خ ، نهج البالغة (1)
  . ٣٦:  صدار صادر ، بیروت ، ،  إبراهیم عبد الرحمن محمد. د في النقد العربي،الشعر قضایا  (2)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك ، نهج البالغة (3)
  . ٣/١٣٣ج)٦٣(ك ، المصدر السابق (1)



  ٢١٦

ةً كَّالذي َش ق النّصواِفبما ُی ِھبعد صیاغِت)  یبم یذِ خثر أدري أیَ ال یَ (  )٢(ل َثفي الَم وقع التضمیُن        ل الكاف نھای
دَ  ، كتُرَت ، كَعَم ، كحَرُج ك،َرئَز،ِم كیَلَذ ، لیَكَع ، َكَل ، نَكَع(ِھفرداِتوُم ِھمن عباراِت لكثیٍر ًةیَِّعَجَس  كأمامَ  ، كَتقع

  ) .كلَفَخ ، كذًر، ِح
اثِ  ط ُزخلَ ى ُیتَّ ك َحوال تتَر :(ھَتصیاَغ یدًاِعالنص فقال ُم ىوسیقتناسب م ٍةیَِّظلِف بصیغٍة)ع(فأورده       دك بخ  ، كِرب

تظِ و اآلن ُمما ُھ نََّبضِرَیوِل ، نََّطلَِّخُتك وِلحاُل نََّدفُسلَت"  :ومعنى ھذا المثل ، )كِدبجاِم َكُبوذاِئ ن  ن رِ    م م  ،)٣("ك أم
ي شرحِِ   أو كما یرى ابُن ا مَ  ُھھ إنَّمیثم البحراني ف ا عَ  ى بِھنَّ َك" الن َثم یطِ ن َخم دیرِ بالتَّ یِةاِفالصَّ  ِھأحوالِ  ل ھ تِ زَِّعَك ،ك

  .)٤(...)ِھِتبصعوَب ِهأمِر ِةوسھوَل،  ِھمَِّغِب ِهوسروِر ، تِھلَِّذِب
ھ        ان ب ا  –واإلتی ة إنَّ –أو بھم ذه الھیئ و ِحبھ ا ھ ُھ رٌصم اظ والَج)ع(من ة األلف ى مالءم ِھعل دان  ري ب ي می ف

ا ستحض  )الكاف (لصِ تَّمیر الُمر عبر الضَّباِشالخطاب الُم بصیغِة ھًاجََّوُم الكتاُب ا كاَنص،إذ لّمموسیقى النَّ  ر،تراھ
  .رةثَِّؤرة،والُمباِشل وفق ھذه الخطابیة الُمَثھذا الَم

  
  
  
  
  

ُّ تَ  -٢   َّ أث ِ اضِ ص ألحَ ر الن   .ین ضمِ سیقى التَّ موُ ن ب
ین َمعَلل ذلك في َمثَّتَمإذ َی ، حین یكون جزءًا من بنائھ الموسیقي ن في موسیقى النّصمَّا َضم ویجري إسھاُم        
نصِّ   وأخرى یشترك في تشكیلِ  ، َنٍةتواِزُم ٍةیَّموسیِق في بناء ھندسِة یشترُك فتارًة ؛ ینَحواِض اسِ  موسیقى ال  كالجن

  .ال َثَم
ذاھِ ُكب ِبذَھَت أیَن( ():ع(ُھل قوُلم األوَّعَلمن الَم         ھُ وَت ُبم الم دَ وَت ، یاھبُ م الَغكُ ِب تی نَ   ُبواِذم الكَ ُكُعخ ن أی  ؟ وم

وبَ م وأحُضُریُكاِنبََّرن عوه ِمِمفأسَت ، ابإّی ٍةیَبَغ لُِّكوِل ، تابِك ٍلَجأ لُِّكِلكون َفؤَفى ُتون وأنَّؤَتُت وا إن ضُ یِقم واسَتُكوه قل
م األمَ   َقفلقد فلَ  ، ھھَنر ِذحِضولُی ، ھمَلع َشِمجَتولَی ، ھأھَل ق رائٌدصُدولَی ، مُكِب َفَتَھ قَ ر َفلك  رَفھ قَ فَ َروَق ِةَزَرالخَ  ل

  . )١())ھَبراكَِِم ھُلالجَّ كَبوَر ذُهمأَخ ُلند ذلك أخذ الباِطِعَف ، ِةمَغالصَّ
ده     ،وعند إمعان)ھأھلَ  صدق رائدٌ لیَ (و) ابإیّ  یبةٍ غَ  لكلِّ ):(ع(وقع التضمین في قولھ         نص نج ة ال النظر في بنی
ى اشترَ  ٍةتوازَنُم ٍةسجوَعَم َمٍلبین ُج عًاوزَُّم دٍ  ٍعَجت بسَ َك،فالثالث األول م بجُ )بواِذب،َكیاِھذاھب،َغمَ :(واح ین تَ مَل،ث
 ٍةیب َغ تاب ولكلٍِّل ِكأَج لكلِّ:(تانَنتواِزتان ُمسجوَعا جملتان َمم،تتبعھ)توتون،تؤفكون:(بالمفردتین اسجوعتین انتھتَم
  .ثل ھذه الوتیرة على ِم ،وھكذا یسیر النصُّ)ھھَنملھ،ِذھ،َشأھَل:(تھي بالمفردانَتخر َت،ثم ثالثة ُأ)ابإّی

َك        ذا ش میناُتوب زََّتال َی ءًازِج لت التض اٍءج ن بن یَق أ م ك االّتموس الل ذل نص،من خ ل تزان،والى ال ب لیمث ناس
  .صوتي ال م و سیاَق النّصِجنَسَی ًایَّإیقاِع ًاظھرَم

اب ولِ ِك أجلٍ  لكلِّ –االستنكاري والتقدیم  وقد اخذ االستفھاُم        لِّ ت دات المُ  –اب ة إیّ یبَ َغ ك ا   ّوَنَتوالتوكی عة دورھ
  . ِھالنص وتلوین دالالِت في توحیِد

ھامُ         رر إس مِ   وتك ي رس مین ف ذا التض ل ھ نصّ  مث یقى ال فھِ   موس د وص ھ عن ي قول ت ف یھم        (آل البی عل
 ھ ،أھلَ  ق رائٌدصُدقوا،فلَیسَبتوا لم ُیَمن َصوِا ، قواَدقوا َصَطإن َن حمِنالرَّ نوُزم ُكوُھ ، قرآناُل فیھم كرائُم( ):(السالم

ا یَ  ، مِدنھا قَ ھ ِمفأنَّ ِةَراآلِخ ن أبناِءن ِمُكولَی ، ولیحضر عقلھ ا مَ  ضمینُ ل الّتمثّ ،  )٢()..)ب لِ نَقوالیھ اً لَمھن یقِ  ح  ًایَّموس
  .د مع معنى النص وألفاظھ وحَّا َتمیًلَج

                                         
  . ٢/٢٨١ج ، مجمع األمثال :ینظر  (2)
 . ١/١١٠ج ، جمهرة األمثال :وینظر   
  . ١٧/١٩٠ ، شرح ابن ابي الحدید (3)
  . ٢/٤٧٥ج ، شرح ابن میثم البحراني (4)
  . ١/٢٠٨ج،)١٠٤(خ ، ةنهج البالغ (1)

  .٢/٥٨،ج)١٥٠(المصدر السابق ،خ (2)



  ٢١٧

كَّ  الثاني في ِت علُمل الَموتمثَّ        ي ش ین مجموعاتٍ   لت واسطةً لك التضمینات الت ةٍ وِّتَلجعیة ُمسَ  ب ةِ   ، ن  لتكون بمثاب
ھِ  لھ بعثَ  في كتاٍب )ع(كقولھ ، قات بین تلك المجموعاتَلنَطأو ُم ، استراحاٍت نِ   ب ى اب ن  مِّ َع إل د اهللا ب اس   ھ عب عب

وھذه األمة قد  ، تَیِزقد َخ اِسالنَّ َةوأمان ، بِرد َحَق دوَّوالَع ، بِلد َكَق َكعمِّ على ابِن ماَنالزَّ ا رأیَتفلّم:((... بًاعاِتُم
ع الخَ   ُھنتً لین وُخخاِذع الُمھ َملَتَذوَخ ، ینِقفاِرمع الُم ُھقَتففاَر ، نَِّجالِم ك ظھَرمَِّع البِن بَتَقَل ، رتَغت وَشَكَنَف  ینِناِئم

  .)٣( )...)یتأدَّ وال األمانَة ، آسیت َكعمَّ ، فال ابَن
  

  :ضمین لمعنى قول معن بن أوس جاء الّت        
َ  نِّ جَ المِ  ھرَ ظَ  ھُ لَ  بتُ لَ قَ                    َ لَ ف َ  رَ إّال  لى ذاكَ م      عَ دُ م أ   )١( لُ وَّ ما أتحَ یث

طًةمثَّو          یَن ل واس جوعةَمل الَمالُج ب ي )رتَغت،َشَیِزَخ(،)بِرب،َحِلَك:(س مین ھ د التض رى بع :        واألخ
اِئقین،خاِذفاِرُم( أّن)یتیت،أدَّآَس (،)نینلین،خ ةٌ  ،وك مین نقل یقیَّ  التض الت مُ ِم ٌةموس اِبَتن نق اً ي َتعِط ھات لُتش  نویع

  . جام وانِس ٍنواِزن َتھا ِممع ما ِب لوینًالھا،وَت
ھ         ذلك قول یم مُ  حابِھألص)ع(وك د التحك ًاوبِّوُم رًاكَِّذبع ا َب... (:(خ ُدأم أّن ع یَةَم ف اِلح الشِّاِصالنَّ عص م فیق الع

د كُ ب النَّعِق،وُتیرَةث الَحوِرب ُترَِّجالُم تُ دامة،وق ذه الحكومَ  رُتأمَ  ن تُ َخأمري،وَن َةكم ھ ان   خزون رأیِ  م َمكُ َل ل و ك ي ل
الِ باء الُمِإ م علّيیُت،فأَبأمُر صیٍرطاع لَقُی اة والمُ ین الجُِّفخ ابَ تَّصاة،حَ ین الُعِذنابِ ن دُ الِّ نَّھ،وضَ صِحبَن ُحاصِ النَّ ى ارت  زن
  .)٢( ))دحِھَقِب

ُ :(اذ جاء التضمین          ان ی و ك اع لقَ ل رُ  صیرٍ ط دِ  كواسطةِ )أم ة یرة،َنَح:(یَن األسجاع بَ  العق     و)يرأیِ يَ،أمِر(،)دام
  .ص في النَّ ًایَّصوِت جامًات انِسَقَلتي َخال)ُھدَح،َقُھصَحَن(،)صاةناة،الُعالُج(

ُّ تَ  -ب        . ي انِ ر ألمعَ یّ غَ لتَ  عاَ◌َ بَ ین تَ ضمِ لتَ ایقى وسِ ر مُ غی
نصّ   ِب ضمیناتُ ر الَتغیََّتَت         ر موضوع ال نصُّ    ُھألفاظُ  شتدّ َتضیف،َفسَتالُم تغی ان ال ا ك ي مَ  حیثم  جرِ عرض الزَّ ف

د والَووالتَّ ة عید،وَتھدی اب ھادئ د النَّنس ح والَمعن ة والتَّوَعص نخفُض ِھذكیر،ترتفع بقوِتظ ًة وت وِر ھامس د ِهبفت ،أو ق
  . بین صیغة وأخرى  ِھبمواضِع ر النصُّغیََّتھا األولى حین َییرِتثم یعود بھا إلى ِس د إلى ھدوٍءیرَت ثمَّ ًةتكون قّو

ع        وتلك واحدٌة         ا یتمت ة للتضمین،والمتلقي ھن ن الخصائص الفنی وِّ   ِع موسیقى النَّ وِّتنَ ِبم ع بتن ا یتمت  ِعص،مثلم
  .الصوتي فتكمل بذلك أدبیة النص  التعبیر األدبي ونظامِھ تواشٌج بین طبیعِة وینتج عن ذلك أیضًا ، عانیھَم

ردّ  شدیِد في جواٍب        ا اتّ    الوقع بعث بھ إلى معاویة ی ى م ھ عل ھِ  ُھھمَ فی ا    ٍدسَ ن َحمِ  ب یھم ق ل للخلفاء،وتحامل عل
أن یَ َغم َبِھلِّدت،وعلى ُكَسَح فاِءَلالُخ لُِّكي ِلإّن مَتوزَع... (:( یسَ ذِلن كَ كُ یت ف ةُ الِج ك فل كَ  نای ون العِ   علی ك   ذُرفیك إلی
ٌ شَ  لكَ وتِ    .)٣()) ھاعارُ  نكَ عَ  رٌ ظاھِ  كاة
مینًا        ر تض طٍر استحض ٍت لش ن بی اِكُی م َردَّل ِحش اِیوُی دِّة ال ا ُهَرس ع،فیھ ن  ًةّوید ُقویزداد التص تدعاه م ا اس فیم

ردِّ       الحِ  تضمینٍ  ك ال ي ذل ھ ف د ل ى التھدی ال  ق حین وصل إل ي وألصحابي عِ   انَّ  رَتَكوَذ):((ع(فق یس ل دَ ھ ل ا إّل َكن
ِّلَ فین وََّخُم وبالسیِف ، ینِللب عن األعداء ناِكطَّالُم ني عبِدَب تى ألفیَتعبار َمبعد اسِت كَتد أضَحَقفَل السیف، یالً ب ل َ  ث ق

  .)٤( ))لمَ یجا حَ ق الھَ حَ یل
دیدة المُ           ة الش روف االنفجاری اد الح ن الغَ عِربازدی ة ع ب وعَ ب ا الرِّ مَدض ا ضَ ، ض ا فیم  )ع(نھمَّازداد مثلھ

ث اء(حی اء ، الب اف ،  والح یم، والق اء ، والج ي ُت )والت ي َمألّن ، ةوَّة والُقدَّوحي بالِشوالت ردِّھ ف ام ال تنكار  ق واالس
  .عید والَو

ع السیاق، وجاء َم مًاالِئَتالبیت ُم لشطِر جاء التضمیُن ٍةصیَرَق ٍلَمن ُجن ِموََّكَت –في اغلبھ  – ا كان النصُّولّم        
ھ، وأسھمت نبراتُ     ًاكاس انِع ُلمثِّ م ُیتالِئ،وھذا التراكم الصوتي المُ ٍةویَّقَِ ٍةیَّعوِرُش را عن حالٍةبَِّعُم وارد فی ا  للسیاق ال ھ

  .صورة المعنى للمتلقي  شِففي َك
                                         

  . ٧٣-٣/٧٢،ج)٤١(ك ، ر السابقالمصد (3)
  . ٢/١٩٨ج ، المستقصى في أمثال العرب (1)
  . ١/٨١ج،)٢٤(خ ، نهج البالغة (2)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك ، نهج البالغة (3)
  . ٣/٣٩ج ، المصدر السابق (4)
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نص یُ           اع ال ى ویُ  إیق اِیساوق المعن ھ مُ   ، هُرس و مثل لُّ ، سریعٌ  تالحقٌ فھ ھ مُ   ك ا فی ي  ، ك َتحرِّ م اع اللفظ واإلیق
  .ة وَّة والُقدَّفي الِش لُھ مًانھ داِعمَّة وجاء ما َضوّییحة الَقیكشف عن ھذه الصَّ

د  َح في ساحِة یَلِق –جزي الِر بوزنِھ –وكأنھ  شدیٌد حازٌم ِھونبرت وإیقاعِھ فالشطر في حروفِھ         رب وقتال ،وق
ي ھِ      بِھَخوصَ  زاد في سرعة النّص س المتلق ي نف ر ف ةً وَر ًةّزفتثی اد نتقطَّ  س حتَّ وّجوَت،ھب اً وَخ عراً ع ُذى نك ذه   وف بھ

  . قبل السمع  وسیقى القارعة للقلِبالُم
الَء        نصُّ َمت میُنوالّت ال ي ت ض ویِرف َھَم ص ي نَ وَِّرُم ٍدش ذ ف س الُمع یأخ ي َمَلَتف اعُ ه،وبَتأخَذق د إیق نص  وح ال

  :عنى قول األعشى ،وھكذا األمر في تضمین َمدًةواِح ًةطَعومعناه،فأضحیا ِق
ُ  الَء◌َ ى مِ شتَ في المَ  ونَ بیتُ تَ                        ُ ب َ م غَ كُ اراتُ وجَ     كم  طون ِ ى یَ رث   )١( صامائِ خَ  تنَ ب

ھا فمضى إلیھا فدعاه من أھِل وٍمِة َقلیَمإلى َو َيِعھ ُدا بلغھ انَّعلى البصرة لّم إلى عاملِھ ُھبعَث )ع( لھ في كتاٍب        
ھِ  داء ب رٍة لالقت َن بنب ِرالزَّ م اب الشَّ والِع ج ات أن َیولِك:(... دیدت ي َھغلَبن ھیھ ودني َجن ى َتَشواي،ویق ر خّیعي إل

ي القرص وال عَ    ن ال طمَعة َمماَمأو الَی بالحجاِز علَّوَل ِةَماألطِع ھ ف دَ ل ھ بالشَّ   ھ تُ َبل اً ِم ع أو أبی  طونٌ ولي ُبوحَ  بطان
 معُھا سَ مّ ھ وعدم رضاه عَ ِبَضقدار َغح عن ِمفِصُت )والراء، والطاء ، والتاء ، فالباء( ، )٢(...)ى رََّح ى وأكباٌدرَثَغ

  . الولیمة  عن تلَك
نصّ     )ىرََّح ، رثىَغ(المفرداُت        ردات ال ع مف ات َھ(تنسجم م ردات    )وايھَ  ، یھ ن المف ا م ث    ، وغیرھ ن حی م

ى وَ والدالّ  ، العالیة غمِةذات النَّ ویلِةد الطَّالَم ھا بأصواِتانتھاِئ رةِ ة عل دُّ    ِتالموسیقى ورخامَ  ف رتبط بال ي ت ا والت  عاِءھ
  .)٣(والخضوع

  : الشاعر  بقوِل ِھم لكالِمقدَّ ُمواألَل زُنھ الِحلّفَی وٍّوبَج       
   لِ ـلین ذا اإلناء قَ مِ  رٍ ضَ ى وَ لَ عَ     ي ــنإنّ  مروُ یاعَ  یرِ الخَ  أبیكَ  عمرُ لَ                      

ّن أنَّ  ي واِلمن وانِّ الَی َعَلقد أطَّ سرًاُب ئُتنِبُأ:(فیقول ِمواألَل ن الحزِنِم ھ بعد ذلك على وتیرٍةلیأتي كالُم          ھ ألظ  ل
  . )١(...)م ُكقِّن َحم َعُكُقَفرُّھم،وَتِلم على باِطِھماِعم باجِتنُكون ِمداُلُیم َسالقو ھؤالِء

نصّ مِّم ھنا فیما ُضویتراءى التالُؤ         ي     ن وال اق ف ك الطب اعِ (ھو ذل اِطھم،حَ (،)م،تفرقھمِھاجتم دو   )قكمب ذي یب ال
ت المُ  ما مع اإلیقاِعنسِجُم اع یُ  ،نمَّضَ في البی دُّ فاإلیق ةِ ن سِ مِ  مًةسِ  ع ة  مات اللغ دّ  )٢(العربی ان اش ي   روزًابُ  ،وإذا ك ف

ِلتحقَّھ َیعر،فأنَّالشِّ اس والطِّع والجَِّجالَس ق بفع اق والُمن یقیة  واَزب ائل الموس ن الوس واھا م ة وس ین  )٣(ن ل ب ،فالتماث
  .)٤(وتِيالصَّ مات األسلوبیة  لإلیقاِعالسِّ ىالتركیب أحد فرداِتُم
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . ١٩٣:ص ، دیوان األعشى (1)
  . ٣/٨٠ج،)٤٥(ك ، نهج البالغة (2)
  عبد الواحد المنصوري،رسالة ماجستیر،كلیة اآلداب،جامعة البصرة،.ة القرآن الكریم،داإلیقاع أنماطه ودالالته في لغ:ینظر (3)
  . ١٥٢: ص م،١٩٩   
  . ١/٦٠ج،)٢٤(خ ، نهج البالغة (1)
  . ٣٥:ص ، فقه اللغة العربیة:ینظر (2)
  . ١٠١: ص ،بغداد،"٣"،عمجلة الطلیعة األدبیة فلیح كریم خضیر،.د ،)ع(األسس الجمالیة في خطبة الجهاد لإلمام علي:ینظر (3)
  .  ٩٠:م،ص١٩٩عواطف كنوش،رسالة دكتوراه،كلیة اآلداب،جامعة البصرة،.األسلوبیة في دراسات اإلعجاز القرآني،د:ینظر (4)



  ٢١٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     َ ً انِ ث   .ي الغِ وى البَ ستَ المُ :  یا
ول الشِّ           د دخ احةِ َثعر أو الَمعن ي س نّص ل ف ان مَ   ال مین یجلب ي بالتض ا خصائصَ عُھالنھج طبغ ُھم ما فیص

ن ُصُھبھما،فیعكسان مالَ  ا م اَح ٍرَوم دت االنزی یِم ، ، اعتم ق بالتَّجس خیص والتَّوالُمَتحقِّ ا ُیرافقُھمش ور  اوم ن ص م
  .َتلون ِبَتلّون فنون البیان من استعارٍة ، وكنایٍة ، وتشبیھ َبیانیٍَّة َت

ھ     فِدسھمان في َرما ُیللمعنى إنَّ رٍةباَشوأصابٍة ُم وإیجاٍز من انزیاٍح ُھحمالَنوھما بما َی        نص،أو یجعالن صور ال
  .امالبیاني لھ یِفالطَّ أللواِن سًاعاِك
ى  وصِ ا ُیّم،وھذا ِم)١(شبیھالتَّ سِنالمعنى وُح ز المعنى،وإصابِةإیجِا:ھيثالث،  صاٍلركان في ِخشَتھما َیإنَّ        ل إل
  . األدبي  ِلَممال في الَعالجَّ ناصِرن ابرز َعِم ّدَعالصورة التي ُت بیاِن

ة جازات التَّروا األمثال في الَمَصالبالغیین َح عدیدٍة،فأنَّ ٍةلفنون بالغیَّ ًالحاِم وإذا كان الشعُر       ى وَ َع مثیلی ھِ ل  ج
  .)٢(الخصوص

مِ  ت في استكماِلَمأسَھ ِھومواعِظ ِھورسائِل)ع(اإلمام ل خطَبَثالشعر والَم َلخلَّوحین َت        ا   ٍةیَّ بیاِن صورةٍ  رس وم
  .ثنایاه  یَنھذا الجانب َب حاوُرعت َموزَّ،وھذا ما َتأو تشخیٍص ن تجسیٍماستتبعھا ِم

  
َ ضمِ التَ -أ  َّ  فدي رَ فِ  رهُ ین وأث   .یص شخِ لتَ ا و  یمجسِ ص بالتَ الن

ي یَ   البحَث من المعلوم أنَّ         نص األدب ة والقِ  ى الصُّ تقصَّ البالغي عند التعامل مع ال ي   َیور البیانی ة الت م الجمالی
ي فَ من ھذا الدور الذي َت عیٍدَبرافقھا،ولم یكن التضمین ِبُت ذین یُ  والتَّ جسیمِ ي التَّنّ مظھر ف دّ شخیص الل رزِ  ع ن اب  ان م

  .صائص الفنیة البالغیة الَخ
ةٍ   م الزماَنلقد جّس         ا االستخدا    ٍةآدمیَّ  وأظھره بھیئ ح بھ دى خصائصِ   ِةن االستعاري بقری  مالم ، )فرعَ َی(ھاإح

ةً  شي بھا والسِّ ھ،وَتظھر أطراَفالتي ُت تقبلیَّ ُم ین تحمل دالل اؤلَ   ًةس ل التف ال واألمَل تحم ي  َدِھد شَ قَ وَل... ():(ع(،فق نا ف
 . )٣())قوى بھم اإلیماُن،وَییرعف بھم الزماُنساء،َسالنِّ وأرحاِم جاِلالرِّ في أصالِب نا ھذا أقواٌمِرَكعس

                                         
ُ مّ ت هذه الخصال مِ دَّ وان ُع  (1)    .الكنایة  ودةَ َج ) هـ٢٢٣(ام ت النظَّ  لها إبراهیمُ  ،والتي أضاَف لِ َث ل العمق البالغي للمَ مثِّ ا ی

  . ١/٤٦١المزهر، السیوطي،ج :ینظر    
  . ١/٦ج ، مجمع األمثال    

  . ٥٥ – ٥٤:ص ، الصورة الفنیة في المثل القرآني    
  . ١٢٧ : ص ، األمثال في القرآن :ینظر (2)
  .  ١/٤٠ج،)١١(خ ، نهج البالغة (3)



  ٢٢٠

لِّ االستعاري القادر على التَّ ھا الفنَّعاني،العتماِدمن الَم وحي للسامع بالكثیِرنا ُتُھ والصورُة        و    جسیم لك ا ھ م
  .دات إلى المعاني المجازیة فَرة اللغویة للُمیَّرِفن المعاني الَحعنوي،واالنتقال ِمَم
داع   وھو أفضل حاالت التصویر الفنَّ  دث االنزیاُحھذا التجسیم َح وبفضِل           ي اإلب ل    )١(ي ف ھ تنتق ن خالل ،وم

ة  جدیدًة وداللًة جدیدًا عنًىعطي َمجازیة الجدیدة لُتمن معانیھا الحقیقیة إلى معانیھا الَم المفرداُت ك دَرتُ  لصور ذھنی
  .من خالل التصور المادي للحواس 

  
نفسَ وكذلك لما جسَّ           المِ   اإلنسانیة وأخرجَ  م ال ن ع ا م المِ    ھ ى ع ات إل اح      المعنوی ادي بفعل االنزی الوجود الم
ھ َبصاحِ  دوِرحتى ال یُ  یحتاج إلى ردٍع ٌحجاِم فرٌس النفَس ،وكأنَّ)عرَدَت(یةصِّالَن ِھفي صورِت)عأرَد(ق بالفعلحقَِّتالُم
ردَ  َكوأعلم انَّ:((.. إلى الشام متِھقّدلھ على ُمَعا َجلمَّ)شریح بن ھاني(یًاوِصفقال ُم ِةَكَلوارد الَھَم ن ك عَ ع نفسَ إن لم ت

  .)٢())رَرالضَّ َنِم ثیٍرإلى َك األھواُء َكت ِبَمَس كروٍهَم َةخاَفب َمِحا ُتّمِم كثیٍر
ةِ          اني بھیئ ور المع ین تص خا وح ان لِ األش ي األذھ ت ف ون أثب درة الُمَمص تك تعانَةق ي االس ي  ِھبحواسِّ تلق ف

  .ھا ِرتصوِّ
اط فَ تعاَرالُم ومَن         نّ ي التجسیم والتشخیص بِ  نَّ ف علیھ عند البالغیین والنقاد ارتب یئاً    ف د ش  االستعارة،وقد نج

 مَع ُھقَت،ففاَرنَِّجھر الِمَظ َكمَِّع البِن لبَتَق):((عباساهللا بن  عبَد(ھعمِّ ابَن بًاعاِتُم)ع(،كما في قولھمن ذلك في الكنایِة
  . )٣())ینِقفاِرالُم
اد یَ َتالُم إنَّ         ي لیك ورًةلق ِق ُفتكِش رى ص ن عم ِة ع نصِّ  الدالل ي ال ل  ف اٍة –فیص ى   – دون معان ى المعن إل

ا   عنى العام للنّصر عن الَمبَِّعع لُتوسََّتوَت ّدمَتھا َتَلجَعأن َی)ع(النص،واستطاع ن بین مفرداِتالحقیقي الكاِم د جعلھ ، لق
  .النص  مِةقدَّي ُمكن ِفوان لم َت)ع(لكتابِھ نوانًاِع –من خالل الكنایة  –

رق  أو شعاٌع لذلك القول النافذ وكأنھ سھٌم مًةجسَُّم یرسم لنا صورًة )ولن صَ مِ  أنفذَ  قولٍ  بَّ رُ :(وفي قولھ          یخت
  . صورٍة ِحعنى بأوَضالَم إلظھاِر رافدًا فیأتي التصویُر واإلیالِم على اإلیذاِءولُھ الِقدرُة ،أالجساد

  
     
  
  
  
  
  
  
َّ  برَ ه عِ ثرِ عر ونَ الشِّ  لّ حَ   -ب      .ین ضمِ التَّ  ةآلی

ن خصائصِ  )١(البالغیة القدیمة والحدیثة  فاِتصنَّكثر تداولھ في الُم بالغيٌّ مصطلٌح الشعر ونثرِه حلُّ            ،وم
ام   الت د اإلم ا ضَ   )ع(ضمین عن ع م ن شعرٍ ّمتطوی ي خطبِ  نھ م ارِ    ِھ،ومواعِظِھ،وكتِبِھف ي تی ا ف وص  ،والسیر بھ النص

  .  ٍةوَّرُجَم بھا إلى غایٍة للوصوِل ونًالتكون َع

                                         
  .١٦٥: ص الصورة الفنیة في كالم اإلمام علي، :ینظر (1)
  . ٣/١٢٥ج،)٥٦(ك نهج البالغة، (2)
  .٣/٧٣ج،)٤١(ك ،ةنهج البالغ (3)
  .٢١٦ : ص ، الصناعتین:ینظر (1)
  .١/٧٨المثل السائر،ج:وینظر   

  .٤٦٢ – ٢/٤٥٧ج)حل األشعار(و )حل(وتطورها،مادة المصطلحات البالغیة،:وینظر   
  ) .حل(بدوي طبانة،مادة. د مصطلحات بالغیة،:وینظر   

ُ نثرُ :الشعر وحلّ       من كتابهِ  واحدٍ  هذین المصطلحین في باٍب ) ابن منقذ(ثَح عر،وقد بَ الشِّ  مُ قد،وهو نظعَ ه الونقیُض  ه



  ٢٢١

نَ  في تركیب البنیة الشعریة بعیدًا رًاویستدعي ذلك تغّی           ا بِ  والَق ظِمعن ال ان بھ ا یُ وافي،واإلتی یاق ناسب الس  م
تدعاءً  ھ،لیكون اس ذي وردت فی ًاِرَم ال ذًا ن كِ  آخ ى التماس ھ إل بة    ب بعض ومناس ھا ب اظ،وتعلق بعض یج األلف ي نس ف

  . والمعنى  احق في البنیِةالسابق لّل
ل المُ ُی ًااشارّی ضمینًاَت –منھ  في كثیٍر –د ھذا اللون من التضمین َعوُی          اراتٍ   حی ى من ي إل ة،ال ف كثَُّم ٍةداللیَّ  تلق
  .بین الناس آنذاك  من أشعاٍر لما شاَع ضمینًاما حین یكون َتیَِّس
ھا ن خالل إعادة صیاغتِ   كشف مِ  إلیھ،لَی ھ والحاثّ ما الدافع إلى ذلك كلِّ ُھ لقتضى الحاقال،وُمدواعي الَم إنَّ        

ى   وِصُتَف ،وتراكیَبمٍل،وُجفرداٍتھا من ُمناغم مع ما جاوَرَتم وسیاق النص النھجي ویجعلھا َتالَءَتبما َی ي إل ل المتلق
  . المعنى المقصود 

رٍ َك ثَرَن – ٍةن مقدرة فنیَّمتلك ِمبما َی –)ع(واستطاع اإلمام          ن األشعارٍ   ثی ھِ     م ي كالم د تضمینھا ف  ِھوكتبِ  ،عن
  .ظم نَّثر الالبالغیون في َن ُھا اشترَطّمَع وبذلك یكون غیر خارٍج ، ھانى سیاِقن ُبت ِمَدى َغتَّّح

م تَ  صوص النَّالنِّ بیَن یصُةصِّھذه الِخ عت مصادیُقوتوزَّ         ة ول ونٍ   ھجی ي ل دٍ  نحصر ف ن نصوصِ   واح دون  ِھم
  .سواھا 

ھ         ك قول ن ذل م الزَّ یرعَ َس):((ع(م انُ ف بھ ھ)١())م اُل():(ع(،وقول ا ب ا دواُؤُكم ُبم م ا خط وُم!مُككم؟م اٌل الق  رج
یوَفوصَِ():(ع(ھ،وقوُل٢())ثلكمِم الُخ لوا الس ھ)٣())طىب لِِّلَف:((،وقول  ٍةیَبَغ لُِّكتاب،وِلل ِكأَج ك
  . ا جاء في خطبِھّم،وكلھا ِم)٥())مرِهن ُعِم زیٍدَم یِرلَغ الفارَّ وانَّ():(ع(ھ،وقوُل)٤())ابإّی
  

                                                                                                                                       
ُ فاَض قد هو ما یتَ والعَ  إنَّ الحلَّ "   :هما بقولهفَ ،وعرَّ )البدیع في نقد الشعر(       نثوراً مَ  ،وهو آن یأخذ لفظاً اُب تّ ،والكُ ل فیه الشعراء
ُ  فینظمه أو شعراً     ُ العل هُ َح طارِ فینثره وی ُ فیما بینَ  ماء   وابن أبى اإلصبع ،وتابعه في ذلك ابن األثیر وأبو هالل العسكري " م ه
  وأشترط  ، على أربعة أضرب وان كان أبو هالل العسكري قسمه ، ، وتبعه شراح التلخیص يوالقز وین المصري ،   

  .في ذلك شرطین  يالقزوین   
  ،تحریر التحبیر،٢١٦:ص ،الصناعتین، ١/٧٧المثل السائر،ج ، ٢٥٩:ص البدیع في نقد الشعر،:للتفصیل في ذلك ینظر   

  ي،وقد عده القز وین٤٦٢-٢/٤٥٧معجم المصطلحات البالغیة،ج ،٤٢٦:ص ، ،التلخیص٤٢٥: ،اإلیضاح،ص٤٣٩:ص   
  .من فنون االقتباس )حل الشعر(   

  .  ١/٣٨٦اإلیضاح،ج:ینظر   
ِ وال تَ    رو ـعم بمثلِ  الزماُن  عفَ ما رَ و     :،هو من قول الشاعر ١/٤٠،)١١(نهج البالغة،خ (1) ُ د النِّ ل ُ ــــل ساء    ریباَض  ه
  

ُ  أسِ ي الرَّ ـِ ف    رٌ عَ م شَ ـــــم لهكُ أمثالُ  القومُ  :هو من قول الشاعر.  ١/٧١ج،)٢٨(نهج البالغة،خ (2)   والُ تِ رون إن قُ نشَ ال ی
  .١/١٤٦ج ، شرح دیوان الحماسة، التبریزي    

ِ ـــطانا الخُ    ها نا كان وصلُ رت أسیافُ َص وان قَ  : ،هو من قول الشاعر١/١١١ج)٦٣(نهج البالغة،خ (3)   ُب ضارِ نُ نا فَ ى أعدائ
  . .١/٤٨٨ج ، شرح التبریزي أبى تمام، ةحماس   
َ  ةٍ ــــیبغَ  ذيِ  وكلُّ :،هو من قول الشاعر١/٢٠٨ج،)١٠٤(خ ، نهج البالغة (4) ــــالم ُب وغائِ      وُب ؤُ ی َ   وبؤُ یَ ال  وِت ـ
  . ١٣:یوان عبید بن األبرص،صد   
ِ قد َع : هو من قول الشاعر ،٢/٦ج،)١٢٠(خ ، نهج البالغة (5) ـــــــيالمستاخرون ف مَ ل   لهَ الوَ  ـِ

ـــــــت میَ رِّ إذا السیوف ُع                                                             للَ ن الخَ ــِ
ــــــي األَجل                                                             زیُد فــــِ ُ   إنَّ الفِرارَ ال ی

  .إلى أحد الحماسةِ  صاحُب  لم ینسبهُ    
  .١/٤٦٦ج ، أبى تمام،شرح التبریزي ةحماس:ینظر   



  ٢٢٢

،وكذلك ما جاء )٦())رَجإلى َھ مِرالتَّ ِلناِقي ذلك َكِف فكنَت():(ع(نجد قولھ)ع(ومن مصادیق ذلك كلھ في كتبِھ        
ر اب آخ ي كت َت(:(ف ِن قلب ر الِمَظ َكمَِّع الب ھ)٧())نَِّجھ ُت():(ع(،وقول ًاِم أو أبی ولي ُب بطان ون َغوح اٌدط  رثى،وأكب

رٍ ن َكعَ  َكع نفسَ رَدم تَ ك إن َلوأعلم انَّ():(ع(،وقولھ)٨( ))ى ّرَح ةَ حب مَ ا ُتممّ ِ ثی كَ َمسَ  كروهٍ َم خاف ى    ت ب وُا إل األھ
  .)٩())ِرَرالضَّ َنِم كثیٍر
ي   د َلجِ َت وأنَت سوًء ٍدن أَحت ِمرَجَخ ٍةَمِلبَك َننََّظال َت(():ع(ھقوُل ِھومواعِظ مِھَكصادیق ذلك في ِحومن َم         ا ف ھ

ر ُمالَخ نَّجَعال َت():(ع(ھ،وقوُل )١())لَمحَتی انِ رب ِلَذ ل ى َم َع َكس ى َم َع َكقوِل  َةالَغوال َب َكَق ن أنَطل ن ل
  . )٣())ُھھواُتَش لیِھت َعھاَن ُھفُسَن لیِھت َعَمُرن َكَم):((ع(ھ،وقوُل٢())َكَددََّس
ح واإلرشاد ووافََ     َدمن ھذا التضمین وَر كثیرًا نجد أنَّ من أمثلٍة رَّوفي ما َم         ام النص ا السیاقَ  ق اغُلفي مق  بھ

  .من نصوص النھج  واحٍد الذي وردت فیھ،وإنھا لم تقتصر على نوٍع
  

ُّ تَ  -ج     َ غی َّ یب البَ لِ ر األسا ِ ین الخَ ین بَ ضمِ ي التَ ة فِ الغی      .اء ر واإلنشَ ب
ُر         اء َم الخب راِنواإلنش اھر التَّ ظھ ن مظ لٍّم ع البالغي،ولك اُم وزی ا أقس ي َیھ وأغراُضمنھم رُجھ الت ا  خ إلیھ

  .)٤(حقیقة ومجازا
د توزَّ         میناتُ وق ت التض یاق،ق   ع ھ الس ا یتطلب ا بم ام بینھم وم اإلم ر تَ  )ع(د یق ى اآلخ دھما إل ل أح ًاَببتحوی  ع

ح المَ   اك حضور       للمقصدیة الداللیة،وعند الوقوف عند التضمینات الشعریة یتض ان ھن وع األول وان ك ى الن ل إل ی
  . من سابقِھ بكثیٍر ھ اقّلانَّ للنوع الثاني إّال

ین              ي اثن ري ف لوب الخب ح األس ة یتض طار الثالث مین االش ي تض لوب   ف ط ورد األس ث فق ا،وفي الثال منھم
ي األشطر    ار ف د یَ :((اإلنشائي،إذ جاءت األخب تفید الظِّ وق رٌ  )٥())ُحصِّ َنَتة الُمنَّ س ى غَ   خرجَ  ،وھو خب أصلي   رٍضإل

  الكالم  نُھبر،فأفاده بالحكم الذي تضمَّنزلة الجاھل بالَخَم –وھو معاویة  –ب ل فیھ المخاَطنِز،ُأ)الخبر فائدُة(وھو
  .وھو التوبیخ  مجازيٍّ رٍضخرج إلى َغ ،وھو خبٌر)٦())ھاعاُر عنَك ظاھٌر كاٌةلك َشوِت(:(وفي الشطر الثاني        

                                         
نا    َكمستبِضٍع تَمرًا إلى    :الشاعر هو من قولِ  ،٣/٣٤ج،)٢٨(ك نهج البالغة، (6) رافانَّك واستبضاعك الشِّعر َنحوَ َ       ارِض َخیب
  .٢/٨٥٦حماسة أبى تمام،شرح التبریزي،ج  
ُ  لبُت قَ    :الشاعر هو من قولِ  ،٣/٧٢ج،)٤١(نهج البالغة،ك (7) یثَ م أدُ ــلفَ  نِّ َج المِ  هرَ ظَ  له ـــحما أتَ م   على ذاك إّال رَ َ   لُ وّ ـ
  . ٢/١٩٨المستقصى في أمثال العرب،ج  
ِ تن خَ بِ رثى یَ ـم غَ كُ م    وجاراتُ كُ بطونُ  الَء◌َ شتى مِ في المَ  وَن بیتُ تَ  : الشاعر،هو من قول .٣/٨٠ج،)٤١(ك نهج البالغة، (8)   صامائ
  . ١٩٣: ص دیوان األعشى،  
ـــراغب فُس والنَّ          :قال الشاعر.٣/١٢٥ج،)٥٦(ك نهج البالغة، (9) َ ذا تُ بتَ إذا رغَّ◌َ  ةٌ ـ ُ قنَ تَ  لیلٍ ى قَ ـــــإل دُّ رَ ها   وإ   ع
  . ٣: ص قسم األول،ال ، دیوان الهذلیین  
َ إِ :،هو من قول الشاعر٣/٢٣٨ج،)٣٦٠(نهج البالغة،خ (1) ِ  ختاراً مُ  ن أنَت كُ فَ     ةٌ لّ زَ  كَ لَ  ن صاحٍب ت مِ دَ ذا ما ب   ذراـُع  هِ تِ زلَّ ل

  .٢/١٦الحماسة،ج دیوان    
واِفي    َفلمّ :،هو من قول الشاعر٣/٢٥١ج،)٤١١(نهج البالغة،خ (2) متهُ َنظــــمَ الَق ــًة َهجاِني وَكم َعّل َ   ا قاَل قاِفیــ
  .١/٤٦محاضرة األدباء،ج   
َ ؤلُس  كَ طنَ بَ  ن أعطیَت ك إِ فأنَّ :،هو من قول الشاعر.٣/٢٦٠ج،)٤٤٩(نهج البالغة،خ (3)   عاأجمَ  مِّ هى الذَ نتَ ناال مُ  كَ رَج وفَ     هُ ـ
  . ١٧:دیوان حاتم الطائي،ص   
  .بر أو إنشاءأما َخ  ،ةٍ یَّ بالغِ  رٍ ظَ نَ  جهةِ ن وِ مِ  الكالمَ  باعتبار أنَّ  (4)
  . ٤٧٢-٢/٤٦٤،ج٣٣٤- ١/٣٣٢ج)خبر( ،ومادة)إنشاء(معجم المصطلحات البالغیة وتطورها،مادة:ینظر   
  . ٣/٣٩ج،)٢٨(ك ، نهج البالغة (5)
  . ٣/٣٧ج،)٢٨(ك ، المصدر السابق (6)



  ٢٢٣

و إنشاءٌ  )٧())لمَ یلحق الھیجا حَ   لیًالث َقلبِّ(:(اإلنشائي على الشطر الثالث وھو واقتصر األسلوُب          خرجَ  ،وھ
  .مجازي وھو الوعید  إلى غرٍض

رِ    ن في تضمین األبیات األربعة الكاملة،یظھر توّزمّعوعند الَت         ین الخب ا بالتساوي ب ي    عھ واإلنشاء،فالخبر ف
ّ شَ ((:البیتین ى كورِ ن ما یَ تا اومي عل ِھُ :((،واألخر )١())ھ و دَع كَ نال اكَ  وتَ ل ى     )٢())مُ نھُ ِم أت ا إل ران خرج ا خب ،وھم

ذین المَ الثاني،والُم في)يكَِّشالَت(في األول،و)رحّسالَت(ن ھما؛َییجازین َمرَضَغ ذي    یاُقین سِ یَ عَنوِصل إلى ھ الكالم ال
  .وردا فیھ 

ا ین وُھَییتین األخرَ اإلنشائي في الَب ل األسلوُبوتمّث         كَ لَ :((م ر أبی َّ  عم ا عمرو إن يی كَ ع عَ دَ وَ ((،و)٣())ن ً نَ  ن ا  ھب
م    )٤())ھِ صاتِ رَ في عَ  یحَ صِ  األول لوجود صیغة القس رِ َل(،ف ك  عم اني )أبی ر    ،والث ھ   )عَد(لوجود فعل األم ع ان واألول م

  .للتشكي  رَجوھو الخبر،واألخر َخ مجازيٍّ ھ خرج إلى غرٍضا انَّأسلوب إنشائي إّل
الِ  لألشعاِر –القریبة والبعیدة  –وفي التضمینات غیر المباشرة          ري طافِ  ظھر األسلوبُ  َی واألمث اً الخب ي   ح ف

دِّ أو داعي ُم((،و)٥())رَجإلى َھ مِرالتَّ ِلكنا ِق():(ع(النصوص،كما في قولھ ى النِّ س ذ   وٍلقَ  بَُّر((،و)٦())ضالِ ده إل أنف
  .)٨())تابِك ٍلاَج لِّاب ولُكإّی ٍةیَبَغ كلِِّل((،و)٧())ولن َصِم

ھ          رج ب د یخ اء ق ى اإلنش ھ )ع(وحت ي قول ا ف ى الخبر،كم م الزَّیرَعَس):((ع(إل اُنف بھ وِل)٩())م ن ق و م  ،وھ
ي       )مروٍ َع بمثِل الزماُن َفَعما َرَو(: الشاعر  ل النف ق بفع ي تحق ر طلب ا (إنشاء غی ن      )م ار لك ى األخب د خرج إل ،وق

  .على األستقبال  الداّل) حرف السین(ق بفعلقِّتَحالُم ل واألمِلیدل على التفاُؤ رفًاِص برًاجاء بھ َخ) ع(اإلمام
ھ  ت أقل،كماھذا مع وجود اإلنشاء في مواضع أخرى وان كاَن        ةٍ  َنال تظنَّ ):(ع(في قول ٍد   رجَ َخ بكلم ن أح ت م

ريٍّ  ،وھو من أصلٍ )١٢())وِتدوا للَمِل(:(قولھ ُھ،ومثُل)١١(ُهذكُر رَّبري َمَخ ،وھو في األصل من أسلوٍب)١٠()وءًاُس  خب
  . أیضًا

ذي ھُ   من طبیعِة)ع(ما یأتي كثرة األسلوب الخبري في كالمھبَّولُر        ي معظم  ذلك الكالم ال انٌ و ف  ، وكشفٌ ھ بی
  . عَظوالَو استدعت الشرَح كثیرٍة عن أموٍر

ام  الصفاتَ )وفيالُح(صوحین لخَّ           ة لإلم ى أنَّ ذَھ)ع(التعبیری ھِ  َیالصَ  ب إل ي كالم ر ف ائیة ھي األكث  غ اإلنش
ال  رة الصِّ :" فق رُ  كث ي األم تِ والَن یغ اإلنشائیة وھ ي واالس ي عجُّ م والَتَسلَقداء واي والنِّ مّني والَترجِّ فھام والَتھ ب وھ

دّ  لنشاطِ  حدیدًاأقوى من الصیغ الخبریة َت اً َت السامعین،وأش ر إیقاظاً   نبیھ ى مطالبتھم بالمشاركةِ   وأكث ي   ،وأدعى إل ف
تِ الَق ي الوق ي ف ي الحكم،وھ ھ أدّق ول وف ویر َم نفس ي تص اعِرف الیب ُم دَّ،والُبِه،وأفكاِربطیالَخ ش ن أس ایرة م تغ
  .)١("عنھا  ُحفِصُت

                                         
  . ٣/٣٩ج،)٢٨(ك ، المصدر السابق (7)
  . ١/٢٦ج)٣(خ ، المصدر السابق (1)
  . ١/٦١ج)٢٤(خ ، ابقالمصدر الس (2)
 . ١/٦٠ج)٢٤(خ نهج البالغة، (3)
  .٢/٧٩،ج)١٥٧(خ ، المصدر السابق (4)
  . ٣/٣٤ج)٢٨(ك ، المصدر السابق (5)
  .المكان نفسه  (6)
 . ٣/٢٤٨ج)٣٩٤(خ ، المصدر نفسه (7)
  . ١/٢٠٨ج)١٠٤(خ ، المصدر السابق (8)
 . ١/٣٩ج)١١(خ ، المصدر السابق (9)

 . ٣/٢٣٨ج)٣٦٠(خ ، المصدر السابق (10)
  .الصفحات السابقة :ینظر (11)
 . ٣/١٨٣ج، )١٣٢(خ ، نهج البالغة (12)

 . ١٩: ، ص٢ط ، ١٩٨٧، دار المعارف ، بالغة اإلمام علي: ینظر (1)
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 .التضمین كما ھو ظاھر  وارِدال یكون كذلك في َم –قد  –ھ غیر انَّ)ع(كالم اإلمام ُھ في عموِمنعم یصح رأُی       



  ٢٣٧

  :املصادر واملراجع 
  .القرآن الكریم *
  ناصر حامد أبو زید،دار التنویر للطباعة والنشر،بیروت،. المعتزلة،د داالتجاه العقلي في التفسیر عن*
  .    م١٩٨٢  
  ،مصر،٣هـ،مطبعة مصطفى الحلبي ، ط) ٩١١(اإلتقان في علوم القران،جالل الدین السیوطي ت*
  .م١٩٥١ 
  .هـ ١٤١٥هـ،دار الكتب العلمیة،)٣٧٠(احمد بن علي الجصاص تأحكام القرآن،أبو بكر *
  .م١٩٩٣،  ي، مطبعة مد بول ٢أدونیس منتحال ، كاظم جهاد ، ط*
  هـ،تحقیق عبد ألرحیم محمود ، منشورات) ٥٣٨(أساس البالغة،عمر بن احمد الزمخشري ت*
  .م ١٩٧٩دار المعرفة للطباعة ، بیروت ،  
  .هـ ١٤١٣، قم ، ، ٢الحسیني، مؤسسة الطباعة والنشر، ط رد جعفأسالیب البیان في القران،سی*
  عشتار داود محمد، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،. اإلشارة الجمالیة في ألمثل القرآني، د*
  .م٢٠٠٥  
  عبد العال سالم مكرم ، مؤسسة الرسالة.األشباه والنظائر في النحو ، جالل الدین السیوطي، تحقیق د*

  .م ١٩٨٥ن ،لبنا   
  أصول ألخطاب ألنقدي ألجدید،تزفتان تودوروف وآخرون، ترجمة أحمد ألمدیني ،دار ألشؤون ألثقافیة*
  .م ١٩٨٧،بغداد ،  
  .م١٩٧٤، بغداد، ، ١األضداد في اللغة ، محمد حسین آل یاسین ، مطبعة المعارف، ط*
  لنشر، وزارة الثقافة واإلرشادأعالم نهج البالغة،المحقق علي بن ناصر خسرو ، مؤسسة الطباعة وا*
  .ش.هـ١٣٦٦اإلسالمي ، طهران ،   
  ).ت.د(، ٢هـ،تحقیق سمیر جابر،دار الفكر، بیروت ، ط) ٣٥٦(األغاني،أبو الفرج األصفهاني ت*
  ابتسام مرهون الصفار،. هـ ،تحقیق د)٤٢٩(من ألقرآن ألكریم ، أبو منصور ألثعالبي ت ساالقتبا*
  . م ١٩٧٥دار ألحریة ، بغداد ،  
  .هـ١٤٢٤،قم ، ٢اإلمام علي صوت العدالة اإلنسانیة ، جورج جرداق ،منشورات ذوي القربى، ط*
  األمثال والحكم المستخرجة من نهج البالغة ، الشیخ محمد الغروي ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم *
  .ه١٤٠٧،  
وائي ،سعد  بن یقطین ،المركز ألثقافي ألعربي ،أ*    .م ١٩٩٥لدار ألبیضاء ،انفتاح ألنص ألرِّ
  . هـ ، تحقیق د) ٧٣٩(ت ياإلیضاح في علوم البالغة، جالل الدین محمد بن عبد الرحمن القز وین*
  .م١٩٩١، بیروت ، ٢علي بو  ملحم ، دار ومكتبة الهالل ، ط  
  .م١٩٨٣، بیروت ،٢هـ ، مؤسسة الوفاء ، ط)١١١١(بحار األنوار ، محمد باقر المجلسي ت*
  .م١٩٨٧احمد مطلوب، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان ، . ، د بحوث لغویة*
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  .م١٩٨٠مصطفى جمال الدین ، دار الرشید ، بغداد ،. البحث النحوي عند األصولیین ، د*
  
  هـ، تحقیق علي شیري ،)٧٧٤(البدایة والنهایة ، الحافظ أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ت*
  .هـ ١٤٠٨روت،دار إحیاء التراث العربي،بی  
  هـ ، تحقیق محمد أبو) ٧٩٤(البرهان في علوم القران، بدر الدین محمد بن عبد اهللا  الزركشي ت*
  .م ١٩٨٨الفضل إبراهیم ، دار الجیل ، بیروت ،  
  .م١٩٧٨بهج الصباغة في شرح نهج البالغة ، الشیخ محمد تقي التستري ، دار أمیر كبیر، بیروت، *
  .م ١٩٨٧، دار المعارف ،٢مد الحوفي ، طبالغة اإلمام علي ، اح*
  .م ١٩٨٨منیر سلطان ، منشأة المعارف ، اإلسكندریة ، . بالغة الكلمة والجملة والجمل، د*
  .م ٢٠٠٠فاضل السامرائي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،. بالغة الكلمة في التعبیر القرآني، د*
  .م ١٩٩٩بة األهلیة للنشر والتوزیع ، عمان ،البالغة واألسلوبیة ، یوسف أبو العدوس ، المكت*
  بنیة اللغة الشعریة ، جان كوهین ، ترجمة محمد الولي، ومحمد العمري ، منشورات دار توبقال ،*
  .م  ١٩٨٦المغرب ، 
  هـ  تحقیق عبد السالم هارون ، مطبعة المدى ،) ٢٥٥(البیان والتبیین،أبو عثمان بحر الجاحظ ت*
  .م ١٩٨٥القاهرة ،  
  هـ، تحقیق عبد)١٢٠٥(تاج العروس في جواهر القاموس ، محمد مرتضى الحسیني الزبیدي ت*
  ).ت.د(الكریم الغرباوي ،   
  هـ،تحقیق أحمد حبیب قصیر)٤٦٠(التبیان في تفسیر القرآن،أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ت*
  .هـ ١٤٠٩العاملي ، مطبعة اإلعالم اإلسالمي ، قم ،  
  محمد مفتاح ، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت. ، د) استراتیجیة التناص(شعريتحلیل الخطاب ال*
  .م١٩٨٥،  
  .م١٩٩٧تداخل النصوص في الروایة العربیة ، عبد الرحمن حماد ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، *
  .م ١٩٦٣التصویر الفني في القران ، سید قطب ، دار المعارف ، مصر ،*
  ).ت.د(عبدة الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، . ، د التطبیق الصوتي*
  .هـ ١٤٢٢محمود البستاني ، مؤسسة األستانة الرضویة، قم ، .البنائي للقران الكریم ، د رالتفسی*
تفســـیر جـــامع الجوامـــع ، الشـــیخ أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـن الطبـــري ، مؤسســـة النشـــر اإلســـالمي ، قـــم *
  .هـ ١٤١٨،
  ).ت.د(،  ٨عائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، مصر، ط. اني ، دالتفسیر البی*
  عبد.هـ،تحقیق د)٨٧٥(تفسیر الجواهر الحسان في تفسیر القرآن،عبد الرحمن بن محمد الثعالبي ت*
  .هـ١٨١٤الفتاح أبو سلمة ، وزمالؤ ه ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت،   
  ) .ت.د(هـ ، دار المعرفة ، بیروت ، )٩١١(تفسیر الجاللین ، جالل الدین السیوطي ت*



  ٢٣٩

  
  هـ، دار المعرفة ، بیروت)٧٧٤(تفسیر القرآن الكریم، أبو الفداء إسماعیل بن كثیر الدمشقي ت*
  ) .ت.د(،  
  التلخیص في علوم البالغة ، جالل الدین القزویني، شرح وضبط عبد الرحمن البرقوقي ، دار ومكتبة*
  .م١٩٩٣، بیروت ،٢الهالل، ط  
  .م ١٩٩٤، بغداد ،) ١٠،١١،١٢(عبد الواحد لؤلؤة ، مجلة األقالم، ع. التناص مع الشعر الغربي، د*
  ) .ت.د(توضیح نهج البالغة ، السید محمد الحسیني الشیرازي ، دار تراث الشیعة ، *
  التوقیف على مهمات التعاریف ، محمد عبد الروؤف المناوي ، تحقیق محمد رضوان الدایة ، دار*
  .هـ ١٤١٠الفكر العربي ، دمشق ،  
  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي ، تحقیق محمد ابو*
  .م١٩٦٥الفضل ابراهیم ، دار المعارف ، القاهرة ،   
  هـ، تحقیق صدقي)٣١٠(جامع البیان عن تأویل آي القرآن ، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ت*
  .هـ  ١٤١٥ل العطار ، دار الفكر، بیروت ،جمی  
  هـ ، دار الفكر ، بیروت،)٩١٧(الجامع الصغیر ، جالل الدین عبد الرحمن بن ابي بكر السیوطي ت*
  ).ت.د(  
  هـ ، دار إحیاء التراث العربي )٦٧١(الجامع الحكام القرآن ، أبو عبد اهللا محمد بن احمد القرطبي ت*
  .هـ ١٤٠٥،بیروت،   
  .م٢٠٠٥حسین جمعة ، منشورات اتحاد الكتاب ، دمشق ، . الخبر واإلنشاء ، د جمالیة*
  .م ١٩٩٩، سوریة ، ٢، دار الكتبي ، ط فاحمد یا سو . جمالیة المفردة القرآنیة ، د*
  هـ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، وعبد المجید) ٣٩٥(جمهرة األمثال ، أبو الهالل العسكري ت*
  .  م ١٩٨٨، بیروت، ٢، طقطماش ، دار الفكر  
  هـ ،تحقیق كرم عثمان) ٧٥٢(حسن التوسل إلى صناعة الترسل،شهاب الدین محمود الحلبي ت*
  .م ١٩٨٠موسى ، دار  الرشید بغداد ،  
  .م١٩٨٧هـ ،تحقیق عصام شعیتو، دار الهالل، بیروت،) ٨٣٧(خزانة األدب، تقي الدین الحموي ت*
  هـ ، تحقیق محمد علي النجار ، دار الكتاب ) ٣٩٢(ي تالخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جن*
  .م١٩٥٢العربي ، بیروت ،   
  .م١٩٨٥عبد اهللا الغذامي ،النادي األدبي الثقافي ، جدة،المملكة العربیة السعودیة،.الخطیئة والتكفیر، د*
  ١٣٥٦دیة،هـ، مطبعة الفتح،جدة،المملكة العربیة السعو )٩١١(الدر المنثور، جالل الدین السیوطي ت*
  .م ١٩٨١دراسات في نهج البالغة، الشیخ محمد مهدي شمس الدین ، الدار اإلسالمیة ، بیروت ،*
  .هـ ١٤٢١محمود البستاني ، مجمع البحوث اإلسالمیة ، مشهد ،.دراسات فنیة في صور القرآن ، د*
  ).ت.د(دروس في علم األصول ، السید محمد باقر الصدر ، مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ، *



  ٢٤٠

  محسن اطیمش ، دار الرشید.، د)دراسة نقدیة للظواهر الفنیة للشعر العراقي المعاصر(دیر المالك*
  .م١٩٨٢للنشر ، بغداد ،  
  حامد كاظم عباس ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغـداد،.الداللة القرآنیة عند الشریف المرتضى ، د*
  .م٢٠٠٤  
  هـ ، تحقیق محمود شاكر،) ٤٧١(الرحمن بن محمد الجرجاني تدالئل اإلعجاز،عبد القاهر بن عبد *
  . ١٩٨٤مكتبة الخانجي ، القاهرة ،   
  ، بیروت ،٢رمضان عبد الهادي ، دار احیاء التراث العربي ، ط. روائع البیان في خطاب االمام ، د*
  .م ٢٠٠٢ 
  هـ ،)٥٩٧(الجوزي تزاد المسیر في علم التفسیر ،أبو الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي *

  .هـ  ١٤٠٧تحقیق محمد عبد الرحمن عبد اهللا ، دار الفكر ، بیروت ،    
  .م١٩٦٩،مصر،٢دیوان أبى تمام،شرح الخطیب التبریزي،تحقیق محمد عبدة عزام،دار المعارف، ط*
  .م٢٠٠٥،تحقیق عبد الرحمن ألمصطاوي،دار المعرفة،بیروت،)میمون بن قیس(دیوان األعشى األكبر*
  ) .ت.د(یوان امرئ القیس ، تحقیق حنا الفاخوري ، دار الجیل ، بیروت ، د*
  .م ١٩٨١دیوان حاتم الطائي ، دار صادر ،بیروت ،*
  ) .ت.د(دیوان زهیر بن ابي سلمى ، تحقیق كرم البستاني ، دار صادر ،بیروت ،*
  .م ١٩٩٧بیروت ، ، ٢سعدي الضناوي ، دار الكتاب العربي ، ط. دیوان طرفة بن العبد ، تحقیق د*
  ) .ت.د(دیوان عبید بن االبرص ، دار صادر، بیروت ، *
  ،٢حنا نصر الحتي ، دار الكتاب العربي، ط. دیوان لبید بن ربیعة ، شرح الطوسي ، تحقیق د*
  .م ١٩٩٦بیروت ،   
  دیوان الهذیلیین ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب صادرة عن الدار القومیة للطباعة والنشر، *
  .م ١٩٦٥القاهرة ،  
  .م١٩٨٦،القاهرة،١٠كمال محمد بشیر،مكتبة الشباب، ط. دور الكلمة في اللغة،ستیفن اولمان،ترجمة،د*
  إبراهیم. هـ ، تحقیق د)٦٨(هـ ، إلى عبد اهللا بن عباس ت)٦٥(سؤاالت نافع بن األزرق ت*
  .م ١٩٦٨السامرائي ، مطبعة المعارف ،   
  .م ١٩٧٤.٣طبانة ، دار الثقافة ، بیروت ، طبدوي . السرقات األدبیة ، د*
  .م ١٩٩٧سلطة الحق ، السید عزیز جاسم ، مكتبة االنتشار العربي ، بیروت ،*
  شمس الدین ، الدار اإلسالمیة ، بیروت ، يالسلم وقضایا الحرب في نهج البالغة ، الشیج محمد مهد*

  .  م ١٩٨١
  هـ ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر،)٢٧٥(سنن ابن ماجة ، محمد بن یزید القزویني ت*
  ).ت.د(بیروت ،   
  هـ ، تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف ، دار)٢٧٩(سنن الترمذي،  محمد بن  عیسى الترمذي ت*



  ٢٤١

  .هـ ١٤٠٣الفكر ، بیروت ،  
  عبد الغفار. هـ ، تحقیق د)٣٠٣(السنن الكبرى ، أبو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائي ت*
  .م١٩٩١لیمان ، و سید كسروي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،س  
  ).ت.د(هـ ، مطبعة االعتدال ، دمشق ، )٢٥٥(سنن الدارمي ، عبد اهللا بهرام الدارمي ت*
  احمد الصمعي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،. السیمائیة وفلسفة اللغة ، امبرتو ایكو ، ترجمة د*
  .م٢٠٠٥بیروت ،   
  .م١٩٣٠هـ ، دار الفكر العربي ، بیروت ،)٣٠٣(ي ، احمد بن شعیب النسائي تسنن النسائ*
  هـ ، دار الكتب ) ٥٠٢(شرح دیوان الحماسة للتبریزي ، أبو زكریا یحیى بن محمد التبریزي  ت*
  .م٢٠٠٠العلمیة ، بیروت ،  
  آلفاق الجدیدة شرح القصائد العشر، الخطیب التبریزي ، تحقیق فخر الدین قباوة ، منشورات دار ا*
  .م١٩٧٩، بیروت ،  ٣ط  
  ،جواد كاظم منشد،منشورات)رؤیة اعتزالیة عن اإلمام علي(شرح نهج البالغة البن أبى الحدید*
  .هـ ١٣٧٤ذوي القربى ، قم ،  
  شرح نهج البالغة ، ابن أبى الحدید ، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم ، دار الساقیة للعلوم ،بیروت ،*
  .م٢٠٠١ 
  هـ ، دار أحیاء التراث العربي ،)٦٧٩(ح نهج البالغة ، كمال الدین میثم بن علي البحراني تشر *
  .م١٩٩٢بیروت ،   
  هـ  ١٤١٨شرح نهج البالغة ، السید عباس علي الموسوي،دار الرسول، والمحجة البیضاء،بیروت ،*
طفى الشویمي ، مؤسسة هـ ، تحقیق ، مص) ٣٩٥(الصاحبي في فقه اللغة وسنن العربیة ، ابن فارس ت*

  .م ١٩٦٤بدران للطباعة ، بیروت ،
هــ ، تحقیـق یوسـف علـي طویـل ) ٨٢١(صبح األعشى فـي صـناعة االنشـا ، احمـد بـن علـي القلقشـندي ت*

  .م  ١٩٨٧، دار الفكر، دمشق ،
هــ ،دار الفكـر، بیـروت ،عـن طبعـة )٢٥٦(صحیح البخاري ، أبـو عبـد اهللا محمـد بـن اسـماعیل البخـاري ت*

  .م١٩٨١وفست صادرة عن دار الطباعة العامرة ، استانبول ،باأل
  ).ت.د(، هـ،دار الفكر ، بیروت )٢٦١(صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري ت*
هـــ ، تحقیـــق محمــد أبـــو الفضــل إبـــراهیم ، وعلــي البجـــاوي ، ) ٣٩٥(الصــناعتین ، أبـــو هــالل العســـكري ت*

  ).ت.د(مطابع عیسى البابي ، مصر، 
  .م ١٩٧٤جابر عصفور، دار الثقافة ،.الفنیة في التراث النقدي والبالغي، دالصورة *
  هـ ، تحقیق محمود محمد شاكر، دار) ٢٣١(طبقات فحول الشعراء ، محمد بن سالم الجمحي ت*
  ).ت.د(المدني، جدة ،   
  .م١٩٨٥، بیروت ،٢والنشر، ط ةظاهرة الشعر المعاصر في المغرب،محمد بنیس،دار التنویر للطباع*



  ٢٤٢

  .م ١٩٨٢علم الداللة ، احمد مختار، مكتبة العروبة ، الكویت ،*
  .م ١٩٨٦علم الداللة ، ستیفن ، ترجمة انطوان ابو زید ، منشورات عویدات ، بیروت ، *
  .م ١٩٩١علم النص ، جولیا كرستیفا ، ترجمة فرید الزاهي ، دار توبقال ، المغرب ،*
  سعید حسن بحیري ، الشركة المصریة العالمیة للنصر، علم لغة النص ، المفاهیم واالتجاهات ،*
  .م١٩٩٧القاهرة ،   
  هـ  ، تحقیق محمد محي) ٤٥٦(العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ابن رشیق القیرواني ت*
  .م ١٩٧٢، بیروت ، ٤الدین عبد الحمید ، دار الجیل، ط  
  .هـ ٢٠٠٤یم ، مطبعة ستارة ،طهران،عناصر اإلبداع الفني في شعر احمد مطر ، كمال أحمد غن*
  عبد اهللا الجبوري ،. هـ ،تحقیق د)٢٧٦(غریب الحدیث ، عبد اهللا بن سالم بن قتیبة الدینوري ت*
  .هـ ١٤٠٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ،   
  هـ ، تحقیق محمد عبد المعید خان ، دار الكتاب)٢٢٤(غریب الحدیث ، القاسم بن سالم الهروي ت*
  .هـ١٣٩٦، بیروت ، العربي   
  ) .ت.د(هـ ، عالم الكتب ، بیروت ،)١٢٥٠(فتح القدیر ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ت*
  .م  ١٩٧٩احمد عبد السید الصاوي ، الهیئة المصریة العامة ، مصر ، . فن االستعارة ، د*
  ).ت.د(شوقي ضیف ، دار المعارف ، مصر ، . الفن ومذاهبه في الشعر، د*
  ، ترجمة احمد المدیني ، دار الشؤون الثقافیة نالخطاب النقدي الجدید ، مجموعة مؤلفی في أصول*

  .م ١٩٨٧العامة ، بغداد ،    
  ).ت.د(، ٢رجاء عید ، دار غریب للطباعة ، مصر، ط. في البالغة العربیة ، د*
  .م ١٩٨١، ، دار العلم للمالیین٢كمال أبو دیب ، ط. في البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي ، د*
  .م١٩٧٧، بیروت ، ٥شوقي ضیف ، دار المعارف ، ط. في النقد األدبي ، د*
  .م٢٠٠٥، القاهرة ،٣٥في ظالل القران ، سید قطب ، دار المعارف ، ط* 
  هـ ، دار الفكر، بیروت،) ٨١٧(القاموس المحیط،مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز ابادي ت*
  ١٩٨٣  
  .م ١٩٦٥زك المالئكة ، مكتبة النهضة ، بغداد ،قضایا الشعر المعاصر ، نا*
  ).ت.د(إبراهیم عبد الرحمن محمد ، دار صادر ، بیروت ،. قضایا في النقد األدبي ، د*
  ، طهران ، ٣هـ ، تحقیق علي اكبر غفاري ، مطبعة الحیدري ، ط)٣٢٩(الكافي ، الشیخ الكلیني ت*
  .هـ١٣٨٨  
  .م١٩٦٤مد أبو الفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي ، القاهرة ،الكامل في األدب ، المبرد ، تحقیق مح*
  هـ ، تحقیق وشرح عبد السالم محمد هارون )١٨٠(الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان سیبویه ت*
  .م ١٩٨٣، عالم الكتب ، بیروت ، ٣،ط  
  الرسالة، هـ ، تحقیق بكري حیاني ، وصفوت السقا ، مؤسسة )٩٧٥(كنز العمال ، المتقي الهندي ت*



  ٢٤٣

  ).ت.د(بیروت ،   
  م١٩٨٨صفاء والحسي شیحان ، دارتوبقال للنشر ، المغرب، دلذة النص ، روالن بارت ، ترجمة فؤا*
  ، لبنان ، رهـ،دار صاد)٧١١(لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور ت*
  ).ت.د(  
  .م ١٩٩٥لس األعلى للثقافة ، القاهرة ، اللغة العلیا ، جان كوهن ، ترجمة احمد درویش ، المج*
  اللغة والمعنى والسیاق ، جون الینز ، ترجمة عباس صادق ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ،*
  .م١٩٨٧  
  هـ ، تحقیق احمد الحوفي ، وبدوي طبانة ، (   ) اللمع في العربیة ، أبو الفتح بن جني ت*
  .١٩٨٣، الریاض ، ٢منشورات الرفاعي ، ط 
  .م ١٩٨٩النقد ، بول هیر فادي ، ترجمة سالمة حجاوي ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ، وما ه*
  .١٩٩٢المبدأ الحواري ، تزفتیات تودوروف، ترجمة فخري صالح،دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،*
  احمد الحوفي،. دهـ ،تحقیق  )٦٢٢(المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،ضیاء الدین بن األثیر ت*
  .م١٩٨٣الریاض ،  ٢بدوي طبانة، منشورات دار الرفاعي ، ط.و د  
  محاضرات في الصوت والمعنى ، رومان جاكوبسن ، ترجمة حسن ناظم وزمیله ، المركز الثقافي*
  ).ت.د(العربي ، بیروت ،   
  .م ١٩٥٩،) ١(محاولة في تعریف الشعر الحدیث ، أدونیس ، مجلة شعر ، ع*
  هـ ، تحقیق محمد محي) ٥١٨(األمثال ، أبو الفضل احمد بن محمد المیداني، النیسابوري تمجمع *
  ).ت.د(، ٢الدین عبد الحمید ، دار المعرة ، بیروت ، ط  
  هـ ، تحقیق لجنة من)٥٦٠(مجمع البیان في تفسیر القران ، ابو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ت*
  .هـ ١٤١٥للمطبوعات ، بیروت ، العلماء والمحققین ، مؤسسة االعلمي  
ــــــدین الهیثمــــــي ت* ــــــور ال ــــــع الفوائــــــد ، ن ــــــد ومنب ــــــة ، بیــــــروت )٨٠٧(مجمــــــع الزوائ ــــــب العلمی هـــــــ ، دار الكت
  .م ١٩٨٢، القاهرة ، ٢، االمدي ، مكتبة القدسي ، ط فالمختلف والمؤتل*١٩٨٨،
  .م١٩٨٠، رمضان عبد التواب ، مكتبة الخانجي ، القاهرة. المدخل إلى علم الداللة ، د*
مــدخل الــى جــامع الــنص ، جیــرار جینیــت ، ترجمــة عبــد الــرحمن أیــوب ، دار توبقــال ، الــدار البیضــاء ، *

  .م١٩٨٦المغرب، 
  .م ١٩٨٩المعجم الوسیط ،ابراهیم مصطفى و زمالؤه ،مؤسسة دار الدعوة ،استانبول ،*
  المولى واخرون، المزهر في علوم اللغة وأنواعها ،جالل الدین السیوطي ، تحقیق محمد جاد*
  ).ت.د(دار الجیل ، ودار الفكر ، بیروت ،   
  یوسف المرعشلي،. هـ ، تحقیق د)٤٠٥(مستدرك الحاكم ، محمد بن محمد الحاكم النیسابوري ت*
  .هـ١٤٠٦دار المعرفة ، بیروت ،   
  ) ع(هـ،مؤسسة آل البیت)١٣٢٠(النوري الطبرسي قالوسائل ومستنبط المسائل ، المحق كمستدر *



  ٢٤٤

  .هـ ١٤٠٨الحیاء التراث ،   
  مسند ابن الجعد ،علي ابن الجعد الجوهري ، تحقیق أبى القاسم بن محمد ، وعامر احمد حیدر ، دار*
  ).ت.د(الكتب العلمیة ، بیروت ،   
  ).ت.د(هـ ، دار صادر ، بیروت ، )٢٤١(مسند احمد ، اإلمام احمد بن حنبل ت*
  هـ ، تحقیق عبد المجید السلفي ، مؤسسة)٤٥٤(ي تمسند الشهاب ، محمد ابن سالمة القضاع*
  .١٩٨٥الرسالة،بیروت، 
  .م ١٩٩٤عبد السالم المسدي ، مطبعة كویتب ، تونس ،. المصطلح النقدي ، د*
  هـ، ) ٦٥٢(مطالب السؤل في مناقب ال الرسول،كمال الدین أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي ت*
  ).ت.د(النجف االشرف، 
  هـ،تحقیق محمد) ٩٦٣(ت يعلى شواهد التلخیص ،عبد الرحیم بن احمد العباسمعاهد التنصیص *
  .م ١٩٤٧محي الدین عبد الحمید ،عالم الكتب ، بیروت ،   
  هـ ، تحقیق حمدي عبد المجید السلفي، )٣٦٠(المعجم الكبیر، سلیمان بن احمد بن أیوب الطبراني ت*
  ).ت.د(دار إحیاء التراث العربي ، ، ٢ط  
  هـ ، تحقیق إبراهیم الحسیني ، دار)٣٦٠(األوسط ،سلیمان بن احمد بن أیوب الطبراني ت المعجم*
  ).ت.د(الحرمین ،   
  احمد مطلوب، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد،. معجم المصطلحات البالغیة ، وتطورها، د*
  ١٩٨٣.  
  .م ١٩٨٧بدوي طبانة ، دار الجیل ، لبنان ،. معجم البالغة العربیة ، د*
  المعجم المفهرس أللفاظ القران الكریم ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ، ، منشورات ذوي القربى،*
  .م٢٠٠٤، قم ، ٣ط  
  المعجم المفهرس أللفاظ نهج البالغة،محمد دشتي ، وكاظم محمدي ، مؤسسة انتشارات مشهور، قم *
  ).ت.د(لمشرفة ،   
  مازن المبارك ، دار. هـ ، تحقیق د)٦٧١(األنصاري تمغني اللبیب عن كتب االعاریب،ابن هشام *
  .م ١٩٨٥، بیروت ، ٦الفكر، ط 
  الشیخ محمد جعفر السبحاني ، مطبعة اعتماد )دراسة األمثال واألقسام في القران الكریم(مفاهیم القران*
  .هـ ١٤٢٥قم ، 
  نعیم زرزور، دارهـ ، تحقیق ) ٦٢٦(مفتاح العلوم ، أبو یعقوب بن أبى بكر بن علي السكاكي ت*
  .م١٩٨٣، بیروت ،  ةالكتب العلمی  
  هـ ، تحقیق صفوان عدنان داوودي ، دار) ٤٢٥(مفردات ألفاظ القران ، الراغب األصفهاني ت*
  .م١٩٨٣، دمشق ،٣القلم، ط  
  م١٩٨٤محمد بركات ، حمدي ابو علي ، دار الفكر للنشر والتوزیع ، عمان،. من األدب والبیان ، د*



  ٢٤٥

  هـ ، تحقیق محمد باقر) ٤٨٣(ي ابن أبى طالب ، علي بن محمد الشافعي ابن المغازلي تمناقب عل*
  .هـ ١٣٩٤البهبوري ، المكتبة اإلسالمیة ، طهران ،   
  .م١٩٥٠، القاهرة ، ٣احمد احمد بدوي ، دار النهضة ، ط. من بالغة القران ، د*
  .م ١٩٧٣صر ، من كنوز القران ، محمد السید الداوودي ، دار المعارف ، م*
  منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ،قطب الدین أبو الحسین سعید بن هبة اهللا الراوندي ، مكتبة آیة *
  .هـ  ١٤٠٦اهللا المرعشي العامة ، قم ،  
  ، ٤منهاج البراعة في شرح نهج البالغة ، المیرزا حبیب اهللا الهاشمي الخوئي ، المكتبة اإلسالمیة ،ط*
  .هـ  ١٤٠٥طهران ،   
  هـ ، مؤسسة النشر)١٤٠٢(المیزان في تفسیر القرآن ، العالمة ، السید محمد الحسین الطباطبائي ت*
  ) .ت.د(اإلسالمي ، قم ،   
  إحسان. هـ ، تحقیق د) ١٠٤١(نفح الطیب في غصن األندلس الرطیب ، احمد بن محمد المعري ت*
  .م  ١٩٨٦عباس ، دار صادر، بیروت ،  
  .م ١٩٩٥ناصر مكارم الشیرازي ، مطبعة سلیمان زادة ، قم ،نفحات الوالیة ، *
  ، محمد عزام ، دراسة منشورات اتحاد الكتاب) تجلیات التناص في الشعر العربي(النص الغائب*
  .م ٢٠٠١العرب ، دمشق ،  
  نظریة التصویر الفني عند سید قطب ، صالح عبد الباقي الخالدي ، مركز الشهاب ، الجزائر، *
  ).ت.د( 
  .١٩٨٩ابراهیم ریكان ، دار الشوؤن الثقافیة ، بغداد ، . نقد الشعر في المنظور النفسي ، د*
  نهایة اإلرب في معرفة األدب ،شهاب الدین احمد بن عبد الوهاب النویري ، دار الكتب القاهرة ،*
  .م١٩٢٩  
  إبراهیـم . هـ ، تحقیق د) ٦٠٦(نهایة اإلیجاز في درایة اإلعجاز ، فخر الدین الرازي ت*
  .م  ١٩٨٥محمد  بركات حمدي ، دار الفكر للنشر، عمان ،. السـامرائـي ، ود  
  النهایة في غریب األثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ، تحقیق طاهر احمد الزاوي ، *
  .م  ١٩٧٩، بیروت ،٢المكتبة العلمیة ، ط 
  لدین عبد الحمید ، مطبعة االستقامة، القاهرة،نهج البالغة ، شرح محمد عبدة ، تحقیق محمد محي ا*
  ).ت.د(  
  هـ ، تحقیق طاهر احمد الزاوي ، ومحمود محمد)٦٠٦(النهایة في غریب الحدیث ، ابن األثیر ت*
  .هـ  ١٣٦٤، قم ، ٤الطناحي ، مؤسسة اسماعیلیان ، ط 
  .م١٩٦٩، لبنان ، ٣ني، طنماذج في النقد األدبي وتحلیل النصوص ، ایلیا حاوي ، دار الكتاب اللبنا*
  هـ  ١٤١٤،قم ،٢الحیاء التراث، ط)ع(هـ ،مؤسسة آل البیت)١١٠٤(وسائل الشیعة،الحر العاملي ت*
  هـ ، تحقیق سید علي)١٢٩٤(ینابیع المودة لذوي القربى ، الشیخ سلیمان بن إبراهیم الحنفي ت*



  ٢٤٦

  ) .ت.د(جمال اشرف الحسیني ، مطبعة أسوة ، طهران ،  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٧

  :البحوث واملقاالت 
  
  .هـ ١٤٢٣، بغداد ، )١١(، مجلة دراسات إسالمیة ، ع نحامد عبد الهادي حس. آیات االبتالء، د*
  
  فلیـح كریم خضیر،مجلـة الطلیعـة األدبیـة .،د)ع(األسس الجمالیة في خطبة الجهاد لإلمام علي*
  .،بغداد)٣(ع  
  
  .م٢٠٠٢،) ٣(،ع) ٢(،مجلة القادسیة ، مجلديعبد علي هو ید أسلوب التوكید في سورة فصلت،هادي*
  
  .م١٩٧٦األلفاظ القرآنیة في نهج البالغة،السید محمد جعفر الحكیم، مجلة النجف االشرف ، النجف ،* 
  

  .م٢٠٠٣، ) ٨٩(یوسف اسماعیل ، مجلة ألتراث ألعربي، ع. التعالق النصي في ألخطاب ألشعري،د* 
  
  ، دار الشؤون ، بغـداد)٢٩(الحدیث ، كاظم ویر ، مجلة الموقف الثقافي،ع  تناص الشكل في الر سم*
  .م٢٠٠٠، 
  
  .م١٩٩٤،) ١٠،١١،١٢(عبد الواحد لؤلؤة ، مجلة األقالم ، بغداد ، ع. التناص مع الشعر الغربي، د*
  
  .م ١٩٨٤، لسنة ) ٤(التناص واشاریات العمل األدبي ، صبري حافظ ، مجلة ألف ، ع *
  
  هـ ،١٤٢٤، ٣٩السنة )١٢٨٧٩(عبد الملك مرتاض ، جریدة الریاض ، ع.لنص ، دجمالیة أ*
  .المملكة العربیة السعودیة  
  
  ، السنة العاشرة ، ) ٥(عبد السالم المسدي ، مجلة األقالم ،ع. یة واالستعمال، در حد اللغة بین المعیا*
  .م ١٩٨٥دار الشؤون الثقافیة ، بغداد ،  
  
  ، )٥(خالد محمد محي الدین البرادعي ، مجلة المنهاج،ع. اإلمام علي ، د الصورة الفنیة في كالم*
  .م ١٩٩٧السنة الثانیة ،  
  
  شجاع العاني ، الموقف الثقافي ، .اللیث والخراف المهضومة ، دراسة في بالغة التناص األدبي ، د*



  ٢٤٨

  .م ١٩٨٩لسنة ) ١٧(ع  
  
حـاكم حبیـب الكریطـي ، مجلـة اللغـة العربیـة وآدابهـا  .المجلة في المثال ، أبو عبیدة معمـر بـن المثنـى ، د*

  .م ، جامعة الكوفة٢٠٠٠السنة األولى ، )١(،ع
  
  ،)٣٥-٣٠(،ا ألعداد)٧(المثل في القران الكریم ، منیر القاضي ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، مج*
  .م ١٩٦٠ 
  
  .م  ١٩٧٨جامعة أصول الدین ، المثل في نهج البالغة ،عبد الهادي الفضلي ، مجلة رسالة اإلسالم ،*
  
  ،عبد العزیز إبراهیم،الموقف الثقافي،) من غرابة المفردة إلى تغریب النص(مدارات النص المغلق *
  .م ٢٠٠٠، دار الشؤون ، بغداد ، )٢٩(ع  
  
  ، بغداد ، لسنة)٤(، مجلة االقالم ، ع تمشكلة التناص في النقد األدبي المعاصر ، محمد أد یوا*
  ١٩٩٥.  
  

  .م١٩٨٨،)٣(ألنص وألتأویل ،بول دیكور،ترجمة منصف عبد الحق،مجلة العرب والفكر العالمي ،ع* 
  
  .م ١٩٩٥، لسنة ) ٥(، مجلد ) ١٨(رجاء عید ، مجلة عالمات ،ع . النص والتناص ، د*
  
  ، السنة الثامنة) ٣(النصوص األدبیة بین السرقة واالقتباس ،غانم محمود ، مجلة آفاق عربیة ، ع*
  .عشر، بغداد  
  
  وجه الشاهد النحوي في نهج البالغة ،عبد الواحد خلف وساك،كلیة التربیة ، میسان ، بحث مخطوط *
  
  
  
  
  
  



  ٢٤٩

  :الرسائل اجلامعية
  
  األدوات البیانیة في خطب الحرب في نهج البالغة ، نجالء عبد الحسین الغزال،رسالة ماجستیر، *
  .م٢٠٠٢جامعة الكوفة ، كلیة اآلداب،   
  
  عواطف كنوش ، رسالة دكتوراه ، كلیة اآلداب ، جامعة. سلوبیة في دراسات اإلعجاز القرآني ، داأل*
  .م ١٩٩٥البصرة ،  
  
  .م ١٩٨٨قیس إسماعیل االلوسي ، بغداد ،. أسالیب الطلب عند النحویین والبالغیین ، د*
  
  اجستیر ، جامعة بابل،أسالیب الطلب في نهج البالغة ، عدویة عبد الجبار كریم الشرع ، رسالة م*
  .م ٢٠٠٠  
  
  اسلوب التوكید في نهج البالغة ، اصیل محمد كاظم ، رسالة ماجستیر ، جامعة القادسیة ، كلیة*
  .م ٢٠٠٢التربیة ،   
  
  عبد الواحد المنصوري ، رسالة ماجستیر ، كلیة. اإلیقاع ، أنماطه ودالالته في لغة القران الكریم ، د*
  .م ١٩٩صرة ، اآلداب ، جامعة الب  
  
  التناص في شعر محمود درویش ،حازم هاشم منخي ، رسالة ماجستیر ، جامعة البصرة، كلیة *
  .م  ٢٠٠٥التربیة ،   
  
  خصائص الجملة العربیة في نهج البالغة ،سمیرداود سلمان ، رسالة دكتوراه ، جامعة البصرة ،*
 .م ٢٠٠٣كلیة االداب ،  


