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  العلميقرار المشرف 

  

 د)ل���ة ف��ي الحك��م والم��واعظ ف���ي نھ��ج الب�غ��ة دراس���ة(  الرس���الةأش��ھد أّن ھ��ذه     

جامع��ة الكوف��ة، بمراحلھ��ا كاف��ة وأرش��حھا / أع��ّدت بإش��رافي ف��ي كلي��ة ا.داب) التراكي��ب

  .وھي جزء من متطلبات نيل درجة دكتوراه فلسفة اللغة العربية وآدابھا. للمناقشة
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        ٢٠١٧/   /   :  التاريخ                                                            

  



  قرار لجنة المناقشة

م بش�أن ٢٠١٧/ ٢٩/١ المنعقدة بت�اريخ  السابعةاستنادا إلى قرار مجلس الكلية بجلسته 
الحك��م والم��واعظ ف��ي نھ��ج الب�غ��ة (ب��ـ ال��دكتوراه الموس��ومة رس��الةتش��كيل لجن��ة لمناقش��ة 

نق��ّر نح��ن رئ��يس لجن��ة ، )ميث��اق عل��ي عب��د الزھ��رة( للطال��ب) التراكي��ب د)ل��ة دراس��ة ف��ي
ياتھ�ا وفيم�ا ل�ه المناقشة وأعضاءھا، أننا اطلعن�ا عل�ى ا:طروح�ة وناقش�نا الطال�ب ف�ي محتو

ووج�دناھا ج�ديرة ب�القبول لني�ل درج�ة ال�دكتوراه ف�ي  ، م٢٠١٧/ ٤/ ١٧   عBقة بھا بتاريخ
  ). جيد جداً ( فلسفة اللغة العربية وآدابھا، بتقدير

الحكم والمواعظ في نھج الب�غة ( إلىعنوان الرسالة تغيير  المناقشة لجنةوقد قررت 
  )التراكيب دراسة في
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  كلية ا.داب ـ جامعة الكوفة   ـ جامعة الكوفة      ا^ساسيةكلية التربية 

  عضواً                                                  رئيساً           
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  ا.داب ـ جامعة الكوفةكلية             واسطـ جامعة  التربية ا^ساسيةكلية 
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  املقدمة
 



  المقدمة

 

٢ 

 

  المقدمة

الحمد � كما ھو أھله وصلى هللا على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله 
  .الطاھرين وصحبه المنتجبين

في المجال  5 سيماقاب3 لدراسات كثيرة في المعنى، و ميداناالتراث العربي ما يزال  إنّ 
إلى مزيد عناية واھتمام فيما يتعلق بالكشف عن المكنونات التي انطوت  يحتاجفھو . التطبيقي

ما يتحراه الباحث من معاودة البحث في  نّ إو. عليھا النصوص اCدبية وإظھار د55تھا الخفية
قديمة، بعض النصوص ال يالتحرر من سلطة الغموض التي تعترد55ت اCلفاظ والتراكيب ھو 

يكون على مستوى عاٍل من  أنمن تتطلب معرفة د55تھا جھدا كبيرا من القارئ، ف3بد  إذ
ا مّ ذي كتب فيه اCثر اCدبي، فض3 عالثقافة، بان يكون مطلعا على الثقافة السائدة في العصر ال

 ،المقام أوقرينة الحال  أو) القرائن السياقية(يحيط به من م3بسات وأحداث مما يسمى اليوم بـ
نه من فھم المراد الحقيقي للنص، وھذا مما 5 يكون له معجمه الخاص الذي يمكّ  أن من 5بد كما

 ھذااCمة ل أبناءيتصدى جماعة من  أنيتيسر لكل فرد من أبناء اللغة، لذلك كان من الضروري 

ھم مما تركه لھم بالشرح والتحليل والنقد، لتفيد أجيال اCمة في حاضر ،المخزون الثقافي الكبير
  .اCجداد من تراث لغوي

ن غيره من النصوص ھو ذلك ا5ستعمال اللغوي الخاص الذي مالذي يميز نصا ما  نّ إ
نصا ما فيه مزية تختلف  أّن عندما يسمع  ھميخضع لقوانين اللغة و5 يشذ عنھا، فقد يظن بعض

في النص خروجا على اCصول واCسس التي تعارف عليھا  نّ أعما في غيره من النصوص، 
 .العرب في استعما5تھم اللغوية، وھذا توھم وخلط كبير

في دراساتھم المستوى ا5عتيادي للك3م، وإنما  االدارسين للتراث اللغوي لم يتناولو نّ إ
ا ھو ما شّد الباحث إلى ھذ و. كان الذي يشدھم ھو الك3م البليغ، الذي له قابلية التأثير في المتلقي

كانت  وإذا. القرآن الكريم، غيرثر أأدبياً يسمو على كل  أثراكتاب نھج الب3غة، فقد وجد فيه 
���� ���� ���� ���� ((((عليا اoمام الب3غة ھي مطابقة الك3م لمقتضى الحال ، فبھذا المقياس الذي 5 يخطئ نجد 

��	
���	
���	
���	
 فقد بلغ من الب3غة مبلغا 5 يصل إلى أطرافه احد من الناس ،أطرافھامن قد جمع الب3غة  ))))�


�قبله و5 بعده غير رسول هللا � ���� �� ����
� ���� �� ����
� ���� �� ����
� ���� �� ���.  

 اoمام، ممن عرضوا لكلمات اCق3م وأصحابوعندما نطالع بعض ما كتبه الباحثون 


	��((((علي � ������	
� ������	
� ������	
قد حاروا في  ، نجد أنّھماoمامكتبوا في شخصية  أو، ونصوصه في نھج الب3غة، ))))���� �

 اCحداثالنصوص، و ما انماز به من دقة في وصف  إنتاج، وطريقته في أسلوبهوصف 

فھذا الشريف الرضي  ،المعنى أداءالتعابير والقوالب القولية في  أجودباختيار  ،والتعبير عنھا
يتضمن من عجائب الب3غة وغرائب  "إنّه : بقوله اoمامجامع نھج الب3غة قد وصف ك3م 

5 ية ما 5 يوجد مجتمعا في ك3م، وثواقب الكلم الدينية و الدنيو الفصاحة وجواھر العربية و

	��((((مجموع اCطراف في كتاب، إذ كان أمير المؤمنين � ������	
� ������	
� ������	
منشأ مشرع الفصاحة وموردھا و ))))���� �


	��((((الب3غة و مولدھا، ومنه � ������	
� ������	
� ������	
ا كل قائل مكنونھا و عنه أخذت قوانينھا، وعلى أمثلته حذ ظھر ))))���� �

؛ Cن تقدم و تأخرواقد سبق وقصروا، ومع ذلك فخطيب، وبك3مه استعان كل واعظ بليغ، و

	��((((ك3مه � ������	
� ������	
� ������	
" الك3م الذي عليه مسحة من العلم اoلھي و فيه عبقة من الك3م النبوي ))))���� �

)١(
.  

و أما الفصاحة فھو  : "قال فيهقد الحديد المعتزلي شارح كتاب نھج الب3غة ف أبيابن  وأما
))))��	
� ������	
� ������	
� ������	
و يكفي ھذا الكتاب . الناس الخطابة و الكتابة مَ و منه تعلّ  إمام الفصحاء و سيد البلغاء، ))))���� �

                                       
  .٣٤: علي بن أبي طالب، جمع الشريف الرضي، تحقيق صبحي الصالح: نھج الب3غة )١(



  المقدمة

 

٣ 

 

وحسبك أنه لم  ،ي الفصاحة و 5 يبارى في الب3غةالذي نحن شارحوه د5لة على أنه 5 يجارى ف
"  ون لهشر و 5 نصف العشر مما ديدون Cحد من فصحاء الصحابة العُ 

)١(
.  

فنجده يحث اCجيال والناشئة على مطالعته  أيضاالشيخ محمد عبده شارح النھج  وأما
على ابن أبى  اoمامأھل ھذه اللغة إ5 قائل بأن ك3م  يو ليس ف: "تدبّره بقوله إلىويدعوھم 


�ّ� ���� � طالب ھو أشرف الك3م و أبلغه، بعد ك3م ّهللا تعالى و ك3م نبيه � ��� � ���� �ّ�
� ��� � ���� �ّ�
� ��� � ���� �ّ�
� ����
�
�
�
، و أغزره مادة، و 

التدرج  يفائس اللغة، والطامعين فأرفعه أسلوبا، و أجمعه لج3ئل المعاني فأجدر بالطالبين لن
 يمع تفھم معانيه ف. أفضل مأثورھم لمراقيھا، أن يجعلوا ھذا الكتاب أھم محفوظھم، و

يھا؛ ليصيبوا المعاني التي صيغت للد5لة عل يلتي جاءت Cجلھا، وتأمل ألفاظه فاCغراض ا
"بذلك أفضل غاية، و ينتھوا إلى خير نھاية

)٢(
.  


	��((((علي  اoمامفقد كان : " و قال الكاتب المسيحي جورج جرداق� ������	
� ������	
� ������	
يرتجل كلماته،  ))))���� �

يلقيھا في مجالس القوم خ3صات تأمل، وفي محافلھم خطبا تجيش في داخل الذات، فينطق بھا 
"اللسان عفو الخاطر، فتأتي محكمة دون ك3م الخالق وفوق ك3م المخلوق

)٣(
.  

نقرأ مثل ھذه الكلمات من الدارسين قديما وحديثا في نھج الب3غة، فقد  أنوليس غريبا 
وتعبيراته؛ فوصفوه بما يدل على بعد أثره فيھم، وإعجابھم  أساليبهاستھوتھم روائعه، وسحرتھم 

بما انطوت عليه شخصية مبدعه، من القدرة الفائقة على نظم النصوص، بأسلوب ب3غي جذاب، 
، من خ3ل اختيار الكلمات ذات اCثر الصوتي الحسن نفوسالر في ، ويؤثّ والعقول باCلبابيأخذ 

التي يعبر عنھا؛ فاجتمع في نصوصه جمال الشكل الخارجي  واCحداثالذي ينسجم مع المواقف 

	��(((((((( مھارة في اختيار الصيغ واCساليب في ك3مهھذه ال وما  .وعمق المضمون� ������	
� ������	
� ������	
 الذي نقله ))))))))���� �

نتاج ما يملكه من مقدرة عقلية وعلمية ومقدرة  إ5من اCسلوب ا5عتيادي إلى اCسلوب اCدبي، 
  .على صياغة اللغة وإعادة تشكيلھا للتعبير عن أفكاره التي يروم إيصالھا إلى المتلقي


	��(((( علي اoمامتفرد  إنّ � ������	
� ������	
� ������	
عناية لباحثين إلى الفي أسلوبه في نھج الب3غة دعا كثيرا من ا ))))���� �

ال من عطائه في وا5نتھ ،استبيان أسرار التعبير واستكشاف خبيئات المعاني فيهبھذا النص و
طالما تساءل الدارسون ل�دب العربي عن السّر الذي جعل نھج الب3غة مميزا و. كل الميادين

من بين نصوص التراث العربي، وھو تساؤل يستحق أن يقف عنده الباحثون مطو5، ليكشفوا 
  .وشموخه النقاب عن ھذا السر العظيم الذي يقف وراء عظمة نھج الب3غة

تتلخص غاية إذ . وقد كان ھذا البحث خطوة متواضعة في طريق اoجابة عن ھذا التساؤل

	��((((علي  اoمام أسلوبز في ھذا التميّ  البحث في محاولة الكشف عن سرِّ � ������	
� ������	
� ������	
من خ3ل التحليل  ))))���� �

بتسليط الضوء على القوالب  ، وذلكما فيھا من مواطن الجمال ظھاروإ ،الد5لي للنصوص

	��(((( اoمامالتركيبية التي يختارھا � ������	
� ������	
� ������	
يستعملھا  التي واCلفاظحل3 للمعاني التي تنطوي عليھا،  ))))���� �

ن غيرھا ميزھا والبحث عما يم ،ھاوتشريح وذلك بتحليل البنى التركيبية، تجسد تلك المعانيل
من آثار على المستوى  كله وما يترتب على ذلك اCلفاظ، والنظر في اختيار من التراكيب

بكل ما جاء في نھج الب3غة من  اoحاطةن وC ،الصوتي والمستوى النحوي والمستوى الب3غي
 إلىوقد يؤدي طول البحث  -  ،5 يخلو من صعوبة أمرنصوص والبحث في بناھا التركيبية 

 نھججانب من جوانب  على آثر الباحث ا5قتصارفقد  - الدراسة حقھا إعطاءالتقصير في 

فكان عنوان  ،يجعل من الحكم والمواعظ مادة لدراسة التراكيب دراسة د5لية أن، فرأى الب3غة

                                       
 .٢٣/ ١: نھج الب3غة شرح ) ١(

  .١١: شرح نھج الب3غة) ٢(

  . ٥: روائع نھج الب3غة) ٣(



  المقدمة

 

٤ 

 

  .)التراكيب يفلب3غة دراسة الحكم والمواعظ في نھج ا(الرسالة 

 تمخ�ض عن�ه ام� ةص�3ختمھيد و ث3ث�ة فص�ول تلتھ�ا خاتم�ة تح�وي  فيوقد انتظم البحث 

 التي ُسس، وبيان اCُ أھّم وسائل إنتاج الَد5لةوقد عرض التمھيد لمفھوم التركيب بوصفه . البحث

المناسبة التي تعبر  اCلفاظاختيار من  في النسق اللغوي،تجتمع في َمنح الُجملة َد5لتھا الخاّصة 
ارتب�اط   و ،ف�ي الس�ياق أخواتھ�اتك�ون مت3ئم�ة ومنس�جمة م�ع  أن نفسهوفي الوقت  ،عن المعنى

لجأ الُمتكلّم إلى العدول عن وقد ي ،اCلفاظ بَع3قات نحويّة تنتظم بھا المعاني الُمراد التعبير عنھا
  .لك3ِمه 3قات النحويّة الُمباشرة إلى أساليب بيانيّة أو ب3غيّة يرقى بموجبھا المستوى الفنّي الع

وقد ، "والمواعظ  حكمالفي الصوتية  تراكيبال"وبناًء على ذلك كان الفصل اCول في 
نه دراسات القدماء في ابتدأ الفصل بتوطئة تضمنت الك3م على ماھية الصوت، وما تمخضت ع

، وھو الموضوع الرئيس في ، أعقب ذلك بيان أثر القيم الصوتية في استج3ء المعنىھذا المجال
ن اتساقھا ومالكلمة تكتسب أھميتھا من الطبيعة النغمية Cصواتھا،  ةّن قيمإإذ ، الفصل ھذا

تبين اCثر الد5لي للقيم الصوتية ل�لفاظ ، عند لذا يالتركيب، في وت3ؤمھا مع سائر اCلفاظ 
  : اتساقھا في النص، من خ3ل  محورين عرض البحث لكل منھما في مبحث مستقل

Cيقاع الداخلي : ولالمبحث اoيقاع الموسيقى الناشئ من نظم ): التركيبي(اoويقصد به ا
  : ين في وجود اoيقاع الداخلي وھمارئيسيشمل الك3م على المنشأين ال وھوالك3م، 

  .الصوتي ا5نسجاممن  الناتج اoيقاع :أو5ً 

ً ثاني   . اoيقاع الموسيقي الناتج من بعض المحسنات البديعية :ا

 فيظھر أّن فنون البديع في تحقيقھا الوظيفة الد5لية والوظيفة الجمالية تتمحور وقد 

  :محورين أساسيين يحققان اoيقاع الداخلي للنص اoبداعي وھما

بوصفه ركيزة مھمة من ركائز اoيقاع؛ من أجل اكتناه : التكرار الصوتي :المحور اCول
ومن أبرز فنون البديع التي تتوافر  .النسق التعبيريالقيم الد5لية والجمالية التي يضفيھا على 

  .والجناس والتصدير السجععلى التكرار 

يحقق إيقاعا قائما على ترتيب الكلمات داخل التركيب، عن الذي : التوازي :المحور الثاني
وعلى أساس ذلك فإنه يمكن أن يلحظ التوازي في نمطين طريق التضاد أو التشابه في المعنى، 

  .التوازن: ، وثانيھما التقابل: اط البديع، أولھمامن أنم

و يقصد به اoيقاع الموسيقى ): فوق التركيبي(اoيقاع الخارجي  فھو: ثانيلمبحث الوأما ا
  .طار الموسيقي الذي يحيط بالنصاoمن الناتج، 

ولم يكن  "والمواعظ  حكمالالنحوية في  تراكيبال "عنوان  تحت: الفصل الثاني ويأتي
ھدف الدراسة في ھذا الفصل التركيز على الد5لة الوظيفية للكلمات داخل التركيب فإنھا من 

إلى أمور جمالية، تتمثل في  لعلم النحو المسائل التقعيدية بحثال تجاوزمختصات علم النحو، بل 
 طريقةالي فأي  ،للتراكيب المزية فيما يحقق ،الع3قات المتنوعة بين الكلمات، ثم بين الجمل

ويتمثل . نجاز خطاب متفردإرصف اCلفاظ وترتيبھا للتعبير عن المعاني، ومن ثم  التي يتم بھا
. مظاھر أسلوبية محددة من قبيل التقديم والتأخير، والحذف والذكر، والتعريف والتنكيرفي  ذلك

  :مباحث ث3ثة علىھذا الفصل انقسم وبذلك فقد 

متغيرا أسلوبيا و عدو5 عن القاعدة بوصفه  والتأخير التقديم اCول أسلوب المبحث درس
  .العامة، وذلك بتحويل اCلفاظ عن مواقعھا اCصلية لغرض يتطلبه المقام

عن النمط الشائع في  اخروج يمثلوالذكر الذي الحذف ثم درس المبحث الثاني أسلوب 
  .على وجودھا حاجة يلح المعنى بوصفه  بوحي من ذوقه منشئال إليهالتعبير، يلجأ 



  المقدمة

 

٥ 

 

من الظواھر التركيبية التي ظاھرة بوصفه والتنكير وجاء المبحث الثالث ليدرس التعريف 
5 يمكن  المتكلم تبعا لما يقتضيه الموقف، فالتنكير يقع لفوائد، ويستعمل لمقاصد يھاينزع إل

  .الد5ليةالوجھة للتعريف أن يقوم بھا 5 من الوجھة اللغوية و5 من 

 حكمالفي المجازية  تراكيبال" فكان تحت مسمى  ، وھو اCخيرالثالثوأما الفصل 

وسيلة فنية oثراء الد5لة،  ويمثل ،عن أسلوب الحقيقة عدو5بوصف المجاز " والمواعظ 
  .وتحقيق القوة التعبيرية على مستوى التركيب

 قيمتهوتكمن  المجاز العقلي في ولجاء المبحث اCوقد انقسم الفصل على خمسة مباحث، 

  .غير فاعله الحقيقي إلىفيما يفيده من المبالغة في التعبير وإثارة الخيال، عندما يسند الفعل 

من اCدوات الفاعلة لدى المبدعين في خرق ھو و، المجاز المرسلالثاني  ثم درس المبحث
  .ابتكار المعاني الجديدة ، واCطر اللغوية المتعارفة

من الوسائل المھمة في إنتاج الد5لة  وسيلة بوصفهالثالث فكان في التشبيه،  وأما المبحث
  .، oثارة الخيال وإحداث التأثير في النفوسحالة فنية تبنى عليھا ضرورة الصياغة والتركيب و

صورة من صور التوسع في ويأتي المبحث الرابع ليتناول دراسة ا5ستعارة، بوصفھا 
تضع أمام السامع صورة و ،تصدر عن خيال خصب ،صيغة من صيغ الشكل الفني ، والك3م

  .مرئية تنبض بالحركة والحيوية، تمتع النفس وتؤثر في الوجدان

التعبير الفني، ووسيلة  أسلوبا من أساليب التي تمثلوأما المبحث الخامس فكان في الكناية 
وتظھرھا بصورة رونقا وجما5،  معانيقوية من وسائل التأثير واoقناع، تضفي على ال

  .محسوسة مؤثرة

ما توصلت إليه ھذه الدراسة  أھمضمت التي خاتمة في ال للبحث ةوكانت المحطة اCخير 
  . من نتائج

 الم��نھج الوص��في التحليل��ي ال��ذي يق��وم عل��ى  وأم��ا الم��نھج ال��ذي س��ار علي��ه البح��ث فك��ان

وصف الظاھرة، بالشكل ال�ذي يرف�ع اoبھ�ام ع�ن س�احتھا، م�ع بي�ان قيمتھ�ا الد5لي�ة ف�ي التعبي�ر 
، ث��م النظ��ر ف��ي آراء المح��دثين ع��رض م��وجز لجھ��ود الس��ابقين ف��ي بحثھ��ا ودراس��تھا واللغ��وي، 

نصوصا م�ن حك�م نھ�ج الب3غ�ة، ويق�وم ، ثم يعرض والتحو5ت التي حصلت للمفھوم أن وجدت
  .د5ليا بتحليلھا

شرح ابن أبي الحديد وشرح ابن ميثم  و5 سيماشروحات نھج الب3غة  من البحث ادقد أفو
، وشرح حبيب هللا الخوئي، لما فيھا من التفاتات ونكات 5 يقف عليھا إ5 من أوتي البحراني

نسخة نھج النصوص  إخراجفي البحث اعتمد  أنّ ومما يجدر ذكره  .حظا من المعرفة والحكمة
  .؛ لما انمازت به من الضبط واoتقانتي حققھا الدكتور صبحي الصالحالب3غة ال

كما5ً ، فا� وحده صاحب الكمال، فإن كنت قد وفقت في ھذا  ختاما فإني 5 أدعي لنفسيو
ه تعالى، وإن قصرت فحسبي أن جھدي كان خطوة في طريق دراسة ك3م منّ فبالجھد المتواضع 

� رب العالمينإمام الب3غة والبيان، والحمد .  



  
  
  

  لتمهيدا
  
  

 



                                                 التمهيد

 

٧ 

 

   الرتكيبم وهفم
، ولكّل )١(التركيب ھو تأليف ا�لفاظ وضّم بعضھا إلى بعض في بناء ُمتكامل المعنى

)٢(تركيب تكوينه الخاّص به، الذي تتحّدد بموجبه فاعليته في التعبير عن المعنى الُمراد
.  

  : و إّن تراكيب العربية قسمان

)٣(تراكيب مبنية على ما ھو ا�صل: ا�ول
في بناء تراكيب العربية، ومن أمثلة ذلك  

  .، الفعل فالفاعل فالمفعول بهالجملة الفعلية إذا جاء ترتيب مكوناتھا على أصل قاعدة ترتيبھا

؛ �ن كثيرة وھيتراكيب مبناھا في نظام اللغة النحوي على خGف ا�صل، : الثاني
ق الممكنة في رصف جملة ما كثيرة متشعبة ، يتيحھا تضافر عدد كبير من القرائن ائالطر

)٤(المقالية والحالية
T  و إّن من مصادر الدTلة في الكGم بناء تراكيبه على خGف ا�صل،و. 

ً معيناً في ضمن تركيبٍ يؤلِّف فيه المتكلّم  بين ا�لفاظ على يكون ھذا إT بترتيب ا�لفاظ ترتيبا
  . َحسبما تقتضيه الدTلةبوفق المعاني و

رتكز إليه علم ، التي تمثّل ا�ساس الَمتين الذي يصورة الواضحة للتركيب ھي الُجملةوال
الُجملة في تعريف النُحاة ھي الكGم الذي يتَرّكب من كلَمتين أو أكثر ولهُ معنًى ُمفيد و. النحو

وتقوم على أساس التركيب ا`سنادي الذي يُعّد من أھّم أنواع . ُمستقل يحُسن السكوت عليه
)٥(كيب في العربيةاالتر

.  

وتمثل الجملة وحدة تركيبية إبGغية في آن واحد، أي إّن الجملة لھا شكل لغوي يمثل 
الملفوظ الذي يتألف من مجموع العناصر المترابطة داخلھا، ولھا محتوى دTلي وإخباري يمثل 

معنى ھذا  و. المتلقي أوالمخاطب  إلىالمرسل  أوتنتظم الخبر المنتقل من المتكلم الرسالة التي 
بعض  إلىّن للجملة بنيتين شكلية تتمثل في مجموع الوحدات اللغوية التي ينضم بعضھا أ

وبنية دTلية إخبارية تتمثل في المعنى الذي تفيده ھذه الجملة أي  ،وتترابط وفق نظام معين
)٦(الذي يحمله شكل الجملةالمحتوى الدTلي 

.  

وقد ُعني علماء العربية بدراسة الجملة وأفاضوا في دراستھا من الناحيتين الشكليّة 
)٧(أشاروا إلى أنواعھا ومكّوناتھا وَدTTتھافوالدTليّة، 

أساس الدراسات الدTلية  ھا بعضھموعدّ  .
الصورة اللفظية "، وقد منح الدكتور مھدي المخزومي الجملة بُعدھا العام حين عدَّھا )٨(الحديثة

الُصغرى في الكGم الُمفيد في أيّة لغة من اللغات، وھي الُمرّكب الذي يُبين الُمتكلّم به أّن صورةً 
متكلّم إلى ذھنيةً كانت قد تألّفت أجزاؤھا في ذھنه، ثّم ھي الوسيلة التي تنقل ما جاَل في ذھن ال

                                       
: الجرجانيعبد القاھر : ، والمقتصد في شرح ا`يضاح ٥٥:أبو علي الفارسي: ا`يضاح العضدي :ينظر )١(

  .١/٢٠: ابن يعيش: ،  وشرح المفصل٦: الزمخشري: ، والمفصل في علم العربية٩٣/ ١

 .١٠١: محمد العبد. د: إبداع الدTلة :ينظر) ٢(

منى . د: القياس في النحو: ينظر. المراد با�صل ما ينبغي أن يكون عليه التركيب قبل أن يعتريه التغيير) ٣(
  .٢١٥: مام حسانت: ، وا�صول ٣٥، ٣٢: الياس

  .٢١٦، ١٩٤- ١٩٠:تمام حسان. د: اللغة العربية معناھا ومبناھا: ينظر) ٤(

: ، و ھمع الھوامع٢/٤١٩ :ابن ھشام: ومغني اللبيب،  ١/٨: وشرح المفصل ، ١/٨ :المقتضب :ينظر )٥(

  .١/١٢: السيوطي

عبد  ا�ميرمجلة اwداب والعلوم، جامعة : عبد الحميد دباس: التركيبية في فھم وإفھام القران دور :ينظر) ٦(
  .٩٧: م  ٢٠٠٣، ٣، عا`سGميةالقادر للعلوم 

  . ١١٣،  ٨٩اللغة العربية معناھا ومبناھا  :ينظر )٧(

  .  ٤٦:بالمر :علم الدTلة:ينظر )٨(
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"ذھِن السامع
 )١(

 .  

نجاز ھذه الغاية يتطلب إ نّ إلما كانت غاية كل لغة تحقيق التواصل بين المتكلمين بھا، فو
 أخرى واستنتاج معانٍ  ،فھم رموز تلك اللغة من ناحية، أي فھم ما تعبر عنه كلماتھا: شيئين

فھم معاني الكلمات  ا�ولى: فعملية الفھم تمر بمرحلتين. أخرىتختبئ خلف رموزھا من ناحية 
القيام بعملية التأويل  أي ،ما تحيل عليه الكلمات إدراك: وما تتضمنه من قيم دTلية، والثانية

)٢(مقاصد الباث إدراكلمحاولة 
.  

 نّ أفي توصيفه للحدث اللساني وھي  أساستوضيح فكرة  إلى "سوسيري د"و قد سعى 
ھا، أي في إطار الرابط الذي نفسالعGمة  إطارقيمة العGمة داخل النظام اللغوي T تتجلى في 

التي  ا�خرىفي إطار العGمات  وإنماالدال والمدلول على صعيد عمودي، : يصل بين شقيھا
تنتظم وإياھا في سلك النظم على الصعيد ا�فقي، فG تتحدد قيمة الكلمة وT يتحدد مضمونھا 

ً فع جزء من نظام فأھميتھا  أنھاوبما . بمقارنتھا بالكلمات ا�خر المقابلة لھا والمجاورة لھا إTليا
 "سوسيري د"وقد رسخ . T تتجلى في دTلتھا الذاتية بقدر ما تتجلى في قيمتھا داخل ذلك النظام

للغوي، بالفوارق التي يتأسس عليھا النظام ا إTT اعتداد في اللسان  أنوھي  أساسفكرة 
مفھوم العGقة من خGل كGمه على العGقات التوزيعية، وعلى الجملة  إلىفصرف بذلك النظر 

عن  -  "سوسيري د" بحسب - التي تمثل النموذج التوزيعي بG منازع، فG مجال للحديث 
الفوارق  إلىكله في اللسان  ا�مرعن مجموعات من العGمات، فمرجع  وإنماعGمات معزولة، 

)٣(والى ضروب من الجمع
 .  

، فمع الجملة وھي اTبتكار الGنھائي والتنوع الدائب تمثل حياة اللغة في حركيتھا إنّ 
تواصل  أداةھا وصفھا نظاما من العGمات لندخل عالم اللغة بوصفالجملة نغادر مجال اللغة ب

يGمسان الحقيقة  أنھماالرغم من على ا�مر يتعلق ھنا بعالمين مختلفين  إنّ . عبارته الخطاب
عان دوما، فھناك من جھة نفسھا ويفسحان المجال لنوعين مختلفين من اللسانيات، ولكنھما متقاط

ه مجموعة من العGمات الشكلية يقع استخراجھا بواسطة عمليات دقيقة ومرتبة وصفاللسان ب
عملية التواصل  أثناءفي  تظھر للغة أخرى، وھناك جھة وأنظمة أبنيةوفق طبقات مؤتلفة في 

)٤(الحي
.  

ن يكون أ إليهو�ن النص ھو ا`طار الشامل لكGم المتكلم والبنية الكلية فقد استحال النظر 
يجمع بينھا سوى تواليھا في النطق، كما صار T يصح في دائرة أوسع من  T ،ألفاظا مستقلة

دائرة ا�لفاظ النظر إليه نظما لھذه ا�لفاظ في جمل ووضعا لھذه الجمل في فقرات من غير نظر 
واحدة منھا سببا في وجود  وتجعل كل أطرافھامعنى يرتب بينھا، ودTلة تنسق بين  إلى

ينسج  إنّما ،هوقصري موضع كان وبغض النظر عن طول ما يقول المتكلم في أ فإنّ  ،ا�خرى
وھذا يعني . المترتبة فيھا ،نظام كGمه اتساقا وترتيبا على منوال نظام المعاني المتسقة في النفس

)٥(كGمه رھن بكلية الدTلة التي تنتجه أن
ن إف " :عبد القاھر الجرجاني قالوفي ھذا المجال . 

عقل الترتيب الذي تزعمه في يُ  أن إلىوT سبيل  ،على كل حال في ا�لفاظ النظم موجود: قيل
ھذا ھو الذي يعيد ھذه  إنّ : قيل. م ا�لفاظ ولم ترتبھا على الوجه الخاصما لم تنظِ  ،المعاني

ع تكون معتبرا مفكرا في حال اللفظ م أنأتتصور : تنظر أن، والذي يحلھا أبداالشبھة جذعا 
صلحت ھاھنا لكونھا على صفة كذا، إنما ھذه اللفظة : وان تقول ،قبله أواللفظ حتى تضعه بجنبه 

                                       
  .٢٧٧ـ  ٢٧٦ :أنيس إبراھيم: من أسرار اللغة :، وينظر٣١ :في النحو العربي نقد وتوجيه )١(

  . ٢٢٠: محمد الھادي عياد : الكلمة دراسة في اللسانيات المقارنة :ينظر ٢)(

  ٦٣ - ٦١ :احمد الوردني :نظرية المعنى بين التوصيف والتعديل :ينظر )٣(

  . ٨١ المرجع نفسه  :ينظر) ٤(

  . ٢٣،  ٢١: اشي منذر عيّ : اللسانيات والدTلة: ينظر )٥(
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الكGم ن معنى كذا، و� على دTلتھالو ،معناھا كذا نّ � ؛صلحت ھاھنا: تقول أن إTT يعقل  أم
�"ن معنى ما قبلھا يقتضي معناھا؟والغرض فيه يوجب كذا، و 

 إذا�لفاظ  إنّ : "أيضال قا، و)١(

 يكون أوTً  أنT محالة  تتبع المعاني في مواقعھا، فإذا وجب لمعنى  فإنھا ،كانت أوعية للمعاني

"في النطق يكون مثله أوTً  أنوجب للفظ الدال عليه  ،في النفس
)٢(

 .  

تمتد بينھا  ،النص اللغوي اّي نص مھما كانت طبيعته عبارة عن نظام من العGمات إنّ 
العرب قد راعوا  نّ إعGقات مختلفة وكلما غيرنا موقعھا داخل النسق اللغوي تغيرت دTلتھا، و

السياق اللغوي أي : في سياقين مختلفين "النظم اللغوي"النص  إلىھذه المتغيرات، فنظروا 
بمستعمله المكانة التي يحتلھا اللفظ داخل النسق اللغوي، والسياق التداولي أي عGقة النص 

عبد القاھر  أنّ ونجد . الفضاء الثقافي والمعرفي الذي يربط بينھما أوالسامع  أمسواء كان المتكلم 
، )٣(عّدةقد قدم ھذه المGحظات التي سبق بھا الكشوفات اللسانية والسيميائية بقرون  الجرجاني
وجه دون  إلىوا�لفاظ T تفيد حتى تؤلف ضربا خاصا من التأليف، ويعمد بھا  ": عندما قال

"وجه من التركيب والترتيب
)٤(

دTلة قارة مGزمة له في كل  للفظليس وعلى ھذا ا�ساس ف. 
  .بل تتغير دTلته بتغير مواقعه داخل النسق الجملي ،ا�حوال

 إطارحول قراءة النص وتفسيره وفھمه في المحدثين ثار جدل كبير بين الباحثين وقد 

اTتجاھات التي نادت بالتركيز على النص في حد ذاته، بوصفه تكوينا موحدا مستقG، وطرحت 
عدة مقوTت مھمة، مثل استخراج معنى النص من بنية النص ذاتھا دون النظر إلى خارج 

ل المعنى، وھل المؤلف النص، وعدم وجود معنى واحد للنص، والقارئ شريك للمؤلف في تشكي
أو إنھا عملية متبادلة  نفسھاھو منبع المعنى أو إن القارئ له دور فّعال في عملية إنتاج النص 

يكون المؤلف فيھا ھو المنتج ا�ول والقارئ ھو المنتج الثاني؟ وغير ذلك من المقوTت التي 
)٥(عني بھا علم النص بوجه عام عناية شديدة

 .  

من المعنى الGنھائي، وتعكس قدرة القارئ على النفاذ إلى  اً جزءل مثكل قراءة ت إنّ 
فھم العGقة بين اللغة والكGم إلى  أحالالتداخل حين  أوإلى ذلك التشارك  "بتي"وقد نبه . عالمه

 أومن مجرد معرفة معنى الكلمات  أكثريبدو الفھم دائما شيئا  إذالتمييز بين التفسير والفھم، 

تقل عن درجة  يشارك في ھذا الشكل من الحياة مشاركة T أنالقارئ  أومع ، وعلى السامغزاھا
 أنعلى  وإنماة فحسب، لمعيكون قادرا على فھم الكلمات المست أنالكاتب، T من اجل  أو المتكلم

)٦(إليه أيضايشارك في تبادل الفكر الذي يقدم 
.  

تبين طاقات نصوصھا  ادية قراءة خاصة، بل قراءاتتيعاللغة غير اT أبنيةتتطلب  و
في تبيان طاقات  لقارئيوضع باTعتبار كفاءة ا أنينبغي  إذ ،وھذا يعتمد على كفاءة القراء

النص وھو تصور يتضمن دور القارئ في فھم  أفقيعين  أن القارئ وظيفة إنّ  إذ .النصوص
T لGنه إمعنى النص وفق ما قصده المؤلف ف عندما يحدد قارئوال. محدودية معناه النص من خ

T ظيفقر المعنى كما قد يT ينتسب  ن غالبا، بل ھو يقصي عن النص ما Tمن  إليهيخصه و
سوف تلقي بظGلھا على عملية فھم  "المتلقي"قارئ من شخصية ال اً ن جزءإ، وبھذا ف)٧(المعاني

شخصية القارئ من خلفية ثقافية؛ ما تنطوي عليه  أسيرالنص سيكون  أنوھذا T يعني  .النص
�اع النص إلى السياق يؤطر عملية التفسير الدTلي وھو إخض أنعاما يمكن  إطاراً ھناك  نّ 

                                       
 .٥٢ - ٥١ :ا`عجازدTئل  )١(

 .٥٢: المصدر نفسه )٢(

  .١٦٢: حسين خمري . د :نظرية النص: ينظر )٣(

 .٢: الجرجاني  عبد القاھر: البGغة أسرار) ٤(

  ١٨١ :د سعيد بحيري :علم لغة النص )٥(

  ٢٠ -  ١٩ :عاطف جودة نصر : النص الشعري ومشكGت التفسير) ٦(

 ١٩٥، ١٨٣: علم لغة النص :ينظر) ٧(



                                                 التمهيد

 

١٠ 

 

نأخذ  أنوT يمكن  ،للقراءة الصحيحة أساسالمعرفة التامة بالسياق شرط  إنّ  إذ الذي يحيط به،
)١(اقكانت منطلقة من مبدأ السي إذا إTصحيحة  أنھاقراءة ما على 

.   

ً في الدراسات اللغوية المعاصرة، إذ يرى الدارسون و ً مھما يحتل السياق موقعا
دTTت ا�لفاظ تظل غامضة قابلة لGحتماTت، وT تظھر دTTتُھا إT من خGل  المعاصرون أنّ 

فالسياق ھو الذي يفرض قيمة واحدٍة بعينھا على الكلمة، على الرغم  .وضعھا في سياق معين
أيَّ دالٍّ في لغٍة ما Tبدَّ أن تتعّدد "فإن  ،من المعاني المتنوعة التي في وسعھا أن تدل عليھا

"مدلوTته من سياق إلى آخر
دراسة معاني الكلمات ودTTتھا تتطلب تحليG للسياقات  نّ إ، لذا ف)٢(

)٣(يھا ھذه الكلماتالتي ترد ف
.  

ً - في البحث اللغوي المعاصر يدل السياق و مجموعة اTعتبارات والظروف "على  - غالبا
"والمGبسات المحيطة بالنشاط اللغوي وتؤثر فيه بحيث T تتجلى دTلة الكGم اT في ظلھا

)٤(، 
نة للنص الكلمات تحليGً وعلى ھذا تقتضي دراسة معاني  .فضGً عن الوحدات اللغوية المكوِّ

)٥(للسياقات والمواقف التي ترد فيھا، سواء أكانت لغوية أم غير لغوية
.  

في النسق اللغوي تجتمع ثGثة أُُسس في َمنح الُجملة َدTلتھا الخاّصة تقدم فإنه  وفضG عّما
  :ھي

المتلقي،  إلى إيصاله المنشئالمناسبة التي تعبر عن المعنى الذي يروم  ا�لفاظاختيار  .١
 أن نفس�هتك�ون موحي�ة ومعب�رة ، وف�ي الوق�ت  أنمھم�ة منھ�ا  أم�ورايتحرى فيھا  أن بّد من T و

 .في السياق أخواتھاتكون متGئمة ومنسجمة مع 

راد التعبي�ر عنھ�ا ف�ي ن�صٍّ يق�وم  .٢ ارتباط ا�لفاظ بَعGقات نحويّة تنتظم بھا المع�اني الُم�
  .على  قواعَد نحويّة صحيحة

Gقات النحويّة الُمباشرة إلى أساليب بيانيّة أو بGغيّة لجأ الُمتكلّم إلى العدول عن العقد ي .٣
  .يرقى بموجبھا المستوى الفنّي لكGِمه 

، و الصوتية تراكيبال :ثGثة أنواع ھي تتناولكيب االتر دراسة على ھذه ا�ُُسس، فإنّ  وبناءً 
تآِزر بعضھا مع بعض في َمنح النّص حيويّته وفاعليّته ت ،لمجازيةا تراكيبالالنحويّة ، و تراكيبال

  .في إيصال الَمعنى الُمراد

  

  

                                       
  .٧٢ :عبد هللا الغذامي  :التشريحية قراءة نقدية إلىمن البنيوية  الخطيئة والتكفير :ينظر )١(

 .٥٨: عبد السGم المسدي :ا�سلوبية وا�سلوب) ٢(

 .١١٤: د نسيم عون  :محاضرات في علم الدTلة ا�لسنية: ينظر )٣(

  .٥٧٤/ ٣: محمد علي التھانوي  : كشاف اصطGحات الفنون )٤(

 . ٦٩ :أحمد مختار عمر د :الدTلة علم: ينظر )٥(
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  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٢ 

 

  توطئة
ليست ظاھرة التصويت مما يتفرد به ا�نسان من غيره من الحيوانات، بل تشاركه فيھا 

لكن الذي يميز ا�نسان ھو كيفية تشكيل تلك ا1صوات، وصوغ الكلمات . صناف كثيرة منھاأ
له به على سائر به هللا تعالى على ا�نسان، وفضّ  أنعمالتي تعبر عن مراداته، وھذا مما 

ْحمُن َعلََّم اْلقُْرآَن َخلََق ا�نسان َعلََّمهُ اْلبَيانَ {: يقول تعالى إذ مخلوقاته؛  ،)٤- ١/لرحمنا( }الرَّ

�بانة عن المعاني التي تجول في خاطره، بأن أعطاه القدرة على صياغة الوحدات فعلّمه كيفية ا
 إلى فرادالصوتية الدالة، والتراكيب المعبرة عن المعنى، بشكل عجيب يكاد يصل عند بعض ا1

�  . عجازا

، فھي ليست )١(ھي أصوات دالة ، بلا محضةأصواتوا1لفاظ التي يطلقھا ا�نسان ليست 
)٢(ناأذھانھي وسيلة نتخذھا للتعبير عن الدZZت أو الخواطر التي تجول في  بلھدفا لذاتھا، 

 .

  . ل\نسانوھذه من أجلى النعم التي وھبھا هللا تعالى 

ويشكل الصوت ا�نساني مادة اللغة ا1ولى في الدراسة اللغوية، فاللغة ا�نسانية ھي 
"عن أغراضھمأصوات يعبر بھا كل قوم "

أو كل جماعة لغوية تعتمد منھجا  أمةكل "إن و، )٣(
محدداً ومميزا في صوغ كلماتھا من ا1صوات التي ينتجھا الجھاز النطقي ا�نساني، ثم تصوغ 

"من الكلمات الجمَل والتراكيب بغية التعبير عن حاجاتھا التي Z حصر لھا
)٤(

 .  

َت . صواتالَجْرُس، والجمُع أ: "والصوت في اللغة ھو وقد صاَت يَُصوَت َصوتاً، وَصوَّ
ت بإِنساٍن فدعاه: و يقال. كلُّه ناَدى: به ٌت؛ وذلك إذا َصوَّ ُت تْصويتاً، فھو ُمَصوِّ َت يَُصوِّ . َصوَّ

"صاَت يَُصوُت َصوتاً، فھو صائت، معناه صائح: ويقال
)٥(

. 

ات اللغويين في اZصطoح فلم يبتعد مفھومه عن المعنى اللغوي كثيرا في كلم أما
ھو آلةُ اللفِظ ، والجوھُر الذي يقوم به : " بقوله) ھـ٢٥٥(والبoغيين، فقد وصفه الجاحظ 

ً وZ منثوراً . به يوجد التأليف التقطيع، و Z إولن تكون حركات اللسان لفظاً وZ كoما موزونا
"بالتقطيع والتأليف إZبظھور الصوت، وZ تكون الحروف كoماً 

)٦(
مة بن اوذھب قد. 

)٧(إن ا1لفاظ أصوات متواطأ عليھا: إلى القول) ھـ٣٣٧(جعفر
وقال القاضي الجرجاني . 

"وإنما الكoم أصوات محلھا من ا1سماع محل النواظر من ا1بصار): "ھـ٣٦٦(
ما ابن أ، و)٨(

، َعَرض يخرج مع النفس مستطيoً متصoً "فقد وصف الصوت اللغوي بأنه ) ھـ٣٩٢(جني 
"في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالتهحتى يعرض له 

)٩(
ويعني . 

نما ينماز بتأثير العضو النطقي فيه، إواحدا Z تغير فيه وZ تميز، و"باZستطالة أن يكون 

                                       
  .٢٨٥: ماھر مھدي ھoل : ودZلتھا في البحث البoغي والنقدي عند العرب ا1لفاظجرس  :ينظر) ١(

  . ٢٦٧: الخولي أمين: وا1دبمناھج تجديد في النحو والبoغة والتفسير  :ينظر) ٢(

  .  ٣٣/ ١: ابن جني : الخصائص) ٣(

  .   ٥: عصام نور الدين . د: اللغوية الفونولوجيا  صواتعلم ا1) ٤(

  .٢/٤٩٠ ،)صوت(مادة  :و لسان العرب ، ٧/١٤٦،) صوت(مادة  :العين: ينظر) ٥(

 .  ١/٧٩: البيان والتبيين) ٦(

  .  ٦٩: نقد الشعر: ينظر) ٧(

  .  ٤١٢: بين المتنبي وخصومه الوساطة) ٨(

  .١/٦: سر صناعة ا�عراب ) ٩(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٣ 

 

"لف على امتدادھافالصوت المستطيل ھو ا1
)١(

 .  

لغوي الذي ورد في لمعنى المن ا قريب، في اZصطoحمما تقدم يتضح أّن معنى الصوت 
  .اللغة، وھو النغم والجرس اتمعجم

كثرة تناولھم ا1صوات بالدراسة لم تتضح رؤيتھم في تعريف جامع  فمعوأما المحدثون 
)٢(مانع للصوت

أثر سمعي يصدر عن أعضاء " بأنهعبد العزيز الصيغ الصوَت .وقد عرف د. 
"النطق، غير محدد بمعنى معين في ذاته أو في غيره

)٣(
ھذا التعريف يعد خطوة موفقة في و. 

الوقوف على ماھية الصوت، مع ما عليه من المؤاخذات، من جھة أّن بعض ا1صوات يمكن أن 
اتضح من خoل الدراسات الصوتية المعاصرة صلة  وقديكون له معنى، كحروف المضارعة، 

فقد ثبت أّن الصوت يحمل في . الصوت بالفروق الدZلية القائمة بين الكلمات، من حيث المعنى
فروق صوتية، فالحرف " قال و قاد"، وبين "ساح وصاح"ذاته جرثومة المعنى، فالفروق بين 

تسبب بحلوله محله في  بأنهخر، ذلك ا�خر يسمى مقابo استبداليا للحرف الذي يحل محل ا�
)٤(تغيير معنى الكلمة، ومن ثم أصبح يحمل على عاتقه بضعة من تبعة المعنى الجديد

.  

مباشراً بتoوة  اتصاZ؛ 1نھا تتصل )٥(صل العلوم عند العربآتعد الدراسة الصوتية من 
لعرُب أمَم ا1رض في دراسة وقد سبق ا. القرآن الكريم، وفھم كلماته وتراكيبه وأسلوبه ومعانيه

ويكفي العرب فخراً في مجال . لغتھم دراسةً صوتية وصفية، أدھشْت علماء الغرب والشرق
لم يسبق  : "ا1لماني بقوله" براجستراسر"ن يشھد لھم عالم غربي كبير، ھو أا1صوات 
"بوالعر.... ھل الھند أقوام الشرق وھما أZ قومان من إفي ھذا العلم  ا1وربيين

، فقد وضع )٦(
من أقصاھا في  ابتداءً بجدية صوتية للغة العربية، رتبت أصواتھا بحسب المخارج أالعرب 

تحدثوا عن أعضاء النطق، وعن مخارج ا1صوات، وصفاتھا، فقد  والحلق حتى الشفتين، 
وكان . لى مجھورة ومھموسةعموا ا1صوات قسّ  ولى شديدة ورخوة ومتوسطة، عموھا قسّ 

الصوت " العين"، الذي درس في معجمه )ھـ١٧٥(حمد الفراھيدي أرائدھم في ذلك الخليل بن 
ً من الحلق ومنتھيا  اللغوي مفرداً معزوZ ومجردا عن سياقه، ما سمح له بترتيب معجمه مبتدئا

ثم . صائتةصحيحة و إلىبالشفتين، وھذا ما جعله يدرس أعضاء النطق، ويصنف ا1صوات 
حسب مخرج الصوت وصفات ب - كما سماھا  - درس تصنيف الصوامت أو الحروف الصحاح 

درس الخليل وظيفة الصوت  و. النطق، والجھر والھمس، وقرر أّن الصوائت أصوات جوفية
يفقد بعض  اللغوي، عندما يسبقه صوت آخر أو يتبعه صوت ما، وكيف يتأثر ھذا الصوت و

ر كان يتصف بھا، لحظة كان مفردا معزوZ ومجردا، ثم كيف يغيّ صفاته أو خصائصه التي 

                                       
  . ٧٨:رشيد العبيدي : مباحث في علم اللغة واللسانيات ) ١(

، ومناھج البحث في ١٤٠: محمود السعران: ، وعلم اللغة٦: أنيسإبراھيم .د :اللغوية صواتا1 :ينظر) ٢(
 .٥٩: تمام حسان: اللغة

 .٢١٦:الدراسات العربيةالمصطلح الصوتي في ) ٣(

): بحث(اZنزياح الصوتي الشعري  ، و ٧٧ - ٧٥: تمام حسان . د: معناھا ومبناھا العربيةاللغة  :ينظر) ٤(

  . ٤١-  ٤٠: م  ١٩٩٦،  ١٣آفاق الثقافة والتراث عتامر سلوم ، مجلة 

في محاولته في  )ھـ٦٩( ا1سود الدؤلي أبييمكن تلمس بدايات التفكير الصوتي عند العرب، على يد ) ٥(
حالة النضج في القرن الرابع الھجري في ما  إلىتسجيل النطق السليم لكتاب هللا، واستمر بعده حتى انتھى 

عن ذلك وقد اكتفت بذكر  ةمفّصل صورةولم تتعرض ھذه الدراسة للكoم ب. سجله ابن جني من دراسات صوتية
 :ينظر. الدراسات التي عرضت لذلك بشيء من التفصيل إلىويمكن الرجوع . ما له صلة بموضوع البحث

  .٨٣- ٧٣:عبد العزيز احمد عoم.د: ، وعلم الصوتيات١٢١- ٧٦:ر عمرتااحمد مخ.د: البحث اللغوي عند العرب

  .١١٤: البحث اللغوي عند العرب )٦(
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١٤ 

 

)١(الصوت معنى الكلمة
قيمة، أسھمت بشكل كبير في نضج  وقد كان لمن جاء بعده مoحظاتٌ . 

  .الدراسات الصوتية

وقد حظيت قضايا الصوت . وتعد الدZلة الصوتية غاية الدراسات الصوتية وقمتھا
رب، وفي وقت مبكر، ومنذ أن واجھوا مشكل ا�يات القرآنية والمعنى بأھمية بالغة عند الع

أم  وا1صوليينحكام الشرعية واللغوية منھا، سواء عند علماء الفقه وإعجازھا واستخراج ا1
ً من ھؤZء 1ھمية قضايا الصوت والمعنى، وقيمتھا الدZلية في خدمة  عند اللغويين، إدراكا

)٢(وحفظ نقاء العربية وصفائھاالكريم والشريعة ا�سoمية،  القرآن
.  

، فھي ىا1خرالذي تبتني عليه البنى  ا�طارعلم اللغة الحديث، فيعد ا1صوات  وأما
أساس تأليف الكلمات غير المتناھية، ودراستھا تعد جزءاً Z يتجزأ من المستويات اللسانية 

جماليات النص ودZZته، ويعد التحليل الصوتي واحداً من مستويات الكشف عن . للنص ا1دبي
)٣(والكشف عن قدرة المتكلم ومھارته في انتقاء المفردات لتكون منسجمة مع دZلة النص

.  

  

 أثر القيم الصوتية يف استجالء املعىن

�، نسان أن يعبر عما يجيش في داخلهتعد اللغة الوسيلة الفضلى التي يستطيع بھا ا
وبمقدار فنيته وبراعته تكون لغته، فربما تكون لغة  وبمقدار قدرته على التعامل مع ھذه اللغة،

فالكلمات . تكون على خoف ذلك ، ومن ثم يحكم له أو عليه قد، وية قيمة فنيةأ، Z تحمل مألوفة
وآخر وذلك من حيث  لاعمھا جميع ا1دباء ، غير أّن ثمة فرقا بين استلمعالتي يست نفسھاھي 

خفتھا  جھةقد تكون التفرقة بين كلمة وأخرى من  وموسيقية الكلمة ونغمتھا وأثرھا في ا1داء ، 
فالكلمة بوصفھا مجموعة من ا1صوات . الوزن أو القياس الصرفي جھةأو ثقلھا نطقا أو من 

المعنى، عندما  صالإيالمتلقي واستجابة في  لھا أثر ،يمكن أن تكون ذات قيمة جمالية وتعبيرية
  .تكون جزءا من التركيب

ولما كانت ا1لفاظ في بنائھا اللغوي ، تنماز بضرب من التأليف في النغم، فقد اھتم القدماء 
، من خoل انسجامھا الصوتي الذي يكون نتيجة لتoؤم أجراس الحروف في  بضبط بناء ا1لفاظ

سياق ، وكان الضابط في ھذا ھـو الحّس ، قال اللفظة الواحدة ، وتoؤم اللفظة مع أخواتھا في ال
الحسن بتأليف الحروف المتoئمة فھو مـدرك بالحّس وموجود في  وأما: " )ھـ٣٨٦(الرمـاني

فان الخروج من الفاِء إلى الoم أعدل من الخروج من الoم إلى الھمزة ، لبعد الھمزة من . اللفـظ 
"الoم 

التoؤم حسن الكoم في السمـع، وسھولته في اللفظ ، وتقبل الفـائدة من : " ذكر أنّ ، و)٤(
"المعنى له في النفس ، لما يرد عليھا من حسن الصورة ، وطريق الدZلة 

، وكان ابن سنان )٥(
في حديـثه عن فصاحة اللفظة ، يـرى أّن من الواجب أن يكون تأليف اللفظة ) ھـ٤٦٦(الخفاجي 

                                       
  .١١٦ - ١١٤: ، والبحث اللغوي عند العرب٧- ٥: اللغوية الفونولوجيا صواتعلم ا1:ينظر) ١(

  .٦٠: ١٩٨٠، ٥الكريم مجاھد، مجلة ا1قoم، ع عبد : )بحث(رب علم الدZلة بين العرب والغ:ينظر) ٢(

عبد الواحد زيارة إسكندر ، مجلة ): بحث(النقد الصوتي بين المفھوم النظري وآليات التطبيق  :ينظر) ٣(
  .م ٢٠٠٦) أ- ٢( ع ٣٠مج ) ا�نسانيات(أبحاث البصرة 

  .٧٨  :علي بن عيسى الرماني): ضمن كتاب ثoث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن  )٤(

  . ٩٦: المصدر نفسه )٥(
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١٥ 

 

)٢(يـراعى ترتيب ا1صوات في تأليف اللفظة وانسجامھا، وان )١(من حروف متباعدة المخارج
 .

نهُ Zبّد من مراعاة أمور في إ: " في ذلك إذ قال )ھـ٧٤٩(وقـد وافـقه يحيى بن حمزة العلوي
أن Z تكون تلك ا1حرف متنافرة في مخارجھا، فيحصل : تأليف الكلمة لتكون فصيحة ، أولھا

.. "الثقل من أجل ذلك
)٣(

.  

ؤم اللفظة واتساقھا مع أخواتھا في السياق، إذ تؤدي سoسة ا1لفاظ تo وفي ما يخص
وأجود الشعر : "وسھولة نطـق اللسان لمخارجھا أثًرا أساسيا في استحسان العبارة، قال الجاحظ

ً واحداً ، وسبك سبكاً  ما رأيته متoحم ا1جزاء، سھل المخارج ، فتعلُم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا
"ري على اللسان كما يجري الدھانواحداً ، فھو يج

أّن ھناك ) ھـ٦٣٧(، ورأى ابن ا1ثير)٤(
وحكـم ذلك حكم : " قال  إذأھمية كبيرة Zختيار الكلمات في تأليف الكoم، من النظم والنـثر، 

"ال�لـئ المبددة ، فإنھا تتخير وتنتقى قبل النظـم
، فھو يـرى أّن اتساق الكلمة مع ما يجاورھا )٥(

ات، ھو الـذي يكسبھا قيمة الحسن والقبح في التركيب، أي إّن مرد الحسن والقبح ھو من الكلم
  .ھـذا النغم الذي تحدثه اللفظة حين تجاور أخواتھا في السياق 

من ذلك نرى أّن فصاحة الكلمة وقيمتھا الذاتية، تكتسب أھميتھا من الطبيعة النغمية 
1صواتھا، من خoل اZنسجام الصوتي الناتج من تآلف أصواتھا، وكذلك تكتسب الكلمة أھميتھا 

في سياق التركيب، فتكسب الكoم نغما  ا1خرمن خoل اتساقھا وتoؤمھا مع سائر ا1لفاظ 
  .وموسيقى تھش له النفوس، وتصغي له ا1سماع 

في جانب مھم منھا بالبنية الصوتية للكلمة وما "ت الدراسات الصوتية الحديثة يوقد عن
، ن الحروف أو التباعد بين مخارجھاتتطلبه ھذه البنية من عناصر اZنسجام والتوافق بي

والقصد الدZلي، يتعدى  اZستعماليتضمنه من مزايا خاصة يفرضھا  فالتركيب الصوتي بما
المغزى، كما انه يحوي  وإيضاحالمحدد له في اللغة، ويصبح ذا أثر مھم في جoء القصد  إطاره

"ميزة جمالية يضفي على التعبير أنغاما تتداخل في بنية الخطاب
)٦(

.  


	� �����((((وقد كان ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
ت من قيم دZلية مھمة، عند دخولھا في اصول�ما  إلىملتفتا  ))))�

تشكيل المف�ردات والتراكي�ب، م�ن خ�oل م�ا تحمل�ه  ب�ين طياتھ�ا م�ن أبع�اٍد إيحائي�ة  يس�عى فيھ�ا 
فإّن اZھتمام بتآلف ا1صوات وانس�جامھا يمك�ن أن ي�ؤدي . إلى إثارة المتلقي واستقطابه المنشئ
توظيف  ))))�
	� ���ـ�� �
	� ���ـ�� �
	� ���ـ�� �
	� ���ـ�� ((((ا�مام  أتقنوقد . ، بالشكل الذي يشّد السامع ويحاكي شعوره ووجدانهثرھذا ا1

فان المتلقي يلمس في استعماZت ا�مام براعة فائقة، في التحكم . ذلك، في حكمه في نھج البoغة
ي بصياغة ا1لفاظ ، واختيار موقعھا المناسب، ال�ذي يعطيھ�ا تل�ك المزي�ة ويمنحھ�ا ذل�ك ا1ث�ر ف�

النفوس، فتسمح للمعاني بالتغلغل في كيان الفرد ووجدانه، بما تحمله من قيم�ة نغميّ�ة وإيقاعيّ�ة، 
م�ن البق�اء محفوظً�ا ف�ي ذاك�رة المتلق�ي؛ 1ن ال�نّص كلم�ا ك�ان أكث�ف ] الحكم�ة[تمّكن ھذا ال�نّص 

 ًZ٧(وأطول بقاًء في الذاكرة ثانيًا، إيقاعا وصوتًا كان أيسر حفظًا أو(
. 

                                       
  .٦٤:سر الفصاحة: ينظر) ١(

  .  ٦٥- ٦٤:المصدر نفسه :ينظر) ٢(

  .١٠٩/ ١: الطراز) ٣(

  .  ٦٧/ ١:  البيان والتبيين) ٤(

  .  ١٦٣/ ١: المثل السائر ) ٥(

  .٩٩: محمد المبارك : استقبال النص عند العرب  )٦(

 .٦٦:ميثاق ھاشم حسين علّي الميّاحيّ ): جستيررسالة ما(علي دراسة تحليلية  ا�مامقصار حكم  :ينظر) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٦ 

 

تأمل في حكم نھج البoغة، أن يتبين ا1ثر الدZلي للقيم الصوتية ل�لفاظ ، عند ويمكن للم
  : اتساقھا في النص، من خoل  محورين سيعرض البحث لكل منھما في مبحث مستقل

Zيقاع الداخلي : أو�ويقصد به ا�يقاع الموسيقى الناشئ من نظم الكoم، ) : التركيبي(ا
اZنسجام الصوتي، وتآلف ا1لفاظ في السياق، واختيار ا1لفاظ ذات فيشمل الموسيقى الناتجة من 

  .أيضا الجرس الموحي، و ا�يقاع الموسيقي الناتج من بعض المحسنات البديعية

و يقصد به ا�يقاع الموسيقى الناتج، من ا�يقاع ): فوق التركيبي(ا�يقاع الخارجي : ثانيا
�   .بالنص طار الموسيقي الذي يحيطالتنغيمي، أو ا



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٧ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  األولاملبحث 

  ):الرتكيبي(اإليقاع الداخلي  
  

   



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٨ 

 

قد  بعضھمتتبعنا ما كتبه الدارسون للبنى ا1دبية من الناحية الصوتية والجمالية، نجد  إذا
الموزعة وفقا لترتيب معين، أو ھو النظام الزمانية مجموع من اللحظات  : "بأنّها�يقاع  عّرف

"في توزيع مدد الزمان
)١(

تردد ظاھرة صوتية على مسافات زمنية محددة  : "نهأيرى آخر  و. 
"النسب 

)٢(
.   

و ا�يقاع الموسيقي ظاھرة أصيلة في اللغة العربية كما في سائر اللغات، وقد شمل النثر 
والشعر، وھو ذو قيـمة خاصة من حيث المعاني التي يوحي بھا، فھو وسيلة مھمة من وسائل 

)٣(التعبير ا�يحائي
يقل شأناً عن  لذا يعد ا�يقاع ذا أثر فاعل في شعرية النص النثري، Z؛ 

فله الفضل في تھيئة ا1ذھان واستقطابھا، ، )٤(النقاد إليھاعناصر الشعرية ا1خر، التي أشار 
فالنفس ا�نسانية بفطرتھا تميل إلى ا�يقاع . وتفاعلھا بعد ذلك مع ما يطرح إليھا من موضوعات

ا�يقاع الموسيقي ليس  نّ ومما تجدر ا�شارة إليه أ. وتأنس إليه، وتقبل عليه الصوتي المنتظم،
)٥(حسب، ولكنه ذو قيمة خاصة من حيث المعاني التي يوحي بھافحاجـة نفسية ووسيلة إطراب 

 .

)٥(بھا
وسيلة من وسائل التعبير الفني التي لھا  وھوفا�يقاع الموسيقي أداة لتعزيز المعنى، . 

)٦(المتلقي ستجابةالكبير في ا ثرا1
.  

 سر ھذا ، و شيء التأثير في العاطفةقبل كل  كoم قُِصد به أوZً و "ّن الخطاب ا1دبي إ

"التأثير يمكن أن يكون عن طريق الجمال في المعنى، أو عن طريق ا�يقاع والنغم في اللفظ
)٧(

  


	� �����((((ا�مام علي كان قد  و، ������ �	
������ �	
������ �	
؛ لذا  الموسيقي في عملية التوصيل يقاعالفاعل ل\ ثر�ل ياعاو ))))�

مواعظه في نھج البoغة زاخرة بالترديدات الصوتية، و ا�يقاعات النغمية، وجاءت حكمه 
يما امتزاج بدZZتھا، فكانت أبشكل تتجلى فيھا الموسيقى ذات الوقع المناسب للحدث، ممتزجة 

  أداة سخرھا ا�مام بغية تأدية المعنى والتأثير في المتلقي

النغم الناشئ عن انسجام الحروف ضمن الكلمة الواحدة، " "ا�يقاع الداخلي"ـبويقصد 
"عندما تتباعد مخارجھا وتأتلف في صفاتھا

)٨(
الموسيقى التي تتألف من ارتباط "و ھي أيضا . 

بمجموعھا ا�يقاع العام للجملة، ومدى توافـق ھذا  تؤلفا1لفاظ بعضھا ببعض واتساقھا؛ حيث 
فالجـو الموسيقي الذي تحدثه ا1لفاظ . ا�يقاع مع حركة النفس والدZلة ا�يحائية التي يتضمنھا

أّن له إيحاء نفسيا  والخاصة المناسبة،  لoنفعاZتعند النطق بھا، يُعد من أھم المنبھات المثيرة 
"خاصا لدى المتلقي

)٩(
.  

توظف الصوت لخدمة البناء الفني، " محسناته وجدنا أّن في البديع،  ا1مرتدبرنا  اوإذ
ق فنية خالصة سواء عن طريق تركيب الجمل بطريقة ائومن ثم فإنھا توحي المعنى بطر

تلوين الدZلة عن طريق التوازي القائم على التلوين الصوتي والموسيقي  ممخصوصة، أ
المتناغم، خاصة في المحسنات القائمة على الناحية التقطيعية الصوتية، في منظومة توحي 

                                       
  . ٦١: فؤاد زكريا : مع الموسيقى ذكريات ودراسات) ١(

  .  ٢٣: مصطفى جمال الدين : من البيت الى التفعيلة في الشعر العربي ا�يقاع: ينظر )٢(

  .   ١٧٨،  ١١٠:  روز غريب: تمھيد في النقد الحديث :ينظر) ٣(

  .٨٨: حسين العمري . د: ودZZته  وأنماطهالخطاب في نھج البoغة بنيته : ينظر) ٤(

  .   ١١٠:  تمھيد في النقد: ينظر) ٥(

  .١٨٧:  المرجع نفسه :ينظر) ٦(

 .٣٧٥، ٣٧٤:جابر عصفور: مفھوم الشعر  :وينظر  ، ١٩٧: أنيس إبراھيم: دZلة ا1لفاظ) ٧(

  . ٤٩: محمد عبد الغني المصري: بين النظرية والتطبيق  ا1دبيتحليل النص ) ٨(

  .    ٣٨:  مجيد عبد الحميد ناجي: ) رسالة دكتوراه( ا1سس النفسية 1ساليب البoغة العربية) ٩(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

١٩ 

 

"إيحاءبالمعنى 
)١(

  : له منشآن لتركيب النثرياZيقاع الداخلي ل فإنّ وعلى ھذا ا1ساس . 

، وقد بحثه القدماء تحت عنوان انسجام ا1لفاظ وتآلف أصواتھاا�يقاع الناتج من : أو�ً 
فصاحة ا1لفاظ  مفردة ومجتمعة ، بحيث تجري حروفھا بسھولة على اللسـان، وتخلو من 

  .الثقل الناشئين من تقارب مخارجھاالتنافر و

فھذا النوع من . وجـود بعض المحسنات البديعية في التركيبا�يقاع الناتج من : ثانياً 
السجع والجناس، أو كالموسيقى النثرية يتحقق من خoل توافر الكoم على المحسنات اللفظية، 

، لى تكرار حروف أو أصوات أو ألفاظفجميع ھذه الفنون ترتكز ع .المحسنات المعنوية كالتقابل
  . بقصد تقوية المعاني وإبرازھا ولفت النظر إليھا

  :اإليقاع الناتج من االنسجام الصوتي: أوال
شغف العـرب بموسيقى ا1لفاظ وجمال وقعـھا، بجعل الكلمة وحدة منسجمة تخف على 
اللسـان ويعـذب نطقھا في السمع، من خـoل اجتھادھم في تخليصھا مما يفقدھا التoؤم 

وكذلك حرصوا على موسيقى العبارات، بان تكون ا1لفاظ . واZنسجام بين حروفھا وحركاتھا
تؤلف بمجموعھا نغما تطرب له ا1ذن، وتقبل عليه  إذمتنافرة، في داخلھا منسجمة غير 

)٢(النفس
.  

بي أمن وقف على مصطلح اZنسجام من علماء العربية وعّرفه، ھو ابن  أقدمولعل 
ھو ": فرد له بابا خاصا سّماه باب اZنسجام، قالأفقد " القرآنبديع "في كتابه ) ھـ٦٥٤( ا�صبع

مة تأليف، حتى الماء المنسجم، بسھولة سبك وعذوبة ألفاظ ، وسoأن يأتي الكoم متحدرا كتحدر 
يكون للجملة من المنثور، وللبيت من الموزون وقع في النفوس، وتأثير في القلوب ما ليس 

ما يقع اZنسجام غير مقصود، كمثل الكoم  أكثرو. لغيره، وإن خo من البديع وبَُعد عن التصنع
"في ضمن النثر عفواالمتزن الذي تأتي به الفصاحة 

)٣(
بابا ) ھـ٩١١(السيوطي  قد افرد له و. 

ھو أن يكون الكoم لخلّوه عن الَعقََدة متحدرا كتحدر ": فعّرفه بقوله" ا�قرانمعترك "في كتابه 
"الماء المنسجم، ويكاد لسھولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة

)٤(
 .  

قيس بما روي من  إذاوقد علل مؤرخو ا1دب العربي كثرة ما روي من أشعار القدماء 
ولعل السر في ھذا ھو ما في الشعر من انسجام . وأھون أيسرنثرھم بأّن حفظ الشعر وتذكره 

على ھذا  ا�ذانومتى دربت . المقاطع وتواليھا، بحيث تخضع لنظام خاص في ھذا التوالي
)٥(سماعھا أثناءتوقعته في النظام الخاص ألفته و

 .  

إّن نظم ا1لفاظ مع بعضھا، واختيار المـوقع المناسب لكل لفظة منھا في الجملة يكسبھا 
تأثيرا أكبر في النفـس، و إّن للطبيعة النغمية لصيغة اللفظة أثراً في قيمتھا الجمالية وتأثيرھا في 

)٦(شى وموسيقى أصواتھانفس المتلقي، من حيث إحـداث التخييل المناسب الذي يتما
ھذه "و. 

عند منشئ مطبوع قد استوعب إحساس اللغة واستجاب إZ الميزة عزيزة المنال وقلما تجدھا 

                                       
  . ٣٠: عبد الواحد حسن الشيخ. د: البديع والتوازي) ١(

  .٢٩٣: نعمة رحيم العزاوي.د: النقد اللغوي عند العرب حتى نھاية القرن السابع الھجري :ينظر) ٢(

  .٤٣٢ - ٤٢٩: تحرير التحبير: ينظر، و٢/١٦٦: بديع القرآن) ٣(

  .٢٩٢/ ١: القرآن إعجازفي  ا1قرانمعترك  )٤(

  . ١٠:  أنيسإبراھيم . د: موسيقى الشعر :ينظر)٥(

     ١٥٥/ ٢:  مھدي عoم :  النقد والبoغة و،   ٨٦: ا1سس النفسية 1ساليب البoغة :ينظر)٦(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٢٠ 

 

)١"(لصدى أصواتھا فأحسن التعامل معھا
.  

اللغة العربية، بالنظر  أبنيةويمكن أن يطلق اZنسجام الصوتي، على مساحة واسعة من 
  :وذلك على وفق ما يأتي. البنية الصوتية مفردة ومركبة إلى

ھا، أصواتويصدق على انسجام الكلمة صوتيا من جھة تoؤم مخارج : التoؤم الصوتي. ١
كما يصدق على الكoم الذي تتناسب فيه الفقرات والجمل على مستوى البنية الصوتية، فيكون 

  . الماءمنسجما متoئما تنساب ا1لفاظ  فيه كما ينساب 

وذلك باختيار ألفاظ عذبة وتراكيب بعيدة عن التكلف والتعقيد، تكون : ا1لفاظاختيار . ٢
بمجموعھا خفيفة على السمع سھلة النطق، تتoءم وتنسجم مع الذوق العربي الذي يعتمد على 

 أھمل، وما ثقل ا1لسنةمبدأ اZستخفاف واZستثقال، فما خف على الحس كثُر دورانه على "

"تعماله أو قلاس
)٢(

.  

تشكيل النص بھيأة خاصة، يسّخر  إلىوذلك عندما يعمد المبدع : المحاكاة الصوتية. ٣
 إيقاعفيھا إمكانات اللغة لتصوير الحدث الذي يصوغ الكoم من أجل التعبير عنه، وذلك بخلق 

فتھا زيادة التي تكون وظي ،ا1فoمحد كبير الموسيقى التصويرية التي ترافق  إلىموسيقي يشبه 
بألفاظ ذات أصوات مؤثرة موحية  ا�تيانوينتج ھذا ا�يقاع من خoل . التأثير في المتلقي

  .المتلقي إلىبجرسھا، الذي يحاكي المعنى المراد إيصاله 

  التالؤم الصوتي. ١
أولى علماء العربية المتقدمون التoؤم الصوتي عناية بالغة فقد ُعنوا ببناء ا1لفاظ العربية 
وموسيقى ھذا البناء الذي يتحقّق بانسجام أصواتھا، فأحّسوا بثِقَل في نطق ا1صوات الُمتقاربة 

ق وكان ضابطُھم لتواف. أحّسوا بُصعوبة النُطق بثoثة أصوات من جنس واحد وقدالمخارج، 
أجراس ا1صوات في تأليف ا1لفاظ ھو الذوق الفني، ولذلك كان التنافر والتoؤم في اZتساق 
النغمي لبناء ا1لفاظ سمة ُمتميّزة في التأليف، ففاَضلوا بين نَظٍم ونَظٍم؛ بسب تنافر الحروف 

)٣(وائتoفھا
.  

حديثه عن قدم المoحظات في ھذا الصدد، وذلك في أولعل ما ذكره الفراھيدي يُعد 
ھمال بعض إ إلىمخارج الحروف وصفاتھا، فرأى أّن اتحاد المخارج أو تقاربھا قد يؤدي 

ّن العين Z تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب أ "الكلمات، فذكر في باب العين مع الحاء 
"مخرجيھما

)٤(
 الذلقية في تركيب السياق و وكذلك في حديثه عن أھمية الحروف الحلقية و. 

ً إلى أّن  جرس ن النسيج التركيبي ل�صوات يكونان حين يدخo) القاف(و) العين(القول ، منتھيا
ً  أكثر )٥(الحروف حسناً؛ 1نھما أطلق الحروف وأضخمھا جرسا

 .  

من شأن العرب استعمال ما خف وتجنب ما : "أيضا أن) ھـ٢٧٢( الكاتب وذكر ابن وھب
مخرج واحد أو مخرجين متساويين، وإذا  ثقل،  وكذلك Z يكادون يجمعون بين حرفين من

                                       
 .٥٠: محمد إبراھيم شادي. د:  القرآنالبoغة الصوتية في ) ١(

  . ١٦٥: عبد الغفار ھoل. د: اللغة العربية أصوات) ٢(

  .  ٤٨ـ  ٤٦: جرس ا1لفاظ ودZلتھا :ينظر) ٣(

  . ٦٠/ ١: العين )٤(

 . ١/٥٣: المصدر نفسه :ينظر) ٥(
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وZ يجمعون بين القاف ... ّن حروف الحلق Z تأتلفإ .... دغموا إحداھما في ا1خرأاجتمعا 
"كقولك: والكاف في أصل في بناء الكلمة، فان كانت الكاف زائدة للتشبيه جاز ذلك فقالوا

)١(
.   

تعديل ] ھو[نقيض التنافر، و " ھو : الرماني، فرأى أّن التoؤم الصوتي نأما أبو الحس
الوسطى ومتoئم في ة متنافر ومتoئم في الطبق: الحروف في التأليف، والتأليف على ثoثة أوجه

"الطبقة العليا
)٢(

السبب في التoؤم تعديل الحروف في التأليف ، فكلما كان أعدل كان أشد " و  
"تoؤماً 

)٣(
الفائدة في التoؤم حسن الكoم في السمع ، وسھولته في اللفظ : " أّن  إلىوقد انتھى . 

وتقبل المعنى له في النفس لما يَِرد عليھا من حسن الصورة وطريق الدZلة ، ومثل ذلك مثل 
قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحروف ، وقراءته في أقبح ما يكون من الحرف 

"ن كانت المعاني واحدة إمتفاوت في الصورة و والخط ، فذلك
)٤(

 .  

من خoل تعليقه على ما ذكره الرماني في  المسألةما ابن سنان الخفاجي فقد عرض ھذه أو
وھذا الذي ذكره غير صحيح، وذلك أّن التأليف على  ": ضرب،  فقالأتقسيم التأليف على ثoثة 

حسب ما يقع بضربين، متنافر، ومتoئم، وقد يقع في المتoئم ما بعضه أشّد تoؤماً من بعض 
"كما يكون من المتنافر ما بعضه أشد في التنافر وأكثر من بعض.. التأليف عليه،

)٥(
وما ذكره . 

يخلو عن أن يتصف بأحد وصفين  الصواب بنظر الباحث؛ 1ن الكoم Z إلىابن سنان أقرب 
  . متoئم وإماما متنافر إالقسمة العقلية، فھو  بحسب

  Zتحدث فيھا عن صفات الحروف  ،وقد عقد ابن سنان في كتابه سر الفصاحة فصو
ل بموسيقى ومما يتعلق من ھذه الفصو. ومخارجھا، وفصاحة اللفظة المفردة وا1لفاظ المؤلفة

)٦(التركيب، الشروط التي حررھا 1صوات الكلم مفردة ومركبة
أن " أول ھذه الشروط  و. 

علة ذلك أّن الحروف التي ھي أصوات  يكون تأليف اللفظة من حروف متباعدة المخارج، و
شك في أّن ا1لوان المتباينة إذا جمعت كانت في Zتجري في السمع مجرى ا1لوان من البصر، و

"منه مع الصفرة أحسنمن ا1لوان المتقاربة ولھذا كان البياض مع السواد  أحسنالمنظر 
)٧(

.  

التoؤم يقع في " من سبقه في ھذا المجال فرأى أّن ) ھـ٦٨٤(وقد وافق حازم القرطاجني 
ظر إلى ائتoف بعض حروف الكلمة مع منھا أن تكون حروف الكoم بالن: الكoم على أنحاء

بعضھا وائتoف جملة كلمة مع جملة كلمة تoصقھا منتظمة في حروف مختارة متباعدة 
"تشاكل ما  الترتيب الذي يقع فيه خفة و ج مترتبةالمخار

رأى أّن الحسن يقع في العبارات  و ،)٨(
لمواد والصيغ فاZستعذاب فيھا بحسن ا. تكون مستعذبة جزلة ذات طoوة"  العبارات عندما

والطoوة تكون بائتoف الكلم من حروف صقيلة وتشاكل يقع . المتوسط واZستعمالواZئتoف، 
"في التأليف ربما خفي سببه وقصرت العبارات عنه 

)٩(
.  

تبين مما تقدم اھتمام القدماء بضبط بناء ا1لفاظ ووقعھا في التركيب؛ 1ن ا1لفاظ في 

                                       
  .  ٤٣٢ -  ٤٣٠: وجوه البيان البرھان في) ١(

  . ٩٥،  ٩٤: )ضمن كتاب ثoث رسائل في إعجاز القرآن(النكت في إعجاز القرآن  )٢(

 . ٩٦: المصدر نفسه) ٣(

  .  ٩٦: المصدر نفسه)٤(

 .  ٩٩:سّر الفصاحة ) ٥(

  .١١١: كامل حسن البصير. د: بناء الصورة الفنية في البيان العربي :ينظر)٦(

  .٦٤: سر الفصاحة) ٧(

  .٢٢٢: ا1دباءمنھاج البلغاء وسراج ) ٨(

  .  ٢٢٥: المصدر نفسه) ٩(
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بنائھا اللغوي، تنماز  بضرب من النغم ، وإّن فصاحة الكلمة وقيمتھا الذاتية، تكتسب أھميتھا من 
الطبيعة النغمية 1صواتھا، من خoل اZنسجام الصوتي الناتج من تآلف أصواتھا، وكذلك 

في السياق، فتكسب  ا1خرالكلمة أھميتھا من خoل اتساقھا وتoؤمھا مع سائر ا1لفاظ  تكتسب
  .الكoم نغما وموسيقى ويكون لھا في السمع حسن ومزية

يتضح فيھا اZنسجام الصوتي الناتج من  كثيرة نصوص وردت في حكم نھج البoغةو

	� �����((((قول ا�مام علي من ذلك التoؤم، ������ �	
������ �	
������ �	
يَماِن فَقَالَ عندما ُسئِ  ))))� ِ�يَماُن َعلَى أربع :((َل َعِن اْ ِ�اْ

ْبِر َو اْليَقِيِن َو اْلَعْدِل َو اْلِجھَادِ  ْوِق َو . َدَعائَِم َعلَى الصَّ ْبُر ِمْنھَا َعلَى أربع ُشَعبٍ، َعلَى الشَّ َو الصَّ
ْھِد َو التََّرقُّبِ  فَقِ َو الزُّ ))الشَّ

)١(
.  

الظاھرة على ھذا النص ھي موسيقى التركيب، التي جاءت يoحظ المتلقي أّن السمة 
نتيجة التoؤم الصوتي ل�لفاظ في ذاتھا وفيما بينھا داخل التركيب، فعلى مستوى ا1لفاظ نجد 
أنھا جاءت منسجمة، Z نفور فيھا وZ ثقل، بل جاءت سھلة على النطق، خفيفة على السمع، 

يمَ : ((في قوله) دعائم(فمثo كلمة  ِ�ْبِر َو اْليَقِيِن َو اْلَعْدِل َو اْ اُن َعلَى أربع َدَعائَِم، َعلَى الصَّ
)٢(الذي مخرجه من وسط الحلق - جاء صوت العين المجھور )). اْلِجھَادِ 

بعد صوت الدال،  - 
، )٣(الثنايا العليا وأصولمجھور أيضا، ومخرجه من طرف اللسان  انفجاريالذي ھو صوت 

، ثم الھمزة التي ھي من حروف الحلق، وھي حرف لفا1ويأتي بعدھما صوت اللين 
فيoحظ . ، وجاء بعد الھمزة صوت الميم، الذي ھو من ا1صوات الشفوية المجھورة)٤(انفجاري

غلبھا طابع الشدة والجھر، فجاءت أأّن أصوات الكلمة جاءت من مخارج متباعدة، تحمل في 
ْبِر َو . وة والشدة والصoبةمنسجمة مع المعنى الذي تعبر عنه، الذي يستدعي الق فكل من الصَّ

مة منھا تتطلب قوة وشدة؛ ليكون ايمان، وكل دعدعائم ا� ؤلفاْليَقِيِن َو اْلَعْدِل َو اْلِجھَاِد، ت
�ْبُر ِمْنھَا : (في قوله) ُشَعبٍ (ما كلمة أو. والرغبات ا1ھواءيمان صلبا قويا Z تزعزعه ا َو الصَّ

ْھِد َو التََّرقُّبِ  َعلَى أربع ُشَعبٍ، َعلَى فَقِ َو الزُّ ْوقِ َو الشَّ  - ، فقد جاء صوت العين المجھور)الشَّ

وھو  بعد صوت الشين، الذي ھو من أصوات وسط الحنك، - الذي مخرجه من وسط الحلق 
)٦(مجھور انفجاريثم بعدھما صوت الباء وھو صوت شفوي  ،)٥(صوت رخو مھموس

فھذا . 
ة، كان سببا في تoؤمھا الصوتي، فجاءت منسجمة مع المعنى التنوع في مخارج أصوات الكلم

والمoحظ أّن ا�مام لم يعبر في ھذا الموضع بكلمة . قسام الصبر وطوائفهأالذي تعبر عنه، وھو 
طoق إواحد منھا، أمكن  أي؛ 1ن المعنى ھنا في أقسام الصبر وطوائفه، فإذا وجد )دعائم(

ركان، أيمان من ، عندما كان الكoم على ما يستند إليه ا�ما في الموضع السابقأ. الصبر عليه
يقوم في الوجود إZّ  ؛ باعتبار أّن ا�يمان الكامل Z)دعائم(فلم يكن يصح استعمال غير كلمة 

Zثة منھا أوإيمكن  بھا، وoيمان وضعفه يقاس بقّوة ھذه . اثنتين منھا قامته على ث�وقّوة ا
   .ونقصانھا الدعائم وضعفھا، Z بتمامھا

بنية صوتية  ؤلفما على مستوى التركيب، فنجد ا1لفاظ قد ائتلفت فيما بينھا؛ لتأو

                                       
  .٤٧٣: نھج البoغة ) ١(

  .١٠٦: عبد الفتاح البركاوي.د: مقدمة في علم أصوات العربية: ، وينظر٧٥: صوات اللغويةا1) ٢(

  .٢٢ :حازم علي كمال الدين. د: ، و دراسة في علم ا1صوات ٥١: صوات اللغويةا1 :ينظر) ٣(

  . ٧٧، ٧٤: صوات اللغويةا1 :ينظر) ٤(

  . ٦٩ :المرجع نفسه :ينظر) ٥(

  . ٢٢: ، ودراسة في علم ا1صوات١٠١: علم أصوات العربية ومقدمة في ،٤٧ :المرجع نفسه :ينظر) ٦(
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فo تجد لفظة قد . المتلقي إلىموسيقية متماسكة؛ 1جل صياغة المعنى، الذي يراد إيصاله 
وقد كان 1سلوب التقسيم أثر واضح في . النص يؤطرخرجت عن النظام الموسيقي الذي 

في ذھنه صورتين متقابلتين يضع كل  ؤلفموسيقي في النص؛ 1نه يجعل المتلقي ياZنسجام ال
  :معنى من الصورة ا1ولى، مقابo لما يناسبه من الصورة الثانية، وكما يأتي

ْبِر = َعلَى ] َدَعائِمَ [َعلَى أربع = اْ�يمان    اْلِجھَادِ + اْلَعْدِل + اْليَقِيِن + الصَّ

ْبُر  ْوقِ = َعلَى ]ُشَعبٍ [َعلَى أربع = الصَّ فَقِ + الشَّ ْھِد + الشَّ   التََّرقُّبِ + الزُّ


	� �����((((ومن أمثلة التoؤم أيضا ما جاء في قولهَ ������ �	
������ �	
������ �	
َخالِطُوا النَّاَس ُمَخالَطَةً، إِْن ِمتُّْم َمَعھَا : (())))�

))بََكْوا َعلَْيُكْم، َو إِْن ِعْشتُْم َحنُّوا إِلَْيُكمْ 
)١(

.  

سجام الموسيقي الناتج من التoؤم الصوتي ل�لفاظ في نفسھا وفيما يلحظ في ھذا النص اZن
، حيث جاء صوت الخاء )خلط(، اشتركتا بمادة )مخالطة(وكلمة ) خالطوا(فمثo كلمة . بينھا

نماز بالوضوح في ي ذي، المدلف، الذي ھو من أصوات ال، متبوعا بصوت ا1)٢(الرخو المجھور
ھو من أصوات الذZقة التي و ،)٤(صوت متوسط مجھور ، وتبعه صوت الoم، وھو)٣(السمع
، وبعده جاء صوت الطاء )٥(نسبة وضوحھا في السمع أيضابخفتھا وسھولة نطقھا، و تنماز

)٦(المھموس اZنفجاري
الكلمتين، بصورة  إخراجفي  ذا المزيج المتنوع من ا1صوات أسھمھ .

لى حالة اZجتماع مع الناس، والتداخل ن عبھا من أجله؛ إذ تدZ ءتتناغم مع المعنى الذي جي
. َمَزَجه: ء يَْخلِطُه َخْلطاً  ء بالشي َخلَطَ الشي: جاء في اللسان. إليھمبھم، والتحبب  واZمتزاج

الُمْختَلِطُ بالناس : والَخلِطُ . الِعْشرةُ : والِخْلطةُ، بالكسر. داَخلھم: خلَط القوَم َخْلطاً و خالَطَھمو
)٧(لذي يَتََملَّقُھم ويتَحبَُّب إِليھمالُمتََحبُِّب، يكون ل

و المقصود أن تكون المخالطة وّديّة، وعلى  .
قصد ا�عانة للناس، وجلب قلوبھم، و التفاني في مصالحھم؛ إذ من لوازم حسن المعاشرة 

  .للمخالط الحنين إليه في حياته، و افتقاده و البكاء عليه بعد وفاته


	� �����((((و من شواھد التoؤم الصوتي أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
ْسoََم نِْسبَةً لَْم : (( ))))� ِ�1ََْنُسبَنَّ اْ

ْسoَُم ھَُو التَّْسلِيُم، َو التَّْسلِيُم ھَُو اْليَقِيُن، َو اْليَقِيُن ھَُو التَّْصِديُق، وَ  ِ�التَّْصِديُق  يَْنُسْبھَا أحد قَْبلِي، اْ
ْقَرارُ  ِ�ْقَراُر ھَُو ا1ََْداُء، َو ا1ََْداُء ھَُو اْلَعَملُ ھَُو اْ ِ�))، َو اْ

)٨(
.  

يتضح في ھذا النص اZنسجام الصوتي الناتج من تoؤم ا1صوات، فيجدھا المتلقي سھلة 
وZ يجد مشكلة في تكرارھا، بل . تمر على السمع بانسيابية ورقة، وتجري على اللسان بعذوبة

والمoحظ أّن صوت السين الرخو المھموس قد تكرر في النص سبع . يأنس بھا ويرتاح لسماعھا
حسبما يسميھا القدماء؛ 1نھا تحدث عند بسلية أو أصوات الصفير، من ا1صوات ا1 ومرات، وھ

)٩(لنطق بھا صفيرا عاليا، Z يشاركھا فيه غيرھا من ا1صواتا
يلحظ تكرار ا1صوات  و. 

                                       
 .٤٧٠: نھج البoغة) ١(

 .١٠٨: علم أصوات العربية ، و مقدمة في٧٥: اللغوية صواتا1 :ينظر) ٢(

 .٢٩،  ٢٨: اللغوية صواتا1 :ينظر) ٣(

  .٥٥: المرجع نفسه :ينظر) ٤(

  .٣٦٠: كمال بشر :علم ا1صوات: ينظر )٥(

  . ٢٥٠:المرجع نفسه: ينظر) ٦(

 .٢٩١/ ٧ ،)خلط(مادة  :لسان العرب) ٧(

 .٤٩١: نھج البoغة) ٨(

  .٦٨، ٦٧، ٦٦: اللغوية صواتا1 :ينظر) ٩(
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 س�م�ا

 التصديق اليقين


 قرارا� داءا

 التسليم

 العمل

وضوحا في السمع، وتشترك جميعھا  صامتةوھي من أكثر ا1صوات ال) الoم، والنون، والميم(
)١(في كونھا أصواتا مجھورة، متوسطة بين الشدة والرخاوة

فقد ورد ذكر ھذه ا1صوات، في . 
Z بّد منو. فت للنظرھذا النص بشكلZ لتي تشترك أّن ورودھا مكررة، مع أصوات الصفير، ا

من كoمه،  إليهجميعھا في درجة الوضوح السمعي، كان له بالغ ا1ثر في تحقيق ما كان يھدف 
السين والoم والميم،  تا1صوافكأن في تكرار . من إيصال المعنى والتأثير في فكر المتلقي

ھذا التركيب كما أّن استعمال المفردات ب. على مبدأ السلم الذي يتخذه ا�سoم شعارا له اً تأكيد
التكرار وسيلة لتأكيد المعنى في ذھن المتلقي في وقوفه مكررا  على المخصوص الذي اعتمد

إّن في استعمال المفردات بھذا . على مدلول الكلمة، وھذا يستدعي منه التأمل أكثر في دZلتھا
عمل في  ىإلZ يتخذ السلم شعارا فقط ، بل يحوله  ا�سoمالنمط من التركيب تأكيد على أّن 

   :ويمكن تبين ذلك من المخطط. الواقع

  

  

  

  

بصورته الكاملة، و بيان أّن المسلم ينبغي  ا�سoمو المقصود من ھذه الجمل، توصيف 
ف�ن ا�سoم ھو الدخول في الطاعة و يلزمه : أّما الجملة ا1ولى. جدا ھذه الصفاتموأن يكون 

ف�ن التسليم الحّق إنّما يكون عن تيقّن استحقاق : و أّما الثانية. التسليم ّ�، و عدم النزاع في ذلك
ليقين باستحقاقه ف�ن ا: و أّما الثالثة. المطاع للتسليم له، فكان اليقين بذلك من لوازم التسليم ّ� 
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: و أّما الخامسة. ف�ن التصديق ّ� في وجوب طاعته إقرار بصدق ّهللا : و أّما الرابعة. طاعته

و : و أّما السادسة. ترف لما أقّر بهف�ن ا�قرار و اZعتراف بوجوب أمر يستلزم أداء المقّر المع
oعم Zّيكون إ Z و . ھو أّن ا1داء ھو العمل، ف�ن أداء ما اعترف به ّ� من الطاعة الواجبة

)٢(صل ھذا الترتيب إلى إنتاج أّن ا�سoم ھو العمل ّ� بمقتضى أوامرهايؤول ح
 .  

غائبا عن  لم يكن في التركيببناء ا1لفاظ ووقعھا يظھر مما تقدم أّن أثر اZنسجام في 

	� �����((((ا�مام علي وعي ������ �	
������ �	
������ �	
؛ 1نه عاش في البيئة ذاتھا التي عاش فيھا العرب الفصحاء، الذين ))))�

كانت تروقھم ا1لفاظ العذبة، وتجذبھم العبارات الجزلة، فكان خطابه منسجما مع ما تھواه 
ا تنافرا وZ ثقo، فo توجد فيھا متآلفة منسجمة Z يجد المتلقي فيھ هكمحا1سماع؛ لذلك جاءت 

نھا أأخرى في سھولة وراحة، حتى كإلى لفظة نافرة وZ كلمة شاذة، فينتقل اللسان من كلمة 
  . سبكت جميعا وأصبحت قالبا واحدا، يحكي المعنى المراد
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  األلفاظ اختيار. ٢
كلمة من كلمتين  اختيارمناشئ موسيقى ا�يقاع الداخلي، وھو يعني  أبرزمن  اZختياريعد 

تخير ا1لفاظ ذات الجرس  إلى ديبي، وذلك حين يعمد ا1إبداعالمعنى على نحو  نتاج� أكثرأو 
يبحث  ديبفا1. التي يكون لھا وقع في النفس فيضعھا في مكانھا المناسب من التركيبالخاص 

ن الكلمات الخارج بشكل كلي وكأ إلىعن ا1لفاظ التي تعكس المعنى الذي في نفسه وتظھره 
  . مرايا عاكسة للصور الداخلية ، كل واحدة منھا تعكس الصورة، ولكن بنسبة معينة

ا1لفاظ من أھمية في استجoء المعنى  Zختيارالقدماء من علماء العربية ما  أدركوقد 
الكريم، فقد كانت لھم مoحظات  القرآنعجاز إبخاصة في دراساتھم التي قامت على بيان 

وقد :" الجاحظ بقوله  إليهومن ذلك ما أشار . ا1مرت معرفتھم بأھمية ھذا شارات أوضحإو
ً ويستعملونھا وغيرھا أحق بذلك منھا أZ ترى أّن هللا تبارك وتعالى لم . يستخف الناس ألفاظا

. يذكر في القرآن الجوَع إZ في موضع العقاب أو في موضع الفقر المدقع والعجز الظاھر

وكذلك ِذكر المطر؛ 1نك . مةغب ويذكرون الجوع في حال القدرة والسoوالناس Z يذكرون الس
الخاّصة Z يفِصلون بين ِذكر المطر  مة وأكثراوالع. Z تجد القرآَن يلفظ به إZ في موضع اZنتقام

" وبين ذكر الَغيث 
)١(

الفروق الدقيقة بين معاني  إلىنفھم من ھذا القول أّن الجاحظ قد فطن . 
  . ثرھا في بيان المعنى الكلي للنصأالكلمات و

 ھي؛ إذ رأى أّن ا1لفاظ  من المھتمين بتخير اللفظ) ھـ٣٢٢(وكان ابن طباطبا العلوي 

يفاء كل إ" المعرض للمعاني، فكم من معنى حسن قد شين بمعرضه الذي أبرز فيه، فoبد من 
 ،بھى صورةأحسن زيٍّ ومعنى حظه من العبارة، وإلباسه ما يشاكله من ا1لفاظ حتى يبرز في أ

"واجتناب ما يشينه من سفساف الكoم وسخيف اللفظ
)٢(

ا1ذن تتشوف "  كان يرى أنّ ، و 
فإذا كان الكoم الوارد على الفھم منظوماً، .. للصوت الخفيض الساكن وتتأذى بالجھير الھائل،

ً من جور التأليف، م وزونا بميزان مصفى من كدر العّي، مقوما من أود الخطأ واللحن، سالما
ً اتسعت طرقه، ولطفت موالُجه، فقبله الفھم وارتاح له، وأنس به . الصواب لفظاً ومعنى وتركيبا

انسدت طرقه ونفاه واستوحش عند حسه به، وتأذى به، .. ورد عليه على ضد ھذه الصفة، إذاو
"كتأذي سائر الحواس بما يخالفھا

)٣(
وظيفتين يستشف من كoم ابن طباطبا أّن اللفظ يؤدي . 

ه يسھم في إضفاء الحسن والجمال نّ أا1ولى انه يظھر المعنى بالصورة التي يستحقھا، والثانية 
  .قبوZ من المتلقي أكثرعلى العبارة المنطوقة، ما يجعلھا 

تخيّر ا1لفاظ ، وإبدال " ھoل العسكري وقفة في ھذا الموضوع، فقد رأى أّن  1بيوكان 
زين صفاته، فإن أمكن مع ذلك أالكoم، وھو من أحسن نعوته و التئامبعضھا من بعض يوجب 

ً من حروف سھلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه، و يكون  اتفق له أن نإمنظوما
ً للحسن بارعاً في  موقعه في ا�طناب وا�يجاز أليق بموقعه وأحق بالمقام والحال، كان جامعا

خره، كان قد آه تنبيك عن مصادره، وأوله يكشف قناع وإن بلغ مع ذلك أن يكون موارد. الفضل
.. وينبغي أن تجعل كoمك مشتبھاً أوله بآخره  ...جمع نھاية الحسن، وبلغ أعلى مراتب التمام

وتكون الكلمة منه موضوعه مع أختھا ومقرونة بلغتھا،  ،طرادهأوZ تتخالف أطرافه، وZ تتنافر 
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oمفإن تنافر ا1لفاظ من أكبر عيوب الك"
)١(

ھoل أنه يرى أّن لتخير  أبيھر من كoم و يظ. 
اللفظ الحسن بنظره ما كانت حروفه سھلة  نّ أ اللفظ الحسن دورا في انسجام الكoم وحسنه و

  .المخارج، ولم يكن بينه وبين ما يجاوره من ا1لفاظ تنافر

"الفصاحة تنبئ عن اختيار الكلمة وحسنھا وطoوتھا"أّن  يوقد ذكر ابن سنان الخفاج
)٢( ،

ويتجلى ذلك في تحريره للشرط الثاني من شروط  ،ا1نغامفھو يوازن بين أصوات ا1لفاظ و
ً ومزية على غيرھا : "فصاحة الكلمة المفردة، حيث قال أن تجد لتأليف اللفظة في السمع ُحسنا

ً يتصور  ومتباعدة، وإن تساويا في التأليف من الحروف ال انك تجد لبعض النغم وا1لوان ُحسنا
في النفس ويدرك بالبصر والسمع دون غيره مما ھو من جنسه، كل ذلك لوجه يقع في التأليف 

"عليه
)٣(

.   

ة أتكون على ھي أن oبّد منوعية المعاني فأوأما ابن ا1ثير فرأى أّن ا1لفاظ تمثل 
إّن ا1لفاظ : " الضابطة في معرفة الحسن منھا وذلك بقوله أعطى، وقد )٤(مخصوصة من الحسن

داخلة في حيز ا1صوات؛ 1نھا مركبة من مخارج الحروف، فما استلذه السمع منھا فھو الحسن، 
"وما كرھه ونبا عنه فھو القبيح

؛ 1ن لكل لفظة بنظره نغمة خاصة بھا، لھا مدخلية بحسنھا )٥(
ة يعلم أّن ل�لفاظ في ا1ذن نغمةً لذيذة كنغمة أوتار، وصوتاً بصير أدنىومن له  " :وقبحھا، قال

. منكراً كصوتِ حمار، وأن لھا في الفم أيضا حoوةً كحoوةِ العسل، ومرارةً كمرارة الحنظل

"وھي على ذلك تجري مجرى النغماتِ والطعوم
)٦(

فيكون أثر المبدع في كيفية انتقاء ما ينسجم  .
1ن منھا ما يحسن استعماله في موضع وZ  ؛المتلقي إلىإيصاله منھا مع المعنى الذي يريد 

المبددة  ال�لئوحكم ذلك حكم  : "ذلك بقوله إلى ا1ثيروقد أشار ابن . يحسن في موضع آخر
ن على معنى واحد، ومن عجيب ذلك أنك ترى لفظتين تدZ ...فإنھا تتخير وتنتقى قبل النظم 

ى وزن واحد وعدة واحدة، بيد أنّه Z يحسن استعمال ھذه ، وھما علاZستعمالوكoھما حسن في 
من دّق  إZفي كل موضع تستعمل فيه ھذه، بل يفرق بينھما في موضع السبك، وھذا Z يدركه 

"فھمه، وجّل نظره
)٧(

ى أّن الحسن في ا1لفاظ يكون في الغالب بسبب نظمھا أوھو مع ذلك ر. 
واعلم أّن تفاوت التفاضل يقع في تركيب ا1لفاظ أكثر مما يقع في مفرداتھا،  : "لقافي التركيب 
ن الكريم من حيث انفرادھا قد استعملتھا العرب، آZ ترى ألفاظ القرأ. واشق أعسر1ن التركيب 

"لفضيلة التركيب إZومع ذلك فإنه يفوق جميع كoمھم، ويعلو عليه، وليس ذلك 
)٨(

.  

المعاني  نّ أ: "ىأكد الحقائق الدZلية السابقة لعصره، فرقد أنجده ما حازم القرطاجني فأو 
ھي الصور الحاصلة في ا1ذھان عن ا1شياء الموجودة في ا1عيان، فكل شيء له وجود خارج 
الذھن، فإنه إذا أدرك حصلت له صورة في الذھن تطابق لما أدرك منه، فإذا عبر عن تلك 

 إفھام، أقام اللفظ المعبر به ھيأة تلك الصورة في الصورة الذھنية الحاصلة عن ا�دراك
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"السامعين وأذھانھم 
)١(

  .لذا إّن حسن اللفظ سيكون له أثر في حسن المعنى ؛ 

مما ذكر آنفاً تبين أّن علماء اللغة العربية المتقدمين، كانوا على وعي كبير بأھمية اختيار 
ئص تتسم بھا ا1لفاظ ، في وفق خصا على اللفظة، التي تنسجم مع المعنى المراد، ويكون ذلك

)٢(أساسيناZختيار يقوم على نجد  ضوء ما تقدم فيو. عندما تدخل في التركيبنفسھا 
:  

فالحسن فيھا ناتج من . ّن الكلمة المختارة تفوق كلمات أخرى في أداء وظيفتھا الدZليةإ .أ
  .المضمونالبنية العميقة للكلمة أو بتعبير آخر ناتج من 

. ببنية صوتية معينة، تمكنھا من دقة التعبير عن المعنى الكلمة المختارة تنمازّن إ .ب

  .الشكلفالحسن فيھا ناتج من البنية السطحية أو بتعبير آخر ناتج من 

  ا�ختيار على أساس المضمون .أ

إّن ا1سلوب الخاص الذي يتسم با�بداع يختلف عن ا1سلوب العادي، من حيث أّن الثاني 
م وصف حالة أم معلومة، أا�بoغ والتوصيل، سواء أكان ذلك توصيل معرفة،  إZZ يقصد منه 

ل التوصيل جزءاً من طبيعة النص ذاته، وكل نص يسقط ھذه الوظيفة مثي و. ونقلھا إلى المتلقي
)٣(ه يتحول إلى مجرد ركام من العoمات اللغويةمن حساب

ھو ا1سلوب ا1دبي  ا1ول و أما. 
ويحصل ذلك في النص نتيجة قدرة . المتلقي إلى، فضo عن توصيل المعنى  فيراد منه التأثير

المتكلم أو الكاتب على صياغة كoمه، بطريقة تحدث خرقا في ا1طر اللغوية المتعارفة، من 
ة، التي تنماز بالجدة ا�بداعي اZستعماZتإلى  مألوفال اZستعمالخoل اZنحراف عن 

. يتجاوز التأثير حدود الزمان والمكانالتي تجعل المتلقي مشدوداً إليھا، بالحد الذي والطرافة، 

فتصبح ھذه السمة قوة جاذبة، تجعل المتلقي يعيش حالة من النشوة المعنوية، تستمد طاقتھا من 
قدرة المتكلم على التصرف في صياغة التراكيب، وعرضھا بصورة تضفي عليھا قيمة جمالية 

  .التأثيرية أكثر حضورا في النصوكلما كثرت القيم الجمالية كانت الوظيفة . في بيان المعنى

المعبرة عن المعاني،  المبدعة اZختيار الدقيق ل�لفاظو لذا إّن من أبرز ميزات النصوص 
وذلك بالتناسق في تأليف العبارات، بتخير ا1لفاظ، ثم نظمھا في نسق خاص، يبلغ في الفصاحة 

ولو . م ذلك الفضل وتلك المزيةرقى درجاتھا، بحيث لو استبدلنا باللفظة غيرھا لما كان للكoأ
نظم  Zنفرطموضع آخر،  إلىننا غيّرنا مكان اللفظة، فرفعناھا من الموضع الذي كانت فيه أ

  . الكoم وذھب بھاؤه

في حكم نھج البoغة، وذلك  ، بشكل واعٍ المضمونويظھر اختيار ا1لفاظ الذي روعي فيه 
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))يَْرِجُع اْلَغالِي
)٤(

.   

"وسادة صغيرة: ھي الوسادة، وقيل: قةالنّْمر"جاء في اللسان 
: وفي تفسير قوله تعالى ،)٥(

شايا والنمارق الوسائد والح: "، قال سيد قطب)١٥/الغاشية( }َونَماِرُق َمْصفُوفَة{: تعالى

                                       
  .   ١٩، ١٨: منھاج البلغاء) ١(

  . ٧٦: محمد العبد . د:  الدZلة في الشعر الجاھلي إبداع :ينظر )٢(

 .٢٥: سعيد بحيري. د: ساسية في العoقة بين النص والنحو والدZلةأسھامات إ :ينظر) ٣(

  .٤٨٨: نھج البoغة) ٤(

  . ٣٦١/ ١٠ ،)نمرق(مادة : لسان العرب) ٥(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٢٨ 

 

"لoتكاء في ارتياح
الشيء المعتدل، الذي ليس  إلى، وإنما يشعر ا�نسان باZرتياح إذا استند )١(

1ن ھذه الكلمة عاجزة عن " الوسادة"فلم يعبّر ا�مام عن المعنى المراد بـ. بالقاسي وZ الليّن
لة على اZرتياح لما تحمله ھذه الكلمة من دZ" النمرقة"توصيل المعنى الذي أراده؛ لذا عبر بـ

ن ا1مة إينسجم مع المعنى الذي سيقت له الكلمة، ف اZستعمالوھذا . من خoل جرس أصواتھا

	� �����((((أوكلت أمرھا إلى أھل البيت  إذا������ �	
������ �	
������ �	
واستندت إليھم في أحكامھا وتدبير معاشھا ومعادھا،  ))))�

في كل ا1مور Z يخرجون الناس من حق وZ  واZعتدالنھم مصدر الوسطية أفإنھا ستجد 
ط المقّصر، وأن يرجع إليھم أيدخلونھم في باطل ، وبذلك فھم  ھل 1ن يلحق بھم التالي أي الُمفرِّ

 .الغالي أي الُمْفِرط المتجاوز لحّد العدل


	� �����((((ومن مظاھر دقة اZختيار في حكم نھج البoغة قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
اَزةً ، عندما تَبَِع ِجنَ ))))�

َكأَنَّ اْلَمْوَت فِيھَا َعلَى َغْيِرنَا ُكتَِب، َو َكأَنَّ اْلَحقَّ فِيھَا َعلَى َغْيِرنَا َوَجَب، : ((فَسمَع َرجoً يضحك
ئُھُْم أَْجَداثَھُْم، َو نَأْكُ  ا قَلِيٍل إِلَْينَا َراِجُعوَن، نُبَوِّ تَُراثَھُْم، ُل َو َكأَنَّ الَِّذي نََرى ِمَن ا1َْْمَواتِ َسْفٌر َعمَّ

َّا ُمَخلَُّدوَن بَْعَدھُْم، ثُمَّ قَْد نَِسينَا ُكلَّ َواِعٍظ َو َواِعظٍَة، َو ُرِمينَا بُِكلِّ فَاِدحٍ َو َجائَِحةٍ  ))َكأَن
)٢(

.  

النص إيقاع نغمي مرتفع، مصحوب بجو عاطفي، يرسم حالة ا�مام في تعجبه من  سودي
فذلك يدّل ! ھذا الذي يضحك في مثل ھكذا موقف، يستدعي من ا�نسان التأمل والتفكر بالمصير

على غفلة واغترار، يغلبان على التفكر واZعتبار؛ 1ن مشاھدة مظاھر الموت من أوعظ 
وقد جاءت البنى الصوتية والتركيبية في النص . التفكر في العواقبالمناظر وأھّمھا للعبرة و

ة ا�يقاع العام للنص، فقد اختيرت ا1لفاظ بشكل واع ودقيق، ؤلفمنسجمة مع ھذا السياق، مُ 

	� �����((((فمثo قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ئُھُْم أَْجَداثَھُْم َو نَأُْكُل تَُراثَھُْم : ())))� 1ن  ؛"قبورھم"ولم يقل " ثھماجدأ"، قال )نُبَوِّ

)٣(ثoث مرات" ا1جداث"كلمة  القرآنوقد استعمل . ا�مام أرادها1ولى تنسجم مع المعنى الذي 
 

َربِِّھْم   فَإذا ھُْم ِمَن ا1ْْجداثِ إِلى{: قال تعالى" يخرجون"فقط ، وقد جاءت فيھا مقترنة مع الفعل 

تعني يخرجون بسرعة؛ إذ لوحظ فيھا حالة الحركة التي " ينسلون"، فقوله )٥١/يس(}يَْنِسلُونَ 

بدانھم بعد أن أحياء الموتى، وبث الحركة في إھي من لوازم الحياة، وذلك من خoل عملية 
الكريم ثماني  القرآنالتي وردت ھي ومشتقاتھا في " القبور"ھذا بخoف لفظة  .كانت ترابا

جميع تلك الموارد على مدفن ا�نسان، الذي صار جثة ھامدة Z حراك  وقد دلت في ،)٤(مرات
كان استعماZ " جداثھمأ"من ھذا نفھم أّن استعمال ا�مام لفظة . فيھا، فبلي جسده ورّمت عظامه

يوحي " تراثھم"الذي ينسجم مع كلمة " أجداثھم"مقصودا، فإن النغم ا�يقاعي الذي تحدثه كلمة 
العدم بل أصبحوا في عالم آخر Z نعرفه  إلىنزلوا حفرھم، لم يصيروا أوا وبان ھؤZء الذين مات

فيه النص،  أطلقوھذا المعنى ينسجم مع المقام الذي . أيديھمنحن، يواجھون نتيجة ما جنت 

	� �����((((فيبدو أّن ھذا الرجل قد بالغ في ضحكه فشرع ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
في إرشاده وموعظته بھذه الجمل  ))))�

ة، ونبّھه على سوء عمله، كأنه Z يعتقد بالموت وZ يعترف بالحّق، وكأّن الميّت العاتبة القارع
  !. مسافر يوّدع أحبّاءه ثّم يرجع إليھم عن قريب

                                       
  . ٣٨٩٧/ ٦: القرآنفي ظoل ) ١(

 .٤٩٠: نھج البoغة) ٢(

  .٥١/، و يس ٤٣/ ، و المعارج ٧/ القمر) ٣(

  .٩/و العاديات ،٤/واZنفطار ، ٢١/، و عبس١٣/ ، والممتحنة ٢٢/، و فاطر٧/ الحج، و٨٤/ التوبة )٤(
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	� �����((((وفي قوله ������ �	
������ �	
������ �	
التي " جائحة"استعمال كلمة  إلىلجأ ) َو ُرِمينَا بُِكلِّ فَاِدحٍ َو َجائَِحةٍ ( ))))�

" فادحة"، ولم يستعمل كلمة )١(تَجتاح الماَل من َسنٍَة أو فتنةتعني الشّدة والنازلة العظيمة التي 

)٢(النازلة التي تثقل صاحبھا :تحمل معنى مشابھا فتعني أنھاعلما 
وبذلك تلتقي في المعنى بكلمة  


	� �����((((فادح التي ذكرت في الكoم قبo؛ 1ن ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
 ا1مرمعنى جديدا وھو ِعظََم  زيدراد أن يأ ))))�

 خفيفاإّن التنوع في استعمال ا1لفاظ يجعل الكoم  أخرىھذا من جھة ومن جھة . وجليل خطره

؛ 1ن تنوع البنية الصوتية يولّد تنوعا في إليهعلى السمع، تستعذبه ا1ذن، وتقبله النفس، وترتاح 
  .ا�يقاع الموسيقي، الذي يتشكل تبعا لھا


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
يَا ُكَمْيُل ُمْر أَْھلََك أَْن يَُروُحوا فِي : ))ِل ْبِن ِزيَاٍد النََّخِعيِّ لُِكَميْ  (())�

َكْسبِ اْلَمَكاِرِم َويُْدلُِجوا فِي َحاَجِة َمْن ھَُو نَائٌِم، فََوالَِّذي َوِسَع َسْمُعهُ ا1صوات، َما ِمْن أحد أَْوَدَع 
ُ لَهُ ِمْن ذَ  ُروِر لُْطفاً، فَإذا نََزلَْت بِِه نَائِبَةٌ َجَرى إِلَْيھَا َكاْلَماِء فِي قَْلباً ُسُروراً، إZَِّ َو َخلََق هللاَّ لَِك السُّ

بِلِ  ِ�))اْنِحَداِرهِ، َحتَّى يَْطُرَدھَا َعْنهُ َكَما تُْطَرُد َغِريبَةُ اْ
)٣(

.  

مازت بخفتھا على السمع وعذوبتھا انلكلمات، التي االنص روعة اختيار  اتتضح في ھذ
وقد كان ذلك . ضفى على النص رونقا وجماZأا موسيقيا ھادئا، إيقاعنتج ذلك أقد و. في اللسان

 إلىمقصودا؛ لتنسجم تلك الخفة والعذوبة في الكلمات مع المعنى، الذي يروم ا�مام إيصاله 

ُمر، يروحوا، "فقد اختار ا�مام الكلمات . المتلقي، وھو الحث على فعل الخير وصنيع المعروف
التي تنماز بنياتھا الصوتية  "أودع، سرورا، لطفا، نائبة، جرى، انحداره كسب، يدلجوا،

الذي أصله " ُمرْ "فابتدأ بالفعل  ،باZنسجام الداخلي الذي يضفي عليھا نغما موسيقيا مميزا
 بإمكانفقد كان " يروحوا"كلمة  وأما. فحذفت ھمزتاه للتخفيف وليسھل على النطق" أُأُْمر"

وغيرھا، " أو ينطلقوا" يسيروا"أو " يغدوا"ا�مام أن يعبر عن معناھا بغير ھذا الفعل، كأن يقول
الذي معناه من الرواح، وھو السير بعد " يروحوا" بيد أنّه لم يستعمل كل ذلك، واستعمل الفعل

لشمس إِلى أَن تأِْوَي بعد غروب ا اھاھنراحت اِ�بل تَُروُح، فَرواُحھا : الظّھر ، قالت العرب
)٤(ُمراِحھا الذي تبيت فيه

والمعنى المراد ھنا ھو السير في حاجة الناس، في وقت Z يتعارض . 
الضرورية  وا1مورمع خروج ا�نسان لقضاء حاجاته الضرورية، من العمل في طلب الرزق 

، ويمكن أن يراد أّن ما بعد الظھر ھو وقت راحة الناس في منازلھم بعد عناء العمل. ا1خر
فالخروج في قضاء حاجات الناس في ھذا الوقت يكون بعيدا عن مجال العجب والرياء اللذيِن 

oن العمليُبط .  

ْزق" كسب"ومن ذلك استعمال كلمة  " اكتساب"، فلم يستعمل كلمة  التي تعني طَلَُب الرِّ

السعي في التي جاءت ھنا للدZلة على " كْسب"التي تحمل معنى مشابھا، بل اختار التعبير بـ 
مشابھا  اZستعمالوقد جاء ھذا . ا1خرويتحصيل الخير والصoح، وھو كله من طلب الرزق 

  ).٢٨٦/البقرة(}لَھا ما َكَسبَْت َوَعلَْيھا َما اْكتََسبَت{: " َكَسبَ "لكلمة  الكريم القرآنZستعمال 

المأخوذة من ) ھَُو نَائِمٌ َويُْدلُِجوا فِي َحاَجِة َمْن (في قوله "يُدلجوا"ومن ذلك استعمال كلمة 

                                       
  .٢/٤٣١ ، )جوح( مادة  :لسان العرب ) ١(

  . ٢/٥٤٠ ، )فدح(مادة  :المصدر نفسه :ينظر) ٢(

  .٥١٣: نھج البoغة) ٣(

  .٢/٤٦٤ ،)روح(مادة  :لسان العرب) ٤(
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، والمعنى أن يسعوا في خدمة المحتاجين، حتى الذين لم يطلبوا )١(ا�دZج، وھو السير في الليل
بنغم داخلي ينسجم  اتسمتفلم يستعمل ا�مام غير ھذه الكلمة 1داء ھذا المعنى؛ 1نھا . منھم ذلك

  . م للنصمع الكلمات التي تجاورھا، وتشكل بمجموعھا ا�يقاع العا

، التي تعني الُمصيبةُ، وھي ما )نََزلَْت بِِه نَائِبَةٌ : (في قوله" نائبة"استعمل ا�مام لفظة  و
ات والَحواِدثِ " "يَنُوُب ا�نسان أَي يَْنِزُل به من الُمھمَّ

)٢(
تتسم بنغمة موسيقية " نائبة"فكلمة . 

  .تخف على السمع وتنسجم مع الجو العام للنص

الذي " التناسب"يدخل تحت اختيار اللفظة باعتبار المضمون ما يدخل تحت مفھوم  و
وھو يعني أن " مراعاة النظير" وقد يحلو لبعضھم تسميته . البديع ألوانيدرس بصفته لونا من 

ً متoئماً، Z تجد فيه لفظة نافرة عن  تأخذ كل  ،خواتھا، غير Zئقة بمكانھاأيكون الكoم متناسبا
)٣(نق صاحبتھا، وترتبط بھا ارتباطا وثيقاكلمة بع

.  


	� �����((((ومما ورد من دقيق اZختيار الذي ناسب فيه المبدع بين ألفاظه قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
إِنَّ :(())))�

َ ُسْبَحانَهُ َوَضَع الثََّواَب َعلَى طَاَعتِِه، َو اْلِعقَاَب َعلَى َمْعِصيَتِِه، ِذيَاَدةً لِِعبَاِدهِ َعْن نِْقَمتِ  ِه، َو هللاَّ
))ِحيَاَشةً لَھُْم إِلَى َجنَّتِهِ 

)٤(
.  

فتعني َدْفعاً، فُذْدتُه عن " ِذيادة"قوله  فأما" حياشة"و" ذيادة"فقد ورد التناسب في الكلمتين 
فتعني جذباً، وھي مصدر حشت الصيد بضم الحاء " حياشة"قوله  وأما، )٥(َدفعته ورددته أيكذا 

" َعْن نِْقَمتِهِ " مع قوله " ذيادة"، فجاء بكلمة )٦(لى الحبالةأحوشه، إذا جئته من حواليه لتصرفه إ

1ن النقمة تعنى العذاب وھي مما يخاف منه على ا�نسان فمن لطف هللا تبارك وتعالى بعباده أن 
وجاء . فبذلك يدفعھم عن نقمته. ا1خرويالعذاب  إلىتجنب الوقوع فيما يقود  طرائقيعلمھم 
1ن الجنة تعني النعيم والراحة ا1بدية وھي مما يراد  ؛"جنته إلى" مع قوله " حياشة"بكلمة 

السعادة  إلىالوصول  طرائق إلىومن رحمة هللا تعالى بعباده أن يرشدھم . إليهل\نسان أن يصل 
  .جنته إلى، وبذلك يكون قد جذبھم 


	� �����((((ومن ذلك ما قَالَه ������ �	
������ �	
������ �	
ِد اْبِن اْلَحنَفِيَِّة  ))))� يَا بُنَيَّ إِنِّي أََخاُف َعلَْيَك اْلفَْقَر، (:(Zِْبنِِه ُمَحمَّ

يِن، َمْدھََشةٌ لِْلَعْقِل، َداِعيَةٌ لِْلَمْقتِ  ِ ِمْنهُ، فَإِنَّ اْلفَْقَر َمْنقََصةٌ لِلدِّ ))فَاْستَِعْذ بِا�َّ
)٧(

  

يظھر في النص التناسب الدقيق بين ا1لفاظ والمعاني التي تنسجم معھا، من خoل اختيار 
فلما طلب ا�مام من ابنه أن يستعيذ با� من الفقر، وانه يخاف عليه منه، أخذ يذكر له  .الكلمات

؛ لoشتغال بھّمه، وتحصيل قوام البدن عن العبادة، "منقصة للدين"كونه : أسباب ذلك، فأولھا
كونه : أي محّل دھشة العقل وحيرته وضيق الصدر به، والثالث: كونه مدھشة للعقل: والثاني
فمن شأن الدين أن ينقص إذا طرأ ما يسبب ذلك ، . إنّه سبب بغض الناس له: للمقت، أيداعية 

  .ومن شأن العقل أن يدھش إذا اشتغل بشاغل، ومن شأن الناس أن تبغض من Z يأتيھم منه نفع

                                       
  .  ٢٧٢/  ٢ ،)دلج(مادة  :لسان العرب :ينظر) ١(

  .٧٧٤/ ١ ،)نوب(مادة  :المصدر نفسه )٢(

 . ٦٩: شتيت أبوالشحات محمد . د: دراسات منھجية في علم البديع) ٣(

  .٥٣٩: نھج البoغة) ٤(

  .١٦٧/ ٣ ،)ذود(مادة  :لسان العرب :ينظر) ٥(

  .٢٩٠/ ٦ ،)حوش(مادة  :المصدر نفسه :ينظر) ٦(

  .٥٣١:نھج البoغة) ٧(
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٣١ 

 


	� �����((((ومن ذلك أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
ْرِك، : (())))� يَماَن تَْطِھيراً ِمَن الشِّ ِ�ُ اْ oَةَ فََرَض هللاَّ َوالصَّ

ْخoَصِ اْلَخْلقِ، َو اْلَحجَّ تَ  ِ�يَاَم اْبتoًَِء ِ ْزقِ، َو الصِّ ً لِلرِّ َكاةَ تَْسبِيبا ً َعِن اْلِكْبِر، َو الزَّ ْقويَةً تَْنِزيھا
ْسoَمِ  يِن، َو اْلِجھَاَد ِعّزاً لِْ\ِ ))لِلدِّ

)١(
. 

ظ المناسبة للمعاني، فنتج يتضح في ھذا النص اZنسجام الصوتي المتأتي من اختيار ا1لفا
ويمكن مoحظة التناسب في . عن ذلك إيقاع نغمي داخلي، تستسيغه ا1ذن، وتقبل عليه النفس

؛ 1ن الشرك نجاسة )تطھيرا من الشرك= فرض ا�يمان (قوله : اختيار الكلمات فيما يأتي
تنزيھا عن = والصoة : (وقوله. حكمية، فا�يمان ھو تطھير القلب من نجاسة ذلك الجھل

وقوله . ؛ 1نھا تتضمن أعماZً تظھر الخضوع والخشوع والذل والتواضع لعظمة هللا تعالى)الكبر

: وقوله). ٣٩/سبأ(}ٍء فَھَُو يُْخلِفُهُ  أَْنفَْقتُْم ِمْن َشيْ  ما{: ؛ لقوله تعالى)تسبيبا للرزق= والزكاة (

يقوم به على  هللا، فo إZيطلع عليه أحد  ؛ 1ن الصوم أمر Z)الخلق �خoصابتoء = والصيام (
؛ 1نه عبادة تستلزم اجتماع أكثر أھل الملّة )تقوية للدين= والحج : (وقوله. وجھه إZ المخلصون

في مجمع واحد، على غاية من الذلّة والخضوع واZنقياد ّ�، ومشاھدة كّل من الخلق الحاضرين 
 =َو اْلِجھَاَد : (وقوله.  ّكد في قلبه قّوة الدين وعظمتهذلك الجمع العظيم من الملوك وغيرھم، فيتأ

ْسoَمِ  ِ النَّاَس {: قال هللا تعالى. ؛ إذ لوZ الجھاد لما قامت دولة ا�سoم)ِعّزاً لِْ\ِ َولَْوZ َدْفُع هللاَّ

َمْت َصواِمُع َوبِيٌَع َوَصلَواٌت َوَمساِجُد يُْذَكُر فِيھَا ا ِ َكثِيراً بَْعَضھُْم بِبَْعضٍ لَھُدِّ   ).٤٠/الحج(}ْسُم هللاَّ

  ا�ختيار على أساس الشكل .ب

)٢(يتكون الشكل أو ما يسمى بالبنية السطحية، من اللفظة المفردة والجملة والفقرة والنص
 .

وھو يُعد رافداً أساسيا من روافد ا�يقاع الداخلي، الذي يتكون من التناسق الصوتي لمجموعة 
فا1لفاظ . نسجامھا تكوينيا؛ إذ تبدو حروف النص متآلفة ذوقياالحروف التي تكّون النص، وا

أّن  و. ن كل ما يجعل المتلقي يقع بلبس معنويمينبغي أن تكون مأنوسة Z غرابة فيھا، بعيدة 
أن تكون سليمة التكوين، بليغة واضحة القصد، تؤدي غرضھا حال إرسالھا إلى  Zبّد منالجملة 

المتلقي؛ لتنتھي إلى تكوين الفقرات على نحو بنائي تركيبي غير مخلخل وZ ضعيف، مع إحكام 
ا، لتكوين البناء ھصنعة الربط بين فقرة وأخرى، بما يضمن تحقيق الصلة بين الفقرات جميع

)٣(العام للنص ا1دبي
 .  

ن غيره ينطلق من كيفية التحكم بتشكيل البنية السطحية، م أديبالذي يميز كل  بداعا� نّ إ
وھو يعتمد على عنصر التأثير بشكل كبير . المتلقي إلىه إيصالبما ينسجم مع المعنى الذي يراد 

أسلوب المبدع في توظيف مھاراته في تكوين النص  إلىوھذا راجع بالدرجة ا1ساس . جدا
ا1سلوب ھو طريقة الكتابة، أو طريقة  ، و)٤(هأسلوبفالنص يوجد ھويته بواسطة . جهإنتاو

)٥(والتأثير ا�يضاحاختيار ا1لفاظ وتأليفھا تعبيرا عن المعاني، بقصد 
أو ھو صوت كلمات . 

                                       
  .٥١٢: نھج البoغة )١(

  .٢٨: علي جواد الطاھر . د: مقاZت :ينظر) ٢(

  .٣٢: وعبد الرضا علي ، فائق مصطفى . د: الحديث منطلقات وتطبيقات ا1دبيفي النقد  :ينظر) ٣(

  . ١٤: التشريحية قراءة نقدية إلىمن البنيوية  الخطيئة والتكفير :ينظر) ٤(

  .٤٤: احمد الشايب : ا1سلوب :ينظر) ٥(
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٣٢ 

 

؛ 1ن البناء الفني المبتكر ليس إZ وسيلة من وسائل إظھار ا�بداع في فكر )١(المبدع على الورق
 ا1شياء إلىأسلوب صورة خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره، وكيفية نظره "ا1ديب، فكل 

"وتفسيره لھا
)٢(

"قوام الكشف لنمط التفكير عند صاحبه "فھو. 
)٣(

1ن كل فنان كبير يترك "؛ 
"ب؛ 1نه يستخلص من كل شيء ما يناسب عبقريته الشخصيةبصماته الخاصة فيما يكت

)٤(
.  

لى عن النص في حكم نھج البoغة يتمتع بسلطة فائقة محكمة نادرة، وھي تحيل المتلقي إ
أنموذج العoقة بين ا1فكار وا1سلوب بشكل يجسد رؤية منتجه عن العالم الخارجي، في بيانية 

oختيارل عالية في عرض ا1فكار وإيصالھا، من خZالدقيق ل�لفاظ والعبارات، الذي ينماز ا 

وا1سلوب  اZعتيادي؛ إذ إّن الفارق بين الكoم اZعتياديخoله ا1سلوب ا1دبي عن الكoم 
اللغوية فقط، بل ھو فارق في دقة اZحتياز على المعاني،  اZستعماZتا1دبي ليس فارقا في 
التعبيرية مسؤولية ا�مساك بالمعاني، والكشف عن نيطت بالقدرة أف. ومن ثم التعبير عنھا

وتبعا . ، والوصول إلى أذھانھم ونفوسھما�خرينأكبر ا1ثر في مخاطبة  وإحرازالدZZت، 
للتفاوت في مستويات ا�بداع تتفاوت النصوص فيما تملكه من طاقة تعبيرية ومن جمالية 

)٥(أسلوبية
يختل إن حصل فيه تقديم أو تأخير لبعض فقد يكون النسق الكoمي مبنيا بشكل قد . 


	� �����((((ا1لفاظ فمثo في قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
هُ، َكثِيٌر َصْمتُهُ، : ))فِي ِصفَِة اْلُمْؤِمنِ  (())� هُ، بَِعيٌد ھَمُّ طَِويٌل َغمُّ

، لَيُِّن اْلَعِريَكِة، نَْفُسهُ َمْشُغوٌل َوْقتُهُ، َشُكوٌر َصبُوٌر، َمْغُموٌر بِفِْكَرتِِه، َضنِيٌن بَِخلَّتِِه، َسْھُل اْلَخلِيقَةِ 
ْلِد، َوھَُو أََذلُّ ِمَن اْلَعْبدِ  ))أصلُب ِمَن الصَّ

)٦(
.  

فلو حاولنا تغيير موضع بعض ا1لفاظ بتقديم أو تأخير، 1حسسنا بتغيّر كبير يطرأ على 
" طويل"فجعلناھا سابقة لكلمة " غمه"فمثo لو غيرنا كلمة . النص يؤطرا�يقاع الموسيقي الذي 

بتقديمھا على " صمته"وكذا في كلمة " بعيد"بتقديمھا على كلمة " ھمه"في كلمة  ا1مروكذا 
لرأينا كيف ذھب رونق ) غّمه طويل، ھّمه بعيد، صمته كثير(فتصبح الفقرة ھكذا" كثير"كلمة 

 .ع إيقاعهالكoم وبھاؤه وانفرط عقده وضا

بعض ا1لفاظ على بعض باعتبار صيغھا؛ ليحقق  استعمالوقد يؤثر المبدع في بناء النص 
ويمكن أن نسلط الضوء على بعض من . ا�يقاع الداخلي للنص ؤلفاZنسجام الصوتي الذي ي

  .ذلك، وفقا لما تحت أيدينا من المادة موضوع الدراسة، من خoل ملمحين

  :ويكمن ذلك في: الصرفية على بعضالصيغ  ضإيثار بع: ا%ول


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام . الفاعل على الفعل باسميثار التعبير إ. ١������ �	
������ �	
������ �	
اتَّقُوا َمَعاِصَي : (())))�

اِھَد ھَُو اْلَحاِكمُ  ِ فِي اْلَخلََواتِ، فَإِنَّ الشَّ ))هللاَّ
)٧(

.  

اِھدَ " ّن التعبير باسم الفاعلإ في ھذا النص كان ھو ا1نسب للدZلة على المعنى  "الشَّ
المقصود؛ إذ أراد ا�مام أن يبيّن للمتلقي أّن هللا حاضر في كل زمان ومكان، وZ تخفى عليه 

                                       
  .  ٣١١: علي جواد الطاھر: ا1دبيمقدمة في النقد  :ينظر) ١(

 . ١٣٤: ا1سلوب) ٢(

 . ٦٤: ا1سلوبية وا1سلوب) ٣(

 . ٣٤: منذر عياشي . د: وتحليل الخطاب ا1سلوبية) ٤(

  .٥٤٦، و  ٥٣٤: عزيز السيد جاسم: علي سلطة الحق :ينظر) ٥(

  .٥٣٣: نھج البoغة) ٦(

  .٥٣٢: المصدر نفسه )٧(
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٣٣ 

 

ولو انه استعمل الفعل المضارع للتعبير عن ذلك لما كان داZ . خافية في ا1رض وZ في السماء 
نّه وان كان كل من الفعل المضارع واسم الفاعل داZ على على المراد، كدZلة اسم الفاعل؛ إذ إ

التجدد والحدوث، بيد أّن اسم الفاعل كما يدل على التجدد والحدوث فإن فيه دZلة على 
اتقوا معاصي هللا في الخلوات فان هللا شاھد بصورة متجددة : فحينئذ يكون المعنى. اZستمرار

  .مةابينكم يوم القيومستمرة لكل ما يصدر منكم، وانه سيحكم 


	� �����((((ونظير ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ْنيَا ُحطَاٌم ُموبٌِئ، فَتََجنَّبُوا َمْرَعاهُ : (())))� ))يَا أَيُّھَا النَّاُس َمتَاُع الدُّ
)١(

  

؛ "يوبئ"على التعبير بالفعل المضارع " موبئ"فقد آثر ا�مام استعمال صيغة اسم الفاعل 
جاھا، موجب لتعّرض النفس ا�نسانية  مجماZ أ مماZ أ كانألينبّه على أّن متاع الّدنيا سواء 

وحّب الدنيا للّروح كالوباء للجسم قلّما ينجو منه المبتلى به، . لمرض مھلك وھو حّب الّدنيا
وھذا المعنى . وھذا أمر مستمر في كل زمان، فا1ولى اZجتناب عنه رأسا. ويصعب البرء منه

، وZ يناسبه استعمال صيغة الفعل يناسبه استعمال صيغة اسم الفاعل الدالة على اZستمرار
  .صo في زمان دون آخراالمضارع الدالة على التجدد والحدوث، الذي قد يكون ح


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام علي . يثار التعبير باسم المفعول على الفعلإ .٢������ �	
������ �	
������ �	
ُكلُّ : (())))�

ٍل يَتََعلَُّل بِ  ْنظَاَر، َو ُكلُّ ُمَؤجَّ ِ�))التَّْسِويفِ ُمَعاَجٍل يَْسأَُل اْ
)٢(

.  

ل"و" ُمعاَجل"استعمل ا�مام صيغة اسم المفعول  الذي يدل على اZستمرار والدوام " ُمؤجَّ
؛  ليدلل على " يؤجل"و " يعاجل"مع دZلته على التجدد، ولم يستعمل صيغة الفعل المضارع 

، ا�مھال حقيقة ثابتة مستمرة في كل زمان ومكان، وھي أّن كل من عاجله الموت فإنه يطلب
وكل من أجل فإنه يعلل نفسه بالتسويف ويقول، سوف . لعله يعمل عمo صالحا ينفعه بعد موته

وھذا المعنى يناسبه استعمال صيغة اسم المفعول الدال على . أتوب سوف أقلع عما أنا عليه
قد اZستمرار ، وZ يناسبه استعمال صيغة الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث، الذي 

  .يحصل في زمان دون آخر


	� �����(((( ومن ذلك قوله������ �	
������ �	
������ �	
ِمْسِكيٌن اْبُن آَدَم، َمْكتُوُم ا1ََْجِل َمْكنُوُن اْلِعلَِل، َمْحفُوظُ :(())))�

))اْلَعَملِ 
)٣(

.  

دZلة على ثبوت ھذه " محفوظ"و " مكنون"و " مكتوم"ففي استعمال صيغة اسم المفعول 
نسان Z يعلم مقدار عمره، وموعد أجله، وھو معرض فا�. ا1وصاف ل\نسان على نحو الدوام


	� �����((((نه أولو . تحصين نفسه من ذلك إلىللبoء في كل آن وZ سبيل ������ �	
������ �	
������ �	
استعمل الفعل المضارع  ))))�

1ن المضارع  نفسھا؛لما أعطى الدZلة ...) مسكين ابن آدم يُكتَم أجله( :المبني للمجھول بأن قال
ما استعمال اسم المفعول فإنه أ. دال على التجدد والحدوث ومن الممكن أن Z يحصل في زمن ما

يناسب المعنى المراد؛ 1نّه وإن كان فيه دZلة على التجدد بيد أّن فيه دZلة على اZستمرار 
  .والدوام، فھو تجدد مستمر


	� �����((((ا�مام علي ومن ذلك قول . الصيغ المزيدة  عماليثار استإ .٣������ �	
������ �	
������ �	
Zَ يَْستَقِيُم قََضاُء : (())))�

                                       
  .٥٣٩ :نھج البoغة )١(

  .٥٢٥: المصدر نفسه  )٢(

 .٥٥٠:المصدر نفسه )٣(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٣٤ 

 

))اْلَحَوائِجِ إZَِّ بِثoََثٍ، بِاْستِْصَغاِرھَا لِتَْعظَُم َوبِاْستِْكتَاِمھَا لِتَْظھَر، َوبِتَْعِجيلِھَا لِتَْھنُؤَ 
)١(

  

طلب؛ ليدلل على دZلة على الاستعمل النص صيغة اZستفعال التي تستعمل في الغالب لل
الحاجة التي قضاھا، بأنھا  إلىمن كمال قضاء الحاجة للمؤمن أن يطلب ا�نسان لنفسه النظر  أنّ 

Z ؛ 1نه ا�خرينوكذا يطلب كتمانھا من . يستحق الجزاء، لتعظم عند هللا تعالى شيء صغير
  . يريدھا عمo خالصا �، فعندئذ ستظھر ثمرتھا 1ن ما كان � ينمو

  :ويمكن مoحظة ذلك في: غ القياسية في التعبيرالعدول عن الصي: الثاني


	� �����((((    ومن ذلك قول ا�مام :"مفعول"للدZلة على " فعيل"التعبير بصيغة .١������ �	
������ �	
������ �	
اْلَحَجُر : (())))�

اِر َرْھٌن َعلَى َخَرابِھَا  ))اْلَغِصيُب فِي الدَّ
)٢(

  

" فقال " مفعول"التي بمعنى " فعيل"صيغة  إلى" مفعول"فقد عدل في تعبيره عن صيغة 

إّن تعبير ا�مام بھذه الصيغة كان مقصودا وله دZلة " . المغصوب"ويريد " الحجر الغصيب
فيه دZلة على أّن الوصف قد وقع " فعيل"فان التعبير بصيغة " . مغصوب"تختلف عن دZلة 

كأنه خلقة وطبيعة، فيكون على صاحبه على وجه الثبوت أو قريب من الثبوت، فأصبح فيه 
داZ على أّن " غصيب"، فيكون الوصف بـ)٣(في الوصف" مفعول"أبلغ من " فعيل"التعبير بـ

ما إذا وصف بالغصبية أالحكم يلحق الموضوع إذا كان موصوفا بالغصبية على نحو الثبوت، 
  ".رھن على خرابھا " في زمن دون آخر فo يلحقه الحكم وھو قوله 


	� �����((((ونظير ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ِد ْبِن أَبِي بَْكر ))))� ا بَلََغهُ قَْتُل ُمَحمَّ (( لَمَّ إِنَّ ُحْزنَنَا َعلَْيِه َعلَى قَْدِر :ٍ

 ً ))ُسُروِرِھْم بِِه، إZ أنّھُْم نَقَُصوا بَِغيضاً َو نَقَْصنَا َحبِيبا
)٤(

.  

؛ ليدلل )ونقصنا حبيبا نقصوا بغيضا،(فقال " مفعول"على " فعيل"ثر التعبير بصيغة آفقد 
 وأصحابهومثله حب ا�مام . بكر كان على نحو الثبوت  أبيعلى أّن بغض ا1عداء لمحمد بن 

فيه دZلة على الشدة " فعيل"ّن التعبير بصيغة وإ. بكر فقد كان صفة ثابتة أبيلمحمد بن 
يدل على الذي يمكن أن يدل على الشدة ويمكن أن " مفعول"والمبالغة في الوصف، بخoف 

)٥(الضعف
بكر  أبييدل على أّن بغض ا1عداء Zبن ) نقصوا بغيضا، ونقصنا حبيبا: (فقوله. 

  .بي بكر كان شديداأصحابه لمحمد ابن أكان شديدا ، وكذا حب ا�مام و

لم " فعيل" إلى، وبعد النقل والضعفمعناه الشدة "يقبل " مفعوZ"وذكر ابن الناظم أّن 
بمدية يسمى  أنملتهشد، أZ ترى أّن من أصيب في أالحدث فيه  Z حيث يكون معنىإيصلح 

"مجروحا وZ يسمى جريحا؟
)٦(

كلمة  "بغيضا" ذكره إننا لو استبدلنا بـ كلمة مھمومن ال .
وھجھا، وضاع  اكلمة محبوبا، لرأينا كيف ذھب جمال العبارة، وخب "حبيبا"مبغوضا، وبكلمة 

 .انسجامھا الصوتي وإيقاعھا الموسيقي


	� �����(((( من ذلك قول ا�مام علي: "فاعل"للدZلة على " فعيل"التعبير بصيغة  .٢������ �	
������ �	
������ �	
إِنَّ (( :    ))))�

                                       
  .٤٨٥:البoغةنھج  )١(

  .٥١٠: المصدر نفسه )٢(

  . ٦٣: فاضل السامرائي. د: معاني ا1بنية  :ينظر) ٣(

  .٥٣٢:نھج البoغة ) ٤(

 .٦٢: معاني ا1بنية :ينظر) ٥(

  .٢٢٦: ابن الناظم: شرح ألفية ابن مالك) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٣٥ 

 

))ءٌ  ٌء َو إِنَّ اْلبَاِطَل َخفِيٌف َوبِي اْلَحقَّ ثَقِيٌل َمِري
)١(

.  

باعتبار "  فاعل"بمعنى " فعيل"على صيغة " مارئ"بمعنى " مريء"فقد وصف الحق بـ
باعتبار استلزامه �ھoكھم في " ء الوبي"ومثله وصف الباطل بـ. ا�خرةاستلزامه للراحة في 

فالحق و إن كان ثقيo، إZ أّن عاقبته محمودة ومغبته صالحة، والباطل وإن كان خفيفا، . ا�خرة
 oوة عاجل الباطل على فعله، فoيحملن أحداً ح oأّن عاقبته مذمومة ومغبته غير صالحة، ف Zإ

يلة عاجلة، يتعقبھا مضار عظيمة أجلة، وZ يصرفن أحداً عن الحق ثقله، فإنه خير في لذة قل
)٢(سيحمد عقبى ذلك، كما يحمد شارب الدواء المر شربه، فيما بعد إذا وجد لذة العافية

 .  

أْن يكون لذلك اللفظ  Zبّد منفا�مام عندما يؤثر لفظاً على آخر، أو صيغة على أخرى، 
المتلقي، فضo عن الجانب  إلىوتلك الصيغة دZلة خاصة، تفيد في نقل المعنى الذي في ذھنه 

  .العام للمعنى ا�طارالموسيقي الذي يسخره لخدمة النص من ناحية رسم 

تدل أّن الوصف ثابت في صاحبه أو قريبا من الثبوت، " فاعل"بمعنى " فعيل"ّن صيغة إو
فتدل أّن ھذه ا1وصاف أصبحت كالطبيعة في صاحبھا،  ،قول ھو خطيب وبليغ وفقيهفعندما ن

)٣(وكالسجية فيه
يدل على أّن ھذا الوصف ثابت للحق " مريء" بأنهفتعبير ا�مام بوصف الحق . 

فان فيه دZلة على أّن الوصف ثابت للباطل " وبيء"نه أوكذا في وصفه الباطل ب ،كالطبيعة فيه
  .كالطبيعة فيه


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام علي  :التعبير بالمفرد للدZلة على الجمع. ٣������ �	
������ �	
������ �	
اْعقِلُوا اْلَخبََر : (())))�

))إذا َسِمْعتُُموهُ َعْقَل ِرَعايٍَة Zَ َعْقَل ِرَوايٍَة فَإِنَّ ُرَواةَ اْلِعْلِم َكثِيٌر َو ُرَعاتَهُ قَلِيلٌ 
)٤(

.  

" قليل"، وكذا أخبر بالمفرد "رواة العلم" عن الجمع " كثير"فقد ورد ھنا ا�خبار بالمفرد 

َواْذُكُروا {: الكريم، في قوله تعالى القرآنوقد أشبه ھذا التعبير ما جاء في ". رعاته"عن الجمع 

، ومثله قوله "انتم"ع عن الجم" قليل"فقد أخبر بالمفرد  ،)٢٦/ا1نفال(} إذ إنّتُْم قَلِيٌل ُمْستَْضَعفُون

وھذا من الواحد الذي "  :الشيخ الطبرسيقال ). ٤/التحريم(}َواْلَمoئَِكةُ بَْعَد ذلَِك ظَِھيرٌ { :تعالى

"يؤدي معنى الجمع
متفقون في نصره، متحدون " المoئكة"فراد الخبر للدZلة على أنّھم إ" ، و)٥(
"متحدون صفا واحدا

Zبّد ) فَإِنَّ ُرَواةَ اْلِعْلِم َكثِيٌر َو ُرَعاتَهُ قَلِيلٌ : (؛ لذا إّن تعبير ا�مام بقوله)٦(
فإن من يروي العلم، ويسنده إلى الرجال،  ،أنه جاء مقصودا، وله دZلة معينة، يريدھا ا�مام من

فھم لما ويأخذه من أفواه الناس مع كثرتھم، إZ أنّھم متحدون في صفة واحدة، وھي عدم ال
من يحفظ العلم حفظ فْھٍم وإدراك أصالة Z  وأما. فھم متحدون في المنھج وا1سلوب. ينقلون

تقليد، فھم وان كانوا قليلين في العدد، إZ أنّھم متحدون في معرفتھم ووعيھم لما ينقلون من 
  .مھاتحاد منھج إلىفكان ا�خبار بالمفرد نظرا . فھم متحدون في المنھج ،معارف وأفكار

                                       
  .٥٤٢:نھج البoغة) ١(

  .٣١٣/  ١٩: الحديد أبي ابن: نھج البoغة  شرح :ينظر )٢(

 .٦١: معاني ا1بنية :ينظر) ٣(

  .٤٨٥: نھج البoغة) ٤(

 .٨٧/ ١٠:الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي:  القرآنمجمع البيان في تفسير ) ٥(

 . ٣٤٧/ ١٩: السيد محمد حسين الطباطبائي:  القرآنالميزان في تفسير ) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٣٦ 

 

  احملاكاة الصوتية. ٣
"اختيار ألفاظ يوحي صوتھا بمعناھا"قصد بالمحاكاة الصوتية ي

)١(
أو ھي نوع من . 

)٣(ن الكـلمة تحمل إلى جانب جرسھاإ "، إذ )٢( التوافق بين العoمة اللغوية ومعناھا
 فيووقعھا  

Zoوموسيقى، وما يسميه علمـاء الصوتيات  ا1ذن وحركـة اللسـان بھا إيحاء بالمعنى وظـ
" ، ويعنـون به موافقـة صـوت الكلمة لما ھو مقصود منھا "اZنوموتوبيا"بـ

)٤(
وقـد أصطلح . 

المرئية  ا�حساساتويندر أن تحدث : "ريتشاردز الصورة السمعية للجـرس، وذلك في قـوله
بحيث Z يمكن فصلھا عنھا بسھولة ،  للكلمة بمفردھا، إذ تصحبھا أشياء ذات عـoقة وثيـقة بھا ،

، أي وقـع جرس الكلمة على ا1ذن الباطنة أو أذن  "الصورة السمعية"أھم ھذه ا1شياء  و
"العقل

)٥(
فقـد يستطيع ا�نسان تحسس دZلة الكلمة من وقعـھا الموسيقي، مما يشعر أّن نغمة . 

يoحـظ في كثـير من النصوص بعضھا مناسبة تماما لما استعملت فيه من الدZZت، ولھذا 
)٦(مراعاة للطبيعة الصوتية للفظة، إذ تنسجم بعض ا1لفاظ مع سياق دون آخر

إّن المنشئ  و. 
ل�لفاظ من قـوة تعبيرية ، " حين يؤثر لفظا على آخر يرادفه في معناه ، فإنه بذلك يستغل ما 

من صور مدخرة ومشاعر  بحيث يؤدي بھا فضo عن معانيھا العقلية كل ما تحمل في أحشائھا
"كامنة 

)٧(
 .  

القدماء من علماء العربية أھمية قضايا الصوت والمعنى، وما تفرزه من قيم  أدركلقد 
دZلية تعين على فھم النص، وتؤكد ما للغة العربية من وسائل كثيرة في تحديد القيم التعبيرية 

ا يتعلق بطبيعة العoقة بين وبخاصة فيم. ل�صوات، وھي منتظمة داخل البنيات أو التراكيب
وقد اتخذت دراساتھم للعoقة بين جرس الكلمة  .جرس الكلمة ومعناھا الذي يؤديه ذلك الصوت

دراسة القيمة التعبيرية ل�صوات، ومدى اتفاق المعنى مع "كثيرة، منھا  اتجاھاتومعناھا 
وت من دون غيره؛ جرس الحرف المختار، وھل ھذا اZتفاق نابع من اختيار مقصود لذلك الص

ليؤدي المعنى المعين من دون غيره؟ أو أّن مناسبة الصوت للمعنى المعين قد وقعت عندھم 
"اتفاقا؟

)٨(
العoقة الكامنة  إلىوكان الخليل بن احمد الفراھيدي من أوائل اللغويين الذين تنبھوا . 

الجندب استطالة كأنھم توھموا في صوت " بين جرس ا1صوات ودZZتھا، إذ جاء عنه قوله 
"صرصر: صّر، وتوھموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا: ومداً فقالوا

)٩(
 .  

ألمح سيبويه إلى التناسب بين ا1صوات ومدلوZتھا، وذلك عند حديثه عن أوزان  وقد
إنھا ": "الفعoن"المصادر في بحوثه النحويّة والصرفيّة؛ إذ قال في المصادر الّتي جاءت على 

اب والحركة؛ نحو النقزان، والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات ا1مثال تأتي لoضطر

                                       
 . ٣٤٠: مجدي وھبة وكامل المھندس:  وا1دبمعجم المصطلحات العربية في اللغة ) ١(

 . ١٤: الدZلة في الشعر الجاھلي إبداع :ينظر )٢(

ابن : والمخصص ،) جرس(مادة  ، ٦/٥١: العين :ينظر.  نَْغَمتُه: ھو النغم وَجْرس الَحْرفِ : الجرس لغة) ٣(
البoغة . اثا1حدعلى حذو محسوس  صواتيأتي مسموع ا1 أنفھو : في اZصطoح وأما. ٢/١٤٢: هسيد

 .٢٨:في القرآن الصوتية 

  .١٧: الفصاحة مفھومھا وبَم تتحقق) ٤(

  .١٧١: مبادئ النقد ا1دبي) ٥(

  . ٣٤:  عامر محسن السعد.د: في التركيب القرآني دZلة ا1نساق البنائية :ينظر) ٦(

  .     ٧٦:  تشارلتن ، ترجمة  زكي نجيب محمود :  فنون ا1دب) ٧(

  . ٥٠- ٤٩: ھادي نھر . د: التطبيقي في التراث العربيعلم الدZلة ) ٨(

  .١٥٢/ ٢: الخصائص) ٩(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٣٧ 

 

"توالي حركات ا1فعال
)١(

.  

بدا من سحر ا1لفاظ في أذھان بعضھم، وسيطرتھا على تفكيرھم، أن ربط بينھا "وقد 
Z به، وZ إبطاً وثيقا، وجعلھا سبباً طبيعيا للفھم وا�دراك، فo تؤدى الدZلة روبين مدلوZتھا 

ومن أجل ھذا أطلق ھؤZء المفكرون على . Z حين النطق بلفظ معينإتخطر الصورة في الذھن 
"الصلة بين اللفظ ومدلوله، الصلة الطبيعية أو الصلة الذاتية

)٢(
وأشھر من عرف عنه ھذا . 

)٣(الرأي من مفكري العرب عبّاد بن سليمان الصيمري
، الذي روي عنه أنّه كان )ھـ٢٥٠( 

بين اللفظ ومدلوله مناسبةً طبيعية، حاملة للواضع على أن يضع، وإZ كان تخصيص  نّ إ: "قولي
ح "اZسم المعين بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجِّ

)٤(
.  

 ،oوتتضح معالم الدراسة التي تناولت القيم التعبيرية ل�صوات العربية وضوحا متكام
ي، الذي يعد بحق القمة في مثل ھذه الدراسات؛ إذ متعدد الوجوه والمشارب والرؤى عند ابن جن

ولھا من زوايا متعددة في منھج وصفي تطبيقي يؤكد أّن ھذه الدراسات التي تشغل باَل اتن
بھمة قد ُحددت معالمھا، وتعينت حدودھا، وقلبت  أنظارھمالمحدثين اليوم، وتتوجه إليھا 

ف سنة، على يد ابن جني، الذي استوعب وجوھھا بفكر ثاقب، وتطبيقات شاملة، منذ أكثر من أل
ً متكامo، ليس من السھول علينا تجاوزه أو  ةفكر أسoفه في ھذا الميدان، وبنى عليه درسا

لقد انطلق ابن جني في دراساته الصوتية الدZلية من المoمح التي رسمھا الخليل . إنكاره
مساس ا1لفاظ أ"ه ، وتحدث في باب فتتبع ظاھرة محاكاة اللفـظ للمعنى وا�يحاء ب ،)٥(وسيبويه

فأّما مقابلة ا1لفاظ بما يشاكل أصواتھا من : "بإحساس نافـذ وذوق عميق؛ إذ قـال" أشباه المعاني
وذلك أنّھم كثيراً ما يجعلون . ا1حداث فباب عظيم واسع، ونھج ُمتلئِب عند عارفيه مأموم

ومن ... يعّدلونھا بھا ويحتذونھا عليھاأصوات الحروف على َسمتِ ا1حداث المعبّر بھا عنھا، ف

فِيِھَما َعْينَاِن {: تعالىقال  ،"النضح"أقوى من " النضخ"النضح للماء ونحوه، و: ذلك قولھم

اَختَانِ  لِغلِظھا لما ھو " الخاء"لرقّتھا للماء الضعيف، و" الحاء"فجعلوا ) ٦٦/الرحمن( }نَضَّ

"أقوى منه
)٦(

أنھم قد يضيفون إلى اختيار الحروف وتشبيه ": هنفسوذكر أيضا في الباب  .
أصواتھا با1حداث المعبّر عنھا بھا ترتيبھا، وتقديم ما يضاھي أول الحدث، وتأخير ما يضاھي 
آخره، وتوسيط ما يضاھي أوسطه؛ سوقا للحروف على َسْمت المعنى المقصود، والغرض 

قة الكف على ا1رض، والحاء بحث، فالباء لغلظھا تُشبه بصوتھا خف: وذلك قولھم. المطلوب
)٧(لصحلھا

تشبه مخالب ا1سد وبراثن الذئب ونحوھا إذا غارت في ا1رض، والثـاء للنفـث،  
"وھذا أمر تـراه محسوسا محصo. والبـث للتـراب

فإن كثيراً من ھذه اللغة : " ، وقال أيضا)٨(
قِضَم في : راھم قالواوجدته مضاھياً بأجراس حروفه أصوات ا1فعال التي عبّر عنھا؛ أZ ت

اليابس، وخِضَم في الَرطب؛ وذلك لقوة القاف وضعف الخاء، فجعلوا الصوت ا1قوى للفعل 

                                       
  .٤٨/ ١: جoل الدين السيوطي: المزھر في علوم اللغة وأنواعھا) ١(

  . ٦٢: ا1لفاظدZلة ) ٢(

  .٧٧: أحمد بن يحيى بن المرتضى: طبقات المعتزلة  :ينظر) ٣(

  . ٢٨٨: تھاجرس ا1لفاظ ودZل: ، وينظر  ٤٧/ ١:المزھر) ٤(

 .٥١ - ٥٠: علم الدZلة التطبيقي في التراث العربي) ٥(

  .١٥٨ - ١٥٧/   ٢: الخصائص)  ٦(

 .٣/١١٧ ،)صحل(مادة  :العين. صوت فيه بُّحة : الصحل) ٧(

  ١٦٣ـ  ١٦٢/ ٢: الخصائص) ٨(
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٣٨ 

 

"ا1قوى، والصوت ا1ضعف للفعل ا1ضعف
)١(

أّن طبيعة التشكيل  إلىلفت ابن جني اZنتباه  و. 
على طبيعة من جوانب تحديد الدZلة، والوقوف  امھم اجانبتمثل الصوتي للرموز اللغوية 

فرأى مثo أّن مزج الفاء مع أصوات قام ھو بتحديدھا . المعنى الذي يحمله الرمز اللغوي الدال
.. ومن طريف ما مّر بي : " فمن ذلك قوله. داخل الرمز اللغوي، يفرز دZلة معينة خاصة

قديم والتأخير ازدحام الدال، والتاء، والطاء، والراء، والoم، والنون، إذا مازجتھن الفاء على الت
للشيخ " الدالف"من ذلك . ومجموع معانيھا أنھا للوھن والضعف ونحوھا أحوالھافأكثر 

)٢(الضعيف، والشيء التالف، والطليف
 إلىلما اشرف خارجا عن البناء وھو " الطَنَف"و.. 

1ن " الفرد"ومنه .. المريض،" الدنِف"و.. الضعف، 1نه ليست له قوة الراكب ا1ساس وا1صل
"الضعف والھoك إلىلمنفرد ا

)٣(
.

" وإلى مثل ھذا ذھب السيوطّي حينما عرض للفظة الفارسيّة  

ً شديداً، و أراه : "بن عباد الصيمرّي فيھا، وھو قولهاناقoً رأي " ادغاغ  أجد فيھا يبسا
"الحجر

)٤(
ابن جني وغيره من العلماء، ربما يدركه المتلقي بالحدس  إليهوھذا الذي توصل . 

اللغوي، Z بالمعرفة الدقيقة، وإن لم يكن عارفا به معرفة دقيقة، وھذا ما تفرضه مواضعات 
)٥(اللغة عند الناطقين بھا

.  

أّما اللغويّون المحدثون، فقد شغلت الدراسات الصوتيّة حيّزاً كبيراً من بحوثِھم اللغويّة، 
، ويلخص )٦(يّما الربط بين ا1صوات ومدلوZتھا، فاختلفوا بين مؤيِّد للفكرة ومعارٍض لھاوZ س

آراء المحدثين من اللغويين الغربيين في الصلة بين ا1لفاظ والدZZت، فيعرض " جسبرسن"
الذي يزعم فيه أّن اللغات بوجه عام تؤثر التعبير عن ا1شياء بوساطة ألفاظ ، " ھمبلت"لمقال 

)٧(يشبه أثر تلك ا1شياء في ا1ذھان ا�ذانھا في ثرأ
نصار المناسبة أكان من " ھمبلت"أي إّن . 

نصار ھذه الفكرة أيضا، غير أكان من " جسبرسن"ويبدو أّن . الطبيعية بين ا1لفاظ والدZZت
)٨(انه حذر من المغاZة في ھذا؛ إذ رأى أّن ھذه الظاھرة Z تكاد تطّرد في اللغات

 .  

من أشھر المعارضين لفكرة الصلة الطبيعية، إذ رأى أّن الصلة بين " سوسيري د"ويعد 
وھي برأيه مجرد ألفاظ قليلة Z . اللفظ ومدلوله صلة اعتباطية، Z تخضع لمنطق أو نظام مطرد

)٩(يصح أن نتخذ منھا أساسا لظاھرة لغوية
وقد تبنى رأيه عدد من المحدثين من اللغويين . 

عارضوا فكرةَ المناسبة الطبيعية، وقالوا باعتباطيّة العoقة بين الصوت العرب الذين 
)١٠(ومدلوله

نكر وجود عoقة طبيعية بين اللفظ أنيس، الذي أومن أشھر ھؤZء الدكتور إبراھيم . 
الملكة اللغوية أو الخزين  إلىوالمعنى، ورأى أّن القدرة على استيحاء الدZZت، مرجعھا 

يكتسبه ا�نسان من ألفاظ معينة، ويختزن في ذھنه تلك ا1لفاظ رابطاً بينھا  اللغوي، من خoل ما
وبين دZZتھا، في شيء من التنظيم والترتيب، يساعد على أن يدعو بعضھا بعضا، ويذكر 
بعضھا ببعض، وعلى أساس ما اكتسب من ألفاظ ودZZتھا يستطيع استنباط مدلول اللفظ 

                                       
 . ١/٦٥: الخصائص )١(

 .٩/٢٢٣) طلف(مادة  :لسان العرب.    الھَيِّن: الطَّلِيفُ ) ٢(

 .١٦٦/ ٢: الخصائص) ٣(

  .٤٧/  ١: المزھر) ٤(

  .١٠٠: استقبال النص عند العرب :ينظر) ٥(

  . ٢٨:م  ١،٩٨٥، ع ١٤عبد الكريم مجاھد ، مجلّة المورد مج): بحث ( العoقة بين الصوت والمدلول ) ٦(

  .١٤٣: أنيسإبراھيم : اللغة أسرارمن  :ينظر) ٧(

  .٦٨: ا1لفاظدZلة  :ينظر) ٨(

  .١٢٧- ١٢٤: سوسيري د: وفصول في علم اللغة العام.  ٨٧ - ٨٦: سوسيري د: علم اللغة العام :ينظر) ٩(

  . ٢٨) :  بحث(العoقة بين الصوت والمدلول : ينظر) ١٠(
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٣٩ 

 

)١(الجديد
أنّه Z نعدم وجود عoقة أو صلة بين عدد من ا1لفاظ  ھمفي حين رأى بعض. 

طائفة من ھذه ا1لفاظ الدالة على  إلىومدلوZتھا، وإن كان أمراً غير مطّرد في اللغة، مشيراً 
)٢(ذلك

إّن للصوت في العربية إيحاء "مoمسة الصواب؛ إذ  إلىو يبدو أّن ھذا الرأي أقرب . 
وإيحاء ، ويثير في النفس  اتجاهطعة على المعنى، يـدل دZلة خاصا، فھو إن لم يكن يـدل دZلة قا

)٣"(جواً يھيئ لقبول المعنى، ويوجه إليه ويوحي به
ا1لفاظ الموحية التي تعبّر عن  انتقاءفإن . 

فلجمال اللفظة  ،المعنى والتجربة الشعورية، ھو من أھـم ا1شياء التي تميز الفن ا1دبي الناجح
)٤(ة وثيـقة بجرسھا وما تحمله من دZلة إيحائية مؤثـرةوتقبل النفس لھا عoق

 .  

وتعد المحاكاة الصوتية وسيلة تعبيرية مھمة Z تكاد تخلو منھا لغة ، وھي تأتي على 
مستوى الكلمة المفردة، إذا اشتملت على صوت أو أكثر يoئم الحدث، وتعرف : مستويين

ب والسياق، عندما تتوزع ا1صوات الموحية مستوى التركي ا�خروالمستوى . بالمحاكاة ا1ولية
)٦(، وتعرف بالمحاكاة الثانوية)٥(على مفرداته وتراكيبه فتحاكي الحدث الذي يعبر عنه

.  

  المحاكاة ا%وليّة. أ

الكلمات ذات ا1صوات التي ھي الصدى "تأتي ھذه المحاكاة الصوتيّة على مستوى 
"المعانيوالمحاكاة المباشرة 1صوات المدلوZت أو 

، من خoل ما تثيره من إيحاء وتخييل )٧(
إلى جانب دZلتھا العرفية ـ دZZت جانبية، يكـون لھا وقـع  - فقد تثير اللفظة . في ذھن السامع

)٨(كبير في نفـس المتلقي
لصوت السيف، " قعقـع"لصوت الضحك، و" قھقھة" ومثال ذلك . 

ھذه الكلمات في العبارات والجمل، من شـانه ، ولكـن استعمال مثل …لصوت الدجاج " قـوقأ"و
ن يخـلق جوا موسيقيا خاصا، يـوحي بالصورة أأن يمنح التركيب كله سمـات صوتية معينة، و
)٩(المراد التعبير عنھا، ويجعلھا قريبة ملموسة

العبارة تستمد قوة دZلتھا من قوة  نّ إبل . 
)١٠(مفرداتھا الصوتية في أداء معانيھا

.  

عليه اللفظة من دZZت  انطوتلنصوص المبدعة ھي التي تفصح عما وإذا كانت ا
النصوص التي توافرت على  أبرزن نھج البoغة من إوإيحاءات، بجرسھا وموسيقى أصواتھا، ف


	� �����((((عناصر موسيقية، كان لھا أثر كبير في استجoء الدZZت، التي أراد ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
�(((( 

  .ا�فصاح عنھا


	� �����((((م وقد أبدع ا�ما������ �	
������ �	
������ �	
في حكم نھج البoغة في استعمال ا1صوات الموحية، التي  ))))�


	� �����((((، من ذلك قوله ةويمكن أن نلمس ذلك في نصوص كثير. تحاكي الحدث الذي يعبر عنه������ �	
������ �	
������ �	
�(((( :

                                       
، مجلة مجمع اللغة أنيسإبراھيم . د): بحث(في اللغة  صوات، و وحي ا1 ٧٦- ٧٥:  ا1لفاظدZلة  :ينظر) ١(

  . ١٢٩- ١٢٨: م  ١٩٥٨، ١٠العربية، ج

كاصد  . د ): بحث(، وا�يحاء الصوتّي في تعبير القرآن  ٤٨ :كاصد ياسر الزيديّ : فقه اللغة العربيّة :ينظر) ٢(
  .٣٣٣ـ  ٣٢٦:م  ٦،٢٠٠٥ـ  ٥ياسر الزيدّي ، مجلّة العرب، المملكة العربيّة السعوديّة ـ ع 

  .   ٢٦١:محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية) ٣(

  . ٧٦:ا1سس النفسية 1ساليب البoغة :ينظر) ٤(

  .١٤٩: عبد الواحد زيارة المنصوري. د: قراءات في النظم القرآني: ينظر) ٥(

  .من ھذه الرسالة ٤٥ينظر الصحيفة ) ٦(

  .٧٨: ستيفن اولمان: دور الكلمة في اللغة) ٧(

  . ٢٣١:النقد اللغوي عند العرب :ينظر) ٨(

  .٧٨: دور الكلمة في اللغة) ٩(

  .٢٨:القرآنالبoغة الصوتية في  )١٠(
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٤٠ 

 

))أكثر َمَصاِرعِ اْلُعقُوِل تَْحَت بُُروقِ اْلَمطَاِمع((
)١(

 .  

ا الشديد، وھما كلمة مالمتلقين بجرسھ أسماعففي ھذا النص نرصد كلمتين تقرعان 
يوحي جرسھا بصورة ترتسم في الذھن، فتصور " مصارع"فكلمة ". بروق"وكلمة " مصارع"

ذZء، عندما تلوح أة مشخصة تشبه ھيئات الرجال، وھم يقعون ويسقطون مقھورين أالعقول بھي
الذھن بذلك اللمعان،  ، التي تكّمل تصوير المشھد في"بروق"لھم المطامع التي تصورھا كلمة 

، والتي تمثل الخواطر الذھنية، التي ا1بصاروتلك ا1ضواء المتoحقة السريعة التي تأخذ 
فالعقول الضعيفة غير المؤيّدة من ّهللا، أكثر ما تنخدع . تتحرك بسرعة البرق في الذھن

  .  وتنصرع في حربھا للنفوس ا1ّمارة، إذا Zح لھا مطمع وھمّي من الدنيا


	� �����((((ونظير ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ھَا فِي : (())))� ُ بِالنَِّعِم لَِمنَافِعِ اْلِعبَاِد، فَيُقِرُّ ھُُم هللاَّ ِ ِعبَاداً يَْختَصُّ إِنَّ ِ�َّ

لَھَا إِلَى َغْيِرِھمْ  ))أَْيِديِھْم َما بََذلُوھَا، فَإذا َمنَُعوھَا نََزَعھَا ِمْنھُْم ثُمَّ َحوَّ
)٢(

  

ھا بصورة استoب النعم من أصحابھا، ونَْزِعھا بشدة أصواتيوحي جرس " نزعھا"فكلمة 
أھلھا، فيشتد ذلك على أصحابھا ويدخلھم  إلىوقوة؛ 1نھم قصروا في أداء حقھا، ولم يبذلوھا 

 }والناِزعاتِ َغْرقا{: في الذكر الحكيم في قوله تعالى اZستعمالوقد ورد ھذا . بسببه ألم كبير

إّن المoئكةَ تنزع ُروَح الكافر نزعا شديدا فيَْشتَدُّ عليه أمر : اوقيل في تفسيرھ) ١/النازعات(
أّن إيرادھا على ھذا النحو، ينشئ أوZً وقبل كل شيء  القرآنيويحس من الجو .  خروجِ ُروِحه

ومن ثم ھي تشارك . ھزة في الحس، وتوجسا في الشعور، وتوفزا وتوقعا لشيء يھول ويروع
الحس لتلقي ما يروع ويھول، من أمر الراجفة والرادفة  إعدادفي المطلع، مشاركة قوية في 

)٣(مة الكبرى في النھايةاوالط

	� �����((((ولقد جاء استعمال ا�مام . ������ �	
������ �	
������ �	
منسجما مع " نََزَعھا"لكلمة  ))))�


	� �����((((ولو أنه . المعنى المراد������ �	
������ �	
������ �	
  .استعمل غير ھذه الكلمة، لما كان لھا ھذا ا�يحاء بالمعنى ))))�

صيغ زيد في مبانيھا مقاطع صوتية مكررة،  انتقاءت المحاكاة ا1ولية، ومما يدخل تح
خُشن، : فمن ذلك قولھم. وھذا النوع Z يستعمل إZ في مقام المبالغة. " زيادةً في قوة معناھا

"واخَشوَشن، فمعنى َخُشن دون معنى اخشوشن؛ لما فيه من تكرير العين، وزيادة الواو
)٤(، 

"للمعنى المكرر فجعلوا المثال المكرر"
)٥(

.  


	� �����((((ومن ذلك ما ورد في قَول ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
ُخِذ اْلِحْكَمةَ أَنَّى َكانَْت، فَإِنَّ اْلِحْكَمةَ : (())))�

تَُكوُن فِي َصْدِر اْلُمنَافِقِ فَتَلَْجلَُج فِي َصْدِرهِ، َحتَّى تَْخُرَج فَتَْسُكَن إِلَى َصَواِحبِھَا فِي َصْدِر 
))اْلُمْؤِمن

)٦(
.  

، وھو فعل رباعي مضعف، "لجلج"ه أصلالذي " تلجلج: "والشاھد في ھذا النص قوله
وھذا التكرار في البنية الصوتية ألقى بظله على المعنى، فصّور . الoم والجيم اتكرر فيه صوت

فتلجلج الحكمة . لنا تكرار وقوع الحدث، وھذا ينسجم مع المعنى الذي تدل عليه اللفظة في النص

                                       
 .٥٠٧: نھج البoغة ) ١(

 .٥٥١:المصدر نفسه ) ٢(

  .٣٨١٢/ ٦:  القرآنفي ظoل  :ينظر) ٣(

  .٢/٢٤١: المثل السائر) ٤(

  .٢/١٥٣: الخصائص) ٥(

  .٤٨١: نھج البoغة) ٦(
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٤١ 

 

َدھا في َصْدِره، وقَلِقَھا وعدم اَْستقرارھا، في صدر ال منافق يعني اضطرابھا، وعدم ثباتھا وتََردَّ
وأَراد تتلجلج فحذف تاء . فھي تتحرك في صدره وتَْقلَُق، حتى يَْسَمَعھا المْؤمن فيأْخَذھا ويَِعيَھا

  .المضارعة تخفيفاً 


	� �����((((وقريب من ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
النَّاِس َزَماٌن َعُضوٌض، يََعضُّ اْلُموِسُر فِيِه يَأْتِي َعلَى : (())))�

))َعلَى َما فِي يََدْيهِ 
)١(

.  

من أَْبنِيِة المبالغة، وقد تكرر فيھا صوت " فَُعول"جاءت على وزن " عضوض"فكلمة 
"صوت شديد مجھور"، وھو "الضاد"

)٢(
" عضوض"فھذا التكرار لصوت الضاد في كلمة . 

، قد ولَّد إيقاعا شديداً فيه "يعضّ "ه بسبب التضعيف في كلمة تكرار الصوت ذات" إليهمضافا 
أي َكلِب ) ..زمان عضوض يعض الموسر فيه(وھو ينسجم مع المعنى المراد فـ. َعْسٌف وَعْنفٌ 

يبخل ويمسك فيه . ذاه كالعضوض من الحيوانأعلى الناس كأنه يعضھم، باعتبار شّدته و
  .الموسر على ما في يده 

تارة بجرسه الذي يلقيه في .. واحد Z عبارة كاملة برسم صورة شاخصة،وقد يستقل لفظ 
)٣(ا1ذن، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارة بالجرس والظل جميعاً 

.
فيسھم الجـرس في  

ا�فصاح عن دZلـة اللفظة، من خoل ما تنطوي عليه أصواتھا من إيحاء بالمعنى، ومحاكاة 
ً تخييليا خاصا؛ إذ إّن لجرس ال 1حداثه )٤(لفظة دZلـة إيحائية تشيع في النفس مناخا

.  oفمث

يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا َما لَُكْم إذا قِيَل لَُكُم اْنفُِروا فِي {: في قوله تعالى" اثّاقلتم"تسمع ا1ذن لفظة "

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلَى ا1َْْرضِ  ، يرفعه "المثّاقل"الجسم  فيتصور الخيال ذلك) ٣٨/التوبة(}َسبِيِل هللاَّ

! على ا1قل من ا1ثقال" طناً "إّن في ھذه الكلمة . الرافعون في جھد، فيسقط من أيديھم في ثقل

الصورة المطلوبة التي  تتثاقلتم، لخف الجرس، ولضاع ا1ثر المنشود، ولتوار: ولو أنك قلت
"رسمھا ھذا اللفظ ، واستقل برسمھا

)٥(
.  


	� �����((((ھج البoغة في قول ا�مام علي ومن ذلك ما جاء في حكم ن������ �	
������ �	
������ �	
النَّاُس ثoََثَةٌ  فََعالٌِم : (())))�

َربَّانِيٌّ َو ُمتََعلٌِّم َعلَى َسبِيِل نََجاةٍ َو ھََمٌج َرَعاٌع أَْتبَاُع ُكلِّ نَاِعقٍ يَِميلُوَن َمَع ُكلِّ ِريحٍ، لَْم 
))إِلَى ُرْكٍن َوثِيقٍ يَْستَِضيئُوا بِنُوِر اْلِعْلِم َو لَْم يَْلَجئُوا 

)٦(
.  

وكلمة " رعاع"وكلمة " ھمج"تقرع سمع المتلقي في ھذا النص ثoث كلمات، وھي كلمة 
وقد رسمت بأجراس أصواتھا صورة إيقاعية، تشبه الموسيقى التصويرية، التي ". ناعق"

يوحي نغمھا بصورة شيء مضطرب، " ھمج"فكلمة . تصحب الحدث، فتعطيه قوة وفاعلية
وقد انسجمت ھذه الصورة مع المعنى المعجمي . بعشوائية، فيحدث الخراب في ا1رضيتحرك 

"ِرذال الناس الھََمُل الذين Z نِظَاَم لھم"ھم  "الھََمج"لھذه الكلمة، فـ
)٧(

فان " رعاع"ما كلمة أو. 
الترديد الذي في صوت  فضoً عن، "العين"التكرار في البنية الصوتية، الذي تجسد في صوت 

                                       
 .٥٥٧: الخصائص )١(

  . ٥١: اللغوية صواتا1) ٢(

  .  ٧٨: القرآنالتصوير الفني في ) ٣(

  .١٠٣: دZلة ا1لفاظ :ينظر )٤(

  .  ٧٨: القرآنالتصوير الفني في ) ٥(

  .٤٩٥: نھج البoغة) ٦(

  .،٢/٣٩٢ ،)ھمج(مادة  :لسان العرب) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٤٢ 

 

ھذا التكرار قد ولّد إيحاء تحّسه ا1ذن، فيُخيل إليھا أنھا تسمع أصواتا تشبه أصوات " اءالر"
: فالَرعاُع من الناس. وھذه الصورة تنسجم مع المعنى المقصود للكلمة. أغنام تتحرك باضطراب

عفاء ذال الضُّ قد و. با1مور، الذين تضطرُب حالھم إذا فَِزعوا لجھلھم وعدم معرفتھم )١(ھم الرُّ
" ناعق"وكلمة  .مoحظة لشبھھم بالغنم في الغفلة والغباوة) أتباع كّل ناعق(وصفوا بكونھم 

وأخرى، ليجمع قطيع الشياه  مدةيحاكي جرسھا صوت الراعي الذي يخترق جدار الصمت بين 
المجيد في قوله  القرآنفي  اZستعمالوقد ورد ھذا . بعدما تفرق بحثا عن الطعام في الصحراء

َوَمثَُل الَِّذيَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي يَْنِعُق بِما Z يَْسَمُع إZَِّ ُدعاًء َونِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌي فَھُْم Z { :تعالى

فيرسم لھم صورة البھيمة السارحة التي Z تفقه ما يقال لھا، بل إذا " ، )١٧١/البقرة(}يَْعقِلُونَ 

"ما يعنيصاح بھا راعيھا سمعت مجرد صوت Z تفقه 
)٢(

.  


	� �����((((ومن ذلك ما ورد في قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ھََجَم بِِھُم اْلِعْلُم َعلَى : ))في صفة العلماء الربانيين (())�

))َحقِيقَِة اْلبَِصيَرةِ 
)٣(

 .  

التي يوحي جرسھا بصورة شيء يأتي بخفاء، فيدخل " ھجم"الشاھد في ھذا النص كلمة 
فان العلم قد فاجأھم ودخل على عقولھم دفعة، . وھو ما يتoءم مع المعنى المقصود للكلمة. فجأة

  .وانتھى إِليھم بَْغتة؛ 1ن علومھم لدنيّة حدسيّة


	� �����((((ومن ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ِ ِسْتراً : (())))� َ بَْعَض التُّقَى َو إِْن قَلَّ َو اْجَعْل بَْينََك َو بَْيَن هللاَّ اتَّقِ هللاَّ

))َوإِْن َرقَّ 
)٤(

.  

اختoفا في نمط اختيار الكلمات عما مّر من النصوص، إذ يجد المتلقي في ھذا النص 
" التقى"في كلمة  Z سيمامازت ا1لفاظ في ھذا النص برقتھا و رشاقتھا وخفتھا على السمع، نا

وھي بجرسھا الھادئ الخفيف ترسم صورة ذلك الستر الذي يرق ". رق"وكلمة " ستر"وكلمة 
  .قد اخترقه الضياءوھو يتحرك بحركة النسيم، فيحكي ما خلفه، و

وھناك نوع من ا1لفاظ يرسم صورة الموضوع ولكن Z بجرسه الذي يلقيه في ا1ذن، بل 
ول�لفاظ كما للعبارات ظoل خاصة يلحظھا الحس البصير حينما . بظله الذي يلقيه في الخيال

كريم قوله ال القرآنومثال ذلك في . انتباھه، وحينما يستدعي صورة مدلولھا الحسية إليھايوجه 

فالظل الذي تلقيه ) ١٧٥/ا1عراف( }َواْتُل َعلَْيِھْم نَبَأَ الَِّذي آتَْيناهُ آياتنا فَاْنَسلََخ ِمْنھا{: تعالى

حركة حسية  اZنسoخ1ن  ؛يرسم صورة عنيفة للمتملص من ھذه ا�يات" انسلخ"كلمة 
)٥(عنيفة

.  


	� �����((((قول ا�مام علي  ومنه������ �	
������ �	
������ �	
َوقَْد تُوفَي َسھُل بُن ُحنيف ا1َْْنَصاِريُّ بِاْلُكوفَِة، بَْعَد َمْرِجِعِه  ))))�

))لَْو أََحبَّنِي َجبٌَل لَتَھَافَتَ : (( َمَعهُ ِمْن ِصفِّينَ 
)٦(

.  

                                       
 .١٢٨/ ٨ ،)رعع(مادة  :لسان العرب :ينظر) ١(

  .١/١٥٣:القرآنفي ظoل ) ٢(

 .٤٩٥: نھج البoغة) ٣(

  .٥١١: المصدر نفسه )٤(

  .٣/١٣٩٦: القرآن، وينظر في ظoل  ٨١- ٨٠:القرآنالتصوير الفني في ) ٥(

  .٤٨٨: نھج البoغة) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٤٣ 

 

قطع صغيرة  إلىتوحي بظلھا بسقوط الشيء قطعة قطعة حتى يتحول " تھافت"كلمة ف
صورة سقوط الجبل وتلك " تھا"ا1ول للكلمة  ويمكن أن يتصور الخيال من المقطع. كالتراب

فيرسم صورة ارتطام " فت"ا1صوات المدوية التي تسمع منه، ويأتي المقطع الثاني للكلمة وھو 
ّن المتلقي عندما يتأمل وإ. قطع صغيرة حتى تصبح كالتراب إلىالحجارة بعضھا ببعض وتفتتھا 

كان يشعر به ا�مام؛ لفقده ھذا الصحابي  يستطيع أن يتحسس عمق ا1لم الذي" تھافت"في كلمة 
وبھذا . الجليل، من خoل أصوات الكلمة، التي تعكس الحالة النفسية التي كان يعيشھا ا�مام

  .استطاع ا�مام أن يُسّخر إمكانات ا1صوات في رسم ھذا المشھد المؤلم


	� �����((((ونظير ذلك قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
دَ (( ))))� َكاةِ، َو ُسوُسوا إِيَمانَُكْم بِالصَّ نُوا أَْمَوالَُكْم بِالزَّ قَِة َو َحصِّ

َعاءِ  ))اْدفَُعوا أَْمَواَج اْلبoََِء بِالدُّ
)١(

.  

ترسم بظلھا صورة أمواج عاتية تضرب بقوة، " أمواج" فان كلمة " أمواج البoء"قوله ف
فع تلك وكل موجة منھا تكون مظنة ھoك من يتعرض لھا، لذا جاء الدعاء سoحا بيد ا�نسان لد

  .ا1مواج المدمرة

  المحاكاة الثانوية. ب

ن يعمد الكاتب إلى إيراد عبارة مؤلفة من كلمات أوتسمى بالمحاكاة السياقية، وتكون ب
تصاغ العبارة  إذ، فيهذات صفات صوتية معينة، تحاكي المدلول أو الشيء الذي يدور الكoم 

كلھا صياغة لفظية موسيقية، تناسب المعنى قـوة وضعفا، وتوائم ا1حداث الجارية في الموقف 
)٢(بأجمعه

بوصفه مميزاً دZلياً على عدد من المفردات، " الفونيم"يتوزع الرمز الصوتّي "بأن . 
"مكوناً نسقاً صوتياً له دZلة تصوير الحدث تصويراً عاما

)٣(
ر أصوات معينة داخل إذ إّن تكرا. 

وتبتعد عن التراكيب يكون كالموسيقى التصويرية تصاحب الحدث؛ لترفع طاقة ا1داء الفني 
)٤(الرتابة والمباشرة

.  

أن يكون لھا اھتمام بھذا الجانب،  Zبّد منن النصوص التي توصف بالجدة وا�بداع إ
وإذا . ن عناصر ا�يقاع الداخليكونه يعد رافداً من روافد اZنسجام الصوتي، وعنصراً فاعo م

نجد أّن المحاكاة السياقية من أبرز عناصر ا�يقاع  فإنناعلى حكم نھج البoغة، ما مررنا 

	� �����((((الموسيقي، الذي بنيت عليه الجمل والعبارات في كoم ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
�((((.  


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
َو قَْد َرَجَع ِمْن ِصفِّيَن فَأَْشَرَف َعلَى اْلقُبُوِر بِظَاِھِر  ))))�

يَاِر اْلُموِحَشِة، َو اْلَمَحالِّ اْلُمْقفَِرةِ، َو اْلقُبُوِر اْلُمْظلَِمِة، يَا أَْھَل التُّْربَِة، يَاأَھْ : ((اْلُكوفَةِ  َل يَا أَْھَل الدِّ
وُر فَقَْد . اْلَوْحَشِة، أَْنتُْم لَنَا فََرطٌ َسابٌِق، َونَْحُن لَُكْم تَبٌَع Zَِحقٌ  اْلُغْربَِة، يَاأَْھَل اْلَوْحَدةِ، يَاأَْھلَ  ا الدُّ أَمَّ

ا ا1َْْمَواُل فَقَْد قُِسَمْت، ھََذا َخبَُر َما ِعْنَدنَا فََما َخبَ  ا ا1َْْزَواُج فَقَْد نُِكَحْت، َوأَمَّ ُر َما ُسِكنَْت، َوأَمَّ
))ِعْنَدُكْم؟

)٥(
.  

يسيطر على فقراته، فقد  ي، الذالموسيقيأول ما يجذب المتلقي في ھذا النص ھو ا�يقاع 

                                       
 .٤٩٥: نھج البoغة )١(

  . ٧٩: دور الكلمة في اللغة :ينظر) ٢(

  .١٠٩: عبد الواحد زيارة. د: دZلية أسلوبيةأنماطه ودZلته في القرآن الكريم، دراسة  ا�يقاع )٣(

  .٢٩١: صالح مo عزيز: النفسية في الخطاب القرآني ا�شارةجماليات  :ينظر) ٤(

  .٤٩٢:نھج البoغة) ٥(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٤٤ 

 

، فيهذلك باختيار ألفاظ ذات أصوات منسجمة مع الموضوع الذي يدور الكoم  إلىعمد ا�مام 
التأمل في المصير المحتوم، والتفكر في ما قدمه ا�نسان من عمل،  إلىفلما كان المقام يدعو 

الدنيا، الذين غادروھا ولم يأخذوا معھم شيئا منھا، سوى ما قدموه  أھلظ بمن سبق من واZتعا
فجاءت الكلمات تشتمل . أن يتخير ا�مام ألفاظه بشكل ينسجم معه اقتضىصالحة،  إعمالمن 

على أصوات خفيفة ھادئة، تكثر فيھا أصوات المد، التي أسھمت في رسم الصورة، بشكل يعطي 
صوت "سبع مرات، وھو " الھاء"نه قد تكرر صوت أيoحظ  و. تأمل والتفكيرالمتلقي فرصة لل

"رخو مھموس
)١(

سبع مرات أيضا، وھو صوت قريب " الحاء"وكذلك يلحظ تكرار صوت . 
إّن تكرار ھذين الصوتين، يضفي على النص إيحاء، ". الھاء"المخرج والصفة من صوت 

، الذين فارقوا الحياة، وسيواجه ھو 1حبةايحكي صورة ا�نسان الذي يتأمل فيما جرى على 
فكأن تكرار . المصير نفسه؛ لذا ھو يتأوه ويتحسر على العمر، الذي مضى سريعا من دون عمل

في  ا1مروكذلك ). آه ه ه(يصور تلك ا�ھات العميقة التي يطلقھا ا�نسان مع الزفير، " الھاء"
، الذي يصور الحسرة وا1لم، الذي يشعر به ا�نسان، فيطلق صوتا معروفا مع "الحاء"صوت 

  ).اح ح ح(الزفير ھكذا 

صوت " الميم"ثماني عشرة مرة ، و" الميم"ا انه قد تكرر صوت ضيأوالذي يoحظ 
"ا1صوات المتوسطةومن مجھور 

)٢(
أربع عشرة مرة، " النون"ويلحظ أيضا تكرار صوت . 

صوت " والنون . ، يتحد معه في الصفة"الميم"من صوت والصفة و صوت قريب المخرج وھ
"مجھور متوسط بين الشدة والرخاوة

يوحي بصوت  "الميم"و "النون"لصوتي ، وھذا التكرار )٣(
والحزن، الذي يخرج من ا�نسان عندما يتأثر بھذا المشھد، الذي يصور الحقيقة المرة  ا1نين

� إن(نسان يوما ما، فيتأثر ويحزن، فيظھر حزنه على شكل انّات متoحقة ھكذا التي سيواجھھا ا

  ).ام م م(أو ) ن ن


	� �����((((التي تظھر فيھا المحاكاة الثانوية قول ا�مام علي  ا1خرومن النصوص ������ �	
������ �	
������ �	
الذي  ))))�


	� �����((((َرأَْيُت أَِميَر اْلُمْؤِمنِيَن : روي َعْن نَْوٍف اْلبََكالِيِّ قَالَ ������ �	
������ �	
������ �	
َذاَت لَْيلٍَة، َو قَْد َخَرَج ِمْن فَِراِشِه  ))))�

يَا نَْوُف : (( فَقُْلُت بَْل َراِمٌق قَالَ ))  يَا نَْوُف أََراقٌِد أَْنَت أَْم َراِمٌق؟: (( فَنَظََر فِي النُُّجوِم، فَقَاَل لِي
اِغبِيَن فِي اْ�ِخَرةِ، أولئك قَْومٌ  ْنيَا، الرَّ اِھِديَن فِي الدُّ اتََّخُذوا ا1َْْرَض بَِساطاً، َو تَُرابَھَا  طُوبَى لِلزَّ

ْنيَا قَْرضاً َعلَى ِمْنھَاجِ  َعاَء ِدثَاراً، ثُمَّ قََرُضوا الدُّ ً َو َماَءھَا ِطيباً، َو اْلقُْرآَن ِشَعاراً َو الدُّ  فَِراشا

))اْلَمِسيحِ 
)٤(

.  

ع النص ھو يتسم ھذا النص أيضا بإيقاع موسيقي ينسجم مع المقام وسياق الحال، فموضو
حر، وھو وقت يكون الناس فيه نيام، لذا راعى ا�مام الموعظة، ووقت إنتاج النص ھو السّ 

راقد، رامق، "الكلمات ذات الجرس الھادئ الرقيق، فمثo نجد الكلمات  باختيار ا1مرينھذين 
متلقي فكل واحدة من ھذه الكلمات يشعر ال" ، فراشا، دثاراا�خرةطوبى، الزاھدين، الراغبين، 

تنساب على اللسان انسيابا عند النطق بھا، فضo عن النغم الھادئ الذي  بأنھاعند سماعھا، 
  . تنماز به، وظoل المعاني التي توحي بھا

                                       
 .٧٦: اللغوية  صواتا1) ١(

 .٤٠، ٢٤: ، وينظر دراسة في علم ا1صوات٤٨: المرجع نفسه )٢(

 .١٠٣: مقدمة في علم اصوات العربية: ، وينظر٥٨: اللغوية صواتا1 )٣(

 .٤٨٦: نھج البoغة) ٤(
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٤٥ 

 

ا1ذھان بمعنى الرقة، الذي ينتج من دمج  إلىتكرار صوتَي الراء والقاف، يوحي  إن
لنصيحة الذي ينبغي أن يكون باللين وھو ينسجم مع أسلوب الوعظ وا. با�خرالصوتين أحدھما 

اْذھَبا إِلى فِْرَعْوَن إِنَّهُ {: قال تعالى. قلب المتلقي والتأثير فيه إلىوالرقة؛ ليتمكن من الدخول 

ُر أو يَْخشى   ).٤٤، ٤٣/طه( } طَغى فَقُوZ لَهُ قَْوZً لَيِّناً لََعلَّهُ يَتََذكَّ


	� �����((((ومن ذلك أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
اْلُمْؤِمُن بِْشُرهُ فِي َوْجِھِه َو ُحْزنُهُ : ))فِي ِصفَِة اْلُمْؤِمنِ  (())�

هُ بَِعيٌد  ٍء َصْدراً َو أََذلُّ َشيْ  فِي قَْلبِِه، أَْوَسُع َشيْ  ْمَعةَ  طَِويٌل َغمُّ ُ السُّ ْفَعةَ َو يَْشنَأ ٍء نَْفساً، يَْكَرهُ الرِّ
هُ، َكثِيٌر َصْمتُهُ َمْشُغوٌل َوْقتُهُ،  َشُكوٌر َصبُوٌر، َمْغُموٌر بِفِْكَرتِِه َضنِيٌن بَِخلَّتِِه، َسْھُل اْلَخلِيقَِة لَيُِّن ھَمُّ

ْلِد َو ھَُو أََذلُّ ِمَن اْلَعْبدِ  ))اْلَعِريَكِة، نَْفُسهُ أصلُب ِمَن الصَّ
)١(

.  

. يستعمل ا�مام في ھذا النص ألفاظاً ذات جرس ھادئ، يثير إحساسا بالشفافية والرقة

 ،ب يناسب النصح وا�رشاد، الذي غلب على الحكم والمواعظ في نھج البoغةوھو أسلو
وقد جاء ھذا . النص ھو إيقاع ھادئ، يخترق القلوب فيؤثر فيھا يؤطرا�يقاع الموسيقي الذي ف

ومن تلك العناصر المحاكاة السياقية، التي . أسھمت في تكوينه عدة ا�يقاع نتيجة لتoحم عناصر
ذا النص، وتلحظ في تكرار صوت النون، وصوت الھاء، وصوت الميم، كانت واضحة في ھ

والنون كما مّر آنفا صوت مجھور متوسط . صوت النون عشرين مرة فقد تكرر. وصوت الراء
وھو صوت رخو مھموس . صوت الھاء فقد تكرر خمس عشرة مرة  وأما. بين الشدة والرخاوة

والميم كما ذكر سابقا صوت . عشرة مرة  ينتاث صوت الميم فقد تكرر وأما. كما ذكرنا آنفا
صوت "  ھوو ،ما صوت الراء فقد تكرر عشر مراتأو. ا1صوات المتوسطةومن مجھور 

)٢"(مكرر مجھور، من ا1صوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة
 .  

إيقاعا نغميا، يوحي بالبعد النفسي الذي يعيشه المؤمن من  ؤلفتكرار ھذه ا1صوات ي نّ إ
بين يدي ربه، وھذا ما  وأنينهكثرة التأمل والتفكر في حقيقة وجوده في الحياة، وكثرة بكائه 

تكرار الراء فيوحي بالحركة واZضطراب،  أما". الھاء"و " الميم"و" النون"يصوره تكرار 
  .الذي يعيشه نتيجة الخشية من ربه

طالة، نجد أّن ، آثرنا عدم ذكرھا خشية ا�ا تقدم من النصوص ومن نصوص أخرمم
ا�يقاع الداخلي في حكم  ؤلفالمحاكاة الصوتية ملمح بارز من مoمح اZنسجام الصوتي، الذي ي

اختيار الكلمات الموحية، التي تنماز بتشكلھا من  إلىفقد وجدنا أّن ا�مام يعمد . نھج البoغة
أصوات ذات جرس يتoءم وينسجم مع الموضوع الذي يعبر عنه، فضo عن عنصر التكرار في 
البنى الصوتية، الذي كان يشكل عنصرا مھما من عناصر ا�يقاع الداخلي، الذي يوحي بالحدث 

ا�يقاع الھادئ، الذي ينسجم مع أسلوب وقد طغى . ويصوره، ما يزيد في جمالية النص وتأثيره
وھو مما يدلل على معرفة عميقة، ووعي دقيق من . الموعظة، على أكثر الحكم في نھج البoغة


	� �����((((ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
ا�يقاع الداخلي، الذي ھو عنصر مھم  من عناصر التأثير  كوينت أساليبب ))))�

  .العملية ا�بداعية أھداففي المتلقي، و ھدف من 

 

                                       
  .٥٣٣: نھج البoغة )١(

  .٥٨: صوات اللغوية ا1) ٢(
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  اإليقاع الناتج من احملسنات البديعية: ثانيا
جانب دZلتھا المعنوية وقد عنى العرب  إلىل�لفاظ في اللغة العربية قيمة موسيقية  إن

إنما تحلي ألفاظھا وتدبجھا وتشيھا، "بتخير ا1لفاظ التي تتوافر على الجرس الموسيقي، فالعرب 
"إدراك مطالبھا إلىo بھا وتزخرفھا، عناية بالمعاني التي وراءھا، وتوصّ 

)١(
فلم تكن ا1مة . 

، لذا جاء موروثھا ا1دبي زاخراً )٢(كانت أمة ناطقة فصيحة وإنماالعربية أمة قارئة وZ كاتبة 
ً في بنية الخطاب، ولھا عoقة  .بالموسيقى اللفظية وقد عرفنا فيما سبق أّن للموسيقى أثراً مھما

)٣(تتولد عنھامباشرة بالدZZت المتنوعة التي 
فلھا الفضل في تھيئة ا1ذھان واستقطابھا، . 

فالنفس ا�نسانية بفطرتھا تميل إلى ا�يقاع . وتفاعلھا بعد ذلك مع ما يطرح إليھا من موضوعات
الصوتي المنتظم ، وتأنس إليه ، وتقبل عليه؛ 1ن ا�يقاع المتوازن المنسجم يشد النفس إليه، 

Zللفن القولي المتوفر عليه، عن طريق خلق جو موسيقي تنساب ويشوقھا، ويجعلھا أكثر قبو 
)٤(معه النفس وتطرب له ا1ذن

.  

في فن البديع وجدناه من أبرز عناصر ا�يقاع الداخلي، فمحسناته  ا1مروإذا تدبرنا 
فنية خالصة، سواء عن  طرائقتوظف الصوت لخدمة البناء الفني، ومن ثم فإنھا توحي المعنى ب

تلوين الدZلة عن طريق التوازي، القائم على  مالجمل بطريقة مخصوصة، أ طريق تركيب
التلوين الصوتي والموسيقي المتناغم، خاصة في المحسنات القائمة على الناحية التقطيعية 

)٥(الصوتية، في منظومة توحي بالمعنى إيحاء
البديع في  أنواعفا�يقاع الداخلي شامل لجميع . 

السطحي والعميق؛ 1نه كما ھو معروف لدى علماء البoغة أّن مباحث البديع تدور  يينالمستو
أولھما المستوى السطحي، الذي يختص بالناحية المحسوسة من النطق التي : "في مستويين

خر يتمثل في السامع عبر أذنه، كالجناس والسجع واZزدواج، وا� إلىتظھر في اللسان، ثم تمر 
ما يمكن تسميته بالنطق الفكري، وھو الذي يتصل بالفصاحة المعنوية  المستوى ا1عمق أو

"كالطباق والمقابلة
)٦(

.  

، فھو وثيق الصلة بموسيقى "الشكل"ما النوع ا1ول من فن البديع، والذي يھتم بـأف
ترديد ا1صوات في الكoم حتى يكون له نغم  طرائقفي  يناZ تفنإا1لفاظ، وھو في الحقيقة ليس 

فھو مھارة في . بألفاظه كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه ا�ذانى، وحتى يسترعي وموسيق
ه يجمعھا أمر طرائقوتعددت  أصنافهومھما اختلفت . نظم الكلمات، وبراعة في ترتيبھا وتنسيقھا

ومجيء ھذا النوع في الكoم يزيد . واحد ھو العناية بحسن الجرس، ووقع ا1لفاظ في ا1سماع
صلة موسيقية متعددة النغم، ا؛ 1ن ا1صوات التي تتكرر في النص تجعله أشبه بف اهمن موسيق

)٧(مختلفة ا1لوان، يستمتع بھا من له دراية بھذا الفن، ويرى فيھا المھارة والمقدرة الفنية
.  

الذي تتعلق المھارة فيه "، فھو "المضمون"النوع الثاني من فن البديع والذي يھتم بـ وأما

                                       
 .١/٢٢٠: الخصائص) ١(

  .٤٠٩/ ١:تمام حسان. د: وا1دبمقاZت في اللغة  :ينظر)٢(

 .٢/١٣٧: ا1سلوبية وتحليل الخطاب :ينظر) ٣(

  .  ٧١: ا1سس النفسية 1ساليب البoغة العربية  :ينظر)٤(

  . ٣٠: البديع والتوازي :ينظر)٥(

من قضايا الشعر والنثر في نظرية ا1دب و  ،١٩٦: محمد عبد المطلب . د:  وا1سلوبيةالبoغة  :ينظر) ٦(
  . ٤٧: عثمان موافي . د: قد العربيفي الن

  .٤٣- ٤٢: موسيقى الشعر :ينظر) ٧(
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٤٧ 

 

. بناحية المعنى، أي إّن أساس النظر والبحث في ھذا النوع ھو معاني الكoم، من نثر ونظم

)١"(في اللعب بھذه المعاني والتفنن في طريقة عرضھا] تكمن[والمھارة 
إن محسنات ھذا و. 

لى توظيف المعنى، من حيث ا�يقاع والتنغيم الصوتي والموسيقي، الذي ينتج عن النوع قائمة ع
وما ينتج عن ذلك من أخيلة وصور شعرية مصحوبة .. توزيع ھذه المحسنات في الكoم الفني،

)٢(بالتوزيع والتنسيق الصوتي واللفظي و ا�يقاعي
.  

وإّن ھذا التحسين قد يكون على التحسين،  البديع وقد قصرت البoغة القديمة وظيفة علم
)٣(في اللفظ ، وقد يكون في المعنى

فنجد أّن البoغيين لم يزيدوا عن حصر أنواعه، وبيان . 
وھم بذلك يقصرون دائرة ا�فادة من . فروقھا، من دون التطرق إلى بيان مالھا من أثر دZلي

  .البديعيات على التحسين فقط ، وينسون أثرھا في إثراء المعنى

الق�ول حت�ى  ل�ىع زادالبديعي�ة زخرف�اً وزين�ة ت� ا1ش�كال عدّ ستمرت فكرة التحسين ووقد ا
أن تن��أى بالبح��ث الب��ديعي ع��ن ھ��ذا  إل��ىوق��د ب��رزت مح��اوZت غي��ر قليل��ة تھ��دف . عص��رنا ھ��ذا

ومنھا ما طرحه الدكتور صoح فضل في دفاعه عن أصالة فنون البديع ودخالتھا في . ا�جحاف
 Zل��ة، مس��تدZل مص��طلح البني��ة؛ 1ن��ه يش��ير عل��ى تحقي��ق الدoأص��الة النم��وذج  إل��ىذل��ك م��ن خ��

التعبيري في إنتاج الدZلة ا1دبية، وانبثاقه من طبيعة التكوين الداخلي لوحداته، مما يستحيل معه 
ص�لة ب�ين م�ا ك�ان يع�د افھو ب�ذلك يلغ�ي المس�افة الوھمي�ة الف. إزالته دون نقض ھذا التكوين ذاته

)٤(ا وما يعد تعبيرا مجّمoً لهتعبيراً أصليا مباشر
ما يق�وم عل�ى حرك�ة "مباحث البديع  من نّ إ و. 

الذھن وانتقاله م�ن معن�ى إل�ى آخ�ر، أو ربط�ه ب�ين معن�ى وآخ�ر، أو إكم�ال المعن�ى وإتمام�ه، أو 
وكل ذلك Z يك�ون ذا أھمي�ة إذا ل�م يتحق�ق مس�توى مع�ين م�ن الوض�وح، يمك�ن . تفريعه وتشعيبه

"ية التوصيل في صورتھا اللغويةعلى أساسه أن تتم عمل
)٥(

جدي�د يمك�ن  أف�قأصبح للبديع "لذا . 
"استشرافه من منظور اللسانيات النصية، وھو فاعلية البديع في ربط أجزاء النص

)٦(
لذا توجد . 

حاجة إلى توظيف الرؤية النصية الحديثة في كش�ف أبع�اد الوظيف�ة الدZلي�ة، Zّن مباح�ث الب�ديع 
ـ عل�ى وج�ود عoق�ة م�ا، ص�وتية، أو تركيبي�ة، أو دZلي�ة ب�ين وح�دات  ا1غلبتعتمد ـ في ا1عم 

، مستمدين شرعية ذلك من علماء لغة النص أنفسھم، إذ أكدوا أّن البحث النصي م�ا ھ�و )٧(النص
 إل�ى، وھ�و م�ا جع�ل  ال�دكتور س�عد مص�لوح ي�دعو )٨(إZ امتداد تاريخي لقض�ايا البoغ�ة القديم�ة

ولعل في التراث البديعي من :"من منظور اللسانيات النصية، وذلك بقوله إعادة النظر في البديع
الثراء والخصوبة من ھذه الوجھة ما يحفز الجادين من الباحثين إلى استفراغ وسعھم ف�ي إع�ادة 

"تشكيل ھذا العلم من منظور نصي
)٩(

 .  

لفصل بين تضح مما تقدم أن مباحث علم البديع تؤدي وظائف دZلية وجمالية، وZ يصح اا

                                       
  .٤٢: موسيقى الشعر )١(

  . ٥٠: البديع والتوازي :ينظر)٢(

د جميل :  النصية ، و البديع بين البoغة العربية واللسانيات١٤: جميل عبد المجيد د: بoغة النص: ينظر) ٣(
 البديع في الدرس البoغي والنقدي العربي، من الرؤية البoغية إلى الرؤية ا1سلوبية، و٧٥ :عبد المجيد

  .١٧٠- ١٦٩: فاضل عبود خميس التميمي. د): بحث(

  .١٢٣: بoغة الخطاب وعلم النص :ينظر) ٤(

 .٢٦٦: محمد عبد المطلب. د: جدلية ا�فراد والتركيب في النقد العربي القديم) ٥(

  .١٥ :بoغة النص) ٦(

  .١٢٧:مسعود بودوخة. د: عناصر الوظيفة الجمالية في البoغة العربية :ينظر) ٧(

 .١٢٥:أشرف عبد البديع عبد الكريم.د: الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القرآن :ينظر) ٨(

)٩ (o٢٣٧:غة العربية وا1سلوبيات اللسانيةفي الب. 



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٤٨ 

 

ّن ا1سلوب وسيلة Z غاي�ة، إ و .الوظيفتين؛ 1ن الجمال من دون دZلة زينةٌ وزخرف Z قيمة له
فo قيمة لجمال Z مضمون ل�ه، فموس�يقى العب�ارات وحس�نھا Z قيم�ة لھم�ا إZ ف�ي عoقتھم�ا بم�ا 

ا1دب�ي،  وZ فصل في ذلك بين المضمون والشكل، ومتى لم يت�وافر كoھم�ا للعم�ل. يعبران عنه
)١(فھو سيء في أي�ة ح�ال م�ن أحوال�ه

كم�ا يظھ�ر أّن فن�ون الب�ديع ف�ي تحقيقھ�ا الوظيف�ة الدZلي�ة . 
والوظيف��ة الجمالي��ة تتمح��ور ح��ول مح��ورين أساس��يين يحقق��ان اZنس��جام الص��وتي، و ا�يق��اع 

  .التكرار الصوتي، والتوازي : الموسيقي الذي يشكل ا�يقاع الداخلي للنص ا�بداعي وھما
  

  التكرار الصوتي: احملور األول
الفنية  ل�حاسيسأكثر اللغات انسجاما مع التعبير الفني وإثارة  بأنھااللغة العربية  اتسمت

وا�نسانية وتoؤما مع المعايير الجمالية، ويظھر ذلك في تركيب حروفھا ومفرداتھا وعباراتھا، 
)٢(فھي لغة التصوير الفني

ويعد ا�يقاع عنصراً مھما من عناصر الجمال في اللغة العربية، . 
ا�يقاع اللفظي؛ لِما يحس ا�نسان من  إلىلحاجة الفطرية في النفس ا�نسانية إلى اويرجع ذلك 

ترجيح النغم ذي التساوي الزمني، الذي  إلىو النفس أميل . كoم موقّع إلىراحة حين اZستماع 
ً ھو نتاج تساوي ألفاظ  )٣(التراكيب، المكررة، المتشابھة في صيغھا غالبا

ويختص ا�يقاع . 
ً كانت صورته، يعتمد . اللفظي بكل ما يُحِدث موسيقى لفظية، أو نغما في الكoم وھذا النغم أيا

، الذي يمثل مھارة في نظم الكلمات، وبراعة في ترتيبھا وتنسيقھا، فتحدث )٤(أساساً على التكرار
)٥(بألفاظِه كما يسترعي العقول والقلوب بمعانيهِ  ا�ذانيسترعي فتحدث نغماً موسيقياً، 

.  

مرة بعد أخرى، وكررت عليه الحديث  أعادهكرر الشيء "ھو ا�عادة : والتكرار في اللغة
"إذا رددته عليه

)٦(
ا�تيان بعناصر متماثلة في مواضع مختلفة من " في اZصطoح فھو  وأما. 

"العمل الفني
تناوب ا1لفاظ وإعادتھا في سياق "الدكتور ماھر مھدي ھoل بأنه وقد عرفه  ،)٧(

"التعبير، بحيث تشكل نغماً موسيقياً يتقصدهُ الناظم في شعرهِ أو نثرهِ 
)٨(

 .  

لى أھمية التكرار، بوصفه صورة من صور التناسق عوقد تنبه القدماء من علماء البoغة 
فقد كان التكرار . صر الموسيقى اللفظيةالجمالي واZنسجام الصوتي، وعنصرا مھما من عنا

في شعرھم ونثرھم، قال ابن فارس  استعملوهأسلوبا أدبيا من أساليب فن القول عند العرب، 
"سنن العرب التكرير وا�عادة إرادةَ ا�بoغ بحسب العناية با1مر"إّن من ): ھـ٣٩٥(

)٩(
.

 

والذوق، في الحكم على ما جاء  خضاع الكoم للحسإوتمثلت تلك العناية بما عرف عنھم، من 
العربي أن يميز بين الغث والسمين من  باستطاعةفيه من أساليب، ومنھا التكرار؛ إذ كان 

                                       
: ، النقد الجمالي وأثره في النقد العربي٣٤٥، و٢٩٥: محمد غنيمي ھoل. د: النقد ا1دبي الحديث :ينظر) ١(

  .٢١: روز غريب

  .٢٨- ٢٧: عباس محمود العقاد.د: اللغة الشاعرة :ينظر) ٢(

 .  ٣٣٤: فائز طه عمر. د :النثر الصوفي دراسة فنية تحليلية :ينظر) ٣(

  .١١٨ـ ١١٧: لحات العربيةمعجم المصط :ينظر) ٤(

 . ٤٣- ٤٢: موسيقى الشعر :ينظر) ٥(

 .١٣٥/ ٥ ،)كرر(مادة  :لسان العرب) ٦(

  . ١١٧: معجم المصطلحات العربية في اللغة وا1دب) ٧(

 . ٢٣٩: جرس ا1لفاظ ودZلتھا) (٨

 . ١٥٨: في فقه اللغة العربية ومسائلھا الصاحبي) ٩(
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٤٩ 

 

ستقبح التكرار الذي تأتي فيه الحروف متقاربة، من حيث المخرج؛ 1ن فيھا صعوبة االتكرار، ف
)١(عاظلة في نطقھاستعذب التكرار الذي تأتي فيه الحروف متباعدة، وZ مافي النطق، و

.  

، وزيادة التنبيه وتجديد الكoم ا1ول إذا طال خشية )٢(ومن فوائد التكرار العناية بالشيء
)٣(نسيانه، ويجيء في مقام التعظيم والتھويل، والوعيد والتھديد والتعجب

قال ابن رشيق و. 
فإذا تكرر ) الكريمما عدا القرآن (وللتكرار مواضع يحسن فيھا ومواضع يقبح فيھا، ): "ھـ٤٥٦(

"اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذZن بعينه
)٤(

بن سنان الخفاجي حين رأى ولع اوالى ذلك أشار . 
حتى Z يكاُد الواحد منھم يغفل عن كلمٍة : "الشعراء والكتاب في زمانِه بتكرار ا1لفاظ ، فقال

وقلما ...هُ على ھذه الصفة،واحدةٍ، فo يعيدھا في نظمِه أو نثرهِ، ومتى اعتبرت كoمھم وجدت
فربما كانت ..يخلو واحد من الشعراء المجيدين أو الكتاب من استعمال ألفاظ يديرھا في شعره،

في إعادتھا وتكريرھا، إذا لم تقع إZ موقعھا، وربما كانت على  ا1مرتلك ا1لفاظ مختارة، يسھل 
"خoف ذلك

)٥(
" من عيوب الكoم "قد يكون التكرار ف. 

نه Z يقدم معنى جديدا، فيكون ؛ 1)٦(
، بل يكون )٧(؛ فإذا كان ذا فائدة في الكoم أصبح عامo مھما في إثراء النص زيادة في التركيب

"كان التكرار خير وسيلة للتذكير بما سبق ا1صل في الربط من حيث "
)٨(

 .  

"ھو دZلة اللفظ على المعنى مرددا: " التكرار فعرفه بقوله ا1ثيروقد درس ابن 
)٩(

وقد  
فأما . وا�خر يوجد في المعنى دون اللفظأحدھما يـوجد فـي اللفظ والمعنى، : "قّسمه على قسمين

أسرع أسرع، وأما الذي يوجد في المعنى : الذي يوجد في اللفظ والمعنى، فكقولك لمن تستدعيه
"طعني وZ تعصني، فإّن ا1مر بالطاعة ھو نھٌي عن المعصيةأ: دون اللفظ فكقولك

)١٠(
.  

على الذوق والحس في تقييم ما حسن وما قبح من  اعتمدتھذه المoحظات وغيرھا 
على الكoم رونقا  وأضفى من التكرار ما أفاد معنى جديداً،فان الحسن . التكرار في الكoم

الذي Z يؤثر تكرار القائم على التoعب اللفظي، وأما ال. وجماZ، وجعله مقبوZ لدى المتلقين
 لذلك قسم ابن ا1ثير  التكرار ؛)١١(، فھو قبيح Z فائدة فيهتأثيراً مباشراً في المعنى أو ا�يقاع

واعلم أّن المفيد من التكرير يأتي في الكoم تأكيداً له، : "مفيد، وغير مفيد، فقال: على قسمين
يفعل ذلك للدZلة على العناية بالشيء الذي كررت فيه كoمك؛ إما وإنّما . وتشييداً من أمره

وغيُر المفيد Z يأتي في الكoم إZ عيّاً وخطoً من  ..مبالغةً في مدحه أو في ذّمه، أو غير ذلك،
"غير حاجة إليه

)١٢(
.  

حسوا بأھمية ھذا الفن، وأثره في وحدة أجزاء أمما سبق أّن البoغيين القدماء  ضحتا

                                       
 .  ٩٨- ٩٧: سر الفصاحة :ينظر) ١(

  .٤/ ٣:المثل السائر: ينظر) ٢(

  .١١/ ٣: الزركشي: القرآنفي علوم البرھان : ينظر)٣(

  . ٢/٧٤: ابن رشيق القيرواني: في محاسن الشعر العمدة) ٤(

 .  ١٠٦:سر الفصاحة )  ٥(

)٦ (� .١٧٥: في علوم البoغة حيضاا

تحسين فاضل عباس، مجلة مركز دراسات . د): بحث( ا1خيراZتساق الدZلي في قصيدة العشاء  :ينظر) ٧(
 .١١٨: م٢٠١٥، ٣٦الكوفة، ع

  .١٨٩/ ١: وا1دبمقاZت في اللغة ) ٨(

 . ٣/ ٣: المثل السائر) ٩(

  .المصدر نفسه والجزء والصحيفة نفسيھما )١٠(

 .١٣٧:محمد عبد المطلب . د: بناء ا1سلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي :ينظر) ١١(

 .٣/٤:المثل السائر) ١٢(
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٥٠ 

 

oأنّھم لم يتوسعوا فيهالك Zطبيعة  إلىذلك يعود  سببويبدو أّن . م، وتجلية المعنى وبلورته، إ
)١(ھذه الظاھرة أسلوبا ثانويا عدَّ عصرھم وقتئٍذ، الذي 

.  

دراساتھم ب وتمثلت عنايتھمفقد عنوا بھذا الفن عناية كبيرة،  ،ما علماء اللغة المحدثونأ
ما بالصوتية، التي أولت اھتماما كبيرا للجانب النغمي وا�يقاعي، وأثره في استجoء المعنى، 

وقد توسع فيه بعضھم، حتى . فيه من جمالية، تحقق عنصر التكثيف الدZلي في النص ا1دبيضي
"عّده أساساً من أسس بناء النص الفني، وإحدى الخصائص المحددة لبنية النص

)٢(
تكرار فال. 

الذي ھو إعادة للكلمات والتراكيب والبنى وا1ساليب داخل النص، يسعى وظيفيا ل\يحاء 
)٣(والتوكيد على معنى معين

يردد الكلمة أو "صوتية، عندما  إحداھمافھو يمنح النص فائدتين . 
 ً ً ممتعا "المقطع على شكل الoزمة الموسيقية أو النغم ا1ساس، الذي يعاد ليخلق جواً نغميا

)٤(
  ،

؛ إذ إّن تردد أصوات معينة في واZستجابةالمتعة  اسيسالمتلقي ويثير في نفسِه أح باھتماميأخذ 
 إلىمدد منتظمة يحقق انسجاما موسيقيا وإيقاعيا، له أثر كبير في تفاعل المتلقي ولفت ذھنه 

التكرار الصوتي، على أنّه تكرار  إلىفo يجوز أن ينظر " دZلية  ىا1خرالفائدة  و. المعنى
على  إليهألفاظ بصورة مبعثرة غير متصلة بالمعنى أو بالجو العام للنص، بل ينبغي أن ينظر 

"أنّه وثيق الصلة بالمعنى العام
إذ إّن القوة التعبيرية والدZلية للكلمة المفردة Z تظھر من ، )٥(

القيم "؛ 1ن )٦( ينسجم مع انعكاساتھا الدZليةمعناھا فقط ، بل من طبيعة تشّكلھا الصوتي، الذي 
الصوتية لجرس الحروف أو الكلمات عند التكرار Z تفارق القيم الفكرية والشعورية المعبر 

"عنھا
)٧(

 .  

فعلى ا1ديب إيراده في موضعه المناسب  ،ولما كان للتكرار ھذا ا1ثر الفاعل في النص
من النص؛ حتى يحدث ا1ثر الموسيقي والجمالي، ويغني عن المعنى، فھو Z يختلف عن 
ا1ساليب ا1خر، وإZ وقع ا1ديب في مزلق تعبيري، ويتحول إلى مجرد تكرارات لفظية جوف 

يقي يستطيع أن يضلل فالتكرار على سھولته وقدرته في إحداث تجاوب موس. خوال من المعنى
فھو يحتوي على إمكانات تعبيرية، تغني المعنى إذا استطاع . ا1ديب ويوقعه في مزلق تعبيري

ا1ديب أن يسيطر عليه ويستعمله في موضعه، وإZ فإنه يتحول إلى مجرد تكرارات لفظية 
)٨(مبتذلة

.  

oغة، بيان وسنحاول من خoل دراستنا للبنى الصوتية للحكم والمواعظ في نھج الب
معطيات التكرار الصوتي، بوصفه ركيزة مھمة من ركائز ا�يقاع؛ من أجل اكتناه القيم الدZلية 

  .والجمالية التي يضفيھا على النسق التعبيري

  

                                       
والعلوم ا�سoمية ،  ا�دابدھنون أمال ، مجلة كلية . أ): بحث(جمالية التكرار في القصيدة العربية  :ينظر) ١(

  .٥٧: م ، ٢٠٠٨،  ٢،٣جامعة محمد اZخيضر بسكرة، ع

  .١٥٧ - ١٤٧/ ٣: محمد بنيس: بداZتھاإلعربي الحديث بنياته والشعر ا )٢(

  .١١٦: طoل خليفة سلمان. د:  القرآنيمستويات السرد الوصفي  :ينظر)٣(

 .  ٣٣٨: صالح أبو أصبع . د: الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة) (٤

  .١٥: موسى ربابعة: أسلوبيةالتكرار في الشعر الجاھلي دراسة ) ٥(

): رسالة دكتوراه( أسلوبيةالقصص دراسة  في مشاھد القيامة و القرآنيتحوZت بنى الخطاب  :ينظر) ٦(

  .١٢٥: بلقيس كولي الخفاجي

 .٨٤: عز الدين علي السيد: التكرير بين المثير والتأثير) ٧(

  .٢٥٧- ٢٥٦:نازك المoئكة: قضايا الشعر المعاصر :ينظر) ٨(
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٥١ 

 

  أنواع التكرار
أساس في بنية الخطاب الفني؛ إذ يكرر ا1ديب كل شيء ابتداء من أصغر  لبنةإن التكرار 

. أكبر وحدة، وھي الجملة أو التركيب النحوي إلى) الفونيم(الواحد  وحدة صوتية، وھي الصوت

ا النظر نمعنوإذا أ. ألفاظا أو تراكيب بعينھافقد يكرر أصواتا بعينھا أو مقاطع بأكملھا، أو يكرر 
في المحسنات البديعية نجد أّن بعضا منھا قائم على التكرار في البنية الصوتية، وھو الذي 

وسيعرض البحث تلك المحسنات في حديثه عن أنواع . ا�يقاعي والجماليمنحھا ذلك ا1ثر 
  :ويمكن أن نحصر أنواع التكرار في اللغة العربية في أربعة أنواع. التكرار

   تكرار الصوت: أوال
، حين يلجأ ا�يقاع الداخلي روافديعد تكرار الصوت في النص الفني واحداً من أھم 

المتلقي، فيكرر  إلىتنسجم مع الموضوع الذي يريد إيصاله  تخير ا1صوات التي إلىالمبدع 
حداث إصوتا أو مجموعة أصوات في فقرات النص، مسّخراً إمكاناته اللغوية في ذلك، رغبةً في 

كما أّن للصوت صدى موسيقيا يحدثه في النص، و. النص إلىا1ثر الجمالي الذي يشد المتلقي 
للصوت اللغوي المفرد داخل النسق الكoمي معنى  فإذا كان ،فله أيضا صدى دZلي يرافقه

متضمن، متأٍت من طبيعة العoقات التي تحكمه بالسياق السابق والoحق، فإن تكرار ھذا 
وذلك . الصوت يعني التركيز على الدZZت التي يحملھا وكشفھا وجعلھا ماثلة في بنية النص

)١(السياق الثقافي الذي يحيط به إلىZستناد يولد أثراً يترك للمتلقي تأويله تأويo جماليا، با
.  
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في استغoل طاقات ا1صوات في ا�يحاء بالمعنى، من خoل تكرار ا1صوات التي تناسب 
وقد تقدم في موضوع المحاكاة الثانوية الحديث عن تكرار . فيهالموضوع الذي يدور الكoم 

وقد حللنا بعض النصوص من . ا1صوات وأثره في خلق ا�يقاع الذي يحاكي المعنى ويوحي به
oغة، واطلعنا على ما فيھا من مھارة في طريقة تركيب ا1صوات وصياغتھا في حكم نھج الب

ا1لفاظ والعبارات، بما يناسب الموقف والحالة الشعورية التي كان عليھا، مع مراعاة حال 
ولم يكن ا�مام متكلفا في كل ذلك، بل جاءت نصوصه . المخاطبين في المحيط الثقافي والنفسي

تي تحب الجمال وتعشقه، وسيكتفي البحث بما ُذِكر في موضوع المحاكاة منسجمة مع طبيعته ال
  .الثانوية، إذ تَبَيَن فيھا ا1ثر الجمالي والدZلي، الذي يُحدثه تكرار ا1صوات في النصوص

)٢(تكرار املقطع: ثانيا
  

ضمن خoيا في في ھندسة المفردات وإيقاعھا؛ إذ يتوزع  ظاھراً  أثراً إن للتكرار المقطعي 
ذن السامع بنى صوتية متماثلة، أ إلىالنص فيخلق نغما متناسقا داخل النسق التعبيري؛ 1نه يعيد 

وھذا ما يحدث تأكيدا للنغم، يساعد .  لفتھا مسامعه ومن دون تغيير في موقعھا داخل اللفظأقد 
 أثرھماان وZ يغفل على تحقيق التأثير في المتلقي؛ 1ن للتكرار المقطعي خفةً وجماZ ،Z يخفي

                                       
  .٧٨: خالد كاظم حميدي :)رسالة دكتوراه(ة أساليب البديع في نھج البoغ: ينظر) ١(

عند  أوصامت يرد متبوعا بصائت  أولمجموعة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت، وتنتھي قبل  :المقطع) ٢(
 . ٨: حسام النعيمي. د: العربية  أصواتأبحاث في  :ينظر. انتھاء الكoم قبل مجيء القيد



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٥٢ 

 

غھا  إذفي النفس،  إّن الفقرات ا�يقاعية المتناسقة، تشيع في النص لمسات عاطفية وجدانية، يفرِّ
)١(إيقاع المقاطع المكررة، بشكل تصحبه الدھشة والمفاجأة

.   

ف الذي  ،ومن أبرز فنون البديع التي تتوافر على ھذا النمط من التكرار ھو السجع يُعرَّ
)٢(تواطؤ الفواصل" بأنه 

"في الكoم المنثور على حرف واحد 
)٣(

.. تواطؤ الفواصل: "وقوله. 

)٤(ذاته في آخر كل قرينة) المقطع(معناه تكرار " على حرف واحد
فالحرف في منظور . 

الدراسات الصوتية ھو البنية الصوتية، التي تتألف منھا أصول الكلمات، و يطلق عليه الصوت 
الصامت، وھناك الحركة وھي إما قصيرة وھي الحركات الثoثة المعروفة، وإما طويلة وھي 

)وا1لفالواو، والياء، (المد  أحرف
)٥(

أن من بد الحرف ا1خير من الكلمة Zفذا وبحسب ھ؛ 
فربما كان ". المقطع"ترافقه إحدى الحركات القصيرة أو الطويلة، وعلى أساس ذلك يتشكل 

، و ربما كان )ص ح(ويرمز له ] حركة قصيرة+ت مصا[المقطع قصيرا، وھو الذي يتألف من 
تواطؤ الفواصل على أكثر من حرف، لذا قد ينتھي بمقطع متوسط مفتوح، وھو الذي يتكون من 

، أو مقطع متوسط مغلق، وھو ما يتكون من )ص ح ح(ويرمز له ] حركة طويلة+ ت مصا[
)٦(، أو غيرھا من المقاطع)ص ح ص(ويرمز له ] تمصا+ حركة قصيرة + ت مصا[

.  

والسجع من التنويعات اللغوية التي تتأتى على المستوى السطحي للصياغة، ويتسم بكونه 
الصوتي المنتظم، إذ يعتمد على تكرار الحرف ا1خير بنية بديعية إيقاعية يرتكز على التكرار 

تنتظم ھذه الفقرات في عoقتھا " عبارة مسجوعة"من عبارات يطلق على الواحدة منھا فقرة أو 
يعتمد على ا1قل على ثنائية  وتولُّد السجع". وحدة"بعضھا ببعض في كيان كلي يطلق عليه 

)٧(دنى لoشتراك في الصوت الختاميأبوصفھا حدا 
ظاھرة تكرارية، وھو من الفنون  فھو إذاً . 

ا1سلوبية الفطرية، التي تؤثر في النفوس تأثير السحر؛ لما يحدثه من النغمة المؤثرة والموسيقى 
، فتقبل على السماع من غير أن يدخلھا ملل أو يخالطھا فتور، ا�ذانالقوية التي تطرب لھا 

)٨(فيتمكن المعنى في ا1ذھان ويقر في ا1فكار
؛ 1ن المقطع الصوتي في الكلمة ھو آخر ما  

وجوده في ا1ذن مذكرا بالكلمة  إلى، فإذا تكرر في كلمة أخرى عاد  يقرع ا1ذن ويبقى فيھا
  .ا1ولى، وھذا التكرار الذي يتخذ من التركيب أرضية له يعد من أبرز روافد ا�يقاع

ع على النصوص النثرية الفنية إّن نظرة سريعة إلى النثر الفني تشير إلى ھيمنة السج
عموما، وعلى حكم نھج البoغة خاصة؛ 1ن النثر الفني يجب أن تتحقق فيه ا1دبية، المتمثلة في 
أخص خصائص الشكل، الموازية لخصائص الشعر، المتمثلة بالوزن والقافية، ولكن بدرجة أقل 

                                       
  .١٦٦: عز الدين إسماعيل: وقضاياه الفنية الشعر العربي المعاصر ظواھره : ينظر) ١(

  .١١٠: دراسات منھجية في علم البديع :ينظر. ھي الكلمة ا1خيرة في الفقرة: الفاصلة) ٢(

، و معجم مصطلحات العربية في اللغة ١٢٢: الجرجاني: التعريفات :ينظرو. ١/٢١٠: المثل السائر) ٣(
: ، و معجم البoغة العربية٢/١٤٤: احمد مطلوب. د: ھا، ومعجم المصطلحات البoغية وتطور ١٩٧: وا1دب

  .٥٧٨: فّوال عّكاوي إنعام. د: ، و المعجم المفصل في علوم البoغة١/٣٣٧: بدوي طبانة. د

، أيضاسميت بذلك لمقارنة أختھا، وھي قطعة من الكoم جعلت مزاوجة ل�خرى، وتسمى فقرة : القرينة) ٤(
  .٢/٢٨٠: القلقشندي: صبح ا1عشى في صناعة ا�نشا :ينظر. مأخوذة من فقر الظھر

 .١٥٥ - ١٥٣: صواتعلم ا1 :ينظر) ٥(

محمود . د: ، و مدخل إلى علم اللغة٦٩: ، واللغة العربية معناھا ومبناھا٩٢: ا1صوات اللغوية: ينظر) ٦(
  .، ٨١- ٨٠: فھمي حجازي

 .٩٢: عطية عبد الغفار ھدى): رسالة ماجستير( أسلوبيةالسجع القرآني دراسة  :ينظر) ٧(

  .١١٠: دراسات منھجية في علم البديع: ينظر) ٨(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٥٣ 

 

)١(من الشعر، باستعمال البدائل المھمة في الشكل ومنھا السجع
السجع في الكoم كمثل "1ن ؛ 

"القافية في الشعر
)٢(

إّن ا�يقاع ھو سمةُ السجع الغالبة وجوھرهُ الفني، الذي يجعل إليه " إذ . 
"لسماعِه أنشط  وا�ذانالنفوس أميل 

  .؛ فيحقق لونا من التواصل بين المبدع والمتلقي)٣(


	� �����((((وقد وقع السجع كثيرا في حكم نھج البoغة، وھو العoمة ا1برز في كoم ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
�(((( ،

فأما ا1مثلة من كoم أمير المؤمنين فھي كثيرة ، وله فيه اليد البيضاء والقدم : " قال فيه العلوي
"السابقة 

)٤(

	� �����((((أّن السجع عند ا�مام  إليهومما تجدر ا�شارة . ������ �	
������ �	
������ �	
يكن مقصودا لذاته، بل  لم ))))�

والى ھذا  .ّن السجع كان تابعا للمعنى، وليس العكسإآخر  تعبيربوكان مجيؤه عفو الخاطر، 
كان المتقدمون Z يحتفلون بالسجع جملةً وZ يقصدونهُ إZ  "حين قال ) ھـ٨٢١(أشار القلقشندي 

ب وإنما كانت كلماتھم كتسااتفق من غير قصٍد وZ اما أتت به الفصاحة في أثناء الكoم أو 
متوازية، وألفاظھم متساوية ومعانيھم ناصعة، وعباراتھم رائعة، وفصولھم متقابلة، وجمل 


	� �����((((كoمھم متماثلة، وتلك طريقةُ علٍي ������ �	
������ �	
������ �	
" قتفى أثرهُ من فرسان الكoماومن  ))))�

	� ((((، فقد بلغ )٥(� �	
� �	
� �	
�

كلف، فإذا ھو على كثرة ما فيه من في كoمه من الصدق حّداً ترفع فيه عن الصنعة والت ))))��������������������

)٦(الطبع الزاخر إلىالجمل الموزونة المسجعة، أبعد ما يكون عن الصنعة، أقرب ما يكون 
 . oف


	� �����((((يحتاج ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
تأنق، وZ إعمال فكر وروية، بل تنقاد  إلىفي صوغ ا1لفاظ ونظمھا  ))))�

)٧( عه صعابه طبعا وعادةله أزّمة الكoم العالي طوعا بo تكلف، وتجري م
.  

وقد جاءت ا1سجاع في ِحَكم نھج البoغة مطبوعة على سجية ا�مام في حبه للجمال بكل 
إليھا الصنعة، وZ اقتضاھا التكلف بالمحسنات، وأكثرھا مما يأتي عفوا  أشكاله، فھي مما لم تدعُ 


	� �����((((و من ذلك قوله   .بo كد خاطر������ �	
������ �	
������ �	
ا�نسان يَْنظُُر بَِشْحٍم َو يَتََكلَُّم بِلَْحٍم َو  ْعَجبُوا لِھََذاإ: (())))�

))يَْسَمُع بَِعْظٍم َو يَتَنَفَُّس ِمْن َخْرمٍ 
)٨(

.  

، جاءت كلھا منتھية بحرف "خرم"، و "عظم"، و "لحم"، و "شحم"فنoحظ الكلمات 
طع متوسط ھا تنتھي جميعا بمقنّ أوعند تحليلھا مقطعيا نجد  .)مٍ (المتحرك بتنوين الكسر " الميم"

كما يoَُحظ أّن فقرات النص جاءت متساوية من حيث عدد الكلمات، إZ في  .)ص ح ص(مغلق 
و قد روعي في القرائن ا1ربع التلوين في استعمال ا1فعال فكل فعلين قد جاءا  ،الفقرة ا1خيرة

  :تيا�على صيغة واحدة، وھو يزيد في إيقاع النص وموسيقاه، ويمكن مoحظة ذلك في الشكل 

  ا1خيرالمقطع   عدد كلماتھا  الفقرة

  ص ح ص  ٢  يَنْظُُر   بَِشْحمٍ 

  ص ح ص  ٢  يَتََكلَُّم    بِلَْحمٍ 

  ص ح ص  ٢  يَْسَمُع   بَِعْظمٍ 

  ص ح ص  ٣  يَتَنَفَُّس ِمْن َخْرمٍ 

                                       
 . ٤٧- ٤٦): رسالة دكتوراه( أساليب البديع في نھج البoغة :ينظر) ١(

  .٢٠٨: البرھان في وجوه البيان) ٢(

  .  ٢٢٦: جرس ا1لفاظ ودZلتھا) (٣

  ٣/٣٠: المتضمن 1سرار البoغة الطراز) ٤(

 .  ٣٥٣/ ٢: نشافي صناعة ا� ىصبح ا1عش) (٥

 . ٢٨: روائع نھج البoغة: ينظر) (٦

 .٢٢٢: الشيخ ھادي كاشف الغطاء: مستدرك نھج البoغة: ينظر )٧(

 .٤٧٠: نھج البoغة )٨(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٥٤ 

 

في الجمل المتجاورة في النص، يشيع جواً من التناغم  نفسهھذا التكرار للمقطع  نّ إ
يحقق قطعة شعرية يستذوقھا السامع ويتأثر بمعناھا؛ إذ لموسيقي الجميل، الذي يجعل النص ا

)١(السجع بتوالي فقراته عنصر ا�يقاع، مقابل ما يحققه الوزن في الشعر من إيقاع
وھذا النوع . 

مبدع ذو مقدرة على امتoك أدواته التعبيرية، وZسيما  إZمن الكoم المنثور Z يقدر على إنتاجه 
)٢(تمكنه من تحقيق خاصة التوزيع الصوتي الموقـّع

.  

حداث التأثير إالمعنى و يصالالتراكيب إZ وسيلة � وما ھذه البراعة في صياغة ا1لفاظ و

	� �����((((في المتلقي، فقد نبّه ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
حكمة ّهللا فيه، وغايته على لطف خلق ا�نسان ببعض أسرار  ))))�

وذكر أربعة من محاّل النظر واZعتبار، وھى . من ذلك اZستدZل على حكمة صانعه ومبدعه
آلة البصر والكoم والسمع والتنفّس، وخّصھا بالذكر لكونھا مع ضعفھا ضروريّة في وجود 

�نسان على ضعفه في ينبّه الا�نسان، على شرفه وعلّو رتبته في المخلوقات، وZ يقوم إZّ بھا؛ 
ھو نور وجوده، قطعة صغيرة من الشحم الّذي لو عرض على  الذيفمبدأ نظره . أصول حياته

Z مه الّذي ھو مبدأ فخره على سائر أبناء جلدته، قائم على قطعة  أحدoيشتريه بفلس، وك
قائم على قطعة  وسمعه الّذي يربطه بكّل العالم،. لو بقى يوما لتعفّن وفسد الذيصغيرة من اللّحم 

)٣(من العظم الفاقد للقيمة
.  


	� �����((((ويبدو أّن ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
أوعر السجع مذھباً " أسلوب السجع القصير وھو  إلىيميل  ))))�

 ًZوأبعُدهُ متناو"
)٤(

أّن المعنى إذا صيغ بألفاظ قصيرة "  وسبب وعورة مذھب السجع القصير 
"المجال في استجoبه ؛ لقصر تلك ا1لفاظ وضيق  عز مواتاة السجع فيه

)٥(
وإليه أشار العلوي . 


	� �����((((حينما رصده في كoم ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
ھو أكثر ما يكون في الكتب والمواعظ والخطب، : " فقال ))))�

وھو أضيق مسالك التسجيع ولكنه غير ضيق عليه لما أوتي من كنوز البoغة ما إن مغالقهُ 
"ليصعب على أكثر الخلق فتحھا 

 )٦(
 .  


	� �����((((قوله  فمن ذلك������ �	
������ �	
������ �	
اْلُمْؤِمُن بِْشُرهُ فِي َوْجِھِه، َو ُحْزنُهُ فِي قَْلبِِه، : )) فِي ِصفَِة اْلُمْؤِمنِ  (())�

هُ، َكثِيٌر  ٍء َصْدراً َو أََذلُّ َشيْ  أَْوَسُع َشيْ  هُ بَِعيٌد ھَمُّ ْمَعةَ، طَِويٌل َغمُّ ْفَعةَ َو يَْشنَأُ السُّ ٍء نَْفساً، يَْكَرهُ الرِّ
َمْشُغوٌل َوْقتُهُ، َشُكوٌر َصبُوٌر، َمْغُموٌر بِفِْكَرتِِه َضنِيٌن بَِخلَّتِِه، َسْھُل اْلَخلِيقَِة لَيُِّن اْلَعِريَكِة   َصْمتُهُ 

ْلِد َو ھَُو أََذلُّ ِمَن اْلَعْبدِ  ))نَْفُسهُ أصلُب ِمَن الصَّ
)٧(

.  

الذي يوفره  التكرار المقطعيبيظھر في ھذا النص إبداع في تشكيل ا�يقاع الداخلي، 
السجع بألوانه المختلفة؛ إذ يطالعنا في فقرات النص تلوين صوتي متنوع، يستمد طاقته من 

فت، باستعمال السجع المتوازي، وكذلك من Zتوزيع ا1صوات بين الفقرات بشكل دقيق و
  :ل ا�تي وكما في الجدو. اختoف الفقرات في عدد بنياتھا اللغوية

                                       
ترجمة وتعقيب محمد بربري، مجلة  ديفين ستيوارات،): بحث(السجع في القرآن، بنيته وقواعده ، :ينظر) ١(

 .١٤:م، ١٩٩٣، ٣،ع١٢فصول ، مج

  .١٢٦- ١٢٥:بناء ا1سلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي :ينظر) ٢(

  .٢٤٣/ ٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج البoغة :ينظر) ٣(

 .  ٢٥٧/  ١: المثل السائر) (٤

  .امالصحيفة نفسھالجزء والمصدر نفسه و) ٥(

 .  ٣١/  ٣: الطراز) (٦

  .٥٣٣: نھج البoغة) ٧(
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٥٥ 

 

  ا�جماليالمعنى   الروي  ا1خيرطع المق  عدد كلماتھا  الفقرة

وتجاه  ا�خرينالعواطف تجاه   الھاء  ص ح  ٣  بِْشُرهُ فِي َوْجِھهِ 
  الھاء  ص ح  ٣  ُحْزنُهُ فِي قَلْبِهِ   هللا

  الحلم التواضع  النون  ص ح ص  ٣  ٍء َصْدراً  أَْوَسُع َشيْ 

ً  أََذلُّ َشيْ    النون  ص ح ص  ٣  ٍء نَْفسا

فَْعةَ    دفع العجب  التاء  ص ح ص ح  ٢  يَْكَرهُ الرِّ

ْمَعةَ    التاء  ص ح ص ح  ٢  يَْشنَأُ السُّ

هُ  التفكر والتدبر في يما ينفع   الھاء  ص ح ص ح  ٢  طَِويٌل َغمُّ
هُ   ل�خرة   الھاء  ص ح ص ح  ٢  بَِعيٌد ھَمُّ

  الھاء  ص ح ص ح  ٢  َكثِيٌر َصْمتُهُ 

  الھاء  ص ح ص ح  ٢  َمْشُغوٌل َوقْتُهُ 

التعامل مع نعم هللا تعالى   الراء  ص ح ص  ١  َشُكورٌ 
  الراء  ص ح ص  ١  َصبورٌ   وبoئه

التفكر في خلق هللا وفي ما   الھاء  ص ح ص ح  ٣  َمْغُموٌر بِفِْكَرتِهِ 
  الھاء  ص ح ص ح  ٣  َضنِيٌن بَِخلَّتِهِ   يصلح حاله

  ولين الطبع ا1خoقسھولة   التاء  ص ح  ٢  َسْھُل الَْخلِيقَةِ 

  التاء  ص ح  ٢  لَيُِّن الَْعِريَكةِ 

ْلدِ  الشجاعة في ساحة الحرب   الدال  ص ح  ٤  نَفُْسهُ أصلُب ِمَن الصَّ
  الدال  ص ح  ٤  ھَُو أََذلُّ ِمَن الَْعْبدِ   والذل في ساحة الرب

  

"الروي"نجد أّن الصوت ا1خير  فإننا
)١(

في السجعات يتبّدل بعد كل فقرتين أو أكثر،  
وھذا يعني تبدل في نوع المقطع الذي يختتم به السجعة؛ فيكون لكل فقرتين لونھا الذي يميزھا 

وھذا من كسر النمط ا�يقاعي، بھدف دفع الرتابة . خريات من حيث التكرار المقطعين ا1م
)٢( على نمط واحد التي قد تنشأ من ثبات ا�يقاع

.  

 ومھارته، وطبعه و المنشئقدرة  إلىويشير ھذا التبدل والتغيير في النسق التعبيري  

 )٣(أصالته
النص،  إلىخلق جو إيقاعي يؤثر في جذب المتلقي وشده  إلىفھو يھدف بذلك أيضا . 

أخرى مرتبط بالخروج من  إلىالخروج من وحدة سجعية  نّ إ و. جعله في عملية تأمل للمعنى و

                                       
دراسات منھجية  :ينظر. ھو الحرف ا1خير في الفاصلة وھذه التسمية مأخوذة من روي القصيدة : الروي) ١(

 .١٠١: في علم البديع

 . ٣١٧:الخطيئة والتكفير: ينظر) ٢(

ّن علّي بن أبي طالب أديب عظيم نشأ على التمّرس بالحياة وعلى المرانة بأساليب إ: " قال جورج جرداق) ٣(
ھو مالك ما يقتضيه الفّن من أصالة في شخصية ا1ديب، ومن ثقافة خاّصة تنمو بھا الشخصية  البoغة فإذا

 .٣٤:روائع نھج البoغة". وتتركز ا1صالة
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٥٦ 

 

)١(مقام إلىفكرة أو من مقام  إلىفكرة 
ففي ھذا النص جاءت الفقرات تحكي أوصاف المؤمن، . 

فجاءت العبارات في ثنائيات تتحد في صوت الروي لتحكي عن معنى معين، وقد تجتمع أكثر 
ففي العبارتين ا1وليين يذكر النص صفتين من الصفات التي . من عبارتين لبيان معنى آخر

وتجاه هللا تعالى، فالمؤمن بشره في وجھه، عندما يتعامل مع  خرينا�ترسم العواطف تجاه 
ثم ينتقل للحديث عن الحلم والتواضع لدى المؤمن فھو . الناس و حزنه في قلبه، من خشية ّهللا 

ثم ينتقل للحديث عن . ء نفسا، لتواضعه ّ�  أوسع صدرا، Zتصافه بفضيلة الحلم، و أّذّل شي
. الرذائل ، وبغضه للسمعة احترازا من رذيلة العجب مبدأ؛ 1نھا معنى آخر وھو كراھيّته للرفعة

موضوع آخر يخصص له أربع عبارات يجمعھا التفكر والتدبر فيما ينفع  إلىثم يتحول النص 
، فوصف المؤمن بطول الغّم، لنظره دائما إلى الموت، الذي ينغص عليه لذات الدنيا، ل�خرة

، فھو Z  هوكثير صمت؛ لذا وصف ببُْعد ھّمته، ا�خرةعه في اتجه لما ينف ةفإذا عرف ھذه الحقيق
ثم يذكر معنى آخر . ينطق إZّ بما يحتاج إليه مّما فيه حكمة وصoح، و قد شغل وقته بعبادة ربّه

يدور حول التعامل مع نعم هللا تعالى وبoئه، فوصف المؤمن بكونه كثير الشكر ّ� على نعمائه، 
ثم يعود ليكرر معنى التفكر والتدبر لكن من وجه آخر، وھو التفكر . هو كثير الصبر على بoئ

في خلق هللا ، فوصف المؤمن بأنه مغمور بفكرته في ملكوت السماوات وا1رض واستنباط 
ثم يذكر . آيات ّهللا وعبره منھا، وأنه ضنين بخلّته Z يرضى عن صفاته ويتفكر فيما يصلحھا

ينماز بھا المؤمن، والتي جاءت نتيجة لما سبق، فوصفه النص بعض الصفات الخلقية التي 
ثم . ول ما يراد منهابكونه سھل الخليقة، فo جفاوة في طباعه، وكونه ليّن العريكة، لسھولة تن

ينتقل لذكر معنى مكمل لما سبق وھو الشجاعة في ساحة الحرب والذل في ساحة الرب، ليشير 
 ا1عداءفھو مع ا1خوان ليّن سھل، وأما مع  ،عني الجبنأّن اللين والسھولة في المؤمن Z ت إلى

فإّن نفسه أصلب من الصلد لشجاعته وثباته في طاعة ّهللا، وھو أذّل من العبد لتواضعه ومعرفته 
  .بقدره عند قدرة بارئه

كل وحدة سجعية تتمتع بمحور معنوي خاص يمثل الرابط الذي تتماسك  نّ أذا يتضح من ھ
فالصوت الموحد في . ويعد السجع ھنا عoمة ھذا اZرتباط خارجيا .خليابه أجزاء الوحدة دا

نھاية الفواصل عامل ربط ظاھر، يشغل وجدان المتلقي بصفة دائمة، كما يشغل عقله، من حيث 
ينتبه بعد كل تغير  إنأنّه يحدد البداية الدZلية ونھايتھا، بما يتيح للمتلقي الذي يدرك ھذا النظام 

)٢(ھناك حركة ذھنية جديدة عليه متابعتھا نّ أ إلىفي السجع 
.  

ومن سجع ا�مام آيات ترّد النغم على النغم رّدا جميo، وتذيب الوقع في الوقع على 

	� �����((((ومن ذلك قوله  ،)٣(قرارات Z أوزن منھا على السمع وZ أحّب ترجيعا������ �	
������ �	
������ �	
لَِرُجٍل َسأَلَهُ أَْن  ))))�

ْنيَا : (( يَِعظَهُ  ي التَّْوبَةَ بِطُوِل ا1ََْمِل، يَقُوُل فِي الدُّ ْن يَْرُجو اْ�ِخَرةَ بَِغْيِر َعَمٍل، َو يَُرجِّ Zَ تَُكْن ِممَّ
اِغبِيَن، اِھِديَن، َو يَْعَمُل فِيھَا بَِعَمِل الرَّ بَْع، َو إِْن ُمنَِع ِمْنھَا لَْم إِْن أُْعِطَي ِمْنھَا لَْم يَشْ   بِقَْوِل الزَّ

،  يُنَافُِس فِيَما يَْفنَى، َو يَُساِمُح فِيَما يَْبقَى... يَْقنَْع، ، َو ِمَن اْلَعَمِل ُمقِلٌّ ))فَھَُو بِاْلقَْوِل ُمِدلٌّ
)٤(

.  

ّ قَ  نْ إمتأمل و أيZ يخفى على  ت معرفته ھذا التناسق النغمي، و ا�يقاع الموسيقي، الذي ل
الروعة والجمال، بخاصة عندما يُفجأ ذھنه باZنتقال والتبدل  ص، ويضفي عليه صفةَ الن يؤطر

                                       
  .٩٦): رسالة ماجستير( أسلوبيةالسجع القرآني دراسة : ينظر) ١(

  .٩٨: المرجع نفسه: ينظر )٢(

  .٢٩: روائع نھج البoغة: ينظر )٣(

  .٤٩٧: ةنھج البoغ) ٤(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٥٧ 

 

السريع في حروف الروي، فكل صوت له نغمته التي تميزه، بخاصة عندما يتحد في المقطع مع 
الطويلة ليعطي النغمة تصويتا يتضح في السمع، عندما يتردد  مأحد المصوتات، سواء القصيرة أ

فھو ينتقل من نغمة 1خرى؛ بغية طرد الملل، وإثراء ل\يقاع، وزيادة في . في آخر القرائن
�  :ويمكن مoحظة ما انماز به ھذا النص من النظر في الجدول. ثارة والتأثيرعملية ا

  ا�جماليالمعنى   الروي  ا1خيرالمقطع   عدد كلماتھا  الفقرة

  وا1ملالرجاء   الoم  ص ح  ٤  يَْرُجو اْ�ِخَرةَ بَِغْيِر الَعَملِ 

ي التَّْوبَةَ بِطُوِل ا1ََْملِ    الoم  ص ح  ٤  يَُرجِّ

اِھِدينَ  نْيَا بِقَْوِل الزَّ   التناقض بين القول  النون  ص ح  ٥  يَقُوُل فِي الدُّ

اِغبِينَ    والسلوك  النون  ص ح  ٥  يَْعَمُل فِيھَا بَِعَمِل الرَّ

الشره وعدم القناعة   العين  ص ح ص  ٦  إِْن أُْعِطَي ِمنْھَا لَْم يَْشبَعْ 
  العين  ص ح ص  ٦  إِْن ُمنَِع ِمنْھَا لَْم يَقْنَعْ   بالرزق المكتوب

  كثرة الكoم وقلة الفعل  الoم  ص ح ص  ٣  بِالْقَْوِل ُمِدلٌّ 

  الoم  ص ح ص  ٣  ِمَن الَْعَمِل ُمقِلٌّ 

السعي وراء الكسب وترك   ا1لف  ص ح ح  ٤  فِيَما يَفْنَى يُنَافِسُ 
  ا1لف  ص ح ح  ٤  يَُساِمُح فِيَما يَبْقَى  العمل الصالح

،  ٦ – ٦،  ٥ – ٥،  ٤ – ٤[  :ا�تيفقد تنوعت فقار النص في عدد كلماتھا على الشكل 
بمقطع قصير،  ىانتھت الفقار ا1ربع ا1ول إذ. المقاطع فقد تنوعت أيضا أما] ٤ – ٤،  ٣ – ٣

انتھتا بمقطع   ا1خيرتانوالفقار ا1ربع التي تليھا انتھت بمقطع متوسط مغلق، و الفقرتان 
 :ا�تيوقد تنوع صوت الروي الذي انتھت به الفواصل أيضا، كما في الشكل . متوسط مفتوح

  ].ى –ل ، ى  –ع، ل  –ن، ع  –ل، ن  –ل [

وعدد الكلمات في القرائن، يسھم في تنوع  ھذا التنوع في تكرار ا1صوات والمقاطع إن
 فيحقق نوعا من التواصل والربط بين المبدع والمتلقي ت بصورةموسيقى ا�يقاع الداخلي، 

  . ئ النص، وھي الفھم والتأثر بالمعنىنشِ النص، فتحصل الفائدة والغاية التي من أجلھا أُ 

التبدل في المحتوى الدZلي الذي  إلىأخرى يشير  إلىاZنتقال من وحدة سجعية  نّ إ و
ففي ھذا النص أشار . ينتجه منشئ النص، ومن ثم فھو قرينة لفظية على تحديد المحتوى الدZلي

 ا1وليانفالعبارتان . ا�مام إلى أصول الرذائل الّتي تكون مرضا للقلوب، ونبّه على معالجتھا

المذموم فيكون باZغترار بسعة رحمة  المذمومين، فأما الرجاء وا1ملتعبران عن معنى الرجاء 
نابة مال فھي موجبة لتأخير التوبة وا�عمل، وأما طول ا� هللاَّ والطمع في ثواب هللاَّ بغير

بيان حالة التناقض بين القول والسلوك وھو من الصفات  إلىثم ينتقل النص . وتدارك المعاصي
ثم يبين صفة أخرى . الّدنيا وما فيھاالمذمومة أيضا؛ وذلك بالتظاھر بالزھد مع الحرص على 

ويستمر النص ببيان الصفات . من الصفات الذميمة وھي الشره وعدم القناعة بالرزق المكتوب
وھي كثرة الكoم وقلة الفعل؛ وذلك بترك  ىا1خرالمذمومة في شخصية المسلم بذكر الصفة 

oعم Z Zوھي  ىا1خرينتقل لبيان الصفة  ثم. العمل بما ينھى عنه ويأمر به، وحّب الصلحاء قو
بأن  ا�خرةفي شھوات الدنيا ولذاتھا والمسامحة في أمر  أيالمنافسة مع النّاس في أمر الّدنيا 

  .وا1جر  يسامح فيما يبقى وھو الثواب
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	� �����((((و من ذلك أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
نِيَّةُ َو التَّقَلُُّل َو Zَ التَّ : (())))� ُل َو َمْن لَْم اْلَمنِيَّةُ َو Zَ الدَّ َوسُّ

ْھُر يَْوَماِن يَْوٌم لََك َو يَْوٌم َعلَْيَك فَإذا َكاَن لََك فoََ تَْبطَْر وَ  ً َو الدَّ إذا َكاَن  يُْعطَ قَاِعداً لَْم يُْعطَ قَائِما
))َعلَْيَك فَاْصبِرْ 

)١(
.  

تتضح في ھذا النص موسيقى ا�يقاع الناتج من تكرار المقاطع الصوتية عن طريق 

	� �����((((تفنن ا�مام  فقدالسجع؛ ������ �	
������ �	
������ �	
ختيار ا1لفاظ المسجوعة من حيث اتفاقھا في الصيغة افي  ))))�

وطريقة تركيبھا في النسق، فضo عن اختoفھا في الصوت ا1خير؛ ما أضفى على النص خفة 
Zل الجدول ويمكن أ. وجماoا�تين نقف على ذلك من خ:  

  ا�جماليالمعنى   الروي  ا1خيرالمقطع   عدد كلماتھا  الفقرة

الشرف ، باختيار الموت   التاء  ص ح  ١  الَْمنِيَّةُ 
نِيَّةُ   بالعّزة على الحياة في الذلّة   التاء  ص ح  ١  الدَّ

  مة ومناعة النفساالنبل والكر  الoم  ص ح  ١  التَّقَلُّلُ 

لُ    الoم  ص ح  ١  التََّوسُّ

القناعة، فإّن مزيد الطلب Z   النون  ص ح ص  ٣  لَْم يُْعطَ قَاِعداً 
  النون  ص ح ص  ٣  لَْم يُْعطَ قَائِماً   يزيد في الرزق المقّدر

  واZبتoء ا�نعامسنة هللا في   الكاف  ص ح  ٣  يَْوٌم لَكَ 

  الكاف  ص ح  ٣  يَْوٌم َعلَيْكَ 

 oََعتدال  الراء  ص ح ص  ٧  تَْبطَرْ إذا َكاَن لََك فZفي كّل حال سواء في  ا
  الراء  ص ح ص  ٦  إذا َكاَن َعلَيَْك فَاْصبِرْ   الدنيا أو أدبارھا إقبال

  

فo يخفى التلوين الصوتي الحاصل من تغير أصوات الروي في فقار النص؛ إذ جاءت 
، وھذه خاصية Z نجدھا عند أي ا1خريينكل فقرتين ملونة بلون صوتي يختلف عن الفقرتين 


	� �����((((منشئ، فھي من خواص أسلوب ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
فقد تنوعت أصوات الروي في الفواصل . ))))�

أبدع ا�مام في تنويع فقار النص،  وقد]. ر –ك، ر  –ن، ك  –ل ، ن  –ت، ل  –ت : [كما يأتي
؛ ما يجعل النص ] ٦ – ٧، ٣ – ٣ – ٣ – ٣، ١ – ١ – ١ – ١[من حيث عدد الكلمات فجاءت 

على وتيرة واحدة، ومن ثم يكون بعيداً عن الرتابة والملل؛ 1ن اZنتقال من نسق  Z يسير
النص طوال عملية التلقي،  إلىتحريك ذھن المتلقي، وإبقائه منشداً  ينفع فيآخر،  إلىتعبيري 

  .ريالتأثو ا�فھام فيفتحصل غاية النص 

الشرف والحميّة، فا�نسان : أوZھاعدة وقد حث ا�مام في ھذا النص على فضائل 
مة، االنبل والكر: الشريف والّرجل الحمّي يختار الموت بالعّزة على الحياة في الذلّة، وثانيھا

القناعة، فإّن : وثالثھا . ميسور على التّوسل بالمزيد ھنا وھنافالّرجل النبيل يختار اZكتفاء بال
 Z يزيد في الرزق المقّدر، فمن لم يعط وھو قاعد في بيته يكتفي بأجمل الطلب Z مزيد الطلب

في كّل حال، فإذا أقبلت الّدنيا على  اZعتدال: ورابعھا. يعطى بالقيام والكّد وراء الّرزق و مزيده

                                       
  .٥٤٦: نھج البoغة) ١(
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٥٩ 

 

في المعيشة، وإذا ضاق عليه الّزمان  فوZ يسرال والجاه، فo ينبغي أن يبطر ا�نسان ونال الم
)١(وبُلي بالفقر والبؤس، فليصبر حتّى يأتيه الفرج

.  


	� �����((((أھم أدوات ا�مام  منمما سبق بدا أّن السجع ������ �	
������ �	
������ �	
في النغم الصوتي، و موسيقى  ))))�

وإنك لو حاولت إبدال لفظ مسجوع في ھذه البدائع جميعا، بآخر غير مسجوع، . ا�يقاع الداخلي
لعرفت كيف يخبو إشراقھا، ويبھت جمالھا، ويفقد الذوق فيھا أصالته ودقّته وھما الدليل 

بع، الذي يمتزج بالصناعة ضرورة فنية يقتضيھا الط المارة الذكرفالسجع في ا1قوال . والمقياس
امتزاجا، حتى كأنھما من معدن واحد، يبعث النثر شعراً له أوزان وأنغام، ترافق المعنى بصور 

)٢(لفظية من جّوھا ومن طبيعتھا
وZ يفھم من ذلك أن Z فائدة متحصلة من السجع سوى . 

 إظھارن المضمون بالتحسين اللفظي الذي يلمس الشكل الخارجي فقط ، بل له أثر كبير في تكوي

ّن التراكيب المسجوعة في حكم نھج البoغة لھا رنين فإ. هفيالمتلقي والتأثير  إلىالمعنى وحمله 
)٣(في قرارة النفس يھّز ا1فئدة ويأخذ بمجامع ا1لباب

الخروج من  نّ أفضo عما ذكر آنفا من  
فكرة أو من مقام  إلى الخروج من فكرة إلىأخرى يعد منبھا للمتلقي، يشير  إلىوحدة سجعية 

  :ا�تيةستخلص ا1مور ت نأويمكن .  مقام إلى

 إلىعدد من الفقرات يبنيھا على روي معين بآخر، فينتقل  إلىا�مام يخرج من سجع  نّ أ  . أ

 .روي آخر يبني عليه سلسلة أخرى من الفقرات، فقرتين أو أكثر

الفقرات المتتالية التي أتت على حرف واحد في نھايتھا، ينتظمھا محور معنوي  نّ أ .ب
 .واحد

)٤(آخر إلىآخر يرتبط باZنتقال من محور معنوي  إلىالخروج من سجع  نّ أ. ج
.  

  تكرار الكلمة: ثالثا
وقد تكرر اللفظة بعينھا . ھو أن يعيد المنشئ ترديد ألفاظ في الكoم لغاية دZلية أو جمالية

ومجيء ھذا النوع . ن ھذا النوع من التكرار وثيق الصلة بموسيقى ا1لفاظ إو. أو ببعض ألفاظھا
صلة موسيقية افي النثر يزيد من موسيقاه؛ 1ن ا1صوات التي تتكرر في النص تجعله أشبه بف

رة متعددة النغم مختلفة ا1لوان، يستمتع بھا من له دراية بھذا الفن ويرى فيھا المھارة والمقد
؛ إذ إّن إعادة كلمة في النص يعني إعادة ل�صوات بالترتيب الذي أدركه سمع المتلقي، )٥(الفنية

خلق إيقاع  إلىوھذا يمثل تكثيفا ل�صوات وتركيزا عليھا، يولد جمالية في ا1داء؛ 1نه يؤدي 
  .داخلي في النص يسھم في تقوية المعنى

وبھذا يتضح أّن تكرار الكلمة في النص يكسبھا أھمية كبيرة؛ 1نه يسھم في توليد جانبين 
حيث يضفي التكرار جماZ على التركيب؛ 1نه   يمثل عنصرا . الجانب الصوتي: ا1ول: مھمين

بما يضفيه على النص من دZلة . جانب دZلي: الثاني. فاعo في خلق موسيقى ا�يقاع الداخلي
بمعنى جديد، أو غيرھا من الدZZت التي تستفاد  ا�تيانأو التحذير، أو  ا�يضاحتأكيد أو على ال

  . من تكرار الكلمة في سياق النص

                                       
 .٤٨٣،  ٤٨٢/  ٢١: حبيب هللا الخوئي: منھاج البراعة في شرح نھج البoغة :ينظر) ١(

  .٢٨: روائع نھج البoغة: ينظر )٢(

  ٦٥: محمد حسين الجoلي : دراسة حول نھج البoغة :ينظر) ٣(

  .٩٩- ٩٨): رسالة ماجستير( أسلوبيةالسجع القرآني دراسة  :ينظر )٤(

  .٤٣: موسيقى الشعر :ينظر) ٥(
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٦٠ 

 


	� �����((((وقد كان ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
أھمية ھذا ا1سلوب في الكoم ا1دبي؛ لذلك جاءت  إلىملتفتا  ))))�

يمكن لنا أن نشّخص نوعين من التكرار و. حكمه في نھج البoغة زاخرة بھذا النوع من التكرار
ن أأي  ،ما كان تكرارا لفظيا محضا: النوع ا1ول: في الكلمة، ورد استعمالھما في حكم النھج

   .ھو أن يتكرر اللفظ ويتعدد المعنىف: النوع الثاني وأما .يكرر اللفظ والمعنى واحد

  تكرار اللفظ والمعنى واحد: ا%ول

جل تأكيد المعنى وتوضيحه، أو تقريره في نفس المتلقي، التكرار 1ويأتي ھذا النوع من 
فضo عن البعد الجمالي الذي يضفيه على النص، من خoل ا�يقاع الموسيقي الذي يتولد نتيجة 


	� �����((((وقد ورد التكرار اللفظي في حكم ا�مام علي . الترديد الصوتي للبنى الصوتية المتماثلة������ �	
������ �	
������ �	
�(((( 

وإّن لكل . تكرار اZسم، وتكرار الفعل: اZستعمالنتلمس ذلك في نوعين من  كثيرا، ويمكن أن
)١(معناه الذي يدل عليه اZستعمالينمن 

.  

  تكرار ا�سم. ١


	� ((((جاء ھذا النوع من التكرار في نصوص من حكم نھج البoغة، منھا قول ا�مام علي � �	
� �	
� �	
�

ْبُر َصْبَراِن َصْبٌر َعلَى َما تَْكرَ : (())))�������������������� ا تُِحبُّ الصَّ ))هُ َو َصْبٌر َعمَّ
)٢(

.  

وھذا يعني أّن وحداتھا الصوتية قد ترددت في . أربع مرات" صبر"فقد تكررت كلمة 
وھو من عوامل حضور ا�يقاع الموسيقي في النص، الذي يشكل ا1رضية . الكoم بشكل منتظم

حقيقته في الموضعين فالتعّدد في الصبر ھنا تعّدد وصفّى؛ 1ن . المناسبة Zزدھار المعنى
واحدة، فإّن الصبر على ما تكره مقاومة للنّفس تجاه القّوة الغضبية، وحقيقته كّف النّفس عن 

عن القّوة الشھويّة و حقيقته كّف النفس عن  ئعن المحبوب ناش ئالثوران، و الّصبر النّاش
  . اZنطoق إليه


	� �����((((ومنه قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
لَْيَس اْلَخْيُر أَْن يَْكثَُر َمالَُك : ))َخْيِر َما ھَُو؟ فَقَالَ عندما ُسئَِل َعِن الْ  (())�

فَإِْن . كَ َو َولَُدَك، َولَِكنَّ اْلَخْيَر أَْن يَْكثَُر ِعْلُمَك َو أَْن يَْعظَُم ِحْلُمَك، َوأَْن تُبَاِھَي النَّاَس بِِعبَاَدةِ َربِّ 
َ، َوإِْن أََسأَْت اْستَغْ  َ أَْحَسْنَت َحِمْدَت هللاَّ ْنيَا إZَِّ لَِرُجلَْيِن، َرُجٍل أَْذنََب ُذنُوباً . فَْرَت هللاَّ َوZَ َخْيَر فِي الدُّ

)) فَھَُو يَتََداَرُكھَا بِالتَّْوبَِة، َوَرُجٍل يَُساِرُع فِي اْلَخْيَراتِ 
)٣(

.  

في ھذا النص أربع مرات، للتأكيد على ھذا المعنى وتقريره في " الخير"تكررت كلمة 

	� �����((((و قد نفى . ا1وZدي؛ إذ إّن الخير في العرف العامّي ھو كثرة المال و ذھن المتلق������ �	
������ �	
������ �	
أن  ))))�

و ھذا النفي . يكون ذلك خيرا لفنائه و مفارقته، و لما عساه أن يلحق بسببه من الشّر في ا�خرة
 النفيمن ، أو قد يكون المراد اZعتقادقد يكون نفيا حقيقيّا، و المقصود منه تخطئة الناس في ھذا 

. نفي آثار الخير، من كثرة ا1موال و ا1وZد، و أنھا غير مؤثرة في تحصيل السعادة المعنويّة

                                       
اZسم يدل على الثبوت والفعل يدل  إن: فرق اللغويون والبoغيون بين اZسم والفعل في اZستعمال فقالوا) ١(

 أفادنه إف) يجتھد علي - اجتھد : (قولك وأماثبوت اZجتھاد لعلي،  أفاد) علي مجتھد: (ن قولك إعلى الحدوث ، ف

تكرار اZسم في إشاعة معنى الثبوت، وكذا الحال في يزيد  وبحسب ھذاحدوث اZجتھاد له بعد أن لم يكن؛ 
عبد القاھر : ا�عجازدZئل  :ينظر. يزيد في إشاعة معنى الحدوث، في النص الذيتكرار الفعل 

 .١١- ٩:، ومعاني ا1بنية١٧٤:الجرجاني

  .٤٤٧: نھج البoغة) ٢(

  .٤٨٤: المصدر نفسه )٣(
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٦١ 

 


	� �����((((وقد فسّر ������ �	
������ �	
������ �	
الخير بكونه كثرة العلم ، وِعظَم الِحلم، و مباھاة الناس بعبادة هللا بإخoص،  ))))�

في أمرين، وذلك أّن ا�نسان  ثّم حصر خير الدنيا. وحمده على توفيقه للحسنة واستغفاره للسيّئة
الحسنات، أو  Zكتسابإّما أن يشتغل بمحو السيّئات، ويتدارك فارط ذنوبه، فيعّد نفسه بذلك 

  . الحسنات فيھا بإيجاديشتغل 


	� �����((((ومن ذلك أيضا قوله ������ �	
������ �	
������ �	
تَْعلِيِم  َمْن نََصَب نَْفَسهُ لِلنَّاسِ إَِماماً فَْليَْبَدْأ بِتَْعلِيِم نَْفِسِه قَْبلَ : (())))�

 oَْج ِ�بُھَا أََحقُّ بِاْ ِل ِمْن ُمَعلِِّم َغْيِرهِ َوْليَُكْن تَأديبهُ بِِسيَرتِِه قَْبَل تَأديبِه بِلَِسانِِه َوُمَعلُِّم نَْفِسِه َوُمَؤدِّ
بِِھمْ  )) النَّاسِ َوُمَؤدِّ

)١(
. 


	� �����((((كرر ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
في ھذا النص ألفاظ التعليم والتأديب، للتأكيد على أھمية ھذين  ))))�

، ] معلِّم –تعليم ، معلِّم  - تعليم [أربع مرات " التعليم"فقد كررت ألفاظ . المعنيين في حياة الناس
، فضo عن ] مؤدِّب - تأديب ، مؤدِّب  - تأديب [ فقد كررت أربع مرات " التأديب"وكذا ألفاظ 

كما أّن تكرار ھذه ا1لفاظ في  سياق النص . تدل باZلتزام على التعليم والتأديب "إماما"أّن كلمة 
المعاني الثانوية وتدور حوله ، بوصفھا  إليهيشيع جواً إيقاعيا يشكل بؤرة المعنى الذي تنجذب 


	� �����((((فكoم ا�مام . الروافد التي تشكل المعنى العام للنص������ �	
������ �	
������ �	
: منھا أوZ: أمور عدة إلىيرشد  ))))�

برياضتھا بما يعلم من  أيينبغي على من جعل نفسه في موقع المسؤولية البدء بتعليم نفسه، 
ا�داب، لتكون أفعاله و أقواله موافقة لعلمه؛ 1ن الناس أقرب إلى اZقتداء بما يُشاھَد من ا1فعال 

ل تأديبه لھم بلسانه؛ أرشده إلى البدء في التعليم بالسيرة قب: الثاني .و ا1حوال منھم با1قوال فقط 
و معلم نفسه "حقيقة مھمة، فقال  إلىثم أرشد . 1ن الفعل أدل على حال ا�نسان من القول

و ھذا حق 1ن من علّم نفسه محاسن ا1خoق "  ومؤدبھا أحق با�جoل من معلم الناس ومؤدبھم
من علم نفسه و ء منه،  وأما  تعليم الناس ذلك، و ھو غير عامل بشي تعاطىأعظم قدرا ممن 

  .علم الناس فھو أفضل و أجل ممن اقتصر على تعليم نفسه فقط 

لقي لما تا مھما في تقوية المعنى وتوكيده، في ذھن المأثروبذلك يتضح أّن لتكرار اZسم 
  .لoسم من دZلة على الثبوت والدوام

  تكرار الفعل. ٢


	� �����((((ة من حكم نھج البoغة، منھا قوله وقد جاء ھذا النوع من التكرار في موارد عدّ ������ �	
������ �	
������ �	
�(((( :

)) ُ ُ َما بَْينَهُ َوبَْيَن النَّاسِ، َوَمْن أصلَح أمر آِخَرتِِه أصلَح هللاَّ ِ أصلَح هللاَّ  َمْن أصلَح َما بَْينَهُ َو بَْيَن هللاَّ

))لَهُ أمر ُدْنيَاهُ 
)٢(

.  

التكرار للفعل فيه دZلة أربع مرات، وھذا " أصلح"ر الفعل ايoحظ في ھذا النص تكر
 ً وإن كان داZ على المضي بيد أّن مجيئه في " أصلح" بعد آن ، فالفعل  على الحدوث المتجدد آنا

، ويضفي عليه دZلة على التجدد والحدوث، اZستقبال إلىسياق الجملة الشرطية يحّول دZلته 
ما بينه  إصoحف .من ا1موروھذا التجدد يقتضي الدوام واZستمرار في العمل بإصoح ما فسد 

و بين ّهللا يكون بالتقوى، المستلزم لرضاه تعالى، ولّما كان من تقواه إصoح قّوتي الشھوة و 
الغضب اللّذين ھما مبدءا الفساد بين الناس، ولزوم العدل فيھما، كان من لوازم ذلك ا�صoح، 

الناس دنياھم، و كذلك من لوازم إصoح أمر ا�خرة، عدم مجاذبة . إصoح ما بينه و بين الناس
                                       

  .٤٨٠: نھج البoغة )١(

  .٤٨٣: المصدر نفسه )٢(
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٦٢ 

 

من  ھيوالكّف عن الَشَره فيما بأيديھم منھا، مع مسالمتھم ومعاملتھم بمكارم ا1خoق، الّتي 
و ميلھم إلى من كان كذلك، وإقبالھم عليه بالنفع  انفعالھموذلك مستلزم . إصoح أمر ا�خرة

)١(الهوبحسب ذلك يكون صoح دنياه، بكفالة رزقه وتحسين أحو. والمعونة وكّف ا1ذى
.  


	� �����((((ومن ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
َعاَء لَْم يُْحَرِم (( : ))))� ً َمْن أُْعِطَي الدُّ ً لَْم يُْحَرْم أربعا َمْن أُْعِطَي أربعا

َجابَةَ َوَمْن أُْعِطَي التَّْوبَةَ لَْم يُْحَرِم اْلقَبُوَل وَمْن أُْعِطَي اZِْستِْغفَاَر لَْم يُْحَرِم اْلَمْغفَِرةَ  ِ�ِطَي َوَمْن أُعْ اْ
يَاَدةَ  ْكَر لَْم يُْحَرِم الزِّ ))الشُّ

)٢(
.  

بلفظه خمس مرات، " أعطي"ر الفعل الماضي المبني للمجھول ايoحظ في ھذا النص تكر
وان مجيء " عطيأ"نه أ1ن معنى ذلك  ؛"لم يحرم"وتكرره بمعناه خمس مرات أيضا بقوله 

وھذا . على التجدد والحدوثفي سياق الجملة الشرطية يضفي عليه دZلة " عطيأ"الفعل 
ا يؤديه من تلوين في ا�يقاع مّ اللفظ ومن ناحية المعنى، فضo ع التكرار للفعل من ناحية

الموسيقى للنص، فإنه يوجه دZلة النص على معنى مركزي ھو العطاء المتجدد من مصدر 
، وھيأ له أبواب فاض الوجود على ا�نسان ووھبه أسباب التكاملأالعطاء وھو هللا تعالى، الذي 

فإذا استعملھا ا�نسان بإخoص كان كّل منھا سببا في إعداد النفس لقبول صورة . إليهالتقرب 
عطاه أعطاه التوبة لقبولھا منه، وأفأعطاه الدعاء �جابته، و . الرحمة ا�لھيّة من واھبھا

  .د في عطائهعطاه الشكر لكي يزيأاZستغفار لكي يغفر له الذنوب التي اقترفتھا يده، و 


	� �����((((ومن صور التكرار بالفعل أيضا قوله ������ �	
������ �	
������ �	
إِنَّ ھَِذهِ اْلقُلُوَب تََملُّ َكَما تََملُّ ا1َْْبَداُن : (())))�

))فَاْبتَُغوا لَھَا طََرائَِف اْلِحَكمِ 
)٣(

. 

حالة الملل، التي قد تصيب  إلىوھذا التكرار يشير . مرتين" تََملُّ  "فقد تكرر الفعل 
وھي حالة متجددة لدى الناس في كل ا1وقات؛ لذا جعل ا�مام . ا�نسان نتيجة النظر والتفكير

))))����� �	
������ �	
������ �	
������ �	
�(((( �طoع على طرائف الحكمة ولطائفھا وغرائبھا طريق القضاء على حالة الملل، با

تجدد الحدث، الذي يدل تكرار الفعل في النص حالة من  يشيعھذا  بحسبو. المعجبة للنفس
عليه، وحدوثه آنا بعد آن، فضo عن ا�يقاع الموسيقي الذي يحدثه، والذي يوجه بوصلة النص 

 .المعنى المطلوب إلى

  ختلفتكرار اللفظ والمعنى م: الثاني

"اللفظ واحداً والمعنى مختلفاً ] فيه[يكون "وھذا النوع من التكرار الذي 
)٤(

يمثل عنصراً . 
من عناصر الثراء المعنوي، فضo عن الدور الجمالي الذي يقوم به، والذي ينشأ من إيقاع البنى 

  . الصوتية المكررة

بأنه  الجناس، الذي يُعّرف ومن أبرز فنون البديع التي تتوافر على ھذا النمط من التكرار
)٥(ختoفھما في المعنىاواللفظ تشابه اللفظتين في 

ما " لوان التكرار، وله أمن  لون وھو،  

                                       
  .٥/٢٨٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج البoغة :ينظر) ١(

  .٤٩٤: نھج البoغة) ٢(

  .٤٨٣: المصدر نفسه )٣(

  .٢٦٢/ ١: المثل السائر) ٤(

  . ٩٧/ ١: علي بن معصوم المدني: البديع أنوار الربيع في أنواع: ينظر) (٥
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٦٣ 

 

"للتكرار من تأكيد النغم وتقويته
اللفظي، وھو  اZشتراك؛ 1ن جوھر الجناس أساساً يقوم على )١(

إنّه يعني استعادة ترديدات صوتية  إذ ؛)٢( يسلك فيما يراد بالتكرار من تقوية نغمية لجرس ا1لفاظ
بدرجات متفاوتة في الكثافة، فتولّد إيقاعا بنسب زمانية منتظمة، في كلمات أو جمل مختلفة 

)٣(داخليا في النص، له أثر مھم  في تأكيد المعنى وإظھاره بشكل جلي
.  

الجانب الصوتي ا�يقاعي يكاد يكون ھو الركيزة التي يعتمد عليھا الجناس، فالكلمتان  إن
ل كلمة حيز مكاني المتجانستان ھما في الواقع إيقاعان موسيقيان، ترددا في مساحة النص؛ فلك

. تملؤه بحروفھا المخطوطة، وحيز زماني تستغرقه بنطق ھذه الحروف ووقعھا على ا1ذن

بوقع ا1صوات وعددھا، يقومان مقام العين  وا�حساسالمستمع، فا1ذن  إلىوحين تنتقل الكلمة 
الحيز  إلىاس وZ يُلتفت في الجن. Z بالقراءةإفي تقدير الحيز المكاني للكلمة، الذي Z يدرك 

المكاني بقدر ما يُھتم بالحيز الزماني، فكل كلمة تستغرق عددا من الثواني في نطقھا بعدد 
)٤(أصواتھا

وإّن التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثo كامo أو ناقصا تطرب ." 
"له ا1ذن وتھتز له أوتار القلوب

)٥(
.  

التي ترتكز على القيم الصوتية الخالصة التي تفرز يعد الجناس من المنبھات ا1سلوبية و
؛ إذ إّن القيمة الفنية في الجناس تتمثل باعتماده )٦(إيقاعات معينة ذات تناسب صوتي أو دZلي

على بنية تحقق قوة التعبير، خoل اصطدامھا بالمبدأ الذي يـرى أّن لكل مفھـوم منطوقا واحـدا 
نه أمـام أسان في المستوى الصوتي، حتى يتوھم المتلقي Z غير، إذ يتقارب اللفظان المتجان

عمل فكـره توصل إلى أمعنى مكرر أو لفـظ مردد، Z يجنى منه غير التطويل والسآمة، فإذا ما 
)٧(غاية ھذه البنية أو ھذا اللفظ ، فيجد نفسه أمام معنى مستحدث يغاير ما سبقه كل المغايرة

 .  

كمن في مراعاة البعد النفسي، وان يكون ذا مسار فني، لذا يمكن القول إّن سحر الجناس ي
إقامة مقارنة تتبعھا مفارقة، ا1ولى ناتجة عن تشابه اللفظين والثانية ناتجة من  إلىيدفع المتلقي 

)٨(وھذا الجھد الذي يبذله المتلقي، ينتج ھذه المتعة النفسية التي تتبع الجناس. اختoف المعنيين
 .

اً حاضر الذھن، ما ظأن يكون يق Zبّد مننص ويتذوقه بصورته الصحيحة، فالمتلقي لكي يفھم ال
  .يتطلب منه جھدا كبيراً في فھمه وتذوقه 

ضرب من ضروب التكرار المؤكد للنغم، من خoل التشابه الكلي أو الجزئي  ّن الجناسإ
فاختيار ا1ديب لمتواليات ا1لفاظ التي يكثر فيھا الترديد الصوتي، ھو 1جل . في تركيب ا1لفاظ 

خلق مواءمة تعبيرية بين اللفظ ودZلته في الحالتين، من خoل ما يثيره الجرس من انسجام بين 
)٩(اللفظي ومدلوله على المعنى في السياق نغم التشابه

ن تجانس ا1لفاظ في نص ما يخلق إذ إ. 
إيقاعا وجرسا موسيقيا مؤثرا في المتلقي، يحقق عنصر المفاجأة بالنسبة للمتلقي، نتيجة لتشابه 

                                       
  ٢/٢٣٣: عبد هللا الطيب: فھم أشعار العرب إلىالمرشد ) ١(

 .٢٧٠: جرس ا1لفاظ و دZلتھا :ينظر، و ١/٨٣: معجم المصطلحات البoغية وتطورھا :ينظر) (٢

 .١٢:سيد خضر.د: لغة العربيةي في الا�يقاع التكرار، و١٢٣، ١٢٢:بoغة الخطاب وعلم النص :ينظر) ٣(

  . ٨٦، ٨٣: سلطان منير. د: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٤(

  .١٦٩: عبد الفتاح Zشين.د :نآالبديع في ضوء أساليب القر) ٥(

  .١٣٧: جدلية ا�فراد والتركيب :ينظر) ٦(

  .١٧٠:القرآن، والبديع في ضوء أساليب  ٥٣: سعد أبو الرضا : في البنية والدZلة :ينظر) ٧(

  .٣٧٧: رجاء عيد. د: المذھب البديعي في الشعر والنقد :ينظر) ٨(

ماھر مھدي ھoل، .د :)بحث( بين النظرية والتطبيقا1سلوبية الصوتية  ، و ٢٨٤: جرس ا1لفاظ  :ينظر) ٩(
 .  ٧٥ : م١٩٩٢، ١٢جلة آفاق عربية،عم
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)١(ا1لفاظ في الشكل واختoفھا في المضمون
النص من غاية،  منشئوھذا جلُّ ما يسعى إليه . 

تحدث في نفس المتلقي متعة ولذة تعشقھا  وفاظ المتجانسة وسيلة فّعالة في نقل المعنى، تكون ا1ل
  .وا�ثارة  اZستجابةا1ذن التي ھزھا ھذا الترديد ل�صوات فأحدث فيھا نوعاً من 

Z إالبراعة ، وقد Z يقدر عليه  إن مثل ھذا ا1سلوب في نظم الكoم يتطلب المھارة و
)٢(سة مرھفة في تذوق الموسيقى اللفظيةا1ديب الذي وھب حا


	� �����((((قد أدرك ا�مام علي و .������ �	
������ �	
������ �	
�(((( 

لديه، لذلك جاء  اZستجابةفي إيصال المعنى وفي إثارة المتلقي وإحداث ته أھمي و ذا الفنھ قيمة

	� �����((((كoمه ������ �	
������ �	
������ �	

	� ))))في الحكم والمواعظ زاخراً بأسلوب الجناس في أنماطه المختلفة، رغبة منه  ((((�� �	
� �	
� �	
�

 .هفيفي جذب المتلقي والتأثير  ))))��������������������

ركناه متفقين لفظا مختلفين معنى، Z تفاوت في تركيبھما وZ "ما كان  ومن أنواع الجناس
"اختoف في حركاتھما

إذ يصل التشابه واZتفاق إلى  ؛"الجناس التام"، وھو ما يطلق عليه )٣(
"أعلى أنواع الجناس"النوع ، ويمثل ھذا )٤(حّد الكمال في اللفظ والوزن والحركة

)٥(
قيمة من  

؛ 1نه يمثل ترديدا لبنى صوتية بعينھا متفقة في )٦(جھة ا�يقاع والدZلة، فھو تكرار �يقاع تام
  . اللفظ مختلفة في المعنى


	� �����((((ومن الشواھد على ھذا النوع من الجناس في حكم نھج البoغة، قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
�(((( :

رِّ َشرٌّ ِمْنهُ فَاِعُل اْلَخْيِر خَ (( ))ْيٌر ِمْنهُ َو فَاِعُل الشَّ
)٧(

.  

إذ جاءت ھذه " شر"و" الشر" وقوله " خير"و " الخير"النص قوله  افالشاھد في ھذ
وفي . ا1لفاظ متجانسة تجانسا تاما من جھة اللفظ ، ولكنھا مختلفة فيما بينھا من جھة دZZتھا

استعمال لفظة " ن إھا، فنفسفي تكرار ا1لفاظ  مألوفنوع من الخرق للنمط ال اZستعمالھذا 
"واحدة في معنيين مختلفين، فيه مفاجأة تثير الذھن وتنبھه، فيزداد وضوح إدراكه للمعنى

)٨(
 .

ً داZ على كل أمر حسن وخلق فاضل، أما " خير"فقد تكرر لفظ  مرتين، جاء في ا1ولى اسما
مرتين، جاء في ا1ولى داZ على " شر"فظ وكذا تكرر ل. الثاني فھو اسم تفضيل بمعنى أفضل 

وإنما كان فاعل الخير خيراً من الخير وفاعل الشر . ما الثاني فھو من أسماء التفضيلأ السوء، و
شراً من الشر؛ 1ن الخير والشر ليسا عبارة عن ذات حية قادرة، و إنما ھما فعoن أو فعل 

التي يصدران عنھا، لما انتفع أحد بھما وZ  فلو قطع النظر عن الذات الحية القادرة. وعدم فعل
  .فالنفع والضرر إنما حصo من الحي الموصوف بھما، Z منھما على انفرادھما. استضر


	� �����((((ومن الجناس التام أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
تِهِ : (( ))))� ُجِل َعلَى قَْدِر ِھمَّ ))قَْدُر الرَّ
)٩(

    

والوجاھة من رفعة رتبة و  اZعتبارجاء في ا1ولى بمعنى . مرتين" قَْدر" فقد تكرر لفظ 

                                       
  .١٥٨: مستويات السرد الوصفي :ينظر )١(

  .٤٣: موسيقى الشعر :ينظر )٢(

  ٢٠: صoح الدين الصفدي: الجناس في علم البديعجنان ) ٣(

 .١٤٦:جدلية ا�فراد والتركيب :ينظر) ٤(

  ٢٠: جنان الجناس) ٥(

  .٧٦: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٦(

  .٤٧٤: نھج البoغة) ٧(

  .٣٤: البديع والتوازي )٨(

  .٤٧٧: نھج البoغة) ٩(
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٦٥ 

 

فإن اعتبار ا�نسان . ما في الثانية فقد جاء بمعنى المقدار و المقياسأ، واحتقارتبجيل أو خّسة 
فعلّو الھّمة ھو أن Z يقتصر على بلوغ غاية من . وموقعه من لوازم علّو ھمته أو دناءتھا

ھا، مّما ھو أعظم قدرا و أجل ء، الّتي يزداد بھا فضيلة و شرفا حتّى يسمو إلى ما ورا1مورا
أن يقتصر على ف دناءتھاأو  الھمة صغر أماو .خطرا، و يلزم ذلك نبله و تعظيمه و مدحه

  . و بحسب ذلك يكون صغر خطره و قلّة قدره ا1مورمحقّرات 

بھذا النوع من التكرار، الذي يثري المعنى نه ليس لكل أحد أن يأتي أ في و Z ريب
فضo عن البعد الجمالي الذي يوفره تردد البنى الصوتية ذاتھا، وما تحدثه من أنغام . ويقويه


	� �����((((أّن ما توافر لشخصية ا�مام علي  إZ ،بھى صورةأموقعة، تساعد على إيصال الفكرة ب������ �	
������ �	
������ �	
�(((( 

فھي تصدر . دون عناء أو تكلفمن من أدوات البoغة والبيان، جعله قادراً على أن يأتي بذلك 
 .عن روح طبعت على حب كل ما ھو جميل

ما نقصت فيه حروف أحد اللفظين عن ا�خر، مع اتفاق الباقي في " ومن أنواع الجناس
"النوع والھيأة والترتيب

)١(
ف الركنين في عدد الحروف 1ن اختo ؛"الجناس الناقص"سمي و . 

؛ 1ن اZختoف "الزائد"مكن أيضا أن يسمى محالة، وي Z خرا�يلزم منه نقصان أحدھما عن 
حتما، بحيث إذا سقط الحرف الزائد كان  خرا�في عدد الحروف يلزم منه زيادة أحدھما على 

لنقصان التشابه بين  وتسميته بالناقص أولى؛. ، فحصل منه تجانس تامخرا�الباقي مساويا للفظ 
)٢(ركنيه بسبب اختoفھما في عدد الحروف

وقد ورد ھذا النوع من الجناس في حكم نھج . 

	� �����((((، أحدھما في قول ا�مام  البoغة مرتين فقط������ �	
������ �	
������ �	
))اْلھَمُّ نِْصُف اْلھََرمِ : (())))�

)٣(
.  

رفا عند ، بنقصان اللفظ ا1ول ح"الھرم"و " الھم" وقع الجناس الناقص بين اللفظين
وھذا اZختoف في عدد الحروف في اللفظين، أنتج . مقابلته باللفظ الثاني وھو حرف الراء 

اختoفاً في زمن ا�يقاع بين البنيتين الصوتيتين، فتكون الكلمة ا1ولى أقصر زمنا في نطقھا من 
)٤(ىا1خر

كل منھما، ّن ھذا اZختoف في عدد الحروف أكسب اللفظتين اختoفا في دZلة وإ. 
)٥(ھو الُحْزن، و جمعه ھُموم: فالھَمُّ 

)٦(فھو أْقصى الِكبَر: الھََرم وأما 
ولعل اZشتراك في بقية .  

ھو تعب وضعف " الھم"فإّن . الوحدات الصوتية يجعل بين اللفظتين نوع اتحاد في الدZلة
عب وان التعب النفسي سبب في حصول الت. فھو تعب وضعف جسدي" الھرم"نفسي، أما 

إّن الھرم إّما طبيعّى وإّما لسبب من خارج وھو : "قال ابن ميثم البحراني. والضعف الجسدي
"قسم من أسباب الھرمو. فھو إذن قسيم للسبب الطبيعىّ  الھّم و الحزن و الخوف المستلزم له

)٧(
.  


	� �����((((للجناس الناقص في قوله  ا1خروقد ورد الشاھد ������ �	
������ �	
������ �	
ِحيِد َو اْلَعْدِل عندما ُسئَِل َعِن التَّوْ  ))))�

))التَّْوِحيُد أZََّ تَتََوھََمهُ َو اْلَعْدُل أZََّ تَتِھَمهُ : (( فَقَالَ 
)٨(

.  

                                       
. د: فن البديع :ينظر، و ٤٩٢/ ٢: الرحمن حسن الميدانيعبد : البoغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھا) ١(

  .١١٦:محمود احمد المراغي. د: ، و علم البديع١١٥: عبد القادر حسين

  .٩٣: علي الجندي: فن الجناس :ينظر )٢(

 .٤٩٥: نھج البoغة) ٣(

 .٧٧: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٤(

  .٦١٩/ ١٢ ،)ھمم(مادة  :لسان العرب :ينظر )٥(

  .٦٠٧/ ١٢ ،)ھرم(مادة  :المصدر نفسه :ينظر )٦(

 .٣١٩/ ٥: شرح نھج البoغة) ٧(

  .٥٥٨: نھج البoغة) ٨(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٦٦ 

 

إذ ترددت الوحدات الصوتية " تتھمه"وقوله " تتوھمه"فقد وقع الجناس الناقص في قوله 
وقد ولدت . ين، لكن مع اختoف في الثاني عن ا1ول بنقص في عدد حروفهتفي كo اللفظ نفسھا

ھذه اZستعادة ل�صوات في اللفظتين إيقاعا متوازنا تردد في مساحة النص إZ أنّه ليس ترديدا 
يلبي  وا�يقاع المتباين،  إلىوإّن ھذا النقص في إيقاع الجناس الناقص يلبي حاجة النفس . تاما

)١(ا�يقاع الواحد المتكرر إلىاجتھا الجناس التام ح
ّن اZختoف بين اللفظين في عدد وإ .
تخيَّله و تمثَّلَه، كان في الوجود أو لم : ءَ  الحروف ولد اختoفا في دZلة كل منھما فتََوھََّم الشي

)٢ (ه ما نُسب إليهظننُت في: فأصلھا الُوھَمةُ من الَوْھم والتُّھَمةُ الظن، اتَّھَْمتُه: التُّھَمةُ  وأما. يكن
 .

إذ إّن التوحيد الحقيقي � تعالى أZ يتوھمه العبد جسما أو صورة أو في جھة مخصوصة، 
العدل فأن Z  وأما. فاستلزم ذلك أّن من أجرى عليه حكما وھميّا فليس بموّحد له على الحقيقة

   .ا Z يطيقهيتھّمه العبد أنّه يجبره على القبيح ثّم يعاقبه عليه، أو أنّه يكلّفه م

ما اختلف فيه اللفظان في ھيأة الحروف، واتفقا في نوعھا وعددھا " ومن الجناس
)٤(ىا1خرإحدى الھيأتين عن  Zنحراف ؛"جناس التحريف"، وسمي )٣"(وترتيبھا

 .  


	� �����((((ومن الشواھد التي جاءت على وفق ھذا النوع من الجناس، قول ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
وقَْد  ))))�

وا بَْيَن يََدْيِه، فَقَالَ  لُوا لَهُ واْشتَدُّ اِم َدھَاقِيُن ا1َْْنبَاِر، فَتََرجَّ َما ھََذا الَِّذي : (( لَقِيَهُ ِعْنَد َمِسيِرهِ إِلَى الشَّ
ِ َما يَْنتَفُِع بِھَ : َصنَْعتُُموهُ فَقَالُوا ُخلٌُق ِمنَّا نَُعظُِّم بِِه أَُمَراَءنَا، فَقَالَ  َذا أَُمَراُؤُكْم، َو إِنَُّكْم لَتَُشقُّوَن َو هللاَّ
))َعلَى أَْنفُِسُكْم فِي ُدْنيَاُكْم  َو تَْشقَْوَن بِِه فِي آِخَرتُِكمْ 

)٥(
.  

إذ جانس بين الفعلين في نوع الحروف " تَْشقَْونَ "وقوله " تَُشقُّونَ "فالشاھد فيه قوله 
ذا اZختoف في ھيأة الحروف أدى وھ. وعددھا وترتيبھا، ولكن وقع اZختoف في حركاتھما

)٦(اZختoف في درجة ا�يقاع بينھما إلى
و ھذا اZختoف في درجة ا�يقاع يتبعه اختoف في . 

)٧(من الَمَشقّة و ھي الشدة، َشقَّ ا1َمُر َمشقّة أَي ثَقُل" تَُشقُّونَ "دZلة الكلمة أيضا، فقوله 
 وأما. 

قاُء " تَْشقَْونَ "قوله  دةُ و الُعْسرةُ فھي من الشَّ قاوةُ ضدُّ السعادة، وھي الشِّ )٨(و الشَّ
 أبيقال ابن . 

فنھاھم عن ذلك و قال إنكم تشقون به على أنفسكم لما فيه من تعب ا1بدان و : "الحديد في شرحه
تخضعون للوZة كما زعمتم أنه خلق و عادة لكم خضوعا تطلبون به . تشقون به في آخرتكم
"لة فيھا، و كل خضوع و تذلل لغير هللا فھو معصيةالدنيا و المنافع العاج

)٩(
 .  


	� �����((((    ومن ذلك أيضا قوله������ �	
������ �	
������ �	
ْبُت َوZَ َضلَْلُت َوZَ ُضلَّ بِي: (())))� ))َما َكَذْبُت َوZَ ُكذِّ
)١٠(

.  

ْبتُ "َو " َكَذْبتُ " فقد وقع الجناس بين الفعلين  ". Zَ ُضلَّ "َو " َضلَل" ، و بين الفعلين "ُكذِّ

أّن بين ألفاظه جناسا تاما؛ Zتفاق ا1لفاظ في  - 1ول وھلة  - وإّن الذي يطالع ھذا النص يتصور 

                                       
  .٨٢: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ١(

  . ٦٤٣/ ١٢ ،)وھم(مادة  :لسان العرب :ينظر )٢(

  .٤٩١/ ٢: البoغة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھا) ٣(

 .٨٧: وفن الجناس ،٢١٢ :عبد العاطي عoم: دراسات في البoغة العربية  :ينظر )٤(

  .٤٧٥: نھج البoغة ) ٥(

  .٧٧: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٦(

 .١٨٣/  ١٠ ،)شقق(مادة  :لسان العرب :ينظر )٧(

  . ٤٣٨/ ١٤ ،)شقا(مادة  :المصدر نفسه :ينظر )٨(

  .١٥٦/ ١٨: شرح نھج البoغة) ٩(

 .٥٠٢: البoغةنھج ) ١٠(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٦٧ 

 

نوع الحروف وعددھا وترتيبھا، بيد أنّه حين يدقق النظر يجد اختoفا بينھا بالحركات ، فيبحث 
ذة في التعاطي مع النص، عن اZختoفات الدZلية الدقيقة بين اللفظين المتجانسين، فيجد متعة ول


	� �����((((ھو نفي لصدور الكذب منه " ما َكَذْبتُ "فقوله . دZلته بوضوح تام إلىو يتوصل ������ �	
������ �	
������ �	
�((((  ،

ْبتُ "وقوله  
	� ����((((أخبر من رسول هللا نفى أن يكون قد " وZ ُكذِّ� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
بخبر كاذب؛ 1ن أخباره  ))))�

))))���� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
Zَ "نفي للتيه وعدم الھداية عن نفسه، وقوله" َوZََضلَْلتُ " قوله  وأما. صادقةكلھا  ))))�

أي لم يضللني مضلل عن الصدق والحق؛ 1نه كان يستند في إخباره عن الغيوب إلى " ُضلَّ بِي

	� ����((((رسول هللا � �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
 . وھو منزه عن إضoله وإضoل أحد من المكلفين ))))�


	� �����((((أيضا قوله  هومن������ �	
������ �	
������ �	
طاً : (())))� ))Zَ تََرى اْلَجاِھَل إZَِّ ُمْفِرطاً أو ُمفَرِّ
)١(

.  

ً " وقع الجناس بين اللفظين  طاً "وقوله " ُمْفِرطا ، وھو وان لم يكن جناسا تاما، إZ أّن " ُمفَرِّ
oيقاع الذي يحدثه جرس أصوات اللفظتين يكاد يكون متماث�بينھما في  قليلوھذا اZختoف ال. ا

فالُمْفِرط ھو الُمسرف في العمل، . كل واحدة منھما دZلتھا الخاصة بھا أكسبا�يقاع، ھو الذي 
ر في العمل أماو . ء جاوز قَْدَره فھو ُمْفِرط  وكلُّ شي ط فھو المقصِّ و رعاية العدالة في . الُمفَرِّ

فإذا كان ا�نسان جاھZ ،o يقدر على رعاية . ا1مور، يحتاج إلى علم واسع و دقّة نظر عميق
يتجاوز الحّد فيكون مفرطا أو يقف دونه فيكون مفّرطا و ، فإنه ا1مورلعدالة واZستقامة في ا

)٢(مقّصراً 
 .  

ما توافق فيه اللفظان المتجانسان في الحروف ا1صلية مع الترتيب " ومن أنواع الجناس
"أصل المعنى واZتفاق في

)٣(
  ".جناس اZشتقاق" وسمي . 

، فمن أمثلة ذلك قول عّدةوقد ورد ھذا النوع من الجناس في حكم نھج البoغة في موارد 

	� �����((((ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
ُب اْلَمنِيَّةَ َويُبَاِعُد ا1ُْْمنِيَّةَ : (())))� ُد اْ�َماَل َويُقَرِّ ْھُر يُْخلُِق ا1َْْبَداَن َويَُجدِّ ))الدَّ

)٤(
.  

وقد اتفقا في ". ا1ُْْمنِيَّةَ "و " اْلَمنِيَّةَ "ن وقع جناس اZشتقاق في ھذا النص بين اللفظي
وھذا اZتفاق في البنى الصوتية يولد ". الميم والنون والياء"الحروف ا1صلية للكلمة، وھي 

إيقاعا منتظما يضفي جماZ على الكoم ، ويزيد المعنى بھاء ووضوحا؛ 1نه غير منفصل عن 

	� �����((((ا�مام  أبدعوقد . المعنى بل ھو تابع له ومن أجله������ �	
������ �	
������ �	
في صياغة النص بالجمع بين  ))))�

، فا�سناد في فقرات النص إسناد حقيقي؛ 1ن انكسار الدھر إلىالمتناقضات وإسناد ذلك كله 
ا1بدان و بليھا معلول لھذه العوامل الزمنية، من المرض و العمل و الحوادث و تأثر المشاعر، 

)٥(بعاد ا1منية فمنھا تقريب المنيّة وھي الموت، ومنھا إ
فكلّما دخل ا�نسان في ما يقرب من . 

الشيخوخة و الھرم، تكثر أمانيه على بعدھا؛ 1نه يمنع منھا رويدا رويدا، وا�نسان حريص 
أن يكون ا�سناد  منo بّد ف هنفسعلى ما منع، و لو كان المقصود من الّدھر الزمان المنصرم 

  .في الجمل مجازيا

                                       
  .٤٧٩: نھج البoغة )١(

  .٢١/١٠٥: منھاج البراعة في شرح نھج البoغة :ينظر) ٢(

  .١١٤:فن الجناس) ٣(

  .٤٨٠: نھج البoغة) ٤(

 :ينظر. من التََّمنِّي وھو تََشھِّي ُحُصوِل ا1َمر الَمْرغوب فيه و حديُث النَّفْس بما يكون و ما Z يكون ا1منية) ٥(

 .١٥/٢٩٤ ،)مني(مادة   :لسان العرب



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٦٨ 

 

ُ َعْوَراتِھَا َوZَ تَْغفُْل فَلَْسَت بَِمْغفُوٍل : ((أيضا تهومن أمثل ْرَك هللاَّ ْنيَا يُبَصِّ اْزھَْد فِي الدُّ
))َعْنكَ 

)١(
.  

فقد وقع بين اللفظين جناس اZشتقاق، فھما من " َمْغفُول"و " تَْغفُلْ " الشاھد فيه قوله 
وZ ريب أّن تكرار الوحدات الصوتية بعينھا وترددھا على ا1ذن، ". غفل"أصل واحد، وھو 

لّما كانت ف. ، وترغب في معرفة دZZته ومعانيهإليهيجعل المتلقي يتفاعل مع النص وتميل نفسه 
عيوبھا عن إدراك محبّيھا، كان بغضھا و الزھد فيھا رافعا لذلك  Zستتارة الدنيا مستلزمة محبّ 

ّم نفّر عن الغفلة فيھا عّما ث. الستر، كاشفا لما تحته من عيوبھا؛ فأمر بالزھد فيھا لھذه الغاية
ول ھا، فقال Z تغفل عن نفسك فإن أحق الناس وأوZھم أZ يغفل عن نفسه من ليس بمغفءورا

)٢(عنه ومن عليه رقيب شھيد يناقشه على الفتيل والنقير
 .  


	� �����((((ومن ذلك أيضا قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ْنيَا َداُر ِصْدٍق لَِمْن َصَدقَھَا َو َداُر َعافِيٍَة لَِمْن فَِھَم : (( ))))� إِنَّ الدُّ

َد ِمْنھَا َو َداُر َمْوِعظٍَة لَِمِن اتََّعظَ  ))بِھَا َعْنھَا َو َداُر ِغنًى لَِمْن تََزوَّ
)٣(

.  

فقد وقع جناس اZشتقاق بين ھذين اللفظين، فھما " وَصَدقَھَا، ِصْدق " الشاھد فيه قوله 
فقد جانس بينھما وھما " َمْوِعظَة ، و اتََّعظَ " ، وكذلك قوله ) صدق(أصل واحد ھو  إلىينتميان 

، إZ أّن وھذا التكرار ل�صوات وان كان يضفي جماZ على النص). وعظ(من أصل واحد ھو 
المoحظ أّن ا�مام لم يكن يأتي به لمجرد الزخرفة اللفظية، بل عندما استدعاه المعنى وتطلبه 

بالجناس  في الفقرة ا1ولى ولم يأتِ " و َصَدقَھَا، ِصْدق "السياق؛ لذا نراه قد جانس بين اللفظين 
ويمكن . رة الرابعة للسبب ذاتهفي الفقرة الثانية والثالثة، 1ن السياق لم يتطلبه، وجاء به في الفق

:  ا�شارةمن حكم نھج البoغة وسنذكر بعضا منھا لمجرد  أخرفي نصوص  ا1مرأن يلحظ ھذا 


	� �����((((قَاَل ������ �	
������ �	
������ �	

	� �����Zِ))))ْبنِِه اْلَحَسِن  ((((������� �	
������ �	
������ �	
إِنَّ أَْغنَى اْلِغنَى اْلَعْقُل َو أكبر اْلفَْقِر اْلُحْمُق َو أَْوَحَش : (())))�

))ُعْجبُ اْلَوْحَشِة الْ 
)٤(


	� ((((َوقَاَل ". أَْوَحَش، و اْلَوْحَشةِ " وقوله " أَْغنَى، و اْلِغنَى"الشاھد فيه قوله  � �	
� �	
� �	
�

ْرتُْم إِْن أَْبَصْرتُْم َوقَْد ھُِديتُْم إِِن اْھتََدْيتُْم َوأُْسِمْعتُْم إِِن اْستََمْعتُمْ : (())))�������������������� ))قَْد بُصِّ
)٥(

الشاھد فيه . 

ْرتُْم، و أَْبَصْرتُمْ " قوله    ". أُْسِمْعتُْم ، و اْستََمْعتُمْ "وقوله " ھُِديتُْم ، و اْھتََدْيتُمْ "وقوله " بُصِّ

ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في نوع حرف واحد منھما، مع  ومن أنواع الجناس
)٦(ا�خرتقاربھما في النطق، سواء كان الحرف في ا1ول أم الوسط أم 

الجناس "وسمي . 
)٧(لمضارعة المباين من اللفظين لصاحبه في المخرج ؛"المضارع

 .  


	� �����((((    قوله  همن أمثلة ما جاء منو������ �	
������ �	
������ �	
))َمْن أَطَاَل ا1ََْمَل أََساَء اْلَعَملَ : (())))�
)٨(

.  

، وقد تكررت فيھما ا1صوات "العمل" و" ا1مل"وقع الجناس المضارع بين اللفظين 
لكّن الحرفين مع ". العين"و" الھمزة"ذاتھا، مع اختoف في حرف واحد في كل منھما، وھما 

                                       
  .٥٤٥: نھج البoغة) ١(

 .٥/٤٣٧: ابن ميثم البحراني: ، وشرح نھج البoغة١٩/٣٣٩: الحديد أبيابن : شرح نھج البoغة  :ينظر) ٢(

  .٤٩٢: نھج البoغة) ٣(

  .٤٧٥: المصدر نفسه )٤(

  .٤٩٩:المصدر نفسه )٥(

  .٤٢٩: السكاكي: ، ومفتاح العلوم١/٣٢٦: العمدة:ينظر) ٦(

  .٢١٠:دراسات في البoغة العربية :ينظر )٧(

  .٤٩٩: نھج البoغة) ٨(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٦٩ 

 

)١(أّن مخرجھما واحد، فكoھما من حروف الحلق بيداختoفھما 
وھذا اZختoف في نوع . 

بأن تكون الكلمة ا1ولى  اختoف مسافة ا�يقاع، إلىالحروف بين الكلمتين المتجانستين يؤدي 
)٢(بعد من الثانية في مخرج الحرف أو أقربأ

ينتج عنه تباين في إيقاع اللفظين، وھذا التباين ف. 
جاء ف. يكون عامo فاعo في تحديد دZلة الكلمة الَعَمل فھو الفِْعل، فمن يطول  وأماا1ََمل ھو الرَّ

  .أمله ورجاؤه يتھاون في فعل ما ينفعه


	� �����((((ومثله قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ْنيَا إذا نَظََر النَّاُس إِلَى : (( ))))� ِ ھُُم الَِّذيَن نَظَُروا إِلَى بَاِطِن الدُّ إِنَّ أوليَاَء هللاَّ

))ظَاِھِرھَا َو اْشتََغلُوا بِآِجلِھَا إذا اْشتََغَل النَّاُس بَِعاِجلِھَا
)٣(

.  

فاللفظان متفقان في جميع ". َعاِجلِھَا"وقوله " آِجلِھَا"فقد وقع الجناس المضارع بين قوله 
مختلفان في  فإنھما" الھمزة"و " العين"الحروف، ما عدا الحرف ا1ول في كل منھما، وھما 

إن التقارب في مخارج الحروف و .متقاربان من جھة المخرج فإنھماالنوع، ولكن مع اختoفھما 
النغم، وھذا يضفي إيقاعا صوتيا  ةوحدات صوتية متشابھبين ا1لفاظ المتجانسة يعني ترديداً ل

اZختoف  وأما. ا�يقاع الصوتي المتوازن إلىينسجم مع ميل النفس  مقاربا �يقاع الجناس التام،
يعني ا�خرة وقوله " آِجلِھَا"فقوله . بينھما في صوت واحد فقد أكسب كل كلمة دZلتھا الخاصة

ياء هللا نظروا إلى حقيقة الدنيا، و غرض الحكمة ا�لھيّة من وجودھا، فإّن أول. الدنيا" َعاِجلِھَا"
غيرھم من الناس  وأما. ھو ثواب ّهللا و رضوانهوحسب علمھم، و اشتغلوا بآجلھا بفعملوا فيھا 

  .زينتھا ، واشتغلوا بعاجلھا و حاضر لّذاتھا فنظروا إلى ظاھر


	� ����((((ومن أمثلة الجناس المضارع أيضا قوله ����� �	
����� �	
����� �	
َ فََما ُخلَِق اْمُرٌؤ : (())))����� أَيُّھَا النَّاُس اتَّقُوا هللاَّ

))َعبَثاً فَيَْلھَُو َو Zَ تُِرَك ُسًدى فَيَْلُغوَ 
)٤(

.  

، فقد جانس بين اللفظين في عدد ا1صوات "فَيَْلُغو"وقوله " فَيَْلھُو"والشاھد فيه قوله 
. منھما، وھما حرف الھاء والغينوترتيبھا وھيأتھا وفي نوعھا، إZ في حرف واحد من كل 

)٥(ويمثل كل واحد من ھذين الحرفين مقابo استبدالياً، له أثر في تحديد دZلة الكلمة
فكلمة . 

فتعني ما ينطق به من كoم و غيره، Z يُعتّد به و Z " يَْلُغو"كلمة  وأماتعني يلعب، " يَْلھُو"
لم يخلق المرء عبثا بo غاية عالية : "الخوئيقال الشارح . يُحَصل منه على فائدة و Z على نفع

، ولم يترك سدى يختار لنفسه  لوجوده و لو خلق عبثا يصّح له اللّھو و اZنصراف عن ذكر هللاَّ
 oما يشاء من عمل، بل أرسل إليه الّرسل، و أنزل القرآن الشريف دستورا 1عماله و أقواله، ف

"له يجوز له التعّدي عنه و العمل بما Z يفيد
)٦(

 .  


	� �����((((ومثله قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
راً َو Zَ تَُكْن : (())))� راً، َو ُكْن ُمقَدِّ ً َو Zَ تَُكْن ُمبَذِّ ُكْن َسْمحا

))ُمقَتِّراً 
)٧(

.  

راً " وقع الجناس المضارع بين اللفظين فقد  ، حتى أّن المتلقي يتصور " ُمقَتِّراً "، و "ُمقَدِّ

                                       
  .٧٧- ٧٥: اللغوية صواتا1 :ينظر) ١(

  .٧٧: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٢(

  .٥٥٢ :نھج البoغة) ٣(

  .٥٤٠:المصدر نفسه )٤(

  .٧٨: اللغة العربية معناھا ومبناھا :ينظر .ام حسانتمّ  الدكتور ذھب إلى ھذا الرأي ) ٥(

  . ٤٥٤/ ٢١: منھاج البراعة في شرح نھج البoغة) ٦(

  .٤٧٤:نھج البoغة) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٧٠ 

 

؛ 1نھما يقربان "التاء"و" الدال"تاما؛ لشدة التشابه بين صوتي 1ول وھلة أّن بين اللفظين جناسا 
نظيرھا " الدال"مھموس و" التاء"في النطق والصفة، وليس ثمة فارق كبير بينھما سوى أّن 

إZ أّن السياق يقتضي . ؛ لذا Z يلحظ السامع فرقا كبيرا في إيقاع كل من اللفظين)١(المجھور
تعني من يقيس " مقدر"للفظ الثاني لسبقه بالنفي، فكانت لفظة التغاير واZختoف في دZلة ا

)٢(ويضعھا مواضعھا ا1مور
فھو الذي يضيّق على نفسه أو أھله في المعيشة بما " مقتر" أما. 

)٣(يضّر حالھم أو يخالف شأنھم مع سعته و يسره
.  

منھما، غير ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في نوع حرف واحد " ومن أنواع الجناس
"متقاربين في النطق

. يكون الحرفان اللذان وقع بينھما اZختoف متباينين في المخرج أي، )٤(

)٥(في الجناس باعتبار جل الحروف با�خر1ن أحد اللفظين ملحق  ؛"الجناس الoحق"وسمي 
 .  


	� �����((((ومن أمثلة الجناس الoحق قول ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
بَْرَت َجَرى َعلَْيَك يَا أَْشَعُث إِْن صَ : (())))�

))اْلقََدُر َو أَْنَت َمأُْجوٌر َو إِْن َجِزْعَت َجَرى َعلَْيَك اْلقََدُر َو أَْنَت َمأُْزورٌ 
)٦(

 .  

، فقد جانس ا�مام بين اللفظين في عدد " َمأُْزورٌ " وقوله " َمأُْجورٌ "والشاھد فيه قوله 
اء مختلفا في اللفظين، ففي ا1ول الحروف وترتيبھا وھيأتھا ونوعھا إZ في حرف منھا ، ج

وھما من مخرجين متباعدين، وقد اختزنا قابلية التعبير عن معنى " . الزاي"وفي الثاني " الجيم"
اللفظ من خoل القيمة الخoفية التي حملھا كل منھما، والتي أكسبت كل لفظ دZلته التي يختص 

من " َمأُْجورٌ ""فمعنى . المعاني نير عالتعبخلود العربية وقدرتھا على  أسراروھذا من . بھا
فا�مام يسّخر ھذين . ثمفمعناه من الوزر وھو ا�" َمأُْزورٌ " قوله  وأماوھو الثواب،  ا1جر

ن صبرت جرى عليك القدر مع ا1جر إف: شعثفيقول ل�. اللفظين في إيصال ما يريده من معنى
�ثم، و قد أثبت الوزر في الجزع على و الثواب و إن جزعت جرى عليك القدر مع الوزر و ا

  .المصيبة؛ 1نه منھي عنه في الشرع


	� �����((((ومثله قوله ������ �	
������ �	
������ �	
))ُربَّ قَْوٍل أَْنفَُذ ِمْن َصْولٍ : (( ))))�
)٧(

 . 

إذ جانس ا�مام بين اللفظين في عدد الحروف وترتيبھا " َصْولٍ  "و " قَْولٍ  "والشاھد فيه 
وفي " القاف"ففي اللفظ ا1ول  .ھما، فقد جاء مختلفاZ في الحرف ا1ول منإوھيأتھا ونوعھا 

صوت رخو وھو من  "الصاد"ـف ،، وھناك اختoف بينھما في المخرج والصفة"الصاد" الثاني 
)٨(الحنك أقصىمن أصوات  انفجاريفھو صوت  "القاف" أما، ا�طباقأصوات 

وقد جاء . 
فقد يبلغ ا�نسان . الجناس بشكل ينسجم مع المعنى ويخدمه وZ يَُحس منه وجود شيء من التكلف

  . بالقول ما Z يبلغه بالشّدة و الصولة فيكون القول أنفذ في غرضه

 Zيكون مقبو Z غيين أّن الجناسoإوالمعروف لدى الب Zإذا  Zجاء مطبوعا غير متكلف و
. دونهمن نى يقتضيه والمقام يستدعيه، وله أثر جليل في ا1سلوب Z يتحقق مصنوع وكان المع

                                       
  .٥٣: اللغوية صواتا1 :ينظر) ١(

 .٧٦/ ٥ ،)قدر(مادة  :لسان العرب :ينظر) ٢(

  .٥/٧١ ،)قتر(مادة  :المصدر نفسه :ينظر) ٣(

  .٤٩٥/ ٢: ھاالبoغة العربية أسسھا وعلومھا وفنون) ٤(

 .١٣٦: فن الجناس :ينظر )٥(

 .٥٢٧:نھج البoغة) ٦(

  .٥٤٥: المصدر نفسه )٧(

  .٧٢، ٦٨: اللغوية صواتا1 :ينظر) ٨(
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٧١ 

 

 إلىفإذا خرج عن ھذا الحد كان مجرد تoعب با1لفاظ ، وأصبح ممجوجا مكروھا، وقد يؤدي 

)١(تعقيد الكoم، وإخراجه عن نطاق الفصاحة
 أما: " )ھـ٤٧١(قال عبد القاھر الجرجاني. 

نس اللفظتين إZ إذا كان موقع معنييھما من العقل موقعا حميدا، التجنيس فانك Z تستحسن تجا
وعلى الجملة فإنك Z تجد تجنيسا مقبوZ، حتى يكون المعنى ھو الذي ... ولم يكن مرمى بعيدا

ومن ھنا كان أحلى تجنيس تسمعه وأعoه ، وأحقه بالحسن ... طلبه واستدعاه وساق نحوه، 
"اجتoبه، وتأھب لطلبه  إلىلمتكلم وأوZه ، ما وقع من غير قصد من ا

)٢(
.  

عبد القاھر وھو يعرض رأيه بذلك الوعي للجمال الذي يصنعه الجناس، أّن  ويؤكد
ن أالتجنيس إنما يستحسن إذا كان سھZ ،o أثر للكلفة عليه، وقد روعي فيه جانب المعنى، ب

فظية والتكرار الصوتي، وأما اZكتفاء بالمھارة الل. يكون اللفظ تابعا للمعنى وليس العكس
  . وإغفال المعنى فإنه غير مستحسن ويضر بالعمل ا1دبي


	� �����((((الذي يطلع على أسلوب ا�مام علي  و������ �	
������ �	
������ �	
في الجناس، يجد أنه لم يكن يقصده رغبة  ))))�

في الزخرفة اللفظية، وZ لكي ينمق كoمه ويحسنه، وإنما كان المعنى ھو الذي يتطلبه 

	� �����((((وما ذاك إZ 1ن روحه . ويستدعيه، فيأتي عفوا من دون تكلف وZ عناء������ �	
������ �	
������ �	
ن آعجنت بالقر ))))�


	� ����((((الكريم وأسلوبه ، فضo عن أنه تربى على رسول هللا � �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
الذي  وأفصحھمأبلغ العرب  ))))�

"تأديبي فأحسنأدبني ربي : " قال
)٣(

 القرآنوحري بمن تربى في مدرسة النبوة ونھل من معين . 

"كoمه دون كoم الخالق فوق كoم المخلوقين"الكريم أن يكون  القرآن
)٤(

قال سبط ابن . 

	� �����((((كان علّي ): ھـ٦٥٤(الجوزي ������ �	
������ �	
������ �	
ُحّف بالعصمة، و يتكلّم بميزان الحكمة،  ينطق بكoم قد ))))�

كoم ألقى ّهللا عليه المھابة، فكّل من طرق سمعه راعه فھابه، و قد جمع ّهللا له بين الحoوة و 
المoحة و الطoوة و الفصاحة، لم يسقط منه كلمة و Z بارت له حّجة، أعجز الناطقين و حاز 

"نور النبّوة و يحيّر ا1فھام و ا1لبابقصب الّسبق في السابقين، ألفاظ يشرق عليھا 
)٥(

 .  

  تكرار الرتكيب: رابعا
ويأتي ھذا النوع من التكرار للغاية عينھا التي يساق 1جلھا تكرار اللفظ المفرد، وھي 

فيضفي على الشكل جماZ وعلى المضمون حسنا،  خلق جو من ا�يقاع الموسيقي المتوازن،
  . وبذلك يكون التكرار سمة من سمات النص ا1دبي

ن اشتمل على تكرار إي كامل، وإسنادوينماز ھذا النوع من التكرار بأنه يأتي في نسق 
�أكثر تحديدا للدZلة، فھو Z يأتي لغاية صوتية أو  سنادالصوت أو اللفظ المفرد ؛ وذلك أّن ا

فيكون من المثيرات السياقية التي . ية بالدرجة ا1ساس، وبھذا تتقدم الدZلة على ما يرافقھاصرف
تدعو للتأمل؛ بسبب تقليبه للفكرة الواحدة على وجوه متعددة، فيحقق شرطه الجمالي، مع 

)٦(اختoف المعنى في كل مرة يعاد فيھا
.   

                                       
  .٣٧٧ – ٣٧٣: المذھب البديعي في الشعر والنقد و، ٢١٦: دراسات منھجية في علم البديع :ينظر )١(

  . ١١،  ٧: رجانيعبد القاھر الج :البoغة أسرار) ٢(

  .٣٨٢/ ٦٨: المجلسي: ا1نواربحار ) ٣(

 .٢٣/ ١: الحديد أبيابن : شرح نھج البoغة) ٤(

 .١٢١ - ١٢٠: تذكرة الخواص) ٥(

  . ٨٨: منذر عياشي. د: ا1سلوبيةمقاZت في  :ينظر) ٦(
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٧٢ 

 

ھو الذي ھذا النوع من التكرار الجناس المعكوس،  فيدخل تومن أبرز فنون البديع التي 
"أن تعكس الكoم فتجعل الجزء ا1خير منه ما جعلته في الجزء ا1ول" 

)١(
ھو تكرار منتظم ف. 

"1ن صاحبه يقدم المؤخر من الكoم ويؤخر المقدم منه"وسمي معكوسا؛  .للتراكيب
)٢(

ويتضح . 
ن اشتمل على تكرار إيتخذ من التركيب مادة له، ومن التعريف أّن العكس ذو طبيعة تكرارية، 

  . اللفظ المفرد والصوت


	� ((((وقد ورد ھذا النوع من التكرار في موارد من حكم نھج البoغة، منھا قول ا�مام علي � �	
� �	
� �	
�

��������������������(((( Z مام بنه من وصية�
	� �����((((الحسن ا������ �	
������ �	
������ �	
َرابِ : (( ))))� اِب، فإنه َكالسَّ ُب  إِيَّاَك َو ُمَصأدقةَ اْلَكذَّ يُقَرِّ

ُد َعلَْيَك اْلقَِريبَ  ))َعلَْيَك اْلبَِعيَد َو يُبَعِّ
)٣(

.  

ُد َعلَْيَك اْلقَريب:" الشاھد فيه قوله  ُب َعلَْيَك اْلبَِعيَد َو يُبَعِّ فقد تكرر التركيب ولكن " يُقَرِّ
وھذا . بعض التغيير على صياغتھا إجراءبعكس مواقع ألفاظه من خoل التقديم والتأخير، و

�جراء عمل على إحداث ترديد منتظم ل�صوات داخل السياق، نتج عنه إيقاع موسيقي ا
وقد ناسب ا�مام بين العكس في الكoم، بالتقديم . متناسق، انسجم مع الدZلة الكلية للنص

والتأخير وبين المعنى الذي يصور واقع الكّذاب الذي يعكس الواقع، عندما يوھم حقيقة ما يقول 
ور العسرة البعيدة، ويجعلھا قريبة المتناول، ويبّعد ا1مور السھلة القريبة، و يجعلھا فيسھّل ا1م

  .الكّذاب  مصادقةلذا حذر ا�مام من  ؛بعيدة المتناول، مع أنّه ليس كذلك في الواقع


	� �����((((أيضا قوله  هومن������ �	
������ �	
������ �	
َزاِھٍد فِيَك ُذلُّ ُزْھُدَك فِي َراِغبٍ فِيَك نُْقَصاُن َحظٍّ َوَرْغبَتَُك فِي : (())))�

))نَْفسٍ 
)٤(

.  

، فقد تكرر التركيب "ُزْھُدَك فِي َراِغبٍ فِيَك، َوَرْغبَتَُك فِي َزاِھٍد فِيكَ "الشاھد فيه قوله 
وحروف بعينھا، لكن بعكس مواقعھا في النص مع إجراء تغيير طفيف  أسماءبإعادة ا1لفاظ من 
 إلىرباب الفصاحة والبيان لحاجته أ إZه ب ا�تيانوھو أسلوب Z يستطيع . على صيغة بعضھا

وھو في كل ذلك Z . ذھنية واسعة تستطيع إعادة تشكيل ا1لفاظ ذاتھا للحصول على معنى جديد
من  في ھذا النص والذي يoحظ في ھذا النص أّن التركيب المكرر. يخرج عن الصياغة ا1دبية

عامo ھذا التكرار يعد و. ركب التام، خoفا للنص السابق الذي تكرر فيه المالناقصمركب ال
فالزھد في الّراغب . راده ا�مامأفي إبراز ا1ثر الجمالي، فضo عن ا1ثر الدZلي، الذي  مھما

الرغبة فيمن يزھد في الّراغب، إظھار حاجة لدى من يرّدھا، وإلى الشخص يوجب نقص الحظّ، 
  . وھو ذّل و ھوان

ن جناس العكس يعد وسيلة من وسائل الجمال الفني وإثراء المعنى؛ لما إف وعلى ھذا
طرافه، ويبحث عن أيمتلكه من خصائص، تحرك الذھن وتجعله مشدودا للنص، يتحرك مع 

وبذلك يكون من المنبھات ا1سلوبية التي توقظ الذھن وتبعد السآمة والملل عن . المطلوبةالدZلة 
ذا ا1سلوب كثيراً في حكمه ومواعظه؛ 1نه يروم أن يجعل المتلقي وقد استعمل ا�مام ھ. المتلقي

 ذلكومن . نفسهصل، من أجل حصول عملية التوصيل والتأثير في الوقت افي حالة تأمل متو


	� �����((((، قول ا�مام علي ا�شارةعلى سبيل ������ �	
������ �	
������ �	
ْنيَا مَ (( ))))� ْنيَا َحoََوةُ اْ�ِخَرةِ َوَحoََوةُ الدُّ َراَرةُ َمَراَرةُ الدُّ

                                       
  .٢٩٣: كتاب الصناعتين) ١(

  .٣٦٩/ ٢: الطراز) ٢(

 . ٤٧٥:نھج البoغة) ٣(

  .٥٥٥ :المصدر نفسه )٤(
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))اْ�ِخَرةِ 
)١(


	� �����((((    وقال. ������ �	
������ �	
������ �	
))يَْوُم اْلَمْظلُوِم َعلَى الظَّالِِم أََشدُّ ِمْن يَْوِم الظَّالِِم َعلَى اْلَمْظلُومِ : (())))�
)٢(

 .  

ھو أن  ، الذي)٣(التصدير أيضا من التكرار مطدخل تحت ھذا النتومن فنون البديع التي 
وقد يكون اللفظان المكرران . خر في آخرھاالفقرة وا�يجعل أحد اللفظين المكررين في أول 

)٤(متفقين لفظا ومعنى، أو متفقين لفظا دون المعنى
فقد يأتي التصدير بين كلمتين متجانستين . 

تجانسا تاما أو ناقصا أو جناس اشتقاق؛  لذا إنّه سيحقق في الكoم ما يحدثه الجناس من أثر، 
م ضن يبقى مصغيا متأمoً في التراكيب التي تأنحو النص، بوھو تنبيه المتلقي وإيقاظه وجذبه 

)٥(تلك ا1لفاظ المكررة، ذات المعاني المختلفة، فيتمكن المراد في القلب، ويقوى في الوجدان
. 

وھو يفيد تقوية المعنى . ومن التصدير ما يقع بسبب التكرار اللفظي، عندما يكون المعنى متحدا
وانسجام بين لفظين بينھما  ىوموسيقص، بما يحمله من رنين يسھم في جمال الن ووتوكيده، 
وإنما يحقق التصدير ذلك ا1ثر الجمالي والدZلي، إذا جاء عفوا من دون تكلف، . اتفاق تام

)٦(ما يقتضيه المقام بحسبو
.  


	� �����((((، منھا قَوله عّدةوقد ورد ھذا النوع من التكرار في حكم نھج البoغة في موارد ������ �	
������ �	
������ �	
�(((( :

ْنيَا إذا نَظََر النَّاُس إِلَى ظَاِھِرھَا(( ِ ھُُم الَِّذيَن نَظَُروا إِلَى بَاِطِن الدُّ فَأََماتُوا ِمْنھَا َما  ..إِنَّ أوليَاَء هللاَّ
))َخُشوا أَْن يُِميتَھُْم َو تََرُكوا ِمْنھَا َما َعلُِموا أَنَّهُ َسيَْتُرُكھُمْ 

)٧(
.  

تََرُكوا ِمْنھَا َما َعلُِموا أَنَّهُ " وقوله " ھَا َما َخُشوا أَْن يُِميتَھُمْ فَأََماتُوا ِمنْ " الشاھد فيه قوله 
الشاھد الثاني فقد  وأما" يُِميتَھُمْ " وختم بجملة " فَأََماتُوا" فالشاھد ا1ول ابتدأ بجملة " َسيَْتُرُكھُمْ 

البناء الفني في ھذا النص قائم على  إذ إنّ ".  َسيَْتُرُكھُمْ  "وختم بجملة " تََرُكوا" ابتدأ بجملة 
وفق منظومة موسيقية متوازنة قائمة على التكرار على " الجمل"تكرار البنى التركيبية 

إن ھذا التكرار وما يرافقه من إيقاع موسيقي منتظم ساعد بشكل كبير في حصول . الصوتي
بالسوء، وشھواتھم وقواھم  فقد وصف أولياء هللا بأنھم أماتوا نفوسھم ا1ّمارة ،ا1ثر الدZلي

يخشى من غلبتھا و استيoئھا على العقل، ھoكه في ا�خرة، وتركوا من الدنيا  التيالمذمومة، 
  .زينتھا وشھواتھا لعلمھم أنھا تاركة لھم بالموت عنھا


	� �����((((أيضا قوله  هومن������ �	
������ �	
������ �	
َر تَْجِريداً َو َجدَّ تَ : (())))� َ تَقِيَّةَ َمْن َشمَّ ))ْشِميراً اتَّقُوا هللاَّ
)٨(

.  

َر تَْجِريداً َو َجدَّ تَْشِميراً " الشاھد فيه قوله  وختمھا " َشمَّرَ " فقد ابتدأ الفقرة بالفعل " َشمَّ
فأفاد ترديد ا1صوات بعينھا خلق جو . وقد كان المكرر من جناس اZشتقاق" تشميراً " بالمصدر 

  .في ذھن المتلقي قّررهالمعنى و  أّكدإيقاعي متسق، 

ھم مظاھر موسيقى ا�يقاع أنواعه المختلفة، يعد من أتقدم يظھر أّن التكرار ب ومما
في حكم نھج البoغة، التي أراد ا�مام  Z سيماالداخلي، التي تدخل في فنية الخطاب ا1دبي، و

                                       
 .٥١٢:البoغةنھج  )١(

  .٥١١:المصدر نفسه) ٢(

  " على الصدور ا�عجازرد " أسماه بعض البoغيين ) ٣(

  .١٩٠:عائشة فريد. د: البديع بألوان، و وشى الربيع ١٢٠:علم البديع ، و٢٠٣: فن الجناس :ينظر) ٤(

 . ١٦٩: حمزة الدمرداش. د: ا1لوان البديعية :ينظر) ٥(

و فنون بoغية . ٢٠١: البديع بألوان، و وشى الربيع ١٢٩- ١٢٧: إبراھيم سoمة. د: أرسطوبoغة  :ينظر) ٦(
  .٢٤٤ - ٢٤٣: احمد مطلوب. د: 

  .٥٥٢ :نھج البoغة) ٧(

  .٥٠٦:المصدر نفسه )٨(
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ثرھا الفكري العميق، بما ينعكس ألھا أن تؤثّر في المتلقي، بأن تخترق أعماق الروح وتحدث 
�  . نسان العمليعلى واقع ا

وZ يفوتني أن أؤكد أّن استعمال ا�مام 1نواع التكرار في كoمه، لم يكن مقصودا لذاته، 

	� �����((((فقد كانت كلماته . كان مما يتطلبه المعنى ويستدعيه السياق بل������ �	
������ �	
������ �	
تنحدر عنه كما ينحدر  ))))�

النفوس؛ 1نھا  ھش لھاتالماء العذب فتأتي على مسامع متلقيه عذبة رنانة، تطرب لھا ا1سماع و
فتأتي ألفاظه وقد صبت في قوالب لفظية غاية في الروعة، . كانت تصدر بعفوية ومن دون تكلف

عجابه، فتجعله Z يمتلك أن يفارقھا، فتؤدي بذلك وظيفتھا في إتشد المتلقي وتجذبه، وتثير 
  .المتلقي وإيصال ا1فكار وتقريرھا في ذھنهفي التأثير 

  التــوازي: احملور الثاني
في تمتين بنيته ] النثر[يُعدُّ التوازي واحداً من السمات ا�يقاعية التي يستند إليھا 

َخ عدداً " بسونورومان ياك"ويرتبط مفھوم التوازي في النقد المعاصر باسم . الموسيقية الذي رسَّ
القديم، وقد عدَّ على التوازي في العھد " ھوبكنز"من المفاھيم وا�راء معتمداً على دراسات 

أّن المسألة ا1ساسية للشعر تكمن في " ، إذ رأى )١(بسن التوازي من أساسيات الشعروياك
"وان بنية الشعر ھي بنية التوازي المستمر... التوازي 

)٢(
.  

ً في تشكيل النص ا1دبي، إذا أحسن المنشئ ا�فادة منه في  ً مھما ويحتل التوازي موقعا
فتأثيرات التوازي تمتد لتشمل جميع مستويات البنية بأبعادھا الصوتية و  ترصين بنيته ا�يقاعية،

النحوية والتركيبية والدZلية، ما يجعله ليس ظاھرة جمالية ذات تأثير إيقاعي منّغم على المتلقي 
حسب، بل إنھا تحمل في الوقت ذاته أبعاداً وظائفية في ناحيتي البناء و التركيب، تسـتطيع أن ف

)٣(للمتلقي اZنفعاليوتمنحه تأثيراً واضحاً على المستوى  ،بالتoحم والترابط ترفد النص
.  

وفي محاولة تأصيل مفھوم التوازي في النقد الغربي، أجمع الدارسون والنقاد على أنّه 
فتلك المفاھيم وان . مفھوم جديد، إذا ما قورن بالمفاھيم المتواضع عليھا في البoغة الغربية

، إZ أنّھا تشكل معادله الصحيح وZ تعبر عنه بشكل دقيق؛ 1ن التوازي بديل كانت قريبة منه
فھو يعبر عن . التوازن والتناظر البoغية أشكاللساني حّل محل المفاھيم التي تختزل كل 

يعبر عن تزامن ا1شياء وتجاورھا  و ،س المساواة أو المطابقة الدZليةاZنحراف ا1سلوبي ولي
)٤(خرق أنظمة اللغة اZعتيادية إلىفي المكان الذي يؤدي وجوده بھذا الشكل 

 .  

م، فقد حلل ١٧٥٣عام " لوت.ر"وكان أول من اقترح التوازي وسيلة للتحليل ھو الراھب 
زي الطباقي التوازي الترادفي والتوا: ا�يات التوراتية في ضوء ثoثة مظاھر من التوازي ھي

نه عبارة عن تماثل قائم بين طرفين أفي تحديد التوازي ھو " لوت"ومنطلق . والتوازي التوليفي
  . من السلسلة اللغوية نفسھا

ن لھما البنية اجملت ھماذلك بأن ھذين الطرفين " لوت"أحد معاصري " بلير"وقد فسر 
)٥(على أساس التضاد وإمامشابھة نفسھا، بحيث يكون بينھما عoقة متينة تقوم إما على أساس ال

. 

                                       
 .٤١: محمد جواد حبيب البدراني. د. أ: النص بين سلطة ا�يقاع وبوح الدZلة :ينظر) ١(

  . ١٠٦ -  ١٠٥: ياكبسون رومان : قضايا الشعرية ) ٢(

  .٤٢: النص بين سلطة ا�يقاع وبوح الدZلة :ينظر) ٣(

  . ٣: وداد مكاوي الشمري): رسالة دكتوراه(الكريم  القرآنالتوازي في  :ينظر) ٤(
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)١(التضاد
مركب ثنائي التكوين أحد طرفيه Z يُعَرف " :التوازي بأنه" يوري لوتمان"ويعّرف  .

Zل ا�خر، وھذا ا�خر يرتبط  إoقة أقرب  - بدوره –من خoومن ثم ... التشابه إلىمع ا1ول بع
من الطرف ا1ول، و1نھما مة بما يميزه ا�دراك اى من المoمح العظيح ا�خرفإن ھذا الطرف 

ننا نعود ونكافئ بينھما على نحٍو ما، بل ونحاكم أولھما إطرفا معادلة وليسا متطابقين تماما، ف
"بمنطق خصائص وسلوك ثانيھما

)٢(
.  

تماثل أو : "بأنهبعضھم عرفه فوقد تأثر المحدثون العرب بآراء الغربيين بھذا الخصوص، 
متطابقة الكلمات، أو العبارات القائمة على اZزدواج  تعادل المباني أو المعاني في سطور

"الفني
)٣(

 .  

يتضح مما تقدم أن التوازي عبارة عن عoقة تماثل، تتم على مستوى أو مستويات لسانية، 
وتعتمد العoقة القائمة بين ھذين الطرفين على مبدأين ھما التشابه . بين طرفين أو أكثر

. ا�خربما ينماز به عن الطرف  - على الرغم من التشابه  - والتضاد، ما دام كل طرف يحتفظ 

ويحقق التوازي إيقاعا قائما على ترتيب الكلمات داخل التركيب، بوصفه بنية مصغرة، توازي 
)٤(بھذا الترتيب بنية أخرى مثلھا مجاورة لھا

ويتم ذلك عن طريق توزيع ا1لفاظ في الجملة أو . 
المنسجم للفظ والصوت، سواء في الجمل المتصلة ببعضھا،  العبارة، توزيعا قائما على ا�يقاع

المترتبة على بعضھا عن طريق التضاد أو التشابه في المعنى، أو في الصياغة النحوية؛ إذ  مأ
)٥(إن طبيعة التوازي قد تكمن في المحتوى الدZلي أو في الشكل الفني

.   

: على أساس ذلك فإنه يمكن أن يلحظ التوازي في نمطين من أنماط البديع، أولھما و

 .وھو من البديع اللفظي التوازن: ثانيھما ھو من البديع المعنوي، و و التقابل

  تقابلاملالتوازي : أوال
يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل كل منھما على الترتيب، و بعبارة  نأ ھو التقابل

رى أن تكون بنية ما، أو أكثر تناظر بنية أو بنى مثلھا مغايرة، أو نقيضة في المعنى، مما أخ
)٦(يولد حركة إيقاع خاص، تسھم بشكل أساس في خلق اZنسجام الصوتي للكoم

 .  

التكافؤ والطباق " ن القدماء ھذه الظاھرة، وذلك في حديثھم عن ووقد عّرف البoغيّ 
)٧(الفنون البديعية التي يؤتى بھا لتحسين الكoم ، وھي عندھم من"والمقابلة

 .  

، فأما أصحاب اتجاھينفي  واقد سارفالمحدثون في تعاطيھم مع ظاھرة التقابل وأما 
التقابل عن نظرة البoغيين القدماء، في أنّه أداة من أدوات  إلىنظرتھم  ختلفا1ول فلم ت اZتجاه

د نصوص القدماء، وإعادة مoحظاتھم، يبترد اZتجاهھذا  لتحسين المعنوي، وقد اكتفى دارسوا

                                       
  .١٦٨: مستويات السرد الوصفي القرآني :ينظر) ١(

 .١٢٩: يوري لوتمان: تحليل النص الشعري، بنية القصيدة ) ٢(

 .٧: البديع والتوازي) ٣(

  .١٦٩- ١٦٨: مستويات السرد الوصفي القرآني :ينظر) ٤(

  .٥٤، ٢٨: البديع والتوازي :ينظر) ٥(

  . ١٠٨ - ١٠٦: قضايا الشعرية :ينظر) ٦(

   ، ٤٢٤: مفتاح العلوم، ٢/١٥: العمدة ، و ٢٦٤، ٢٣٨: كتاب الصناعتين، و١٤٧،  ١٤١: نقد الشعر :ينظر )٧(

  .٣٨٦ -  ٣٧٧/ ٢:الطرازو ،٥٢:منھاج البلغاء، و٣/١٤٤:لسائرالمثل او
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الثاني فكان اھتمامھم بفنون البديع خارج دائرة  اZتجاهما أو. دون تعليق أو تجديد يذكرمن 
)١(التحسين، فرأوا أنّھا من المقومات ا1ساسية للبناء الفني في النص ا1دبي

 .  

ية بoغية تستند إلى اقتران وفق المنظور الحديث ظاھرة فنعلى ولم يعّد التقابل 
حسب، بل صار نسقا جماليا ينماز بالتناغم ا�يقاعي لبنية ا1لفاظ فالمتضادات، اقترانا جدليا 

معنًى وأصواتا، لتؤلف تماثoت متشاكلة أو متضادة على وفق مقتضى الحال وھي أوقع في 
إذ إّن ھذا الفن قائم على توظيف المعنى، من حيث ا�يقاع والتنغيم  ،)٢(النفس وأدعى للقبول

الصوتي والموسيقي، من خoل التوازي المعنوي وما ينتج عن ذلك من أخيلة وصور، مصحوبة 
)٣(بالتوزيع والتنسيق الصوتي واللفظي و ا�يقاعي في الصياغة

 .  

وجعله أكثر بروزا  وإيضاحهمعنى وZ يخفى ما لھذا النوع من ا�يقاع من أثر في تأكيد ال
ورسوخا في ذھن المتلقي بفعل وقعه الجمالي والنفسي، فيتوقف حينئذ بإزاء المتقابoت ويحاول 
أن يرصد أبعادھا ويكشف دZZتھا الصريحة والضمنية، وبھذا التأمل القرائي يتحّول الدال 

)٤(السمعي إلى دال بصري
ارتباطاً حميماً، من حيث ] 1دبا[وبذلك يرتبط التقابل بطبيعة لغة . 

، وتمثيل التباين السطحي والعميق في اZنفعالتميزه بالتعبيرية، وقدرته على ا�يحاء، وإثارة 
)٥(الصورة والحدث، من خoل الجمع الفجائي المباشر بين وحدتين متقابلتين

فتبدو الكلمات . 
)٦(اء البoغةوھذا ما حدا بعض علم. المتقابلة  في نسق جميل من الصياغة

ھذا  إلىأن ينظروا  
Z إھو جزء من المعنى وتابع له، وZ يتضح  وإنماحسب، فالفن على انه ليس محّسناً بديعيا 

)٧(به
بل ھو من الفنون التي تعطي الكoم نوعا من القوة والتأثير في النفس، وتضفي على القول . 

ً وبھاًء، وتسھم في عملية ربط الكoم بعضه ببعض، حيث تستدعي المعاني بعضھا  القول رونقا
بالبال عند ذكر ضده وقد  خطوراما استدعاء تشابه أو استدعاء تضاد، فالضد أقرب إبعضاً، 

)٨(ز ا1شياءتميوبضدھا ت: قيل
 .  

وZ يحتل التقابل ھذا الموقع وھذه الفضيلة في الكoم لمجرد الجمع بين المعاني المتقابلة 
فمن حيث . يحصل ذلك إذا أثّر في أسلوب الكoم شكoً ومضمونا وإنماوا1لفاظ المتضادة، 

ً من التوازن والتناسب له حسنه وبھاؤه، عندما يأتي سلساً طيّعاً غير وجِ الشكل فإنه يُ  د فيه نمطا
من حيث  وأما. مة، ويجعل له وقعا جميoً مؤثراً اا1سلوب جزالة وفخ ىمتكلف، فيخلع عل

المعنى وإظھاره، وتأكيده وتقويته، عن طريق المقارنة بين  حإيضاالمضمون فبما يحققه من 
خر، وبذلك تتضح خصائص كل المتقابلين، فإّن تصور أحدھما يستدعي في الذھن تصور ا�

)٩(منھما، وتتحدد المعاني المرادة في الذھن تحديداً قوياً 
.  

ن إافع نحوه، وإZ ف، والدإليهن يكون ا1ثر المعنوي للتقابل ھو القائد أ oبّد منوعليه ف

                                       
  .٢٣٦: علي سليمان نىم: ا1دبيالتضاد في النقد  :ينظر) ١(

، ومن بoغة أسلوب المقابلة في القرآن ١٦١:حسين جمعة. د: التقابل الجمالي في النص القرآني :ينظر) ٢(
  .٢٢- ٢١:الكريم

  .٥٠: البديع والتوازي :ينظر) ٣(

 .٣٠:علم اللغة العام :ينظر) ٤(

  .٦٩: الدZلة في الشعر الجاھلي إبداع :ينظر )٥(

  .  ٢٠٣: سر الفصاحة :ينظر) ٦(

  .٤٠٧: فاطمة سعيد حمدان): رسالة دكتوراه(مفھوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبoغة  :ينظر) ٧(

  .٥٠: ، و دراسات منھجية في علم البديع ٧٢ - ٧١: علم البديع :ينظر) ٨(

  . ٦٦،  ٥٠: دراسات منھجية في علم البديع :ينظر) ٩(
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ةَ  أَْخَسرَ ما  �  اْلِعَقاُب    َوَراَءَھا  اْلَمَشق

َعَة   أَْرَبَح ما  � اْ
ََمانُ    َمَعَھا    الد

ما يحققه من قيمة في ا1سلوب، يجعله حلية  إلىدون النظر من به لمجرد توشية الكoم  ا�تيان
)١(شكلية، Z أثر له في الكoم

وأن "فالذي ينبغي اZعتماد عليه في ھذا الفن ھو ترك التكلف، . 
إذا تركت وما تريد لم تكتس ، فإنھا  ترسل المعاني على سجيتھا، وتدعھا تطلب 1نفسھا ا1لفاظ

Zما يليق بھا، ولم تلبس من المعارض  إZما يزينھا إ "
)٢(

Z يحققه إZ قoئل من  ا1مرھذا  و. 
المبدعين؛ 1نه يتطلب رصيدا من الحّس والشعور حتى يتماسك القول ويشتد ويتoحم ويكون 

 ً )٣(إبداعا فنيا
 .  


	� �����((((وقد كان ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
مبدعا في استعماله التقابل في حكم نھج البoغة، ويتجلى  ))))�

وقد تجسد ذلك في . والجمل، والصياغة الفريدة للتراكيب ل�لفاظالواعي  اZختيارذلك من خoل 

	� �����((((نصوص كثيرة من حكم نھج البoغة، ومن ذلك قوله ������ �	
������ �	
������ �	
اِم  ))))� َوقَْد لَقِيَهُ ِعْنَد َمِسيِرِه إِلَى الشَّ

وا بَْيَن يََدْيِه، َما ھََذا الَِّذي َصنَْعتُُموهُ فَقَالُوا ُخلٌُق ِمنَّا نَُعظِّ  َدھَاقِينُ  لُوا لَهُ َو اْشتَدُّ ُم بِِه ا1َْْنبَاِر، فَتََرجَّ
َعةَ َمَعھَا ا1ََْماُن ِمنَ : (( فَقَال. أَُمَراَءنَا ))النَّارِ  َما أَْخَسَر اْلَمَشقَّةَ َوَراَءھَا اْلِعقَاُب، َو أَْربََح الدَّ

)٤(
.  

فجاء . جاءت الفقرتان متوازيتين بشكل تقابل كل لفظة ما يوازيھا في موقعھا من كل فقرة
، " معھا" x "وراءھا" ،"الـدعة" x" المشـقة"، و"أربـح" x" أخـسر"التقابل بين ا1لفاظ 

تشكل من تعادل وقد أسھم ھذا التقابل بين ا1لفاظ في خلق إيقاع داخلي،  ،"ا1مان" x" العقاب"
ھيأة التركيب بين الفقرتين، ومن ثم فإن ھذا ا�يقاع كان له أثر في توضيح المعنى وتقويته في 

    :ا�تي الذھن؛ 1ن الشيء يتضح بشكل جلي عندما يُتَصور ضده كما ھو موضح بالشكل

  

  

  

فالمشقة تعد خسارة ل\نسان بمستوى من المستويات، ولكن أخسر المشقّات ما يتبعھا 
فينبغي أن . وإنّما يلزم العقاب بذلك في ا�خرة لكونه تعظيما لغير ّهللا بما Z ينبغي إZّ ّ� . العقاب

والراحة تعد ربحا ل\نسان . راحة مع ا1مان من الناريُترك ذلك التكلّف فإّن تْرَكه دعةٌ و 
  .بمستوى من المستويات و لكن أربح الراحة ما يكون معھا ا1مان


	� �����((((أيضا قوله  التقابلومن ������ �	
������ �	
������ �	
ُب اْلَمنِيَّةَ، : (())))� ُد اْ�َماَل َو يُقَرِّ ْھُر يُْخلُِق ا1َْْبَداَن، َو يَُجدِّ الدَّ

))ةَ، َمْن ظَفَِر بِِه نَِصَب َو َمْن فَاتَهُ تَِعبَ َو يُبَاِعُد ا1ُْْمنِيَّ 
)٥(

.  

" يخلق"يلحظ في ھذا النص إيقاعا موسيقيا، تشكل من اZختيار الواعي ل�لفاظ المتقابلة 

x "يقرب"، و " يجدد "x  ظَفِر"يبّعد، و "x  "يقاع مجيء ھذه ". فاته�وقد زاد من جمال ھذا ا
ا يحققه من انسجام صوتي، مّ ن التقابل بين ا1لفاظ فضo عإف التقابoت في ضمن جمل متوازية،
جزائه، ويضفي عليه صفة اZستمرارية الدZلية؛ 1ن المتلقي أفإنه يمنح النص قدرة على ربط 

المقارنة بينھا، وإيجاد الفروق الدZلية  إلىعندما تطرق سمعه ا1لفاظ المتقابلة يضطر ذھنه 

                                       
  .٥١: المرجع نفسه :ينظر) ١(

 .١٠: البoغة أسرار) ٢(

  .٤١١): رسالة دكتوراه(مفھوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والبoغة :ينظر) ٣(

 .٤٧٥:نھج البoغة) ٤(

  .٤٨٠:المصدر نفسه )٥(
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ْنَياـال أََحب�  َفَمنْ  َھاـَوتَ   د- �  َو.

  

 َوَعاَداَھا ا2ِْخَرَة  أَْبَغض   
 الدنيا وا.خرة

اِن  � َتَفاِوَتانِ مَعُدو

 َسِبي4َِن ُمْخَتلَِفانِ 


َْبَدانَ اُق ـِ ُيْخلْ 

ُد ا2َْمالَ وَ   ُيَجد5

بُ ــُيقَ  ةَ ـاْلمَ  ر5 � نِي

ةَ وَ  � ُيَباِعُد اْ
ُْمنِي

َمْن َظفَِر ِبِه َنِصَب 
 ِعبَ ـاَتُه تَ ـْن فَ ـَو مَ 

 ـدھرــال

لذا إّن الذھن يكون متنقo بين مفردات النص، باحثا عن ا1واصر . على مستوى المضمون
  :ا�تيكما في الشكل  . ا ومن ثم يتحقق الفھم وا�دراكالدZلية بينھ

  

    

  

    

  

ّن انكسار ا1بدان و بليھا معلول إ، فوالمقصود من الدھر الزمان بما يحويه من الحوادث
ب المنيّة يقرتو ا�مالللعوامل الزمنية، من المرض و الحوادث و تأثر المشاعر، و كذلك تجديد 

من رغم الوكلّما دخل ا�نسان في ما يقرب من الشيخوخة تكثر أمانيه على . ا1ماني مباعدةو 
)١(ما منع بعدھا؛ 1نه يمنع منھا رويدا رويدا، وا�نسان حريص على

.  


	� �����((((ومن ذلك قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
اِن ُمتَفَاِوتَاِن، َو َسبِيoَِن ُمْختَلِفَاِن، : (())))� ْنيَا َواْ�ِخَرةَ َعُدوَّ إِنَّ الدُّ

ھَا أَْبَغَض اْ�ِخَرةَ َو َعاَداھَا َّZْنيَا َو تََو ))فََمْن أََحبَّ الدُّ
)٢(

.  

يطالعنا في ھذا النص إبداع في صياغة ا1لفاظ وتركيبھا، من توظيف أسلوب التوازي 
في " ُمْختَلِفَانِ "و" ُمتَفَاِوتَانِ "جاءت اللفظتان فقد . التقابلي في ترتيب ا1لفاظ ورصفھا في الجمل

الفقرة الثانية فقد جاءت ا1لفاظ فيھا  وأماتربطھما عoقة التماثل،  ،الفقرة ا1ولى متقابلتين
  :  ا�تي ة متوازية والعoقة التي تربطھا ھي عoقة التضاد، كما في الشكللمتقاب

  

  

  

ضفى عليھا الجمال، وجعلھا تنماز أ ايب ھو ملفاظ وبناءھا بھذا الترتّن ھندسة ا1إ
با�يقاع المنسجم، الذي كان له دخالة في سھولة المعنى ووضوحه، فالتقابل المبني على عoقة 

الذي  ا�خرةالعام للمعنى، وھو الضدية والمنافرة بين الدنيا و ا�طارفي رسم  التضاد أسھم
 الدنيا، فعمل ا1خر1ن عمل كل واحد من الدارين مضاد لعمل  "؛ "عدّوان"تجسده لفظة 

قطع  ا�خرة، و اZھتمام بأمر المعاش والولد والزوجة، وما ناسب ذلك، وعمل  ..اZكتساب
العoئق ورفض الشھوات، واZنتصاب للعبادة، وصرف الوجه عن كل ما يصد عن ذكر هللا 

"تعالى
)٣(

 .  


	� �����((((ومن التقابل أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
ُ ِمَن النِّْعَمِة َوِجلِيَن، َكَما : (())))� أَيُّھَا النَّاُس لِيََراُكُم هللاَّ

َع َعلَْيِه فِي َذاتِ يَِدهِ، فَلَْم يََر َذلَِك اْستِْدَراجاً فَقَدْ  أَِمَن َمُخوفاً،  يََراُكْم ِمَن النِّْقَمِة فَِرقِيَن، إِنَّهُ َمْن ُوسِّ

                                       
  .١٠٦/ ٢١:البoغةالبراعة في شرح نھج   منھاج :ينظر )١(

  .٤٨٦:نھج البoغة )٢(

 .١٨/٢٦٤: الحديد أبيابن : شرح نھج البoغة) ٣(
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ُ ِمنَ الَِيرَ   �ْعَمِة  ُكُم 9   َوِجلِينَ  الن5

  

ْقَمِة   ِمنَ  َكَما َيَراُكمْ   َفِرقِينَ   الن5

))فِي َذاتِ يَِدهِ، فَلَْم يََر َذلَِك اْختِبَاراً فَقَْد َضيََّع َمأُْموZً َو َمْن ُضيَِّق َعلَْيِه 
)١(

. 

ُ ِمنَ الِيَرَ : "إّن بناء ھذا النص قائم على التقابل، ففي قوله النِّْعَمِة َوِجلِيَن، َكَما يََراُكْم  ُكُم هللاَّ
  :            ا�تيكما في الشكل ت الفقرة على التوازي التقابلي، قد بني" ِمَن النِّْقَمِة فَِرقِينَ 

                    

  

  

ا1لفاظ في الجملة الثانية قريبة في بنيتھا وھيأتھا من ا1لفاظ في الجملة  نّ أفيتضح 
ا1ولى، فقد وقع التقابل بين ا1لفاظ وعoقته في ا1ولى والثانية التماثل، وفي الثالثة التضاد، 

الترادف، وھذا من العوامل التي يكون لھا أثر فّعال في إثراء الجانب الموسيقي و  ا1خيرةوفي 
الفقرة الثانية فقد بنيت على أسلوب التوازي التقابلي أيضا، فجاءت  وأما. قاعي في الكoما�ي

في الجملة ا1ولى، وقد وقع التقابل بعoقاته المتعددة  ل�لفاظا1لفاظ في الجملة الثانية موازية 
oقته التضاد، ومنه ما عoقته التماثل، ومنه ما عoقته الترادف، بين ألفاظ الجملتين ، فمنه ما ع

  :كما في الشكل. ومنه ما عoقته المخالفة

الجملة 
  ا1ولى

عَ   َمنْ  ً   أَِمنَ   فَقَدْ   اْستِْدَراجاً   َذلِكَ   يَرَ   فَلَمْ   يَِدهِ   َذاتِ   فِي  َعلَيْهِ   ُوسِّ   َمُخوفا

الجملة 
  الثانية

  َمأُْموZً   َضيَّعَ   فَقَدْ   اْختِبَاراً   َذلِكَ   يَرَ   فَلَمْ   يَِدهِ   َذاتِ   فِي  َعلَيْهِ   ُضيِّقَ   َمنْ 

عoقة 
  التقابل

  تخالف  تخالف  تماثل  ترادف  تماثل  تماثل  تماثل  تماثل  تماثل  تماثل  تماثل  تضاد  تماثل

  

ومثل ھذا التصرف الفريد في ا1لفاظ وطريقة رصفھا Z يقدر عليه إZ من كانت له اليد 

	� �����((((ل\مام علي  ذلكالطولى في البoغة والكoم المعجز، وقد توافر ������ �	
������ �	
������ �	
قد تربى في حجر  1نه؛ ))))�


	� ����((((رسول هللا � �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
ن الكريم، آ، فأخذ من معين اللغة ومنھلھا الصافي، وعجنت روحه بالقر))))�

ه وفنونه؛ لذا جاء كoمه مسبوكا منسجما Z تجد فيه عثرة في النطق، وZ قبحا في أساليبفألِف 
نصٍ عاٍل في بشكل، يحس معه المتلقي أنه أمام  ف ا�مام التقابلففي ھذا النص وظّ . السمع

مھمتين، إحداھما جمالية في خلق ا�يقاع الموسيقي،  �نجازفْت فيه ا1لفاظ ، قد وظّ الصياغة
  .المتلقي إلىالتي يروم إيصالھا  المنشئدZلية في إنتاج المعنى الذي يحمل رسالة  ىا1خرو

ال إفاضتھا، خوف اZستدراج بھا كما يخاف الوجل من نعمة ّهللا ح إلىا�مام  أرشدفقد 
وقد . أّن النقمة ابتoء يجب مقابلته بالصبر ومن النقمة؛ 1ّن النعمة ابتoء يجب مقابلته بالشكر، 

، و أھون  حّذر من الركون إلى النعمة والغفلة فيھا عن ّهللا؛ 1ّن نعم هللاَّ الدنيوية حقيرة عند هللاَّ
مة من هللاَّ له، بل االحين، فإذا أقبلت النعم على أحد Z يحسبنّه كرمن أن يكرم بھا عباده الص

وإذا لم يعتقد ذلك، . مھوى الھoك المؤبد إلىا1كثر أن يكون ذلك استدراجا؛ ليجّره بسوء عمله 
، و يعّده لذلك بما يلزم حّذر الفقير أن يغفل عن كون فقره اختباراً  و. مراً يخاف منهأفقد أمن 

ذلك من تضييع المأمول، و ذلك أنّه يستعّد باعتقاد أنّه اختبار من ّهللا للصبر عليه، ويؤمل منه 

                                       
  .٥٣٧:نھج البoغة) ١(
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٨٠ 

 

َ ُسْبَحاَنُه َوَضع �9 � إِن

َواَب َعلَى َطاَعتِهِ  � الث

 اْلِعَقاَب َعلَى َمْعِصَيِتهِ 

 ِذَياَدًة لِِعَباِدِه َعْن نِْقَمتِهِ 

ِتهِ و � ِحَياَشًة لَُھْم إِلَى َجن

)١(منه مأمولةتعالى ا1جر الجزيل في ا�خرة، وإذا لم يعتقد ذلك بطل استعداده به، فيضيّع 
 .  


	� �����((((ومن التقابل أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
�(((()) : َ  ُسْبَحانَهُ َوَضَع الثََّواَب َعلَى طَاَعتِِه، َو إِنَّ هللاَّ

))اْلِعقَاَب َعلَى َمْعِصيَتِِه ِذيَاَدةً لِِعبَاِدهِ َعْن نِْقَمتِِه، َو ِحيَاَشةً لَھُْم إِلَى َجنَّتِهِ 
)٢(

.  

جاءت ا1لفاظ متوازية متقابلة، بنحو أضفى عليه فبني ھذا النص على التوازي التقابلي، 
، بنحو يحدث ھزة في نفس إظھارهاخليا مميزا، كان له أوضح ا1ثر في تحسين المعنى وإيقاعا د

  :ا�تي كما في الشكل، المتلقي عندما تدرك المعنى الذي يختبئ خلف ألفاظه

  

، "معصيته" x" طاعته"، والتقابل بين "العقاب" x" الثواب"فلو تأملنا في التقابل بين 
وإن تصور . ، لوجدنا أّن عoقته في الجميع ھي التضاد"حياشة" x" ذيادة"وأيضا التقابل بين 

 وأما. بھامإللكلمتين المتضادتين يكشف النقاب عن دZلتھما بشكل تام Z يبقى معه أي  الذھن

فإّن عoقته المخالفة، وإنما جاء به ھكذا، ليكسر النمطية " جنته" x" نقمته"التقابل بين 
. المعنى المطلوب إلىوالرتابة، ثم ليجعل الذھن في حركة زائدة تتحقق معھا اللذة عند التوصل 

النقمة يقابلھا الرحمة ولما كانت الجنة ھي محل رحمة هللا الواسعة فإنه جاء بلفظ الجنة فان 
 .يدخل عباده فيھا إنليعبر عن الرحمة المطلقة، التي يرغب هللا تعالى 

  توازنامل التوازي :ثانيا
 ، وقد عّرفه)٣(تكون ألفاظ الفواصل من الكـoم المنثور متساوية في الـوزن نالتوازن ھو أ

صلتان أو القرينتان في الوزن دون اھو أن تتساوى الف: "الدكتور محمود المراغي بقوله
"التقفية

)٤(
وھذا التعريف أدق من سابقه؛ 1ن ا1ول يقتصر على الفواصل، وھي الكلمات . 

التي يقع بينھا التوازن  ا1خرا1خيرة التي تختتم بھا القرائن أو الفقرات، وبذلك تخرج ا1لفاظ 
توازن جملتين متتاليتين توازناً " وقد بيّن أحد الباحثين أن المراد بالتوازن ھو .لقرائنفي ا

عروضياً، أي إّن إيقاع الجملة ا1ولى ھو إيقاع الجملة الثانية، أي الحركات والسكنات في 
الجملة ا1ولى حركات وسكنات حروف الجملة الثانية بغض النظر عن الوزن الصرفي؛ 1ن 

شد ترديد إيقاع منتظم على ا1ذن عن طريق النغمات المتساوية، وھذا Z يتأتى التوازن ين
)٥(بالحفاظ على الوزن الصرفي

.  

به كثير من خطب الكتّاب العرب ورسائلھم،  وازدانتوقد عرف النثر العربي ھذا الفن، 
"المزدوج"وقد سّماه الجاحظ 

Z يحسن : " فقال )ھـ٣٩٥(، وتابعه عليه أبو ھoل العسكري)٦(

                                       
  .٢١/٤٤٠: ، و منھاج البراعة في شرح نھج البoغة ٥/٤١٧: ابن ميثم: شرح نھج البoغة :ينظر) ١(

  .٥٣٩:نھج البoغة) ٢(

  .  ٣/٣٨: ، و الطراز١/٢٩١:السائر، والمثل ٢٠٢:كتاب الصناعتين :ينظر) ٣(

  . ١٣٣: علم البديع) ٤(

 .   ٥٣: البديع تأصيل وتجديد :ينظر) ٥(

  .٢/١١٦:البيان والتبيين :ينظر) ٦(
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منثور الكoم و Z يحلو حتى يكون مزدوجا، و Z تكاد تجد لبليغ كoما يخلو من اZزدواج، و لو 
نظمه خارج من كoم الخلق، و قد كثر  فياستغنى كoم عن اZزدواج لكان القرآن؛ 1نه 

"الفواصل منه فيأوساط ا�يات فضo عما تزاوج  فياZزدواج فيه حتى حصل 
)١(

وقد تنبّه  .
أثر التوازن في حصول اZنسجام الموسيقي للنص، فرأى أّن للكoم بذلك طoوةً  إلى ا1ثيرابن 

ً سببه  كانت مقاطع الكoم معتدلة وقعت "مطلوب في جميع ا1شياء، فإذا  1نه، اZعتدالورونقا
"من النفس موقع اZستحسان

ً على ومتى كان المنثو: "، وھو ما أكده العلوي بقوله)٢( ر خارجا
"اZعتدالھذا المخرج، كان متسق النظـام رشيق 

)٣(
 .  

يتضح مما سبق أّن التوازن لون من ألوان ا�يقاع الموسيقي المعجب، فھو يقـوم على 
Z كان سببا في إ، وZ يدخل في كoم )٤(تعادل فقرات الكoم وجمله من حيث ا�يقاع والوزن

لذا فھو يعد عامo من عوامل إثراء المعنى من خoل تعادل البنى . حسنه وتقبل النفس له
  . الربط واZستمرارية في الكoم سبباً من أسبابوالتراكيب النحوية؛ التي تشكل 


	� �����((((وقد توافر كoم ا�مام علي ������ �	
������ �	
������ �	
ظية، من الموسيقى اللف نوعفي نھج البoغة على ھذا ال ))))�


	� �����((((ومن ذلك قـول ا�مام . فقـد جاءت حكمه ومواعظه زاخرة بالتوازن بين فقـراتھا������ �	
������ �	
������ �	
لَِرُجٍل  ))))�

ي التَّْوبَةَ بِطُوِل ا1ََْمِل، يَقُوُل : ((َسأَلَهُ أَْن يَِعظَهُ  ْن يَْرُجو اْ�ِخَرةَ بَِغْيِر الَعَمل، َو يَُرجِّ Zَ تَُكْن ِممَّ
ْنيَا بِقَْولِ  اِغبِينَ  فِي الدُّ اِھِديَن، َويَْعَمُل فِيھَا بَِعَمِل الرَّ ، إِْن أُْعِطَي ِمْنھَا لَْم يَْشبَْع َوإِْن ُمنَِع ِمْنھَا لَْم  الزَّ

يَاَدةَ فِيَما بَقَِي، يَْنھَى َوZَ يَْنتَِھي َويَأُْمُر بَِما  ي، Zَ يَأْتِ يَْقنَْع، يَْعِجُز َعْن ُشْكِر َما أُوتَِي َو يَْبتَِغي الزِّ
الِِحيَن َوZَ يَْعَمُل َعَملَھُْم، َويُْبِغُض اْلُمْذنِبِيَن َوھَُو أََحُدھُمْ  ))يُِحبُّ الصَّ

)٥(
.  

  :ا�تينتبين التوازي والتوازن الصوتي في ھذا النص من خoل الشكل  إنيمكن 

  

  

    

  

   

  

  

بُنيْت على التوازي المتوازن، فقد جاءت ا1لفاظ يتضح للمتأمل في فقرات النص أنھا 
والجمل متوازية في الصياغة النحوية، متوازنة من ناحية ا�يقاع الصوتي، Z يحس المتلقي 
بالملل أو السأم عند سماعھا؛ 1ن النغمات الصوتية ليست ثابتة على نمط واحد ، بل تتغير من 

وھذا التنوع في ا�يقاع . ، مستأنسا بھاليھاإأخرى ، مما يجعل المتلقي مشدودا  إلىفقرة 

                                       
  .١٩٩: كتاب الصناعتين ) ١(

  . ٤١٥ـ ١/٤١٤: المثل السائر :ينظر) ٢(

 . ٣٨/ ٣: الطراز) ٣(

  .٦٤: ا1سس النفسية 1ساليب البoغة :ينظر) ٤(

  .٤٩٧:نھج البoغة )٥(

نْ  � َ. َتُكْن ِمم

إِْن أُْعِطَي ِمْنَھا لَْم َيْشَبْع 
 َو إِْن ُمنَِع ِمْنَھا لَْم َيْقَنعْ 

َيْعِجُز َعْن ُشْكِر َما أُوتَِي 
َياَدَة فِيَما َبِقيَ َو َيْبَتِغي   الز5

   ،َعَملالَيْرُجو ا2ِْخَرَة بَِغْيِر  

ْوَبَة ِبُطوِل وَ  �ي الت 
ََملِ اُيَرج5ْ 

اِھِديَن  �ْنَيا بَِقْوِل الز َيقُولُ ِفي الد-
اِغبِينَ   بَِعَملِ   َوَيْعَمُل فِيَھا � الر

َيْنَھى َو َ. َيْنَتِھي 
 َيأِْتيَوَيأُْمُر بَِما َ. 

الِِحيَن َوَ. َيْعَملُ َعَملَُھْم  �ُيِحب- الص
 أََحُدُھمْ  َو ُھَو  َوُيْبِغُض اْلُمْذنِبِيَن 
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قبلت عليه النفس، وإن أالموسيقي، يرتبط بالبعد الدZلي ارتباطاً وثيقا؛ 1ن الكoم إذا ألفته ا1ذن 
  . حسن العبارة في السمع يرسم في الذھن صورة حسنة للمعنى الذي تصوره تلك ا1لفاظ والجمل

رجاء ا�خرة و ثوابھا : من الرذائل الخلقية ومنھا فقد نھى ا�مام في ھذا النص عن جملة
ومنھا إرجاء التوبة بطول ا1مل، فإّن ذلك يستلزم البقاء على المعصية والعذاب بھا . بغير عمل
أن Z : ومنھا. أن يجمع بين قول الزاھدين في الدنيا وعمل الراغبين فيھا: ومنھا. في ا�خرة

من نعمة  يوتأأن يجمع بين العجز عن شكر ما : ومنھا. منعيشبع مّما يعطى منھا، و Z يقنع إن 
. أن يجمع بين نھيه عن المعاصي وعدم تناھيه عنھا: ومنھا. ّهللا وبين طلب الزيادة من فاضلھا

أن يحّب الصالحين ويقّصر عن عملھم، ويبغض : ومنھا. أن يأمر بما يقّصر عن فعله: ومنھا
  . المذنبين وھو أحدھم


	� �����((((ازن أيضا قول ا�مام ومن أمثلة التو������ �	
������ �	
������ �	
ِمْسِكيٌن اْبُن آَدَم َمْكتُوُم ا1ََْجِل َمْكنُوُن : (())))�

ْرقَةُ َو تُْنتِنُهُ اْلَعْرقَةُ  ))اْلِعلَِل، َمْحفُوظُ اْلَعَمِل، تُْؤلُِمهُ اْلبَقَّةُ َو تَْقتُلُهُ الشَّ
)١(

.  

  :ا�تييمكن تبين التوازن الصوتي في النص من خoل الشكل 

  

    

والمoحظ أّن ا1لفاظ في الفقرتين جاءت في أكثرھا متوازنة صرفياً، وھذا وان كان يعد 
 ً إّن ھذا التوازن يمنح . من التوازن إZ أن التوازن الذي يتبناه البحث أعم من ذلك، كما تبين آنفا

أخرى، فالفقرات ليست  إلىZسيما أنه يتغير من فقرة والنفس،  إلىالنص، إيقاعا موسيقيا محببا 
وھذا يكشف عن وعي ا�مام العميق بأھمية ا�يقاع الموسيقي، . كلھا على نمط موسيقي واحد

عملية التلقي؛ لذا نجده يراعي التنويع في ا�يقاع النغمي في الفقرات؛ ليبعد الملل عن  فيوأثره 

	� �����((((وقد صرح ا�مام . المتلقي، ويكسب المعنى حسنا ورونقا������ �	
������ �	
������ �	
أّن ا�نسان كائن مسكين  ))))�

أجله مكتوم Z يدري  :نھا من ستة أوجهأ ذكر، ففيهضعيف، و بيّن وجوه المسكنة و الضعف 

ما لِھَذا {: متى يخترم، وعلله باطنة Z يدري بھا حتى تھيج عليه، وعمله محفوظ، قال تعالى

، و قرص البقة يؤلمه، والشرقة )٤٩/الكھف(}اْلِكتاِب Z يُغاِدُر َصِغيَرةً َو Z َكبِيَرةً إZَِّ أَْحصاھا

غيرت ريحه، فمن ھو على ھذه الصفات فھو  بالماء تقتله، وإذا عرق أنتنته العرقة الواحدة و
)٢(فo ينبغي أن يأمن و Z أن يفخر. مسكين Z محالة

.  


	� �����(((( هومن التوازن قول������ �	
������ �	
������ �	
: َوقَْد َرَجَع ِمْن ِصفِّيَن فَأَْشَرَف َعلَى اْلقُبُوِر بِظَاِھِر اْلُكوفَةِ  ))))�

يَاِر اْلُموِحَشِة، َواْلَمَحالِّ اْلُمْقفَِرةِ َواْلقُبُوِر اْلُمْظلَِمِة، يَاأَْھَل التُّْربَِة يَاأَْھَل الْ (( ُغْربَِة، يَا يَاأَْھَل الدِّ
وُر فَقَْد ُسِكنَْت أَْھَل اْلَوْحَدةِ يَا أَْھَل اْلوَ  ا الدُّ ْحَشِة، أَْنتُْم لَنَا فََرطٌ َسابٌِق َونَْحُن لَُكْم تَبٌَع Zَِحٌق، أَمَّ

ا ا1َْْمَواُل فَقَْد قُِسَمْت، ھََذا َخبَُر َما ِعْنَدنَا فََما َخبَُر َما ِعنْ  ا ا1َْْزَواُج فَقَْد نُِكَحْت، َوأَمَّ ))َدُكمْ َوأَمَّ
)٣(

.  

فقد جاءت . ن غيرھاممتوازية متوازنة، لكل فقرة لونھا الذي يميزھا  جاءت فقرات النص
ا1لفاظ والجمل في كل فقرة من فقرات النص متوازنة في إيقاعھا الصوتي، وقد تلونت كل فقرة 

                                       
  .٥٥٠:نھج البoغة )١(

  .٦٢/ ٢٠: الحديد  أبيابن : شرح نھج البoغة :ينظر) ٢(

 .٤٩٢:نھج البoغة) ٣(

اْ
ََجِل  َمْكُتومُ 
اْلِعلَِل  َمْكُنوُن 
 اْلَعَملِ َمْحفُوُظ 

ُة  ُتْؤلُِمُه  �اْلَبق
ْرَقُة  �َتْقُتلُُه الش
ُنُه اْلَعْرَقةُ   ُتْنتِ

 ِمْسِكيٌن اْبُن آَدمَ 
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 َيْسَتْعِجُل اْلَفْقَر ال�ِذي ِمْنُه َھَرَب 
اهُ َطلَبَ ـوُتُه اْلغِ ـَوَيفُ  �َنى ال�ِذي إِي  

نـيـَفَيعِ    َقَراِء ــَش اْلفُ ــيْ ـا عَ ـيَ ـْ ُش فِي الد-

 َوُيَحاَسُب ِفي ا2ِْخَرِة ِحَساَب اْ
َْغنَِياءِ 

 َعِجْبُت لِْلَبِخيلِ 

َياِر اْلُموِحَشِة يَ       ا أَْھَل الد5

       اْلُمْقِفَرِة   َواْلَمَحال5 .    

 اْلُمْظلَِمةِ   ُبورِ ـَواْلقُ .    

ْرَبةِ ــَيا أَھْ    َل الت-

  اْلُغْرَبِة  لَ ـَيا أَھْ 

  اْلَوْحَدِة  لَ ـَيا أَھْ 

 َيا أَْھَل اْلَوْحَشةِ 

َرٌط َسابٌِق ـَنا فَ ـُتْم لَ ـأَنْ 
 َوَنْحُن لَُكْم َتَبٌع َ.ِحقٌ 

 �وُر فَ ـا الـأَم   َنْت ـكِ ـَقْد سُ ـد-

ا اْ
َْزَواُج َفَقْد ُنِكَحْت  �َوأَم
ا اْ
َمْ  � َواُل َفَقْد قُِسَمتْ ـوأَم

  َھَذا َخَبُر َما ِعْنَدَنا 

 َفَما َخَبُر َما ِعْنَدُكمْ 

خواتھا من جھة التركيب والصياغة النحوية؛ فنتج عن ذلك أبلون إيقاعي خاص، يختلف عن 
فھذا اZختoف . في دائرة الكoم البليغ الذي يؤثر في المتلقين لوحة فنية متجانسة، تجعل النص

في إيقاع الفقرات يعد من مميزات النصوص ا�بداعية، وZ يتيسر 1ي أحد أن يأتي بالكoم على 
ويمكن مoحظة . ھذا المستوى من الترتيب واZنسجام إZ من وھب رھافة الحس، و دقة النظر

  :ذلك في الشكل  ا�تي

  

  

    

  

  

مرة واحدة، ولم " ھلأيا "ويoحظ في الفقرة ا1ولى من النص أّن ا�مام أورد كلمة 
نجد أنھا تكررت في الفقرة الثانية، وھذا نوع من كسر  في حينيكررھا بعد حرف العطف، 

الفقرات ا1خر فقد جاءت مختلفة في ا1سلوب وطريقة رصف الكلمات؛  أما .سلوبا1النمط في 
ي إيقاعھا الصوتي، الذي يمثل منبھا أسلوبيا، له دخالة في إثارة العواطف، فنتج عنه اختoف ف
  .النص، ومن ثم في فھم دZلته باتجاهوتحريك المشاعر 


	� �����((((ومن التوازن أيضا قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
َعِجْبُت لِْلبَِخيِل يَْستَْعِجُل اْلفَْقَر الَِّذي ِمْنهُ ھََرَب : (())))�

ْنيَا َعْيَش اْلفُقََراِء، َو يَُحاَسُب فِي اْ�ِخَرةِ ِحَساَب َو يَفُوتُهُ اْلِغنَى الَّ  ِذي إِيَّاهُ طَلََب، فَيَِعيُش فِي الدُّ
))ا1َْْغنِيَاءِ 

)١(
.  

بني ھذا النص على التوازي المتوازن، فجاءت ألفاظه وجمله متوازية متوازنة، كما في 
  :الشكل  ا�تي

  

  

التوازن الصوتي على النص إيقاعا  أضفىقد و
Zمام . حسنا، أكسبه انسجاماً نغميا، انعكس على معنى النص، فأكسبه حسناً وجما�فقد تعجب ا

))))����� �	
������ �	
������ �	
������ �	
أنّه إنّما يبخل خوف الفقر في : أحدھا: أموروجعل محّل التعّجب منه ثoثة " من البخيل  ))))�

عه به في الحال صورة فقر حاضر، فكان بذلك و تقتيره وعدم انتفا ،العاقبة لو أنفق المال
لغنى ببخله، و بخله أبدا سبب لفقره اأنّه طالب : الثاني. مستعجo للفقر الّذي ھرب منه إلى البخل

أنّه يعيش : الثالث. فما يعتقده سبب الغنى ھو المفّوت للغنى. الحاضر، المنافي لغناه و المفّوت له
ا�خرة حساب ا1غنياء؛ لمشاركته   اعه بماله، و يحاسب فيفي الدنيا عيش الفقراء لعدم انتف

"إيّاھم في جمع المال و محبّته، الذين ھما مبدءا الحساب
)٢(

 .  

 Z غة من الكثرة ماoيتھيأوقد جاءت النصوص التي تجسد التوازن في حكم نھج الب 

                                       
  .٤٩١:نھج البoغة )١(

  .٥/٣٠٩: ابن ميثم البحراني: شرح نھج البoغة) ٢(
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�
	� ���������((((منھا قول ا�مام  و. طالةللبحث ا�حاطة بھا في ھذا المبحث، مخافة ا����� �	
����� �	
����� �	
فََمِن اْشتَاَق : (())))

نْ  َماِت، َو َمْن َزِھَد فِي الدُّ ھََواتِ، َو َمْن أَْشفََق ِمَن النَّاِر اْجتَنََب اْلُمَحرَّ يَا إِلَى اْلَجنَِّة َسoَ َعِن الشَّ
))اْستَھَاَن بِاْلُمِصيبَاتِ، َو َمِن اْرتَقََب اْلَمْوَت َساَرَع إِلَى اْلَخْيَراتِ 

)١(

	� �����(((( وقولهَ  .������ �	
������ �	
������ �	
تََوقَُّوا : (( ))))�

أولهُ يُْحِرُق َو آِخُرهُ  ،اْلبَْرَد فِي أولِه َو تَلَقَّْوهُ فِي آِخِرهِ، فإنه يَْفَعُل فِي ا1َْْبَداِن َكفِْعلِِه فِي ا1َْْشَجارِ 
))يُوِرقُ 

)٢(
.  

ء يظھر مما تقدم أّن التوازي بنوعيه التقابلي والمتوازن، عنصر مھم من عناصر ا�ثرا 

	� �����((((وقد فطن ا�مام . الموسيقي والدZلي������ �	
������ �	
������ �	
؛ لذا جاءت نصوصه في حكم نھج ا1مرلذلك  ))))�

والتراكيب النحوية المoئمة،  ل�لفاظوقد تجلى ذلك من خoل اختياره . البoغة زاخرة بالتوازي
د تبين من وق. المتلقي إلىالتي ترفد النص با�يقاع الداخلي المنسجم مع المعنى المراد إيصاله 

النصوص السابقة أّن ا�مام كان حريصا على تلوين ا�يقاع وعدم اZقتصار على نمط واحد من 
فيجعل . الموسيقى اللفظية؛ 1نه على وعي تام أن تنويع ا�يقاع له دخالة في تقبل النص وتلقيه

أخرى يمثل منبھا  إلىإذ إّن اZنتقال من نغمة . النص، Z يغفل عنه لحظة إلىالمتلقي مشدودا 
وھو بذلك يكون قد منح تراثه . التلقيعملية  يلةطصo مع النص اأسلوبيا يجعل المتلقي متو

ن الكريم وكoم رسول آن غيره، بل تجعله في القمة بعد القرما1دبي بصمته الخاصة التي تميزه 

	� ����((((هللا � �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
�((((.  

   

                                       
  .٤٧٣:نھج البoغة) ١(

  .٤٩١:المصدر نفسه) ٢(
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  :املبحث الثاني

  ):فوق الرتكيبي(اإليقاع اخلارجي  
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الموسيقي الذي يحيط  ا�طارا�يقاع الخارجي ا�يقاع الموسيقى الناتج، من بيقصد 
ً لنوع الكoم من إخبار أو استفھام أو إنكار أو تحقير أو  وغيرھا، فكل  استھزاءبالنص، تبعا

  .النغمي الخاص الذي يطلق عليه التنغيم الصوتي إطارهواحد من ھذه ا1ساليب له 

  التنغيم الصوتي
لما كانت اللغة في جوھرھا وسيلة من وسائل التواصل المختلفة التي عرفھا ا�نسان، فإن 

: حدھمأا1داء الصوتي للكoم يسھم بأثر فّعال في تحديد مفھوم الرسالة اللغوية، في مثل قول 

تقديم النصح،  توجيه التھديد، أو إلىادية تيعاالذي قد يتحول من مجرد عبارة " سمع يا فoنإ"
؛ وذلك لما )١(دZلة الطرد أو السخرية إلىمن دZلة التوديع " مةمع السo"قد تتحول عبارة و

  .يكتنفھا من قرائن حالية ونبرة صوت أو نغمة معينة

"أثناء الكoم] في[ارتفاع الصوت وانخفاضه " وقد عرف التنغيم بأنه 
، للدZلة على )٢(

)٣(المعاني المختلفة
"موسيقى الكoم" ھمبعضويسّميه . 

، إذ يتغيّر صوت المتكلم ُصعوداً )٤(
ً للحالة  ً لبيان مشاعر مختلفة، ويمكن القول إنّه تَنّوع في درجات الصوت تبعا  اZنفعاليةوھُبوطا

آخر، ومن  إلىحسبما يقتضيه سياق الحال، فتكون نغمات الكoم في تغير دائم من أداء بللُمتكلم و
، إذ يعبّر المتكلم عن حاZت الرضا والغضب، )٥(أخرى إلىموقف، ومن حالة نفسية  إلىموقف 

)٦(والفرح والحزن، والدھشة والخيبة، بتلوين الكoم بنغمة معينة للتعبير عن كل حال
.  

"ا�طار الصوتي الذي تُقال به الجملة في السياق "ھو  إذنفالتنغيم 
)٧(

ھو موسيقى "أو . 
"التي تتلون بتلون الحالة النفسية والشعورية للناطق بھاالعبارة أو الجملة، 

)٨(
و إّن إمكانات . 

وھذا التلوين . ا لنوع الكoم وظروفهتبعحد كبير،  إلىالتلوين والتنويع في النغمات واسعة 
مل توضيح المعاني وتفسيرھا، وتمييز ايعد عامo مھما من عو والموسيقي يعطي الكoم روحا، 

فالجملة الواحدة قد يتنوع معناھا بتنوع صور نطقھا، وكيفية . ضھا من بعضأنماط الكoم بع
؛ 1ّن الجملة العربية تقع في صيغ وموازين تنغيميّة ھي ھياكل من )٩(التنويع في موسيقاھا

فللجملة اZستفھامية ھيكل تنغيمي يختلف عن الھيكل . ا1نساق النغميّة، ذات أشكال محّددة
ريةّ، وكذلك يختلف عن الجملة المؤكَّدة أو جملة الشرط، فلكّل جملٍة منھا التنغيمي للجملة الخب

فالصيغة التنغيميّة منحًى نغمي خاص بالجملة . نغمات معيّنة بعضھا ُمرتفع وبعضھا ُمنخفض
)١٠(يُعين على الكشف عن معناھا النحوي

.   

التنغيم يؤدي وظيفة نحوية ودZلية في السياق التركيبي، فھو يقوم بدور  نّ أويعني ذلك 
دZلي كبير يسھم في تفسير الجملة تفسيراً صحيحاً، ويعّد قرينة صوتية كاشفة في اختيار المتكلّم 

                                       
  .١٥: كريم حسام الدين. د): التواصلدراسة لغوية لدZلة الصوت ودوره في (الدZلة الصوتية ) ١(

  .١٦٤:تّمام حسان. د: مناھج البحث في اللغة) ٢(

  .١٠٦: رمضان عبد التواب. د:  المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي :ينظر) ٣(

 .٥٣٣: صواتعلم ا1) ٤(

  . الصحيفة نفسھاالمرجع نفسه و :ينظر) ٥(

 .٦٣: بحث الصوتي عند العربفي ال :ينظر) ٦(

  .٢٢٦: اللغة العربية معناھا ومبناھا) ٧(

  .٨٠:م٢٠٠١، ٩١ھايل محمد طالب، مجلة التراث العربي، دمشق، ع): بحث(ظاھرة التنغيم في التراث) ٨(

 .٥٣٤: صواتعلم ا1 :ينظر) ٩(

  . ٢٢٦: اللغة العربية معناھا ومبناھا :ينظر) ١٠(
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)١(لنوع معين من أنواع التفسير النّحوي الّدZلي
للجملة، فان بعض الجمل لھا صoحية أن تقال  

، لمعاٍن مثل " التقرير" ويتغير معناھا النحوي بين اZستفھام و التوكيد وا�ثبات ،عددةبنغمات مت
التھكم أو الزجر، و التأنيب أو اZعتراض أو التحقير أو اZستغراب والدھشة، إذ تكون النغمة 

 فالجملة لم يعترھا أي تغيير في بنيتھا. ھي العنصر الوحيد الذي تسبب عنه تباين ھذه المعاني

سوى التنغيم، وما قد صاحبه من تعبيرات مoمح الوجه وأعضاء الجسم، مما يعد من القرائن 
)٢(الحالية في الكoم

عندما  ا�ثباتيكون معناھا  نأيمكن " محمد قادم من السفر"فمثo جملة . 
يكون معناھا التعجب من قدوم  أن خبر أو تقريره في ذھن السامع، ويمكن إثباتيريد المتكلم 

وكل ھذه المعاني يمكن الحصول . ن يكون المعنى ھو اZستفھام عن قدوم محمدأحمد، ويمكن م
الصوتي للجملة بحسب ما يراد للنغمة من  ا�طارعليھا من ھذه البنية التركيبية، عندما يتغير 

 يقوم التنغيم في الكoم بوظيفة الترقيم في الكتابة، غير أنّه أوضح منه في، فوظيفة في السياق

  . ىالدZلة على المعن

بھذا يتضح أّن التنغيم يقوم بوظائف متعددة في السياق اللفظي للكoم المنطوق ، ويمكن و
  :جمال تلك الوظائف بما يأتيإ

 إلىفي تصنيف الجمل  أثرامن فوائد التنغيم في الكoم أّن له : الوظيفة النحوية .١

الباب  إلىأنماطھا المختلفة، من تقريرية أو استفھامية أو توكيدية، أو تعجبية ، فھو يشير 
طار صوتي خاص ، واZستفھامية إالجملة، إذ إّن الجمل التقريرية لھا  إليهالنحوي الذي تنتمي 

)٣(طار صوتي خاص ، وكذا الحال في بقية أنماط الجملإلھا 
.  

وائد التنغيم أيضا أن له قابلية التعبير عما يختلج في داخل ومن ف: ا�نفعاليةالوظيفة  .٢
نفعاZت، مثل الخوف، والحزن، والفرح، والتعظيم، والتعجب، والدھشة، احاسيس وأالنفس من 

)٤(بتلوين الكoم بنغمة معينة للتعبير عن كل حال.. والخيبة،
.  

1ن تقال بنغمات  وتتضح ھذه الوظيفة في صoحية بعض الجمل: الوظيفة الد�لية .٣
وغيرھا، حيث تكون  وا�ثباتمتعددة، فتتغير دZلتھا مع كل نغمة، بين اZستفھام، والتوكيد، 

)٥(النغمة ھي العنصر الوحيد الذي تسبب عنه ھذا التباين في دZZت الجمل
.  

علماء اللغة اZجتماعيون بوجه خاص، ووافقھم  إليھاوقد أشار  :الوظيفة ا�جتماعية. ٤
علماء الصوت في ذلك، إذ يرون أن للتنغيم وأنماطه أثراً في تعرف الطبقات اZجتماعية 

حد ما فيما بينھا  إلىوالثقافية المختلفة في المجتمع المعين، إذ Zحظوا أّن ھذه الطبقات تختلف 
oم، وأّن أطر موسيقى الكoأخرى،  إلىحٍد ما من طبقة  إلىم عندھم تختلف في طرائق أداء الك

)٦(وفقاً لموقع كل طبقة في المجتمع ومحصولھا الثقافي
. 

 Zم ولحونه، إذ إنّه كان الوسيلة ا1كثر استعماoوقد كان للعرب إدراك عميق بموسيقى الك
مساحة من  فلم تكن للكتابة. في حياتھم، وعليه يعتمدون في نقل أفكارھم وما يختلج في نفوسھم

ن يوصل المعنى أفي نطاق محدود؛ ولذا كانوا يھتمون بالكoم ، وكل ما من شأنه  إZاZنتشار 

                                       
  .١١٧: محمد حماسة عبد اللطيف: ليالنحو والدZلة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدZ :ينظر) ١(

 . ٢٢٨: العربية معناھا ومبناھا اللغة :ينظر) ٢(

  .٥٤٣: صواتعلم ا1 :ينظر) ٣(

  .٥٣٣: المرجع نفسه :ينظر) ٤(

  .٢٢٨: اللغة العربية معناھا ومبناھا :ينظر) ٥(

  .٥٤٠: صواتعلم ا1 :ينظر) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٨٨ 

 

ومن ذلك اھتمامھم بتلوين نغمات الكoم بحسب نوعه من خبر أو . المتلقي بوضوح تام إلى
وإحداث إنشاء، وبحسب الحالة النفسية والشعورية للمتكلم؛ وذلك لشدِّ انتباه المتلقي وجذبه، 

  .وكان يبرز ذلك في خطبھم ، وما كانت تزدان به مجالسھم من حكم وأمثال. التأثير في نفسه

 Z ويظھر اھتمام العرب بالتنغيم على وجه الخصوص في صناعة الشعر، وإنشاده، حيث
يتم ذلك إZ بتلوينات موسيقية تؤاخي بين الشاعر والسامع في الفكر والخيال والعاطفة 

)١(تحرك كوامن النفس ودواخلھاوالوجدان، ف
ا1دبي  اZستعمالوعليه فالتنغيم كان موجودا في . 

  . الشعر وفي النثر 

َو تِْلَك نِْعَمةٌ تَُمنُّھا {: منھا قوله تعالى عّدةن الكريم في مواضع آوقد ورد التنغيم في القر

ا َجنَّ َعلَْيِه {: قوله تعالى ك، وكذل)٢(بحذف الھمزة، وھو قول اZخفش) ٢٢/الشعراء( }َعلَيَّ  فَلَمَّ

ً قاَل ھذا َربِّي  اللَّْيُل َرأى . }ھذا ربي{، بحذف ھمزة اZستفھام من جملة )٧٦/اZنعام( }َكْوَكبا

  :بي ربيعة أمن الشعر فمنھا ما جاء في قول ابن  أمثلتهوأما 

)٣(م بثمانأهللا ما ادري وإن كنت داريا       بسبعٍ رميُت الجمر  فو
  

"أبسبع"  أرادفقد 
  :، ومنھا قوله أيضا)٤(

)٥(ثم قالوا تحبُّھا ؟ قلت بھراً           عدد الرمل والحصا والتراب
  

"أتحبھا؟"فقد أراد 
غنت النغمة عن أداة اZستفھام ، فحذفت ا1داة وبقي معنى أ، وقد )٦(
  :،  ومن أمثلة التنغيم أيضا قول الكميت)٧(اZستفھام مفھوما من البيت

)٨(البيض اطرب      وZ لعباً مني و ذو الشيب يلعب إلىطربت وما شوقاً 
  

"أو ذو الشيب يلعب؟ " فقد أراد 
)٩(

وھذه ا1مثلة القرآنية والشعرية تؤكد وجود التنغيم . 
ا1دبي، وھو يحمل وظيفة دZلية ، كما يتضح في ا1مثلة السابقة، وكما ھو  اZستعمالفي 

)١٠(على ا1لسن معروف في الكoم الجاري
.  

ول اليوم اولم يعرف القدماء من علماء اللغة وغيرھم مصطلح التنغيم، بالشكل الذي يتد
عند المحدثين من علماء اللسانيات ، غير أنّنا Z نعدم عند بعضھم ا�شارة إلى بعض آثاره في 

الجملة وطريقة  ، فقد أدرك علماؤنا ا1وائل أثر نغمة)١١(الكoم للّدZلة على المعاني المختلفة

                                       
  .٥٤٨: صواتعلم ا1 :ينظر) ١(

 .١/١٥: ا1نصاريابن ھشام : مغني اللبيب :ينظر )٢(

  .٣٩١: ربيعة أبيديوان عمر بن ) ٣(

 .١٤/ ١: مغني اللبيب :ينظر) ٤(

  .٧٣: ربيعة أبيديوان عمر بن ) ٥(

 .١/١٥: مغني اللبيب :ينظر) ٦(

 .٢٢٧: اللغة العربية معناھا ومبناھا) ٧(

  .٥١٢: الكميت بن زيد اZسدي: ديوان الكميت) ٨(

 .١٤/ ١:مغني اللبيب :ينظر) ٩(

  .٢٦٥ - ٢٦٤:المصطلح الصوتي في الدراسات العربية :ينظر) ١٠(

. د: للّساني في الحضارة العربية ، و التفكير ا١٠٦: المدخل إلى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي :ينظر) ١١(

سعيد : ، و في أصول النحو٥٢: أحمد كشك. د: ف الصوت اللغوي،  و من وظائ٢٢٦: عبد السoم المّسدي
  .١٥٥: غازي مختار طليمات. د: في علم اللغة  ، و٩٤ - ٩٣: اZفغاني



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٨٩ 

 

نطقھا في التوجيه الدZلي، بيد أنّه لم يلَق اھتماما، ولم يحظ بقسط وافٍر من الدراسة والبحث من 
)١(ھو ما يثير استغراب بعض الدارسين قبلھم، و

: سببينإلى أّن ذلك يرجع  ھميرجح بعض و. 

أن نغم الكoم : عن الحصر، وثانيھما أن صور التعبير الصوتي عن المشاعر، تندّ : أولھما
التعبير التنغيمي ينتھي أثره بعد  نّ أالتقعيد، فضoً عن  إلىاللغة  أبناءيحتاج معھا  Z ،سليقة

)٢(صدور الكoم مباشرة
التنغيم في المعنى، لكنّه لم يذكره، بالمصطلح،  أثرتنبّه سيبويه إلى ف. 

في . ا معنى الجملة ا�نشائية، من ذلك ما ذھب إليهفقد أشار إلى أن ثّمة جمoً خبرية يراد بھ
زيداً قطع هللا يده، وزيدا أمر هللا عليه العيش؛ 1ن معناه : وتقول: " ، بقوله"باب ا1مر والنّھي"

"معنى، زيداً ليقطع هللا يده 
)٣(

.  

ومن ھذه ا�شارات ما ذھب إليه الجاحظ، من أّن اللفظ وحده Z يكفي لتحقيق حسن 
وحسن ا�شارة باليد : "بل Zبّد فيه من ا�شارة وتغيير الصوت بما يناسب السياق فقال البيان،

كل والتفتل  ل والشِّ والرأس، من تمام حسن البيان باللسان، مع الذي يكون مع ا�شارة من الدِّ
"والتثني، وغير ذلك

٤
  .وفي ذلك إشارة إلى تعبيرات الوجه ونغمة الكoم. 

المتكلّم في تحديد معنى الجملة من خoل ا�طار الصوتي  أثرإلى ) ھـ٢٨٦(وأشار المبّرد 
فالجملة اZستفھامية قد تخرج عن . الذي يضعھا فيه، فيوظف التنغيم للتعبير عن المعاني النّحوية

 معناھا، وتحمل معاني أخرى، كالتوبيخ، وا�نكار، بوساطة تنغيم خاّص تؤّدى به، ويمكن تبين

أقياماً وقد قعد الناس ؟ لم تقل ھذا سائoً، ولكن : وذلك قولك"ذلك في تعليقه على جملة اZستفھام 
"قلته توبيخاً منكراً لما ھو عليه

)٥(
.  

آخر مغاير له في  إلىويعقد ابن جني فصoً في خصائصه لبيان ظاھرة تحول ا1سلوب 
فبيّن تحول أسلوب اZستفھام " عليھاإذا ضامھا طارئ  ا1وضاعنقض " الدZلة، وذلك في باب 

أسلوب خبر، وھو بذلك يكشف عن معرفته بالتنغيم وأثره في تغيير المعنى،  إلىتعجب ثم  إلى
مررت برجل : وذلك قولك. معنى التعجب استحال خبرا ضامهمن ذلك لفظ اZستفھام، إذا : "قال

وإنما كان كذلك 1ن أصل .. .فأنت مخبر بتناھي الرجل في الفضل، ولست مستفھما. ايِّ رجل
عاده أفكأن التعجب لّما طرأ على اZستفھام إنما . اZستفھام الخبر، والتعجب ضرب من الخبر

"أصله من الخبرية إلى
)٦(

ويريد ابن جني بمفھوم الخبرية التي في أسلوب التعجب، أن . 
ب منه، فإنّما يخبر بذلك من يسمعه عن ھذه  المتعجب حين يعبر عن مشاعره تجاه المتعجَّ

)٧(ا1حاسيسالمشاعر وھذه 
حين " حذف الصفة"التنغيم أيضا في باب  إلىوقد أشار ابن جني . 

سير : من قولھم" الكتاب"وذلك فيما حكاه صاحب . وقد حذفت الصفة ودلّت الحال عليھا"قال 
ح والتطريح وذلك أنّك تّحس في كoم القائل لذلك من التطوي.. ليل طويل: عليه ليل، وھم يريدون

. وأنت تحّس ھذا من نفسك إذا تأملته. طويل أو نحو ذلك: والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله

 "هللا"فتزيد في قوة اللفظ بـ ! كان وهللا رجoً : وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه، فتقول

جoً فاضoً أو شجاعاً أو أي ر) وعليھا(ھذه الكلمة، وتتمكن في تمطيط الoم وإطالة الصوت بھا 

                                       
 .٢٦٤: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية :ينظر) ١(

  .١٤٥:احمد محمود احمد) : رسالة ماجستير(المعصومين  ا1ئمة أدعيةفي  لوبيا1سالبناء  :ينظر) ٢(

  .١/١٤٢: الكتاب ) ٣(

  . ٧٩/ ١: البيان والتبيين )٤(

د: المقتضب) ٥(   .٣/٢٢٨: المبرِّ

  .٢٦٩/ ٣: الخصائص) ٦(

  .٣٠١: جناح أبوصاحب . د: دراسات في نظرية النحو العربي) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٩٠ 

 

ً . كريماً، أو نحو ذلك وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه، ! وكذلك تقول سألناه فوجدناه إنسانا
وكذلك إن ذممته ووصفته . إنساناً سمحاً أو جواداً أو نحو ذلك: فتستغني بذلك عن وصفه بقولك

ً : بالضيق قلت ً لئيماً : ن قولكوتزوي وجھك وتقطبه، فيغني ذلك ع! سألناه وكان إنسانا .. إنسانا

"أو نحو ذلك
)١(

.  

مصطلحات صوتية وھي  عملأنّه است ا1خيرنoحظ من خoل تحليل قول ابن جني 
وھي Z تخرج عن كونھا وسائل تنغيمية، " التفخيم"و" التمطيط"و" التطريح"و" التطويح"

، )٢(فالتطويح كما ورد في اللغة من طوح به ذھب ھنا وھناك. تساعد على فھم المعنى في السياق
َء يَُمطُّه  طَّ الشي، والتمطيط من مَ )٣(وأّما التطريح فھو من طرح الشيء إذا طّوله ورفعه وأعoه

 ً ، والتفخيم إعطاء الصوت قيمة صوتية مرتفعة ، وھو في )٤ (مّده ، فھو مّد الكoم و تطويله: َمطّا
م الكoم )٥(عظَّمه: في اللغة من فَخَّ

فھذه المصطلحات لھا تعلق بالصوت وبدرجته في أثناء . 
)٦(لتنغيم الصوتييكشف عن وعي ابن جني بظاھرة ا اZستعمالالنطق به، ومن ثم فھذا 

.  

ا النّحاة في أحاديثھم عن بعض القضايا النّحوية التي عملھومن المصطلحات التي است
اعلم أن ): "ھـ٦٤٣(قال ابن يعيش " الترنّم ومّد الصوت والتطريب"تندرج في سياق التنغيم 

ن كنت المندوب مدعّو، ولذلك ذكر مع فصول النداء، لكنّه على سبيل التفّجع، فأنت تدعوه وإ
وأكثر . تعلم أنّه Z يستجيب كما تدعو المستغاث به، وإن كان بحيث Z يسمع كأنه تعّده حاضراً 

ما يقع في كoم النساء لضعف احتمالھّن وقلة صبرھّن، ولّما كان مدعّواً بحيث Z يسمع أتوا في 
لتطريب زادوا ولّما كان يسلك في الندبة والنوح مذھب ا. لمّد الصوت) وا( أو ) يا( أوله بـ 

"ا1لف آخراً للترنّم
)٧(

.  

عّد ابن سينا نغم الجملة ذا  فقدالّذي يؤديه التنغيم في الكoم ،  ثروقد أدرك الفoسفة ا1
نوع الجملة إن كان نداء  "النبرة"وظيفة تمييزية من حيث الّدZلة ا�بداعية، فيتحّدد بما نسميّه 

نه قد أشرف على وضع تّصور شبه كامل للتنغيم، تنظيراً تعجبّاً، أو استفھاماً، ويمكن القول إ أو
وتطبيقاً، ودرس ھذه الظاھرة دراسة جّدية علمية، فوصف ا1صوات، وكيفية حدوثھا، وأسباب 
اختoفھا، وكيفية إدراكھا في وصف العوالم النّفسية التي تقتضي ا�بانة عّما في النّفس 

)٨(وأثرھا في التنغيم، وا1غراض التي يصدر الكoم عنھا واZنفعاZت
.  

التنغيم بوصفه ظاھرة صوتية مھمة في عملية الفھم وا�فھام وتنميط  نّ أيتضح مما سبق 
جناسھا النحوية والدZلية المختلفة، كان حقيقة نطقية في كoم العرب، وكان حاضراً أ إلىالجمل 

يأتوا فيه بدراسة نظرية شاملة، تبين كنھه وطبيعته  بيد أنھم لم ،في وعي علماء العربية
)٩(ا1خرودرجاته ولم يجعلوا له قواعد محددة، كما فعلو في القضايا 

 .  

                                       
  . ٣٧١ - ٣٧٠/ ٢:الخصائص) ١(

 .٥٢٥/ ٢ ،)طوح(مادة  :لسان العرب  )٢(

 .٥٢٨/ ٢، )طرح(مادة  :المصدر نفسه )٣(

  .٧/٤٠٣ ،)مطط(مادة  :المصدر نفسه) ٤(

  .٤٤٩/ ١٢ ،)فخم(مادة  :المصدر نفسه )٥(

  . ٩٢-  ٩١): بحث(ظاھرة التنغيم في التراث  :ينظر) ٦(

  .٢/١٣: شرح المفّصل) ٧(

سامي . د): بحث(، و دور التنغيم في تحديد معنى الجملة العربية ١٩٨: كتاب الشفاء ، الخطابة :ينظر) ٨(
  .٩١:م ٢٠٠٦،  ١، ع٢٨عوض، وعادل علي نعامة، مجلة جامعة تشرين، ا�داب والعلوم ا�نسانية، مج

  .٩٤): بحث(، و ظاھرة التنغيم في التراث العربي٥٥٢: صواتعلم ا1 :ينظر) ٩(
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٩١ 

 

ولما كان التنغيم على ھذا المستوى الكبير من ا1ھمية في كoم العرب نثرھم وشعرھم ، 

	� ((((غائباً عن كoم ا�مام علي الكريم ، فإنه لم يكن  القرآنبل كان حاضراً في أبلغ الكoم وھو � �	
� �	
� �	
�


	� �����((((في حكم نھج البoغة ، فقد أتقن  ))))�������������������������� �	
������ �	
������ �	
استعماله، فوظفه توظيفاً دقيقا للتعبير عن المعاني  ))))�

وسيعرض البحث لجملة من النصوص التي . والدZZت المتنوعة التي بثھا في حكمه ومواعظه
تنغيم الصوتي في أسلوبي اZستفھام والتعجب، يتضح فيھا توظيف ا�يقاع الخارجي المتمثل بال

  .وأثره في الدZZت المتحصلة من ذلك

  تنغيم االستفهام
طلب حصول "، وھناك من عرفه بأنه )١(ھو أسلوب لغوي يراد به طلب الفھم: اZستفھام

"صورة الشيء في الذھن
)٢(

ا1داة الذي يأتي بعد " المستفھم عنه"ويختلف اZستفھام تبعاً لنوع . 
أي إّن المستفھم عنه ھو نسبة المسند إلى المسند إليه : اZستفھام عن النسبة"مباشرة، فقد يكون 

"أو ھو مضمون الجملة
، وھذا النوع من اZستفھام ھو الذي يسميه البoغيون باZستفھام )٣(

خص وفيه تكون النسبة محققة الوقوع في: اZستفھام عن المفرد"وقد يكون ، )٤(التصديقي
"بالمفرد

، وھذا النوع من اZستفھام ھو الذي اصطلح البoغيون على تسميته باZستفھام )٥(
)٦(التصوري

وقد يخرج التركيب اZستفھامي عما يراد له في الكoم، فo يدل على طلب الفھم، . 
لم ن تفھم من السياق، بمعونة التنغيم الصوتي، فقد يھدف المتكأبل يعبر عن دZZت أخرى يمكن 

المتلقي باZمتعاض، أو العتاب، أو التوبيخ، أو التعجب، أو لفت النظر، أو ا�نكار ،  إشعار إلى

أَأَْنَت فََعْلَت ھذا بِآلِھَتِنا {: ، ففي قوله تعالى)٧(أو الحث على أمر مقصود، أو قد يراد به التقرير

، ليس المقصود اZستفھام عن أصل ما جرى، مع وجود القرينة )٦٢/ا1نبياء( }يا إِْبراِھيمُ 


	� �����(((( إبراھيماللفظية وھي أداة اZستفھام، بل الغرض من التركيب ھو أن يقّر ������ �	
������ �	
������ �	
بأنه ھو الذي  ))))�

ً أَفَأَْصفاُكْم َربُُّكْم بِاْلبَنِيَن َو اتََّخَذ ِمَن اْلَمoئَِكِة إِن{: وأما قوله تعالى. حطّم آلھتھم  }اثا

، فليس المراد ھو اZستفھام، بل في ا�ية تكذيب لمن زعم ذلك، وإنكار 1ن يكون )٤٠/ا�سراء(

)٨(ما قد زعموه واقعا
ْھِر لَْم يَُكْن َشْيئاً   ھَْل أَتى{: وفي قوله تعالى.  َعلَى ا�نسان ِحيٌن ِمَن الدَّ

فھاميّا بناء على القرينة اللفظيّة، ، يبدو ھذا التركيب للوھلة ا1ولى است)١/ا�نسان(}َمْذُكوراً 

بل دالة على التحقيق والتأكيد، فقد . فإذا نظرنا إلى الجملة في السياق، لم تكن دالة على اZستفھام
"قد"بمعنى " ھل"جعل بعض النّحاة والمفّسرين 

)٩( oوالقرينة الدالة على ذلك ھي التنغيم فض ،

                                       
 .٢٦٤:في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر) ١(

  .١٧: التعريفات )٢(

 .٣٢٠: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم) ٣(

  .٣٢٠: المرجع نفسه :ينظر) ٤(

  .٣١٧: قيس إسماعيل ا1وسي. د: أساليب الطلب عند النحويين والبoغيين :ينظر) ٥(

  . ٣١٧: المرجع نفسه :ينظر) ٦(

، و أثر التنغيم في توجيه ا1غراض البoغية لعلم المعاني ٢٦٥: في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر) ٧(
  .٤١:مزاحم مطر حسين. د): بحث(اZستفھام أنموذجا 

 .٢٦٦ - ٢٦٥: في النحو العربي نقد وتوجيه :ينظر) ٨(

  .٢٧٤/ ٦: الزمخشري: الكشاف ،  ١/١٠٠: الكتاب :ينظر )٩(
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٩٢ 

 

  .معنى اZستفھام، مع وجود أداة اZستفھامعن دZلة السياق، وبھذا تجّردت الجملة من 

ً مختلفاً، يجعل ا1داة  يتضح من ذلك أّن التنغيم قد يمنح التركيب المّصدر با1داة تلوينا
و بذلك تكون قرينة التنغيم، أعظم . والجملة المركبّة معھا يعبّران عن معنى آخر غير اZستفھام

تجرّدھا والجملة المركبّة معھا من المعنى الذي تدل ا1داة، إذ  :أثراً من القرينة اللفظيّة، أي
)١(عليه، فثمة جمل كثيرة تشتمل على أداة اZستفھام، لكنّھا Z تحمل معنى اZستفھام

بل تخرج . 
ً وليس حقيقياً، وھو عدول من ا�نشاء إلى  معانٍ  إلى أخر، فيكون اZستفھام في الجملة مجازيا

  .ه اZستفھامبيشو ، ولكنه خبر غير محض، بل)٢(الخبر

وفي حكم نھج البoغة، يغلب اZستفھام المجازي الذي يخرج عن اZستفھام الحقيقي إلى 
أغراض متعددة، كا�نكار، والتوبيخ، والتقريع، وغيرھا؛ 1ن المراد باZستفھام طلب العلم 

ً من المتكلم، وا�مام علي باب مدينة العلم كما ورد في الح ديث النبوي بشيء، لم يكن معلوما
)) أنا مدينة العلم وعلي بابھا : ((الشريف

)٤(السؤال إلى، لذا Z يحتاج )٣(
؛ 1نه ما من شيء لم  

من أن ذلك كله بتعليم من  ليناإ، وإحاطة بجميع خصوصياته؛ لما انتھى  لم يكن له معرفة به

	� ����((((رسول هللا � �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �
����� �	
� �� �

	� �����))))فقد تواتر عنه  �((((������ �	
������ �	
������ �	
علّمني رسول ّهللا ألف باب من العلم : ))انه قال (())�

))ينفتح من كل باب ألف باب
)٥(

.  

ومن النصوص التي يتضح فيھا اثر تنغيم اZستفھام في حكم نھج البoغة قول ا�مام علي 
))))����� �	
������ �	
������ �	
������ �	
ْنيَا ))))� ْنيَا اْلُمْغتَرُّ بُِغُروِرھَا، اْلَمْخُدوُع بِأَبَاِطيلِھَا، : ((َو قَْد َسِمَع َرُجoً يَُذمُّ الدُّ امُّ لِلدُّ أَيُّھَا الذَّ

َمةُ َعلَْيَك، َمتَى اْستَ  ُم َعلَْيھَا أَْم ِھَي اْلُمتََجرِّ ھَا، أَْنَت اْلُمتََجرِّ ْنيَا ثُمَّ تَُذمُّ ْھَوْتَك أَْم َمتَى أَتَْغتَرُّ بِالدُّ
ھَاتَِك تَْحَت الثََّرى، َكْم َعلَّْلَت بَِكفَّْيَك وَ  ْتَك، أَبَِمَصاِرعِ آبَائَِك ِمَن اْلبِلَى، أَْم بَِمَضاِجعِ أُمَّ َكْم  َغرَّ

فَاَء َو تَْستَْوِصُف لَھُمُ  ْضَت بِيََدْيَك، تَْبتَِغي لَھُُم الشِّ ))ا1َِْطبَّاءَ   َمرَّ
)٦(

.  

فالخطاب موجه  ،مجازية نٍ معا إلىالنص على تراكيب استفھامية خرجت احتوى ھذا 
ً لما يoقيه من المصائب وا�Zم، فيقول له  لمن يذم الدنيا، ويلقي عليھا بالoئمة، ويجعلھا سببا

ھَا(ا�مام  ْنيَا ثُمَّ تَُذمُّ ، لكن ما ھذا اZستفھام حقيقي نّ أفالمتصور في الذھن 1ول وھلة ) أَتَْغتَرُّ بِالدُّ
السياق والى القرائن الموجودة، Zسيما التنغيم الصوتي، الذي تنطق به ھذه  إلىإن ينظر المتلقي 

الجملة والجمل التي تليھا، حينئذ يتبين أن المراد ليس اZستفھام، بل المراد التوبيخ له على 

	� �����((((ن قوله إ و. اZغترار بھا و ذّمھا������ �	
������ �	
������ �	
ُم ( ))))� َمةُ َعلَْيكَ أَْنَت اْلُمتََجرِّ يفھم منه ) َعلَْيھَا أَْم ِھَي اْلُمتََجرِّ

" أم"اZستفھام، وإن لم توجد فيه أداة استفھام، إذ إّن ثمة قرائن تدل على ذلك، منھا لفظية نحو 

المعادلة التي Z تأتي إZ في سياق اZستفھام التصوري، وا1مر ا�خر تنغيم الجملة، فإنھا تنطق 
ا استفھام، وإن لم يكن حقيقيا، إذ المراد به ھو إنكار دعواه أنّھا ھي ذات بنغمة تدل على أنّھ

ُم {: في قوله جل وعo القرآنيوقد جاء مثل ھذا في التعبير .  الجريمة عليه يا أَيُّھَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

ُ لََك تَْبتَِغي َمْرضاَت أَْزواِجكَ  ، فالجملة ا1خيرة، وإن خلت من أداة )١/التحريم(}ما أََحلَّ هللاَّ

                                       
  .٩٢):بحث(ديد معنى الجملة العربية دور التنغيم في تح) ١(

 .٢٦٩/ ٣: الخصائص :ينظر) ٢(

  .٣٤/ ٢٧: الحر العاملي: وسائل الشيعة ) ٣(

 .٦٩: تحسين فاضل عباس. د: البحث الصوتي وجمال ا1داء :ينظر) ٤(

 .٢/٥٧٢: الشيخ الصدوق: الخصال) ٥(

 .٤٩٢:نھج البoغة) ٦(
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٩٣ 

 

 Zستفھام، إZستفھام، والفيصل في ذلك ھو التنغيمأاZثم إنّه . نه يمكن أن يفھم منھا معنى ا)))) �	
� �	
� �	
� �	
�

ْتكَ ": آخر فيقول باستفھاميأتي  ))))�������������������� وھو كالذي سبقه Z يقصد به  "َمتَى اْستَْھَوْتَك أَْم َمتَى َغرَّ

المقصود ھنا استفھامه عن وقت استھوائھا وغرورھا له استفھام منكر لذلك طلب الفھم، بل 

	� �����((((ثم يأتي . وموبّخ عليه������ �	
������ �	
������ �	
أَبَِمَصاِرعِ آبَائَِك ِمَن اْلبِلَى، أَْم بَِمَضاِجعِ )باستفھام آخر في قوله  ()))�

ھَاتَِك تَْحَت الثََّرى ء  ر له منھا بأّي شيوھو استفھام على وجه اZستھزاء منه أّن ذلك الغرو) أُمَّ
تحت التراب، و ذلك تنبيه له على ما يوجب  ا1مھاتأمن مصارع ا�باء أم بمضاجع  ،كان

النفرة منھا و عدم اZغترار بھا من سوء صنيعھا بأھلھا حتّى كأنّھا قاصدة لذلك التنبيه و التنفير 

	� �����((((وأما قوله . عنھا������ �	
������ �	
������ �	
ْضَت بِيََدْيكَ َكْم َعلَّْلَت بَِكفَّْيَك َو كَ : ())))� معنى  إلىفھو استفھام خرج ) ْم َمرَّ

التقرير، فدّل به على ما اّدعاه للدنيا من كونھا منبّھة من الغفلة، و ليس قصدھا الغرور، و 
قد صّورت لك الدنيا نفسك بمن أكثرت تعليله و تمريضه من أھلك، طالبا له الشفاء، و : التقدير

)١(لك منكمستوصفا له ا1طبّاء، فلم ينفعه ذ
.  

تنغيم اZستفھام أيضا ما جاء ِمْن َخبَِر ِضَراِر ْبِن  أثرومن النصوص التي يتضح فيھا 
، ِعْنَد ُدُخولِِه َعلَى ُمَعاِويَةَ، َو َمْسأَلَتِِه لَهُ َعْن أَِميِر اْلُمْؤِمنِيَن  بَائِيِّ 
	� �����((((َحْمَزةَ الضَّ������ �	
������ �	
������ �	
: َو قَالَ  ))))�

فِي بَْعضِ َمَواقِفِِه، َو قَْد أَْرَخى اللَّْيُل ُسُدولَهُ َو ھَُو قَائٌِم فِي ِمْحَرابِِه، قَابٌِض َعلَى فَأَْشھَُد لَقَْد َرأَْيتُهُ 
لِيِم، َويَْبِكي بَُكاَء اْلَحِزيِن َويَقُولُ  يَا ُدْنيَا يَا ُدْنيَا إِلَْيِك َعنِّي أَبِي : ((لِْحيَتِِه يَتََمْلَمُل تََمْلُمَل السَّ

ْضتِ أَ  ي َغْيِري Zَ َحاَجةَ لِي فِيِك، قَْد طَلَّْقتُِك تََعرَّ ْقتِ، Zَ َحاَن ِحينُِك ھَْيھَاَت ُغرِّ ثoََثاً  ْم إِلَيَّ تََشوَّ
اِد َوطُوِل الطَِّريقِ،  Zَ َرْجَعةَ فِيھَا، فََعْيُشِك قَِصيٌر َوَخطَُرِك يَِسيٌر َوأََملُِك َحقِيٌر، آهِ ِمْن قِلَِّة الزَّ

))فَِر َوَعِظيِم اْلَمْوِردِ َوبُْعِد السَّ 
)٢(

. 


	� �����((((قوله ف������ �	
������ �	
������ �	
ْقتِ : ())))� ْضتِ أَْم إِلَيَّ تََشوَّ به  من تراكيب اZستفھام، بيد انه لم يؤتَ ) أَ بِي تََعرَّ

فاZستفھام ھنا ليس استفھاما حقيقيا، ويعرف ذلك من السياق  ھنا داZ عليه حقيقة، بل مجازاً،
فَأَْشھَُد لَقَْد َرأَْيتُهُ فِي بَْعضِ َمَواقِفِِه، َوقَْد : ما يفھم من قول ضرار: والقرائن الحالية التي منھا

لِيِم، َو يَْبِكي أَْرَخى اللَّْيُل ُسُدولَهُ َو ھَُو قَائٌِم فِي ِمْحَرابِِه، قَابٌِض َعلَى لِْحيَتِِه يَتَمَ  ْلَمُل تََمْلُمَل السَّ

	� �����((((فھو . بَُكاَء اْلَحِزينِ ������ �	
������ �	
������ �	
ليس في حال من يسأل ويريد جواباً، Zسيما وھو في ذلك الوقت من  ))))�

 نأأن ا�مام كان يخاطب الدنيا، وھي ليس مما يمكن : الليل وفي حالة من البكاء والحزن، ومنھا
ھذا اZستفھام حقيقي، فضoً عن أّن تنغيم الجملة حال نطقھا  إنيرّد الجواب، حتى يمكن القول 

يبين أّن اZستفھام ليس حقيقيا؛ بل ھو استفھام مجازي، فان استفھامه عن تعّرض الدنيا به 
  . وتشّوقھا إليه استفھام استنكار لذلك منھا، واستحقار لھا، واستبعاد لموافقته إيّاھا على ما تريد


	� �����((((التنغيم في بيان نمط الجملة ما ورد ِمْن َكoٍَم لَهُ ومما يبرز فيه أثر ������ �	
������ �	
������ �	
ا َسأَلَهُ  ))))� لَمَّ

ائِلِ  ِ َو قََدٍر فأجابه ا�مام بكoم طَِويٍل ھََذا ُمْختَاُرهُ : سَّ اِم بِقََضاٍء ِمَن هللاَّ : أََكاَن َمِسيُرنَا إِلَى الشَّ

قََدراً َحاتِماً، لَْو َكاَن َذلَِك َكَذلَِك لَبَطََل الثََّواُب َو اْلِعقَاُب، َو َوْيَحَك لََعلََّك ظَنَْنَت قََضاًء Zَِزماً َو ((
))َسقَطَ اْلَوْعُد َو اْلَوِعيدُ 

)٣(
 .  


	� �����((((الشاھد في ھذا النص قوله ������ �	
������ �	
������ �	
فإنه يفھم ) لََعلََّك ظَنَْنَت قََضاًء Zَِزماً َو قََدراً َحاتِماً : ())))�

                                       
  .٥/٣١٣: ابن ميثم البحراني: شرح نھج البoغة :ينظر) ١(

 .٤٨٠:نھج البoغة) ٢(

 .٤٨١:المصدر نفسه )٣(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٩٤ 

 

، والقرينة في ذلك ھو تنغيم الجملة حال نطقھا، فإنھا تنطق بنغمة من ھذه الجملة معنى اZستفھام
ھذا اZستفھام ليس  أنّ ، إZ ....)ألعلك ظننت(يتبين فيھا نمط الجملة بشكل واضح، والتقدير 

استفھاما حقيقيا يطلب به معرفة الشيء، بل ھو استفھام مجازي يراد به ا�نكار، فقد أنكر ا�مام 
ما اعتقده من أّن المسير إذا كان بقضاء من ّهللا و بقدر، لم يكن لھم في  على السائل أن يكون

تعبھم ثواب؛ 1ّن القضاء قد يراد به في اللغة الخلق و ما خلقه ّهللا تعالى في العبد فo اختيار له 
الحق، وھو أّن كل فعل  لoعتقاد، وھذا مخالف  فيه، و ما Z اختيار له فo ثواب له فيما فعله

أّن ا�نسان يستحق على ذلك الفعل  إZر من ا�نسان، وإن كان بقضاء من هللا وقدر منه، يصد
اختيار  انالثواب أو العقاب؛ 1نه يصدر من ا�نسان باختيار منه، وإّن أمر ّهللا و نھيه Z ينافي

  . العبد في فعله


	� �����((((ثر التنغيم أيضا قوله أومن النصوص التي يبرز فيھا ������ �	
������ �	
������ �	
لِقَائٍِل قَاَل بَِحْضَرتِِه أَْستَْغفُِر  ))))�

 َ َك أَ تَْدِري َما اZِْستِْغفَاُر، اZِْستِْغفَاُر َدَرَجةُ اْلِعلِّيِّيَن َو ھَُو اْسٌم َواقٌِع َعلَى ِستَّةِ : ((هللاَّ  ثَِكلَْتَك أُمُّ

.....))ِك اْلَعْوِد إِلَْيِه أَبَداً َمَعاٍن، أولھا النََّدُم َعلَى َما َمَضى، َو الثَّانِي اْلَعْزُم َعلَى تَرْ 
)١(

.  

، إذ جاء التركيب داZ على اZستفھام )أَ تَْدِري َما اZِْستِْغفَارُ : (الشاھد في النص قوله

	� �����((((ا�نكاري، فلم يرد ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
�((((  oستفھام الحقيقي؛ لوجود القرينة السياقية، فضZبالتركيب ا

تجاه اZستفھام المجازي، وھو إّن ا�مام أنكر عليه معرفته اب اتھعن أن تنغيم الجملة يوجه بوصل
  .، وZ يتسنى 1ي أحد معرفته وفعلهبالمعنى الحقيقي لoستغفار، إذ إنّه درجة العليين

  تنغيم التعجب
"استعظام أمر ظاھر المزية خافي السبب" ھو : التعجـب

شعور داخلي تنفعل " ، أو ھو )٢(
"أمراً ن�ادراً أو Z مثي�ل ل�ه؛ مجھ�ول الحقيق�ة، أو خف�ي الس�بببه النفس حين تستعظم 

)٣(
أو ھ�و . 

)٤(نفع�ال يح�دث ف�ي ال�نفس عن�د اس�تعظام أم�ر أو ظ�اھرةاتعبير ع�ن "
نتيج�ة ت�أثر ال�نفس ب�أمر  .

ظھور آثار تبدو على الوجه من العبوسة أو  ھذا اZنفعال يصاحبغريب أو مخالف للعادة، وقد 
  . نفس بهالطoقة على قدر تأثر ال

أي مبوب�ة " قياس�ية"و يُعبّر ع�ن التعج�ب بن�وعين م�ن المركب�ات اللفظي�ة، منھ�ا مركب�ات 
قوالب ثابتة Z تتجاوزھا، وطريق�ة بنائي�ة معين�ة Z تتخل�ى عنھ�ا،  اZستعمالمطردة، اتخذت في 
أي إنّھ�ا مس�موعة غي�ر "  سماعية"ومنھا  مركبات  ،"أفعل به"، "ما أفعله"ولھا صيغتان وھما 

، Z تضبط بضوابط ، وإنما ا1م�ر يق�ف عل�ى مق�درة الم�تكلم )٥(ا1مثالمطردة، قد جرت مجرى 
وثقافته اللغوية والبoغية ، وھو إنما يفھم بالقرائن الدالة على التعجب والدھش�ة، ويمث�ل التنغ�يم 

ومن تل�ك . الصوتي أوضح تلك القرائن، بتغيير نمط الصوت ومستواه، فضo عن مoمح الوجه
، والتعجب بـ " فض فوه  Z" ، وقولھم "  أنت� " ، وقولھم " � دره فارسا: " مركبات قولھمال
ومش�تقاته، وك�ذا التعج�ب بأس�اليب ا�نش�اء الطلب�ي، وم�ن ھ�ذا " عج�ب"، والتعجب ب�ـ " كفى " 

                                       
  .٥٤٩:نھج البoغة) ١(

  .  ٥٨٤: المعجم الوسيط) ٢(

  .  ٣/٣٣٩: عباس حسن: النحو الوافي) ٣(

  .٢١٤: مھدي المخزومي. د: في النحو العربي قواعد وتطبيق) ٤(

 .٢١٤: المرجع نفسه :ينظر) ٥(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٩٥ 

 

)١(الضرب ما جاء بطريقة اZستفھام
ه نّ� أ بي�دعمل ھو تركيب استفھامي، ت، أي إّن التركيب المس 

 القرآنومن أمثلة ذلك في . دال على التعجب، والفيصل والحاكم في ذلك ھو طريقة تنغيم الجملة

ِ َو ُكْنتُْم أَْمواتاً فَأَْحياُكمْ {: الكريم قوله تعالى قالَْت يا {: ، وقوله)٢٨/البقرة(}َكْيَف تَْكفُُروَن بِا�َّ

  ).٧٢/ھود( }أَ أَلُِد َو أَنَا َعُجوزٌ   َوْيلَتى

، وكان للتنغيم أثٌر فاعل في دZلة  عّدةرد التعجب في حكم نھج البoغة في مواضع وقد و

	� �����((((الجملة على التعجب، ومن أمثلته ما جاء بالصيغة القياسية في قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
َما أَْحَسَن : (( ))))�

 ِ ))تََواُضَع ا1َْْغنِيَاِء لِْلفُقََراِء طَلَباً لَِما ِعْنَد هللاَّ
)٢(

. 

 أن�مام في ھذا النص من تواضع ا1غنياء للفقراء؛ 1نه خ�oف الع�ادة، إذ الع�ادة تعجب ا

من  إلىZ يتواضعوا؛ 1نھم يشعرون أن لھم فضيلة الغنى التي تجعلھم في مستوى أعلى، فينظر 
  . ھو دونه بعين اZحتقار، فيتكبر عليه


	� �����((((    قوله في ورد التعجب بصيغته السماعية و قد������ �	
������ �	
������ �	
َعِجْبُت لِْلبَِخيِل يَْستَْعِجُل اْلفَْقَر ((: ))))�

ْنيَا َعْيَش اْلفُقََراِء، َويَُحاَسبُ   فِي الَِّذي ِمْنهُ ھََرَب، َويَفُوتُهُ اْلِغنَى الَِّذي إِيَّاهُ طَلََب، فَيَِعيُش فِي الدُّ
))1َْْمسِ نُْطفَةً، َويَُكوُن َغداً ِجيفَةً اْ�ِخَرةِ ِحَساَب ا1َْْغنِيَاِء، َوَعِجْبُت لِْلُمتََكبِِّر الَِّذي َكاَن بِا

)٣(
.  


	� �����((((تعجب ������ �	
������ �	
������ �	
أنّ�ه إنّم�ا يبخ�ل : أح�دھا: أم�ورمن البخيل و جعل محّل التعّجب من�ه ثoث�ة  ))))�

خوف الفقر في العاقبة لو أنفق المال، و تقتيره و عدم انتفاعه به في الحال صورة فق�ر حاض�ر، 
سبب  ھوأنّه طالب للغنى ببخله، و : الثاني. فكان بذلك مستعجo للفقر الّذي ھرب منه إلى البخل

أنّ�ه : الثالث. الغنى ھو المفّوت للغنىلفقره الحاضر المنافي لغناه و المفّوت له، فما يعتقده سبب 
يع��يش ف��ي ال��دنيا ع��يش الفق��راء لع��دم انتفاع��ه بمال��ه، و يحاس��ب ف��ي ا�خ��رة حس��اب ا1غني��اء؛ 

. اZعتب�ارھما مب�دءا الحس�اب، فك�ان م�نھم بھ�ذا  ذينِ لال ،لمشاركته إيّاھم في جمع المال و محبّته

تكونه وھو نطف�ة ف�ي غاي�ة الحق�ارة  مبدأتعجب من المتكبّر، و نبّه على وجه العجب منه بذكر و
والسخف المنافي للكبر، وغايته وھو كونه جيفة في نھاية القذارة، فجمعه بين ھ�ذين ا1م�رين و 

)٤(بين التكبّر من العجب العجيب
، ا�نشائية إلىواضح أن التنغيم نقل ھذه الجمل من الخبرية  و. 

  .ھو خروج عن ا1صل اءا�نش إلىإذا ا1صل فيھا أنھا خبرية، وخروجھا 


	� �����((((ومما ورد من التعجب بأسلوب اZستفھام قول ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
تَْجَعلَنَّ  )) : Zَلِبَْعضِ أَْصَحابِهِ  (())�

َ Zَ يُِضيُع أوليَا ِ، فَإِنَّ هللاَّ إِْن َءهُ، َو أكثر ُشُغلَِك بِأَْھلَِك َو َولَِدَك، فَإِْن يَُكْن أَْھلَُك َو َولَُدَك أوليَاَء هللاَّ
 ِ َك َو ُشُغلَُك بِأَْعَداِء هللاَّ ِ، فََما ھَمُّ ))يَُكونُوا أَْعَداَء هللاَّ

)٥(
. 


	� �����((((نھى ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
الولد على حساب ما يتركه ا�نسان �خرته،  و با1ھلعن اZشتغال  ))))�

، فإن كانوا في علم هللا تعالى، أعدائهمن أولياء هللا أو من  وايكون إن فإما، أمرھمZ يخلو  1نھم
لم يجز اZھتمام  ئهى Z يضيعھم، و إن كانوا من أعداسبحانه، فإن هللا تعال ئهمن أولياأنھم 

                                       
  .٢١٥: في النحو العربي قواعد وتطبيق :ينظر) ١(

  .٥٤٧:نھج البoغة) ٢(

  .٤٩١:المصدر نفسه )٣(

  .٣٠٩/ ٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج البoغة :ينظر) ٤(

  .٥٣٦:نھج البoغة) ٥(



  ي الحكم والمواعظ ف صوتيةال تراكيبال............................... االول    الفصل 

 

٩٦ 

 


	� �����((((وا�مام  .بأمرھم������ �	
������ �	
������ �	
 نّ أوواضح . يتعجب ممن يھتم بأمرھم؛ 1ن أعداء هللا تجب مقاطعتھم ))))�

  .ا1ثر ا1برز في فھم المعنى المرادالصوتي كان ھو المحدد لنمط الجملة ، وله  ا�طار


	� �����((((ومما ورد من التعجب أيضا قوله ������ �	
������ �	
������ �	
ْحَساِن إِلَْيِه، َو َمْغُروٍر : (())))� ِ�َكْم ِمْن ُمْستَْدَرجٍ بِاْ

ْتِر َعلَْيِه، َو َمْفتُوٍن بُِحْسِن اْلقَْوِل فِيهِ  ))بِالسَّ
)١(

 . 

أّن  بيديذكر ا�مام في ھذا النص ثoثة أمور، كل واحد منھا نعمة تستوجب الشكر، 

	� �����((((ا�نسان يقابلھا بالجحود والكفر؛ لذا يتعجب ا�مام ������ �	
������ �	
������ �	
و يلحظ المتلقي أّن . من ھذا الصنيع ))))�

ب ن ا1داء الصوتي ھو الذي تسبأ بيدالخبرية، " كم"بـ  تبتدئالجملة خبرية في أصلھا ، وھي 
  .ا�نشائية إلىفي تغيير نمط الجملة من الخبرية 

 

 

                                       
  .٤٨٩:نھج البoغة )١(



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  النحوية رتاكيبال
  واملواعظ  كماحليف  

 



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

٩٨ 

 

    توطئة
من إقامة ع&قات نحوية بين ا#لفاظ في الجمل على وفق قوانين " ستمّد الد�لة النحويّةتُ 

"اللغة
لكّل لفظة وظيفة نحويّة ف، )٢(فھي ُمستَمّدة من نظام الُجملة وترتيبھا وحركات إعرابھا ،)١(

وإّن الضم والتركيب أمر حتمي . غيرھا من ا#لفاظ في نظام تركيبّي معيّنإلى تتحّدد بانضمامھا 
، � يحققھا اللفظ "التوصيل"ھي اDخبار التي حتى تفيد ا#لفاظ ؛ #ن الوظيفة ا#ساسية للغة 

)٣(مفردا، وإنما يحققھا اللفظ مركبا مع غيره من ا#لفاظ
.  

المستوى : وقد اخذت دراسة التركيب من النحاة خطين متمايزين، او مستويين مختلفين
، من حيث إّن لكل صيغة وظيفة داخل في رصد الصواب والخطأ في ا#داء تمثل: ا�ول

كان  بلالتركيب، فلم يكن ھناك اھتمام بالد�لة العامة الناتجة من ربط الكلمات بعضھا ببعض، 
ھو مناط البحث النحوي مع إعطاء أھمية خاصة لوضع الفروق والمميزات ا�ھتمام بالوظيفة 

)٤(التي تجعل من الباب النحوي وحدة بذاتھا
فقد عني البحث النحوي بتحديد المنازل التي تتنزل . 

بھا اجزاء الك&م، وذلك عن طريق التأليف بين اجزائه وتركيبھا على الوجه الذي يتشكل 
 ،الھدف من ھذا العلمإلى  نجده يشير ،في تعريف السكاكي لعلم النحوو . بموجبه المعنى الذھني

أن تنحو معرفة كيفية التركيب بين الكلم لتأدية أصل المعنى، وفقا للمقاييس والقوانين فيحدده ب
)٥(بالمستنبطة من ك&م العر

 .  

 يأمور جمالية، تتمثل فإلى وھو يتجاوز ھذه المسائل التقعيدية : والمستوى الثاني
فالعربية لھا سماتھا المميزة في مجال الع&قات . ، ثم بين الجملالع&قات المتنوعة بين الكلمات

التركيبية، التي أخذت اھتماما خاصا من بعض النحاة، إذ أدركوا أّن الخبرة بتراكيب اللغة ھي 
ارتباطا في الوقت ذاته خبرة با#غراض التي تعبر عنھا، أو بمعنى آخر أدرك النحاة أّن ھناك 

)٦(فكاركيب وبين ما يسمى بالمعاني أو ا#بين ما يسمى بالترا
 .  

اما الب&غيون فكان جل اھتمامھم منصبا على المستوى الثاني، أي مستوى ا#داء الجمالي 
فليس أ: فإن قلت: " د القاھر الجرجانيقال عب. في العبارة، وليس مجرد رصد الصواب والخطأ 

: الصواب، وسلم من العيب؟ أفما يكون في كثرة الصواب فضيلة؟ قيلرد على اطّ قد ھو ك&ما 

ن اللحن وزيغ مز التحرّ  و ،؛ #نا لسنا في ذكر تقويم اللسان ا والصواب كما ترى ف&أمّ 
ما نحن في أمور تدرك بالفكر اللطيفة، ودقائق يوصل وانّ  .بمثل ھذا الصواب اDعراب ، فنعتدَّ 
"اليھا بثاقب الفھم

)٧(
.   

إّن النصوص ا�دبية يمكن ان تصاغ من مادة لغوية متقاربة ومع ذلك تنتھي النصوص 
حد ا�عجاز ، وتظل ا�خرى في مراتب ادنى منه، حتى إلى ان يكون احدھا بليغا قد يصل إلى 

                                       

  .١٩٤:عبد الكريم مجاھد: الد�لة اللغوية عند العرب ) ١(

  . ٧٦- ٧٤: عودة خليل أبو عودة: الكريم القرآنالتطور الد�لي بين لغة الشعرالجاھلي ولغة : ينظر) ٢(

  .٢٠ - ١٩: ب&غة النص :ينظر) ٣(

  .٢٦٧: جدلية ا�فراد والتركيب :ينظر) ٤(

  .٧٥: مفتاح العلوم :ينظر) ٥(

  .٢٧١: جدلية ا�فراد والتركيب:ظرين) ٦(

  .٩٨:د�ئل ا�عجاز) ٧(
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)١(يظن انھا ليست من مادة واحدة
الكريم لم يكن غريبا عن  القرآنتركيب الجملة في  نّ فمث& إ. 

التي بني عليھا الك&م العربي في  ا#لفاظألفاظه ھي ذاتھا  نّ إلجملية في ك&م العرب والتراكيب ا
، وجعله بھذه ا#خرىالعربية  ا#ساليبعن  القرآن أسلوبالشعر والخطابة، فما الذي ميّز 


	�� ��������((((    محمدالدرجة العالية من الب&غة، حتى ُعّد معجزة النبي  �� 	���� ��	
 �� 	���� ��	
 �� 	���� ��	
 ��   .التي تحدى بھا العرب؟ ))))	

الكريم  القرآن إعجازتعرضوا لقضية  نوقد شغل ھذا التساؤل بال كثير من اللغويين الذي
بعبد القاھر الجرجاني الذي أضاء بعض طريق الباحثين في دراسة  من الجاحظ وانتھاءً  بدءاً 

ل أنظمة وحدد مجال اDعجاز البياني في بناء الجمل وطرائق نظمھا من خ& القرآننظم 
الع&قات التي تنتظم عناصر التركيب الواحد ، أي طريقة في إقامة الع&قات بين عناصر الجملة 

)٢(ستغ&ل ا#مثـل لمعاني النحوبا�
ن أسلوبه في تفجير كل مستويات اللغة التركيبية آذ إن للقرإ. 

ولعل . منھا الجملواستغ&ل طاقتھا في إقامة ع&قات غير متوقعة بين العناصر التي تتشكل 
أظھر إعجاز يمكن وضع اليد عليه لھذا ا#سلوب ھو دقته وخلوه من أي خلل تركيبي قد يضعف 

)٣(بناءه
 .  

المؤمنين علي بن ابي طالب في  أميرن يكون ھذا السبب ھو ذاته الذي جعل ك&م أويمكن 
"خلوقيندون ك&م الخالق فوق ك&م الم" بأنه ھمنھج الب&غة مميزا حتى وصفه بعض

)٤(
.  

قد وجد عبد القاھر اDمكانات النحوية قائمة في تركيب الجملة وبنيتھا الداخلية، فقاده و
فكرة النظم، وھي فكرة قوية الصلة باDمكانات النحوية، من حيث كانت ھذه اDمكانات إلى ذلك 

ا#ساس في تشكيل ، حتى يمكن القول إنّھا العنصر اللغة وأساليبھانساق أفي  مھمةذات فعالية 
)٥(ا#داء شعراً او نثراً 

قال . اخل التركيبوالسر في ذلك ھو طريقة تأليف ا�لفاظ وترتيبھا د .
عمل منھا الصور والنقوش، فكما صباغ التي تُ وإنما سبيل ھذه المعاني سبيل ا#: "عبد القاھر

إلى  ،ثوبه الذي نسج ورة و النقش فيصباغ التي عمل منھا الصّ نك ترى الرجل قد تھّدى في ا#أ
س ا#صباغ وفي مواقعھا ومقاديرھا وكيفية مزجه لھا وترتيبه ضرب من التخير والتدبر في أنفُ 

وصورته اغرب، كذلك حال  ،اليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلك أعجبَ  ھدَّ تلم ي ماإلى  ،إياھا
"النظم محصول علمت أنھاالشاعر والشاعر في توخيھما معاني النحو ووجوھه التي 

)٦(
لذا  .

يمثل ا�ستعمال ا#دبي اDمكانات الفردية المتنوعة في ا#داء، القائمة على المقاصد الواعية 
ن تخترق حدود ا#نماط ألوف إطارا غير مألوف، تحاول فيه التي تصنع من التعبير المأ

)٧(الجاھزة، وتنتھك القوالب الرسمية
اDبداعية إنما إّن صياغة التراكيب " بعبارة أوضح  و. 

"تمثل في حقيقتھا قدرة الفنان على تشكيل اللغة جمالياً 
ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت "، فـ)٨(

"ألفاظھا في النطق بل أن تناسقت د�لتھا وت&قت معانيھا على الوجه الذي اقتضاه العقل
)٩(

.  

                                       

  .١٠٢: احمد درويش. د: دراسة ا�سلوب بين التراث والمعاصرة :ينظر) ١(

  .١٧:محمد حسين الصغير: الكريم القرآننظرات معاصرة في  :ينظر) ٢(

  .٥٦- ٥٤: الباق&ني : القرآنعجاز إ :ينظر) ٣(

 .٢٣/ ١: ابن ابي الحديد المعتزلي: شرح نھج الب&غة )٤(

 .٢٧٢: جدلية ا�فراد والتركيب :ينظر) ٥(

  .٨٨- ٨٧: د�ئل ا�عجاز)  ٦(

  .١٣٣: جدلية ا�فراد والتركيب) ٧(

 .١٨١: المرجع نفسه) ٨(

  .٤٩:د�ئل اDعجاز) ٩(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٠٠ 

 

نجاز إ، ومن ثم بھا للتعبير عن المعانيفالمزية اذن تكمن في طريقة رصف ا#لفاظ وترتي
وانطلق عبد القاھر الجرجاني في رصده لكل شكل من أشكال حضور المزية . خطاب متفرد

إمكانا يتفاوت  - أي المزية- وا�لية التي من خ&لھا تتحقق ھذه ا#شكال على تفاوتھا من كونھا 
D نجازه، وبالطبع وفق الكفاءة التي حضوره وفق الغرض والقصد الذي يسعى ھذا الخطاب

وفقا لتفاوت المنجزين يمتلكھا منجز ھذا الخطاب، ومن ثم فإّن شعرية الخطاب تتفاوت وتختلف 
D؛ #ن الوظيفة التأثيرية تحصل في النص نتيجة قدرة المتكلم او الكاتب على )١(نجازوسياقات ا

نحراف عن ارفة، من خ&ل اDر اللغوية المتعصياغة ك&مه بطريقة تحدث خرقا في ا#ط
والتي تجعل المتلقي مشدودا  ،ا�ستعما�ت التي تتميز بالجدة والطرافةإلى ا�ستعمال ا�عتيادي 

فتصبح ھذه السمة قوة جاذبة تجعل . إليھا بالحد الذي يتجاوز التأثير حدود الزمان والمكان
رة المتكلم على التصرف في تستمد طاقتھا من قد ،المتلقي يعيش حالة من النشوة المعنوية

  .وعرضھا بصورة تضفي عليھا قيمة جمالية في بيان المعنى ،صياغة التراكيب

مظاھر أسلوبية محددة من قبيل التقديم والتأخير، والفصل والوصل، "في  ذلكويتمثل  
والحذف والذكر، والتعريف والتنكير، بما ھو تشغيل ل�مكانات الد�لية للتراكيب من خ&ل 

"الفروق الد�لية المصاحبة للبدائل التركيبية المختلفة اكإدر
)٢(

، كأن ينظر في الجمل التي  
ويتصرف في التعريف والتنكير، والتقديم .. تسرد فيعرف موضع الفصل فيھا من الوصل،

و ا#غراض  ..فيصيب بكل من ذلك مكانه من المعنى.. والتأخير في الك&م كله، وفي الحذف 
؛ اذ ليس ..التي يوضع لھا الك&م بحسب موقع بعضھا من بعض واستعمال بعضھا مع بعض 

)٣(مزية إ� بحسب الموضع وبحسب المعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم من فضل و
بذا  و. 

ھيأة ذلك الك&م وصورته وتركيبه، فيتميز بذلك الك&م إلى يعلم ان فضل ك&م على ك&م يرجع 
  .اديتيعدبي عن الك&م ا�ا#

   

                                       

  .٢٥٣: طارق النعمان.د :اللفظ والمعنى بين ا�يدولوجيا والتأسيس المعرفي) ١(

  .٢٦٣: المرجع نفسه) ٢(

 .٨٧، ٨٢: د�ئل ا�عجاز  :ينظر) ٣(
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     :املبحث االول

  التقديم والتأخري             
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 � ً تتسم الجملة في اللغة العربية بنظام مثالي في ترتيبھا، إ� أّن ھذا النظام ليس مقدسا
)١(يجوز المساس به، فثمة تغيرات تطرأ على طريقة الترتيب فيقدم عنصر ويؤخر آخر

فان .  
ذ تتمتع الكلمة بقدٍر وافٍر من حرية الحركة داخل إ، أجزائھابحتمية في ترتيب  نمازالجملة � ت

)٢(إطار الجملة، والتقديم والتأخير لوٌن من ألوان حريتھا، وخصيصة من خصائصھا
فالتقديم  .

لتحل محلھا الكلمة من مكانھا  فتحركالمواقع،  من حيث تصرف في رتبة الكلمة والتأخير ھو
يعد التقديم لذا ؛ لتؤدي غرضا ب&غيا ما كانت لتؤديه لو أنھا بقيت في مكانھا ،لمة اخرىك

والتأخير متغيرا أسلوبيا في اللغة؛ #نّه عدول عن القاعدة العامة وذلك بتحويل ا#لفاظ عن 
ق مواقعھا ا#صلية لغرض يتطلبه المقام، إذ يكون ھذا العدول منبھا فنيا يعمد إليه المبدع ليخل

)٣(صورة فنية متميزة
الخلف يساعد في الخروج إلى ا#مام أو إلى  أفقيان تحريك الكلمة فإ. 

؛ فھو يمثل نوعا من ا�نتھاك لما ھو مألوف، أو اDبداعيطابعھا إلى باللغة من طابعھا النفعي 
نوعا من ا�بتعاد النسبي عن القاعدة التي تضبط المعنى من خ&ل موضع اللفظة من 

)٤(التركيب
 .  

ولعل السبب الذي اتاح للجملة تلك الحرية في تغيير مواقع كلماتھا أن الكلمة تحمل معھا 
وإنما : " ذلك بقولهإلى وقد أشار المبرد  ،ع&مة تساعد على معرفة وظيفتھا النحوية في الجملة

#نك تعلم ضرَب زيداً عمٌر ، : يصلح التقديم والتأخير إذا كان الك&م موضحاً عن المعنى نحو
"باDعراب الفاعل والمفعول

للعربية : " ، وأكد الدكتور مھدي المخزومي تلك الحقيقة بقوله)٥(
سمةٌ تميزھا من اللغات ا#خرى تلك ھي أن الكلمة في أثناء الجملة تحمل معھا ما يدل على 

"ناء الجملةصفتھا اDعرابية ، وما دام للكلمة مثل ھذه السمة فلھا من الحرية في التنقل في أث
)٦(

 .

تغيير ترتيبھا مع ا�حتفاظ إلى عندما يطرأ على الجملة ُمقتضيات معنوية مختلفة تدعو وذلك 
)٧(بالع&مات اDعرابية وسيلةً للكشف عن الُرتب ا#صليّة للكلمات

وأما إذا غابت الع&مة  .
ھي القرينة اللفظية التي فتكون  اDعرابية فحينئذ تقوم الرتبة بدور تمييز الوظيفة النحوية للفظة،

)٨(تحّدد معنى الكلمة
.  

ف& يستطيع " الترتيب داخل الجملة في التركيب اللغوي ضرورة حتمية #داء المعنى،  إن
من الذھنية أو الع&قات ا�جتماعية  ا#فكارأي تركيب لغوي أداء ما يقصد به من التعبير عن 

"التراكيب ومفردات كلھادون التزام دقيق لترتيب معين يشمل صيغ ھذه 
)٩(

تغير في  أيّ فإّن . 
)١٠(بالضرورة تغير الد�لةالنظام التركيبي للجملة يترتب عليه 

بين  ]تفاع&[ھناك " نّ إذ إ .
فكما يمد العنصر النحوي العنصر الد�لي بالمعنى  ،والعناصر الد�لية ةالعناصر النحوي

                                       

، و علم المعاني في ٢٠٣: فتح هللا احمد سليمان. د: نظري ودراسة تطبيقيةا#سلوبية مدخل : ينظر) ١(
ابراھيم . د): بحث(العدول في البنية التركيبية  ،  و١٢٣: حسن طبل . د: الموروث الب&غي تأصيل وتقييم

  .٥٦٨: ھـ  ١٤٢٨، ٤٠، ع  ١٩منصور التركي، مجلة جامعة ام القرى ، ج

  . ٤١ - ٤٠:لوب أحمد مط: بحوث لغوية: ينظر) ٢(

  .٢٠٠: الب&غة و ا#سلوبية: ينظر) ٣(

  .٣٢٩: ، و الب&غة و ا�سلوبية١٦١: جدلية ا�فراد والتركيب: ينظر) ٤(

  . ٧٢/ ١:  ابن يعيش: شرح المفصل: وينظر ، ٢/٨٠:المقتضب) ٥(

  . ٨٧: في النحو العربي قواعد وتطبيق ، مھدي المخزومي ) ٦(

  .١٩: اللغة الشاعرة: ينظر) ٧(

  ١٩١ :اللغة العربية معناھا ومبناھا: ينظر )٨(

 . ٢٣٣ :علي ابو المكارم. د: راث النحويالظواھر اللغوية في الت) ٩(

  .٣٢٩: الب&غة و ا#سلوبية: ينظر) ١٠(
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في الجملة الذي يساعد على تمييزه وتحديده، يُمّد العنصر الد�لي العنصر النحوي  ]ا#ساس[
"كذلك ببعض الجوانب التي تساعد على تحديده وتمييزه

)١(
فينتج من ذلك أن كل تركيب له  .

قصد وصورة مخصوصة � تتحقق إلى يھدف  ، فھوخلف ترتيبه معنى خاص وسٌر لطيف يكمن
أنه � يكون ترتيب في شيء حتى يكون  ا#مروجملة : " إ� بما قدم أو بما أخر، قال عبد القاھر

"فهصورة وصِ إلى ھناك قصد 
)٢(

 .  

وتنماز التراكيب اللغوية بمستويين من ا#داء يشيع أحدھما في لغة التخاطب والك&م 
ألوٍف شائعٍ يقترب من ا#وضاع التي ُعدَّت أص&ً في اليومي، إذ تنتظم الكلمات بترتيبٍ م

المنطق النحوي، ففي الجملة الفعلية ـ مث&ً ـ يتقـدم الفعل على الفاعل وتتأخر الفضلة عنھما، 
ا�خرين بطريقة إلى وھذا الترتيب للكلمات يحقق الغاية من اللغة وھي اDفھام وإيصال ا#فكار 

د�لة إلى مستوى آخر من التنظيم، يكون ھادفاً إلى المستوى وقد يتجاوز المبدع ھذا . واضحة
غير ما يؤديه التركيب في التسلسل المعياري لرتب أجزائه، وإذ ذاك يكون مفيداً تغيير الد�لة 

"أخرى تستدعي في النص فضيلة ومزية إلى 
)٣(

 .  

، وإيحاءات  إّن تحو�ت الصياغة ذات اثر مھم في تغيير المعنى او إكسابه د��ت جديدة
جديدة، فأصل الك&م أن يكون المقدم مقدما والمؤخر مؤخراً ، إ� أّن دواعي فكرية ونفسية 
ومعنوية كثيرة تطرأ على منتج النص فتجعله يقدم مؤخرا، أو يؤخر مقدما، وليس ذلك من قبيل 

خذه منتج قصد وھدف اتإلى ، بل يشير ذلك )٤(الترف او تلوين الك&م وتزيينه ، أو تعدد صيغه
إلى فالعدول عن صيغ الك&م التقليدية . له إب&غھاالنص ليفھم المتلقي فحوى الرسالة التي يريد 

وعيه ،  إيقاظصيغ أخرى يشكل واحدا من أھم المنبھات التي تلفت نظر المتلقي وتعمل على 
والتأخير ومن ثم جذب انتباھه، ليفھم النص ويتمعن فيه، ومن ثم يتساءل عن سبب ھذا التقديم 

)٥(والقصد منه
وبذلك يشكل نظام الترتيب وما يطرأ عليه من تغيّر أبرز سمات الصياغة . 

 Dبرازأخذ طبيعة مطردة جعلت منه محورا رئيسا  بلطارئا،  أمرا؛ #ن ھذا التغيير ليس ا#دبية

)٦(البنية الجمالية في الصياغة
.  

التي يحددھا النظام  ا#ساسيةالبنية إلى بالنظر  إ�� يكون "والقول في التقديم والتأخير 
الرتبة المقررة في مواضع،  بإتباعاللغوي لترتيب عناصر بناء الجملة؛ #ن بناء الجملة قد يلزم 

، ومدار ذلك كله ھو الترابط ومقتضيات أخرىويتيح الحرية في عدم ا�لتزام بھا في مواضع 
كان  إذاقدمة من تأخير أو مؤخرة من تقديم إ� و� يمكن القول بأن ھذه الكلمة أو تلك م .السياق

"راه عليھانالنظام المعروف لھا ھو غير الذي 
)٧(

خاضع لقصد  ا#لفاظإّن الترتيب في  و. 
المتكلم وما يريد التعبير عنه من المعاني المترتبة داخل نفسه، ومبعث ھذا أن ذھن المتكلم يكون 

ً ببعض ا#فكار أكثر من بعضھا ا�خر ، والفكرة ا#ھم ھي التي تشغل ذھن المتكلم أو�ً متلبسا
فيكون التعبير عنھا بكلماٍت تنطلق أو�ً أيضاً #ن الجملة صورة لما يتسلسل في ذھن المتكلم ، 

                                       

  .١١٣: خل لدراسة المعنى النحوي الد�ليالنحو والد�لة، مد) ١(

  .٣٦٤: د�ئل ا�عجاز) ٢(

  . ١٣١: نجود ھاشم شكري  :في ضوء الدراسات اللغوية الحديثةأسلوبية النظم الب&غي ) ٣(

 .٨٤: شلتاغ عبود. د: الكريم القرآنسرار التشابه ا�سلوبي في أ: ينظر) ٤(

  .٢٣٣ - ٢٣٢: يالقرآنمستويات السرد الوصفي : ينظر) ٥(

  .١٦٥: جدلية ا�فراد والتركيب: ينظر) ٦(

  .٩٣: محمد حماسة عبد اللطيف. د: ةبناء الجملة العربي )٧(
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)٢(، فيكون التعبيُر صورةً صادقةً Dحساس المتكلم ومقصِده من الك&م)١(ا#ھم فالمھم
 .  

 ،عتيادياً � يحتوي على عنصٍر أھم من آخرإالمتكلم إذا أراد أن يلقي خبراً وعلى ھذا فإن 
)٣(فإنه يلقيه بحسب بنيته ا#ساسية

أما إذا كان الخبر غير " ن عملهِ جاء زيٌد م"، فيقول ـ مث&ًـ  
عتيادي وكان تحديد محل المجيء أھم من ذكر الفاعل كان تقديم الجار والمجرور على الفاعل إ

جاء من عملِه "التأخير وإن كان خارجاً عن البنية ا#ساسـية فنقول في المثال السابق  أولى من
من : "مان على الفعل والفاعل فنقول ، وقد يكون الجار والمجرور أھم من الفعل فيقد" زيدٌ 

وقد يكون ذكر الفاعل أھم من ذكر الفعل والجار والمجرور فيُقدَّم في بداية " عملِِه جاء زيدٌ 
   .ويعرب مبتدأ حينئٍذ لكنه فاعل في المعنى  "زيٌد جاء من عمله": لة فنقول الجم

وبذلك يمكن القول إن التحول في ھيأة التركيب وترتيبه يأخذ طـبيعةً ذھـنيةً بالدرجة  
نوعاً من عدوٍل مقصوٍد في النظام التركيبي للجملة يستلزم "، ويكون ھذا التحول )٤(ا#ولى

)٥(أوجب لھا المزية والفضلتغيير الد�لة بما 
.  

بظاھرة التقديم والتأخير واتخذوھا وسيلة لكشف الثراء الد�لي للغة ) ٦(وقد ُعني القدماء
العربية ، وقد عني بھا الب&غيّون  بوجه خاص كونھا تشّكل باباً واسعاً لم يؤت به  إ�ّ #غراض 

الك&م ولطائفه، فقد وصفه عبد  في بدائعالعرب العالية فنّيّة قوليّة ود�ليّة ، للكشف عن قدرات 
ف، بعيد الغاية، � : "القاھر الجرجاني بقوله وھو باب كثير الفوائد، جمُّ المحاسن، واسع التصرُّ

لطيفة و� تزال ترى شعًرا يروقَُك مسمُعه، ويَلطُف إلى يزال يفترُّ لك عن بديعة، ويفضي بك 
َل اللفظُ عن  لديك موقُعه، ثم تنظر فتجد سبَب أْن راقَكَ  َم فيه شيء، وُحوِّ ولَطَُف عندك، أْن قُدِّ

"مكان آخرإلى مكاٍن 
)٧(

فقد أدرك الجرجاني بذائقته الب&غية المتميزة الع&قة القوية بين كل  .
شكل منحرف عن المعيار وبين ناتجه الد�لي، كاشفا عن القيمة الجمالية والطاقة التعبيرية التي 

طويل " كما وصف ابن ا�ثير التقديم والتأخير بأنّه باب . صياغة الك&متتأتى من إدراك كيفية 
"عريض يشتمل على اسرار دقيقة

)٨(
أن من أھمل معرفة إلى ) ھـ٦٥١(وذھب ابن الزملكاني  .

الدقيق  فقد بُعد عن التحقيق شأُوه، وضُعف عن إدراك المعنى"فنِّ التقديم والتأخير وضْبطَه 
ً مرأيُه، وأغفل أص&ً عظي "من علم البيان ا

)٩(
 .  

)١٠(و إذا أنعمنا النظر في آراء الب&غيين
نراھم قد توسموا فيه قيمة إبداعية تحقق  

)١١( للتركيب النحوي غايات جمالية
ويرى الدكتور محمد عبد المطلب بعد عرضه سياقات . 

                                       

 القرآن، و د��ت التقديم والتأخير في ٣٢٦:عز الدين إسماعيل : نقد العربيا#سس الجمالية في ال: ينظر )١(

  .٤٣: منير محمود المسيري . د: الكريم دراسة تحليلية 

 . ١٩٤): صفاء الكلمة( القرآنمن أسرار التعبير في : ينظر) ٢(

  . ١٣٦/ ١: معاني النحو : ينظر) ٣(

  . ٢٣٦: الب&غة العربية قراءة أخرى: ينظر) ٤(

  . ٢٥٠:الب&غة وا#سلوبية ) ٥(

 ، ١٧٢ـ ٤/١٦٨ ،١١٨/ ٣:، والمقتضب٢٦ :ابن قتيبة: القرآنتأويل مشكل  ، و ٥٦، ١/٣٤:الكتاب: ينظر ٦)(
 . ٣٨٩ـ  ٣٨٢/  ٢ :الخصائص ، و  ٢٥٥ـ٢٢٢/  ٢ :ابن السراج : ا#صـول في النحو و

 . ١٠٦: د�ئل اDعجاز) ٧(

 .٢١٠/ ٢: المثل السائر) ٨(

 .١٠٥: القرآنالتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز ) ٩(

 .٤٤٦: السيوطي: القرآناDتقان في علوم و ، ٢٣٣/ ٣:الزركشي: القرآنالبرھان في علوم : ينظر) ١٠(

  .٨٥- ٨٤:عامر محسن السعد.د: الد�لة الوظيفية في بنية الجملة الشعرية :ينظر )١١(
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دراك الجرجاني لسياقات التقديم والتأخير قائم على نظرة إالتقديم والتأخير لدى عبد القاھر أن 
أطراف  وجوديتمثل الثبات في . عنصرين قائمين في الصياغة، ھما الثابت والمتغيرإلى عميقة 

اDسناد وما يتصل بھا من متعلقات ، أما المتغير فيتمثل في تحريك بعض ھذه ا#طراف من 
)١(أماكن جديدة ليست لھا في ا#صلإلى اللغة  أماكنھا ا#صلية، التي اكتسبتھا من نظام

فيتم . 
  .اختيار التعبير الذي يكشف عن المعاني على وفق دواعي الك&م

الب&غيون المحدثون بنية التقديم والتأخير ولكن بصياغة جديدة � تختلف عما  تناولو
ذكره العلماء ا#قدمون، فالتقديم والتأخير عندھم ينحصر في حدود الدال صياغة ، اذ ينتقل فيھا 

وضع طارئ في حركة أفقية مرتبطة مع حركة الفكر من ناحية إلى الدال من موضعه ا#صلي 
)٢(ن ناحية أخرىوطبيعة المقام م

أنظمة  عنالخروج  نّ أقد ألحَّ جان كوھن على فرضية  و .
ً االلغة يعد  مستواھا ا#دبي، فتحدث كوھن عن اللغة إلى او مي& عن مستوى اللغة العادي  نحرافا

D٣(ادية واللغة الشعريةتيعا(
نحراف والتأخير انعكاسا واضحا لھذا ا� وعليه يكون التقديم. 

اDبداع الفني عن طريق الترتيب القاعدي للجملة، بخ&ف ما لو كان الترتيب إلى المؤدي 
)٤(ادياتيعا

.  

ن&حظ أن كثيرا من النصوص ا#دبية التي  إذ ،حد شقيهأوھذا الرأي � يخلو من نظر في 
اشتھرت بفنيتھا، يأتي فيھا الك&م على وفق الترتيب الطبيعي، فھل يجعلھا ذلك تخرج من 

الكريم الذي ھو في قمة اDعجاز الب&غي ،  القرآنبل إن ! ادي؟تيعف في الك&م ا#أدبيتھا وتصن
  .اديتيعاجاءت فيه الكثير من الجمل على وفق الترتيب الطبيعي ، فلم توصف بأنھا ك&م 

� بحسب مجيئه مطابقا ومقتضى الحال ودواعي  أونما يوصف بكونه بليغا إإّن كل ك&م 
إّن أسلوب التقديم والتأخير � تكون له قيمته الفنية إ� إذا وظّفه ا#ديب في تجسيد و ،المقام

غراض فنية خاصة � تؤدى بغير ذلك ا#سلوب، ومن ثم كان الحكم بجودة ذلك ا#سلوب يقترن أ
التأخير  ؛ فقد كان التقديم و)٥(ببيان غرضه الفني، أو وظيفته التعبيرية الخاصة - لدى الب&غيين - 

ما يزال وراء الكثير من عبقرية ا#سلوب وحيويته، فھو طاقة أسلوبية ذات معين �  والتأخير 
السبق في ھذا  يتمكن من، ف& )٦(ينَضُب، وفيه تتجلى إمكانات المبدع في الصياغة والتعبير

المضمار إ� صاحب علم غزير، وإلمام واسع بمفردات اللغة، و أسرار تركيبھا، وقد كانت 
في صاحبھا لمقدرة اللغوية الفي نھج الب&غة من النصوص التي كشفت عن  الحكم والمواعظ

  . ترتيب الجملة بالھيأة التي تفصح عن المعاني التي تكمن في نفسه

  

  

  

                                       

  .٣٣٣: الب&غة و ا�سلوبية: ينظر) ١(

  .٢٣٨ - ٢٣٥: الب&غة العربية قراءة أخرى: ينظر) ٢(

 .١٠٥: بنية اللغة الشعرية: ينظر) ٣(

  .١٨٨: المرجع نفسه: ينظر ٤)(

  .١٢٤، ١٢٣: تأصيل وتقييمعلم المعاني في الموروث الب&غي : ينظر) ٥(

 .٢٩١: جماليات التقديم والتأخير في الدرس الب&غي: ينظر) ٦(
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  التقديم والتأخري يف املبتدأ واخلرب
#نه  ؛أن يتقدم المبتدأ إّن لكل من المبتدأ والخبر وظيفة � يضطلع بتأديتھا إ� ھو، فا#صل

؛ لى الشيء � يكون إ� بعد معرفته، فصار لزاما تأخير الخبر، والحكم عالمسند إليه والمحكوم عليه
)١(#نه وصف للمبتدأ ومحكوم به، فحقه التأخير لفظا كما ھو متأخر معنى

إلى ولقد ذھب الب&غيون . 
، و� كان الخبر خبرا #نه  لم يكن مبتدأ #نه منطوق به أو�ً المبتدأ  : "ذلك أيضا ، فقال الجرجاني

مذكور بعد المبتدأ ، بل كان المبتدأ مبتدأ ؛ #نه مسند إليه ومثبت له المعنى ، والخبر خبرا ؛ #نه 
لكان ينبغي أن يخرج  ،ولو كان المبتدأ مبتدأ #نه في اللفظ مقدم مبدوء به... مسند ومثبت به المعنى 
إن الخبر مقدم في اللفظ والنية به : ولوجب أن يكون قولھم منطلق زيد  ، : عن كونه مبتدأ بأن يقال 

"محا�  ،التأخير
، وھذا يجعل للرتبة النحوية مكانتھا وأھميتھا ؛ وذلك من حيث التزام التحديد )٢(

نقل الك&م من إلى لكل من الرتبتين بغض النظر عن موضعھما في الك&م ، وھذا ھو الذي يؤدي 
  . غراض أخرى ، من خ&ل التصرف فيھما تقديما وتأخيرا معان وأإلى مجرد اDخبار 

رة يردان مختلفين تعريفا على نسق واحد في الك&م ، فتا" المبتدأ والخبر"لم يكن و
، و تارة أخرى متكافئين في التعريف، ولقد أوجب النحاة في الحالة ا#ولى كون المعرفة وتنكيرا

خ&فا وقع بينھم في الحالة ا#خرى لتكافؤ الرتبتين تعريفا ، فض&  ، بيد أنّ )٣(مبتدأ والنكرة خبرا
ترجيح الخيار في اDعراب ، إلى فقد ذھب بعض النحاة . عن تكافئھما أيضا في ع&مة اDعراب

)٤(فجوزوا كون إحدى الكلمتين مبتدأ وا#خرى خبرا
أن الكلمة ا#عرف إلى ، وذھب آخرون  

)٦(جعل السابقة مبتدأ وال&حقة خبراإلى ، ومنھم من ذھب )٥(مبتدأ
اللفظ  أنّ إلى ، وذھب بعضھم  

ھناك من نظر في المعنى ، وجعل الفصل  غير أنّ ، )٧(اللفظ المشتق ھو الخبر وإن كان مقدما
 ، و)٨(والتمييز بين اللفظين قائما عليه ، سواء أكان الخبر مقدما أم بقي على أصله من التأخير

اعلم أنه ليس من ك&م  و: " والمعنى، قال الجرجاني بين النحوي ذلك يجعل الصلة قوية ھو ف
إ� أشكل ا#مر  ،ثم يقدم الذي ھو الخبر ،فيجعلھما مبتدأ وخبرا معرفتينإلى فيه يعمد واضعه 

" المعنى وتحسن التدبرإلى حتى ترجع  ،عليك فيه ، فلم تعلم أن المقدم خبر
)٩(

خال أّن ھذا إو . 
ابة الواقع؛ فان المتكلم عندما يروم التعبير عن معنى من المعاني إصإلى الرأي ھو ا#قرب 

الشكل، فھو مھتم بإيصال المعنى الذي يختلج في إلى المضمون � إلى ينظر بالدرجة ا#ساس 
المتلقي، فترتيب الكلمات في العبارة يتبع أحوال النفس وما يثار فيھا وما يمكن أن إلى صدره 

)١٠(يثار من معان وصور
.  

أغراض د�لية كثيرة منھا التخصيص، إلى إّن تقديم الخبر على المبتدأ يھدف 
                                       

شرح الرض�ي  ، و ١/١٨٤: ابن الحاجب : اDيضاح في شرح المفصل ، و ١/٨٤: شرح المفصل : ينظر ) ١(
  . ١/٢٢٩: رضي الدين ا�ستراباذي  :الكافيةعلى 

    . ١٨٩: د�ئل اDعجاز ) ٢(

  . ١/٣٢٣: ، ھمع الھوامع  ١/٢١٣:  خالد بن عبد هللا ا�زھري :التصريح على التوضيح شرح: ينظر) ٣(

  .٢٩: ابن جني: ، و اللمع في العربية ١/٢٣:الكتاب: ينظر) ٤(

  .٣٥٨ - ٣٥٧/ ٥: مغني اللبيب : ينظر) ٥(

  . ١/٩٩: شرح المفصل : ينظر) ٦(

  . ٣٥٨/  ٥: مغني اللبيب : ينظر) ٧(

  . ٣٧٣: اDعجاز د�ئل : ينظر ) ٨(

  .  ٣٧٣: المصدر نفسه )٩(

  .٣١٢: خصائص التراكيب : ينظر) ١٠(
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)١(والحصر
)٢(أو ا�فتخار، أو التشاؤم، أو التفاؤل ، أو التشويق 

 .  

وقد وردت نصوص كثيرة في حكم نھج الب&غة قُدم فيھا الخبر على المبتدأ، لتوخي بعض 
  .ص، لنتبين تلك ا�غراضتلك ا�غراض الد�لية وسنقف على بعض تلك النصو


	�� �����((((    قال ا�مام علي����� ��	
����� ��	
����� ��	
ْخَواِن، َو أَْعَجُز ِمْنهُ : ((    )))) ِDْأَْعَجُز النَّاسِ َمْن َعَجَز َعِن اْكتَِسابِ ا

)) َمْن َضيََّع َمْن ظَفَِر بِِه ِمْنھُمْ 
)٣(

   .  

لتتشوق النفس " سِ أَْعَجُز النَّا"في ھذا النص ن&حظ تقدم الخبر على المبتدأ، فقد تقدم قوله 
ْخَوانِ " لمعرفة المبتدأ وھو قوله  ِDْفتحصل بذلك لھا لذة ومتعة، وكذا " َمْن َعَجَز َعِن اْكتَِساِب ا

َمْن َضيََّع َمْن ظَفَِر " على قوله " اعجز منه"الحال في تقدم الخبر في الجملة ا�خرى، وھو قوله 
  "بِِه ِمْنھُمْ 

إتعاب قّوة إلى #ّن ذلك � يحتاج  ؛ خوان أعجز الناسو إنّما جعل العاجز عن تحصيل ا�
 ةحسن المعاشرة و ھى أمور طبيعيّ كرم ا#خ&ق وإلى بدنيّة و� إعمال فكرة عقليّة، وإنّما يفتقر 

و . في أكثر الناس و ھو أھون ا#شياء عليھم فكان العاجز عنھا أعجز الناس عّما ھو مقدور لھم
إنّما جعل من ظفر به منھم ثّم ضيّعه أعجز؛ #ّن المكتسب �بّد له من كلفة ما في اكتسابھم و أّما 

سبب ذلك القدر من الكلفة، فكان سبب حفظ اDخوان أسھل من إلى الظافر فھو غير محتاج 
)٤(تحصيلھم؛ فكان المضيّع لحفظھم أعجز عن اكتسابھم؛ لعجزه عن حفظ ا#مر ا#سھل

.   


	�� �����((((    َو قَالَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	

	�� �����))))    ِ�ْبنِِه اْلَحَسنِ     ((((����� ��	
����� ��	
����� ��	
 َو أَْكبََر اْلفَْقِر اْلُحْمقُ يَا بُنَيَّ إِنَّ أَْغنَى اْلِغنَى اْلَعْقُل : ((    ))))

))َو أَْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب َو أَْكَرَم اْلَحَسبِ ُحْسُن اْلُخلُقِ 
)٥(

.  

 نّ إ:" ن يقالأ، فكان ا#صل اسم إنّ تقدم فيھا الخبر على  ،ربع جملأن&حظ في ھذا النص 
 ، "كرم الحسبأوحش الوحشة، وحسن الخلق أكبر الفقر، العجب أغنى الغنى، والحمق أالعقل 
ويشوق نفسه  ،ويشعر المتلقي بأھميته" الخبر"كبر للمسند أأراد ان يُعطي زخما اDمام  بيد أنّ 

ولى في الجملة ا#" إنّ "جاء به على ھذه الھيأة ، فقّدم خبر ، لذا " اسم إن" لمعرفة المسند اليه 
لقي ، ، ليحدث ھزة في مشاعر المت"اْلَعْقلُ "على اسمھا وھو قوله " أَْغنَى اْلِغنَى" وھو قوله 

والفرق بين الصياغتين واضح من جھة الب&غة وقوة التعبير . فيجذب انتباھه ويؤثر في نفسه
وانما وصف العقل بكونه أغنى الغنى؛ #ّن به يحصل . وھكذا ا�مر في الجمل الث&ثة ا�خرى

ه واما الحمق و ھو الغباوة فانما وصف .عظم أسباب الغنى و فيه الغنىأالدنيا و ا�خرة فھو 
واما . #نّه سبب للفقر من الكما�ت خصوصا النفسانيّة الّتي بھا الغنى التامّ  ؛ بكونه أكبر الفقر

#نّه كان مستلزما لنفرة الناس و  ؛العجب و ھو الكبر، فانما وصفه بكونه أوحش الوحشة
نع فالمعجب يرى نفسه في مقام � يرى معه غيره فيبتلى بالوحشة و يم  .توّحشھم التاّم منه

بيت رفيع، إلى و الحسب ھو ا�نتماء   .ترفعه من ا#نس بأبناء جنسه، فيزيد بذلك وحشته

                                       

  .٦٨/ ٢: الطراز: ينظر) ١(

  .١٧١: احمد مطلوب. د: المعاني  - الب&غة  - اساليب ب&غية  الفصاحة: ينظر) ٢(

  .٤٧٠ :نھج الب&غة) ٣(

 .٥/٢٤٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب&غة) ٤(

  .٤٧٥ :نھج الب&غة )٥(
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١٠٨ 

 

)١(بسبب صفات معينة يتسم بھا اھله، وحسن الخلق اكرم الحسب ؛تنجذب اليه القلوب
.  


	�� �����((((    َو نظير ما تقدم قَوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
)) أَْشَرُف اْلِغنَى تَْرُك اْلُمنَى: ((     ))))
)٢(

.  

ترك " ، إذ ا#صل أن يقال " تَْرُك اْلُمنَى" على المبتدأ " أَْشَرُف اْلِغنَى"فقد تقدم الخبر 
المنشئ لما كانت نفسه منشغلة بما ھو أھم قّدم الخبر ليبين أھميته،  أنّ  بيد، "المنى اشرف الغنى

دأ حتى تحصل المبتإلى وليجذب انتباه المتلقي و يركز اھتمامه به، ومن ثم يحرك نفسه لتتشوق 
قد وصف ترك المنى بأنه أشرف الغنى؛ #ّن ترك المنى الذي ھو إشغال النفس بما � و. الفائدة

  .مستلزم للتعقل وھو أشرف الغنى   ينبغي عّما ينبغي


	�� �����((((    َو قَالَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ْكُر ِزينَةُ اْلِغنَى: ((    )))) ))اْلَعفَاُف ِزينَةُ اْلفَْقِر َو الشُّ
)٣(

.  

زينة : " وا#صل أن يقال" ِزينَةُ اْلفَْقرِ " على المبتدأ " اْلَعفَاُف " الخبر في ھذا النص تقدم 
" العفاف"قدم الخبر في الجملتين وھما اDمام إ� أّن " الفقر العفاف، وزينة الغنى الشكر

ْكرُ "و  ؛ ليبيّن أھميتھما فھما يمث&ن محورين مھمين في س&مة المجتمع من ا�نحراف؛ #نّ " الشُّ

الناس بين فقير وغني ، فأما عفّة الفقير فأن يكّف نفسه عن الطمع بما في أيدي الناس، و أن � 
يتعّرض لما ھو محّرم عليه في طلب المعاش، فاذا تعفّف الفقير فقد زيّن فقره و اكتسب المحبّة 

وق و اDحسان بأداء ما يجب عليه من الحقإلى في قلوب النّاس، وأما عفة الغني فأن يشكر هللاَّ تع
  .الخلق، فذلك ھو زينة الغنىإلى 


	�� �����((((    ومن النصوص التي ورد فيھا تقديم الخبر على المبتدأ أيضا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِمْسِكيٌن اْبُن : ((    ))))

))آَدَم َمْكتُوُم اْ#ََجِل َمْكنُوُن اْلِعلَِل، َمْحفُوظُ اْلَعَملِ 
)٤(

.  

" اْبُن آَدمَ " على المبتدأ وھو قوله " ينٌ ِمْسكِ " ن&حظ في ھذا النص تقديم الخبر وھو قوله 

لكّن المنشئ أراد ان يبين أھمية ھذه الحقيقة و خطورتھا " ابُن آدم مسكين: " وا#صل أن يقال
سكنة ابن آدم، ثم بيّن الوجه في م. ويوجه اھتمام المتلقي وعنايته بھا، لذا قدم الخبر على المبتدأ

  .له محفوظ علله مكنونة ، وعمأن أجله مكتوم ، و


	�� �����((((    َو قَالَ ����� ��	
����� ��	
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َجالِ : ((     )))) ))فِي تَقَلُِّب اْ#َْحَواِل ِعْلُم َجَواِھِر الرِّ
 )٥(

.  

على المبتدأ وھو قوله " فِي تَقَلُّبِ اْ#َْحَوالِ " يلحظ في ھذا النص تقدم الخبر وھو قوله 
َجالِ " الخبر بالمبتدأ ف& يعرف جوھر وقد قصد من ھذا التقديم بيان اختصاص " ِعْلُم َجَواِھِر الرِّ

. ا�نسان وحقيقة أخ&قه وما يدعيه إ� عندما يمر ببعض ا�بت&ءات التي تجعله على المحك

. فلما قدم الخبر تحقق الغرض المراد" علم جواھر الرجال في تقلب ا�حوال: "أن يقال فا#صل

ال بتقلب ا�حوال، بل وليس الغرض الوحيد الذي يستفاد من التقديم، تخصيص معرفة الرج
  . يمكن ان يفھم منه نفي معرفة الرجال بغير ذلك

  

                                       

 .٢٦٢/ ٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب&غة: ينظر) ١(

  .٤٧٤: نھج الب&غة) ٢(

  .٤٧٩:المصدر نفسه )٣(

  .٥٥٠:المصدر نفسه )٤(

  .٥٠٧:المصدر نفسه )٥(
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	�� �����((((    َو قَالَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
أََ� َو إِنَّ ِمَن اْلبََ&ِء اْلفَاقَةَ، َو أََشدُّ ِمَن اْلفَاقَِة َمَرُض اْلبََدِن، َو أََشدُّ ِمْن (( :    ))))

َمَرضِ اْلبََدِن َمَرُض اْلقَْلبِ، أََ� َو إِنَّ من النعم سعة المال و أفضل من سعة المال صحة البدن و 
ِة اْلبََدِن تَْقَوى اْلقَْلبِ  ))أفضل ِمْن ِصحَّ

)١(
.  

ي&حظ في ھذا النص استثمار واضح Dسلوب التقديم والتأخير، Dحداث التأثير المطلوب 
َو إِنَّ من النعم سعة " ، وقوله " َو إِنَّ ِمَن اْلبََ&ِء اْلفَاقَةَ " في المتلقي ، ويظھر ذلك في قوله 

ففي الجملة ". إناسم " في ھاتين الجملتين على المسند اليه " الخبر"، اذ قدم المسند " المال
يخصص المسند  أن ، لكّن المنشئ أراد"إّن الفاقة من الب&ء: "ا�ولى كان ا#صل أن يقال

ليحقق " اْلفَاقَةَ " على المسند اليه " ِمَن اْلبََ&ءِ " بالمسند اليه ويقصره عليه فقدم المسند وھو قوله 
" قديم الخبر أيضا في الجملتين كما يظھر ت. وقد صنع مثل ذلك في الجملة الثانية . ھذا الغرض

و " وكذلك في الجملتين " َو أََشدُّ ِمَن اْلفَاقَِة َمَرُض اْلبََدِن، َو أََشدُّ ِمْن َمَرِض اْلبََدِن َمَرُض اْلقَْلبِ 
ِة اْلبََدِن تَْقَوى اْلقَْلبِ  فكان ا#صل ان يقال " أفضل من سعة المال صحة البدن و أفضل ِمْن ِصحَّ

إ� " ومرُض البدن اشدُّ من الفاقة، ومرُض القلب اشدُّ من مرض البدن" ا#وليين في الجملتين 
أھميته، ولكي تتشوق نفوسھم إلى قّدم الخبر في الجملتين، ليلفت عناية السامعين اDمام أّن 

  .وھكذا الحال في الجملتين ا#خريين. لمعرفة المبتدأ، إذ بھما معا تحصل الفائدة


	�� �����((((    ولهَ ومن تقديم الخبر قَ ����� ��	
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ُ َما قَْبلَُكْم، َو َخبَُر َما بَْعَدُكْم َو ُحْكُم َما  القرآنَوفِي : ((     )))) نَبَأ

))بَْينَُكمْ 
)٢(

.  

ُ " على المبتدأ وھو قوله" القرآنفي "ي&حظ في ھذا النص تقدم الخبر وھو قوله  اذ " نَبَأ
ا� إن المنشئ قصد " القرآننبأ ما قبلكم َو َخبَُر َما بَْعَدُكْم َو ُحْكُم َما بَْينَُكْم في : "ا#صل أن يقال

أن يدلل على تخصيص الخبر بالمبتدأ، وما عطف عليه ، ليدلل على أن ھذه ا�مور مجتمعة ھي 
فيه أخبار القرون الماضية، و فيه أخبار كثيرة عن أمور  الكريم ، فإن القرآنمن مختصات 

مستقبلية، و فيه أحكام شرعية كثيرة تخص معاش الناس ومعادھم، وفي الوقت ذاته فان ذلك 
  .د�لة على أن الكتب السماوية ا#خرى ليس فيھا ھذه ا#مور مجتمعة


	�� �����((((    َو قَالَ ����� ��	
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))٣ِمَن اْلُخْرقِ : ((     ))()
ْمَكاِن، َو اْ#َنَاةُ بَْعَد اْلفُْرَصةِ  اْلُمَعاَجلَةُ   ِDْقَْبَل ا((

)٤(
.  

على المبتدأ وما عطف عليه وھو قوله " ِمَن اْلُخْرقِ " في ھذا النص تقدم الخبر وھو قوله 
ْمَكاِن، وَ اْلُمعَ " ِDَْعاَجلَةُ قَْبَل اْلمُ : "، إذ إّن ا#صل في الك&م أن يقال" اْ#َنَاةُ بَْعَد اْلفُْرَصةِ اَجلَةُ قَْبَل ا

ْمَكاِن، َواْ#َنَاةُ بَْعَد اْلفُْرَصِة ِمَن اْلُخْرقِ  ِDْمام ، إ� أن "اDقّدم الخبر لكي يدلل على اختصاص ا
، فإّن معاجلة طلب الحاجة و اDسراع كورين وثبوته لھما على نحو الحصرالحكم با#مرين المذ

فيھا إذا أمكنت تفريط فيه، وھما أمران ا#ناة ل وقت إمكانھا إفراط في طلبھا، وإليھا قب
  .حبھما واضع للطلب في غير مواضعهمذمومان، وصا

  

                                       

  .٥٤٤ :نھج الب&غة )١(

  .٥٣٠: المصدر نفسه )٢(

 .)٧٥/ ١٠ )خرق(مادة  :لسان العرب(. الُحمق؛ َخُرق ُخْرقاً، فھو أَخرق، و ا#ُنثى خرقاء: الُخْرق) ٣(

  .٥٣٨ :نھج الب&غة )٤(
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  تقديم املفعول به
اعل ، و� يفصل عنه ولو بالمفعول؛ #ن الف)١(ذكر النحاة أّن ا#صل أن يلي الفاعُل الفعلَ 

)٢(، ثم يجيء المفعول بعدھمامنـّزل من الفعل منـزلة جزئه
، وقد يتقدم المفعول على الفاعل، إن  

المفعول قد شاع " إنّ  :قال ابن جني. في ك&م العرب ، وقد شاع ذلك )٣(أمن اللبس بين الرتبتين
إّن تقدم : أن قال إلى حتى دعا ذاك أبا علي  ،عنھم واطرد في مذاھبھم كثرة تقدمه على الفاعل

"المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه
)٤(

.  

أن يكون لذلك التقديم غرض يقصده المتكلم ، #ن التغاير بين بنية وأخرى �  من �بدّ و 
)٥(يكون إ� لغرض مقصود ومعنى مراد

ومن ا#غراض التي ذكرھا العلماء لتقديم المفعول به . 
وإن كانا  ،يقدمون الذي بيانه أھم لھم وھم ببيانه أعنى" ھتمام، فقد ذكر سيبويه أنھمالعناية وا�

"جميعا يھمانھم ويعنيانھم
)٦(

عول أن يكون فضلة وبعد إن أصل وضع المف"وقال ابن جني  
ضرب عمرا : فقالوا  ،فعول قدموه على الفاعل، فإذا عناھم ذكر الم عمرا ضرب زيدٌ كـ ،الفاعل

 " عمرا ضرب زيدٌ  :فقالوا  ،دموه على الفعل الناصبةفإن ازدادت عنايتھم به ق .زيدٌ 
)٧(

يتقدم ف. 
قد ذكر ابن ا�ثير قيمة ھذا  المفعول به على الفعل والفاعل معاً؛ Dفادة معنى ا�ختصاص، و

ً  زيداً ضربت: فان في قولك: " التقديم بقوله ضرب دون غيره، وذلك بخ&ف له بال تخصيصا
اعه على أي مفعول شئت بأن #نك إذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيق ؛ضربت زيداً : قولك
"ضربت خالدا أو بكرا أو غيرھما ، و اذا أخرته لزم اختصاص المفعول: تقول

)٨(
  

معاٍن إلى بل قد يخرج أو ا�ختصاص و� يقتصر ھذا التقديم على إفادة العناية وا�ھتمام، 
خر يھدف إليھا المتكلم كالتعظيم، أو التحقير، أو ا�فتخار، أو غير ذلك على وفق ما يحدده أُ 

)٩(السياق
.  


	�� �����((((    ومما ورد من تقديم المفعول به في حكم نھج الب&غة قول ا�مام علي����� ��	
����� ��	
����� ��	
َو قَْد َسِمَع      ))))

ْنيَا ْنيَا اْلُمْغتَرُّ بُِغُروِرھَا : ((َرُجً& يَُذمُّ الدُّ امُّ لِلدُّ ْضَت بِيََدْيَك، ...أَيُّھَا الذَّ َكْم َعلَّْلَت بَِكفَّْيَك َو َكْم َمرَّ
فَاَء َو تَْستَْوِصُف لَھُمُ  تَْبتَِغي لَھُمُ  اْ#َِطبَّاَء لَْم يَْنفَْع أََحَدھُْم إِْشفَاقَُك َو لَْم تُْسَعْف فِيِه   الشِّ

))بِطَلِبَتِكَ 
)١٠(

.  

على الفاعل وھو قوله " أََحَدھُمْ "ي&حظ في ھذا النص تقدم المفعول به وھو قوله 
" قّدم المفعول به اDمام ، بيد أّن "لم ينفع اشفاقُك احَدھم"وكان ا#صل أن يقال  "ْشفَاقُكَ إ"

ا�باء و ا�ّمھات إلى كان محل العناية واDھتمام، ويريد بذلك ا�شارة  ا؛ ليبيّن أنه ھو م" أََحَدھُمْ 

                                       

 ٧٧/ ٢: شرح ابن عقيل ، و١٨٧/ ١ :الكافيةالرضي على شرح  ،١٠: الزجاجي: الجمل في النحو: ينظر) ١(

  . ١٦١/ ١: و ھمع الھوامع، 

  . ١/٣٣٧:الكافيةشرح الرضي على : ينظر) ٢(

  . ٢/١١٩:  ابن ھشام ا�نصاري: ألفية ابن مالكإلى أوضح المسالك : ينظر) ٣(

  .٢٩٥/ ١: الخصائص) ٤(

  .١٧-  ٩: معاني ا#بنية في العربية : ينظر) ٥(

 .١/٣٤: الكتاب) ٦(

  . ١/٦٥:  ابن جني: المحتسب) ٧(

  .٢١١ - ٢١٠/ ٢: المثل السائر) ٨(

 .٨٠- ٧٦/ ٢: معاني النحو: ينظر) ٩(

  .٤٩٢ :نھج الب&غة) ١٠(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١١١ 

 

ھم في مرض الموت حين يتململون من الوجع و يلتمسون النجاة بكّل جزع، فيطلب ا�بن ع&ج
  .و يركض وراء الطبيب لشفائھم ف& يغني عنھم شيئا


	�� �����((((    ومن تقديم المفعول به قوله ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ى اْ#َْشَعَث ْبَن قَْيسٍ َعِن اْبٍن لَهُ      )))) يَا أَْشَعُث : ((َو قَْد َعزَّ

ِحمُ  ))إِْن تَْحَزْن َعلَى اْبنَِك فَقَِد اْستََحقَّْت ِمْنَك َذلَِك الرَّ
 )١(

.  

ِحمُ  "على الفاعل وھو قوله " َذلِكَ  "تقدم المفعول به وھو قوله في ھذا النص  وكان " الرَّ
بيد أن المنشئ قّدم المفعول به ليبين أھمية  ،" استحقت الرحم ذلك منك: " ان يقالا#صل 

  .الحزن على ذي الرحم وأثره في النفس ، وأنه من لوازم الع&قات ا�جتماعية بين ا#رحام


	�� ����((((    قَالَ و���� ��	
���� ��	
���� ��	
َ َمْن َخاَصمَ : ((    ))))���� ))َ� يَْستَِطيُع أَْن يَتَّقَِي هللاَّ
 )٢(

. 

َمْن  "على الفاعل وھو قوله " هللا"دم المفعول به وھو لفظ الج&لة ي&حظ في ھذا النص تق
والمخاصمة ھنا ليست ". هللاَ ] َمن خاصم[� يستطيع أن يتقَي : " وكان ا#صل أن يقال" . َخاَصمَ 

قدم المفعول به وھو لفظ الج&لة تعظيماً له، وابتعادا عن اDمام بيد أن   ،خلق هللابل خاصم ، � 
  . الخطأ في الفھمإلى الركاكة في التعبير، التي قد تؤدي 

  تقديم شبه اجلملة
ن رتبة شبه الجملة في التركيب ھي من الرتب غير المحفوظة، ولھا حرية الحركة داخل إ

تقديم المتعلقات يجري " إن  .على المفعول به، بل على الفعل نفسهالتركيب فتتقدم على الفاعل و
"على نسق دقيق في مراقبة المعاني و متابعة ا#حوال

)٣(
ويكون له أثر واضح في أداء المھمة  .

، أي التخصيصھذا التقديم � يكون إ� لغرض يقتضيه المقام ومن ذلك إفادة ف، )٤(الد�لية
)٦(، أو العناية وا�ھتمام بشبه الجملة)٥(تخصيص الحدث بشبه الجملة

  .  

ن أكثر ما جاء من التقديم في حكم نھج الب&غة ھو تقديم شبه الجملة؛ إويمكن أن أقول 
خر، فإن فيه فھو فض& عما له من أثر في المعنى وھو ا�ختصاص ، أو غيره من ا#غراض ا#ُ 

دليل Dثباته، فإن مجرد إلى وھو أمر � يحتاج . فائدة أخرى وھي رصانة التعبير وجودة النظم
اDط&ع على النصوص التي ورد فيھا ھذا النوع من التقديم ومحاولة تغيير أماكن بعض 

  . الكلمات فإنه سي&حظ ذھاب ذلك الرونق والبھاء الذي كانت تنماز به تلك النصوص

تعددت صور تقديم شبه الجملة في حكم نھج الب&غة، فورد متقدما على متعلقه الفعل، وقد 
  . وورد متقدما على الفاعل، وورد متقدما على المفعول به

  تقديم شبه الجملة على الفعل .١


	�� �����((((    الفعل قول اDمام من تقديم شبه الجملة على متعلقه ومما ورد����� ��	
����� ��	
����� ��	
تَبَِع ِجنَاَزةً  قدوَ      ))))

                                       

  .٥٢٧ :نھج الب&غة) ١(

  .٥٢٨:المصدر نفسه )٢(

  .٢٦٧: خصائص التراكيب) ٣(

  .٢٥٠: الب&غة العربية قراءة اخرى: ينظر) ٤(

  . ٧١- ٧٠/ ٢: ، والطراز ١١٠-  ١٠٩: ابن ا#ثير : الجامع الكبير  ، و ٢١٧/ ٢: المثل السائر : ينظر) ٥(

 .١١١ - ١١٠: د�ئل ا�عجاز: ينظر )٦(
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١١٢ 

 

َكأَنَّ اْلَمْوَت فِيھَا َعلَى َغْيِرنَا ُكتَِب َو َكأَنَّ اْلَحقَّ فِيھَا َعلَى َغْيِرنَا (( :فََسِمَع َرُجً& يَْضَحُك 
))َوَجبَ 

)١(
.  

" ُكتِبَ  "على الفعل وھو قوله " َعلَى َغْيِرنَا"يتبين في النص تقدم شبه الجملة وھو قوله 

كأن الموت : " و قد كان ا#صل أن يقال. في الجملة الثانية" َوَجبَ "وقوله في الجملة ا#ولى، 
تعجبه من ھذا الذي اDمام وقد أبدى " فيھا كتب على غيرنا، وكأن الحق فيھا وجب على غيرنا

و نبّھه على سوء ، يضحك في مثل ھكذا موقف، يستدعي من اDنسان التأمل والتفكر بالمصير
Dفادة معنى التخصيص،  فقدم شبه الجملة،كأنه � يعتقد بالموت و � يعترف بالحّق، فعمله، 

فض& . بكون الموت قد كتب على غير من في الدنيا من اDحياء، و الحق قد وجب على غيرھم
  .عن ذلك فإن ھذا التقديم قد اكسب التركيب جما� وحسنا، � يمكن أن يوجد من دون التقديم


	�� �����((((    ولهقَ  به الجملةمن تقديم ش وَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ْفَضاِل تَْعظُُم (( :    )))) ِDْبِالنََّصفَِة يَْكثُُر اْلُمَواِصلُوَن َو بِا

يَرةِ اْلَعاِدلَِة يُْقھَُر اْلُمنَاِوُئ  ،اْ#َْقَداُر َو بِالتََّواُضعِ تَتِمُّ النِّْعَمةُ  ))َو بِالسِّ
 )٢(

. 

في كل واحدة منھا، Dفادة معنى دة، قُّدم شبه الجملة ديورد في ھذا النص جمل ع
" يَْكثُرُ  "على الفعل " النََّصفَةِ بِ "ففي الجملة ا#ولى تقدم شبه الجملة وھو قوله . التخصيص

أن اDنصاف سبب أراد بيان اDمام بيد أّن ". يكثر المواصلون بالنصفة: "فا#صل ان يقال
. لذلك قدم شبه الجملة ا#لفةقطع لّن قلّة اDنصاف مستلزمة وإ المنصفإلى انعطاف القلوب 

، وكان "تعظم"على الفعل " بِاDِْفَضالِ "وأما الجملة الثانية، فقد تقدم فيھا شبھة الجملة وھو قوله 
اDفضال و الجود  أنّ أن يبين اDمام وقد أراد " . تعظم ا#قدار باDفضال" ا#صل أن يقال 

و في الجملة الثالثة وھي قوله . لجملة، وأنه مختص به؛ لذا قدم شبه ايقتضي عظم القدر
Dفادة "  تَتِمُّ " على الفعل " بِالتََّواُضعِ  "وھو قوله  شبه الجملةتقدم " بِالتََّواُضعِ تَتِمُّ النِّْعَمةُ "

وبالشكر  .، وشكر له على كرمه وآ�ئهن التواضع اعتراف � بفضله وإنعامه التخصيص ، فإ
يَرةِ اْلَعاِدلَِة يُْقھَُر اْلُمنَاِوئُ َو بِ  "وأما قوله . تدوم النعم يَرةِ  "فقد تقدم شبه الجملة " السِّ على " بِالسِّ

قدم شبه اDمام بيد أن ، " يقھر المناوئ بالسيرة العادلة: "وا#صل ان يقال" يُْقھَرُ  "الفعل 
� يجد لصاحب ّن العدّو عدو، بل إنّھا مختصة به؛ #السيرة العادلة سبب لقھر الالجملة؛ لبيان أّن 

  . السيرة العادلة عيبا يستظھر به عليه و يسعى به في فساد أمره فيبقى مقھورا


	�� �����((((    شبه الجملة أيضا قول اDمام ومن تقديم����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَا ُدْنيَا يَا ُدْنيَا إِلَْيِك َعنِّي أَ بِي ((:     ))))

ْقتِ  ْضتِ أَْم إِلَيَّ تََشوَّ ي َغْيِري َ� َحاَجةَ لِي فِيكِ َ� َحاَن ِحينُِك ھَْيھَاَت   - تََعرَّ ))ُغرِّ
)٣(

.  

ْضتِ  "على الفعل " بِي"ي&حظ في ھذا النص تقدم شبه الجملة وھو قوله  في الجملة " تََعرَّ
ْقتِ  "على الفعل " إِلَيَّ  "ا�ولى، واما في الجملة الثانية فقد تقدم شبه الجملة  فا#صل أن ".  تََشوَّ

فإّن . أّن المنشئ قدم شبه الجملة Dفادة التخصيص  إ�". ليإأ تعرضت بي أم تشوقت : " يقال
تقديم شبه الجملة في سياق ا�ستفھام يجعله الم&حظ أّن ھذا التقديم جاء في سياق ا�ستفھام، و

ً  محل ا�ستفھام )٤(أو محل اDنكار إذا كان ا�ستفھام إنكارياً  ،إذا كان ا�ستفھام حقيقيا
فاDمام لم . 

                                       

  .٤٩٠:نھج الب&غة) ١(

  .٥٠٨ :المصدر نفسه )٢(

  .٤٨٠:المصدر نفسه )٣(

 . ١٢٠-  ١١٤: د�ئل اDعجاز : ينظر) ٤(
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	�� �����((((    نيا تعرضھا للناس و تشوقھا إليھم ، بل ينكر عليھا أن تتعرض له ھولم ينكر على الد����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((      ،

لم فلو . أو تتشوق إليه، وھو الذي قطع أشواطا كبيرة في جھاد النفس والزھد في ملذات الدنيا
  .كان اDنكار مسلطاً على الفعل � على شبه الجملة ل�ختلفت الد�لة و شبه الجملة يقدم

  شبه الجملة على الفاعلتقديم  .٢


	�� �����((((    ومما ورد من تقديم شبه الجملة على الفاعل قول اDمام����� ��	
����� ��	
����� ��	
إلى َو لَْن يَْسبِقََك ((:     ))))

َر لَكَ  ))ِرْزقَِك طَالٌِب، َو لَْن يَْغلِبََك َعلَْيِه َغالٌِب َو لَْن يُْبِطَئ َعْنَك َما قَْد قُدِّ
)١(

.  

على الفاعل في كل واحدة منھا؛ Dفادة العناية في النص ث&ث جمل، تقدم شبه الجملة 
على الفاعل " ِرْزقِكَ إلى  "ففي الجملة ا#ولى تقدم شبه الجملة وھو قوله . وا�ھتمام بالمقدم 

بيد أن ". رزقكإلى لن يسبقك طالب "مع أن ا#صل في الجملة أن يقال " طَالِبٌ  "وھو قوله 
فقدمه ليبين عنايته به وأنه " ِرْزقال"إلى  تمامه متوجھالم يكن مھتما بالفاعل ، بل كان اھاDمام 

لَْن  "و نجد ا#مر نفسه في الجملة الثانية . الحصول على رزقه أي أحدإلى لن يسبق اDنسان 
" َغالِبٌ  "على الفاعل وھو قوله " َعلَْيهِ  "فقد تقدم شبه الجملة  وھو قوله " يَْغلِبََك َعلَْيِه َغالِبٌ 

ً بَمْن سيَغلب ، بل بما اDمام بيد أّن " لن يغلبك غالٌب عليه"يقال وكان ا#صل ان  لم يكن مھتما
لَْن : "وأما الجملة ا�خيرة وھي قوله. سيُغلَب عليه ، لذا قدم شبه الجملة ليبين أنّه محل ا�ھتمام 

َر لَكَ  ا مقدما على الفاعل ف& تختلف عما سبقھا ، اذ جاء شبه الجملة فيھ" يُْبِطَئ َعْنَك َما قَْد قُدِّ
عند هللا  ، فالرزق المقدر من" لن يبطئ ما قد قدر لك عنك: " أيضا، وكان ا#صل فيھا ان يقال

لم يكن اھتمامه منصبا على ما قد قُّدر ل&نسان ، بل كانت اDمام أن  لن يبطئ عن العبد ، إ�
كما أن للتقديم في . ليبين ذلك" َعْنكَ  "ا�نسان نفسه؛ لذلك قدم شبه الجملة إلى عنايته متوجھة 

  .الجمالشبه الجملة لما كان للك&م ھذا  ، فلو لم تقدمالنص فائدة أخرى، ھي حسن النظم ھذا


	�� �����((((    ومن تقدم شبه الجملة على الفاعل قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
أَْزَرى بِنَْفِسِه َمِن اْستَْشَعَر الطََّمَع، َو (( :    ))))

لِّ َمْن َكَشَف َعْن ُضرِّ  َر َعلَْيھَا لَِسانَهُ َرِضَي بِالذُّ ))ِه ، َو ھَانَْت َعلَْيِه نَْفُسهُ َمْن أَمَّ
)٢(

.  

وردت في النص ث&ث جمل، تقدم شبه الجملة في كل منھا على الفاعل؛ Dفادة العناية 
على الفاعل وھو ا�سم " بِنَْفِسهِ  "ففي الجملة ا#ولى تقدم شبه الجملة وھو قوله . وا�ھتمام

اDمام ،  وقد أراد " أزرى من استشعر الطمع بنفسه" وكان ا#صل أن يقال " َمن "الموصول 
أن يبين عنايته بشبه الجملة فقدمه؛ #ن ا�نسان قد يُحقّر من ا�خرين، فھو أمر طبيعي في عالم 

Dلذا اراد ا�مام أن . نسان  بتحقير نفسه فھذا ما ليس بطبيعيقائم على التنافس، أما أن يقوم ا
هِ " ون&حظ في الجملة الثانية . لك من خ&ل التقديميبين ذ لِّ َمْن َكَشَف َعْن ُضرِّ قدم " َرِضَي بِالذُّ

لِّ  "شبه الجملة وھو قوله  " وكان ا#صل أن يقال" من"على الفاعل وھو ا�سم الموصول " بِالذُّ

في ، فقد يرضى اDنسان بما يجري عليه من أمور وأحداث " رضي من كشف عن ضره بالذل
ولكن أن يرضى بالذل فھو أمر مستقبح .  مشيئة هللا، وھو أمر حسنإلى ھذه الحياة، وقد ينسبھا 

فمن كشف ما ينزل . شبه الجملة للعناية بھذا ا�مر والتأكيد عليهاDمام ، � يقبله أي احد، لذا قدم 
الجملة الثالثة وأما . ا�بت&ءات ل�خرين كان ممن رضي بالذل والھوان لنفسه به من الضر و

َر َعلَْيھَا لَِسانَهُ  : "وھي قوله على " َعلَْيهِ "فقد قدم شبه الجملة وھو قوله " ھَانَْت َعلَْيِه نَْفُسهُ َمْن أَمَّ

                                       

  .٥٤٣ :نھج الب&غة) ١(

  .٤٦٩:المصدر نفسه) ٢(
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فقد يھون على ا�خرين أن " ھانت نفُسه عليه " ، وا#صل أن يقال "نَْفُسهُ " الفاعل وھو قوله 
أن يھون ذلك على الشخص نفسه، فھو أمر يدعو يذكروا شخصا بسوء ويفرطوا في ذلك، ولكن 

فإن من أرخى . على ھذا المعنى قدم شبه الجملة عناية واھتمامااDمام ولكي يدلل . العجبإلى 
العنان للسانه بالك&م على ا�خرين فقد ھانت عليه نفسه ؛ #نه سيعطي مسوغا للناس لكي 

الغرض الوحيد للتقديم في ھذا النص، بل كان  و لم تكن الفائدة المعنوية ھي. يتكلموا عليه بسوء
التحسين في النظم وجودته مستھدفا له ايضا، فلو ترك التقديم في ھذه الجمل لما كان النص على 

  .ھذا الوجه من االحسن 

  تقديم شبه الجملة على المفعول به .٣


	�� �����((((    ومما ورد من تقديم شبه الجملة على المفعول به قول اDمام علي����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((     :)) َ إِنَّ هللاَّ

))اْفتََرَض َعلَْيُكْم فََرائَِض فََ& تَُضيُِّعوھَا، َو َحدَّ لَُكْم ُحُدوداً فََ& تَْعتَُدوھَا
)١(

.  

وردت جملتان في ھذا النص تقدم فيھما شبه الجملة على المفعول به Dفادة معنى 
على المفعول به وھو قوله " َعلَْيُكمْ  "ففي الجملة ا#ولى قدم شبه الجملة وھو قوله . ا�ختصاص

على المفعول به وھو قوله " لَُكمْ  "، وفي الجملة الثانية قدم شبه الجملة وھو قوله "فََرائِضَ "
م قدّ اDمام  نّ لك" ، وحدَّ حدودا لكم ..افترض فرائض عليكم " ، وكان ا#صل ان يقال " ُحُدودا"

لمون من دون الفرائض والحدود ، وھم المسشبه الجملة ليبين اختصاص المخاطبين بتلك 
ينبغي عليھم أن يعرفوا قدر تلك الفرائض ف& يضيعونھا ، ويعرفوا تلك  غيرھم من ا#مم، لذا

  .الحدود ف& يتجاوزونھا 


	�� �����((((    ومن تقديم شبه الجملة على المفعول به قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ ُسْبَحانَهُ يُْدِخُل بِِصْدِق (: (     )))) َو إِنَّ هللاَّ

ِريَرةِ  )٢(النِّيَِّة َو السَّ
الَِحِة َمْن يََشاُء ِمْن ِعبَاِدهِ اْلَجنَّةَ   ))الصَّ

)٣(
 .  

بِِصْدِق النِّيَِّة َو "ي&حظ في ھذا النص تقدم شبه الجملة وما عطف عليھا وھو قوله 
ِريَرةِ  الَِحةِ  السَّ ان : " لوكان ا#صل ان يقا" َمنْ  "على المفعول به وھو ا�سم الموصول "  الصَّ

اراد أن يجعل اDمام بيد أن " هللا يدخل من يشاء من عباده الجنةَ بصدق النية والسريرة الصالحة
دخول الجنة منوطا بصدق النية والسريرة الصالحة، لذا قدم شبه الجملة ليفيد معنى 

حصر ا#جر في العمل ا�ختياري الصادر من المكلّف بصدق النيّة و السريرة ف. ا�ختصاص
  .صالحةال

  

  
   

                                       

  .٤٨٧ :نھج الب&غة )١(

  .٣٥٦/ ٤: العرب لسان.   عمل السر من خير أَو شر: و السريرةُ . ما أَْخفَيَْت، و الجمع أَسرار: السر) ٢(

 .٤٧٦:نھج الب&غة) ٣(
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  :املبحث الثاني

  و الذكراحلذف                  
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يشك&ن طرفي  ساسيين ھما المسند والمسند إليه،تتكون الجملة العربية من ركنين أ
بين معنيين ب& واسطة لفظية؛ #نھا ع&قة وثيقة " ، وتكون الع&قة بينھما ع&قة ارتباط ا�سناد

"تشبه ع&قة الشيء بنفسه
كالمفاعيل  معنى الجملةو يلحق بھما بعض العناصر المكّملة ل، )١(

ولما كان كل جزء من أجزاء الجملة يؤتى به . والظروف والجار والمجرور، مّما سّمي فضلة
يعرض لبناء  أنه قد بيد في الك&م ليؤدي وظيفته الد�لية،ليدل على معنى، كان ا�صل أن يذكر 

نة لهد العناصر االجملة أن يحذف أح ، وذلك � يتأتى إ� عندما تكون عناصر البناء لُمكوِّ
)٢(الموجودة مغنية في الد�لة، كافية في أداء المعنى المطلوب

.   

 ويتضح ذلك في .يدل عليهلدليل  ،)٣(أحد عناصر التركيب اللغويإسقاط  ھو الحذفو

)٤(أمرين
 وفھ. وجود المرجح له :وا#مر ا�خر. وجود قرينة تدل على المحذوف :ا#مر ا#ول : 

رتبط كثيراً بالمستوى التركيبي والمستوى الد�لي، و� يمكن إقامة ھذين المستويين في الجملة ي
)٥(ضوء ما تّم وضعه من قواعد وقوانين فيمكانه إلى دون تقدير ما ھو محذوف ورّده 

.   

أْن : أّولھما أحد سببين كما ذكر عبد القاھر الجرجاني،إلى وإّن تقدير المحذوف يرجع  

َواْسأَِل {: غرض المتكلّم كما في قوله تعالىإلى يمتنع حمل الك&م على ظاھره #مر يرجع 

ً لذات التركيب : ، إذ الغرض)٨٢/يوسف(}اْلقَْريَةَ  واسأل أھل القرية، فليس الحذف ھنا راجعا

قد خربت وباد  اللغوي، وذلك أّن مثل ھذه العبارة � تحتمل الحذف لو نطق بھا رجل مّر بقرية
سل القرية عن : أھلھا فأراد أْن يقول لصاحبه واعظاً مذّكراً، أو أْن يخاطب نفسه متّعظاً ومعتبراً 

. سل ا#رض من شق أنھارك، وغرس أشجارك، ف& حذف في العبارتين: أھلھا، على حّد قولھم

ً :وا#خر الك&م نفسه � إلى  أْن يكون امتناع ترك الك&م على ظاھره ولزوم الحكم بالحذف راجعا
غرض المتكلّم، وذلك مثل أْن يكون المحذوف أحد جزئي الجملة كالمبتدأ في نحو قوله إلى 

ف& بّد من ، )١٩٧/آل عمران(}َمتَاٌع قَلِيلٌ {: ، وقوله)١٨/يوسف( }فََصْبٌر َجِميلٌ {: تعالى

حكم ا�سم الواحد، تقدير محذوف، وذلك أّن ا�سم الواحد � يفيد، والصفة والموصوف حكمھما 
زيٌد، فتقدير المبتدأ المحذوف : السائل من ھذا؟ تقول نوفي اDجابة ع. صفة للصبر "جميل"و

ھنا واجب؛ #ّن ا�سم الواحد � يفيد؛ #ّن مدار الفائدة على إثبات أو نفي، وك&ھما يقتضي 
)٦(مثبت ومثبت له أو منفي ومنفي عنه: شيئين

 .  

فھم المعنى الذي أن يؤدي  �بّد منّن تقدير المحذوف أاليه ھو ما ينبغي أن يشار  ولكنّ 
الد�لة على المحذوف يتكفل بھا التركيب " ، وھو أمر ليس بالعسير ؛ #ّن أراده المتكلم

، وا�عتماد على الموقف الك&مي أو نموذج معين ھو البنية ا�ساسيةإلى المنطوق وانتماؤه 
"المقام

)٧(
فض& عن . ا�ساسية ومعطيات قرائن السياق يتم تحديد المحذوففمن خ&ل البنية . 

                                       

 .١٦١: د مصطفى حميدة: نظام ا�رتباط والربط في تركيب الجملة العربية) ١(

 .٢٥٩: بناء الجملة العربيةو ،٣/١٠٢: القرآن، والبرھان في علوم ٢/٣٦٠: الخصائص:ينظر) ٢(

ابو البقاء : ، و الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ١٠٢/ ٣: القرآنالبرھان في علوم  :ينظر )٣(
  .٣٨٥- ٣٨٤ :الكفوي

  . ١٢٢: عبد العزيز عتيق . د : علم المعاني : ينظر) ٤(

 .٢٠٩:محمود سليمان ياقوت. د: قضايا التقدير النحوّي بين القدماء والمحدثين: ينظر) ٥(

 .٤٢٣، ٤٢١:أسرار الب&غة: ينظر) ٦(

  .٢٦٣: بناء الجملة العربية) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١١٧ 

 

الع&مة اDعرابية التي يمكن أن تكون قرينة مھمة على نوع المحذوف اسما كان أو فع& ، 
  .فا�سم المرفوع يطلب تقديرا مختلفا عما يطلبه ا�سم المنصوب 

ا#دبي، بل ھو  العمل لتنميق عملتست فنية تقنية ليس ّن الحذفومما ينبغي التنبيه عليه أ
 الفنية الحاجة من ينطلق الحذف لمفھوم العام ا#ساس"حاجة يلح المعنى على وجودھا، إذ إن 

"له إفسادا عنه العدول يكون بحيث ا#داء، من النسق ھذا استخدام في للمعبر
)١(

ولھذا يشدد ابن . 
شيء غث، � إلى صار الك&م  من شرط المحذوف في الب&غة أنه متى أظھر" ا�ثير على أّن 

"يناسب ما كان عليه أّو� من الط&وة والحسن
)٢(

فالحذف في نظر ابن ا�ثير ضرورة فنية . 
  . ود�لية يقتضيھا السياق

وبذلك يكون الحذف وسيلة من الوسائل الفنية في التعبير، وھي من أھم مظاھر تقييم 
الرھيف وحسه اللغوي ل�يحاء بما لديه من العمل ا�دبي، يلجأ اليھا ا#ديب بوحي من ذوقه 

)٣(معاٍن، وأغراض � تتحقق إ� بھذا ا�سلوب
إذ إّن صياغة التراكيب ا�بداعية تمثل في . 

حقيقتھا قدرة ا#ديب على تشكيل اللغة جماليا، بأن يخترق إطار المألوفات أحيانا، أو يصنع منھا 
ً شبيھا بغير المألوف نمط الشائع في التعبير، وانحراف عن ا�سلوب ھو خروج عن الف، )٤(شيئا

،  من أسباب ب&غة الك&م في وجازة جمله ھو باب من ابواب الحسن، وسببف .اللغوي ا�صلي
)٥(على قوة نفس منشئه وامت&ء حسه ودليلوصفاء عباراته، 

 .  

النقد يحقق الحذف من ا�متاع الفني الشيء الكثير بما يصنعه من فجوات د�لية تعرف في و
الحداثي بالمسكوت عنه من القول، الذي يتولى المتلقي م�ه، لذا إّن نجاح عملية التواصل يقتضي 

ومن ھنا يعتمد المتلقي على قرائن . من المتلقي معرفة المحذوف، ليتسنى له فھم الرسالة اللغوية
النصَّ الحركةَ  السياق اللغوي والحالي في تقدير المحذوف، وملء الفراغ في العبارة، مما يكسب

لذا يعد الحذف من ا#ساليب التي  .والتفاعَل، ويجعل المتلقي شريكا في عملية إنشاء الخطاب وتحليله
تدل على عبقرية اللغة في مراعاتھا لذكاء المخاطب وقدرته على فھم ا�سلوب الحالي مع ما يطرأ 

)٦(عليه من تغير بإسقاط جزء أو أكثر من اجزائه
طبع اللغة أن تسقط من ا#لفاظ ما في  "إذ إنّه . 

يدل عليه غيره أو ما يرشد إليه سياق الك&م أو د�لة الحال، وأصل ب&غتھا في ھذه الوجازة التي 
ل على إثارة حسه وبعث خياله وتنشيط نفسه حتى يفھم  تعتمد على ذكاء القارئ والسامع، وتعوِّ

"التي طواھا التعبير معاني ا#لفاظإلى بالقرينة، ويدرك باللمحة، ويفطن 
)٧(

وبذلك يكون الحذف  .
يثري النص جماليا ويبعده عن التلقي السلبي، فھو أسلوب " من أساليب الثراء الد�لي للنص، إذ 

ا�خفاء وا�ستبعاد بغية تعددية الد�لة، وانفتاح الخطاب على آفاق غير محدودة ؛ إذ إلى يعمد 
يد، فالتحديد يحمل بذور انغ&ق النص على نفسه، و� تصبح وظيفة الخطاب اDشارة، وليس التحد

"يبقي للقارئ فرصة المشاركة في انتاج معرفة جديدة بالنص ود��ته
)٨(

.   

                                       

  .٣١٣: الب&غة و ا�سلوبية) ١(

  . ٢٦٨/ ٢: المثل السائر ) ٢(

  .١٨١: ، وجدلية ا�فراد والتركيب١٠٥: علم المعاني في الموروث الب&غي تأصيل وتقييم: ينظر) ٣(

 .١٨١: جدلية ا�فراد والتركيب: ينظر) ٤(

  .٢٨١:خصائص التراكيب: ينظر) ٥(

  .١٤٧:جليلة صالح ) : رسالة دكتوراه(البحث الد�لي في مفاتيح الغيب : ينظر) ٦(

 . ١٠٥: علم المعاني في الموروث الب&غي تأصيل وتقييم: وينظر. ١١١: خصائص التراكيب) ٧(

عبد الباسط محمد الزود، ) : بحث(#دونيس" الصقر"من د��ت ا�نزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة ) ٨(
  .١٧٢- ١٧١: م ٢٠٠٧،  ١، ع ٢٣مجلة جامعة دمشق، مج 
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 يورد � أنه حيث من يستمد أھميته وھو با#ساس، يليةيتخ عملية الحذف نّ إوبعبارة أخرى 

 أن يحاول وتجعله ذھنه، توقظ فكريةشحنة  المتلقي ذھن في يفجر ثم ومن من ا#لفاظ ، المنتظر

ما،  نوع من تفاعل حدوثإلى  تؤدي المتلقي بھا التي يقوم ھذه التخيل وعملية .مقصود يتخيل ماھو
 ھذا النقص وتكملة المرسل، قبلِ  من الناقص اDرسال على قائم وھذا التفاعل المرسل، وبين بينه

حتى  قراءة الرسالة إعطاء على قادرا عمدة، متلقيا يكون أن يجب الذي المتلقي على مھارة تعتمد
)١(مشفَّرة كانت وإن

)٢(إذ إن المتلقي سريع البديھة، حاضر الفكر يكفيه اDلماح Dدراك ا�شياء. 
.  

وھنا تبرز أھمية المتلقي في إحضار ما غاب عن التركيب با�عتماد على ما في ذھنه من 
  .المواضعات اللسانية

، وعّدوھا من أسباب ب&غة الك&م الحذف ظاھرة دراسةوالب&غيون بوقد ُعني النحاة 
فقد نبه سيبويه في كتابه على وقوع ففصلوا القول فيھا وذكروا انواع الحذف وأدلته وشروطه، 

ً أن ذلك من سمة العرب  الحذف في اللغة ، وأنّه من ا�مور التي تعرض في الك&م، مبينا
)٣(الفصحاء في أساليبھم

 .  

رأى الرماني أنّه يحقق غايات قد � يحققھا الذكر من حسن القول وجماله وألفة النفس وقد 
أبلغ من الذكر ؛ #ن النفس تذھب فيه كل مذھب ، ولو ذكر  .. حذفوإنما صار ال: "له، فقال 

لو رأيت عليا بين : ، فحذف الجواب في قولكالجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان
"الصفين، أبلغ من الذكر لما بيّناه 

)٤(
.  

ً من أبواب شجاعة العربية ً قيما )٥(وعّدهُ ابن جني بابا
قد أراد بھذا العنوان التنويه  و. 

بقدرة الفصحاء من العرب على التصرف بلغتھم على وجوه طريفة تخالف الوجوه التقليدية في 
"متعارف ا�وساط" مما يدعوه السكاكيالتعبير، 

)٦(
، واستجابة اللغة لھم ومطاوعتھا إياھم في  

الوفاء بما يريدون التعبير عنه من معاٍن، بصيغة فيھا من ا�قتصاد في العبارة وتوفير الجھد 
 الك&مي مما يقتضيه تردد ا�ستعمال اليومي حيناً أو اعتماد العبارة الموحية واللفظ الوجيز حينا

)٧(آخر
 .  

كما قد تنبه ابن جني لضرورة وضوح الد�لة واDبانة عن المعنى بشكل � لبس فيه، 
ليس شيء من ذلك و .قد حذفت العرب الجملة، والمفرد، والحرف، والحركة : "وذلك في قوله

"وإ� كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته .إ� عن دليل عليه
)٨(

وھو بذلك يشير . 
صور الحذف ھذه � يمكن تحديدھا أو معرفتھا إ�ّ بوجود قرينة يستدّل بھا على مكان  أنّ إلى 

  .الحذف في الك&م 

: أھمية الحذف، وما يحققه من أغراض ب&غية، فقالإلى وقد تنبه عبد القاھر الجرجاني 

 ھو باٌب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب ا#مر، شبيهٌ بالسحر، فإنك ترى ترَك الذكر"

أفصح من الذكر، والصمَت عن اDفادة، أزيَد ل�فادة، وتجدك أنطَق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمَّ 

                                       

 .١٣٧: سليمان احمد هللا فتح: ا#سلوبية:  ينظر )١(

  .٣٢٩/ ١: الب&غة العربية اسسھا وعلومھا وفنونھا: ينظر) ٢(

  .٣٦٠ - ٢٥٨، و  ٢٥،  ١/٢٤ :الكتاب:  ينظر) ٣(

  .٧٧): القرآنضمن كتاب ث&ث رسائل في إعجاز ( القرآنالنكت في إعجاز ) ٤(

  .٢/٣٦٠: الخصائص:  ينظر) ٥(

  .٢٧٦: مفتاح العلوم: ينظر) ٦(

  . ٢٨٢: صاحب ابو جناح. د: دراسات في نظرية النحو العربي: ينظر) ٧(

  .٣٦٠/ ٢: الخصائص) ٨(
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"ما تكون بياناً إذا لم تُبِنْ 
)١(

 .  

ق التعبير التي تثري المعنى وتعمقه، لتحدث لدى ائفكان يمثل الحذف عنده أحد طر
خفايا المعنى، فإن استشفه السامع متعة نفسية شبيھة بالسحر، وذلك حين يحرك �ستج&ء 

 بيد أنّ . السامع وأدركه، كان أقوى وأمكن في النفس من تلك المعاني التي يجدھا بيّنة ظاھرة

ھذه المرتبة من التأثير والب&غة إ� حين يطابق سياق الموقف، فض&ً عن إلى الحذف � يرقى 
الد�ئل اختل المعنى وذھب وضوح المعنى المراد من خ&ل الد�ئل السياقية، فإذا غابت ھذه 

ولھذا عبر عنه ابن ا�ثير أنه نوع من التأليف شريف � يكاد يلجهُ إ�  الجمال عن العبارة،
)٢(فرسان الب&غة ، وذلك لعلو منزلتهِ 

 .  

وذكر ابن ھشام شروطاً ثمانية للحذف جعل أّولھا وجود دليل حالي، أو مقالي، أو 
ضرب، ازيداً بإضمار : الدليل الحالي كقولك لمن رفع سوطاً : " ل لذلك قائ&ً صناعي، ومثّ 

ً ﴿ : ومنه : ومنه ،"زيداً " من ضرب؟  : أي سلمنا س&ماً، أو مقالي كقولك لمن قال﴾ قَالُواْ َس&َما

: وقولك " ضربته  زيدٌ : " أو صناعي كما في قولك ........ ﴾َماَذا أَنَزَل َربُُّكْم قَالُوْا َخْيراً  ﴿

" ه زيد ضربني وضربتُ "
)٣(

 .  

)٤(اشترط العلوي لصحة الحذف أن � يكون مخ&ً بالمعنى و
حينما الزركشي تابعه  و .

أن تكون في المذكور د�لة على المحذوف، إّما من لفظه أو من أّن من شروط الحذف  ذكر
)٥(سياقه، حتى � يكون اللفظ مخ&ً بالفھم

.  

وقد تعّددت ھذه . لغايات وأغراض أرادھا المتكلّم العرب إ�ّ ولم يقع الحذف في ك&م 
، ولكن يمكن حصر أغراض ومقاصد كل صور ض وتنّوع ذكرھا في كتب الب&غيينا#غرا

)٦(الحذف في مزايا ث&ث
 :  

اDيجاز ، اذ يكون لتصفية العبارة وترويق ا�سلوب من  ختصار أوالحذف ل&: ا#ولى 
ا لد�لة القرائن عليھا، وأّن ھذا ا�ختصار وحذف فضول ا�لفاظ يجري ألفاظ يفاد معناھا بدونھ

  .مجرى ا�ساس الذي بنيت عليه ا�ساليب الب&غية 

صيانة الجملة من الثقل والترھل اللذين يحدثان من ذكر ما تدل عليه القرينة؛ : والثانية
  .ب#ن ذكر الكلمة التي يدل عليھا سياق الك&م ثقل، وترھل في ا�سلو

بسبب استنباط الذھن للمحذوف ، وكلّما كان " إثارة الفكر وتنشيط الخيال، : والثالثة
)٧"(الشعور بالمحذوف أعسر كان ا�لتذاذ به أشد ّ وأحسن

لما فيه من اDبھام، "  وما ذلك إ� . 
ما ھو المراد ، فيرجع قاصرا عن إدراكه، فعند ذلك إلى لذھاب الذھن في كّل مذھب ، وتشوفه 

"عظم شأنه ، ويعلو في النفس مكانهي
)٨(

التفكير ، ويستفز إلى فخير الك&م ما يدفع ا�نسان .  
حسه وملكاته، وكلما كان أقدر على تنشيط ھذه القدرات كان أدخل في القلب، وأمس بسرائر 

  .النفس

                                       

 .١٤٦: د�ئل اDعجاز) ١(

  . ١٢٢: الجامع الكبير) ٢(

  .٣١٧/ ٦: مغني اللبيب) ٣(

  .٩٢/ ٢: الطراز: ينظر) ٤(

  .٣/١١١: القرآنالبرھان في علوم  :ينظر) ٥(

 .١٦١، ١٦٠: خصائص التراكيب : ينظر) ٦(

  .٣/١٠٥: القرآنالبرھان في علوم ) ٧(

  .٣/١٠٥: المصدر نفسه )٨(
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والم&حظ أنه بمقدار ما بدا في ك&م بعض الب&غيين المتقدمين من اعتناء بالد�لة  
أدنى اھتمام ، بالشعورية لحذف بعض عناصر الك&م ، لم تحظ ھذه الد�لة عند المتأخرين 

وغلب عليھم منھجھم العقلي في التناول الذي تتمثل سمته ا#ساسية في حصر ا#غراض 
)١(التفكير المنطقي حينا ، وبالتفكير النحوي الشكلي حينا آخروتقعيدھا ، والتأثر ب

لذا فإن  . 
تصفية وإعادة توجيه، تستغل فيھا اللفتات القيمة إلى مبحث الحذف في الب&غة العربية بحاجة 

التي جاءت على ألسنة بعض المتقدمين أمثال عبد القاھر الجرجاني، حتى تكون الدراسة تحلي& 
من الناحية الفنية تغنى بھا د��ته، وليس نحتا لفروض ذھنية، أو ترديدا لمعطيات ا#سلوب 

)٢(لك&م اللغويين والنحويين
فإن الغاية من الدرس الب&غي ھي الكشف عن أسرار التعبير  .

ود��ته الكامنة في خصائصه التركيبية ، فالمعول عليه في البحث ھو د�لة الشيء المحذوف 
)٣(صنيف النحويوليس نوعه من حيث الت

.   

إّن اللغة تجعل للجملة العربية أنماطا تركيبية معينة ، ففي الجملة أركانھا ومكم&تھا ، 
غيره ، وما � يستغني المعنى عن تقديره، فإذا لم تشتمل الجملة إلى وفي عناصرھا ما يفتقر 

وعناصرھا على أحد اركانھا ، أو ما يقتضيه المعنى ، أو يقتضيه التركيب من مكم&تھا 
ا�خرى ، ثم اتضح المعنى بدون ذكر ھذه العناصر ؛ لوجود الدليل على المحذوف عددنا ذلك 

)٤(كل عنصر من عناصر الجملة صالح #ن يحذف إذا قام الدليل عليه و... حذفا 
.  

من حذف بعض عناصر  لب&غة ليتبين الد��ت المتوخاةوسيقف البحث عند حكم نھج ا
  .كالسياق ذل الك&م عندما يقتضي

  احلذف يف العناصر االسنادية
المسند والمسند  :الجملة العربية تتألف من ركنين أساسيين ھمااستقر أمر النحاة على أّن 

، وذلك على أساس وظيفة كل )٥(� يستغني كل منھما عن صاحبه لتأدية المعنى المطلوب ،اليه
كلمة في التركيب النحوي، فالمسند اليه ھو المتحدث عنه، و� يكون إ� اسما وھو المبتدأ في 

وأما المسند فھو المتحدث به ويكون . في الجملة الفعليةأو نائب الفاعل الجملة ا�سمية والفاعل 
وكل ركن من ھذين . ملة الفعليةاسما أو فع&، وھو الخبر في الجملة ا�سمية والفعل في الج

وما عدا ھذين الركنين مما تشتمل عليه الجملة فھو فضلة،  ،الركنين عمدة � تقوم الجملة إ� به
)٦(ھذا ھو أصل الوضع في الجملة العربية. يمكن أن يستغني عنه تركيب الجملة

.  

قرينة لفظية أو  وقد يحذف المسند اليه أو المسند من الجملة ، و� يتم الحذف إ� بوجود
)٧(معنوية تدل على معنى المحذوف، فيكون من الحذف معنى � يوجد في الذكر

وعندما نقف .
الد��ت والمعاني المستفادة من الحذف  بعض على نصوص حكم نھج الب&غة ، يمكن أن نتبين

  . في العناصر ا�سنادية 

                                       

  .١٦٢: شفيع السيد. د: البحث الب&غي عند العرب تأصيل وتقييم) ١(

  .١٦٥: المرجع نفسه: ينظر) ٢(

  .١٦٠: المرجع نفسه: ينظر) ٣(

  .١٦٣- ١٦٢، ١٥٦:  تمام حسان. د: القرآنالبيان في روائع : ينظر) ٤(

  .١٢٦/ ٤: المقتضب  ، و٢٣/ ١: الكتاب: ينظر) ٥(

  .١٢١: تمام حسان: ا#صول) ٦(

  .٢٥٩: بناء الجملة العربية: ينظر) ٧(
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  :حذف املسند إليه: والأ

  حذف املبتدأ .١
لكونه ركنا رئيسا وعد المبتدأ عمدة لتوقف فائدة الجملة التامة عليه، إلى ذھب النحاة 

)١(فيھا، فإذا تقدم ما يدل عليه في الك&م جاز حذفه وھو ما عليه أكثر النحاة
فيجوز حذف  .

وقد ورد ھذا النوع من  .وجدت قرينة أغنت عن النطق به ، وكان المعنى واضحا بينا المبتدأ إذا

	�� �����((((    منھا قول ا�مام علي ، لب&غة في نصوص كثيرةالحذف في حكم نھج ا����� ��	
����� ��	
����� ��	
ْنيَا َداُر : ((    )))) إِنَّ الدُّ

َد ِمْنھَا، َو َداُر َمْوِعظٍَة لَِمِن  افِيٍَة لَِمْن فَِھَم َعْنھَا،ِصْدقٍ لَِمْن َصَدقَھَا َو َداُر عَ  َو َداُر ِغنًى لَِمْن تََزوَّ
ِ َو َمْتَجُر أَْولِيَا ِ، َو َمْھبِطُ َوْحِي هللاَّ ِ َو ُمَصلَّى َمَ&ئَِكِة هللاَّ ِ اتََّعظَ بِھَا، َمْسِجُد أَِحبَّاِء هللاَّ ))ِء هللاَّ

)٢(
.  

"  اسم إنّ "ثر من موضع ، فقد حذف ي&حظ في ھذا النص أن المسند اليه قد حذف في أك

وا#صل أن " ، َو َداُر َمْوِعظَةٍ ..،  َو َداُر ِغنًى ..َو َداُر َعافِيٍَة " بعد حرف العطف في قوله 
، َو إنھا َداُر ..،  َو إنھا َداُر ِغنًى ..وإنھا َداُر َعافِيٍَة " واسمھا ، والتقدير أن يقال " إنّ "تذكر 

ِ َو " اضع ا�خرى ھي التي حذف فيھا المبتدأ في قوله ، والمو.." َمْوِعظٍَة  َمْسِجُد أَِحبَّاِء هللاَّ
 ِ ِ َو َمْتَجُر أَْولِيَاِء هللاَّ ِ، َو َمْھبِطُ َوْحِي هللاَّ ھي : وا�صل أن يذكر المبتدأ فيقال" ُمَصلَّى َمَ&ئَِكِة هللاَّ

 ِ ِ َو ھي ُمَصلَّى َمَ&ئَِكِة  ،َمْسِجُد أَِحبَّاِء هللاَّ ِ، َوھي َمْھبِطُ َوْحِي هللاَّ ِ  ،هللاَّ ". َوھي َمْتَجُر أَْولِيَاِء هللاَّ

فحذف المسند اليه كان لغاية تتعلق بالمستوى الد�لي ، إذ إنّنا لو حاولنا أن نعيش أجواء النص 
شخص سمعه ا�مام يذم الدنيا ويذكر مساوئھا، فأراد أن يبين له إلى حيث كان الخطاب موجھا 

كان  لماو. دة أوجه، فذكر لھا أوصافا ثمانيةنيا ليست كما يظن ھو ، فھي ممدوحة من عأّن الد
كما . التطويل الممل إلى أن يكرره لئ& يؤدي ذلك اDمام ، لم يشأ سامعالمسند اليه معروفا لدى ال

أن يفصل بينھا بأي لكي يوصل ھذه المعاني من دون  ،أنه اقتصر على ذكر الخبر في الجمل
  .، حتى � ينشغل ذھن المتلقي بغير الخبر وما يحصل له منه من الفائدةفاصل 

ِ  هومن ا َسِمَع قَْوَل اْلَخَواِرجِ َ� ُحْكَم إِ�َّ ِ�َّ 
	�� �����((((    الق لَمَّ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ةُ َحقٍّ يَُراُد بِھَا َكلِمَ : ((     ))))

))بَاِطلٌ 
)٣(

.  

ھي كلمة : " التقدير أن يقول ، اذ " َكلَِمةُ َحقٍّ " ي&حظ في النص حذف المبتدأ في قوله
� حكم إ� (اذ إن المقام لما كان مقام حرب وقتال ، وقد سمع ا�مام من العدو ھذه الكلمة " . حق

#ّن كل لحظة تمر تمثل فرصة لھروب  ؛لم يكن ھذا المقام يسمح بالتفصيل وبسط القول) �
النصر عليھم، لذا جاء بالك&م مبنيا العدو وابتعاده بعدما كان جيش ا�مام قاب قوسين من تحقيق 

على ا�ختصار مناسبة للموقف، فحذف المبتدأ وجاء بالخبر الذي يضم المعنى المراد ايصاله 
المرسل  ،ة التي كانت تسيطر على طرفي الخطابيالحالة الشعور إغفال� ينبغي  كما. اليھم

عليھم الجھل و� يمتلكون قدرا من  بتلي بأتباع يسيطروالمتلقين ، فالمرسل يحترق ألماً #نه اُ 
والمتلقون يسيطر  ،ھمومكائد نھم من فھم ا�مور، وقد انطلت عليھم خدع ا�عداءالوعي يمكّ 

 ،عليھم الخوف والھلع من جھة إع&نھم الحرب على كتاب هللا الذي رفع على رؤوس الرماح
ذكر المبتدأ،  ب&رته ھذه ھذه الحالة الشعورية لھا أثر واضح في جعل ا�مام يلقي النص بصو

                                       

  .٢٤٤/ ١: ، وشرح بن عقيل٩٤/ ١: شرح المفصل ، و ١٢٩/ ٤:المقتضب: ينظر) ١(

  .٤٩٢:نھج الب&غة) ٢(

  .٥٠٤: المصدر نفسه )٣(
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م النظر في ما ھو المھم من الك&م وتفھّ إلى فإّن ذكر الخبر وحده يلفت انتباه السامعين حينئٍذ 
  .المقصود منه ، ثم المبادرة قبل ضياع الفرصة


	�� �����((((    قوله مما جاء من حذف المبتدأوَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
 ،َمْكنُوُن اْلِعلَلِ  ،َمْكتُوُم اْ#ََجلِ  ،ِمْسِكيٌن اْبُن آَدمَ (( :    ))))

ْرقَةُ  ،تُْؤلُِمهُ اْلبَقَّةُ  ،َمْحفُوظُ اْلَعَملِ  ))َو تُْنتِنُهُ اْلَعْرقَةُ  ،َو تَْقتُلُهُ الشَّ
)١(

. 

إذ ا#صل أن " َمْحفُوظُ اْلَعَملِ  ،َمْكنُوُن اْلِعلَلِ  ،َمْكتُوُم اْ#ََجلِ  "فقد حذف المبتدأ في قوله 
اذا جعلنا ھذه الكلمات أخبارا لمبتدأ " َمْحفُوظُ اْلَعَملِ  ،َمْكنُوُن اْلِعلَلِ  ،َمْكتُوُم اْ#ََجلِ ھو "يقال 

 ، ھوَمْكتُوُم اْ#ََجلِ ھو "واحد ، ويمكن أن يكون كل واحد منھا خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير 

زھا، فقد إن الحذف في ھذه العبارة ھو سر ب&غتھا وإيجا". َمْحفُوظُ اْلَعَملِ ھو  ،َمْكنُوُن اْلِعلَلِ 
Dأوجز الكلمات للتعبير عن المدلول ، وإن إظھار المحذوف يذھب الجمال والحسن  ماماختار ا

حرص على كان اللذلك . المعنى نفسه فيإن إظھار المحذوف يؤثر بل . الذي تتسم به العبارة
بمشاعر تجيش اDمام فقد كانت نفس . ايصال المعاني بانسيابية من دون أن يفصل بينھا بشيء

الشفقة والرأفة على مستقبل بني البشر الغافلين عن حقيقتھم التي تجسد واقعھم المبني على 

	�� �����((((    وقد بيّن. الضعف وا�حتياج والمسكنة����� ��	
����� ��	
����� ��	
أجله مكتوم �  ،من ستة أوجه ة ا�نسانمسكنأّن      ))))

قرص البقة  و ،و عمله محفوظ ،وعلله باطنة � يدري بھا حتى تھيج عليه ،يدري متى يخترم
فمن ھو على  ،و إذا عرق أنتنته العرقة الواحدة و غيرت ريحه ،و الشرقة بالماء تقتله ،يؤلمه

  .و يفخر أ� ينبغي أن يأمن  ،ھذه الصفات فھو مسكين � محالة


	�� �����((((    قوله ذلكومن ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َخاُء َما َكاَن اْبتَِداًء، فَإَِذا َكاَن َعْن َمْسأَلٍَة ((:      )))) مالسَّ )) فََحيَاٌء َو تََذمُّ
)٢(

.  

فَإَِذا َكاَن َعْن َمْسأَلٍَة  "ي&حظ في ھذا النص أن المبتدأ قد حذف بعد الفاء الرابطة في قوله 
م وقد حذف المبتدأ " . فھو حياء وتذمم فَإَِذا َكاَن َعْن َمْسأَلَةٍ  "إذ ا�صل أن يقال "  فََحيَاٌء َو تََذمُّ

يكون عن مسألة � يعطى إ� حياًء ، واستنكافا من أن ينعت ا�نسان أن العطاء الذي إلى ليشير 
  .العائد على السخاء ، وھو ليس بسخاء" ھو" وھذا المعنى ينسجم مع حذف المبتدأ . بالبخل 


	�� �����((((    ك&مهومن حذف المبتدأ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((      َ  ،طَِريٌق ُمْظلٌِم فََ& تَْسلُُكوهُ ((: ُسئَِل َعِن اْلقََدِر فَقَالَ  عندما

ِ فََ& تَتََكلَّفُوهُ   ،َو بَْحٌر َعِميٌق فََ& تَلُِجوهُ  ))َو ِسرُّ هللاَّ
)٣(

. 

القدر : "وا#صل أن يقال" طَِريٌق ُمْظلِمٌ  "ي&حظ في ھذا النص أنّه حذف المبتدأ في قوله  
َو ِسرُّ  ...َو بَْحٌر َعِميقٌ  "وا#مر نفسه حصل في الجملتين المعطوفتين في قوله " طريق مظلم

 ِ ِ  ھووَ  ...بَْحٌر َعِميقٌ  ھووَ : فا#صل فيھما أن يقال" هللاَّ وقد حذف المبتدأ في ھذه " . ِسرُّ هللاَّ
ورا على عامة الناس ممن لم سؤال على أمر، يعد البحث فيه محظ الجمل؛ #نھا كانت جوابا عن

ر السامع من ا�قتراب أن يحذاDمام لذا اراد . تكن لھم أھلية الخوض في مثل ھكذا موضوعات
من ھذا الموضوع لخطورته، فوصفه بأنه طريق مظلم ، وأنه بحر عميق ، وأنه سر هللا ، ولم 

يصاله إلم يرد أن يشغل ذھن السامع إ� بالخبر الذي أراد اDمام يذكر المبتدأ في كل ذلك ؛ #ن 
شوبھا ما يشوشھا في اليه ، لتكتمل الصورة التي أراد رسمھا عن ھذا الموضوع من دون أن ي

  .ذھن السامع

                                       

  .٥٥٠ :نھج الب&غة )١(

  .٤٧٨: المصدر نفسه )٢(

  .٥٢٦:المصدر نفسه) ٣(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٣ 

 

 :حذف الفاعل .٢

يعد الفاعل عمدة رئيسة في الجملة الفعلية، ويزيد في ذلك قوة شدة الت&زم بينه وبين 
الجزأين للكلمة الواحدة التي ك، حتى أصبحا )١(الفعل ، فالفعل حدث والفاعل صاحب ذلك الحدث

)٢(� يستغنى بأحدھما عن ا�خر
حذفه من الك&م، وإذا ما انعدم لفظه ظاھرا فھو لذا � يجوز . 

)٣(من قبيل ا�ستتار
ولكن ھناك مورد واحد يحذف فيه الفاعل من الجملة وينوب مكانه ما كان . 
، تمييزا بين نسبة الفعل )٤(بناء خاصإلى وحينئٍذ يجب تغيير بنية الفعل . ليس عمدة في الك&م

)٥(هنائبإلى الفاعل ونسبته إلى 
 .  

، العلم الواضح بالمحذوف أو الجھل به أو النحاة لذلك فوائد وأغراضا منھاولقد ذكر 
)٦(التفخيم والتعظيم أو التحقير وغيرھا

 .بالفاعل وليس لھا ع&قة بالمفعولوھذه الغايات تتعلق . 

حذف الفاعل وإقامة المفعول مكانه ھو ا�ھتمام بالمفعول وإرادة إلى الذي دعا  نّ إوالحال 
  .، ويمكن أن يجعل ذلك من ا#غراض الد�لية للحذفأكيد عليهالت


	�� ((((    وقد ورد حذف الفاعل في حكم نھج الب&غة في نصوص كثيرة منھا قول ا�مام علي ��	
 ��	
 ��	


))قُِرنَِت اْلھَْيبَةُ بِاْلَخْيبَِة َو اْلَحيَاُء بِاْلِحْرَمانِ (( :     ))))��������������������
)٧(

.  

وبني الفعل " قُِرنَتِ اْلھَْيبَةُ بِاْلَخْيبَةِ "قوله ي&حظ في ھذا النص أن الفاعل قد حذف في 
للمفعول؛ #ن الك&م ليس معقودا لبيان من قام بالفعل، بل ھو معقود لبيان من وقع عليه الفعل 

تعّد من وظائفھم و توجب اكتساب  أمورفكثير من النّاس يھابون دخول ، "اْلھَْيبَةُ  "وھو قوله 
، لذلك حسن الحذف ھنا. و لو كانت حقّا مآربھمإلى م و � يصلون تقض حوائجھ مفل ،المنافع لھم

المقصود، فض& عن ا#ثر الد�لي الذي نشأ منه وھو جعل إلى وفائدته توجيه نظر المتلقي 
و قد تكرر حذف الفاعل في الجملة . الھيبة مقرونة بالخيبة على نحو ا#مر الواقع الذي فرغ منه

حذف الفعل اDمام وقد زاد المعنى حسنا وجما� أن " َو اْلَحيَاُء بِاْلِحْرَمانِ  "المعطوفة في قوله 
، فيقدر في مخيلته فع& النصإلى المبني للمفعول ايضا، ليحرك ذھن المتلقي ويجعله مشدودا 

ما إلى ومن جھة أخرى يبقى المتلقي متوجھا  ،، ھذا من جھة"اْلَحيَاءُ "مناسبا للمفعول وھو قوله 
 ا�نسان حصول الحياء يحول دوناذ اراد ان يبين أّن . إيصاله اليهاDمام ھو المھم، الذي قصد 

  .هحقوقعلى 


	�� �����((((    ولهقَ ومما جاء من حذف الفاعل ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ُب فِيِه إِ�َّ (( :    )))) يَأْتِي َعلَى النَّاسِ َزَماٌن َ� يُقَرَّ

ُف فِيِه إِ�َّ اْلفَا  ،اْلَماِحلُ  ُف فِيِه إِ�َّ اْلُمْنِصفُ  ،ِجرُ َو َ� يُظَرَّ ))َو َ� يَُضعَّ
)٨(

.  

ُب فِيِه  "حذف الفاعل و بنى الفعل للمفعول في قوله اDمام ي&حظ في ھذا النص أن  َ� يُقَرَّ
                                       

  .  ٣/١١٦: المقتضب : ينظر) ١(

ابو البركات : ، أسرار العربية ٣٢٨ – ١/٣٢٧: عبد القاھر الجرجاني: المقتصد في شرح اDيضاح: ينظر) ٢(
  . ٢/٨٣: ، ا#شباه والنظائر  ٧٩: ا�نباري 

  . ١/٥١١: ، ھمع الھوامع  ١/١٤٦: المقتضب  :ينظر ) ٣(

  .٣٤٥/ ١: في شرح ا�يضاح ، والمقتصد٢٤- ٢٣/ ١: ابن جني :المنصف: ينظر) ٤(

  .٧١/ ٧ :، وشرح المفصل٩١: أسرار العربية: ينظر) ٥(

، البسيط  ٧/٦٩: ، و شرح المفصل  ١/١٥٧: ابو البقاء العكبري : باللباب في علل البناء واDعرا: ينظر ) ٦(
، ظاھرة الح�ذف  ١٠١:  ابن كمال باشا: ر النحو، و أسرا ٢/٩٦٢:  ابن ابي الربيع ا�شبيلي: في شرح الجمل

  . ٩٨: طاھر سليمان حمودة: في الدرس اللغوي

  .٤٧١: نھج  الب&غة) ٧(

  .٤٨٥ :المصدر نفسه )٨(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٤ 

 

ُف فِيِه إِ�َّ اْلفَاِجرُ  ،إِ�َّ اْلَماِحلُ  ُف فِيِه إِ�َّ اْلُمْنِصفُ  ،َو َ� يُظَرَّ أن اDمام ، إذ أراد "َو َ� يَُضعَّ
في ، "اْلفَاِجرُ  "في الجملة ا#ولى، وقوله " اْلَماِحلُ " المفعول وھو قوله إلى يوجه نظر السامع 

وقد أسھم أسلوب الحصر في زيادة التأكيد .  في الجملة الثالثة "اْلُمْنِصفُ  "وقوله الجملة الثانية، 
ن السمة الغالبة على الناس ھي ففي ذلك الزمان الذي يصفه اDمام تكو. على المفعول في المعنى

& يعد الناس اDنسان ظريفا إ� إذا كان ف ،يظرف الفاجروأن  ماحل وھو الماكر،أن يقرب ال
ه نوعدّ فإنھم يورع و إنصاف في معاملته الناس  صاحبإذا رأوا إنسانا وأما . خليعا ماجنا

في كل  أفعال تصدر من الناسعال ، �نھا مھتما ببيان صدور تلك ا�فاDمام فلم يكن  .ضعيفا
زمان، ولم يكن مھتما ببيان من يصدر عنھم الفعل ، إذ إن ھذا ا�مر سيكون حالة عامة شائعة 
في ذلك الزمان الذي يتكلم عنه، بل كان مھتما ببيان الظاھرة التي تكون غريبة ومخالفة لطبع 

  .رف الفاجر، ويضعف المنصفلماحل، ويظا�نسان وھي أن يقرب ا


	�� �����((((    ولهقَ حذف الفاعل ايضا  ومن����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� يَُعاُب اْلَمْرُء بِتَأِْخيِر َحقِِّه إِنََّما يَُعاُب َمْن أََخَذ (( :    ))))

))َما لَْيَس لَهُ 
)١(

.  

إِنََّما يَُعاُب  "وفي قوله " َ� يَُعاُب اْلَمْرءُ "فقد حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول في قوله 
تسم بخصائصه، ومنھا أنه أصبح عمدة ، � ينفك عن لي، فجعل المفعول مكان الفاعل " َمْن أََخذَ 

ھذا ما يتعلق بالناحية الوظيفية، أما من ناحية الد�لة فإّن حذف . الفعل ؛ #نھما ركنا الك&م
الفاعل ھنا وإنابة المفعول منابه يوجه بوصلة الك&م باتجاه المفعول في المعنى ، �سيما أنه 

لذا يتجه نظر المتلقي اليه . صبح في موقع المسند اليه ، فصارت تربطه بالفعل ع&قة ا�سنادأ
فمن كان له حٌق، ثم أّخر . باعتباره عمدة في الك&م وأحد ا�ركان التي يستند اليھا المعنى

  .المطالبة بحقه � يعاب على ذلك، وانما يعاب الشخص الذي يتجاوز على حق غيره بالباطل

  حذف املسند: ياثان

  حذف اخلرب  .١
يعد الخبر الركن الثاني في الجملة ا�سمية ، لذا يسمى عمدة في عرف النحاة ، اذ به 

& يجوز حذفه إ� اذا كان في الك&م ما يدل عليه من القرائن اللفظية أو ف، )٢(تتحق فائدة الك&م
أعني وجازة العبارة وصيانتھا عن ، كرت سابقاوبحذفه تتحقق الفوائد الث&ث التي ذ .المعنوية

العبث وإثارتھا للحس والفكر، فض& عن الفوائد ا�خرى التي تختبئ خلف كل تعبير من 
التي وظيفتھا جعل الك&م مطابقا  ،التعبيرات، وھذا ا�مر يرتبط باخت&ف المقامات وا�حوال

  .وافيا بغرضهاDمام لمراد 


	�� ((((    علي الب&غة في مواضع عديدة منھا قول ا�ماموقد ورد حذف الخبر في حكم نھج  ��	
 ��	
 ��	


))ُكْن فِي اْلفِْتنَِة َكاْبِن اللَّبُوِن َ� ظَْھٌر فَيُْرَكَب َو َ� َضْرٌع فَيُْحلَبَ ((:     ))))��������������������
)٣(

.  

َ� ظَْھٌر فَيُْرَكَب َو َ� َضْرٌع  "بر في موضعين ، في قوله في&حظ في ھذا النص حذف الخ
وقد حذف الخبر في الجملتين ؛ .." ضرعله و� .. ظھر له � : "ا�صل أن يقال  اذ"  فَيُْحلَبَ 

كان في مقام بيان الوجه الذي من أجله ساق ھذا التشبيه، وھو أن الدابة � تقصد إ� اDمام #ن 
                                       

  .٥٠٠: ھج الب&غةن )١(

 .١/١٩٨: على التوضيح ،  و شرح التصريح٢٩ :ي العربيةفاللمع ، و  ١٢٦/ ٤ :المقتضب: ينظر) ٢(

  .٤٦٩: نھج الب&غة) ٣(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٥ 

 

لظھرھا أي لينتفع من ظھرھا بما يحمل عليه من ا�ثقال، أو للبنھا فتكون من المصادر : #مرين
 نه لم# ؛فع بظھرهت& ينوھذان ا�مران � يتوفران في ابن اللبون، ف. تؤمن الغذاء ل�نسانالتي 

المقصود الحذر و. و ليس بأنثى ذات ضرع فيحلب، يكن قد كمل و قوي ظھره على أن يركب
  .عن التعاون مع دعاة الفتنة و شّد أزرھم في مقاصدھم الفاسدة


	�� ����((((    ومن حذف الخبر ايضا قوله���� ��	
���� ��	
���� ��	
ُل َو َمْن لَْم : ((    ))))���� نِيَّةُ َو التَّقَلُُّل َو َ� التََّوسُّ اْلَمنِيَّةُ َو َ� الدَّ

 ً ))يُْعطَ قَاِعداً لَْم يُْعطَ قَائِما
)١(

 .  

نِيَّةُ " فقد حذف الخبر في قوله  مبتدأ خبره محذوف والتقدير " المنية"فـ" اْلَمنِيَّةُ َو َ� الدَّ
ا�نسان الشريف والّرجل الحمّى يختار الموت أّن والمراد ". رالمنية خي" أو " المنية أسھل"

لُ "وقد حذف الخبر ايضا في قوله  .بالعّزة على الحياة في الذلّة إذ التقدير " التَّقَلُُّل َو َ� التََّوسُّ
الّرجل النبيل والمراد أن  ، وھكذا يمكن أن يقدر غير ما ذكر ،"أو التقلل خير" التقلل أھون"

  . يختار القناعة و ا�كتفاء بالميسور عن التّوسل بالمزيد ھنا وھنا

ي&حظ في ھذا النص أنه قد ترك أمر تقدير الخبر للمتلقي، فيتحرك خياله ليتخير خبرا  و
مناسبا للمبتدأ، وھنا يكمن سر جمال النص وحسنه، إذ إنه � يھب معناه للمتلقي بيسر وسھولة، 

، وھو ما يعطي النص قيمته الفنية ، فيحتل مكانته التي يستحقھا بين ونظر مل إ� بعد تأ
  .  دبيةالنصوص ا#


	�� �����((((    في قوله" � النافية للجنس"ومن حذف الخبر ما ورد من حذف خبر ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� ِغنَى : ((     ))))

))َو َ� ظَِھيَر َكاْلُمَشاَوَرةِ  ،َو َ� ِميَراَث َكاْ#ََدبِ  ،َكاْلَعْقِل َو َ� فَْقَر َكاْلَجْھلِ 
)٢(

. 

محذوف ، والجار والمجرور في الجمل " � النافية للجنس"ي&حظ في النص أّن خبر 
وإذا  ، وھو أمر له أثره في المعنى ،متعلق بالخبر المحذوف ، وقد ترك أمر تقديره للمتلقي

، فھو في راده اDمام من الحذفحاولنا تقديره بكلمة معينة، فاننا نكون قد نقضنا الغرض الذي أ
يدل على أنه ليس ھناك ف" َ� ِغنَى َكاْلَعْقلِ "الجملة ا#ولى والثالثة والرابعة يفيد التعظيم، فقوله 

غنى يعظم في نظر العق&ء من الناس مثل غنى العقل، فا�نسان إذا وھب العقل فقد وھب أمرا 

 }ْن يُْؤَت اْلِحْكَمةَ فَقَْد أُوتَِي َخْيراً َكثِيراَو مَ {: جلي&، به يفتح آفاق الحياة ، قال تعالى


	�� �����((((    ومثله قوله) . ٢٦٩/البقرة(����� ��	
����� ��	
����� ��	
فھو يدل على أّن ما يرثه ا�نسان " َو َ� ِميَراَث َكاْ#ََدبِ " :     ))))

من أبويه من ا�خ&ق والفضائل � يدانيه شيء مما يرثه ا�بناء من آبائھم، من ا�موال أو 
غيرھا ؛ #ّن ا�موال والسلطة وغيرھا �يمكن أن تؤثر في قلوب الناس وتستميلھم إ� بمقدار 


	�� �����((((    ومثله قوله. وب الناس وجذبھم قلإلى يسير، أما الفضائل الخلقية فإنھا بوابة الدخول ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((     " 

إذ يدل على أنّه ليس ھناك ما يستعان به وينتصر به على ا�قران، مثل " َو َ� ظَِھيَر َكاْلُمَشاَوَرةِ 

	�� ((((    أما قوله. مشاورة الرجال وا�ستئناس بآرائھم ووجھات نظرھم وما يشيرون به من أفكار  ��	
 ��	
 ��	


أن ليس ھناك فقر يحقر في نظر اDمام فھو يفيد التحقير ، إذ يريد " اْلَجْھلِ َو َ� فَْقَر كَ  "     ))))��������������������

العق&ء ، مثل فقر الجھل ، فاDنسان الجاھل يكون أعمى عن رؤية الحقائق، ومن ثم  سيحرم من 
  . النعم العظمى التي ادخرھا هللا له في ا�خرة 

                                       

  .٥٤٦ :نھج الب&غة )١(

  .٤٧٨: المصدر نفسه )٢(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٦ 

 


	�� �����((((    ومثل ھذا الحذف جاء في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
َو َ�   ،َو َ� َكَرَم َكالتَّْقَوى ،َ� َعْقَل َكالتَّْدبِيرِ َو : ((     ))))

الِحِ  ،َو َ� قَائَِد َكالتَّْوفِيقِ   ،َو َ� ِميَراَث َكاْ#ََدبِ  ،قَِريَن َكُحْسِن اْلُخلُقِ  َو  ،َو َ� تَِجاَرةَ َكاْلَعَمِل الصَّ
ْبھَةِ َو َ� َوَرَع َكاْلُوقُوِف ِعْنَد ا ،َ� ِرْبَح َكالثََّوابِ  ْھِد فِي اْلَحَرامِ  ،لشُّ َو َ� ِعْلَم  ،َو َ� ُزْھَد َكالزُّ

رِ  ْبرِ  ،َو َ� ِعبَاَدةَ َكأََداِء اْلفََرائِضِ  ،َكالتَّفَكُّ َو   ،َو َ� َحَسَب َكالتََّواُضعِ  ،َو َ� إِيَماَن َكاْلَحيَاِء َو الصَّ
))َو َ� ِعزَّ َكاْلِحْلمِ  ،َ� َشَرَف َكاْلِعْلمِ 

)١(
 .  

في كل جملة من الجمل الواردة في النص، وھو أمر " � النافية للجنس"إذ حذف خبر 
  . اقتضاه السياق، إذ إّن الجمل في ھذا النص جاءت في سياق التعظيم 


	�� �����((((    وقد جاء ذلك في قول ا�مام علي" � النافية للجنس"وقد يقتضي السياق ذكر خبر ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((    

ْسَ&مِ  َ� َشَرَف أَْعلَى ِمنَ : (( ِDَْو َ�  ،َ� َمْعقَِل أَْحَسُن ِمَن اْلَوَرعِ وَ  ،َوَ� ِعزَّ أََعزُّ ِمَن التَّْقَوى ،ا
َضى وَ  ،َو َ� َكْنَز أَْغنَى ِمَن اْلقَنَاَعةِ  ،َشفِيَع أَْنَجُح ِمَن التَّْوبَةِ  َ� َماَل أَْذھَُب لِْلفَاقَِة ِمَن الرِّ

))بِاْلقُوتِ 
)٢(

.  

النص أّن الخبر مذكور في الجمل، خ&فا للنصين السابقين؛ #ن السياق ھنا ي&حظ في ھذا 
Dالسامعين ھذه إلى نه اراد أن يوصل إبيان فائدة الخبر ، أي  ماماقتضى ذكر الخبر ، إذ أراد ا


	�� �����((((    فقوله ،"اسم التفضيل"، �سيما وأنه قد جاء بالخبر بصيغة ا#خبار����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� َشَرَف أَْعلَى  "     ))))

ْسَ&مِ  ِDْليدل على أن ا�س&م أعلى شرفا من كل ما فيه " أَْعلَى "ذكر الخبر ھنا وھو قوله" ِمَن ا
و إنما كان ا�س&م كذلك . شرفية ل�نسان كالمال والسلطة والمكانة ا�جتماعية وغيرھا

اDمام إذ  ذكر " أََعزُّ ِمَن التَّْقَوىَو َ� ِعزَّ  "ويؤكده  قوله   .�ستلزامه شرف الدنيا و ا�خرة
تستلزم  ھا#نّ ليبين أن التقوى ھي أفضل طريق للحصول على العزة والكرامة ؛ " أعز"الخبر 

وأما قوله   .فكان عّزھا أكبر عّزا من غيرھا ،جميع مكارم ا#خ&ق الجامعة لعّز الدنيا و ا�خرة
ليدل على أّن الورع أقوى حصن يمكن " أحسن"فقد ذكر الخبر  "َو َ� َمْعقَِل أَْحَسُن ِمَن اْلَوَرعِ  "

 .من عذاب ّهللا ومكائد الشيطان و النفس ا#ّمارة أن يتحصن به ا�نسان مما يؤذيه ويضره، من 


	�� �����((((    ويأتي قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
أّن " أَْنَجحُ  "ليبين ذكر الخبر فيه وھو قوله " َ� َشفِيَع أَْنَجُح ِمَن التَّْوبَةِ  "     ))))

�ستلزامھا المولى و الحصول على رضاه ھو التوبة ؛ إلى ضل السبل وأنجحھا في التشفع أف

	�� �����((((    ثم يطالعنا قوله. العفو عن جريمة التائب قطعا دون سائر الشفعاء بشفاعتھم����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� َكْنَز  "     ))))

أن القناعة أكبر كنز يمكن أن يجعل ا�نسان " أَْغنَى"فنتبين من ذكر الخبر " أَْغنَى ِمَن اْلقَنَاَعةِ 
فضيلة مستلزمة لسكون  القناعة لكونما بأيديھم؛ إلى ا�خرين والنظر إلى غنيا عن ا�حتياج 

ء من سائر الكنوز #بناء الدنيا  و � شي. نفس اDنسان، و رضاه بما قسم له، و غناه عّما وراءه

	�� �����((((    ويؤكده قوله. كذلك����� ��	
����� ��	
����� ��	
َضى بِاْلقُوتِ  َ�  "     )))) " ْذھَبُ أَ "إذ ذكر الخبر " َماَل أَْذھَُب لِْلفَاقَِة ِمَن الرِّ

غيره، وطمعه بما إلى ليدلل على أن الرضى بالقوت أكثر شيء يذھب الشعور بحاجة ا�نسان 
  .في يده من المال أو غيره

  حذف الفعل  .٢
ان ا#صل في الك&م أن يذكر فيه الفعل إذا لم يوجد ما يقتضي حذفه؛ #نه المسند وعليه 

                                       

  .٤٨٨ :نھج الب&غة )١(

 .٥٤٠: المصدر نفسه )٢(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٧ 

 

ولكن اذا اقتضى المقام حذفه و وجدت في الك&م قرينة يمكن التعويل عليھا . يعتمد فھم الجملة
في فھم المعنى المراد ، أمكن حينئذ حذف الفعل ، بل قد يصبح في بعض ا�حيان من المعيب 

  . إذا كانت القرينة دالة بشكل واضح عليهذكره 

)١(لعلماءيعد حذف الفعل ظاھرة واسعة في النحو العربي، وقد اھتم او
كونه عمدة في لبه  

)٢(علماء النحو والب&غةلذا وقف . نى الجملة الفعلية عليهبالك&م ، � بد من تقديره لتوقف م
على  

ا ھي العلم به لقوة الد�لة عليه فحذف إيجازا العلة الرئيسة فيھ فرأوا أن، الفعل مواضع حذف
  .يحددھا المعنى والسياق  روقد تزاد على ذلك معان أخ .واختصارا

وعند النظر في حكم نھج الب&غة نجد أّن حذف الفعل قد وقع في مواضع عديدة، منھا 

	�� �����((((    قول ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
ُب : ((    )))) ُف فِيِه إِ�َّ  ،فِيِه إِ�َّ اْلَماِحلُ يَأْتِي َعلَى النَّاِس َزَماٌن َ� يُقَرَّ َو َ� يُظَرَّ

ِحِم   ،اْلفَاِجرُ  َدقَةَ فِيِه ُغْرماً َو ِصلَةَ الرَّ وَن الصَّ ُف فِيِه إِ�َّ اْلُمْنِصُف يَُعدُّ ً  َو َ� يَُضعَّ َو اْلِعبَاَدةَ  ،َمنّا
))اْستِطَالَةً َعلَى النَّاسِ 

)٣(
 .  

ِحِم وَ  "حذف الفعل في قوله  قده يجد المتأمل في ھذا النص أنّ  ً  ِصلَةَ الرَّ  "وفي قوله " ،َمنّا

ويعدون صلة الرحم منّا ، "فا#صل في الجملتين أن يقال " اْلِعبَاَدةَ اْستِطَالَةً َعلَى النَّاسِ وَ 
فلما كانت القرينة اللفظية كافية ويمكن التعويل عليھا في " ويعدون العبادة استطالة على الناس

الذي ذكر في الجملة التي سبقت الجملتين محل الك&م، حينئٍذ " يعدون"نى وھي الفعل فھم المع
  . حذف الفعل من الجملتين اختصارا 


	�� �����((((    ومثله أيضا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
اِغبِيَن فِي اْ�ِخَرةِ : ((    )))) ْنيَا الرَّ اِھِديَن فِي الدُّ أُولَئَِك قَْوٌم  ،طُوبَى لِلزَّ

َعاَء ِدثَاراً  القرآناتََّخُذوا اْ#َْرَض بَِساطاً َو تَُرابَھَا فَِراشاً َو َماَءھَا ِطيباً، َو  ))ِشَعاراً َو الدُّ
)٤(

.  

ً  "وقع الحذف في الجمل المعطوفة قد  ي&حظ في ھذا النص أنّه َو َماَءھَا  َو تَُرابَھَا فَِراشا
 ً َعاَء ِدثَاراً  ِشَعاراً  القرآنَو  ِطيبا واتخذوا ترابھا فراشا واتخذوا " ، إذ ا#صل أن يقال " َو الدُّ

وضوح المعنى وقوة وبسبب  ."شعارا، واتخذوا الدعاء دثارا القرآنماءھا طيبا، واتخذوا 
ابتعادا عن  من الجمل المعطوفة" اتخذوا" حذف الفعل لقرينة اللفظية في إفادة المقصود،ا

  .نة التي ھو عليھا ا�الفعل لما كان للك&م ھذا الفضل وھذه المزي ولو أنه ذكر. ا�طالة


	�� �����((((    ومثله ايضا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
 ،إِ�َّ َرْسُمهُ  القرآنيَأْتِي َعلَى النَّاسِ َزَماٌن، َ� يَْبقَى فِيِھْم ِمَن (( :    ))))

ْسَ&ِم إِ�َّ اْسُمهُ  ِDَْو ِمَن ا((
)٥(

.  

ْسَ&ِم إِ�َّ اْسُمهُ  "وقع الحذف في قوله فالم&حظ أنّه قد ِDْو� " إذ ا#صل أن يقال " َو ِمَن ا
  .لقوة القرينة ووضوح المعنى" يبقى"فحذف الفعل " يبقى من ا�س&م إ� اسُمه


	�� �����((((    ومن حذف الفعل أيضا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
إِنَّهُ لَْيَس  ،أََ� ُحرٌّ يََدُع ھَِذهِ اللَُّماظَةَ ِ#َْھلِھَا ((:     ))))

))ِ#َْنفُِسُكْم ثََمٌن إِ�َّ اْلَجنَّةَ فََ& تَبِيُعوھَا إِ�َّ بِھَا
)٦(

  .  

                                       

  .١٦٣: ، و أسرار العربية ٢٧٦- ٢٧٣، ٢٥٨ - ٢٥٧/ ١:الكتاب: ينظر) ١(

و البرھان . ١٣٦: الصناعتينكتاب ، و ٢١٤- ٢١٢: القرآنتأويل مشكل  ، و٢٩٦ - ٢٨٠/ ١:الكتاب: ينظر) ٢(
 .٢٣٤،  ١/٢٣١: القرآنعجاز إفي  معترك ا�قران ، و ١٠٥/ ٣: القرآنفي علوم 

  .٤٨٥ :نھج الب&غة) ٣(

  .٤٨٦ :المصدر نفسه )٤(

  .٥٤٠ :المصدر نفسه) ٥(

  .٥٥٦: المصدر نفسه )٦(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٢٨ 

 

يدع ھذه  أ� يوجد حرٌ " والتقدير " أََ� ُحرٌّ يََدُع ھَِذهِ اللَُّماظَةَ  "في قوله حذف الفعل فقد 
يزيد في  وقد مّر آنفا أّن ھذا ا�سلوب مما الفعل وترك أمر تقديره للمتلقي،حذف ف، " اللماظة

جمال المعنى تأثيره، إذ يسھم بتحريك ذھن المتلقي، وجعله شريكا في عملية الفھم وإنتاج 
 .ولو أنه ذكر الفعل لما كان للعبارة ھذا الحسن. المعنى

  احلذف يف متعلقات اجلملة
و� يستغني  ،ند والمسند اليهذكرنا أن الجملة العربية تتألف من ركنين أساسيين ھما المس
وظيفة كل كلمة في التركيب كل منھما عن صاحبه لتأدية المعنى المطلوب، وذلك على أساس 

ولكن الجملة � تقتصر على المسند والمستد اليه فقط، بل تحتوي على عناصر لھا أثر  .النحوي
ى في الك&م كان من فكل ما كان من متممات المعن .لمعنى وإن لم تكن عمدة في الك&مفي ا

وھي عندھم ما يمكن ا�ستغناء عنه ". الفضلة"متعلقات الجملة، وقد أطلق عليھا النحويون اسم 
)١(في الك&م

، فإذا وجد المانع امتنع واز حذفھا بعدم وجود مانع من ذلكد جقيّ  وھناك من .
)٢(حذفھا

وإن لم يكن ركنا  أن المراد بالفضلة ما توقف صحة الك&م عليهإلى ذھب بعضھم  و. 
)٣(في ا�سناد، ف& يجوز حذفھا ا� اذا كانت ھناك قرينة تدل عليھا

من الفض&ت ما تستلزم إذ  .
الذكر أو التقدير إذا كانت مقصودة في المعنى والسياق ، بل إن المعنى ينتقض بحذفھا أو عدم 

َماَء َواْ#َْرَض َوَما َوَما خَ {: ، بيد أنھا في قوله تعالىا فضلةتقديرھا ، فالحال مع كونھ لَْقنَا السَّ

واجبة ومقصودة في ذكرھا؛ لتوقف المعنى عليھا وعدم استغنائه ) ١٦/ا�نبياء( }بَْينَھَُما �ِعبِينَ 

؛ #نه لو كان ذكر الفضلة وعدمه سواء ، فإنه الصواب من سابقهإلى وھذا الرأي أقرب . عنھا
  .ذكره عبثيا، وھذا ما � يقول به أحد يعني أن � تأثير له في المعنى، فيكون 

  حذف املفعول به .١

. ، فإن أضر امتنعة إن دل عليه دليل، ولم يضر حذفهيجوز حذف المفعول به عند النحا

أو وقع  ،ضربت زيدا : من ضربت ؟ فيجاب: المفعول في جواب لسؤال نحو قولناكما لو وقع 
وز حذف المفعول في ك& الموضعين ؛ ف& يج ، ما ضربت إ� زيدا: محصورا في نحو قولنا 

)٤(لعدم حصول الفائدة من دونه
 .  

قسم يكون الحذف فيه اختصارا ، وقسم يكون الحذف : وقد قسموا ھذا الحذف على قسمين
)٥(فيه اقتصارا 

 .  

"تقديرا م لفظا ، لكنه مراد معنى وأن يحذف من الك&" فأما ا�ختصار فھو 
�  و ،)٦(

  . يكون ذلك إ� إذا استوجبه الحال بدليل من المعنى ، أي أن يدل معنى الك&م عليه

                                       

  .١٥٥/ ٢: ، وشرح ابن عقيل٣٩/ ٢:شرح المفصل ، و٣/١١٦: المقتضب: ينظر) ١(

 .٩٨: الناظمابن : شرح الفية ابن مالك: ينظر) ٢(

، و حاشية الخضري على ٢/١٣٥: محمد بن علي الصبان: حاشية الصبان على شرح ا�شموني: ينظر) ٣(
 .١٨١/ ١: محمد الخضري الدمياطي: شرح ابن عقيل

  . ١٥٦،  ٢/١٥٥: شرح ابن عقيل : ينظر) ٤(

  .١٨١/ ١: عقيل ، و حاشية الخضري على شرح ابن٢/١٣٥: حاشية الصبان على شرح ا�شموني: ينظر) ٥(

  . ٢/٨١: معاني النحو) ٦(
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وقد ورد حذف المفعول به في حكم نھج الب&غة اختصارا في موارد عديدة منھا قول 

	�� �����((((    اDمام����� ��	
����� ��	
����� ��	
))يَْعلَُمونَ النَّاسِ بَِما يَْكَرھُوَن قَالُوا فِيِه بَِما َ� إلى َمْن أَْسَرَع : ((    ))))

)١(
.   

، إذ " يَْعلَُمونَ  "وقوله " يَْكَرھُونَ  "ي&حظ في ھذا النص أن المفعول به قد حذف في قوله 
لوجود قرينة دالة عليه في فلم يذكر المفعول  " .يعلمونه"، و  "يكرھونه"ا�صل أن يقال 

أذ المعنى ھو أن من سعى في الناس بما � يروق لھم من القول والفعل ، قالوا فيه بما �  الك&م،
  .يعلمونه من قول أو فعل


	�� �����((((    ومنه قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِ َملَكاً يُنَاِدي فِي ُكلِّ يَْومٍ : ((    )))) لُِدوا لِْلَمْوتِ َو اْجَمُعوا لِْلفَنَاِء َو اْبنُوا  ،إِنَّ ِ�َّ

))لِْلَخَرابِ 
)٢(

.  

و التقدير " اْبنُوا "، وقوله " اْجَمُعوا "، وقوله  "لُِدوا "فقد حذف المفعول به في قوله 
وقد ساغ ھذا الحذف #ن " . ابنوا الدور أو القصور"، و " اجمعوا ا#موال"، و " لدوا ا�و�د "

ي ھذا بل إن الحذف ف. عناء في معرفتهإلى القرينة تساعد على ذلك ، فالمعنى واضح و� يحتاج 
الموضع كان في محله، فھو من جملة ا�مور التي أسھمت في ب&غة ھذا النص وجماله، 

على أن الدنيا دار  الناس، وينبھھمطب عاّمة الوالدين من اخي فاDمام. ووضوح المعنى وحسنه
لد الو، فالفناء و الفساد � محالة إلى له آّن كّل موجود ماّدى مإف ،� دار بقاء و س&مة ،فناء 

جملة فعلية  "ينادى في كل يوم"وقوله .  و ما يجمع من ا#موال يفنى ،يموت و الدور تخرب
في " ال&م"كما أن " . ملكا "ا�ستمرار و ھي صفة لقولهالتجدد وة بالمضارع للّد�لة على ءمبدو
 ،و مثل ھذا قوله تعالى ،العاقبة�م ھي  "لُِدوا لِْلَمْوتِ َو اْجَمُعوا لِْلفَنَاِء َو اْبنُوا لِْلَخَرابِ " قوله

} ً ا َو َحَزنا  ،ليس أنھم التقطوه لھذه العلة، ) ٨/القصص(}فَاْلتَقَطَهُ آُل فِْرَعْوَن لِيَُكوَن لَھُْم َعُدّوً

   .بل التقطوه فكان عاقبة التقاطھم إياه العداوة و الحزن


	�� �����((((    قوله ومن حذف المفعول به����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ الَِّذي إِْن قُْلتُْم َسِمعَ أَيُّھَا النَّاُس (( :    )))) َوإِْن  ،اتَّقُوا هللاَّ

َوإِْن نَِسيتُُموهُ  ،َوإِْن أَقَْمتُْم أََخَذُكمْ  ،َوبَاِدُروا اْلَمْوَت الَِّذي إِْن ھََرْبتُْم ِمْنهُ أَْدَرَكُكمْ  ،أَْضَمْرتُْم َعلِمَ 
))َذَكَرُكمْ 

)٣(
.  

، " إِْن أَْضَمْرتُْم َعلِمَ  ، وْن قُْلتُْم َسِمعَ إِ  "ي&حظ في النص أنه قد حذف المفعول به في قوله 
بيد أن قوة القرينة  ،" مهإن قلتم ك&ما سمعه ، وإن أضمرتم فع& أو قو� عل"اذ ا�صل أن يقال 

. اتاحت للمتكلم أن يستغني عن ذكر المفعول به اختصارا للك&م ، مع تمام المعنى ووضوحه

ا�سلوب ذاته فيحذف المفعول به ، بل ذكره في قوله إلى علما أنه في المقطع الثاني لم يلجأ 
؛ #ن القرينة �تساعد على حذفه ، "مْ نَِسيتُُموهُ َذَكَركُ إن  "، وقوله "أََخَذُكمْ "، وقوله " ْدَرَكُكمْ أ"

  .فإن حذفه سيخل بالمعنى المقصود


	�� �����((((    ومن شواھد حذف المفعول به ايضا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� تَقُْل َما َ� تَْعلَُم بَْل َ� تَقُْل ُكلَّ َما ((:     ))))

َ فََرَض َعلَى َجَواِرِحَك ُكلِّھَا  فََرائَِض يَْحتَجُّ بِ  ،تَْعلَمُ  ))ھَا َعلَْيَك يَْوَم اْلقِيَاَمةِ فَإِنَّ هللاَّ
)٤(

.  

وقد دلت القرينة على المحذوف ، إذ إّن ". تعلمه"والتقدير " تعلم"فقد حذف مفعول الفعل 
أمر اDمام في الك&م ما يؤدي مؤداه ويدل على معناه ، وھو ا�سم الموصول الذي قبله، لذا ترك 

                                       

  .٤٧٤ :نھج الب&غة) ١(

 .٤٩٣ :المصدر نفسه) ٢(

 . ٥٠٥ :المصدر نفسه )٣(

 .٥٤٤ :المصدر نفسه )٤(
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  .السامعإلى تقديره 


	�� ((((    ايضا قوله ذلكومن  ��	
 ��	
 ��	
��������������������((((    )) : ً  ،إَِذا َعلِْمتُْم فَاْعَملُوا، َ� تَْجَعلُوا ِعْلَمُكْم َجْھً& َو يَقِينَُكْم َشّكا

))َو إَِذا تَيَقَّْنتُْم فَأَْقِدُموا
)١(

 .  

، " إَِذا تَيَقَّْنتُمْ  "وقوله " إَِذا َعلِْمتُْم فَاْعَملُوا "في ھذا النص حذف المفعول به في قوله 
علمتم شيئا أو علما فاعملوا عم& يوافق ذلك العلم، وإذا تيقنتم أمراً فأقدموا على إذا " والتقدير 

  .بيد أن السياق أقتضى حذف المفعول ل&ختصار ، لوضوح المعنى من دونه. فعل ما تيقنتموه

أن يثبت إيقاع الفاعل اDمام فيكون إذا كان غرض  ا،اقتصارحذف المفعول به وأما 
، فيكون الفعل المتعدي كال&زم و� ھما من دون أن ينوي ذكر المفعوليوا�قتصار عل ،للفعل

)٢(يقدر المفعول به لفظا أو معنى
 .  

مواضع ، منھا  قول  في وقد ورد ھذا النوع من حذف المفعول به في حكم نھج الب&غة

	�� �����((((    ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
ْنَساِن يَْنظُُر بِ (( :    )))) ِDْيَتَنَفَُّس ِمْن يَْسَمُع بَِعْظٍم وَ  وَ  ،يَتََكلَُّم بِلَْحمٍ  َشْحٍم وَ اْعَجبُوا لِھََذا ا

))َخْرمٍ 
)٣(

.  

َو  ،"يَتََكلَُّم "َو  ،"يَْنظُرُ  "ي&حظ في ھذا النص أّن المفعول به قد حذف من ا�فعال 
من الفاعل من دون كان غرضه أن يثبت وقوع الفعل اDمام ، إذ إّن " يَتَنَفَّسُ "َو  ، "يَْسَمعُ "

لطف خلق اDنسان ببعض أسرار حكمة ّهللا فيه، و غايته من  "نبّه على ي و م&حظة المفعول،
ى آلة ھو ذكر أربعة من محاّل النظر و ا�عتبار، و. ذلك ا�ستد�ل على حكمة صانعه و مبدعه

البصر و الك&م و السمع و التنفّس، و خّصھا بالذكر لكونھا مع ضعفھا ضروريّة في وجود 
ن على شرفه و علّو رتبته في المخلوقات و � يقوم إّ� بھا ليكون ذلك محّل التعّجب و اDنسا

" اعتبار لطف الصانع الحكيم
)٤(

.  


	�� �����((((    ومن حذف المفعول به اقتصارا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
لِِه َو تَلَقَّْوهُ فِي آِخِرهِ (( :    ))))  ،تََوقَُّوا اْلبَْرَد فِي أَوَّ

َّهُ يَْفَعُل فِي اْ#َْبَداِن َكفِْعلِِه فِي اْ#َْشَجارِ  لُهُ يُْحِرقُ  ،فَإِن ))َو آِخُرهُ يُوِرقُ  ،أَوَّ
)٥(

.  

ور دأن يثبت ص ماماDأراد ، إذ " يورق"والفعل " يحرق"فقد حذف المفعول به من الفعل 
فالغاية أن . الفعل ال&زمالمفعول، وقد نّز� منزلة إلى ھذين الفعلين من فاعلھما من دون النظر 

يبين ما يفعل البرد في ا#بدان وا#شجار فأوله وھو ما يسمى بفصل الخريف يحرق ، وآخره 
  .وھو الربيع يورق

  حذف املوصوف .٢
الصفة "؛ #ن )٦(من المسائل التي أفاض النحاة في الحديث عنھا حذف الموصوف

واDيضاح إنما يحصل من مجموعھما والموصوف لما كانا كالشيء الواحد من حيث كان البيان 
تزموه ، عكان القياس أن � يحذف واحد منھما ؛ #ن حذف أحدھما نقض للغرض وتراجع عما ا

                                       

  .٥٢٤ :نھج الب&غة) ١(

  . ٢/١٣٦: حاشية الصبان على شرح ا�شموني: ينظر) ٢(

  .٤٧٠ :نھج الب&غة) ٣(

  .٥/٢٤٢: البحرانيابن ميثم : شرح نھج الب&غة) ٤(

  .٤٩١ :نھج الب&غة) ٥(

  . ٣٧٢ – ٢/٣٦٨: ، والخصائص  ١٣٧ - ٢/١٣٥: المقتضب: ينظر  )٦(
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:  ترى أنك إذا قلتالقياس حذفه لما ذكرناه و#نه ربما وقع بحذفه لبس ، أ�يأبى فالموصوف 

لم يعلم من ظاھر اللفظ أن الممرور به إنسان أو رمح أو ثوب ، ونحو ذلك مما  ،مررت بطويل
"قد يوصف بالطول 

)١(
  .  

أحدھما كون الصفة : توفر شرطانولذا ذكر النحاة أنه � يجوز حذف الموصوف إ� اذا 
إذ كلما استبھم الموصوف  ،نت الصفة عامة امتنع حذف الموصوفخاصة بالموصوف، فمتى كا

.فوجب ذكره لعدم وجود دليل عليه فه غير �ئق بالحديث؛ #نه غير معروف و� معھودكان حذ
 

  

أي عندما يكون  ،ان يعتمد على مجرد الصفة من حيث تعلقھا بغرض السياق: والثاني 
)٢(الموصوف قد ظھر أمره من السياق وقويت الد�لة عليه، فعند ذاك يجوز حذفه

.   

عليه من حيث اختصاصھا به وثباتھا له ، ما جاء في ومن حذف الموصوف لد�لة الصفة 

	�� �����((((    قول ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِد ْبِن أَبِي بَْكرٍ      )))) ا بَلََغهُ قَْتُل ُمَحمَّ  ،إِنَّ ُحْزنَنَا َعلَْيِه َعلَى قَْدِر ُسُروِرِھْم بِهِ : (( لَمَّ

))إِ�َّ أَنَّھُْم نَقَُصوا بَِغيضاً َو نَقَْصنَا َحبِيباً 
)٣(

.  

ً  "الموصوف وأقيمت الصفة مقامه، في قوله فقد حذف  ً َو نَقَْصنَا َحبِيبا  ،" نَقَُصوا بَِغيضا
وقد ساعد السياق على ھذا الحذف ". حبيبا بغيضا ، ونقصنا شخصا شخصانقصوا  " والتقدير


	�� �����((((    نبّهفقد . لوضوح المعنى المراد ����� ��	
����� ��	
����� ��	
في أصحابه و  بن ابي بكر عظيم قدر محّمدإلى      ))))

Dه، و خ&ص بحضرتأنصاره، و عظمة تأثيره في رّد مخالفيه و أعدائه، فانّه كان بمكان من ا

	�� �����((((    فكان قتله فّت في عضد عليّ  ،بموقع عال في قلوب المسلمين����� ��	
����� ��	
����� ��	
 .و نصر مبين #عدائه ،    ))))


	�� �����((((    فقال����� ��	
����� ��	
����� ��	
ھم، يلعبغيضا مؤثّرا رج& قصوا إّن حزننا عليه يساوى فرح أعدائنا بقتله، فانّھم ن:     ))))

ويمكن أن يكون حذف الموصوف اسلوبا يحمل شيئا من الرمزية  .حبيبا و فيّا لنارج& و نقصنا 
ھذا النقص الذي حصل عند الطرفين، فيكون إلى الموحية بالمعنى ، فقد يكون حذفه يرمز 

  .في الواقع  النقص في المبنى الجملي ، له نوع تعلق وارتباط في النقص الذي حصل

  حذف شبه اجلملة  .٣

أغلب العلماء لم يقفوا بصورة  بيد أنّ إن شبه الجملة من متعلقات الجملة التي قد ُتحذف ، 
فوائد ترك التقييد إلى مباشرة عند حذف شبه الجملة إ) في بعض المحاو)ت التي أشارت 

  . )٤(بالظرف

عامل العلماء شبه الجملة معاملة المفعول به على أساس تساويھما بوصفھما فضلة في قد 
إلى ؛ #نه يؤدي " مررت بهزيد "فقد يمتنع حذفه لحاجة المعنى اليه، كما في نحو قولنا الجملة، 

)٥(تھيئة العامل للعمل، ثم قطعه عنه
وھناك مواضع يجوز حذف شبه الجملة فيھا ، إذا كان في . 

)٦(الك&م قرينة تدل على المحذوف لو حذف ، ويكون المعنى واضحا جليا
ولذا كانت فوائد ،  

  . حذف شبه الجملة من فوائد حذف المفعول به 

                                       

  .٣/٥٩: شرح المفصل ) ١(

  . ٣/١٥٤: القرآن، و البرھان في علوم ١١٦: الزمخشري : ، و المفصل٢/٣٦٦: الخصائص: ينظر) ٢(

 .٥٣٢ :نھج الب&غة) ٣(

  . ١٠٢: زاني االتفت :المطول: ينظر) ٤(

  . ٦/٣٤٧: مغني اللبيب: ، وينظر٤/٤٦: أبو حيان ا#ندلسي: التذييل والتكميل: ينظر )٥(

  .٢٣٢/ ٥: السمين الحلبي: ، و الدر المصون٢٣٦/ ١: ، و المحتسب٢٧: اللمع في العربية: ينظر) ٦(
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	�� �����((((    وقد وقع حذف شبه الجملة في حكم نھج الب&غة ومنه قول ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
إِنَّ قَْوماً  : ((     ))))

ارِ  َ َرْغبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ التُّجَّ َ َرْھبَةً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ اْلَعبِيدِ  ،َعبَُدوا هللاَّ ً َعبَُدوا هللاَّ َو إِنَّ قَْوماً  ،َو إِنَّ قَْوما
َ ُشْكراً فَتِْلَك ِعبَاَدةُ اْ#َْحَراِر  ))َعبَُدوا هللاَّ

 )١(
.    

، " َرْھبَةً  "، وقوله " َرْغبَةً  "الجملة قد حذفت من قوله  شبه ي&حظ في ھذا النص أنّ 
، " رھبة من عذابه أو من ناره" و ، " رغبة في جنته أو في ثوابه" ، والتقدير " ُشْكراً  "وقوله 

 العبادةمن إن ف. وقد أمكن الحذف لقوة القرينة في بيان المراد من المعنى . "شكرا لنعمائه " و 

 تو تلك ليس ،العقاب ا منخوف ما تكون العبادة من و إن .تجارةفتلك لثواب لرجاء  ما تكون
�  ،� #ن ما يعتذر منه قبيح ،إنسان خوف أذاه و نقمتهإلى و ھي كمن يعتذر  ،عبادة نافعة

  ،#ن العبادة شكر مخصوص؛ شكرا #نعمه فھي عبادة نافعةإلى فأما العبادة � تع .ينبغي له فعله

)٢ (فقد أوقعھا الموقع الذي وضعت عليه  ،على ھذا الوجه فإذا أوقعھا
. 

وقد يراد زيادة تقرير الك&م وتثبيت معناه وتوضيحه حين يتعلق الغرض بذكر شبه 
الجملة ، � سيما إذا كانت القرينة � يعول عليھا لضعفھا في السياق ، لذلك يكون الذكر حينئذ 


	�� �����((((    ا�مامأبلغ من الحذف ، ومن ذلك ما ورد في قول ����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَماَن تَْطِھيراً ِمَن : ((      )))) ِDْا ُ فََرَض هللاَّ

ْركِ  ً َعِن اْلِكْبرِ  ،الشِّ َ&ةَ تَْنِزيھا ْزقِ  ،َو الصَّ ً لِلرِّ َكاةَ تَْسبِيبا ْخَ&صِ اْلَخْلقِ وَ  ،َوالزَّ ِDِ يَاَم اْبتَِ&ًء  ،الصِّ
ينِ  ْسَ&مِ اْلِجھَاَد وَ  ،َواْلَحجَّ تَْقِربَةً لِلدِّ ِ�َوالنَّْھَي َعِن  ،َواْ#َْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصلََحةً لِْلَعَوامِّ  ،ِعّزاً لِْ

فَھَاءِ  ً لِلسُّ ِحِم َمْنَماةً لِْلَعَددِ  ،اْلُمْنَكِر َرْدعا َماءِ وَ  ،َوِصلَةَ الرَّ ً لِلدِّ إِقَاَمةَ اْلُحُدوِد وَ  ،اْلقَِصاَص َحْقنا
)٣(]ةَ ماْ#ََما[ا�مانة وَ   ... ،إِْعظَاماً لِْلَمَحاِرمِ 

ةِ   َماَمِة  ،نِظَاماً لِْ�ُمَّ ِ�))َوالطَّاَعةَ تَْعِظيماً لِْ
)٤(

.  

ْركِ  "فالم&حظ في ھذا النص ذكر شبه الجملة في قوله  تَْنِزيھاً  "، وقوله "تَْطِھيراً ِمَن الشِّ
ْزقِ  "وقوله  ، "َعِن اْلِكْبرِ  ً لِلرِّ ْخَ&صِ اْلَخْلقِ  "، وقوله " تَْسبِيبا ِDِ تَْقِربَةً  "قوله َو  ،"اْبتَِ&ًء

ينِ  ْسَ&مِ " قولهَو  ،"لِلدِّ ِ�فَھَاءِ "وقوله  ،"َمْصلََحةً لِْلَعَوامِّ "،  وفي قوله "ِعّزاً لِْ ً لِلسُّ َو  ،"َرْدعا
َماءِ "قوله وَ  ،"َمْنَماةً لِْلَعَددِ " وقوله ً لِلدِّ ً " قولهوَ  ،"َحْقنا ةِ " قولهوَ  ،"لِْلَمَحاِرمِ إِْعظَاما ً لِْ�ُمَّ  ،"نِظَاما

َماَمةِ " قولهَو  ِ�وھذا ھو ا�صل في الك&م بيد أن ذكره ھنا كان في محله ، ومطابقا " . تَْعِظيماً لِْ
  .لمقتضى السياق 

Dمام علي يطرأ يتضح من النصوص السابقة أن الحذف يمثل ملمحا أسلوبيا في ك&م ا
الدقة  اDمام، لغايات د�لية يتطلبھا السياق، فقد توخى حكمه ومواعظهعلى بناء الجملة في 

يراعي ما  كان والتثبت في التراكيب ، فلم يأت بھا مطنبة مملة ، ولم يوردھا موجزة مخلة، بل
فإن كان المقام يقتضي  .ينسجم مع الموقف الذي يساق الك&م للتعبير عن المعنى المناسب له

، فالذكر في مواطنه بليغ ، والحذف في المقام يقتضي الذكر يذكر  الحذف يحذف ، وإن كان
  .، مطابق لمقتضى الحال ، والمقام الذي سيق له الك&م مواطنه بليغ

  

  

                                       

 .٥١٠ :نھج الب&غة) ١(

  .٦٨/ ١٩: ابن ابي الحديد: شرح نھج الب&غة: ينظر) ٢(

، ٣١٨/ ٢١ :البراعة  منھاج، و الخوئي في ٨٦ /١٩ :الب&غة نھج  شرحفي  اثبتھا ابن ابي الحديد المعتزلي) ٣(
 .٣٢٧: ، ولبيب بيضون في تصنيف نھج الب&غة ٤/١٩٢ :الب&غة  مصادرنھجعبد الزھرء الخطيب في 

  .٥١٢: نھج الب&غة) ٤(
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  املبحث الثالث       

  التعريف والتنكري                    
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وفق ما تقتضيه على يتألف المعنى في التراكيب اللغوية من تضام العناصر المكونة لھا، 
فكلما كان اختيار المفردات مناسبا للسياق . مقاصد المتكلمين ، والمقامات التي تؤطر النصوص

من كان ا#ثر الد�لي أكبر ، فمعناھا يتعين تعيينا دقيقا تبعا للسياق الذي ترد فيه ، لما يحتويه 
)١(قرائن لفظية أو معنوية تعين على فھم المراد

.  

ومن الظواھر التركيبية التي تعد من القرائن اللفظية للسياق ظاھرة التعريف والتنكير ، 
التنكير أو التعريف تبعا لما يقتضيه الموقف ، وما يصاحبه من عناصر إلى فقد ينزع المتكلم 

ظيفة التي يقوم ا�سم النكرة بھا سواء وقع مسنداً إليه غير لغوية قد تؤثر في د�لة التركيب، فالو
أم مسنداً في الجملة أو النّص اللغوي � يمكن أن يقوم بھا ا�سم المعرفة، إذ إّن مفھوم الكلمة في 
التنكير يختلف عما ھي عليه في التعريف، وھو اخت&ف � ينشأ من بنيتھا فقط في كثير من 

ن د�لتھا واخت&ف أسلوب استعمالھا، فالتنكير يقع لفوائد، ويستعمل ا#حوال، وإنما ينشأ أيضاً م
. � يمكن للتعريف أن يقوم بھا � من الوجھة اللغوية و� من الوجھة الب&غية والد�لية ، لمقاصد

)٢(وكلھا تستقى من السياق ومن مطابقته لمقتضى الحال والمقام
.  

ا ، بل ينتقي ويختار من ا�لفاظ والتراكيب ولما كان المتكلم البليغ �يلقي ك&مه جزاف
. بحسب أغراضه التي يھدف اليھا ، فإن عليه أن يعرف بدقة فروق ما يختار لك&مه من كلمات

 فروق العناصر الجمالية في الك&موكلما كان المتكلم أكثر إحساسا بفروق المعاني، وأكثر تذوقا ل

، كان أحسن اختيارا من البدائل التي يصلح كّل ، وأكثر إدراكا لمطابقة الك&م لمقتضى الحال
&م البليغ ودرجات ، وبسبب ذلك تتفاوت مراتب الكداء أصل المعنى المقصود بوجه عاممنھا #

"، وتتفاضل مراتب البلغاء ودرجاتھم في إنشاء الك&م البليغ واDبداع فيهكل مرتبة منھا
)٣(

.  

مع بيان الفرق  بالغة ، فبينوا حدودھماوقد عني علماء النحو بالتعريف والتنكير عناية 
بينھما ، و قد اعتمدواعلى الجانب الد�لي بشكل أساس في الحكم على تعريف الكلمة أو تنكيرھا 

ول وھو التعيين والشيوع فأما المعيار ا#. خاطبم، و معيار ذلك التعيين والشيوع ، وعلم ال
)٤(د العنصر ا�ساس عند النحويين في الحكم على تعريف الكلمة أو تنكيرھافيع

المعرفة ما ـف. 
أي إّن التعريف يرتبط د�ليّاً  غير معين،، والنكرة ما دّل على شيء معيندّل على شيء 

، وعدم تعيينه أو نكير فيرتبط بالجھل بحقيقة الشيءأّما الت. بالوضوح والبيان ، وحقيقة الشيء
)٥(تحديده ، فھو ضّد البيان والوضوح

 .  

الثانية من حيث اھتمام النحاة خاطب فيأتي في المرتبة موأما المعيار الثاني وھو علم ال
ما دّل على معين أو غير معين، يريدون بذلك بالنسبة : ، ولكنه كان مقصودا عندھم، فقولھمبه

المخاطب فھو معرفة وإ� فھو  المتكلم، فإذا كان معينا في ذھنإلى للمخاطب دون النظر 
)٦(نكرة

.  

يت ظاھرة التعريف والتنكير باھتمام كبير لدى الب&غيين ، ف& يكاد يخلو منھا ظوقد ح
                                       

  .٢٣١ - ١٩١: اللغة العربية معناھا ومبناھا: ينظر) ١(

  .١٥٩:في جمالية الكلمة: ينظر) ٢(

 .  ٤٣٦/ ١: الب&غة اسسھا وعلومھا وفنونھا) ٣(

  .٧٤:اللمع في العربية ، و٤/٢٧٦، ٣/١٨٦:، و المقتضب٢/٥:الكتاب: ينظر) ٤(

  . ١٩ :أحمد عفيفي: التعريف والتنكير في النحو العربي ) ٥(

التعريف . ٣٢٢: الشريف الكوفي: في شرح اللمع، والبيان ٤/٢٨٠: ، و المقتضب٢/٦: الكتاب: ينظر) ٦(
 .١٠: نوح عطا هللا الصرايرة): رسالة ماجستير(والتنكير بين الب&غيين والنحويين 
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كتاب في الب&غة قديما أوحديثا ، محاولين تعليل ھذا ا#سلوب والبحث في أغراضه وفوائده 
غيون في ذلك على بيان الوظائف واعتمد الب&. الد�ليّة من خ&ل المعنى السياقّي التركيبيّ 

وقد تناولوا ذلك ضمن علم المعاني . والد��ت التي تستعمل من أجلھا كل من النكرة والمعرفة
)١(عند حديثھم عن أحوال المسند اليه والمسند

.  

Dما يتركه تنكير المفردة أو تعريفھا من أثر إلى عجاز وقد ألمح الجرجاني في د�ئل ا

َو لَتَِجَدنَّھُْم {: نكرةً من قوله تعالى" حياة"جمالي في السياق ، إذ قال معلقا على ورود كلمة 

نت راجعَت نفسك، وأذكيَت حسك ، وجدَت أإذا ) : " ٩٦/البقرة( }َحياةٍ   أَْحَرَص النَّاِس َعلى

حسنا وروعةً ولطَف موقع ، � يقادر " على الحياة"م يقل ول" على حياة"لھذا التنكير أن قيل 
"خ&فھاإلى قدره، وتجدك تعدم ذلك مع التعريف، وتخرج عن ا�ريحية وا#نس 

)٢(
فالجرجاني . 

ما يحدثه التنكير من أثر د�لي في النص ، وأثر نفسي لدى المتلقي ، يسھم في تفاعله إلى يشير 
النكرة  غة في إدراك الفرق بين التعبيريننبئ عن دقة بالوھذا ي. مع معطيات النص الد�لية

   .والمعرفة

و الحاسة التي ، إذ ھالذوقلى عويحيل عبد القاھر ھذه التفرقة ومعرفة أسرار النظم 
أ ، وتبعث ا�ريحية في نفس صاحبھا ، لتكشف الدفين من المعاني، والمخبّ تدرك الحسن واللطف

� يصادف القول في ھذا الباب موقعا من السامع ، و � يجد  هواعلم أنّ : " من الد��ت، قال 
وحتى يختلف الحال عليه عند تأمل الك&م ، .. لديه قبو� ، حتى يكون من أھل الذوق والمعرفة ،

، وحتى إذا عّجبتَه َعِجب ، وإذا نبَّھته لموضع المزية  فيجد ا�ريحية تارة ، ويعرى منھا أخرى
" انتبه

)٣(
.  

في حكم نھج الب&غة يتبين لنا أن ا�مام لم يھمل استعمال المعرفة والنكرة في  وعند النظر
ويمكن . نصوصه، بل كان واعيا للفروق الد�لية بينھما ، والتي للسياق أثره ا�كبر في تحديدھا

  :أن نقف على ذلك من التأمل في نصوص حكم نھج الب&غة 

  :ةللتعريف يف حكم نهج البالغ دالليةاملقاصد ال
الذي " التعيين"ذكرنا آنفا أن المعرفة ھي ما دل على شيء بعينه، فھي تقوم على مفھوم 

، وذلك يعتمد على نسبة  يكون له أثره الفاعل في فھم عملية التخاطب بين المتكلم والمخاطب
علم المخاطب بالحدث المعبر عنه في الك&م، وھو ما عّده عبد القاھر الركيزة ا#ساسية في 

)٤(التعريف والتنكير مسألة
.  

حّد تنضوي فيه كل صور إلى وللتعريف سياقاته التي ترجحه على التنكير، وھي تتكاثر 
المعرفة تحت نظام المعنى الذي يمتلكه المتكلم، وليس المقصود ھنا المعنى المعجمي، بل 

                                       

واDيضاح في علوم ، ١٩١،  ١٨٦- ١٧٨ :السكاكي: مفتاح العلوم  ، و١٩٨ - ١٧٨ :د�ئل اDعجاز: ينظر) ١(
  .٨٥،  ٥١-  ٤٩ :الب&غة

  .٢٨٨: د�ئل ا�عجاز) ٢(

  .٢٩١:المصدر نفسه) ٣(

  .١٧٨، ١٧٧: المصدر نفسه: ينظر) ٤(
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)١(وخواص التركيب المستفادة من السياق ، المعنى المفاد من طبيعة الصياغة
مات � فالكل. 

التنكير في النظام اللغوي مالم ترتبط بالسياق الذي يوفر لھا القرائن  يمكن وصفھا بالتعريف أو
)٢(المحددة للمعنى

 .  

يتمثل في : ا#ول: إّن الب&غيين في رصدھم سياقات التعريف كانوا يتحركون من منطلقين
Dمكانات التعبيرية في اللغة، وما ينتج عنھا من تطبيقاتتحديد ا Dبداعي أو في الك&م ا

التنوع في المحيط ا�سلوبي الذي يرتبط بالموقف الك&مي، الذي : والثاني. اDخباري على سواء
)٣(على أساس منه تستقر الصياغة في سياقھا المحدد

وعلى ھذا ا�ساس تنوعت المعارف تبعا . 
  :لتنوع السياق والموقف الك&مي كما يأتي

  :التعريف بالضمري .١
)٤(&غيونحدد الب

للضمائر مجموعة من الوظائف والد��ت التي تستعمل من أجلھا، وفق  
السياقات التي يمكن أن ترد فيھا، فسياق التكلم يقتضي مجيء الضمير الذي يؤدي ھذه الوظيفة، 


	�� �����((((    ومثال ذلك قول ا�مام علي����� ��	
����� ��	
����� ��	
اللَّھُمَّ إِنََّك أَْعلَُم بِي ِمْن نَْفِسي : ))عندما َمَدَحهُ قَْوٌم فِي َوْجِھهِ      (())

))َو أَنَا أَْعلَُم بِنَْفِسي ِمْنھُمْ 
)٥(


	�� ((((    فقد عبّر بضمير المتكلم #ن السياق يقتضي ذلك ، ومثله قوله.  ��	
 ��	
 ��	


ارِ أَنَا يَْعُسوُب اْلُمْؤِمنِيَن َو اْلَماُل يَْعُسوُب : ((     ))))�������������������� ))اْلفُجَّ
 )٦(

.  


	�� �����((((    وسياق الغيبة يقتضي ضميره أيضا كما في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَا ُكَمْيُل ُمْر أَْھلََك أَْن : ((     ))))

))يَُروُحوا فِي َكْسبِ اْلَمَكاِرِم، َو يُْدلُِجوا فِي َحاَجِة َمْن ھَُو نَائِمٌ 
)٧(

فالمقام ھنا اقتضى ا�تيان . 

	��((((    ومثل ذلك قوله. بضمير الغيبة��	
��	
��	
ً ِمْن أَْمِر ِدينِِھْم ِ�ْستِْصَ&حِ : ((     ))))��������������������     َ� يَْتُرُك النَّاُس َشْيئا

ُ َعلَْيِھْم َما ھَُو أََضرُّ ِمْنهُ  ))ُدْنيَاھُْم، إِ�َّ فَتََح هللاَّ
 )٨(

. 

    كما في قوله. وھكذا ا�مر بالنسبة لسياق الخطاب الذي حقه أن يكون مع مخاطب معين

))))����� ��	
����� ��	
����� ��	
����� ��	
ا ُكَمْيُل اْلِعْلُم َخْيٌر ِمَن اْلَماِل، اْلِعْلُم يَْحُرُسَك َوأَْنَت تَْحُرُس اْلَماَل َو اْلَماُل تَْنقُُصهُ يَ : ((     ))))

ْنفَاقِ  ِDْالنَّفَقَةُ َو اْلِعْلُم يَْزُكو َعلَى ا((
)٩(

فقد استعمل ضمير المخاطب #ن المقام اقتضى ذلك ، . 
رفعة إلى ك&مه بالعلم واختتمه بالعلم في إشارة بليغة  والم&حظ  في ھذا النص أن ا�مام ابتدأ

  . العلم ومكانته وأنه ا�ھم أو� وآخرا


	�� �����((((    ومن مجيء الضمير للمخاطب �قتضاء السياق ذلك قول ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَا أَْھَل : ((     ))))

                                       

  .٣٤٣: الب&غة وا�سلوبية: ينظر) ١(

  .١١٠: اللغة العربية معناھا ومبناھا: ينظر) ٢(

  .٣٤٨:الب&غة وا�سلوبية) ٣(

التلخيص  و ،١٤: ابن الناظم: ، و المصباح في المعاني والبيان والبديع١٨٠، ١٧٩: مفتاح العلوم: ينظر) ٤(
 .٢٧٤: السبكي: عروس ا�فراح في شرح تلخيص المفتاح ، و١٥: القزويني: في علوم الب&غة

  .٤٨٥: نھج الب&غة) ٥(

  .٥٣٠: المصدر نفسه) ٦(

  .٥١٣: المصدر نفسه) ٧(

  .٤٨٧: المصدر نفسه )٨(

  .٤٩٥: المصدر نفسه) ٩(
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١٣٧ 

 

))اْلَوْحَدةِ يَا أَْھَل اْلَوْحَشِة، أَْنتُْم لَنَا فََرطٌ َسابٌِق َو نَْحُن لَُكْم تَبٌَع َ�ِحقٌ 
 )١(


	�� �����((((    والم&حظ انّه. ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((     

خاطب الموتى خطاب من يسمع ويعقل ، ويظھر ذلك من استعمال النداء أو� واستعمال ضمير 
على أّن الموتى يسمعون الك&م ويعقلونه ، إ� أنھم ممنوعون من المخاطب ثانيا ، وھذا يدلل 

  .الجواب

ومع أن ا�صل في ضمائر الخطاب أن يقصد بھا المعين، بيد أنھا قد تخالف ھذا ا�صل، 
وذلك عندما ترد في الك&م من دون أن يكون  ، )٢(فيؤتى بھا لخطاب غير المعين، Dفادة العموم

إِِذ اْلُمْجِرُموَن ناِكُسوا ُرُؤِسِھْم   َو لَْو تَرى{: إلىمير، كما في قوله تعثمة معيّن يرجع اليه الض

أُخرج في صورة " أّن ھذا ا�سلوب  )ھـ٧٣٩(ى القزوينيأ، ور) ١٢/السجدة ( }ِعْنَد َربِِّھمْ 

تفضيع حالھم، وأنھا تناھت في الظھور حتى امتنع خفاؤھا إلى للقصد  ؛الخطاب لما أريد العموم
"رؤية داخل في ھذا الخطاب، بل كل من يتأتى له مختص به تختص بھا رؤية راءٍ  ، ف&

)٣(
.  

ومثل ھذا الخطاب يأتي كذلك فيما يمثل حكمة عامة صالحة #ن تقال لكل أحد، فيأتي 
كل العق&ء الذين يستمعون القول فيعونه، ويدركونه إلى ضمير الخطاب ليبث ھذه الحكمة 


	�� �����((((    جليا في حكم ا�مام علي، ويتجسد ذلك )٤(فيفھمونه����� ��	
����� ��	
����� ��	

	�� �����))))    ، كما في قوله    ((((����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَا اْبَن آَدَم : ((    ))))

))إَِذا َرأَْيَت َربََّك ُسْبَحانَهُ يُتَابُِع َعلَْيَك نَِعَمهُ، َو أَْنَت تَْعِصيِه فَاْحَذْرهُ 
 )٥(

 .  

كل بني إلى فالخطاب في ھذا النص لم يكن موجھا لشخص معين ، بل كان خطابا عاما 

	�� �����((((    ومثله قوله. البشر����� ��	
����� ��	
����� ��	
)) يَا اْبَن آَدَم َما َكَسْبَت فَْوَق قُوتَِك، فَأَْنَت فِيِه َخاِزٌن لَِغْيِركَ  : ((    ))))

)٦(
 .


	�� �����((((    وقد يعبر عن ارادة العموم بضمير المخاطب المتصل، كما في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
إَِذا قََدْرَت َعلَى : ((    ))))

َك،  فَاْجَعِل اْلَعفْ  ))َو َعْنهُ ُشْكراً لِْلقُْدَرةِ َعلَْيهِ َعُدوِّ
 )٧(

. 

  التعريف بالعلم .٢

ما ينماز به العلم عن غيره من المعارف ھو أنه يعيّن مسّماه ب& قرينة ، فھو يكتسب 
)٨(التعريف بالوضع ، فيدل على معين في جنسه � يشمل غيره

)٩(قد ذكر الب&غيون و. 
أغراضا  

أغراضا مختلفة �ختيار ا�سم العلم من دون غيره من المعارف، منھا إرادة إحضار المتحدَّث 
عنه في ذھن المتلقي باسمه الخاص به، لينماز عما عداه ، وقد يؤتى به ل�شعار بتعظيم 

                                       

  .٤٩٢: نھج الب&غة) ١(

 . ١٩٨ :البابرتي: ، وشرح التلخيص ٤٢:ا�يضاح في علوم الب&غةو، ١٨٠: مفتاح العلوم: ينظر) ٢(

  .٤٢: ا�يضاح في علوم الب&غة) ٣(

 .٥٦٤): بحث(العدول في البنية التركيبية قراءة في التراث الب&غي ) ٤(

  .٤٧٢: نھج الب&غة) ٥(

  .٥٠٣: المصدر نفسه )٦(

  .٤٧٠: المصدر نفسه) ٧(

  .٢٧٦/ ٤: ، و المقتضب٥/ ٢الكتاب : ينظر) ٨(

 - ٤٢: ، وا�يضاح في علوم الب&غة١٤:، والمصباح في المعاني والبيان والبديع١٨٠:مفتاح العلوم: ينظر) ٩(

 .١/١٧٦: ، وعروس ا�فراح٤٣
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)١(المتحدَّث عنه ، أو Dرادة اDشعار بإھانة المتحدَّث عنه ، أو للتلذذ بذكره
 .  


	�� �����((((    ل ا�مام عليومثال ذلك قو����� ��	
����� ��	
����� ��	
))٢َو قَْد َجاَءهُ نَْعُي اْ#َْشتَرِ      ()))
  ُ َمالٌِك َو َما : (( َرِحَمهُ هللاَّ

ِ لَْو َكاَن َجبًَ& لََكاَن فِْنداً، َو لَْو َكاَن َحَجراً لََكاَن َصْلداً، َ� يَْرتَقِيِه اْلَحافُِر َو َ� يُوفِي َمالٌِك وَ  هللاَّ
))الطَّائِرُ َعلَْيِه 

 )٣(
.  


	�� �����((((    ي&حظ في ھذا النص أنه  ����� ��	
����� ��	
����� ��	
إلى قد كرر ذكر ا�سم العلم مرتين، وفي ھذا إشارة      ))))


	�� �����((((    ويكشف السياق أنّه. وميله النفسي تجاه ھذا ا�سماDمام رغبة ����� ��	
����� ��	
����� ��	
تعظيما " مالك"ذكر اسم      ))))

جعلت له مكانة وموقعا في قلب  ، لما انطوت عليه شخصيته من صفات ؛ له وإع&ء لشأنه

	�� �����((((    ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِ لَْو َكاَن َجبًَ& لََكاَن فِْنداً " تلك الصفات بقوله إلى ، فقد اشار     )))) وفي ذلك  ." َو هللاَّ

؛ #ن الفند قطعة الجبل طو�، و ليس الفند القطعة من  د�لة على عمق ايمانه وص&بة دينه
 المأخوذة من الجبل طو� في دقة، يرتقيه الحافر؛ #ن القطعة الجبل كيفما كانت، و لذلك قال �

َ� يُوفِي َعلَْيِه : " ثم وصف تلك القطعة بالعلو العظيم، فقال. صعودھاإلى � سبيل للحافر 
)٤(أي � يصعد عليه، وفي ذلك د�لة على رفعة وسمو قدره" الطَّائِرُ 

.  


	�� �����((((    ومن مجيء ا�سم العلم قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
))٥فِي ِذْكِر َخبَّابِ      ()))
ُ َخبَّاَب ْبَن : ((بِن اْ#ََرتِّ   يَْرَحُم هللاَّ

ِ َو َعاَش ُمَجاِھداً  ))اْ#ََرتِّ فَلَقَْد أَْسلََم َراِغباً، َو ھَاَجَر طَائِعاً َو قَنَِع بِاْلَكفَاِف َو َرِضَي َعِن هللاَّ
 )٦(

   .  

والسياق ھو . علو قدره وعظيم منزلتهإلى فقد ذكر المتحدَّث عنه با�سم العلم، ل&شارة 
في مقام تأبين المتحدَّث عنه، و قد مدحه بأوصاف ث&ثة من اDمام الذي اقتضى ذلك ، فقد كان 

إلى مھاجرته : إس&مه عن رغبة و ھو اDس&م المنتفع به، الثاني: أحدھا: أوصاف الصالحين
: الثالث. التاّمة عن رغبة في ّهللا و رسولهو ھى الھجرة  ،رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه و آله طائعا


	�� ((((    ، و أّما في وقتهقد جاھد الكفارأّما مع رسول ّهللا صلّى ّهللا عليه و آله ف ،كونه عاش مجاھدا ��	
 ��	
 ��	


)٧(لبغاة و الخوارج و الناكثينقد جاھد اف     ))))��������������������
 .  

                                       

  .٤١٥- ١/٤١٣:الب&غة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھا: ينظر) ١(

 أكابر من كان و اليمن، با#شتر من المعروف النخعي النخع بن مالك بن جذيمة الحرث بن بن مالك ھو)٢(

الحروب، كان شھما مطاعا  في عمدته عليھم الّذين الشجاعة و النجدة، ذوى )عليه الس&م( أصحاب ا�مام علي
 الجمل في و غيره و العراق فتح في المشھودة المقامات له المعروفين، الفرسان وھو أحد ، ذا فصاحة وب&غة،

  .فشترتھا عينهإلى  قيحا الجراحة فسالت رأسه على اليرموك يوم أصابته لضربة با#شتر سمي صفين، و و

 ، و٣٤/ ٤: ، وسير أع&م النب&ء٣٠٤/ ٣: عز الدين ابن ا�ثير الجزري: اللباب في تھذيب ا�نساب: ينظر

  .٧٩ / ٥:الموسوي السيد عباس : الب&غة نھج   شرح

  .٥٥٤: الب&غةنھج ) ٣(

  .٢٠/٩٣: ابن ابي الحديد: شرح نھج الب&غة: ينظر) ٤(

ھو خباب بن ا#رت بن جندلة بن سعد بن خزيمة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم، يكنى أبا عبد هللا، ) ٥(
كان في  و خباب من فقراء المسلمين و خيارھم، ، و .من نجباء السابقين أبا يحيى، :أبا محمد ، و قيل: و قيل

و ھو قديم اDس&م قيل إنه كان سادس ستة، و شھد بدرا و ما بعدھا من . الجاھلية قينا حدادا يعمل السيوف
: ، و تھذيب التھذيب٣٢٣/ ٢: الذھبي: سير أع&م النب&ء :ينظر  .   المشاھد، وھو معدود في المعذبين في هللا

  .١٨/١٧١: الحديد المعتزلي أبي  بن ا: شرح نھج الب&غة ، و  ١/٥٣٩: ابن حجر العسق&ني

  .٤٧٦: نھج الب&غة) ٦(

  .٢٦٦/ ٥: ميثم البحراني ابن : الب&غة  نھج شرح : ينظر) ٧(
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	�� �����((((    ومن ذلك ك&مه����� ��	
����� ��	
����� ��	
))١عندما أتاه اْلَحاِرَث ْبَن َحْوطٍ      ()))
أَ تََرانِي أَظُنُّ أَْصَحاَب : ، فَقَالَ  


	�� �����((((    اْلَجَمِل َكانُوا َعلَى َضَ&لٍَة، فَقَالَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
يَا َحاِرُث إِنََّك نَظَْرَت تَْحتََك َو لَْم تَْنظُْر فَْوقََك : ((     ))))

، فَقَاَل ))اِطَل فَتَْعِرَف َمْن أَتَاهُ فَِحْرَت، إِنََّك لَْم تَْعِرِف اْلَحقَّ فَتَْعِرَف َمْن أَتَاهُ، َو لَْم تَْعِرِف اْلبَ 
)٢(اْلَحاِرُث، فَإِنِّي أَْعتَِزُل َمَع َسعِد ْبِن َمالِكٍ 

ِ ْبِن ُعَمرَ   
	�� �����((((    ، فَقَالَ )٣(َو َعْبِد هللاَّ����� ��	
����� ��	
����� ��	
إِنَّ َسِعداً : ((     ))))

، َو لَْم يَْخُذَ�  ِ ْبَن ُعَمَر لَْم يَْنُصَرا اْلَحقَّ ))اْلبَاِطلَ َوَعْبَد هللاَّ
 )٤(

. 

ذكر العلم في الشطر ا�ول من النص Dھانته وتحقيره، بقرينة  ماماDيظھر من السياق أّن 

	�� �����((((    ما بعده من الك&م؛ #ن ھذا الّرجل تكلّم بحضرته ك&ما ملؤه الض&لة و الحيرة، فأجابه����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((     


	�� �����((((    ه لعلّه يرجع عن غيّه، فقالئبوجه خط����� ��	
����� ��	
����� ��	
" تَْنظُْر فَْوقََك فَِحْرتَ  إِنََّك نَظَْرَت تَْحتََك َو لَمْ ":     ))))

الشخوص إلى بل كان تفكيرك متساف& متدنيا ، فنظرت  ،رتفع في مستوى تفكيركي انك لم تأ
  .جوھر الحق وحقيقتهإلى وما يتلبسون به من مظاھر، ولم تنظر 

صحابيّين مھاجرين من الّصدر ا#ول  ا�عتزال و متابعة إلى و لما التجأ السائل المعاند 

	�� �����((((    وھما سعد بن أبي وقاص و عبد هللاَّ ابن عمر، و ظنّه أنّه اتّبع طريقا مستقيما، أجابه����� ��	
����� ��	
����� ��	
بما      ))))

و   إّن سعدا: كشف عن حالھما و كنّى عن ض&لھما، فذكرھما بإسميھما، بقصد تحقيرھما بقوله
 ،يا بحّجة، ولم يمھدا طريق ھداية، #نّھما لم ينصرا الحقّ عبد هللاَّ بن عمر رجلين حائرين لم يأت

ف&  ،ف& يخلو إّما أن � يعرفا الحّق من الباطل فحارا و اعتز� ،و لم يخذ� الباطل من الفئتين
و ھما  ،فكيف تقتدي بالجاھل، و إّما عرفا الحق و الباطل من الفئتين ،يكونان إّ� جاھلين


	�� �����((((    أصحابه����� ��	
����� ��	
����� ��	
صحاب الجمل، و لكن قعدوا عن نصرة الحق بالسيف و السنان، و عن و أ    ))))


	�� ((((    إّن سياق ك&مه .؟فكيف تقتدي بھما ،خذ�ن الباطل بالنطق و البيان، فيكونان تاركين للواجب ��	
 ��	
 ��	


إثبات حيرتھما و ض&لتھما، و إھمالھما الوظيفة المتوّجھة إليھما بعدم قيامھما بعمل ايجابّي     ))))��������������������

موقف، و ھو كاشف عن الحيرة أو عدم المبا�ة بالتكليف الكاشف عن عدم ا�يمان يقتضيه ال
)٥(رأسا

.  

إن ھذه الد��ت المستفادة من ا�سم العلم � تستفاد من بنية الكلمة في د�لتھا على معناھا 
وفق على ا�صلي فقط ، بل منھا ومن السياق الذي وردت فيه تلك الكلمة حينما يكون استعمالھا 

)٦(ما اقتضاه المقام
.  

  

                                       

  .لم أعثر على ترجمة لھذا ا�سم في كتب السير والتراجم ) ١(

 بن أھيب بن عبد مناف بن زھرة بن ك&ب بن مرة بن كعب بن لؤي) أبي وقاص(ھو سعد بن مالك ) ٢(

.  شورىأحد السابقين ا�ولين ، وأحد من شھد بدرا والحديبية، وأحد الستة أھل ال. القرشي الزھري المكي

  .٩٢/ ١: سير أع&م النب&ء: ينظر

ھو عبدهللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن قرط بن رزاح بن كعب بن لؤي بن ) ٣(
غزواته الخندق ، وھو ممن بايع تحت  ىصغير ، ثم ھاجر مع أبيه أول غالب، القرشي العدوي المكي،أسلم وھو

  .٢٠٤/ ٣: سير أع&م النب&ء: ينظر. الشجرة

  .٥٢١: نھج الب&غة) ٤(

  .٣٤٧، ٢١/٣٤٦: الب&غة  نھج شرح   البراعة في  منھاج: ينظر) ٥(

  .٨٥): رسالة ماجستير(التعريف والتنكير بين النحويين والب&غيين : ينظر) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٤٠ 

 

  التعريف باسم اإلشارة .٣

)١(ذكر النحاة
، ، فھي من المبھمات� تدل على شيء في أصل وضعھا اDشارةأّن أسماء  

)٢(وذكر الب&غيون. وتكتسب التعريف من خ&ل السياق الذي ترد فيه
 اDشارةأنّه يؤتى بإسم  

ليتعين طريقا للتعريف بالمشار إليه، كأن يكون المتكلم أو المتلقي � يعرف من المعارف التي 
تميّز المتحدَّث عنه غير كونه حاضرا محّسا يشار إليه، وھذا ھو ا#صل في استعمال اسم 

  . ا�شارة

اسم يتوخاھا بمعونة السياق، فقد يؤتى ب ،وقد يعدل المتكلم عن ھذا ا#صل لد��ت أخرى
لتمييز المتحدَّث عنه أكمل تمييز يحضره في ذھن المتلقي مبالغة في تعيينه، ومثال ذلك  اDشارة


	�� �����((((    قَول ا�مام علي����� ��	
����� ��	
����� ��	
لَْو َضَرْبُت َخْيُشوَم اْلُمْؤِمِن بَِسْيفِي ھََذا، َعلَى أَْن يُْبِغَضنِي َما : ((    ))))

اتِ  ْنيَا بَِجمَّ ))ھَا َعلَى اْلُمنَافِقِ، َعلَى أَْن يُِحبَّنِي َما أََحبَّنِيأَْبَغَضنِي، َولَْو َصبَْبُت الدُّ
)٣(

.  


	�� �����((((    فقد جاء بالتعريف با�شارة في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
مبالغة في تعيين المتحدَّث " بَِسْيفِي ھََذا"      ))))


	�� ((((    ، ولكي � يظن السامع أّن في الك&م تجوزا ، وخروجا عن الحقيقة ، فأراد" السيف"عنه   ��	
 ��	
 ��	


أن يبين أّن المقصود ھو المعنى على جھة الحقيقة � المجاز ، فلو أنه ضرب المؤمن      ))))��������������������

  .بسيفه على أن يبغضه ما كان منه ذلك


	�� �����((((    Dرادة تكريم المتحدَّث عنه ، كما في قوله اDشارةوقد يؤتى باسم ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� تَْخلُو : ((    ))))

ا ٍة، إِمَّ ِ بُِحجَّ ِ َو  اْ#َْرُض ِمْن قَائٍِم ِ�َّ ً َمْغُموراً، لِئَ&َّ تَْبطَُل ُحَجُج هللاَّ ا َخائِفا ظَاِھراً َمْشھُوراً َو إِمَّ
ِ قَ  ِ اْ#َقَلُّوَن َعَدداً، َو اْ#َْعظَُموَن ِعْنَد هللاَّ ُ بَيِّنَاتُهُ، َو َكْم َذا َو أَْيَن أُولَئَِك؟ أُولَئَِك َوهللاَّ ْدراً، يَْحفَظُ هللاَّ

))بَيِّنَاتِِه َحتَّى يُوِدُعوھَا نُظََراَءھُمْ بِِھْم ُحَجَجهُ َو 
)٤(

.  

ليدلل على  ؛، وقد كرره مرتين"أولئك"فقد عبَّر عن المتحدَّث عنھم بإسم ا�شارة 
وقد اختلف شّراح النھج في المراد من اسم ا�شارة ، . عظمتھم وعلو قدرھم وارتفاع منزلتھم

وردت ا#خبار النبوية عنھم أنھم في ا#رض ا#بدال الذين أنھم  ابن ابي الحديدفقد رأى 
سائحون، فمنھم من يعرف و منھم من � يعرف، و أنھم � يموتون حتى يودعوا السر، و ھو 

)٥(العرفان

	�� �����((((    ورأى غيره أن المقصود أولياء هللا وأمناؤه على دينه، وھم أئمة اھل البيت.  ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((     

)٦(، ومن ينوبون عنھم من العلماء الربانيين
.  


	�� �����((((    ومثله قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
اِغبِيَن فِي اْ�ِخَرةِ، أُولَئَِك قَْوٌم : ((    )))) ْنيَا، الرَّ اِھِديَن فِي الدُّ طُوبَى لِلزَّ

                                       

  .٢/١٢٧: ، وا�صول في النحو٢٧٧/ ٤: ، والمقتضب٤١١/ ٣و   ٧٧،  ٢/٥: الكتاب : ينظر) ١(

 ٤٤ :، و ا�يضاح في علوم الب&غة١٧:، و المصباح في المعاني والبيان والبديع١٨٣:مفتاح العلوم: ينظر) ٢(

 .٤٢٨ - ١/٤١٩:وفنونھا،  والب&غة العربية أسسھا وعلومھا ١/١٧٦: ، وعروس ا�فراح٤٥ - 

  .٤٧٧: نھج الب&غة) ٣(

  .٤٩٥: المصدر نفسه )٤(

 .٣٥١/ ١٨: شرح نھج الب&غة: ينظر) ٥(

 .٢١/٢٢١:، و منھاج البراعة في شرح نھج الب&غة٥/٣٢٦: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب&غة: ينظر) ٦(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٤١ 

 

َعاَء ِدثَاراً  القرآناتََّخُذوا اْ#َْرَض بَِساطاً، َو تَُرابَھَا فَِراشاً َو َماَءھَا ِطيباً، َو  ))ِشَعاراً َو الدُّ
)١(

.  


	�� �����((((    ومنه قوله. اDشارة Dرادة إھانة المتحدَّث عنه وتحقيرهوقد يؤتى باسم ����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((    )) : ِ َو هللاَّ

)٢(لَُدْنيَاُكْم ھَِذهِ، أَْھَوُن فِي َعْينِي ِمْن ِعَراقِ 
))ِخْنِزيٍر فِي يَِد َمْجُذومٍ  

)٣(
.  

    في عينه دا� على ھوان الدنيا و حقارتھا" ُدْنيَاُكمْ "بعد كلمة " ھذه"فقد جاء اسم ا�شارة 

))))����� ��	
����� ��	
����� ��	
����� ��	
وذلك مستفاد من السياق، إذ جعل دنياھم المشار اليھا أھون في عينه من . و نفرته عنھا     ))))

ِعَراقِ ِخْنِزيٍر، وھو شيء حقير � قيمة له، فإذا تأّكد بكونه من خنزير ثّم بكونه في يد مجذوم 
  . بلغت النفرة منه الغاية


	�� �����((((    َومثله ك&مه����� ��	
����� ��	
����� ��	
))ھََذا َما بَِخَل بِِه اْلبَاِخلُونَ : ))َمرَّ بِقََذٍر َعلَى َمْزبَلٍَة قالَو قَْد     (())
)٤(

.  

وھو غاية ما بخل به الباخلون و  ، فقد دلَّ اسم ا�شارة على تحقير المشار اليه وھوانه
و واضح أّن ھذه الد�لة لم تكن مستفادة من بنية الكلمة فقط .  تنافس الناس فيه من المال و الطعام

  .، بل إّن استعمال الكلمة في ھذا السياق ھو الذي أكسبھا ھذه الد�لة

بيد أنه قد ومع أّن ا#صل في أسماء اDشارة أن تكون لمحسوس مشاھد قريب أو بعيد، 
يشار بھا لغير المحسوس وغير المشاھد ، لتنزيل المعنويات منزلة ا�شياء التي تدرك بالحواس 

)٥(الظاھرة

	�� �����((((    ومن ذلك ك&م ا�مام علي. ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ً َعْن َميِّتٍ َماَت لَھُْم، فَقَالَ      )))) ى قَْوما إِنَّ : ((َوقد َعزَّ

وهُ فِي بَْعضِ ھََذا اْ#َْمَر لَْيَس بُكْم بََدأَ، َو َ�  إِلَْيُكُم اْنتَھَى، َو قَْد َكاَن َصاِحبُُكْم ھََذا يَُسافُِر فَُعدُّ
))أَْسفَاِرهِ، فَإِْن قَِدَم َعلَْيُكْم َو إِ�َّ قَِدْمتُْم َعلَْيهِ 

)٦(
.  

ليكسبه صفة ا�مر " ھذا"باسم ا�شارة  - وھو من المعنويات  - الموت إلى فقد أشار 

	�� ((((    وقد نبّه. نظام التكوين ، � يمكن أن يتخلف عنه أحد في ھذا العالمالمحسوس ، فھو من سنن  ��	
 ��	
 ��	


إلى ببقاء ا�نسان بعد موته على ما عليه في حياته، فالموت سفر من ھذا العالم المرئي      ))))��������������������

عالم غير مرئي، و أحبّاء الميّت يلحقون به و يأنسون معه كما يأنسون بمسافر يرجع إليھم من 
   .سفره


	�� �����((((    نه قولهَوم����� ��	
����� ��	
����� ��	
فَاْبتَُغوا لَھَا طََرائَِف  لُّ َكَما تََملُّ اْ#َْبَداُن،إِنَّ ھَِذِه اْلقُلُوَب تَمَ : (())))

))اْلِحَكمِ 
)٧(

.  

والمقصود العقول ، للد�لة على ، " ھَِذهِ اْلقُلُوبَ " استعمل اسم ا�شارة مع ا�مر المعنوي 
ثم . واستعماله في معالجة ما يواجھه من قضايا في الحياة أن كيان ا�نسان قائم بوجود العقل، 


	�� �����((((    إّن القلوب تمل من ا#نظار العقلية، في البراھين وا#دلة والعمليات الفكرية، فأشار����� ��	
����� ��	
����� ��	
إلى      ))))

ما ينشط القلوب بما � يفسدھا من الفنون التافھة كالموسيقي إلى و حّدد التوّجه  ،ھذا الموضوع

                                       

  .٤٨٦: نھج الب&غة) ١(

 .١٩/٦٧: ابن ابي الحديد: شرح نھج الب&غة: ينظر. اللحم ء من عراق جمع عرق و ھو عظم عليه شي) ٢(

  .٥١٠: نھج الب&غة) ٣(

  .٥٠٤: المصدر نفسه) ٤(

  .٣٠٩/ ٢: الدماميني: ، تعليق الفرائد٧٦/ ٣: شرح الكافية: ينظر) ٥(

  .٥٣٧: نھج الب&غة) ٦(

  .٤٨٣: المصدر نفسه )٧(
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١٤٢ 

 

#لعاب الدنسة، و حصرھا في الحكم الطّريفة، و المقصود منھا ما كانت مفيدة و المسكرات و ا
، كالرياضات المشروعة، و المزاح المتعادل، و المعاشرة مع  � تمّس كرامة اDنسان ،و معقولة

)(١ا#صدقاء و ا#حباب، و اشتغال بالملّذات المباحة و نحو ذلك
.  

  :التعريف باالسم املوصول .٤

أّن ا�سماء الموصولة من المبھمات ، فھي عامة في أصل وضعھا ، � تفصل ذكر النحاة 
، وانما تكتسب التعريف من السياق الذي ترد فيه، وإّن سياق التعريف باسم )٢(شيئا من شيء

 ؛ فھي الكاشفة للمراد)٣(؛ #ّن الصلة يجب أن تكون معلومة له الموصول مرتبط بالمخاطب

)٤(بالموصول
 .  

Dّولي في اسم الموصول يحدث في نفس المتلقي تشوقا لمعرفة المراد به عن ا#بھام إن ا
بسبب استثارته للداعي  ،النفس تلقائيا أبوابيعد من أدوات البيان التي تتفتح لھا إذ . طريق صلته

من ھنا تبدو لنا ميزة خاصة �سم الموصول � توجد في غيره، ويضاف . المعرفةإلى النفسي 
أّن صلة الموصول قد تتضمن مع التعريف بالمدلول عليه به بياناً لمعاٍن مھمة  ھذه الميزةإلى 

)٥(تؤدى بك&م تام يقصد المتكلم بيانھا
.  

)٦(وقد ذكر الب&غيون
سم الموصول لعدم معرفته التعريف باDإلى أن المتكلم إنما يلجأ  

اد تعريفه إ� اتصافه ا�سم الصريح، أوعدم علم المخاطب با�حوال المختصة با�سم الذي ير
  .بما دلت عليه الصلة، وھذا ھو ا#صل في استعمال ا�سم الموصول

، فقد يؤتى )٧(وقد يعدل عن ھذا ا�صل فيؤتى با�سم الموصول #غراض ب&غية مختلفة

	�� �����((((    من ذلك قول ا�مام علي. به لزيادة تقرير غرض الك&م����� ��	
����� ��	
����� ��	
الَِّذي َكاَن َعِجْبُت لِْلُمتََكبِِّر : ((    ))))

ِ، َوَعِجْبُت لِ  ِ َوھَُو يََرى َخْلَق هللاَّ َمْن بِاْ#َْمسِ نُْطفَةً، َويَُكوُن َغداً ِجيفَةً، َوَعِجْبُت لَِمْن َشكَّ فِي هللاَّ
أَةَ نَِسَي اْلَمْوَت َوھَُو يََرى اْلَمْوتَى، َوَعِجْبُت لَِمْن أَْنَكَر النَّْشأَةَ اْ#ُْخَرى، َوھَُو يََرى النَّشْ 

))اْ#ُولَى
)٨(

.  

جاء ا�سم " َعِجْبُت لِْلُمتََكبِِّر الَِّذي َكاَن بِاْ#َْمسِ نُْطفَةً، َويَُكوُن َغداً ِجيفَةً " ففي قوله 
وكذلك . وما سيؤول اليه بعد موته ،لتوضيح ما عليه المتكبر في حقيقة وجوده" الذي"الموصول 

ِ " في قوله  ِ َوَعِجْبُت لَِمْن َشكَّ فِي هللاَّ لبيان " َمن" إذ جاء ا�سم الموصول "  َوھَُو يََرى َخْلَق هللاَّ
َوَعِجْبُت " ومثله قوله . وھو يرى بديع صنع هللا في مخلوقاته ،حال الذي يشكك في وجود هللا

ھَُو يََرى النَّْشأَةَ لَِمْن نَِسَي اْلَمْوَت َوھَُو يََرى اْلَمْوتَى، َوَعِجْبُت لَِمْن أَْنَكَر النَّْشأَةَ اْ#ُْخَرى، وَ 
فقد جاء ا�سم الموصول لبيان حال المتعجب منه، ليحصل الغرض من الك&م، وھو ". اْ#ُولَى

  .نسيان الموت ، وإنكار النشأة ا�خرىوالتحذير من التكبر والشك في هللا ، 

                                       

 .١٣٩/ ٢١:  الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر) ١(

 .٣/١٣٩:، وشرح المفصل٢/٢٦٢:، وا�صول في النحو٣/١٩٧:، والمقتضب٣/٤١١: الكتاب: ينظر) ٢(

  .٣٤٥: الب&غة وا�سلوبية: ينظر) ٣(

 .١٤١- ٣/١٣٨: شرح المفصل: ينظر) ٤(

 .٤٢٩/ ١: الب&غة العربية اسسھا وعلومھا وفنونھا: ينظر) ٥(

  .٤٤-  ٤٣ :ا�يضاح في علوم الب&غة و ،١٨١: مفتاح العلوم ، و ٢٠٠: د�ئل ا�عجاز: ينظر) ٦(

 .٤٤-  ٤٣:ا�يضاح في علوم الب&غةو، ١٨١: مفتاح العلوم : ينظر) ٧(

  .٤٩١: نھج الب&غة) ٨(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٤٣ 

 


	�� �����((((    قَولهومن ذلك ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َعاِء، من إلى بََ&ُء، بِأَْحَوَج َما اْلُمْبتَلَى الَِّذي قَِد اْشتَدَّ بِِه الْ : ((    )))) الدُّ

))المعافى الَِّذي َ� يَأَْمُن اْلبََ&ء
 )١(

.  

يظھر أثر ا�سم الموصول في زيادة توضيح المقصود ، لتحصل الفائدة التي يريد المنشئ 
 :المتلقي، فلو أنه لم يذكر ا�سم الموصول في ھذا النص ، لكان الك&م بھذا الشكلإلى يصالھا إ

َعاِء، من المعافى إلى َما اْلُمْبتَلَى بِأَْحَوَج "  فوجود ا�سم . والفرق بين التركيبين واضح " . الدُّ

	�� �����((((    قد نبّهو .ير المعنى المرادالموصول كان أثره بيّنا في تقر����� ��	
����� ��	
����� ��	
على أّن الّدعاء شعار العبوديّة      ))))

ء بدون أمره و رضاه، ف& يغتّر  ى شيمو�ه، و � يقدر علإلى في كّل حال، فاّن العبد محتاج 
بالس&مة و الّراحة و يغفل عن الّدعاء لطلب إبقاء النعمة، فاّن المعافى في معرض ا�بت&ء كّل 

)٢(هللاَّ في دفع الب&ءإلى الّدعاء والتوّجه إلى حين، و� فرق بينه وبين المبتلى من جھة الحاجة 
.  

وقد يؤتى با�سم الموصول للتفخيم والتھويل؛ #ن اDبھام الذي قد يوحي به اسم 

	�� �����((((    ومما ورد في ذلك قول ا�مام. ذلكإلى الموصول مع صلته أحيانا يومئ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
لَْم يَْذھَْب : ((      ))))

))ِمْن َمالَِك َما َوَعظََك 
 )٣(

.  

Dفي بيان مقدار المال ، وكيفية ذھابه ، يضفي  "َما "بھام الموجود في ا�سم الموصولفا
النص ، في حركة دائبة لمعرفة حدود إلى على المعنى فخامة ، ويجعل ذھن المتلقي مشدودا 

� يعّد تلفا و ذھابا للمال، و إذا ، بذل المال بعوض يساويه أو أكثر منه " أذ إّن . المعنى وأبعاده
أو تجربة تفيد في الحياة، فقد  ،وعظا أثّر في القلب و اكتسب به ،ذھب المال في سبيل التجربة

"حصل بعوضه ما ھو أنفع، ف& يعّد ھذا المال ضائعا و تالفا
)٤(

 .  


	�� �����((((    ومثله قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِ ھُُم الَِّذيَن نَظَُروا : ((    )))) ْنيَا، إَِذا نَظََر النَّاُس إلى إِنَّ أَْولِيَاَء هللاَّ إلى بَاِطِن الدُّ

اْشتََغلُوا بِآِجلِھَا إَِذا اْشتََغَل النَّاُس بَِعاِجلِھَا، فَأََماتُوا ِمْنھَا َما َخُشوا أَْن يُِميتَھُْم، َو ظَاِھِرھَا، َو 
)) تََرُكوا ِمْنھَا َما َعلُِموا أَنَّهُ َسيَْتُرُكھُم

 )٥(
.  

ليؤدي الوظيفة الد�لية ذاتھا، ففي  ،جاء ا�سم الموصول في ھذا النص في ث&ثة مواضع
ِ ھُُم الَِّذيَن نَظَُروا" له قو لتفخيم شأن المتحدَّث " الَِّذينَ " جاء ا�سم الموصول ..." إِنَّ أَْولِيَاَء هللاَّ

 الم&بس و الشھوات الحسية،من  ظاھر الدنيا و زخرفھا،إلى عنھم ، إذ إّن الناس لّما نظروا 

و العبادة و الزھد في الم&ذ  باطن الدنيا، فاشتغلوا بالعلوم و المعارفإلى  أولياء هللانظر 
"  فَأََماتُوا ِمْنھَا َما َخُشوا أَْن يُِميتَھُْم، َو تََرُكوا ِمْنھَا َما َعلُِموا أَنَّهُ َسيَْتُرُكھُم" وأما قوله . الجسمانية

إذ  ،للتھويل والتفخيم" َما َعلُِموا "وقوله " َما َخُشوا " في قوله " ما" فقد جاء ا�سم الموصول 
المتحدَّث عنھم أماتوا من شھواتھم و قواھم المذمومة، كقوة الغضب و قوة الحسد ما خافوا إّن 

لعلمھم أنھا ستتركھم، و أنه � يمكن دوام الصحبة  ،تركوا من الدنيا اقتناء ا#موال أن يميتھم، و
)٦(معھا

.  

                                       

  .٥٢٨: نھج الب&غة )١(

 .٣٩٣/ ٢١: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر) ٢(

  .٥٠٤: نھج الب&غة) ٣(

 .٢١/٢٦٩: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج) ٤(

  .٥٥٢: نھج الب&غة) ٥(

 .٢٠/٧٧: ابن ابي الحديد: الب&غة  نھج  شرح: ينظر) ٦(
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١٤٤ 

 

  :التعريف باألداة .٥

)١(ذكر الب&غيون
تدخل على الكلمة في الك&م البليغ Dفادة " ال"أّن أداة التعريف  

  : غرضين ھما

فرد من أفراد الحقيقة، وتعيينه خارج إلى " ال"حينما يشار بـ: العھد الخارجي: ا�ول
و المعھود إما أن يكون مذكورا في . الذھن، واحدا كان أو أكثر، معھوٍد بين المتكلم والمخاطب


	�� �����((((    ومنه قول ا�مام عليالك&م صراحة ، ����� ��	
����� ��	
����� ��	
اْلِعْلُم ِعْلَماِن َمْطبُوٌع َو َمْسُموٌع، َو َ� يَْنفَُع : ((    ))))

))اْلَمْسُموُع إَِذا لَْم يَُكِن اْلَمْطبُوعُ 
)٢(

.  

المعھود الخارجي إلى " اْلَمْطبُوعُ " وقوله " اْلَمْسُموعُ " فقد أشارت أداة التعريف في قوله 
والمراد من المسموع ما يحصل با�كتساب و التّعلّم، و المراد من . حة المذكور في النص صرا

المطبوع ھو صيرورة العلم المسموع وجدانا و نافذا في القلب ، إذ ينبعث منه العلم و فروعه، 
صيرورته ملكة و طبعا للمحّصل بحيث يصير إلى فالمقصود أّن تحصيل كّل علم إذا انتھى 

ذلك كان إلى له من العلم المسموع العلم المطبوع و إذا لم ينته  مجتھدا و مفّكرا فيه، فحصل
)٣(صرف المحفوظات ف& يفيد في ا�بتكار و ا�جتھاد في ھذا العلم

 .  

. أي أن يرد ذكره بتعبير مبھم يراد به معين بقرينة ،وإما أن يكون المعھود مذكورا كنايةً 


	�� �����((((    كما في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
إِْنَساٍن َملََكْيِن يَْحفَظَانِِه، فَإَِذا َجاَء اْلقََدُر َخلَّيَا بَْينَهُ َو  إِنَّ َمَع ُكلِّ : ((     ))))

))بَْينَهُ 
)٤(

.  

المعھود الخارجي المذكور بالكناية في إلى " اْلقََدرُ  "فقد أشارت أداة التعريف في قوله 
جعل م&ئكة َمَع ُكلِّ إِْنَساٍن إلى ع، أي إّن هللا ت" إِنَّ َمَع ُكلِّ إِْنَساٍن َملََكْيِن يَْحفَظَانِهِ " قوله 

  .يحفظانه من أي قدر يحل به

. مذكورا في الك&م ، ولكنه يكون معلوما لدى المخاطب" ال"وإما أن � يكون مدخول 


	�� �����((((    كما في ك&مه����� ��	
����� ��	
����� ��	
لِيَْھنِْئَك اْلفَاِرُس، : وقد ھَنَّأَ بَِحْضَرتِِه َرُجٌل َرُجً& بُِغَ&ٍم ُولَِد لَهُ، فَقَاَل لَهُ      ))))


	�� �����((((    فَقَالَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َشَكْرَت اْلَواِھَب، َو بُوِرَك لََك فِي اْلَمْوھُوبِ، َو بَلََغ : َ� تَقُْل َذلَِك، َو لَِكْن قُلْ : ((     ))))

هُ َو ُرِزْقَت بِرَّ  ))هُ أَُشدَّ
)٥(

.  

المعھود المعلوم لدى إلى أشارت أداة التعريف " اْلَمْوھُوبِ "وقوله " اْلَواِھبَ "ففي قوله 
ھو هللا " اْلَواِھبَ "المخاطب، بمعونة السياق الذي حدد د�لة اللفظتين ، فكان المقصود من قوله 

وبذلك تسھم . لرجلھو الغ&م الذي رزق به ا" اْلَمْوھُوبِ "تبارك وتعالى، والمقصود من قوله 

	�� �����((((    فقد كان إرشادا منه. بأكمله لة اللفظتين في صياغة د�لة النصد������ ��	
����� ��	
����� ��	
للتھنئة بالولد فيھا      ))))

                                       

، وشرح ١/٢٨٥:عروس ا�فراح ، و ٤٨ - ٤٧ :، واDيضاح في علوم الب&غة١٨٦: مفتاح العلوم: ينظر) ١(
: الكافي في علوم الب&غة ، و٤٤٣- ١/٤٣٧:وفنونھاوالب&غة أسسھا وعلومھا . ٢٢٤: ، والمطول٢٠٩:التلخيص

  .١١٦- ١١٣: عيسى العاكوب. د

  .٥٣٤: نھج الب&غة) ٢(

 .٢١/٤٢٣: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر) ٣(

  .٥٠٥: نھج الب&غة) ٤(

  .٥٣٧: المصدر نفسه) ٥(
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١٤٥ 

 

استنزال البركة منه بالدعاء : و الثانية. تذكير الوالد بشكر ّهللا و إلفاته إليه: أحدھا: أربع فوائد
. و ھو كمال القّوة لغاية ا�نتفاع به ،الدعاء للموھوب بالبقاء و بلوغ ا#شدّ : الثالثة. فيما وھب له

)١(أن يرزقه بّره و نفعهو ھى  ،الدعاء بثمرته و ا�نتفاع به: الرابعة
 .  

الحقيقة من حيث ھي ، بصرف النظر عما يدخل إلى " ال"حينما يشار بـ : الحقيقة: الثاني

	�� �����((((    تحتھا من أفراد ، ولذلك أمثلة كثيرة في حكم نھج الب&غة منھا قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
اْلبُْخُل َعاٌر، َو : ((     ))))

تِِه، َواْلُمقِلُّ َغِريٌب فِي بَْلَدتِهِ اْلُجْبُن َمْنقََصةٌ، َو اْلفَْقُر يُْخِرُس الْ  ))فَِطَن َعْن ُحجَّ
)٢(

.  

الحقيقة من حيث إلى " ، اْلفَْقُر، اْلُمقِلُّ ْبنُ ، اْلجُ اْلبُْخلُ " التعريف في ا�لفاظ  فقد أشارت أداة
ھو حبس ما " اْلبُْخُل َعارٌ " فالبخل في قوله. فرادھا الداخلة تحتھاأإلى ھي، ولم يكن المنظور 

حّد منع أداء الحقوق الواجبة لذا إلى يقدر على إنفاقه من مال أو معاونة بيد و لسان، وقد يصل 

	�� �����((((    قال����� ��	
����� ��	
����� ��	
و . والحكم ھنا ليس على فرد أو افراد من الحقيقة بل على الحقيقة ذاتھا. انّه عار:     ))))

ھي ركن من أركان اDيمان ، ھو ما يضاّد الشجاعة الّتي " اْلُجْبُن َمْنقََصةٌ "في قوله  الجبن
ن � يقوم بالّدفاع عن عرضه و دينه، و يخاف في كّل موطن على نفسه، لذلك وصف بأنه افالجب

تِهِ " و أّما الفقر في قوله . منقصة  
	�� �����((((    فقد وصفه علي" اْلفَْقُر يُْخِرُس اْلفَِطَن َعْن ُحجَّ����� ��	
����� ��	
����� ��	
في ھذه      ))))

إلى ا�جتماع، فاّن النّاس عبيد الدينار و � ينظرون إلى الجملة بطبعه المؤثر في الفقير بالنظر 
ك&مه و حجته و إن كان حقّا و يؤثّر ھذا ا#مر في إلى الفقير إّ� بعين ا�حتقار و � يتوّجھون 


	�� �����((((    و قد بيّن. ى كأنّه أخرسالفقير ف& نشاط له في إظھار حّجته عند المخاصمة حتّ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
سوء      ))))


	�� �����((((    أثر الفقر بأبلغ بيان في الفقرة التالية و ھي قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
فإذا كان " و المقّل غريب في بلدته: "    ))))

ا�نسان مقّ& � يقدر على جلب الناس حوله ببذل المال، فيعرضون عنه و � يتقّربون إليه و � 
ھون إليه، و بھذا النّظر يصير غريبا و إن كان في بلدته و بين يسألون عن حاله و � يتوجّ 

)٣(عشيرته، فاّن الغريب من � يتوّجه إليه و � يسأل عن حال
.  


	�� �����((((    َومثله قَوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
أْيَ : ((    )))) ))اْلِخَ&ُف يَْھِدُم الرَّ
)٤(

.  

أفراده، إلى حقيقة الخ&ف وليس إلى ل�شارة " اْلِخَ&فُ "فقد جاءت أداة التعريف في قوله 
فإذا كان ھناك جماعة قد اجتمعوا على رأى تكون المصلحة فيه، فيقع من بعضھم خ&ف فيه ، 

و يمكن أن يكون المقصود أّن الخ&ف يمنع . فإنه يھدم ما اجتمعوا عليه و رأوه من المصلحة
)٥(من العمل بالّرأي الصحيح فيھدمه بھذا ا�عتبار

.  

الحقيقة ضمن فرد مبھم ، لمطابقة ذلك الفرد الحقيقة ، وذلك عند قيام إلى #داة وقد يشار با

	�� �����((((    كما في قوله. الحقيقة نفسھاإلى قرينة على أن ليس القصد ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َك،  : ((    )))) إَِذا قََدْرَت َعلَى َعُدوِّ

))فَاْجَعِل اْلَعْفَو َعْنهُ ُشْكراً لِْلقُْدَرةِ َعلَْيهِ 
 )٦(

.  

                                       

  .٥/٤١٦: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب&غة: ينظر) ١(

  .٤٦٩: نھج الب&غة) ٢(

  .٢١/١١،١٢: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر) ٣(

  .٥٠٧: نھج الب&غة) ٤(

  .٢١/٢٨٦: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر) ٥(

  .٤٧٠: نھج الب&غة) ٦(
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١٤٦ 

 

الفرد الخارجي من أفراد العفو الذي يكون له أثر في " اْلَعْفوَ " من قوله فإن المقصود 

	�� �����((((    وقد جعل ا�مام. التجاوز عن ظلم ا�خرين، � حقيقة العفو التي ھي مفھوم ذھني ����� ��	
����� ��	
����� ��	
العفو      ))))

يجب ، إلى شكرا للقدرة، أى م&زم للشكر عليھا، و ذلك أّن القدرة على العدّو نعمة من ّهللا تع
و لّما كان . و ا�عتراف ّ� و الخضوع له يلزمه الرقّة و فتور الغضب ويتبع ذلك العفو .شكرھا

)١(الشكر واجبا كان العفو �زما
.   


	�� �����((((    ومثله قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
َدقَةِ : ((    )))) َ بِالصَّ ))إَِذا أَْملَْقتُْم فَتَاِجُروا هللاَّ
 )٢(

.  

قضاء حاجة المؤمن الفقير ، وليس المراد من الصدقة الفرد الخارجي الذي يسھم في ف
  .الحقيقة التي في الذھن

. الحقيقة ضمن جميع ا�فراد الداخلة تحت دائرة المراد من اللفظ إلى وقد يشار با#داة 


	�� �����((((    كما في قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
))قَلِيلَهُ َكثِيرٌ اْفَعلُوا اْلَخْيَر َو َ� تَْحقُِروا ِمْنهُ َشْيئاً فَإِنَّ َصِغيَرهُ َكبِيٌر َو : ((    ))))
)٣(

.  

كل فرد من أفراد الخير ، وليس المقصود الحقيقة من حيث " اْلَخْيرَ " فالمقصود من قوله 
ھي ، و� ينبغي ل&نسان أن يحقر منه شيئا ؛ #ن ما كان بنظر ا�نسان حقيرا قد يكون عند هللا 

 .كبيرا ويكون رضاه فيه


	�� �����((((    ومثله ك&مه����� ��	
����� ��	
����� ��	
ِ َعلَى قَْبِر     )))) ْبَر لََجِميٌل إِ�َّ : ((، َساَعةَ َدْفنِِه قال)ص(َرُسوِل هللاَّ إِنَّ الصَّ

))َعْنَك، َو إِنَّ اْلَجَزَع لَقَبِيٌح إِ�َّ َعلَْيكَ 
)٤(

 .  

ْبرَ "فقد أشارت أداة التعريف في قوله  كل فرد من أفراد إلى " اْلَجَزعَ " وقوله " الصَّ
فإنه عليه  ،اDمام القائد) ص(رد ، إ� على رسول هللا الحقيقة ، إذ إّن الصبر جميل في كل مو

، و )ص(و إنّما كان الصبر غير جميل في المصيبة به . ليس بجميل، وھكذا ا�مر في الجزع
فالجزع في المصيبة به يستلزم  ،أصل الدين و القدوة فيه) ص(#نّه  ؛الجزع عليه غير قبيح

فكان غير قبيح من ھذا الوجه، أو #ّن  ،سننه و سيرته المستلزم لدوام ذكر أخ&قه و ،دوام تذّكره
فيستحسن الجزع عليه، و أّما الصبر فإنّه يؤول  ،و ھو أعظم فائت ،المصيبة به مصيبة عظيمة

 فكان غير جميل من ھذا الوجه ،سلوانه و الغفلة عنهإلى 
)٥(

. 


	�� �����((((    ومثله قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
َّهُ يَُزيُِّن لََك فِْعلَهُ َو يََودُّ أَْن تَُكوَن ، ))٦َ� تَْصَحبِ اْلَمائِقَ : ((    ))() فَإِن

))ِمْثلَهُ 
)٧(

. 


	�� �����((((    وقد نھى. كل فرد من أفراد المائقإلى " اْلَمائِقَ " داة في قوله فقد أشارت ا#����� ��	
����� ��	
����� ��	
عن      ))))

  . مرافقة أي فرد من أفراد المائق  للعلة التي ذكرت في النص

                                       

  .٢٤٥ /٥: البحراني ميثم  ابن: الب&غة  نھج  شرح: ينظر )١(

  .٥١٣: نھج الب&غة) ٢(

  .٥٥٠: المصدر نفسه )٣(

  .٥٢٧: المصدر نفسه )٤(

  .٣٩٣ /٥: البحراني ميثم  ابن: الب&غة  نھج  شرح: ينظر )٥(

ء  أنه شيإلى و الجمع َمْوقى مثال َحْمقى و نَْوَكى، يذھب : قال سيبويه. الھالك ُحْمقاً و َغباوةً : المائقُ ) ٦(
وقال قوم المائق الّسيِّ الُخلُق ، وھذا . ، وقد ماَق يَُموُق َمْوقاً و ُموقاً و ُمُؤوقاً و َمواقةً  أُصيبوا به في عقولھم

  .٣٥٠/ ١٠: العرب لسان: ينظر.  المراد من النصإلى المعنى أقرب 

  .٥٢٧: نھج الب&غة) ٧(
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١٤٧ 

 

تدّل على العھد الخارجي أو الحقيقة، فإنھا قد تخرج ومع أن ا�صل في أداة التعريف أن 
، إذا دخلت على صر الحقيقي، بأن تدل على الق)١(عن ھذا ا�صل فتستعمل في معنى ب&غي آخر


	�� �����((((    الخبر، ومن ذلك قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
نحن النُّْمُرقَةُ اْلُوْسطَى بِھَا يَْلَحُق التَّالِي، َوإِلَْيھَا يَْرِجُع : ((    ))))

))اْلَغالِي
)٢(

.  

معنى الحصر ، أي حصر الخبر بالمبتدأ إلى فجاء بلفظة النمرقة معّرفة با#داة ليشير 
 نوا أنّ ئويطم ،ويعتمدوا عليه،وقصره عليه، فما من أحد غيرھم يمكن للناس أن يستندوا اليه 


	�� �����((((    حكمه منسجم مع روح الشريعة غيرھم����� ��	
����� ��	
����� ��	
((((    .  

بلوغ المبتدأ في ھذه الصفة مبلغ التمام إلى أو قد يكون في تعريف الخبر با#داة إشارة 
  .  والكمال ، وذلك عندما يكون قصد المتكلم في القصر المبالغة وا�دعاء


	�� �����((((    ومن ذلك قوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
))اْلفَْقُر اْلَمْوُت اْ#َْكبَرُ : ((    ))))
)٣(

 .  

 ،أّما كونه موتا. كبر اّدعاء وليس على نحو الحقيقةف الفقر بالموت ا#في ھذا النص ُوصِ 
 ،و أّما أنّه أكبر. ف&نقطاع الفقير عن مشتھياته و مطلوباته الّتي ھى ماّدة الحياة، و تألّمه لفقدھا

فمجيء الخبر معّرفا با#داة يدّل . فلتعاقب آ�مه على الفقير مّدة حياته و ھو مبالغة في شّدته
بلوغ الصفة وھي الموت في ھذا المقام مبلغ التمام، ويفھم ذلك إلى ة مع ا�شار ،على الحصر

  .من وصف الموت با#كبر

 : التعريف باإلضافة .٦

)٤(ذكر الب&غيون
إحضار المراد إلى لكونھا أخصر طريق  ،أنه يؤتى بالتعريف باDضافة 

ا#صل ھذا ھو  فھي تغني عن التفصيل، و .المقام يقتضي ا�ختصار و ، ذھن السامعإلى المراد 

	�� �����((((    فيھا، كما في قول ا�مام����� ��	
����� ��	
����� ��	
هِ (( :    )))) ))َصْدُر اْلَعاقِِل ُصْنُدوُق ِسرِّ


	�� �����((((    ، وقوله)٥(����� ��	
����� ��	
����� ��	
َحَسُد : ((    ))))

ةِ  ِديقِ ِمْن ُسْقِم اْلَمَودَّ ))الصَّ

	�� �����((((    ، وقوله)٦(����� ��	
����� ��	
����� ��	
ةُ اْ�بَاِء قََرابَةٌ بَْيَن اْ#َْبنَاءِ : ((    )))) ))َمَودَّ

)٧(
.  

    ، ومنه قوله)٨(ھذا ا#صل فيؤتى باDضافة للد�لة على التعظيم أو التحقيروقد يعدل عن 

))))����� ��	
����� ��	
����� ��	
����� ��	
))َمْن َصبََر َصْبَر اْ#َْحَراِر َو إِ�َّ َسَ& ُسلُوَّ اْ#َْغَمارِ ((     ))))
)٩(

.  

د فق" ُسلُوَّ اْ#َْغَمارِ " دلت اDضافة على التعظيم ، وأما قوله " َصْبَر اْ#َْحَرارِ " ففي قوله 
  .دلت ا�ضافة فيه على التحقير


	�� �����((((    ومثله قَوله����� ��	
����� ��	
����� ��	
ياً َعِن اْبٍن لَهُ      )))) إِْن َصبَْرَت َصْبَر اْ#ََكاِرِم َو : ((لِْ�َْشَعثِ ْبِن قَْيسٍ ُمَعزِّ

                                       

 . ٨٤ :الب&غة ، وا�يضاح في علوم١٧٩: د�ئل ا�عجاز: ينظر) ١(

  .٤٨٨: نھج الب&غة) ٢(

  .٥٠٠: المصدر نفسه) ٣(

  .٢٣٣: ، والمطول٢١٤: ، و شرح التلخيص٦٧:القزويني: ، وتلخيص المفتاح١٨٦: مفتاح العلوم: ينظر )٤(

  .٤٦٩: نھج الب&غة) ٥(

  .٥٠٧: المصدر نفسه) ٦(

  .٥٢٩: المصدر نفسه) ٧(

  .٤٩ :ا�يضاح في علوم الب&غة ، و٦٧:المفتاحتلخيص  ، و١٨٧: مفتاح العلوم: ينظر) ٨(

  .٥٤٨: نھج الب&غة) ٩(
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١٤٨ 

 

))إِ�َّ َسلَْوَت ُسلُوَّ اْلبَھَائِمِ 
 )١(

.  

" ُسلُوَّ اْلبَھَائِمِ " وأما قوله على التعظيم ، " َصْبَر اْ#ََكاِرمِ " فقد دلّت ا�ضافة في قوله 

  .فاDضافة فيه دالة على التحقير


	�� �����((((    قوله ذلك َو من����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ تَعَ : ((    )))) َجَعَل اْلَحقَّ َعلَى إلى اتَّقُوا ظُنُوَن اْلُمْؤِمنِيَن، فَإِنَّ هللاَّ

))أَْلِسنَتِِھم
)٢(

.  

التعظيم ؛ #ن الظنون وإن كانت منھي إلى أشارت " ظُنُوَن اْلُمْؤِمنِينَ  "فاDضافة في قوله 
عن ا�عتماد عليھا في إصدار ا#حكام في أكثر ا�حوال ، إ� أنھا عندما تكون من المؤمن 

  .صاحب البصيرة فإنھا تكون في محلھا؛ #ّن المؤمن ينظر بنور ّهللا 

  :للتنكري يف حكم نهج البالغة الدالليةاملقاصد 
الجھل بحقيقة الشيء ، وعدم تعيينه أو تحديده ، فحقيقته ذكرنا آنفا أّن التنكير يرتبط ب

)٣(تستند على شيوعه، ومجھوليته لدى المخاطب
 وكون الشيء مجھو� ومنكورا ، معنى شامل. 

كثيرة، فيما إذا أجراه في التعبير َمْن ھو بصير بأحوال  نٍ وعميق وصالح #ن يتولد منه معا
)٤(الكلمات خبير بسياسة التراكيب

.  

� من الوجھة  ،ويستعمل التنكير لمقاصد ويقع لفوائد، � يمكن للتعريف أن يقوم بھا
و� سيما حينما ن&حظ أّن ذكر النكرة غير موصوفة  .و� من الوجھة الب&غية والد�لية ،اللغوية

والنكرة قابلة #ن توصف بأشياء كثيرة . قد يوحي بطي الصفة في اللفظ مع م&حظة معناھا ذھنا
فقد توصف بالشيء وقد توصف بضده، وعند حذف الصفة يبقى لفظھا محتم&، لكن قرائن ، 

الحال أو قرائن المقال قد تشعر بطي صفة مع إرادة معناھا، وقد تشعر أحيانا أخرى بطي 
)٥(نقيضھا ، مع إرادة معناھا، ومن ھنا تتنوع المقاصد وا#غراض

وكلھا تستقى من السياق . 
الحال والمقام؛ فالوظيفة التي يقوم ا�سم النكرة بھا في الجملة أو النّص  ومن مطابقته لمقتضى

اللغوي � يمكن أن يقوم بھا ا�سم المعرفة؛ فھي تنفرد بخصائص تنبثق من مفھوم التنكير ذاته 
)٦(ومن طبيعته الجمالية

.  

)٧(وقد ذكر الب&غيون
مجموعة من المقاصد الد�لية لوقوع النكرة في الك&م ومن تلك  

  :المقاصد ما يأتي


	�� �����((((    ا�مام عليل وقومن ذلك . غير معين اأي كون المقصود فرد :فراداإل .١����� ��	
����� ��	
����� ��	
إِنَّ ((:      ))))

                                       

  .٥٤٨ :نھج الب&غة )١(

  .٥٢٩ :المصدر نفسه )٢(

  .٢٨٩، ٤/٢٨٧: المقتضب: ينظر) ٣(

  .٢١٤: خصائص التراكيب: ينظر) ٤(

  .٤٠٠/ ١: الب&غة أسسھا وعلومھا وفنونھا: ينظر) ٥(

 .٣٢٩: الب&غة فنونھا وأفنانھا: ينظر) ٦(

 ، وا�يضاح في علوم٢٦- ٢٤:، والمصباح في المعاني والبيان والبديع١٩٤- ١٩١:مفتاح العلوم: ينظر) ٧(

،  ٩٣- ٩١/ ٤: القرآن، والبرھان في علوم ٢٩٤: ، وشرح التلخيص ١/٢٠٢: ، و عروس ا�فراح٥١: الب&غة
 . ٣/٤٧٢:، ومعترك ا�قران٤٠٥: القرآنوا�تقان في علوم 
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١٤٩ 

 

ِ َملَكاً يُنَاِدي فِي ُكلِّ يَْومٍ  )) لُِدوا لِْلَمْوِت َو اْجَمُعوا لِْلفَنَاِء َو اْبنُوا لِْلَخَراب ،ِ�َّ
)١(

 .  

ً "فالمقصود بالنكرة  ن إمن الم&ئكة يؤدي ھذه المھمة، إذ واحدا في ھذا النص فردا  "َملَكا
   .لعموواحد منھا يقوم بھذا ال لكل منھم عمله الذي أوكل اليه ،من الم&ئكة  اھناك كثير

ةً ((: َو َقاَل ع   .)٢())َما َمَزَح اْمُرٌؤ َمْزَحًة إِ); َمج; ِمْن َعْقلِِه َمج;

، وقد يقال أن الوحدة في ھذه اللفظة مستفادة يدل على أنھا مزحة واحدة " َمْزَحةً  "فقوله 
من الصيغة ، � من التنكير ، فيرد عليه أّن د�لة الصيغة على الوحدة � يمنع من أن تكون 

قد استفيدت من اجتماع  ، واحدا غير معين من المزاح، من الكلمة وھي فرد الد�لة المستفادة
ةً  "والك&م نفسه يجري في كلمة . التنكير مع الصيغة الدالة على ذلك المزاح قول "اذ إّن ". َمج;

أو عمل يصدر � على وجه الجّد و الغرض العق&نى، و � يصدر المزاح من المازح إّ� و قد 
#ّن ك&مه أو عمله  ؛لة صبّي أو سفيه، و ھذا ھو سّر عدم ا�عتناء به عند العق&ءنّزل نفسه منز

وضع عنھم القلم، و ھذا ھو مّج  نْ ينزل منزلة ك&م أو عمل من � تكليف عليه، و يعّد في مَ 
"العقل و طرده عينا

)٣(
 .  

يدل على الوحدة ؛ #ّن التنكير كما  أي الد�لة على نوع من أنواع النكرة:  النوعية - ٢


	�� �����((((    ومثال ذلك قوله ، الشخصية يدل على الوحدة النوعية����� ��	
����� ��	
����� ��	
رF أَْھDً َفَمْھَما  ((:     )))) إِن; لِْلَخْيِر َو الش;

  .)٤())َتَرْكُتُموهُ ِمْنُھَما َكَفاُكُموهُ أَْھلُهُ 

ّن َمن تھيأ له باب أبالنص  و المراد. نوع من ا#ھل وا#نصار "أَْھDً "فالمقصود بالنكرة   
أھ& للخير و إلى ممن جعله هللا تع ،بعض الناسإياه فسوف يكفيه  ،أبواب الخير و تركهمن 

 إياه فسوف يكفيه ،باب من أبواب الشر فتركه ّن َمن تھيأ لهأو  ،الناسإلى إسداء المعروف 

 ا�نسان ختريلف ، ممن جعلتھم أنفسھم و سوء اختيارھم أھ& للشر و أذى الناس، بعض الناس

)٥(هما أحب إليھأي هلنفس
.   


	�� �����((((    قولهومنه ����� ��	
����� ��	
����� ��	
نِي َذْنٌب أُْمِھْلُت بَْعَدهُ (( :    )))) َ  ،َما أَھَمَّ َحتَّى أَُصلَِّي َرْكَعتَْيِن َوأَْسأََل هللاَّ

))اْلَعافِيَةَ 
)٦(

.  

صدر لما حزن فالمراد أن ا�نسان ينبغي أن � ي ،بوذنيعني نوعا من ال" َذْنبٌ  "فقوله 
 .#ّن الص&ة تكفّر الذنب  ؛ صلّى ركعتينيأن إلى ّهللا بعده ه أمھلما دام قد  ، منه من ذنب


	�� �����((((    ولهقَ من ذلك  وَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
 ،فَإَِذا أَْقبَلَْت فَاْحِملُوھَا َعلَى النََّوافِلِ  ،إِنَّ لِْلقُلُوبِ إِْقبَاً� َو إِْدبَاراً (( :    ))))

))َو إَِذا أَْدبََرْت فَاْقتَِصُروا بِھَا َعلَى اْلفََرائِضِ 
 )٧(

.  

القلوب تقبل  & ريب أنّ ف ،نوع من اDقبال واDدبار "إِْقبَاً� َو إِْدبَاراً  "فالمقصود بقوله   

                                       

  .٤٩٣:الب&غة  نھج )١(

  .٥٥٥ :المصدر نفسه) ٢(

 .٢١/٥٢٠: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج )٣(

  .٥٥٠:الب&غة  نھج) ٤(

  .٦٧/ ٢٠: ابن ابي الحديد المعتزلي: شرح نھج الب&غة : ينظر) ٥(

  .٥٢٨: الب&غة  نھج )٦(

  .٥٣٠: المصدر نفسه )٧(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٥٠ 

 

على  هحملليف مقبلقلبه  ان أنّ سنأحّس اDفإذا  ، أخرىو تدبر تارة  ،تارة على العلم و على العمل
فإنه � انتفاع بعمل  ،قتصر به على الفرائضليو سئم ف ،العمل قد ملّ  أحّس منه أنهو إذا  ،النوافل

)١(� يحضر القلب فيه
.   


	�� �����((((    قولهومنه ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َعِم لَِمَناِفِع اْلِعَبادِ ((:     )))) Fِبالن ُ ;K ُھُم Lِعَباداً َيْخَتص ِ ;Mِ ;َھا ِفي أَْيِديِھْم  ،إِن Lَفُيقِر

لََھا   ،َما َبَذلُوَھا   .)٢( ))َغْيِرِھمْ إلى َفإَِذا َمَنُعوَھا َنَزَعَھا ِمْنُھْم ُثم; َحو;

دون باقي من ن يمخصوص اعبادأّن �  والمراد. من العباد انوعيعني "  ِعَباداً  "فقوله 
ويوكل إليھم مھمة النظر في حوائج الناس وقضائھا، فإذا قاموا بھذه المھمة  ،، يھبھم النعم العباد

  .غيرھمإلى على وجھھا ، أقّر نعمه في أيديھم، وإ� نزعھا منھم وحولھا 


	�� �����((((    هلوقمنه و����� ��	
����� ��	
����� ��	
ة ((:      ))))  ))لُِكلِّ اْمِرٍئ َعاقِبَةٌ ُحْلَوةٌ أَْو ُمرَّ
)٣(

.  

ل إليه أمر اDنسان في ھذه الّدنيا و وما يؤ ، وھينوع من العاقبة "َعاقِبَةٌ "فالمقصود بقوله 

	�� �����((((    نبّه، وقد ما بعدھا����� ��	
����� ��	
����� ��	
ا�خرة، و ھي  مء عاقبة، سواء كانت في الّدنيا أ على أنّه لكّل امري     ))))

  .حلوة أو مّرة، ف& بّد أّن يسعى كّل أحد للعاقبة الحلوة و يحذر عن العاقبة المّرة

فتدل النكرة على عظمة شأن مدلولھا أو حقارته، ووجه ذلك : التحقريو   التعظيم .٣

� يعرف كنھه و� يبلغ مقداره،  حدٍّ إلى أّن الشيء في التعظيم يكون من العظمة وعلو المقدار 
ف& يعرف، فيكون مجھو� في  ،� يلتفت اليه حدٍّ إلى ويكون في التحقير من الحقارة ودنو الشأن 

)٤(لتينجنسه في كلتا الحا

	�� �����((((    ل اDمام عليوقومن ذلك  .����� ��	
����� ��	
����� ��	
لَنَا َحقٌّ فَإِْن أُْعِطينَاهُ َو إِ�َّ ((:      ))))

بِلِ  ِDَْرى ،َرِكْبنَا أَْعَجاَز ا )) َو إِْن طَاَل السُّ
)٥(

.  

أقره هللا  اعظيم ا، والمراد بالنص أن لنا حقلنا حّق عظيم  "لَنَا َحقٌّ "فالمقصود بقوله 
وھو ا�مامة وخ&فة ا�مة ، وھو وإن كان ثابتا لنا إ� أنه � يكون بالجبر ، فإذا اختارتنا إلى تع

و أّخرنا عن ذلك  ا#مامة منعنا حقّنا منا�مة قادة لھا ، وأجمعت على و�يتنا فھو، وإ� فإننا إن 
ما من شأنه وبقينا نمارس دورنا في التصدي لكل   صبرنا على ا#ثرة فيھا و إن طالت ا#يّام

  .الحفاظ على مصلحة ا�مة 


	�� �����((((    هلوقمن ذلك و����� ��	
����� ��	
����� ��	
ةٌ  : ((    )))) ))لِلظَّالِِم اْلبَاِدي َغداً بَِكفِِّه َعضَّ
)٦(

.  

ةٌ ع"َفقوله    فيصّور اDمام  ،على ما فعله في الحياة الدنيا تحسراً عّضة عظيمة  يعني" ضَّ
   .بذلك التنكير عظم الحسرة التي تصيب اDنسان وترھقه يوم القيامة


	�� �����((((    هلوقمنه و����� ��	
����� ��	
����� ��	
ةِ ((:      ))))  ))بَْينَُكْم َو بَْيَن اْلَمْوِعظَِة ِحَجاٌب ِمَن اْلِغرَّ
)٧(

.  

                                       

  .٢١٩/ ١٩:المعتزلي ابن ابي الحديد: شرح نھج الب&غة : ينظر) ١(

  .٥٥١:الب&غة  نھج) ٢(

  .٤٩٩:المصدر نفسه) ٣(

  .٧٧ /١:بغية ا�يضاح لتلخيص المفتاح: ينظر) ٤(

  .٤٧٢: نھج الب&غة) ٥(

  .٥٠٢: المصدر نفسه) ٦(

  .٥٢٥: المصدر نفسه) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٥١ 

 

ةِ من  ِحَجابٌ  "فالمقصود بقوله    الدنيا إذ إّن  .كمتعاظإيحول دون  حقيرحجاب  " اْلِغرَّ
و يتوھم دوام  ،#ن اDنسان يغتر بالعاجلة؛ بشھواتھا و لذاتھا حجاب بين العبد و بين الموعظة

إلى و اDخ&د  .وعفوهإلى و إذا خطر بباله الموت و الفناء وعد نفسه رحمة هللا تع، ما ھو فيه
محالة و الحازم من غرور � ، و ا�تكال على المغفرة مع اDقامة على المعصية ،عفو هللا تعالى

)١(ا#ماني التي � حقيقة لھابو لم يمن نفسه  ،عمل لما بعد الموت
.   

ة ، ووجه ذلك أّن الشيء فتدل النكرة على الكثرة وتدل على القلّ : التكثري و التقليل. ٤

والفرق بين . حّد � يعرفإلى حّد � يعرف ، وأما في التقليل فھو من القلة إلى يكون من الكثرة 
علو الشأن ، إلى الكميات والمقادير ، والثاني ينظر فيه إلى التكثير والتعظيم أّن ا#ول ينظر فيه 

)٢(وبھذا يعرف الفرق بين التقليل والتحقير

	�� �����((((    مثال ذلك قول ا�ماموَ  .����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ� يَْتُرُك النَّاُس (( :    ))))

ُ َعلَْيِھْم َما ھَُو أََضرُّ ِمْنه ،ِ�ْستِْصَ&حِ ُدْنيَاھُمْ َشْيئاً ِمْن أَْمِر ِدينِِھْم  ))إِ�َّ فَتََح هللاَّ
 )٣(

.  

� يترك الناس شيئا قلي& من  والمراد. أفاد التقليل بقرينة الحال" َشْيئاً  "فالتنكير في قوله   
أنزل هللا عليھم  إ�#جل دفع بعض الضرر الذي قد يلحق بھم وبمصالحھم الدنيوية أمر دينھم 

   .ب&ء أكثر ضررا بھم


	�� �����((((    ولهقَ ومن ذلك ����� ��	
����� ��	
����� ��	
َ اْفتََرَض َعلَْيُكْم فََرائَِض فََ& تَُضيُِّعوھَا(( :    )))) َو َحدَّ لَُكْم ُحُدوداً  ،إِنَّ هللاَّ

))َو نَھَاُكْم َعْن أَْشيَاَء فََ& تَْنتَِھُكوھَا ،فََ& تَْعتَُدوھَا
 )٤(

.  

، ُحُدوداً  ، وفََرائِضَ  "نكرات دلت جميعھا على التكثير، وھي وردت في ھذا النص 
، ونھاكم عن أشياء ض كثيرة، وحّد لكم حدودا كثيرةئوالمراد أّن هللا أفترض عليكم فرا". أَْشيَاءَ 
  . كثيرة


	�� �����((((    وقال����� ��	
����� ��	
����� ��	
ا َ� يَُكونُ (( :      )))) ))فَفِي الَِّذي قَْد َكاَن لََك ُشُغٌل  ،َ� تَْسأَْل َعمَّ
 )٥(

.  

فقد رّكز اDمام علي أھمية متابعة . شغل كثير أنهإلى ليشير   "ُشُغلٌ "تنكير كلمة جاء 
وما تستحقه من الشكر، وما صدر من ا�نسان  ،من النعمإلى ما منحه هللا تعالماضي والتدبر في

   .من ا#خطاء التي يستحق عليھا العقوبات

ر الذي تعبّ  ،بأن يدل التنكير على الشمول والعموم #فراد المفھوم :وم واالطالقالعم. ٥

)٦(#نھا عارية عن القيود ، ولوجود القرائن السياقية التي تدل على المراد ؛ عنه النكرة
.  


	�� �����((((    ا�مام علي قولومن ذلك  ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ا  ،إَِذا ِھْبَت أَْمراً فَقَْع فِيهِ (( :    )))) ةَ تََوقِّيِه أَْعظَُم ِممَّ فَإِنَّ ِشدَّ

))تََخاُف ِمْنهُ 
 )٧(

.  

                                       

  .١٩/١٧٤: ابن ابي الحديد المعتزلي: شرح نھج الب&غة : ينظر) ١(

 .٧٧ /١:لتلخيص المفتاح بغية ا�يضاح: ينظر) ٢(

  .٤٨٧: نھج الب&غة) ٣(

  .٤٨٧: المصدر نفسه )٤(

  .٥٣٨: المصدر نفسه )٥(

  .٤٠٩، ٤٠٨/ ١:الب&غة العربية اسسھا وعلومھا وفنونھا: ينظر) ٦(

  .٥٠١: الب&غة  نھج) ٧(



  ي الحكم والمواعظ ف نحويةال التراكيب.....................................ثانيالالفصل 

 

١٥٢ 

 

ما يعرض  كثيراً ف ؛كّل أمرأفاد الد�لة على العموم، فالمقصود "  أَْمراً  "فالتنكير في كلمة 
ل&نسان أمرا يھابه لجبنه و جھله، و ھذه الھيبة الناشئة عن الجبن تقع مانعة من التّقّدم في 


	�� �����((((    ا�مور، فحثّ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
أّن تحّمل الخوف الحاصل من الترّدد أعظم من إلى دفعھا مشيرا إلى      ))))

)١(الوقوع في ا#مر المخوف منه
 .  


	�� �����((((    ولهقَ  منهوَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ً إِ�َّ ظَھََر فِي فَلَتَاتِ لَِسانِِه، َو َصفََحاِت (( :    )))) َما أَْضَمَر أََحٌد َشْيئا

))َوْجِھهِ 
)٢(

.  

ً  "فتنكير كلمة  دّل على عموم المراد وشموليته، فالمقصود أن أّي شيء يضمره " َشْيئا
 .أن يظھر في فلتات لسانه، وتقاسيم وجھه  �بّد مناDنسان في قلبه 


	�� �����((((    ولهقَ  من ذلكوَ ����� ��	
����� ��	
����� ��	
ً ُسُروراً (( :    )))) ُ لَُه ِمْن َذلَِك  ،َما ِمْن أََحٍد أَْوَدَع َقْلبا ;K إِ); َو َخلََق

 ً ُروِر لُْطفا L٣())َحت;ى َيْطُرَدَھا َعْنهُ  ،َفإَِذا َنَزلَْت ِبِه َناِئَبٌة َجَرى إِلَْيَھا َكاْلَماِء فِي اْنِحَداِرهِ  ،الس(.  

ً  "فقد جاءت الكلمات  . نكرات Uفادة معنى الشمول والعموم"  َنائَِبةٌ ،  ُسُروراً ، َقْلبا

والمراد أن من أفرح قلب إنسان مھما كانت صفته وانتماؤه وديانته ، وأدخل عليه سرورا مھما 
 .كان نوعه ومقداره ، خلق K من ذلك السرور لطفا ينفعه في كل مواطن البDء فيدفعه عنه


	�� �����((((    التنكير في ك&م ا�مام علیالتعريف ن وقوع يتبين مما سبق أ����� ��	
����� ��	
����� ��	
أسلوبية يعد وسيلة      ))))

التنكير أداة د�لية  التعريف اDمام عملقد استف. ثر البالغ في تحقيق أدبية الخطابكان لھا ا# فذة،
التنكير فی  التعريف جاءف ما يناسب المقام؛فی التعبير عن المعاني واستقی من شحنته الد�لية 

    .لمقامات المختلفةتتناغم مع ا#غراض وا مختلفةعلی نواح ب&غية  للمعانيه المختلفة ليد

                                       

  .٢١/٢٥٢: الب&غة  نھج  شرح  في البراعة  منھاج: ينظر )١(

  .٤٧٢: الب&غة  نھج) ٢(

  .٥١٤: المصدر نفسه )٣(



  
  
  

  الفصل الثالث
  

  ا�ازية  رتاكيبال
  واملواعظ  كماحليف 

 



  ي الحكم والمواعظف التراكيب المجازية..................................  ثالثالالفصل 

 

١٥٤ 

 

  توطئة
تعد ألفاظ اللغة المادة ا�ولى التي يتعامل معھا المتكلم وا�ديب، وينقل من خ�لھا 

و قد ذكر . ھواجس نفسه وما يختلج في صدره من أفكار، وما يجول في ضميره من معان
ا�لفاظ دEلة مركزية، وھي القدر المشترك من المعنى الذي يتفـق أّن لكل لفظ من "  اللغويون

حوله جميع الناس، والذي يسجل في المعجم فيطلق عليه المعنى المعجمي، وله بجانب ذلك دEلة 
أو دEEت ھامشية، وتلك الدEEت تختلف باخت�ف ا�فراد والثقافات والعصور، والدEلة 

"ل دEEتھا الھامشيةالمجازية ـ عندھم ـ ھي استعما
)١(

حينما يريد إيصال فكرة ما إلى  فا�ديب. 
E يتقيد باستعمال الدEEت ا�صلية لUلفاظ والتراكيب، بل يتجاوزھا موسعا المجال المتلقي 

لخياEته ورؤاه، إذ إنّه يدرك ا�شياء من خ�ل إحساسه بھا ، ولذا ھو يضفي على ا�شياء 
)٢(ديدةالمألوفة دEEت ومعاني ج

ولكن E يتم ّ له ذلك إE من خ�ل جعل تلك ا�لفاظ في قوالب  .
تركيبية، تناسب مقتضى الحال والغرض الذي يھدف إليه من الك�م؛ لذا إّن بناء الجملة واتساق 

، أفكارهمعرفتھا، لeبانة عن  إلىأجزائھا من الدقائق والفنون الب�غية التي يحتاج المتكلم 
   .عره وإحساساتهواgفصاح عن مشا

ذا Eحظنا إمر بدھي أوھو  ،وھذا ا�مر ملحوظ بمساحة واسعة في حكم نھج الب�غة
وھدايتھا نحو ا�مة  في قيادة، وھو خ�فة الرسول علي اgمام شغلهالذي ي المھمالموقع 
، لذا ھو حريص على توصيل الرسالة اgلھية بكل قيمھا ومفاھيمھا إلى المجتمع الص�ح

  .صحيحة ودقيقةوبصورة 

النص،  إلىه ولتحقيق ھذا الھدف Eبد من اEستعانة بوسائل غايتھا جذب المتلقي وشدّ 
والمتمثل لقواعد اgبداع  ،الذي يطبع النص ا�دبي الواعي بأھدافه ،ويتمثل ھذا بعنصر التأثير

العمل  إلىويستولي على عواطفه فيجعله يتجه  ،يحرك قارئه أنوالتي عن طريقھا يحاول النص 
  .، بتأثر وتفاعل سريعيناgبداعي

على صياغة ك�مه بطريقة تحدث خرقا في ا�طر  ا�ديبويحصل ذلك نتيجة قدرة 
إلى اEستعماEت المجازية التي  مألوفاللغوية المتعارفة، من خ�ل اEنحراف عن اEستعمال ال

تتميز بالجدة والطرافة والتي تجعل المتلقي مشدودا إليھا بالحد الذي يتجاوز التأثير حدود 
 ،تجعل المتلقي يعيش حالة من النشوة المعنوية ،فتصبح ھذه السمة قوة جاذبة ،الزمان والمكان

و عرضھا بصورة تضفي  ،كيبتستمد طاقتھا من قدرة المتكلم على التصرف في صياغة الترا
بأن يخلق من أشياء مألوفة شيئا غير مألوف في الفن . عليھا قيمة جمالية في بيان المعنى

)٣(عموما
 .    

دربة وممارسة  إلىإّن تخير الدEEت المختلفة من حيث الوضوح والخفاء الفني تحتاج 
من مقام tخر، فلكل "راكيب تختلف الت إذ. ومعرفة با�صول التي وضعھا العلماء في ھذا الباب

. ن له تراكيبه القائمة على ارتباط النحو والمعاني في شكل جميلإ ثممقام أسلوبه الخاص، 

والمقام ھو ذلك الموقف الذي يتطلب نوعا من ا�لفاظ، تجاورت بطريقة معينة كي تفي بالمراد، 
تتمثل في الموقف الع�قات وا�حداث والظروف اEجتماعية التي تغلف الموقف وقت أداء  و

                                       
  .  ٢١٣ـ  ٢١٢: حفني محمد شرف. د: الصور البيانية بين النظرية والتطبيق) ١(

  .  ٦٣:  الخالقربيعي محمد عبد :  الب�غة العربية وسائلھا وغاياتھا: ينظر) ٢(

  ٢٨ :كمال نشأت :في النقد اEدبي  دراسة وتطبيق: ينظر )٣(
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"المقال
)١(

ومن ثّم ف� غنى للمعنى الدEلي عن عنصر المقال بما يشتمل عليه من معنى وظيفي . 
)٢(ومعنى معجمي، ومحددات دEلية، وعنصر المقام المتمثل في ظروف أداء المقال

.  

عموما والب�غي بشكل خاص، قد قام في بداياته على اEعتداد بمجموع  لغويإن الدرس ال
العناصر المسھمة في تشكيل الدEلة، بما فيھا المتكلم، وما ينبغي أن يكون عليه من علم بأحوال 

ولقد . الخطاب المختلفة، ودراية بأقدار السامعين ومنازلھم، إذ يخاطب كل سامع بما يناسبه
في عملية الخطاب وانحساره، وبحسب  ظھورهم بالمتكلم حسب درجة تعددت أشكال اEھتما

)٣(ومنھا موضوع القصد في الك�م واgب�غ ،تعدد الموضوعات التي تستدعي ذلك
.   

جعل بعضھم فعلى اخت�ف مذاھبھم واختصاصاتھم،  موضوع القصد قد تناول القدماء و
)٤(المعنى جميعا في القصد

والقصد بحال المتكلم التي تحاكي وكثيرا ما ترتبط الدEلة  .
"ا�حوال الشاھدة بالقصود"الم�بسات التي تكون فيھا، وسماھا ابن جني 

أE ترى : "فقال، )٥(
)٦(إلى قوله 

  :        

)٧(أبعلي ھذا بالرحى المتقاعس          تقول وقد صكت وجھھا بيمينھا  
   

من غير أن يذكر صك الوجه، �علمنا بذلك أنھا متعجبة  "أبعلي ھذا"فلو قال حاكيا عنھا 
"علم بذلك قوة إنكارھا وتعاظم الصورة لھا "وصّكت": منكرة، لكنه لما حكى الحال فقال

)٨(
.  

ويحظى السامع في العملية اgب�غية بأھمية E تقل عن أھمية المتكلم، ولئن كان المتكلم 
ينشأ له النص، ومن أجله، وھو مشارك في إنتاج ھو منشئ النص ومنتجه، فان السامع ھو من 

النص مشاركة فعالة، وان لم تكن مباشرة، فالمتكلم حين يراعي مقام الخطاب وأحوال السامع 
وما إلى ذلك من ظروف الحديث المختلفة،  ،وأشكال إلقاء الخبر إليه وأنماط الطلب التي ينسبھا

. صورة ذھنية إن لم يكن حاضرا عيانافھو يستحضر السامع في كل عملية إب�غية ولو ب

فھو ينبئ بطبيعة السامع الذي ّن النص كما يحمل الخصائص التمييزية للمتكلم أوخ�صة ذلك 
من أجله، بل إّن النص في ذاته يكون في أغلب الحاEت حسب ما يريده السامع E المتكلم،  ئنشأُ 

وتلك سمة اللسانيات التداولية الحديثة، إذ إّن من أھم مجاEتھا اEھتمام بالسامع واعتبار 
 المخاطب واEعتداد بكل العناصر الفاعلة في اgب�غ

)٩(
ص إنھا تتجاوز اEھتمام ببنية الن إذ. 

)١٠(بالظروف المحيطة بإنتاج النص وتلقيه واEعتدادبنوايا المتكلم ومقاصده،  اEھتمامإلى 
 .  

ظواھر المجاز E يمكن فھم المقصود منھا إE بربط الخطاب  نّ ضوء ما تقدم فإ وفي
الغرض الذي يبتغيه من  إلىفيه المتكلم مكانا معتبرا، بالنظر  شغلبسياقه التداولي، الذي ي

                                       
  .١٨: عبد الواحد حسن الشيخ. د: الع�قات الدEلية والتراث الب�غي العربي) ١(

  .٢٠: المرجع نفسه: ينظر) ٢(

  . ١٦٥ - ١٦٤: خليفة بوجادي . د: في اللسانيات التداولية: ينظر) ٣(

  .١٤٤: فقه اللغةالصاحبي في : ينظر )٤(

  .٢٤٥/ ١: الخصائص )٥(

نعيم بن الحارث بن يزيد من بني سعد بن زيد مناة بن تميم وكان قد عقد له على امرأة ولم يدخل بھا وھو ) ٦(
تعجبا واحتقارا له ، ! ابعلي ھذا: بعد، فمرت به زوجته في نسوة وھو يطحن بالرحى لضيف نزلوا به ، فقالت

  .٢٤٥/ ١: الخصائص، و١/٣٣: الكامل في اللغة واEدب: ينظر  .فقال ھذه اEبيات

  .  ٣٤/ ١: الكامل في اللغة واEدب) ٧(

  .٢٤٥/  ١: الخصائص) ٨(

  .١٧٦ - ١٧٥: في اللسانيات الحديثة: ينظر) ٩(

  . ٧: المرجع نفسه : ينظر) ١٠(
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وإذا كانت وظيفة اللغة برموزھا وإشاراتھا . والفائدة التي يرجو إب�غھا للمخاطبالخطاب 
التعبير عما يجول في الذھن من أفكار ومعان فمن الطبيعي أن يراعى حال المتكلم وقصده عند 

وھذا ما سنجد أثره في ما سيأتي من الخ�ف في عّد التشبيه . محاولة فھم نص ما وتحليله
 .جازوالكناية من الم

مختلفة في التعبير عن  ائقيجاد طرنوع توسعٍ في لغة الخطاب؛ gبأنّه المجاز وصف وقد 
النص، مع مراعاة الذوق ا�دبي في تحقيق المتعة  إلىالمعنى، غايتھا التأثير في المتلقي، وشّده 

الدEEت  إلىواللذة للمتلقي، التي تحصل عندما يتحرك ذھنه في آفاق التراكيب للوصول 
  .المختبئة وراءھا

ُجْزُت الطريَق و جاَز الموضَع : قال ابن منظور ،المجاز في اللغة اسم يدل على اEنتقالو
سار فيه و : َجْوزاً و َجوازاً و َمجازاً و جاَز به و جاَوزه ِجوازاً و أَجازه و أَجاز غيَره و جاَزه

َز له ما صنعه و أَجاَز له أَي َسوَّ  زهسلكه، و َجوَّ و جاَوْزُت . أَنفذه: غ له ذلك، و أَجاَز رْأيَه و َجوَّ
).١( ء إِلى غيره و تجاَوْزتُه بمعنى أَي أََجْزتُه الشي

  

اللفظ المستعمل في غير ما وضع : " أّما في اEصط�ح فقد عّرف الب�غيون المجاز بأنّه 
والع�قة ھي . وضعيله في اصط�ح التخاطب ، لع�قة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى ال

"المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
)٢(

.  

في كتابه ) ھـ٢١٠(عبيدة معمر بن المثنى  أبوومن أوائل الذين استعملوا كلمة المجاز ھو 
المعنى اللغوي في استعماله لھذه الكلمة، فلم يكن يقصد  إلىإE أنّه كان أقرب " القرآنمجاز " 

)٣(بھا ما يقابل المعنى الحقيقي ، بل كان يريد بھا توضيح وتفسير ما أبھم معناه من الكلمات
 .  

وأما الجاحظ فقد استعمل كلمة المجاز في معناھا اEصط�حي، في مواضع كثيرة من 
فنون الب�غة كاEستعارة والتشبيه والكناية  إلىبھا كتابيه البيان والتبيين، والحيوان، وأشار 

على  اھتمامه منصبا، غير أنه لم يكن مھتما بتحديد المصطلح أو تعريفه، فقد كان )٤(والمجاز
إيراد النماذج الب�غية في تأويل بعض آي الذكر الحكيم رّدا على مطاعن الم�حدة ، وما كانوا 

)٥(يثيرون من شبھات حولھا
الحال على ما ھو عليه عند من جاء بعد الجاحظ ، كابن  وقد بقي. 

)٩(، وابن رشيق)٨(، والعسكري)٧(، والرماني)٦(قتيبة
 إلىمرحلة النضج  إلى، فلم يصل المجاز  

أّما المجاز، فكل كلمة أريد بھا غير ما " أن جاء عبد القاھر الجرجاني فقد عّرفه بقوله  إلى
كلُّ كلمة : وقعت له في وضع واضعھا، لم�حظة بين الثاني وا�ول، فھي مجاز وان شئت قلت

جزت بھا ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيھا وضعا، 
له في وضع واضعھا، فھي  وضعتلم�حظٍة بين ما تُُجّوز بھا إليه، وبين أصلھا الذي 

                                       
 .٣٢٦/ ٥ ،)  جوز (مادة  :لسان العرب) ١(

  .٥٨٩: ، ومعجم المصطلحات الب�غية ١١٨ـ ١١٧: بدوي طبانة:  فنيةعلم البيان دراسة تاريخية  )٢(

  .   ١٦ - ١٥ :محمد حسين الصغير. د: خصائصه الفنية وب�غته العربية  القرآنمجاز : ينظر) ٣(

 .د: الب�غة تطور وتاريخ: ينظر، ١٣٣، ٢٨ - ٥/٢٥: ، والحيوان ٢٦٣، ١٥٣/ ١: البيان والتبيين: ينظر) ٤(
 ٥٦: شوقي ضيف

 .٥٦ ،٥٥:الب�غة تطور وتاريخ: ينظر) ٥(

 .١٠٩:القرآنتأويل مشكل : ينظر) ٦(

  .٧٩: القرآنالنكت في إعجاز : ينظر) ٧(

 .٢٠٥: كتاب الصناعتين: ينظر) ٨(

 .٢٦٥/ ١: العمدة : ينظر) ٩(
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"مجاز
)١(

.  

دراساتھم بجديد فيما يتعلق بتحديد  وا بعد عبد القاھر فلم تأتِ ءوأما العلماء الذين جا
)٢(المجاز ، بل كانت تمثل شرحا وتوضيحا وتقنينا لما جاء به الجرجاني

. 

  القيمة الداللية للمجاز
إّن المتكلم إذا أراد أن ينشئ نصا معينا ، للتعبير عن فكرة معينة ، فھو إما أن يلجأ إلى 

استعمال ا�سلوب المجازي في  إلىاستعمال التركيب الذي يدل على المعنى الحقيقي، أو يعدل 
. وفق مقتضيات السياق، والموقف الذي يساق الك�م من أجلهعلى التعبير عن المعنى، وذلك 

كان التعبير بالحقيقة وافيا بالغرض المقصود كان العدول عنھا ضربا من العبث ترفضه فإذا 
ا�ذواق البليغة ؛ �ّن مبنى الك�م على الفائدة ، ف� يقلل من شأن الكلمة أن تكون مستعملة في 

ي ، بل إّن الب�غة حينئذ تكون ف، إذا كان ذلك مما يقتضيه المقاممعناھا الحقيقي الذي وضعت له
، وأما إذا وجد المتكلم أّن ھذه الفائدة تعظم كلما تواثب )٣(استعمال ھذه ا�لفاظ على حقيقتھا

دائرة الدمج واEتحاد، فإّن ذلك يعطيه الرخصة  إلىالخيال المبدع ، الذي يتجاوز منطقة الحقيقة 
)٤(في البناء المجازي الذي يفي بغرضه

 . E ،لذا إّن الحقيقة والمجاز وسيلتان من وسائل التعبير
الكريم حافل بأساليب الحقيقة، وفنون  القرآنتغني إحداھما عن ا�خرى في نقل المعنى، فھا ھو 

جنب، ولو كان أحدھما أجمع للفكرة وأولى باEستعمال Eقتصر عليه دون  إلىالمجاز جنبا 
)٥(اtخر

)٦(تتبناه الضرورة إنما ھو غرض يقتضيه المقام و ة، وفليس المجاز حلية أسلوبي. 
 .

"وسيلة فنية gثراء الدEلة، وتحقيق القوة التعبيرية على مستوى التركيب" وھو 
)٧(

ف� تخفى . 
فقد شغف  ثمّ مكانته وأثره في التعبير، وأداء المعاني في المقامات التي تتطلبه وتستدعيه، ومن 

أكثر استعماE من الحقائق ، وخالط " ه في ك�مھم ، حتى صار به العرب ، فكثر استعمالھم ل
"بشاشة قلوبھم حتى أتوا منه بكل معنى رائق، ولفظ فائق، واشتد باعھم في إصابة أغراضه

)٨(
 .

بلغ من الحقيقة ، أ لھذا يكاد يجمع الذين تعرضوا لدراسة الحقيقة والمجاز على أّن المجاز أبداً 
)٩(صويرلما فيه من خيال وجمال وت

المجاز في كثير من الك�م أبلغ من : " ال ابن رشيقق. 
" موقعا في القلوب وا�سماع  وأحسنالحقيقة، 

قد أجمع : " قال عبد القاھر الجرجانيو ،)١٠(
الجميع على أّن الكناية أبلُغ من اgفصاح، والتعريَض أوقُع من التصريح، وأنَّ ل�ستعارة مزيةً 

"اً أبلُغ من الحقيقةوفض�ً، وأنَّ المجاز أبد
)١١(

إعـلم أّن المجاز أولى : " وقال ابن ا�ثـير . 
باEستعمال من الحقيقة في باب الفصـاحة والب�غة؛ �نه لو لم يكن كذلك لكانت الحقيقة التي ھي 

                                       
 . ٣٥١: أسرار الب�غة) ١(

: في فنون ا�دب ، و نھاية ا�رب١/٨٤: ، و المثل السائر٣٥٩: ، ومفتاح العلوم٨٧: نھاية اEيجاز :ينظر )٢(

 .٧/٣٣:النويري 

، والب�غة ٣٠: عبد العزيز بن صالح القّمار.د: القرآنعن  القرآنالتصوير البياني في حديث : ينظر) ٣(
  . ٢٨: محمد بركات حمدي. د: العربية في ضوء منھج متكامل

  . ٢٣: ص�ح الدين محمد أحمد. د: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ٤(

  .٢٨٣ - ٢٨٢: عبد الفتاح Eشين. د: القرآنالبيان في ضوء أساليب : ينظر) ٥(

  . ٢٣: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ٦(

  . ١٨٣: ا سعد أبو الرض. د: في البنية والدEلة رؤية لنظام الع�قات في الب�غة العربية ) ٧(

  .٢٢: ابن النقيب : القرآنمقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز ) ٨(

  .  ٢٢٢:  بين النظرية والتطبيق الصور البيانية) ٩(

  . ١/٢٦٦: العمدة) ١٠(

  .٧٠: دEئل اgعجاز: ينظر) ١١(
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١٥٨ 

 

ا�صل أولى منـه ، وليس ا�مـر كذلك؛ �نّه قد ثبـت وتحقق أّن فائدة الكـ�م الخطابي ھو إثبات 
"المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير ، حتى يكاد ينظر إليه عيانا الغرض 

)١(
 .  

من بلغ يبلغ بلوغا، E من بلغ يبلغ ب�غة ، إذ الب�غة ھي " أبلغ " والواقع أّن قولھم 
مطابقة الك�م لمقتضى الحال مع فصاحته ، وإذا كان ا�مر كذلك فإّن الحقيقة تشارك المجاز من 

، فإّن المعول عليه في ذلك ھو المقام والمقتضى ، وبذلك تكون الحقيقة في مكانھا  جھة الب�غة
ّن المجاز في مقامه أبلغ من غيره، فالمسألة بھذا المعنى ليست في ذاتية إ وأبلغ من غيرھا ، 

التعبير، بل في مناسبة التعبير لمقتضى الحال، وبذلك تسير الحقيقة مع المجاز في أّن كليھما من 
)٢(ائل التعبير الفنيوس

.  

فإّن المجاز أكثُر تأثيراً من الحقيقة من جھة علوق المعنى في نفس وأما من جھة المبالغة 
المتلقي، فھو من ھذه الناحية أبلُغ من الحقيقة، والعلّةُ في ذلك أننا عندما نُكنِّي عن المعنى فإننا 

، قال الجرجاني ) َجمُّ الرماد: (فليست المزية في قولھم: " نريُد أن نثبته بصورة أبلَغ وآكَد وأشدَّ

أنه دّل على قِرًى أكثر، بل إنَك أثبتَّ له القِرى الكثير من وجه ھو أبلغ، و أوجبتَه إيجاباً ھو أشّد 
رأيت : واّدعيتَه دعوى أنت بھا أنطق وبصحتھا أوثق، وكذلك ليست المزية التي تراھا لقولك

ز عن ا�سد في شجاعته وجرأته ، أنك قد أفدت با�ول رأيت رج� E يتمي: أسدا، على قولك
زيادة في مساواته ا�سد، بل أن أفدت تأكيدا وتشديدا وقوة في إثباتك له ھذه المساواة وفي 

"تقريرك لھا
)٣(

َدْت فيه فوقد ذكر ھذا المثال .  ي موضع آخر، حلَّل فيه تحلي�ً دEلياً منطقياً تجسَّ
فقد استعرت اسم ا�سد .. رأيُت أسداً، وأنت تعني به رج� شجاعا: قولنا: " مزية اEستعارة، قال

للرجل، ومعلوم أنك أفدت بھذه اEستعارة ما لوEھا لم يحصل لك، وھو المبالغة في وصف 
المقصود بالشجاعة، وإيقاعك منه في نفس السامع صورة ا�سد في بطشه وإقدامه وبأسه 

"طبيعته مما يعوُد إلى الجرأة وسائر المعاني المركوزة في وشدته،
)٤(

فمعيار الجرجاني، ھو . 
  . التركيب منغرَض المعيار جمالّي صرف، يُمّكُن المعنى في نفس المتلقي تمكيناً قوياً، ويُؤّدي 

المجاز بصورة عامة أبلغ من الحقيقة؛ �ننا في المجاز نُعمل الفكَر ونشحُذ الذھَن و
نا أْن نتخيَل صورةً مرسومةً بأبعاٍد دEليٍة أوسع وأشمل بومضات جمالية من اللفظ ، فيكون ل

إّن اEستعمال المجازي يلقي على الصورة ظـ�E وألوانا وأدّق تفصي�ً وتجسيداً للمعنى، إذ 
مما يمنحھا  ،شتى، حتى يجعلھا تكـاد تنطق بما شحنھا به ا�ديب من إيحاءات وعواطف وأخيلة 

)٥(، وإثـارة ا�حاسيس واEنفعاEت المختلفة عنده القدرة على تحريك خيال السـامع
  .  

فإذا كان أسلوب الحقيقة يقف بالمعنى عند حد معلوم ، فإّن المجاز يضفي على المعنى 
قرم : رجل ھو سيد قومه، وبين قولنا : عمقا بوساطة عنصر الخيال ، إذ إّن ھناك فرقا بين قولنا

تتجاوز الثانية المدلول المباشر  في حينياغة الحقيقية، ، فإّن العبارة ا�ولى تقف عند حدود الص
إلى ھيمنته وقوته وكرمه ووقاره، وبذلك تنطلق النفس في رحاب المجاز، تتملى كل المعاني 

إذا عبر باللفظ الدال على الحقيقة حصل كمال : " ، ولذلك قال العلوي)٦(التي يمكن تصورھا 

                                       
  .١/٨٨ :المثل السائر) ١(

  .٢٤: الكنائيالتصوير المجازي و : ينظر) ٢(

  .٧١: دEئل اgعجاز )٣(

   .٣٣:  أسرار الب�غة) ٤(

  . ٢٣٦:  نعمة رحيم العزاوي. د :النقد اللغوي عند العرب حتى نھاية القرن السابع الھجري) ٥(

  . ٢٤: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ٦(
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١٥٩ 

 

العلم به من جميع وجوھه، وإذا عبر عنه بمجازه لم تعرف على جھة الكمال، فيحصل مع 
)١(تحصيل الكمال إلىالمجاز تشوق 

. "  

ل من  إنَّ القيمةَ الجمالية للمجاز وخصوصيته ا�سلوبية تكمن في ا�ثر الدEلّي المحصَّ
أسلوب الحقيقة إلى أسلوب  فالعدول عن. البحث في وجوه المعنى ا�كثر تحفيزاً لنشاط المتلقي

والنفس اgنسانية مولعة بكل . المجاز ھو خاصيةُ الك�م الفني المؤثر والمتحقَّق بأشكاٍل مختلفة
ما ھـو جميل، لذلك ترى أّن الذائـقة ا�دبية تضيق بالصور التقريرية الفجـة الساذجة، أمـا 

Eورفعة، فتنجذب إليھا النفوس، المعنى المجازي فيكسب الصور ا�دبية رونقا، ويكسوھا جما 
وھو إلى جانب ذلك يفتح آفاقا واسعة في التعبير أمام ا�ديب، يستطيع فيھا خياله أن يصول 

يستطيع أن يعـبّر بھا عن التجربة الواحدة، ويصور بھا عدة ويجول، إذ تكون أمامه وسائل 
محسوسا، والمنظور مسموعا، الفكـرة الواحدة ، فينطلق خياله E تحده حـدود، فيصور المعقول 

والمسموع منظورا، وكل ذلك عناصر إيحاء يستغلھا ا�ديب المبدع في نقل عاطفته أو تجربته 
)٢(إلى المتلقي ، فتشترك كل حواس المتلقي في تلقي الصورة التي يقدمھا إليه ا�ديب المبدع

 .  

حقائقھا إE بالتعبير عنـھا المعاني الجديدة في عملية ابتداعھا E يمكن إدراك " ّن إ ثم
و المجاز خيـر وسيلة للتعبير عن ذلك، بما يضفيه من قرائن وما يضفيه  .والتصوير اللفـظي لھا

"من ع�قات لغـوية جديدة توازن بين المعاني وا�لفاظ 
)٣(

.  

وبذلك يتضح أّن للمجاز أثره الكبير في توضيح الفكـرة أو التجربة ، وفي تزيين الصورة 
�نه في  ؛يعبـر بھا عن التجربة، فالمجاز ھو ا�داة الكبرى من أدوات التعبير ا�دبيالتي 

وأخيلة، وصور مستعارة، وإشارات، ترمز إلى الحقيقة المجردة  حقيقته ما ھو إE تشبيھات،
)٤(با�شكال المحسوسة

 . 

  أنواع ا�از
يد عن طريق العقل ذكر الب�غيون أّن المجاز نوعان عقلي ولغوي، فالعقلي ما استف
)٥(وإيحاءات الفطرة، واللغوي ما استفيد عن طريق اللغة ومدركات اللسان

وكان عبد القاھر . 
أّن المجاز على  ضربين " ھذا التقسيم، فقد ذكر  إلىالجرجاني صاحب اليد الطولى في اEنتھاء 

"مجاز من طريق اللغة، ومجاز من طريق المعنى والمعقول
بالكلمة، ، واللغوي يكون )٦(

)٧(والعقلي بالجملة
على خطى الجرجاني في تقسيمه المجاز إلى ) ھـ٦٠٦(قد سار الرازي و. 

عقلي ولغوي، بيد أنه أطلق على المجاز العقلي المجاز في اgثبات، و على المجاز اللغوي 
)٨(المجاز في المثبت

: أّن المجاز عند السلف من علماء ھذا الفن قسمان" ذكر السكاكي  و. 

"لغوي ويسمى مجازا في المفرد، وعقلي ويسمى مجازا في الجملة
)٩(

 .  

                                       
  .١/٨٢: الطراز) ١(

  . ٢٢١:  بين النظرية والتطبيق الصور البيانية: ينظر) ٢(

  .   ١٥٢: محمد حسين الصغير . د: يالقرآنالصورة الفنية في المثل ) ٣(

  . ٢٢٠:  بين النظرية والتطبيق الصور البيانية) ٤(

  .  ٥٠: محمد حسين الصغير. د: أصول البيان العربي :ينظر )٥(

    .٤٠٨: أسرار الب�غة) ٦(

  ٢٢٥: أحمد مطلوب. د: الب�غة عند السكاكي: ينظر) ٧(

  .٩١:نھاية اEيجاز: ينظر) ٨(

  .٣٦٢: مفتاح العلوم) ٩(
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١٦٠ 

 

فَما {: كقوله تعالى) الجملة(وعلى ما تقدم يتضح أن المجاز، إما أن يكون في اgثبات 

كإط�ق ) المفرد(فيكون مجازا عقليا، وإما أن يكون في المثبت ) ١٦/ البقرة( } َربَِحْت تِجاَرتُھُم
وسيأتي الك�م . لفظ ا�سد على الرجل الشجاع ، وإط�ق اليد على النعمة ، فيكون مجازا لغويا

  .عليھما Eحقا

في ذات الكلمة وفي اللفظ " وقد سمي المجاز اللغوي بھذا اEسم �ّن التجوز وقع 
"نفسه

تتخطى حدودھا اللغوية بفضل ما تمتلكه من مرونة وقدرة على  ا�لفاظ، إذ إّن )١(
)٢(اEستعمال في أكثر من موضع بحيث يتم بواسطتھا التعبير عن المعنى الجديد

.  

وE إشكال في كون المجاز المرسل واEستعارة من المجاز اللغوي ، فقد أجمع الب�غيون 
أما التشبيه فقد . على عّدھما منه، ولكّن اgشكال وقع في مسألة عّد التشبيه والكناية من المجاز

  : لى ث�ثة آراءعتجاذب العلماء مسألة عّده من المجاز ، مختلفين فيھا 

فقد رأى بعض الب�غيين أّن التشبيه ليس من : بأن التشبيه حقيقة القول: الرأي ا�ول
كّل متعاٍط : " ولعل عبد القاھر الجرجاني كان من أوائل الذين صرحوا بذلك، فقال .المجاز

زيد كا�سد ، : فإذا قلت . لتشبيه صريح، E يكون نقل اللفظ من شأنه وE من مقتضى غرضه
له رأي كالسيف في المضاء، لم يكن منك نقٌل للفظ عن وھذا الخبر كالشمس في الشھرة، و

ولو كان ا�مر على خ�ف ذلك، لوجب أن E يكون في الدنيا تشبيه إE وھو مجاز ، . موضوعه 
وھذا محال؛ �ّن التشبيه معنًى من المعاني وله حروف وأسماء تدّل عليه ، فإذا ُصّرح بذكر ما 

"قيقةً كالحكم في سائر المعاني ھو موضوع للدEلة عليه، كان الك�م ح
)٣(

  .  

: وتبعه في ھذا الرأي علماء الب�غة المتأخرون، والى ذلك أشار ابن قيم الجوزية بقوله

إلى أن التشبيه ليس من المجاز؛ ] الب�غة[وذھب المحققون من متأخري علماء ھذه الصناعة "
" ألفاظ تدل عليه وضعا �نّه معنى من المعاني وله حروف و

)٤(
: قال الزركشي  و. 

"لى أنه حقيقة عوالمحققون "
)٥(

.  

إلى رأي وسط ، إذ فرق ) ھـ٦٦٠(ذھب الشيخ عز الدين بن عبد الس�م : الرأي الثاني
إن كان بحرف فھو : " بين التشبيه الذي وجدت فيه أداة التشبيه، وبين ما حذفت منه ا�داة ، فقال

" الحذف من المجاز حقيقة ، أو بحذفه فھو مجاز، بناًء على أن
)٦(

.  

فقد ذھب أكثر الب�غيين إلى أن التشبيه من المجاز : القول بمجازية التشبيه: الرأي الثالث
والذي عليه جمھور أھل الصناعة أن التشبيه من : " ، وإلى ذلك أشار ابن قيم الجوزية بقوله

"أنواع المجاز ، وتصانيفھم كلھا تصرح بذلك وتشير إليه
)٧(

ر الذين قالوا بمجازية ولعل أشھ. 
والمجاز في : " التشبيه ابن رشيق القيرواني، إذ تحدث عنه في معرض حديثه عن المجاز فقال 

، Eحتماله وجوه التأويل فصار ...بلغ من الحقيقة ، و أحسن موقعا في القلوب أكثير من الك�م 

                                       
    .٢٩٣: دEئل اEعجاز) ١(

  . ٨١ :خصائصه الفنية وب�غته العربية  القرآنمجاز : ينظر) ٢(

    .٢٤٠: أسرار الب�غة) ٣(

    .٨٢: وعلم البيان القرآنالمشّوق الى علوم  الفوائد) ٤(

    .٤١٥/ ٣: القرآنالبرھان في علوم ) ٥(

    .الصحيفة نفسھاالمصدر نفسه و) ٦(

    . ٨٢: وعلم البيان القرآنالمشّوق الى علوم  الفوائد )٧(
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١٦١ 

 

"التشبيه، واEستعارة، وغيرھما من محاسن الك�م داخلة تحت المجاز
، ثم زاد الدليل وضوحا )١(

وأما كون التشبيه داخ� تحت المجاز ، فUن المتشابھين : " على جعل التشبيه من المجاز بقوله 
"في أكثر ا�شياء ، إنما يتشابھان بالمقاربة على المسامحة واEصط�ح E على الحقيقة 

)٢( ،
  . وھو بھذين النصين يجعل التشبيه كله مجازا

لوجـود المشابھة الحاصلة بين المشبه  ؛إلى عـّد التشبيه مجازا مطلقا وذھب ابن ا�ثير
والذي انكشف لي : "والمشبه به ، إذ تكلم عن ھـذه الفكـرة في أثناء حديثه عن اEستعارة ، فقال 

بالنظر الصحيح أّن المجاز ينقسم قسمين، توسع في الك�م وتشبيه ، والتشبيه ضربان تشبيه تام 
"وھو اEستعارة وتشبيه محذوف 

)٣(
المجاز جنس يشتمل على أنواع كثيرة  "ورأى الحموي أن . 
gستعارة ، والمبالغة ، واEرداف، والتمثيل، والتشبيه، وغير ذلك مما عدل فيه عن كثيرة كا

"الحقيقة الموضوعة للمعنى المراد
)٤(

 .  

لصغير في وقد اختار ھذا الرأي جملة من الدارسين المحدثين منھم الدكتور محمد حسين ا
"القرآنمجاز " كتابه 

)٥(
ّن التشبيه من المجاز؛ أوالحق : " ، والدكتور أحمد مطلوب الذي قال 

ه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أو أشياء E يمكن أن تفسر على الحقيقة، ولو فسرت كذلك �نّ 
اEنتقال فيه من معنى ّن عدم أ ويبدو. اEستعمال في ك�م العرب �صبح كذبا، وھو الفن الكثير 

" إلى آخر كما في اEستعارة دعاھم إلى إخراجه من المجاز
)٦(

ذھب الدكتور مصطفى  و. 
وعندي أنه مجاز؛ ففيه عنصر الخيال الذي يرتبط بين : " ، إذ قالأيضا  الصاوي إلى ھذا الرأي

" طرفي التشبيه ربطا متوھما ، ليس في عالم الحقيقة واقعا
)٧(

 . 

مضافا إلى ما تقدم من ا�دلة التي عرضھا  �نّهحث أن التشبيه من المجاز؛ اويرى الب
الب�غيون على مجازية التشبيه، يعد رافدا من روافد نقل الدEلة وتبدل المعنى، إذ إّن مؤدى 

يراد به أن علمه صار مثل " علمه كالبحر: "التشبيه معنى غير المعنى الحقيقي ، ففي قولنا 
، أي إّن كلمة البحر صارت تمثل معنى من معاني العلم ، وھذا ا�مر يتضح البحر في غزارته

مضافا إلى ذلك . وبھذا يعد التشبيه رافدا مھما من روافد اgثراء الدEلي. أكثر في التشبيه البليغ
ّن التشبيه يساعد على توضيح الدEلة ، وجعل الصورة الذھنية المجردة محسوسة ، أي جعل فإ

  .سا، وھذه ميزة من ميزات المجازالمعنوي محسو

ّن ما جعل أصحاب الرأي ا�ول يتبنون فكرة أّن التشبيه ليس من أومما يجدر ذكره 
مباشرة ، ولم يكونوا ينظرون إلى  المجاز ، ھو قصرھم النظر على ا�لفاظ وما تؤديه من معانٍ 

والفائدة التي يرجو و الغرض الذي يبتغيه من الخطاب الدEلة التي كانت مقصودة للمتكلم، 
تمثل مقاصد المتكلم مؤشرات حاسمة في عملية التأويل، وإلغاؤھا إلغاء إذ  ،إب�غھا للمخاطب

ومن أبرز المدافعين عن . لجزء معتبر من مضمار المعنى النصي إن لم يكن إعداما مطلقا له
تابه ، الذي ھاجم في ك" ھيرش"ضابطا من ضوابط التأويل ا�مريكي  بوصفھاالقصدية 

، فھو يفترض أن مؤلف النص اEعتبارا�فكار النقدية التي تلغي قصد المؤلف من " التأويل"
                                       

    . ٢٦٦/ ١:العمدة )١(

  .  ٢٦٨/ ١: المصدر نفسه) ٢(

  .   ٧١/ ٢ :المثل السائر )٣(

  . ٢/٤٤٠: خزانة ا�دب )٤(

  .٤٩: العربي ، و أصول البيان ٨٥: خصائصه الفنية وب�غته العربية القرآنمجاز : ينظر )٥(

  .٣٦: فنون ب�غية )٦(

  .١٢٩: الب�غة العربية تأصيل وتجديد) ٧(
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ا�دبي ھو المحدد للمعنى، وأن إنجازه مساٍو لما كان ينوي أن ينجزه، وھكذا فان العبء يقع 
من أھم   جول" كانوقد . على عاتق القارئ ، الذي ينبغي عليه أن يسترجع نية المؤلف وقصده

مناصري القصدية، وھذا ما جعله يذھب إلى أن كل تأويل تعارض مع قصد المؤلف تأويل 
فاسد، وبھذا تصبح وظيفية التأويل ھي السعي Eكتشاف قصد المؤلف، واعتباره محددا 

)١(للتأوي�ت المقبولة
.   

  :  أما مسالة عّد الكناية من المجاز ، فقد كان لعلماء الب�غة فيھا ث�ثة آراء

ذھب إلى عّد الكناية من الحقيقة، ومن الذين قالوا بھذا الرأي فخر الدين : ا�ولالرأي 
وبيانه أّن الكناية، عبارة عن أن تذكر : " الرازي، فقد أنكر أن تكون الكناية من المجاز، فقال

وجب أن وإذا كانت تفيد المقصود بمعنى اللفظ ، . لفظةً وتفيد بمعناھا معنى ثانيا، ھو المقصود
" يكون معناه معتبرا، وإذا كان معتبرا فما نقلت اللفظة إليه عن موضوعھا ف� يكون مجازا

)٢( ،
ف�ن كثير الرماد، فأنت تريد أن تجعل كثرة الرماد دلي�ً على : إذا قلت: " وقد أوضح ذلك بقوله

في إفادة كونه  فأنت قد استعملت ھذه ا�لفاظ في معانيھا ا�صلية ، ولكّن غرضك. كونه جوادا
كثير الرماد، معنًى ثاٍن يلزم ا�ول، وھو الجواد، وإذا وجب في الكناية اعتبار معانيھا ا�صلية، 

"لم يكن مجازا أص�
)٣(

، )٤(ومن الذين قالوا بھذا الرأي أيضا الشيخ عز الدين بن عبد الس�م. 
)ھـ٧٣٣(والنويري 

)ھـ٧٧٣( ، والسبكي)٥(
)٦(

.  

وقد ذھب إلى ھذا الرأي : الكناية حالة وسط بين الحقيقة والمجاز عدّ : الرأي الثاني
" لفظ أريد به Eزم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ: الكناية: " قال  إذ القزويني ،الخطيب 

)٧( ،
"

طويل القامة ، وف�نة نؤوم : قولك ف�ن طويل النجاد أي : " قد أوضح ذلك بقوله ، و)٧(
، و E يمنع .. ر محتاجة إلى السعي بنفسھا في إص�ح المھماتمرفھة مخدومة، غي: الضحى أي

"أن يراد مع ذلك طول النجاد، والنوم في الضحى من غير تأول
)٨(

وعلل الدسوقي القول . 
أما أنھا ليست حقيقة، فUنھا :" بإخراج الكناية بناًء على أنھا واسطة، E حقيقة وE مجاز،  فقال

وأما أنھا ليست مجازا، فUنه اشترط فيه . والكناية ليست كذلكاللفظ المستعمل فيما وضع له، 
"القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة، والكناية ليست كذلك، ولھذا أخرجھا من تعريف المجاز

)٩(
 .  

فقد ذھب أكثر علماء البيان من القدماء إلى : القول بأن الكناية من المجاز: الرأي الثالث
)١٠(ھذا القول

: " وممن ذھب إلى ھذا الرأي ابن رشيق القيرواني، فقد أشار إلى ذلك بقوله  .

وأما كون التشبيه داخ� تحت المجاز، فUن المتشابھين في أكثر ا�شياء، إنما يتشابھان 
وكذلك الكناية في مثل قوله عز وجل ... بالمقاربة على المسامحة واEصط�ح E على الحقيقة 


	� �����((((م إخبارا عن عيسى ومري������� �	
������� �	
������� �	
��، كناية عما يكون ) ٧٥/المائدة ) }كانا يَأُْك�ِن الطَّعاَم  {:  ()))

                                       
وعلم .  ٧٧: تيري إيغلتن: ، و مقدمة في نظرية ا�دب ٣١ - ٣٠: روبرت شولز: السيمياء والتأويل: ينظر) ١(

  . ٢٨: عزة شبل: ، وعلم لغة النص النظرية والتطبيق ١١٤:فاندايك: النص مدخل متداخل اEختصاصات

  .١٦١: نھاية اgيجاز) ٢(

  .١٤٢: ماھر مھدي ھ�ل. د: فخر الدين الرازي ب�غيا: ينظر ، و١٦٢: المصدر نفسه )٣(

  .٣٠١/ ٢:  القرآنالبرھان في علوم : ينظر) ٤(

  .  ٥٢ / ٧: نھاية ا�رب في فنون ا�دب: ينظر) ٥(

  . ٢٠٧/ ٢: عروس ا�فراح) ٦(

  .٢٤١ :اgيضاح في علوم الب�غة) ٧(

  .المصدر نفسه والصحيفة نفسھا) ٨(

  . ٤/٢٦):  حاشية الدسوقي( شروح التلخيص ) ٩(

     ٣٧٥/ ١: الطراز: ينظر) ١٠(
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"اgنسانعنه من حاجة 
)١(

 .  

فإذا جعلوا : " ، ويفھم ذلك من قولهأيضا عبد القاھر الجرجاني ھذا الرأيوقد تبنى  
كن في إثباته للذي للكناية مزية على التصريح، لم يجعلوا تلك المزية في المعنى المكنى عنه، ول

E تتغير في أنفسھا، بأن يكنى عنھا  يثبت له، وذلك أنّا نعلم أّن المعاني التي يقصد الخبر منھا
بمعاٍن سواھا، ويُترك أن تذكر با�لفاظ التي ھي لھا في اللغة، ومن ھذا الذي يشك أّن معنى 

وكثرة رماد القدر، وتقدير طول القامة وكثرة القرى E يتغيران بأن يكنى عنھما بطول النجاد 
"التغيير فيھما يؤدي إلى أن E تكون الكناية عنھما ولكن عن غيرھما

)٢(
 .  

وذلك  اEستعارة،من  اً ومن الذين تبنوا ھذا الرأي أيضا ابن ا�ثير، الذي عـّد الكناية جزء
وأما الكناية فھي جزء من اEستعارة، وكذلك الكناية، فإنھا E تكون إE بحيث يطوى : " بقـوله

"المكنى عنه، ونسبتھا إلى اEستعارة نسبة خاص إلى عام 
)٣(

.  

وذلك  ،من المجاز االكناية نوعإذ عّد  وقد ذھب إلى ذلك أيضا يحيى ابن حمزة العلوي، 
"إعلم أن الكناية واٍد من أودية الب�غة، وركن من أركان المجاز: " بقوله

 إنّ : " ، وقال)٤(

قد يعبر عن قضاء  والعدول عن الحقيقة إلى المجاز، قد يكون �مر يرجع إلى المعنى وحده، 
الوطر من النساء بالوطء، وعن اgستطابة بالغائط، ويترك لفظ الحقيقة استحقارا وتنزھا عن 

ه هللا تعالى كتابه الكريم وخطابه الشريف عن التلفظ به، لما فيه من البشاعة و الغلظ ، وقد نزّ 
"مثل ھذه ا�مور، وعدل إلى المجازات الرشيقة لما ذكرناه

)٥(
 .  

، قال الدكتور شفيع )٦(الكناية ضربا من المجاز محدثون فقد ذھب أكثرھم إلى عدّ أما ال
يتبين لنا أّن الكناية تشارك المجاز في كونھا نمطا من التعبير يؤدي المعنى أداء غير " : السيد

مباشر، وتشاركه أيضا في وجود ع�قة بين المعنى الثاني للعبارة ومعناھا ا�ول، وقد كانت 
اركة في ا�مرين كفيلة باحتسابھا ضربا منه، وعدم استق�لھا بوصفھا أسلوبا ذا ھذه المش

"خاصية متميزة 
)٧(

 .  

ضرب من المجاز وليست تعبيرا حقيقيا، ما دام المعنى المراد منھا ليس ما " فالكناية اذاً 
فظ ، لع�قة يدل عليه ظاھر اللفظ ، وإنما ھو معنى آخر بعيد يھدي إليه المعنى اللغوي لظاھر الل

تربط بينھما، وإن كان ھذا المعنى اللغوي الذي يدل عليه اللفظ يمكن أن يراد به الحقيقة ، إذ 
"المدار في ھذا على المعنى المقصود، وھو المعنى البعيد، E على ما يدل عليه ظاھر اللفظ

)٨(
 .

له إلى المتلقي، وذلك بإثارة إذ إّن ا�ديب باستعماله التعبير الكنائي E يريد إE المعنى المراد نق
اEنفعاEت المناسبة في نفس المتلقي، لذلك فھو E يقصد بھذا التعبير الدEلة على المعنى 

ذلك فان التعبير  فض� عن. "البعيد"، بل يقصد الدEلة على المعنى المجازي "القريب"الحقيقي 
كالتعبير المجازي تماما، وھذا  ،ةوسالكنائي يجسد المعنويات والمجردات بصورة مادية محس

                                       
  .   ٢٦٨/ ١ :العمدة) ١(

  .   ٤٤٧: دEئل اEعجاز) ٢(

  .    ٥٥/  ٣ :المثل السائر) ٣(

  .   ٣٦٤/ ١ :الطراز) ٤(

  .  ٨١ـ  ١/٧٩ :الطراز)٥(

، ١٣٠ :شفيع الّسيد.د: رؤية ب�غية نقدية التعبير البياني ، و٢٥٥ :دراسة تاريخية فنية علم البيان: ينظر) ٦(
: وا�سس النفسية �ساليب الب�غة، ٨٥: خصائصه الفنية وب�غته العربية القرآن، ومجاز ١٧٤: وفنون ب�غية

  .٦٨: بيارغيرو: ، وعلم الدEلة١٢٧: القرآن، والصورة الفنية في ٢٨٨

  .   ١٣٠ :التعبير البياني) ٧(

  . ٢٨٨: ا�سس النفسية �ساليب الب�غة ) ٨(
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   .التجسيد للمعاني أدعى لتأكيدھا ورسوخھا في النفس

ّن ما وقع من اخت�ف بين الب�غيين في قضية عّد الكناية من المجاز، ھو فض� عن ذلك أ
إلى المعنى المتحصل من  الب�غيين نتيجة ل�خت�ف في زاوية النظر E غير، فقد نظر بعض

، "الحقيقي"د E يفھم المتلقي من النص إE معناه ا�ولي فق .فھم المتلقي دائرة من جھةالكناية 
وقد يحظى النص بمتلقٍ واعٍ ، له قدر كاٍف من الثقافة، التي تمكنه من فھم المعنى المجازي، 

يكون للنص دEلتان بحسب فھم المتلقي ، دEلة  ومن ھذه الجھة. الذي ھو المراد الحقيقي للنص
 .ھذه القضية من جھة قصد المتكلم ومراده ونآخر ب�غيونوقد عالج . دEلة مجازيةحقيقية و

، وبذلك تكون " المجازي " عند إنشائه النص، لم يكن مراده إE المعنى الثانوي  المتكلم فإن
  . ھي الدEلة المجازية E غير بنظرھم الدEلة المستفادة من التركيب الكنائي

ف في عّد الكناية من المجاز أو عدمه ھو زاوية النظر و ما وبذلك يكون سبب اEخت�
، عّدوا الكناية من جھة ما يفھمه المتلقي من المعنىينتج عنھا من دEلة، فالذين نظروا من 

وأما من نظروا إلى المعنى من . الحقيقة، وقال بعضھم بكونھا حالة وسط بين الحقيقة والمجاز
ا أّن المتكلم لم يكن يقصد من إنشائه ھذا التركيب سوى جھة مراد المتكلم وقصده، فقد رأو

، ولو كان يريد المعنى الحقيقي لذھب إلى تراكيبه التي تنتجه، و لما "المجازي"المعنى الثانوي 
  .نخلص إلى أّن الكناية ھي نوع من أنواع المجازوبذلك . تجشم اختيار التراكيب الكنائية

بذلك تتسع دائرة المجاز فإنّه من أنواع المجاز،  نوعان ثبت أن التشبيه والكناية وبعد ما 
  : ةاtتيلتشمل ا�نواع 

 Eالمجاز العقلي: أو  

  المجاز المرسل: ثانيا

  المجاز بالتشبيه: ثالثا

  المجاز باEستعارة: رابعا

  المجاز بالكناية: خامسا

مجازا بسبب فأما الذي يكون  المجاز تارة يكون في اgسناد ، وتارة يكون في الكلمة،و
اgسناد فھو العقلي، وأما المجاز في الكلمة، فھو يتنوع بين المجاز المرسل والتشبيه واEستعارة 

سواء كانت  إرادة المعنى المجازي، إلىوE غنى في الجميع عن القرينة الصارفة  والكناية،
ويمكن توضيح . يمع وجود ع�قة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز القرينة حالية أو لفظية،

  :ذلك في الشكل اtتي

  

  

  

  

المجاز

في الكلمة

الكناية ا�ستعارة التشبيه
المجاز 
المرسل

في ا�سناد

المجاز 
العقلي
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  املبحث األول

  ا�از العقلي              
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ھو إسناد الفعل أو ما في معناه ـ من اسم الفاعل واسم المفعول ـ إلى غير  :المجاز العقلي
)١(ن يكون اgسناد إلى ما ھو لهأما ھو له في الظاھر ، لع�قة مع قرينة تمنع من 

.   

وغالبا ما تكون القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة قرينة فكرية، تدركھا ا�ذھان ولو لم 
)٢(يأتِ في العبارة ما يدلُّ عليھا، وقد تكون قرينة لفظية أو حالية

 .  

وسمي ھذا النوع من المجاز عقليا؛ �نه يتوصل إليه بحكم العقل، فا�لفـاظ لم تنقل عن 
ا على ذاتھا بذاتـھا، والكلمات لم تجتز وضعھا في ا�صل إلى مقارب له أصلھا اللغوي، فدEلتھ

يستشعر بھذا المجاز عن طريق التركيب في العبارة واgسناد في الجملة، فھو  وإنماأو مشابه، 
دون النظر إلى لفظ من مستنبط من ھيأة الجملة العامة، ومستخرج من تركيب الك�م التفصيلي، 

)٣(معين أو صيغة منفردة
ومتى وصفنا بالمجاز الجملة من : " قال عبد القاھر الجرجاني. 

الكـ�م، كان مجـازا من طريق المعقول دون اللغـة، وذلك أن ا�وصاف ال�حقة للجمل من حيث 
ھي جمـل، E يصح ردھا إلى اللغة، وE وجه لنسبتھا إلى واضعھا؛ �ن التـأليف ھو إسنـاد فعل 

"، وذلك شـيء يحصل بقصد المتكلم إلى اسم، أو اسم إلى اسم
)٤(

.  

، وھو )٥(ويعد عبد القاھر الجرجاني أول من كشف النقاب عن ھذا النوع من المجاز
ه توصف به الجمل في التأليف واgسناد، وقد يسميه المجاز العقلي؛ نّ يسميه المجاز الحكمي؛ �

اgسناد المجازي؛ �نه  أوفھمه بطريق العقل، وقد يطلق عليه المجاز اgسنادي  إلى�نه يتوصل 
)٦(إنما يفھم في التركيب E في الكلمة

أمثلة على المجاز وقد أوضح عبد القاھر ذلك بإيراده . 

فََما  { :نھارك صائم، وليلك قائم ، ونام ليلي، وتجلى ھمي، وقوله تعالى: العقلي منھا قولھم

)٧(وقول الفرزدق). ١٦/: البقرة( }تَِجاَرتُھُمْ  َربَِحتْ 
 :  

ً     سقتھا ُخروٌق في المسامعِ لم تكن     )٨(ِع�طا
  وE مخبوطةً في المـ�غِم  

أنت ترى مجازا في ھذا كله، ولكن E في ذوات الكلم وأنفس ا�لفاظ، : " قال عبد القاھر
نھارك صائم، و ليلك قائم  :  أف� ترى انك لم تتجـوز في قولك. ولكن في أحكام أجريت عليھا

وكذلك ليس المجاز . أجريتھما خبرين على النھار والليل أن، ولكن في "قائم"و" صائم"في نفس 
tوھكذا الحكم في قوله . التجارة إلىنفسھا، ولكن في إسنادھا  "ربحت  "ية في لفظة في ا

أف� ترى أنّك . الخروق إلى، ولكن في أن أسندھا " سقتھا " ، ليس التجوز في " سقتھا خروق "
" صائم " E ترى شيئا منھا إE وقد أٌريد به معناه الذي وضع له على وجھه وحقيقته، فلم يرد بـ

                                       
، والبيان العربي دراسة  ٣٣٧: عبد العزيز عتيق. د: البديع  –البيان  –الب�غة العربية علم المعاني  :ينظر )١(

 ، و٢/٥٦١، ١/١٧٩: معجم الب�غة العربية، و٢٨٨: بدوي طبانة. د: تاريخية فنية في أصول الب�غة العربية

، وصناعة الكتابة علم البيان،  ٣/١٩٩: معجم المصطلحات الب�غية، و ١٤٧ :الكريم القرآناساليب المجاز في 
  .٣٧: رفيق خليل عطوي. د: المعاني، البديع

  .  ٢٩٥/ ٢: الب�غة العربية أسسھا وعلومھا وفنونھا) ٢(

  .  ٥٣: أصول البيان العربي :ينظر )٣(

  .  ٤٠٨:  أسرار الب�غة) ٤(

 .٥٤: أصول البيان العربي ، و٢٩: طه حسين. د: مقدمة نقد النثر ، و٣/٢٥٨: الطراز: ينظر) ٥(

،  ٩٦: ، وفنون ب�غية١/٢٣١: شروح التلخيص ، و ٣٧١: ، وأسرار الب�غة ٢٩٣: اgعجازدEئل : ينظر) ٦(
 .٥٤: و أصول البيان العربي 

 .، والبيت ليس في الديوان  ٢٩٣: اgعجازدEئل ) ٧(

 .٧/٣٥٣،) علط ( مادة  :اللسان: وسمھا بالع�ط وھي صفحة العنق أو حبل في عنق البعير: ع�ط الناقة) ٨(
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"غير السقي" سقت " غير الربح وE بـ  "ربحت "غير القيام وE بـ" قائم"الصوم وE بـغير 
)١(

 .  

وقد تابع الجرجاني على ھذه التسمية أكثر من جاء بعده من علماء الب�غة ومنھم 
"المجاز إما أن يكون داخ� في اgثبات أو في المثبت أو فيھما جميعا: " الرازي، الذي قال

)٢( ،

َو إِذا تُلِيَْت َعلَْيِھْم آياتُهُ زاَدْتھُْم  {: ما وقع في اgثبات قوله تعالى: " وقد أوضح ذلك بقوله

َحتَّى إِذا {: ، وقوله) ٢/الزلزلة( }َو أَْخَرَجتِ ا�ْْرُض أَْثقالَھا{: وقوله... ، )٢/ا�نفال( }إِيمانا

 ًEثِقا ً  }فَما َربَِحْت تِجاَرتُھُْم َو ما كانُوا ُمْھتَِدينَ {: وقوله.. ،)٥٧/ا�عراف( }أَقَلَّْت َسحابا

غير الفاعل؛ �ّن اtيات E تزيد  إلى، فھذه ا�فعال في جميع ھذه المواضع، مسندة )١٦/ البقرة(
)٣(وقول الشاعر.. العلم ، وE ا�رض تخرج ا�ثقال 

 :  

  العشيرُّ ـرُّ الغداة ومـك ر           ـأشاب الصغير وأفنى الكبي

فالمجاز واقع في إثبات الشيب فع�ً لكّر الغداة ومّر العشي؛ �نه فعل هللا عز وجل في 
"الحقيقة

)٤(
 .  

ھو الك�م المفاد به خ�ف ما عند : " وأما السكاكي فقد ذكر تعريف المجاز العقلي بقوله
أنبت الربيع : المتكلم من الحكم فيه، لضرب من التأويل، إفادة للخ�ف E بواسطة وضع، كقولك

البقَل، و شفى الطبيُب المريَض، وكسا الخليفةُ الكعبةَ، وھزم ا�ميُر الجنَد، وبنى الوزير 
"القصرَ 

)٥( E نفة الذكر ليس ھو الفاعل الحقيقي، فالربيعtوقد أراد بذلك أّن الفاعل في الجمل ا ،
 عز وجل، والخليفة E E ينبت البقل، وE الطبيب يشفي المريض، وإنما الفاعل الحقيقي ھو هللا

يكسو الكعبة بنفسه، وإنما الذي يكسوھا الصناع المختصون بأمر منه، وE ا�مير يھزم الجند 
ولم يلبث . بنفسه، بل يقوم جنوده بأداء ھذه المھمة، وE الوزير يبني القصر بنفسه، بل البناؤون

ھذا كله تقرير : "مكنية، إذ قالال اEستعارةالسكاكي حتى أنكر وجود المجاز العقلي، وعّده من 
وإE فالذي عندي ھو نظم ھذا النوع في سلك .. للك�م في ھذا الفصل بحسب رأي أصحابنا، 

"اEستعارة بالكناية
)٦(

.  

ھذا النوع  وأما القزويني فقد خالف السكاكي في رؤيته، وتابع العلماء الذين سبقوه، بعدِّ 
و إسناد الفعل، أو معناه، إلى م�بس له، غير ما ھو له، ھ: " من المجاز عقليا، وقد عّرفه بقوله

" بتأول
)٧(

  . ، ثم فّصل القول في ھذه الم�بسات أو ما يسمى ع�قات المجاز العقلي 

ويعد المجاز العقلي بنظر الدارسين طريقا من طرق اgبداع البياني، تدفع إليه الفطرة 
ال الحيل المختلفة للتعبير عّما في النفس من اgنسانية المزودة بالقدرة على البيان ، واستعم

                                       
 . ٢٩٤: اgعجازدEئل ) ١(

 .٨٩: نھاية اgيجاز )٢(

ھو . الصلتان العبدي ، من بني محارب ابن عمر من عبد القيس ) أو خبيئة(ھو قثم بن خبيّة : الشاعر) ٣(
ھو شاعر حكيم ، مشھور خبيث، وھو صاحب : قال فيه اtمدي. معاصر جرير والفرزدق ، كان يحكم بينھما 

: ختلف في أسماء الشعراءالمؤتلف والم: ينظر. ھـ  ٨٠توفي نحو ...أشاب الصغير : القصيدة التي أولھا 

  . ٤٩١: ابن قتيبة: ، والشعر والشعراء١٨٦/ ١: اtمدي

 .٨٩: نھاية اgيجاز )٤(

 .٣٩٣: مفتاح العلوم )٥(

 .٤٠٠: المصدر نفسه) ٦(

 .٣٢: اEيضاح في علوم الب�غة: ينظر) ٧(
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وليس المجاز العقلي مجرد ت�عب بالك�م، بل ھو حركاٌت ذھنية تصل . معاٍن تريد التعبير عنھا
بين المعاني، وتعقد بينھا روابط وع�قات فكرية تسمح للمعبر الذكي اللّماح أن يستعمل العبارة 

من المعاني ليدّل بھا على معنًى آخر، يمكن أن  التي تدّل في اصط�ح التخاطب على معنًى
)١(يفھمه المتلقي بالقرينة اللفظية أو الحالية

.  

وتكمن ب�غة المجاز العقلي فيما يفيده من المبالغة في التعبير وإيجاز القول وإثارة 
نه يفتح أمام المتكلم الميدان للتفنن في إ ثمغير فاعله الحقيقي،  إلىالخيال، عندما يسند الفعل 

، فھو )٢(إليهالقول، وتلوين العبارة، وإخضاع الك�م لما يريد، وتشكيل البناء حسبما يھدف 
"وفن من فنون اgيجاز في القول، ضرٌب من التوسع في أساليب اللغة"

)٣(
.  

إّن استعمال التراكيب في تأدية الدEEت المجازية خاضع لوجود ع�قات تسوغ وجه و
ا�مر الذي يقع به اEرتباط بين " و تعرف الع�قة بأنھا . استعمال التركيب في المعنى المجازي

"الثاني إلىالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، فيصح اEنتقال من ا�ول 
)٤(

وقد توسع علماء . 
)٥(ةالب�غ

في إيراد مسوغات ھذه الع�قة، وأسھبوا في ذكر التخريجات المنطقية والنحوية،  
)٦(حتى بلغوا بذلك حّد اgفراط ، مما ذھب برونق ھذه الع�قة المتينة وبھائھا

.  

  :ومن الع�قات التي وردت في حكم نھج الب�غة ما يأتي

غير  إلىالسبب، أي إسناد الفعل  إلىوھي بناء الك�م للفاعل وإسناده  :السببية: أو�
��� �����((((    علي مثال ذلك قول اgمام و. فاعله الحقيقي؛ �ّن المسند إليه كان سببا في حدوث الفعل����� �������� �������� ���((((     :

ْت بِاْلفََرائِضِ (( ))Eَ قُْربَةَ بِالنََّوافِِل إَِذا أََضرَّ
 )٧(

.  

ْت بِاْلفََرائِضِ " إذا تأملنا النص نجد أّن في قوله  مجازا عقليا، إذ أسند الفعل " أََضرَّ
تضر، وإنما الذي  ، مع أنھا في حقيقة ا�مر E"النََّوافِلِ "  العائد إلى ضميرال إلى" أضرت"

بالفرائض، وE يقتصر  اgتيان فييضر ھو اEشتغال بھا، وقضاء الوقت في أدائھا، فيؤثر ذلك 
المقصود بالفرائض والنوافل في النص على الصلوات، بل يشمل كل ما يعد فريضة ونافلة، كما 

بھا، وترك الزكاة الواجبة، ولما كان  اgتيانإذا اشتغل اgنسان بالصدقة المستحبة، وأسرف في 
من " النوافل"ضمير  إلىاEشتغال بالنوافل سببا في ترك الفرائض، أسند اgضرار بالفرائض 

  .غير ما ھو له ، والع�قة ھي السببية إلىالشيء  إسناد

��� �����((((    ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���))َكْم ِمْن أَْكلٍَة َمنََعْت أََكَ�تٍ : ((     ))))
 )٨(

.  

، وھو ليس " أَْكلَةٍ "  العائد إلى ضميرال إلى" َمنََعتْ " ي�حظ في ھذا النص إسناد الفعل 
ما ينتج عنھا وما يترتب عليھا من ا�مراض،  وإنماإسنادا حقيقيا ؛ �ّن ا�كلة E تمنع بذاتھا ، 

ولما كانت ا�كلة سببا في حصول المرض . من تناول كثير من ا�ك�ت اgنسانھو الذي يمنع 
                                       

  .٢٢٥/ ٢: الب�غة أسسھا وعلومھا وفنونھا : ينظر) ١(

  .٩٠/ ١: عبد الفتاح بسيوني بسيوني. د: علم المعاني) ٢(

 ٢٩٧:احمد مصطفى المراغي. د: علوم الب�غة البيان والمعاني والبديع) ٣(

  .٣٥٠:  عبد العزيز عتيق. د :البديع –البيان  - علم المعاني  في الب�غة العربية) ٤(

: القرآن، و البرھان في تفسير ٢٣٦ - ١/٢٣٥: ، و شروح التلخيص ٣٢:اgيضاح في علوم الب�غة: ينظر) ٥(

  .٤٩٤: القرآن، واgتقان في علوم  ٢٥٨ -  ٢/٢٥٦

  .١٣٢: خصائصه الفنية وب�غته العربية القرآنمجاز : ينظر) ٦(

  .٤٧٥: نھج الب�غة) ٧(

  .٥٠١: المصدر نفسه )٨(
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  .ازا مج" ا�كلة"ضمير  إلىالمانع من كثير من ا�ك�ت، أسند الفعل 

��� �����((((    ومنه قوله����� �������� �������� ���ْنَساِن بَْضَعةٌ، ِھَي أَْعَجُب َما فِيِه َو َذلَِك  لَقَدْ : ((     )))) ِgُْعلَِّق بِنِيَاِط ھََذا ا

َجاُء أََذلَّ  َمُع، َو هُ الطَّ اْلقَْلُب، َو َذلَِك أَنَّ لَهُ َمَوادَّ ِمَن اْلِحْكَمِة َو أَْضَداداً ِمْن ِخَ�فِھَا فَإِْن َسنََح لَهُ الرَّ
))إِْن ھَاَج بِِه الطََّمُع أَْھلََكهُ اْلِحْرصُ 

 )١(
 .  

أَْھلََكهُ  "وفي قوله " أََذلَّهُ الطََّمعُ  "في قوله  اgسناد النص نجد أنّ ھذا تدبرنا  إذا
الذي ھو " الطََّمع"  إلى" أََذلَّ "أسند الفعل  ا�ولى، ليس إسنادا حقيقيا، ففي الجملة "اْلِحْرصُ 

"منفعة ممن يستبعد وقوع تلك المنفعة منهتوقع "
، وھو E يذل اgنسان بذاته، بيد أنّه لما كان )٢(

أن يحط من  إلىيجعل اgنسان راجيا ما في أيدي الناس من ا�موال والحاجات، فيؤدي به ذلك 
" َمعالطَّ "  إلى" أََذلَّ "قدره، فيتواضع لمن E يستحق ذلك، فيكون فيه إذEل لنفسه، أسند الفعل 

  .غير ما ھو له، والع�قة ھي السببية إلىمن إسناد الفعل 

شّدةُ اgِرادة و " الذي ھو " اْلِحْرص"  إلى" أَْھلَكَ "أسند الفعل  إذومثله الجملة الثانية، 
َره إِلى المطلوب "الشَّ

، بل ھو سبب في سعي اgنسان، مع أن الحرص ليس ھو الذي يھلك )٣(
تكون نتيجته الھ�ك  مّ وراء مطامعه، فينسى نفسه والغاية التي خلق من أجلھا، ومن ثّ  اgنسان
غير ما ھو له،  إلىمن إسناد الفعل " اْلِحْرص"  إلى" أَْھلَكَ "فيكون إسناد الفعل . المحتوم

  .والع�قة ھي السببية

الزمان، أي إسناد الفعل أو معناه  إلى وإسنادهأي بناء الك�م للفاعل  :الزمانية: ثانيا
��� �����((((     للزمان، لمشابھته الفاعل الحقيقي في م�بسة الفعل لكل منھما ، وذلك كقول اgمام علي����� �������� �������� ���((((    

ُب اْلَمنِيَّةَ، َو يُبَاِعُد اْ�ُْمنِيَّةَ، َمْن ظَفَِر : (( ُد اtَْماَل َو يُقَرِّ ْھُر يُْخلُِق اْ�َْبَداَن َو يَُجدِّ بِِه نَِصَب، َو الدَّ
))َمْن فَاتَهُ تَِعبَ 

 )٤(
.  

ُب ،  َو يُبَاِعُد  " ا�فعالي�حظ في ھذا النص إسناد  ُد ، َو يُقَرِّ إلى ضمير " يُْخلُِق ، َو يَُجدِّ
ّن الدھر E يخلق، وE يجدد، وE يقرب، إغير ما ھو له ، إذ  إلىوھو من إسناد الفعل " الدھر" 

 Eمال ويقرب المنية وtيبعد، فالدھر ليس ھو الفاعل الحقيقي؛ �ّن الذي يُخلق ا�بدان ، ويجدد ا
ويباعد ا�منية، ھو حوادث الدھر، والمصائب واEبت�ءات التي تصيب اgنسان فيه ، لذا إسناد 

  .الفعلھو زمان  إليهلذلك أن المسند  غالدھر على جھة المجاز العقلي والمسوّ  إلى ا�فعالھذه 

��� �����((((    ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���، يََعضُّ اْلُموِسُر فِيِه َعلَى ))٥يَأْتِي َعلَى النَّاسِ َزَماٌن َعُضوضٌ : ((     ))()

)) َما فِي يََدْيِه، َو لَْم يُْؤَمْر بَِذلِكَ 
 )٦(

.  

ليس إسنادا حقيقيا ، فقد " َزَماٌن َعُضوضٌ  "إذا تأملنا ھذا النص نجد أّن اgسناد في قوله 
، وإنما الذي مع أّن الزمان E يعضّ " الزمان"ضمير  إلىمسندا " عضوض"جاء الوصف 

غير ما ھو له ، والذي سّوغ ذلك أّن  إلى" عضوض"الوصف أسند يعض حوادث الزمان، لذا 

                                       
  .٤٨٧: نھج الب�غة )١(

 .٢٧٢/ ١٨: ابن ابي الحديد: شرح نھج الب�غة) ٢(

 . ١١/ ٧ ،)حرص(مادة  :العربلسان ) ٣(

  .٤٨٠: نھج الب�غة) ٤(

ھم من جھة ضيق ؤعلى الناس كأنه يعّضھْم، فھو ُملِحٌّ على أَھله بما يَُسو أَي َكلِبٌ  :ٌن َعُضوضٌ اَزمَ  )٥(
   . ١/٧٢٢، )كلب(مادة  ، و ١٨٨/ ٧ ،)عضض(مادة  :لسان العرب: ينظر. المعاش

  .٥٥٧: نھج الب�غة) ٦(
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  .المسند إليه زمان الفعل

��� �����((((    َو منه قوله����� �������� �������� ���)) َكثِيٌر َصْمتُهُ، َمْشُغوٌل َوْقتُه .....: )) فِي ِصفَِة اْلُمْؤِمن    (())
)١(

.  

 ، وھو ليس إسنادا حقيقيا؛ �ّن الوقت E"َوْقتُه"  كلمة إلى" َمْشُغولٌ " فقد أسند الوصف 

ا كان الوقت ھو الظرف يوصف بأنه مشغول، وإنما الذي يكون مشغوE ھو المؤمن، ولكن لمّ 
  .المحيط بالفعل أسند إليه على جھة المجاز

سند إلى المفعول به الحقيقي، وقد جاء في قول أوذلك فيما بني للفاعل و :المفعولية: الثاث
��� �����((((    اgمام����� �������� �������� ���ْسَ�ِم إEَِّ  القرآنيَأْتِي َعلَى النَّاسِ َزَماٌن، Eَ يَْبقَى فِيِھْم ِمَن : (( )))) ِgَْرْسُمهُ، َو ِمَن ا َّEِإ

))اْسُمهُ، َو َمَساِجُدھُْم يَْوَمئٍِذ َعاِمَرةٌ ِمَن اْلبِنَاِء، َخَراٌب ِمَن اْلھَُدى
 )٢(

.  

ليس على " َمَساِجُدھُْم يَْوَمئٍِذ َعاِمَرةٌ ِمَن اْلبِنَاءِ " ي�حظ في ھذا النص أّن اgسناد في قوله 
مع أّن المساجد E تعمر " َمَساِجُدھُمْ "ضمير  إلى" َعاِمَرةٌ "إذ أسند الوصف  جھة الحقيقة،

وإّن الذي سّوغ إسناد . غيرھا، بل ھي معمورة بغيرھا، فاgنسان ھو الذي يعمرھا بالبناء
، فاgسناد في المعنى مفعول بهالأّن المسند إليه ھو " َمَساِجُدھُمْ "ضمير  إلى" َعاِمَرةٌ "الوصف 

  .ازي ع�قته المفعوليةھنا مج

��� �����((((    ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���اِر َرْھٌن َعلَى َخَرابِھ: ((     )))) ))ااْلَحَجُر اْلَغِصيُب فِي الدَّ
 )٣(

 .  

وصف " اْلَغِصيبُ " ، مع أّن "الحجر"ضمير  إلى" اْلَغِصيبُ "في ھذا النص أسند وصف 
للفاعل، وھو يدّل على وجود الصفة في صاحبھا على جھة الثبوت، فالمحصل أن الغصب ثابت 
للحجر على جھة الدوام، والحال أن الحجر E يغصب، بل يقع عليه الغصب، فيكون مغصوبا، 

إسناد " الحجر" ضمير  إلى" ِصيبُ اْلغَ " إسناد وصف إّن وھو المراد للمتكلم في ھذا النص، لذا 
  .ھو مفعول به في المعنى لوصف الغصيب إليهمجازي والمسّوغ له أّن المسند 

يتضح من النصوص السابقة أّن المجاز العقلي كان يمثل أداة فاعلة من أدوات البيان في 
ه في صياغة في الك�م، له أھميت و دEلية حكم نھج الب�غة، وقد كان وجوده يمثل ضرورة فنية

التراكيب، بصورة تحدث خرقا في ا�طر التعبيرية، ما يستدعي إثارة ذھن المتلقي، والتأثير في 
  .نفسه

  

  

  

  

  

  

  

                                       
  .٥٣٣: نھج الب�غة )١(

  .٥٤٠: المصدر نفسه )٢(

  .٥١٠: المصدر نفسه) ٣(
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  الثانياملبحث 

   رسلا�از امل             
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ھو ما استعملت فيه ا�لفاظ في غير معناھا ا�صلي، لم�حظة ع�قة : المجاز المرسل
)١(مع قرينة دالة على عدم إرادة المعنى الوضعي غير المشابھة

و يتحقق ھذا النوع من المجاز  .
، مع وجود قرينة تمنع المجازي، والمعنى  الحقيقيعند وجود ع�قة ونوع ارتباط بين المعنى 

  . من أن يكون المراد باللفظ معناه الحقيقي 

يج�ري عل�ى ا�لف�اظ ، ي�تم ف�ي ّن التغي�ر ال�ذي � ؛جاز لغوياموإنما سمي ھذا  النوع من ال
فاللفظ ھو اللفظ ، والمعنى لذلك اللفظ لغة المعنى نفس�ه، إE أن�ه ف�ي " نطاق ما دلت عليه اللغة، 

دEلته الثانوية حينما ي�راد ب�ه المج�از، نج�ده ق�د انتق�ل بتط�ور ذھن�ي، وبتص�ور متب�ادر إلي�ه ف�ي 
إنما بقـي على م�ا ھ�و علي�ه، وق�د كان�ت السياق، فھو في حالته ا�ولى لم يتغير معناه الحقيقي، و

القـرينة ھي الصارفة عن ھذا المعنى إلى سـواه في اEستعمال المجازي، س�ـواء كان�ت الق�ـرينة 
"حالية أو مقالية 

)٢(
.  

وسّمي ھذا النوع مرس�؛ �ّن اgرسال في اللغة اgط�ق، والمجاز اEستعاري مقيّد 
إنما سمي مرس� : وقيل. والمرسل مطلق من ھذا القيد ،بهباّدعاء أّن المشبّه من جنس المشبّه 

gرساله عن التقييد بع�قة مخصوصة بل رّدد بين ع�قات بخ�ف المجاز اEستعاري فإنّه 
"بع�قة واحدة وھي المشابھة

)٣(
 .  

وعند اEط�ع على التراث اللغوي والب�غي الذي خلّفه الدارسون العرب، نجد أنّھم قد 
المجاز المرسل، وإن لم يحددوا المصطلح بالصورة التي عرفت فيما بعد، إE أن عرفوا 

  .دراستھم للقران الكريم وك�م العرب كانت زاخرة بالم�حظات التي تبين معرفتھم بھذا الفن

عد أبو عبيدة أقدم من أشار إلى ھذا النوع من المجاز، وكان ذلك من خ�ل تحليله ويُ 
"القرآنمجاز "ي كتابه ية فالقرآنبعض اtيات 

)٤(
ابن قتيبة قد أطلق مصطلح نجد أّن  و .

يستعيرون الكلمة فيضعونھا مكان " اEستعارة على المجاز المرسل، فذكر أّن العرب كانوا 
من [الكلمة؛ لتقارب ما بينھما، أو �ّن إحداھما سبب لUخرى، فيقولون للمطر سماء؛ �نه 

ما به ِطْرق، أي ما به قوة، : ه بالندى ينبت، ويقولونندى؛ �نّ ينزل، ويقولون للنبات ] السماء
"وأصل الطرق الشحم، فيستعيرونه مكان القوة؛ �ّن القوة تكون عنه

)٥(
يومئ إلى  ھذافك�مه . 

)٦(ع�قتين من ع�قات المجاز المرسل
فيقولون : " المجاورة، وذلك ظاھر من قوله: أوEھما: 

ويقولون : " السببية وذلك واضح من قوله: ، وثانيتھما"ينزل] ءمن السما[للمطر سماء؛ �نه 
  ." للنبات ندى؛ �نه بالندى ينبت

ولم يشھد بحث المجاز المرسل تطورا عند من جاء بعد ابن قتيبة، فقد بقيت صورته عند 
أبي ھ�ل العسكري، غير محددة المعالم وE واضحة الم�مح، فلم يضف جديدا إلى تحديد ماھية 

                                       
، و خص�ائص ٩٤: ، و التعبي�ر البي�اني  ٣١٠/ ١: ، و معجم الب�غة العربية ٢٥٢: جواھر الب�غة: ينظر) ١(

  .٢٠٨: محمد الھادي الطرابلسي: ياتا�سلوب في الشوق

  . ٥١: أصول البيان العربي) ٢(

، ومعج����م ٤/٢٩: ، ش����روح التلخ����يص٣٦٢: فت����اح العل����وم ، وم٤٠٢ - ٤٠١: الب�غ����ةأس����رار : ينظ����ر) ٣(
،  ومج��از  ٥٠: ، وأص��ول البي��ان العرب��ي  ٢٣٢: ، و الص��ور البياني��ة٥٩٥: المص��طلحات الب�غي��ة وتطورھ��ا

  .١٤٤: خصائصه الفنية وب�غته العربية القرآن

المج��از المرس��ل ف��ي لس��ان الع��رب Eب��ن : ، و ينظ��ر٣٠٤، ٢/١٣٢، ١٨٦، ١/٣٦: الق��رآنمج��از : ينظ��ر) ٤(
  .١١: أحمد ھنداوي. د: منظور دراسة ب�غية تحليلية

 .٣٠٢: القرآنتأويل مشكل ) ٥(

 .١٥: المجاز المرسل في لسان العرب Eبن منظور دراسة ب�غية تحليلية: ينظر) ٦(
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وقد اكتفى ببعض ا�مثلة واgشارات التي يلحظ فيھا أنه . جاز المرسل وتمييزه عن اEستعارةالم
  .وھو بذلك يكرر ما ذكره ابن قتيبة  ،)١(يعد المجاز المرسل من قبيل اEستعارة

وھكذا الحال عند القاضي عبد الجبار، الذي لم يتحدد لديه المصطلح، بيد أنّه سلط الضوء 
، مما أسھم في تحديد ، وذكر ا�مثلة التي توضحھاقات المجاز المرسلعلى طائفة من ع�

)٢(مدلول ھذا النوع من المجاز
.  

 صورةعنده ب اتضحقد  المجاز المرسلوعندما نصل إلى عبد القاھر الجرجاني نجد أن 

ميّزه عن غيره، فقد فّرق بين حقيقة المجاز المرسل وبين حقيقة اEستعارة، وأوضح ذلك من ت
خ�ل بيان أن اEستعارة قائمة على أساس ع�قة المشابھة، وأما المجاز المرسل ف� يقوم على 
أساس المشابھة، بل تتعدد ع�قاته وتتنوع صنوفھا وأشكالھا، على حسب نوع اEرتباط 

.)٣(وقد ذكر أمثلة كثيرة توضح ذلك ،والم�بسة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي
 .  

)٤(فقد ذكر بعض الباحثين وأما السكاكي
، وقد )٥(ه أول من أطلق تسمية المجاز المرسلأنّ  

)٦(وصرح باسم بعضھا هوقد عرض لبعض ع�قات
 .  

السكاكي في  فيه تابعالذي  نجد أنّه قد صرح بموقفه الخطيب القزوينيوعندما نصل إلى 
من ع�قاته، وذكر طائفة فقد ذكر المجاز المرسل صريحا فعّرفه التسمية والتعريف معا، 

)٧(وأوضحھا با�مثلة
.  

، )٨(المجاز اgفرادي هفسميا من سبقھما في التسمية، الزركشي ابن الزملكاني و قد خالفو
" المجاز في المفرد "ذكر السيوطي ھذا النوع من المجاز تحت عنوان  ، و)٨(اgفرادي

)٩(
.  

 ،العربيةوقد كثر استعمال المجاز المرسل في لغة العرب؛ فھو من الوسائل المھمة في 
في ابتكار المعاني الجديدة، وھو من ا�دوات الفاعلة لدى المبدعين في خرق ا�طر اللغوية 
المتعارفة، وخلق اللغة الساحرة والمؤثرة، التي تجعل المتلقي يسيح في آفاق الخيال للوصول 

بلذة بسھولة، إE بعد عناء فكري، يجعله يشعر معه  إليھاإلى المعاني المقصودة، ف� يصل 
مضافا إلى ما يحققه المجاز المرسل من جمال ا�سلوب وروعة التعبير،  .الوصول إلى المعاني

الذي يفسح لUديب حرية الحركة في اختيار ألفاظه، وما ينسجم وا�فكار التي يروم أن يعبر 
  .عنھا، لتحقيق مساحة واسعة من ا�غراض التي يھدف إليھا ا�ديب في ك�مه

للفظ في معنى آخر غير المعنى الذي استقر له في عرف اللغ�ويين ، E ي�تم إّن استعمال او
كيفما اتفق ، وإنما ي�حظ دائما أّن ھناك ارتباطا ب�ين المعن�ى ال�ذي انتقل�ت من�ه الكلم�ة والمعن�ى 

                                       
 .٢١٢،  ٢١١:كتاب الصناعتين: ينظر) ١(

 .٣٣٢- ٣١٥: عبد الفتاح Eشين. د: ي عبد الجبارفي آثار القاض القرآنب�غة : ينظر) ٢(

  .٤٠٥ - ٤٠١: أسرار الب�غة: ينظر) ٣(

، ومعج�م المص�طلحات الب�غي�ة ٤٤١:محم�د أب�و موس�ى. د: ية ف�ي تفس�ير الزمخش�ريالقرآنالب�غة : ينظر٤) 
  .١٤٤ :خصائصه الفنية وب�غته العربية القرآن،  و مجاز ٦٤: ، و أصول البيان العربي٥٩٥: وتطورھا

 . ولم أعثر على ما يؤكد ذلك في كتابه مفتاح العلوم) ٥(

  .٣٦٥: مفتاح العلوم: ينظر٦) (

 .٧٣ - ٧٢: ، و التلخيص في علوم الب�غة٢١١-  ٢٠٥:  اgيضاح في علوم الب�غة) ٧(

 .٢٥٨/ ٢: القرآنالبرھان في علوم : ينظر) ٨(

 .١/١٨٧: اEقران ، ومعترك  ٤٩٥: القرآناEتقان في علوم : ينظر) ٩(
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)١(الذي انتقلت إليه ، وھذا اEرتباط أو الع�قة ھو ا�ساس الذي يحكم عملية التغيير في الدEل�ة
 .

)٢(س��ع الب�غي��ونوق��د تو
الوج��وه، الت��ي تس��ّوغ اس��تعمال الكلم��ات ف��ي  ف��ي اس��تخراج الع�ق��ات و 

، و ھ�و م�ا ي�ذھب )٣(، حت�ى بل�غ ح�ّد التف�ريط المتعم�د بم�ا E مس�ّوغ ل�ه ب�غي�ا معانيھا المجازي�ة
  . روعة المجاز  بجمال ا�سلوب و

إّن النظرة التي تعطي للتراكيب حيويتھا فتج�ود بالمع�اني، ھ�ي عن�دما يك�ون الھ�دف ھ�و  
أم�ا  ،تحليل الصور، والتعرف على مس�اراتھا، واستش�فاف أنف�اس مب�دعيھا، واس�تنطاق دEEتھ�ا

وضع تلك التراكيب في قوالب معينة تحت مصطلحات العلل، فھو بمثابة الحج�ر عل�ى معانيھ�ا، 
)٤( والكتم �نفاسھا

يخ�رج ال�نص ع�ن ذائقت�ه ا�دبي�ة ودائرت�ه الفني�ة، تص�يدا "ومن ثَمَّ فإّن ذل�ك . 
"لمعاٍن قد E تراد، ووجوه قد E تستحسن، وع�قات قد E تستصوب

)٥(
 .  

والذي ينبغي أن يكون ھو أن E تقصد تلك الوج�وه والع�ق�ات إE بمق�دار م�ا يخ�دم الغاي�ة 
  .زي، وھي حصول الفھم والتأثيرالتركيب المجا ئنشالتي من أجلھا أُ 

و لم تخل حكم نھج الب�غة من استعمال ھذا الفن الب�غي ، وتوظيف جملة م�ن ع�قات�ه، 
��� �����((((    للوصول إلى الغاية السامية التي يطلبھا اgمام علي����� �������� �������� ���في نصوصه، وھي إيص�ال الفك�رة      ))))

وھ��ذا الھ��دف يتطل��ب اختي��ار ألط��ف . الص��افية، ل��ت�مس ال��روح وتح��دث تغيي��را ف��ي حركتھ��ا
  . ا�ساليب، وأكثرھا تأثيرا في المتلقي، والمجاز المرسل واحد منھا

  :أما ع�قات المجاز المرسل التي وردت في حكم نھج الب�غة فھي

المسبب ، كإط�ق لفظ اليد في معاني  وأريدذكر لفظ السبب  وذلك فيما إذا: السببيّة. أو� 
Eَ يَْصُدُق إِيَماُن َعْبٍد ، َحتَّى يَُكوَن بَِما فِ�ي : ((     ))))��� ���ـ�� ��� ���ـ�� ��� ���ـ�� ��� ���ـ�� ((((    النعمة أو القدرة والقوة، مثل قول اgمام

ِ ، أَْوثََق ِمْنهُ بَِما فِي يَِده  ))يَِد هللاَّ
)٦ (

.  

ذ إّن م�ن إالتي دلت على الملك والق�درة والعط�اء، " د ي" فالمجاز في ھذا النص في كلمة 
حتّى يكون أوثق بما في يد ّهللا منه بم�ا ف�ي  ،كمال إيمان اgنسان حسن الرجاء ّ� و التوّكل عليه

ال�ذي تك�ون الي�د س�ببا  ،والوثوق E يكون بما في اليد ، بل يكون في الملك والقدرة والعط�اء. يده
  .فاستعمال اليد في الدEلة على المعنى المتقدم مجاز ع�قته السببية. في وجوده

إَِذا ُحيِّي�َت بِتَِحيَّ�ٍة : ((    ))))��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((    اgم�اموقد تستعمل اليد للدEلة على معنى آخر كما في قول 

ِديَْت إِلَْي���َك يَ���دٌ  َن ِمْنھَ���ا، َو إَِذا أُْس��� يِّ بِأَْحَس��� َع َذلِ���َك  فََح��� ُل َم��� ا يُْربِ���ي َعلَْيھَ���ا، َو اْلفَْض��� فََكافِْئھَ���ا بَِم���
))لِْلبَاِدئِ 

)٧(
.  

��� �����((((    في قوله" يد " فقد وقع المجاز في كلمة ����� �������� �������� ���ا يُْربِ�ي "      )))) إَِذا أُْسِديَْت إِلَْيَك يٌَد فََكافِْئھَا بَِم�

عم��ل ي��دخل تح��ت عن��وان  أيّ  ، والم��راد أن��ه إن أس��دى إلي��ك أح��ٌد خدم��ة أو نص��يحة أو" َعلَْيھَ��ا 
. وقد ُعبّر باليد للدEلة على اgحسان؛ �نھ�ا س�بب ف�ي حص�وله. اgحسان ، فكافئه بما يزيد عليه

  .فإط�ق اليد على اgحسان مجاز ع�قته السببية

                                       
  .٩٣: التعبير البياني:  ينظر) ١(

، و مقدم��ة تفس��ير اب��ن ٤٢-  ٤/٣٢: ، و ش��روح التلخ��يص ٢١٢ - ٢٠٥:اgيض��اح ف��ي عل��وم الب�غ��ة: ينظ��ر) ٢(
  .٥٠٢-  ٤٩٥: القرآن، واgتقان في علوم  ٢٩٧-  ٢/٢٥٩: القرآن،  و البرھان في تفسير ٢٥: النقيب

  .٦٧: أصول البيان العربي: ينظر) ٣(

  .٢١٠: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ٤(

  .٦٧: أصول البيان العربي) ٥(

  .٥٢٩: نھج الب�غة) ٦(

  .٤٧٩ :المصدر نفسه) ٧(
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وھي أن يذكر المسببب ويراد السبب، بأن يكون المعنى ا�صلي للفظ : المسببية: ثانيا
��� ((((    عنى المراد ، فيطلق اسم المسبب على السبب، مثال ذلك قول اgمامالمذكور مسببا عن الم ��� ��� ���

ِ ِسْتراً َو إِْن َرقَّ : ((     ))))�������������������� ، َو اْجَعْل بَْينََك َو بَْيَن هللاَّ َ بَْعَض التُّقَى َو إِْن قَلَّ ))اتَّقِ هللاَّ
)١(

 .  

ِ ِسْتراً َو إِْن َرقَّ "ففي قوله  ، إذ "سترا "وقع المجاز في كلمة " َواْجَعْل بَْينََك َو بَْيَن هللاَّ
حفظ حدود هللا وأحكامه، التي تكون سببا في ستر العيوب والقبائح التي المراد من الستر ھنا 

  .ع�قته المسببية مجاز ،إط�ق الستر على اEلتزام بالحدود وا�حكام لذا . تصدر من اEنسان

��� �����((((    َومن أمثلة ذلك قوله����� �������� �������� ���))قِلَّةُ اْلِعيَاِل أََحُد اْليََساَرْينِ : ((    ))))
 )٢(

.  

�ّن الغن��ى  العي��ال؛عل��ى قلّ��ة  -  ال��ذي ھ��و الغن��ى - فق��د وق��ع المج��از ف��ي إط���ق اليس��ار 
ال لقلّ�تھم المتعارف يكون بحصول المال، وبعدم إنفاقه، فحصوله يسار، و عدم إنفاقه عل�ى العي�

فيكون قلة العيال سببا في قلة اgنفاق، الذي ھو أحد أسباب اليسار، ومن ثَ�مَّ  ف�إط�ق . يسار ثان
  .اليسار على قلّة العيال مجاز ع�قته المسببية

    وذلك فيما إذا أطلق اسم الشيء على ما يؤول إليه، كقول اgمام:  اعتبار ما يكون. ثالثا

))))����� �������� �������� �������� ������ �����))))    في وصيته لeمام الحسن     ((((����� �������� �������� ���  - Eَ تَْدُعَونَّ إِلَى ُمبَاَرَزةٍ َو إِْن ُدِعيَت إِلَْيھَا فَأَِجبْ : ((    ))))

اِعَي إِلَْيھَا بَاغٍ َو اْلبَاِغَي َمْصُروٌع  ))فَإِنَّ الدَّ
 )٣(

.  

،  )والب�اغي مص�روع(     ))))��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((    اgم�امف�ي ق�ول " مص�روع " فقد وق�ع المج�از ف�ي كلم�ة 

والمصروع E يكون وصفا للباغي على الحقيقة؛ . والمراد انه سوف يصرع، بسبب بغيه وظلمه
ال�ذي يعت�دي عل�ى اtخ�رين، إذ  الح�ي فاقد للحياة، وإنما الذي يبغ�ي ھ�و اgنس�ان المصروع �نّ 

ف�إط�ق المص�روع . هيؤول أمره إلى أنه س�وف يص�رع ويخس�ر ك�ل ش�يء ، بس�بب ظلم�ه وبغي�
  .الظالم مجاز ع�قته ما يكونعلى اgنسان 

��� �����((((    ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���ْثُم بِِه، َو اْلَغالُِب بِالشَّرِّ َمْغلُوٌب : ((     )))) ِgَْما ظَفَِر َمْن ظَفَِر ا((
)٤(

. 

رِّ َمْغلُوبٌ "في قوله " مغلوب" فالمجاز في كلمة  ، والمراد أنه سوف يغلب، "َواْلَغالُِب بِالشَّ
لمغلوب E يكون وصفا للغالب على الحقيقة، فالذي يغلب بالشر ھو وا. بسبب أفعاله الشريرة

. اEنسان الذي يعمل ا�عمال الشريرة، وھذا مصيره أنه سوف يغلب؛ �نھا سنة هللا في خلقه

  .على الذي يعمل بالشر مجاز ع�قته ما يكون" مغلوب"فإط�ق كلمة 

��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((منه الكل، كق�ول اgم�ام  وذلك فيما إذا ذكر لفظ الجزء وأريد:  الجزئية. رابعا ((((  :

، وكم من قائم ليس له من قيامه إE السھر  أكم من صائم ليس له من صيامه إE الجوع والضم((
))والعناء 

)٥(
.  

ل��يس ل��ه م��ن قيام��ه إE الس��ھر  ك��م م��ن ق��ائم" ف��ي ق��ول اgم��ام " ق��ائم  "فالمج��از ف��ي كلم��ة 

                                       
  .٥١١: نھج الب�غة )١(

  .٤٩٥ :المصدر نفسه )٢(

  .٥٠٩ :المصدر نفسه )٣(

  .٥٣٣ :المصدر نفسه) ٤(

  .٤٩٥ :المصدر نفسه) ٥(
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و إنم�ا القي�ام ج�زء م�ن  ،ليس له من ص��ته إE الس�ھر والعن�اء  ، والمراد كم من مصلٍ "والعناء
ف�ذكر  أجزاء الص�ة ، وھو E يدل على الفعل المخصوص بالكيفية المعروفة في أصل الوض�ع،

  .الجزء وھو القيام وأراد الكل وھو الص�ة، وھذا اEستعمال مجاز ع�قته الجزئية

��� �����((((    ومنه قول اgمام����� �������� �������� ���ُ َما َكاَن ِمْن َشْكَواَك : ))ْصَحابِِه فِي ِعلٍَّة اْعتَلَّھَالِبَْعضِ أَ  (()) َجَعَل هللاَّ

يِّئَاِت َو يَُحتُّھَا َحتَّ اْ�َْوَراق ً لَِسيِّئَاتَِك، فَإِنَّ اْلَمَرَض Eَ أَْجَر فِيِه، َو لَِكنَّهُ يَُحطُّ السَّ ، َو إِنََّما َحطّا
))اْلَعَمِل بِاْ�َْيِدي َو اْ�َْقَداِم  اْ�َْجُر فِي اْلقَْوِل بِاللَِّساِن، وَ 

 )١(
.  

ُر " في قوله " ا�قدام"، و " ا�يدي "، و " اللسان" وقع المجاز في الكلمات  ا اْ�َْج� َو إِنََّم�
، فقد جعل ا�جر في الق�ول باللس�ان، والق�ول E "فِي اْلقَْوِل بِاللَِّساِن،  َو اْلَعَمِل بِاْ�َْيِدي َو اْ�َْقَدامِ 

وكذلك . ا�صواتيتحقق باللسان وحده، بل اللسان جزء من أعضاء النطق التي تتحد في إخراج 
جع��ل ا�ج��ر بالعم��ل با�ي��دي و ا�ق��دام، وك��ل واح��د منھم��ا يع��د ج��زًءا م��ن الجس��د ال��ذي تش��ترك 

ف�ي الدEل�ة عل�ى الق�ول، واس�تعمال " اللس�ان"فاس�تعمال . أعضاؤه بأجمعھ�ا ف�ي القي�ام با�عم�ال
  .في الدEلة على العمل مجاز ع�قته الجزئية" ا�قدام"، و " ا�يدي "

 وذلك بأن يطلق اسم اtلة ويراد به ا�ثر الذي ينتج عنھا، ومن ذلك قول :ا&لية : خامسا

��� �����((((        اgمام����� �������� �������� ���))تََكلَُّموا تُْعَرفُوا فَإِنَّ اْلَمْرَء َمْخبُوٌء تَْحَت لَِسانِِه : ((    ))))
 )٢(

.  

، على القول والك�م الذي ھو ا�ثر الناتج عن اللسان، "لسانه"المجاز في كلمة فقد وقع 
الذي ھو آلة النطق، والمراد أّن اgنسان إنما يعرف قدره وقيمته، عندما يتكلم ويعبر عن 
مراداته، و ذلك أّن مقداره بمقدار عقله، و مقدار عقله يعرف من مقدار ك�مه، لدEلته عليه، 

وما بين  ،أو بك�م السفھاء عرف كونه منھم ،ك�م الحكماء ظھر كونه حكيمافإذا تكلّم ب
  .في الدEلة على الك�م مجاز ع�قته اtلية" اللسان"فاستعمال . المرتبتين بالنسبة

.قولـه ومثله
    ))))����� �������� �������� �������� ���))لَِساُن اْلَعاقِِل َوَراَء قَْلبِِه َو قَْلُب اْ�َْحَمقِ َوَراَء لَِسانِه:((     ))))

 )٣(
.  

اللسان الذي ھو آلة النطق على القول نفسه، وھو  أطلق، إذ "لسان"فالمجاز في كلمة 
و المراد به أن العاقل E يطلق لسانه إE بعد مشاورة : " يا�ثر الذي ينتج عنه، قال الرض

الروية و مؤامرة الفكرة، و ا�حمق تسبق حذفات لسانه و فلتات ك�مه على مراجعة فكره و 
"رأيه، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب ا�حمق تابع للسانه مماخضة

)٤(
فاستعمال . 

  .اللسان في الدEلة على القول، مجاز ع�قته اtلية

��� ((((    قول اgمام عليمثال ذلك ، وھي إط�ق اسم الملزوم على ال�زم: الملزومية: سادسا  ��� ��� ���

ُثَا ِدينِهِ  َو َمْن أَتَى َغنِيّاً فَتََواَضعَ : ((     ))))�������������������� ))لَهُ لِِغنَاهُ َذھََب ثُل
 )٥(

.  

ُثَا ِدينِهِ " فالمجاز في كلمة  ، فقد أطل�ق ال�ذھاب عل�ى ثلث�ي ال�دين والم�راد أن التواض�ع " ثُل
ء مم��ا ف��ي أي��ديھم فس��ق، و يلزم��ه ذھ��اب ثلث��ى دي��ن  لUغني��اء تعظيم��ا لغن��اھم، أو رج��اء ش��ي

أّن مدار الدين على كمال ال�نفس اgنس�انيّة بالحكم�ة، و كم�ال : ا�ول: ذلك لوجھين، والمتواضع

                                       
  .٤٧٦ :نھج الب�غة )١(

  .٤٥٤ :المصدر نفسه )٢(

  .٤٧٦: المصدر نفسه )٣(

  .المصدر نفسه والصحيفة نفسھا) ٤(

  .٥٠٨ :المصدر نفسه) ٥(
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و لّما كان التواضع للغنّى من جھة غن�اه يس�تلزم . القّوة الشھويّة بالعفّة و قّوة الغضب بالشجاعة
 زيادة محبّة الدنيا و الخروج عن فضيلة الشھوة إلى طل�ب الفج�ور حتّ�ى كأنّ�ه عاب�د لغي�ر ّهللا، و

ك�ان خارج�ا ع�ن فض�يلتي  ،ء موضعه يستلزم الخروج عن الحكمة الّتى مقتضاھا وضع كّل شي
أّن مدار الدين على اEعتقاد بالقلب و اgقرار باللس�ان و : الثاني. ھاتين القّوتين و ھما ثلثا الدين

 و م��ن ش��أن المتواض��ع للغن��ّى لغن��اه اش��تغال لس��انه بمدح��ه و ش��كره و اش��تغال. العم��ل با�رك��ان

)١(جوارحه بخدمته عن طاعة ّهللا و القيام بشكره، فھو مھمل لثلث�ى دين�ه
ل لف�ظ الثلث�ين افاس�تعم. 

  .ھنا مجاز ع�قته الملزومية

��� �����((((    ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���ِحِم : ((     )))) ))اْلَكَرُم أَْعطَُف ِمَن الرَّ
 )٢(

.  

من لوازم الرحم،  ، إذ المراد بھا القرابة، التي تكون"الرحم"وقع المجاز ھنا في كلمة 
 قرابة عن اtخرعن الكرم، و  ئأحدھما ناش :لظاھر أّن المقصود بيان التفاضل بين عطفيناو

، وھو يجذب قلوب �ّن الكرم فضيلة نفسانية فعطفھا أثبت ؛الّرحم، و الحكم بأّن ا�ّول أفضل
فعطفھا معرض التزلزل  ،جسمانية أما قرابة الرحم فھي ع�قة، واtخرين ويقربھم من اgنسان

 مع أّن الكريم يعطف على الكّل و يقصر عطف ذي الّرحم على رحمه ،و أقلّ 
)٣(

فاستعمال كلمة . 
  .الرحم في معنى القرابة ھنا مجاز ع�قته الملزومية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

                                       
  .٣٥٧/ ٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب�غة: ينظر) ١(

  .٥١١:  نھج الب�غة) ٢(

  .٢١/٣١٤: شرح نھج الب�غةمنھاج البراعة في : ينظر) ٣(
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ك�مھم، وتناولته أشعارھم، و ابتنت عليه التشبيه فنٌّ أصيل عند العرب، جرى في 
)١(خطبھم، ولو قيل إنّه أكـثر ك�مھم لم يبعد

من أعلى أنواع الب�غة  "ه بعضھم وقد عدّ . 
"وأشرفھا

لون من ألوان التعبير الممتاز ا�نيق، تعمد إليه النفوس بالفطرة حين  "، فھو )٢(
"تسوقھا الدواعي إليه

)٣(
طال تأمله ولطف حسه وميّز بين ا�شياء E يقع إE لمن " وھو . 

"بلطيف فكره
)٤(

.  

وإذا نظرنا في عصور ا�دب المختلفة وجدنا التشبيه أوضح الفنون وأكثرھا تعبيرا عن  
أدرك  قدف ،)٥(كثير من صوره وألوانه اgس�مالبيئة العربية، وفي الشعر الجاھلي وصدر 

واتخذوا منه أداة ، م من التصرف في القول فعنوا بهالشعراء ما للتشبيه من قيمة فنية وما يتيح لھ
)٦(ومأثور ك�مھم، ولھذا كثر في أشعارھم، كما صوروا به ا�فكار ،لتصوير الخلجات النفسية

 .

دون أن تُخرج  من وتغنيه، وقد نظروا إليِه بوصفه وسيلة أدائية وتصويرية تخصب العمل الفني
)٧(وصحة تعبيرهِ ، العبرةُ عندھم حسن تصويرهِ ف، ذلك العمل من اgطار الذي ُوضع لَهُ 

.  

إذا حاولنا اكتناه مفھوم التشبيه وقيمته الدEلية في سياق التعبير اللغوي، فإننا نجد أّن و
بِيهُ  :قال ابن منظور التشبيه في منظور اللغويين ھو المثل، بَهُ و الشَّ ْبهُ و الشَّ الِمْثُل، و أَْشبَه : الشِّ

ً و شابَْھتُه و اْشتَبَه َعلَيَّ و تَشابَه الشيئاِن و اْشتَبَھا. اثلهم: ءَ  ُء الشي الشي أَْشبَهَ : و أَْشبَْھُت ف�نا
)٨(التّمثيل: والتّشبيه. كلُّ واحٍد صاِحبَه

    .  

ع�قة تجمع بين طرفين، Eتحادھما أو "ھو : وأما في اصط�ح الب�غيين فالتشبيه
من الصفات وا�حوال، ھذه الع�قة قد تستند إلى اشتراكھما في صفة أو حالة أو مجموعة 

دون أن يكون من  من مشابھة في الحكم أو المقتضى الذھني، الذي يربط بين الطرفين،
"الضروري أن يشترك الطرفان في الھيأة المادية، أو في كثير من الصفات المحسوسة

)٩(
 .  

ذلك إلى الدEلة على حصول فإّن المتكلم حينما يعمد إلى تشبيه شيء بشيء، إنما يھدف ب
المشبه "فردا من أفراد الطرف الثاني " المشبّه" تفاعل بين الطرفين، بأّن يصبح الطرف ا�ول 

فيفضي ذلك التفاعل واEتحاد إلى دEلة  ،، على سبيل اgيھام واEّدعاء E على سبيل الحقيقة"به
  .جديدة، تضفي على المعنى جدة وطرافة

على أّن أحد " العقد" تشبيه في الفكر الب�غي القديم على أنه نوع من وقد كان ينظر إلى ال
بأّن أحد الموصوفين " الوصف"، أو أنّه نوع من )١٠(الشيئين يسد مسد اtخر في حّس أو عقل

أن تثبت لھذا معنى من معاني " ؛ �ّن التشبيه " اgثبات"نوع من أنّه  ، أو )١١(ينوب مناب اtخر

                                       
  .٣/٧٠: الكامل: ينظر) ١(

  .  ٥٠٦: القرآناgتقان في علوم ) ٢(

  .٤٣/ ١: علي الجندي. د: فن التشبيه) ٣(

  .٢: ابن أبي عون البغدادي: كتاب التشبيھات) ٤(

  .٢٧: فنون ب�غية: ينظر) ٥(

  .٢٢٨: شوقي ضيف.د: العصر الجاھلي :ينظر )٦(

  . ١١٣: الصور البيانية بين النظرية والتطبيق: ينظر) ٧(

  . ٥٠٣/ ١٣، )شبه(مادة  :لسان العرب) ٨(

  .١٧٢:جابر عصفور. د: الصورة الفنية في البحث النقدي والب�غي عند العرب: ينظر) ٩(

  .٨٠): القرآنضمن كتاب ث�ث رسائل في إعجاز ( القرآنالنكت في إعجاز : ينظر) ١٠(

  . ١٨٠: كتاب الصناعتين) ١١(
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"امهذاك أو حكما من أحك
، وھذه النظرات تعني بأجمعھا أّن التشبيه وسيلة من وسائل الثراء )١(

  .الدEلي وتكوين المعنى

في  �بي عبيدةكان وقد عرف عن الب�غيين القدماء اھتمامھم بھذا الفن وعنايتھم به، فقد 
لحقيقة  لم تحمل طابع اgدراك ،)٢(إشارات متناثرة في الك�م على التشبيه "القرآنمجاز "كتابه 

أكثر فھما وبيانا  "النقائض" كتابه التشبيه بمعناه اEصط�حي المعروف، إE أنّه يبدو في
)٤(، إذ ذكر طرفي التشبيه ووجه الشبه)٣(للتشبيه

.  

معناه الب�غي، ففي خطوات قربته من أما الفّراء فقد فھم التشبيه وخطا به بعد أبي عبيدة، 

يَاِطينِ  طَْلُعھَا َكأَنَّهُ {: قوله تعالى احدھا : أوجهفيه ث�ث  إن: "قال) ٦٥/الصافات( }ُرؤوُس الشَّ

"�نھا موصوفة بالقبح وان كانت E ترى؛ نشبه طلعھا في قبحه برؤوس الشياطين أن
)٥(

وفي . 
).٦(كتابه شواھد كثيرة يتضح فيھا فھمه للتشبيه

  

كتبه، وكانت له كثيرا في  "التشبيه"ولم يختلف ا�مر عند الجاحظ، فقد ترددت كلمة 
أنّه قد  إE ،قيمة كان لھا بالغ ا�ثر في فھم التشبيه وتطور البحث فيه عند من جاء بعده م�حظ

)٧(أغفل وضع حّد له شأنه في ذلك شأن سائر المصطلحات التي ذكرھا
 .  

ولعل المبرد كان من أوائل الذين فتحوا باب دراسة ھذا الفن دراسة تسعى إلى تأصيل 
ا�شياء تشابه من وجوه وتباين من ؛ �ّن واعلم أّن للتشبيه حدا: "ووضع حّد له، قالالمصطلح 

"وقع أينالتشبيه من  إلىإنّما ينظر ف ؛وجوه
)٨(

وھذا القيد من المبرد في حّد التشبيه مبعثه . 
التفريق بين الشيء نفسه، والتشبيه من جھات أخرى، ولو انعدمت المميزات لكان التشبيه عين 

  . ، ولو كان عينه فھو ليس تشبيھاالشيء

إّن الشيء E يشبّه بنفسه وE بغيره : "، فقالقدامة بن جعفرا من دييأEقت ھذه الفكرة توقد 
 ،من كل الجھات إذ كان الشيئان إذا تشابھا من جميع الوجوه ولم يقع بينھما تغاير البتة اتحدا

 ،قع بين شيئين بينھما اشتراك في معان تعمھمافصار اEثنان واحداً، فبقي أن يكون التشبيه إنّما ي
"بصفتھا ويوصفان بھا وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منھما

)٩(
ولم تقتصر جھود قدامة . 

على بيان معنى التشبيه، بل نجده قد قسمه، وميّز كل قسم بما أضفى على ا�قسام من خواص 
  .وصفات، وعرض لما يحسن من صور التشبيھات

و قد أفرد الّرّماني مبحثا للتشبيه في كتابه فعّرفه و ذكر أقسامه وبين ا�غراض والوجوه 
أوضح قيمته البيانية وأثره في ب�غة الك�م، من خ�ل ا�مثلة  والتي من أجلھا يؤتى بالتشبيه، 

)١٠(يةالقرآنوالشواھد 
.  

                                       
  .٨٧: أسرار الب�غة) ١(

  .٨٧،  ١/٧٩: القرآنمجاز : ينظر) ٢(

  . ١٥٤: عبد القادر حسين.د: اثر النحاة في البحث الب�غي: ينظر) ٣(

  .١٦٩، ٣٨،  ١/٣٠:عبيدة أبو: نقائض جرير والفرزدق: ينظر) ٤(

  . ٢/٣٨٧: القرآنمعاني ) ٥(

  .٣/٢٢٥،  ٣/١١٧، ٢/٣٣٠،  ١/٤٥٨: المصدر نفسه: ينظر) ٦(

  .٥٧٦/ ٥، ٣٥٤، ٢٥٣/ ٣:، والحيوان٢/١٩:البيان والتبيين: ينظر) ٧(

  .٣/٤١: الكامل )٨(

 .١٢٤: نقد الشعر ٩)(

  .٨٥- ٨٠): القرآنضمن كتاب ث�ث رسائل في إعجاز ( القرآنالنكت في إعجاز : ينظر) ١٠(



  ي الحكم والمواعظف التراكيب المجازية..................................  ثالثالالفصل 

 

١٨١ 

 

ّرفه و بيّن فائدته و أما أبو ھ�ل العسكري فقد عرض للتشبيه عرضا مبسوطا شام�، فع
وقد . الكريم وشرحھا وعلق عليھا القرآنفي الك�م، وذكر تقسيماته ومثّل لھا بشواھد من 

عرض العسكري للتشبيه الذي حذف منه وجه الشبه وا�داة، والذي عرف فيما بعد بالتشبيه 
)١(البليغ، وبيّن أنه من التشبيه، ولم يدخله في اEستعارة

.  

صفة الشيء بما  :التشبيه: " القيرواني من سابقيه فعّرف التشبيه بقولهوقد أفاد ابن رشيق 
من جھة واحدة أو جھات كثيرة E من جميع جھاته؛ �نّه لو ناسبه مناسبة كلية  ،قاربه و شاكله

"لكان إياه
)٢(

فھو  ،قدامة بن جعفر وتعريفتعريف المبّرد،  E يختلف كثيرا عنوھذا التعريف . 
 اgحساسالفن في  طابقة بين الشيئين في عقد الصورة التشبيھية؛ �نّ يحرص على عدم الم

E يتحقق على مدى تحقق الصفات " يتم بالتشكيل والتركيب والتفاعل E بالمطابقة وھو با�شياء
"المشتركة بينھا على نحو الحقيقة والواقع

)٣ (
    .  

يكون أحد الشيئين مثل ولن يجوز أن : "ابن سنان الخفاجي ھذا الرأي، فقالقد تبنى و
اtخر من جميع الوجوه حتى E يعقل بينھما تغاير البتة؛ �ّن ھذا لو جاز لكان أحد الشيئين ھو 

"اtخر بعينه
ا�صل في حسن التشبيه أن يمثّل الغائب الخفي الذي E يعتاد " ، و قد ذكر أّن )٤(

وبيان المراد، أو يمثل الشيء  بالظاھر المحسوس المعتاد، فيكون حسُن ھذا �جل إيضاح المعنى
"بما ھو أعظم وأحسن، وأبلغ منه، فيكون حسُن ذلك �جل الغلو والمبالغة

)٥(
.  

وعندما نصل إلى عبد القاھر الجرجاني نجد أّن ما كتبه في التشبيه يعد أوسع الدراسات 
)٦(التي سبقته، وأكثرھا عمقا وتحلي�، حتى كأنه ألّف أسرار الب�غة لھذا الغرض

قال  .
وھل تشك في أنه يعمل عمل السحر في : " الجرجاني واصفا أھمية التشبيه وأثره في الك�م

تأليف المتباينين حتى يختصر لك بُعَد ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين الُمشئم 
وھو يريك للمعاني الممثلة با�وھام شبھا في ا�شخاص الماثلة، وا�شباح القائمة، . والُمعرق

طق لك ا�خرس، ويعطيك البيان من ا�عجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك التئام عين وين
ا�ضداد، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين، كما يقال في الممدوح ھو 

"حياة �وليائه، موت �عدائه
)٧(

.  

تأثيرھا القوي في النفوس، فإن الجرجاني يركز على وظيفة الصورة التشبيھية من حيث 
وقدرتھا على اEختصار والتأليف بين ا�شياء التي تبدو متنافرة، والتقريب بين ا�ضداد في دنيا 

ً فنيا متوازناً، تتألف فيه ا�شياء وتتآخى وتتعانق في ودٍّ " الواقع، أي أّن  التشبيه يخلق عالما
"تأثير في النفوسجميل، ومن ثَمَّ تكون له ھذه القوة الساحرة على ال

)٨(
.  

يتضح مما تقدم اھتمام الب�غيين القدماء بفّن التشبيه بوصفه أحد أركان البيان العربي، و 
وقد سار المحدثون من الب�غيين على خطى أس�فھم في رصد . رافدا خصبا من روافد الدEلة

                                       
  .٩٧: عبد العاطي ع�م.د: ، ودراسات في الب�غة العربية١٩٦- ١٨٠: كتاب الصناعتين: ينظر ١)(

 .١/٢٨٦: العمدة٢) (

  ١٩٦: مجيد ناجي: النفسية �ساليب الب�غة العربية ا�سس) ٣(

  .٢٤٦: سر الفصاحة) ٤(

  .الصحيفة نفسھاالمصدر نفسه و) ٥(

  .١٢٥:احمد مطلوب .د: عبد القاھر ب�غته ونقده  ٦)(

  .١٣٢: أسرار الب�غة) ٧(

  .٩٥: عبد الفتاح عثمان: التشبيه والكناية بين التنظير الب�غي والتوظيف الفني) ٨(
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ليب الجانب  ھذا الفن والوقوف على أقسامه وأغراضه، بيد أّن بعضھم كان له موقف من تغ
العقلي الذي اتخذه القدماء منھجا في تناولھم لمبحث التشبيه، من ذلك مث�ً ا�حكام القائمة على 
النظرة العقلية المحضة، في عقد الصلة بين أركان التشبيه، وكذلك التقسيمات والتفريعات 

ً شديدا؛ إذ قّسموه باعتبار طرفيه إل ى حّسي بحسي، وعقلي المنطقية للتشبيه التي ولعوا بھا ولعا
بعقلي، وحسي بعقلي، وعقلي بحسي، ثّم باعتبار إفراد الطرفين وتركيبھما إلى مفرد بمفرد، أو 

تشبيه : مركب بمركب، أو مفرد بمركب، أو مركب بمفرد، ثم يقسمون ھذا على أربعة أوجه
، مضافا إلى شيئين بشيئين، وتشبيه ث�ثة بث�ثة، وتشبيه أربعة بأربعة، وتشبيه خمسة بخمسة

كان اھتمامھم بھذه التقسيمات وتركيزھم على التمييز بينھا أكثر من "التقسيمات ا�خرى، فقد 
اھتمامھم بتذوق أسلوب التشبيه نفسه، وتحليلھم لصوره المختلفة تحلي� فنيا يثير في المتلقي 

"خصائص شعورية وسمات فنية خيالية معينة
)١(

 .  

روا إلى التشبيه نظرة جديدة تقوم على ا�ثر النفسي لقد حاول بعض المحدثين أن ينظ
الذي يحدثه، وكان الدكتور عباس محمود العقاد من أوائل الذين نبّھوا على ما في نظرة القدماء 
من ابتعاد عن الھدف الذي من أجله جيء بالتشبيه؛ إذ تمسكوا با�حكام العقلية ونسوا أّن لھذا 

فكانت آراؤه تمثل . عقلي، أو صحة أركانه وما بينھا من ارتباطالفن تأثيرا نفسيا قبل تأثيره ال
وما ابتدع :" ثورة على النظرة القديمة ودعوة إلى التجديد في تناول الصور التشبيھية، قال

التشبيه لرسم ا�شكال وا�لوان، فإّن الناس جميعا يرون ا�شكال وا�لوان محسوسة بذاتھا كما 
وبقوة الشعور . لشعور بھذه ا�شكال وا�لوان من نفس إلى نفستراھا، و إنما ابتدع لنقل ا

"على سواه] ا�ديب[وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم ا�شياء يمتاز 
)٢(

فھو يشير . 
إلى أھمية أن يكـون التشبيه معبرا عن النفس بإثارة اgحساس، وتحريك ما كمن من مشاعر، 

ع في وجدان سامعك وفكره صورة واضحة مما انطبع في ذات أن تطب" فالتشبيه في حقيقته ھو 
"نفسك 

)٣(
 .  

فمما اعتمد عليه القدماء :" و كان للدكتور أحمد بدوي رأي مماثل في ھذا الموضوع ، قال
في عقد التشبيه العقل، يجعلونه رابطا بين أمرين أو مفرقا بينھما، وأغفلوا في كثير من ا�حيان 

وشعورھا به سروراً أو ألماً، و ليس التشبيه في واقع ا�مر سوى إدراك وقع الشيء على النفس 
ما بين أمرين من صلة في وقعھا على النفس، أما تبطن ا�مور، وإدراك الصلة التي يربطھا 

"العقل وحده فليس ذلك من التشبيه الفني البليغ
)٤(

فليس المقصود من الصورة التشبيھية إعطاء . 
أو كما يعبر الب�غيون بزيادة الصفة في المشبه به، بل إّن  إعطاء مبالغات ذھنية سقيمة،

المطلوب أن تتعانق الصورة وأجزاؤھا مع السياق العام الذي يولّد ع�قة رمزية تشير إلى 
)٥(المتلقي تجاه نقاط تفجر كل واحدة منھا طاقات فنية ذات إثارات نفسية خاصة

 .  

إّن كل ا�حكام والتقسيمات العقلية التي ذكرھا القدماء من علماء البيان، E تتصل بجوھر 
اgدراك الفني للتشبيه، وھي تذھب بالقيمة الفنية التي يمكن تلمسھا من ظ�ل المعاني التي 
تبعثھا الصورة التشبيھية في النفس، إذ إّن وظيفة الصور التشبيھية ھي إثارة انفعاEت نفسية 

                                       
، م�ج ٦٧عب�د ال�رحمن حج�ازي، مجل�ة ع�م�ات ج): بحث(ب�غة التشبيه في النقد العربي القديم والحديث ) ١(

  .١٢٦: م ٢٠٠٨، ١٧

  .٢١: عباس محمود العقاد.د: الديوان في النقد وا�دب) ٢(

  .المرجع نفسه والصحيفة نفسھا) ٣(

  .١٤٥: القرآنمن ب�غة ) ٤(

  .٣٠٥: فلسفة الب�غة: ينظر) ٥(
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لدى المتلقي تتجاوز حدود العق�نية، فليس التشبيه إE دعوة دخول المتلقي إلى ما ورائيات 
ا�شياء وتوجه إليه ليحتضن في تعاطف مختلف اgيحاءات التي تظل تحوم على آفاق الصورة 

)١(التشبيھية ، ليحاول اقتناص ما أمكنه منھا
.  

، E يتم المعنى ھاأساس في تركيب جزء عنصرا إضافيا في الجملة بل ھو التشبيهليس و
وإذا سقط من الجملة انھار المعنى من أساسه، فعمله في الجملة أنه يعطي الفكرة  ،بدونهالمراد 

في صورة موضحة مؤثرة؛ لذا إّن وجوده في الجملة يمثل ضرورة، يتطلبه المعنى، ليصبح 
التشبيه بوصفه تشبيھا فحسب، النص ا�دبي الممتاز E يقصد إلى ، وبعبارة أوضح إّن )٢(مؤثرا

بل بوصفه حالة فنية تبنى عليھا ضرورة الصياغة والتركيب، يكسب النص روعة واستقامة 
فھو عنصر ضروري �داء المعنى المـراد من جميع الوجـوه؛ �ّن في التشبيـه  وتقريب فھم،

)٣(تمثي� للصورة، وإثباتا للخواطر، وتلبيـة لحاجات النفس
.  

التشبيه محاولة ب�غية جادة لصقل الشكل وتطوير اللفظ ، ومھمته تقريب المعنى إّن لذا 
إلى الذھـن بتجسيده حيا، ومن ثم فھو ينقل اللفظ من صورة إلى صورة أخرى على النحو الذي 

)٤(يريده المصور
فإن أراد صورة متناھية في الجمال وا�ناقة شبه الشيء بما ھو أرجح منه ." 

"ورة متداعية في القبح والتفاھة شبه الشيء بما ھو أردأ منه صفة ن أراد صإحسنا و
وھذا  ،)٥(

إثبات الخيـال في "عن فائدة التشبيه وجعلھا قائمة على من قبل عندما تحدث ابن ا�ثير ما ذكره 
أE تـرى  .والتنفير عنه ،وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه .أو بمعناه ،النفس بصورة المشبه به

شبھت صورة بصورة ھي أحسن منھا كان المعنى مثبتا في النفس خياE حسنا يدعو إلى انك إذا 
وكذلك إذا شبھتھا بصورة شيء أقبح منھا كان ذلك مثبتا في النفس خياE قبيحا  .الترغيب فيھا

"يدعو إلى التنفير عنھا 
)٦(

 .  

ت بين طرفين يبدوان إّن أكثر ما يلفت اEنتباه في التشبيھات ھي القدرة على إيجاد ائت�فا
ات، أو تباعدمتباعدين إما �نھما متنافران بالفعل، واgبداع يكون في إيجاد نقاط التقاء بين الم

�ننا اعتدنا صور ا�شياء وألفناھا بھذا الثبات فيأتي من يحرك ھذا الثابت في أنظارنا فيؤلف 
البعيدين  بين شبيه أن يقربحسن الت"فـإنما  ،بين المتباعدات من خ�ل ما يزيد وينقص منھا

"حتى تصير بينھما مناسبة واشتراك
لذلك  ،باعد، حتى لو كان بينھما ما يبدو للرائي انه ت)٧(

دائما شيئا جديدا يحمل " كون تشبيھهيفالمشبه الذي يأتي بربط غير متوقع بين طرفي التشبيه 
"اgثارة

)٨(
 . E بداع معرفة غير المعروفgالمزيد من معرفة المعروفوتلك ھي مھمة ا .

وعندھا سيكون التشبيه نق� حقيقيا للشعور وليس مجرد حلية شكلية طارئة وستغدو الصورة 
Eستغناء عنھا؛ �نّھا ستمس جوھر الفكرة  التشبيھية ممتزجة في سياق النص وEيمكن ا

)٩(ذاتھا
.  

                                       
  .٢٥٤ - ٢٣٨: فلسفة الب�غة: نظري) ١(

  . ١٥٣: القرآنمن ب�غة : ينظر) ٢(

  . ٨٠:أصول البيان العربي: ينظر) ٣(

  .  ٦٣:  المرجع نفسه) ٤(

  .١٦٧: محمد حسين الصغير: يالقرآنالصورة الفنية في المثل ) ٥(

  .١٢٣/ ٢: المثل السائر) ٦(

  .١/٢٨٩: العمدة) ٧(

  .٦٢: إسماعيلعز الدين .د: لUدبالتفسير النفسي ) ٨(

  .٤٢٠: محمد غنيمي ھ�ل: النقد ا�دبي الحديث: ينظر) ٩(
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تي تجعله ينظر إلى أبعد إن أھم ما يميز ا�ديب البارع عن غيره ھو تلك القدرة الذھنية ال
مما ينظر سواه، ويكشف ع�قات لم يلتفت إليھا معاصروه، ولكي يصل ا�ديب إلى تحقيق ذلك، 

)١(أن يكون حاذقا، دقيق الفكر، لطيف النظر Eبّد من
 .  

��� �����((((ولم يكن ھذا الفن غائبا عن اللغة التي استعملھا اgمام علي ����� �������� �������� ���في حكم نھج الب�غة،   ))))

بل كانت نصوصه زاخرة بالتشبيھات، التي جيء بھا تلبية لمتطلبات السياق، في دقة البيان 
ووضوح الدEلة، وتحقيقا للغايات التي كان ينشدھا اgمام في اEستحواذ على المتلقي، وتحقيق 

  . اgقناع با�فكار المطروحة، مع حصول اgمتاع بصور التشبيه الجمالية

��� �����(((( ومن أمثلة التشبيه التي وردت في حكم نھج الب�غة قول اgمام علي����� �������� �������� ���َصاِحُب : ((    ))))

ْلطَاِن َكَراِكبِ اْ�ََسدِ  ))يُْغبَطُ بَِمْوقِِعِه َو ھَُو أَْعلَُم بَِمْوِضِعهِ  ،السُّ
)٢(

.  

��� �����((((اgمام ينبّه ����� �������� �������� ���من  "المسؤول" لى ما يحيط بصاحب السلطانع نصفي ھذا ال ))))

وقد اختزل ما يريد التعبير عنه في بيان حاله بتشبيھه براكب ا�سد، وھي المخاوف، والمخاطر 
صورة فريدة تبين مدى الخطر الذي يتھدد ھذا الشخص الذي اتخذ من ا�سد مركبا، والوجه في 

ى من في ھذا إل الناس ينظرإذ " يُْغبَطُ بَِمْوقِِعِه َو ھَُو أَْعلَُم بَِمْوِضِعهِ  "ھذا التشبيه ھو قوله 
و لما يحتله من المكانة والموقع العظيم بنظرھم، فيتمنون أن يحضوا بموقعه، بالغبطة  الموضع

  . ھو يعلم أنّه في غاية من المخاطرة بالنفس و التغرير بھا

��� �����((((من ذلك أيضا قوله َو ����� �������� �������� ���اِمي بَِ� َوتَرٍ (( :    )))) ))الدَّاِعي بَِ� َعَمٍل َكالرَّ
 )٣(

.   

في ھذا النص يصور اgمام حال شريحة كبيرة من المجتمع، وھم أولئك الذين تخلوا عن 
 مسؤوليتھم في العمل وتحصيل المغانم وبناء الذات والمجتمع، و التجأوا إلى الدعاء والتضرع

ه من الفقر أو المرض أو تكالب ا�عداء عليھم أو غيرھا من إلى هللا، ليدفع عنھم ما يعانون
ات التي تمر بھم، وقد بيّن اgمام أّن ھذا الصنيع E يجدي شيئا، وقد شبھھم بمن يريد أن اEبت�ء

وھو مھما حاول أن يسدد سھمه ليطلقه فإنّه لن  فإن سھمه E ينفذيرمي سھما من دون وتر، 
  . ينتفع من ذلك أبدا، ولن يجني من محاوEته تلك إE التعب و خيبة ا�مل


	� �����Eِْبنِِه اْلَحَسِن     ا في قول اgمامويظھر أثر التشبيه أيض������� �	
������� �	
������� �	
��َو إِيَّاَك َو ُمَصاَدقَةَ : ((

ابِ  ُد َعلَْيَك اْلقَِريبَ  ،اْلَكذَّ ُب َعلَْيَك اْلبَِعيَد َو يُبَعِّ َرابِ يُقَرِّ ))فَإِنَّهُ َكالسَّ
)٤(

.  

الّذي  ،الكّذابر من مصادقة يحذفي ھذه الحكمة التي استنبطھا اgمام من واقع الحياة ت
نفّر عنه بتشبيھه بالسراب، و أشار إلى وجه الشبه وقد أبان اgمام حاله و ،صار الكذب عادة له

ُد َعلَْيَك اْلقَِريبَ  " بقوله ُب َعلَْيَك اْلبَِعيَد َو يُبَعِّ ّن الكّذاب يوھم حقيقة ما يقول فيسھّل إذ إ ".يُقَرِّ
و يبّعد ا�مور السھلة القريبة و يجعلھا بعيدة  ،متناولا�مور العسرة البعيدة و يجعلھا قريبة ال

 ه الناظرالسراب الّذي يظنّ وھو في ذلك ك .أغراضه وكذبه مع أنّه ليس كذلك المتناول بحسب

حرارة ظمئه، حتى إذا وصل إليه بعد جھد جھيد، لم  ئ، فتتوق نفسه لشربه، فيسعى إليه ليطفماءً 
له في الحصول على ما يطمح إليه، ويعيش حالة الخيبة يجد شيئا مما كان يؤمل، فتتحطم آما

                                       
  .١٨٧: الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي عند العرب: ينظر) ١(

  .٥٢١: نھج الب�غة )٢(

  .٥٣٤: المصدر نفسه )٣(

  .٤٧٥: المصدر نفسه )٤(
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  . وا�لم

والذي ي�حظ في أكثر التشبيھات التي ساقھا اgمام في حكم نھج الب�غة أّن عناصرھا 
��� �����((((مستمدة من الطبيعة، وھي خصلة تجعل ك�مه ����� �������� �������� ���مؤثرا في المتلقين على الدوام وفي كل      ))))

��� �����((((ا�زمنة؛ فھم يدركون عناصره ، ويرونھا قريبة منھم، ففي النص الذي بين أيدينا نجده ����� �������� �������� ���((((     

يشبه الكذاب بالسراب، وھو ظاھره من ظواھر الطبيعة، يعرفھا الناس، ويرونھا كثيرا في 
  .المعنى الذي يريد إيصاله حياتھم، وقد وجد فيه اgمام صورة قوية معبرة عن

��� �����((((ومن أمثلة التشبيه قوله  ����� �������� �������� ���((((    : )) ِ ِعْنَد  ،َو َما أَْعَماُل اْلبِرِّ ُكلُّھَا َو اْلِجھَاُد فِي َسبِيِل هللاَّ

)١(اْ�َْمِر بِاْلَمْعُروِف َو النَّْھِي َعْن اْلُمْنَكِر إEَِّ َكنَْفثَةٍ 
ي  )) فِي بَْحٍر لُجِّ

)٢(
.   

وفضلھا على  وقيمتھاص أھمية فريضة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر،يصور الن 
بقية الفرائض، و ذلك من خ�ل التشبيه الذي ساقه اgمام حينما جعل أعمال البر و الجھاد في 
سبيل هللا بالنسبة إلى فريضة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر كنسبة النفثة إلى البحر العظيم 

و إّن المتأمل في الصورة التشبيھية يجد أّن التشبيه أضفى على ا�مر . ا�طرافالمترامي 
المعنوي صفات المادة، فصار أقرب إلى ذھن المتلقي، حتى كأنه بدا ماث� لناظريه، وھو بذلك 

ولو خ� النص من . يھدف إلى تحريك مشاعر المتلقي، وإلھاب حماسته ، باتجاه معنى المشبه
ارع لكان قاصرا عن أداء الغرض الذي سيق من أجله؛ �نه مھما أراد المتكلم أن ھذا التشبيه الب

يصور عظمة فريضة ا�مر بالمعروف والنھي عن المنكر، فلن يبلغ الحد الذي بلغه بواسطة 
  .التشبيه

��� �����(((( ولهقَ  من النصوص التي يبرز فيھا أثر التشبيه وَ ����� �������� �������� ���ْنيَا َكَرْكٍب يُسَ (( :    )))) اُر بِِھْم أَْھُل الدُّ

))َو ھُْم نِيَاٌم 
)٣(

.   

يصور ھذا النص حال أھل الدنيا وھم الذين اتخذوا الدنيا غاية فاشغلوا أنفسھم بتحصيل 
وقد اتخذ اgمام من التشبيه وسيلة . متعھا و لذاتھا، ونسوا اtخرة وغفلوا عّما ينتظرھم فيھا

را، فنام في الطريق والمركب لتصوير ھذا المشھد، فشبھھم بحال من ركب مركبا قاصدا سف
يسير به، ماراً بمحطات يتزود منھا المسافرون ما ينفعھم في مقصدھم، حتى وصل به إلى 
 Eتنفع الحسرة و E مقصده، انتبه من نومته وقد فاته تحصيل ما ينفعه في مقصده، وحينئٍذ

  . الندامة؛ �ّن الفرصة تكون قد فاتت، وE يمكن أن تعود أبدا

��� �����(((( ولهقَ  ثر التشبيه أيضا فينجد أ وَ ����� �������� �������� ���ُ  ،َما ِمْن أََحٍد أَْوَدَع قَْلباً ُسُروراً (( :    )))) إEَِّ َو َخلََق هللاَّ

 ً ُروِر لُْطفا َحتَّى يَْطُرَدھَا َعْنهُ  ،فَإَِذا نََزلَْت بِِه نَائِبَةٌ َجَرى إِلَْيھَا َكاْلَماِء فِي اْنِحَداِرهِ  ،لَهُ ِمْن َذلَِك السُّ
بِِل  َكَما ِgْتُْطَرُد َغِريبَةُ ا((

)٤(
.  

ي�حظ المتأمل في ھذا النص الحث والترغيب في العمل الصالح، من خ�ل استعمال 
أسلوب التشبيه، الذي أخرج المعنوي بصفة المادي، فصّور ذلك اللطف الذي خلقه هللا من فعل 

                                       
ھو التفل : شبيه بالنفخ؛ و قيل: ء من الريق؛ و النفثُ  يكون إEَِّ معه شيأَقلُّ من التَّْفل، �َن التفل E : النَّفْثُ ) ١(

  ).نفث(مادة  ٢/١٩٥:العرب لسان.   و الُجْرُح يَنْفُُث الدَم إِذا أَظھره. و الحيَّةُ تَْنفُُث السمَّ حين تَنُْكزُ . بعينه

  .٥٤٢: نھج الب�غة) ٢(

  .٤٧٩: المصدر نفسه )٣(

  .٥١٣: المصدر نفسه) ٤(
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الخير بصورة ا�مر الذي له وجود مادي، حينما شبه دفعه للمصيبة أو البلية بجريان الماء 
شبه سرعة طرده لھا بالغريبة من اgبل  ووسرعته حينما ينحدر من مرتفع، فيدفعھا ويطردھا، 

  .حينما تنظم إلى قطيع، ف� تلقى ترحيبا فيه، وإنما تھاجم وتطرد 

��� ((((من ذلك ك�مه وَ  ��� ��� ���َكأَنَّ اْلَمْوَت فِيھَا ))  :تَبَِع ِجنَاَزةً فََسِمَع َرُجً� يَْضَحُك فَقَالَ عندما  (())��������������������

ا ، َو َكأَنَّ اْلَحقَّ فِيھَا َعلَى َغْيِرنَا َوَجبَ  ،َعلَى َغْيِرنَا ُكتِبَ  َو َكأَنَّ الَِّذي نََرى ِمَن اْ�َْمَواتِ َسْفٌر َعمَّ
))قَلِيٍل إِلَْينَا َراِجُعونَ 

 )١(
.        

قلّة اھتمام الناس ي�حظ في ھذا النص أّن اgمام قد جاء بث�ثة تشبيھات متتابعة، ليصور 
ه الموت شبّ فقد  .و عدم اعتبارھم بمن يموت ،بالموت و التفاتھم إلى أداء واجب حّق ّهللا عليھم

ه شبّ  وأخيرا. هه الحّق الواجب عليه بما وجب على غيره دونشبّ  و. بالمكتوب على غير اgنسان
وE يخفى أن التشبيھات التي ساقھا . ما يشاھد من ا�موات بالمسافرين الّذين يقدمون عن قريب

اgمام ھنا لم يكن يقصد بھا زخرفة الك�م وتنميقه، بل ليؤدي من خ�لھا معنى كان يخالج نفسه، 
ويريد أن يعبر عنه بأكمل وجه، وقد وجد في التشبيه ضالته، �داء المعنى الذي يروم التعبير 

زن بادية فيه، لما وصل إليه الناس من و المتأمل في النص يجد أّن مشاعر اللوعة والح. عنه
  . عدم التفكر واEعتبار في الموت والموتى

مشتم� في بعض  اgماموالذي ن�حظه من النصوص السابقة مجيء التشبيه عند 
 ،)٢(نصوصه على ا�طراف ا�ربعة للتشبيه، المشبه، والمشبه به، وأداة التشبيه، ووجـه الشبه

)٣(ه وجه الشبه فقطوفي بعضھا اtخر قد حذف من
، معا وقد يحذف وجـه الشبه وأداة التشبيه. 

"التشبيه البليغ"وعندئذ يطـلق عليه اسم 
، لما فيه من اختصار من جھة وما فيه من تصوير )٤(

وتخيل من جھة أخرى؛ �ّن وجه الشبه إذا حذف ذھب الظن فيه كل مذھب وفتح باب التأويل، 
يكسب  ،ث ت�حم وحالة من اEندماج بين المشبه والمشبه بهبعد حذف أداة التشبيه يحدنه إ ثم

  .التشبيه قوة وروعة وتأثيرا

أكثر أنواع التشبيه ورودا في حكم نھج الب�غة، ومن ذلك قول  التشبيه البليغو يكاد يكون 
��� �����((((اgمام ����� �������� �������� ���))اْلُمقِلُّ َغِريٌب فِي بَْلَدتِهِ : ((    ))))

)٥(
.   

باعتبار المقل ھو من ابتلي بقلة ذات اليد، فكان فقيرا معدما، وقد شبھه اgمام بالغريب 
ولشدة  ،gق�له فھو كالغريب الّذي E يعرف ،عدم التفات الناس إليه و قلّة ا�عوان و ا�خوان له

أداة وحشته وابتعاد الناس عنه صار أشبه شيء بالغريب، وE يكاد يوجد فرق بينھما، لذا حذفت 
  .التشبيه، ليصبح المقل فردا من أفراد الغريب تجوزا

��� �����((((ومن ذلك أيضا قوله ����� �������� �������� ���)) اْلِحْلُم ِغطَاٌء َساتٌِر َو اْلَعْقُل ُحَساٌم قَاِطع((:      ))))
)٦(

.  

 الذي الغطاءبلحلم ساق اgمام في ھذا النص تشبيھين في وصف الحلم والعقل، فقد شبّه ا

قبيح ما  ومن ثّم يستر ،في مقابل سفه الجاھل، يستر سورة الغضب ب باعتبار أنّهعيويستر ال

                                       
  .٤٩٠: نھج الب�غة )١(

  .٣٤٢: معجم المصطلحات الب�غية وتطورھا: ينظر .ويسمى ھذا النوع بالتشبيه المرسل) ٢(

  .٣٤٠: معجم المصطلحات الب�غية وتطورھا: ينظر.  ويسمى ھذا النوع بالتشبيه المؤكد) ٣(

  .٣٣٠:المرجع نفسه: ينظر) ٤(

  .٤٦٩: نھج الب�غة) ٥(

  .٥٥١: المصدر نفسه) ٦(
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باعتبار رفعه لبوادر  القاطع الحسامبلعقل ا شبّه و كذلك. من ا�فعال بسببھا اgنسان يصدر عن
إّن ھذين التشبيھين وما يوحيان به من خيال قد جع� المتلقي يعيش . النفس ا�ّمارة و إفراطھا

المجازية بما توحيه من دEEت حتى كأنّھا أصبحت حقيقة، بسبب حذف ا�داة أبعاد الصورة 
  .ووجه الشبه

��� �����((((ومن أمثلة التشبيه البليغ، قول اgمام ����� �������� �������� ���هِ (( :    )))) َو اْلبََشاَشةُ  ،َصْدُر اْلَعاقِِل ُصْنُدوُق ِسرِّ

ةِ  )) َو اEِْحتَِماُل قَْبُر اْلُعيُوب ،ِحبَالَةُ اْلَمَودَّ
)١(

.  

 ه السرصندوق باعتبار حفظالعاقل بال صدرھذا النص تشبيھات ث�ثة، فقد شبّه اgمام  في

  . كتمان سّرهعلى لeنسان  حثّ  ھذاكما يحفظ الصندوق ما فيه، و في 

الحبالة باعتبار اقتناص اgنسان بھا الناس و استمالتھم إلى صداقته و بالبشاشة  شبّهو 
  . محبّته كحبالة الصائد الّتي يقتنص بھا الطير

أراد احتمال المكروه و ا�ذى من ا�خوان و سائر ف ،قبر العيوبوأما قوله اEحتمال 
لناس كما يستر عيوب صاحبه عند القبر باعتبار ستره بال وشبّھهالناس و ھو فضيلة عظيمة 

  .القبر ما فيه من جيفة الميّت

��� �����((((ومن التشبيه البليغ أيضا قوله ����� �������� �������� ���))اللَِّساُن َسبٌُع إِْن ُخلَِّي َعْنهُ َعقَرَ (( :    ))))
 )٢(

.        

نطق بما فيه ھ�ك  ،السبع باعتبار أنّه إن ترك عن ضبط العقل لهبللّسان فقد شبّه ا
  . كالسبع إذا لم يحفظ ،صاحبه

��� �����(((( ومن ذلك قوله����� �������� �������� ���فِيُع َجنَاُح الطَّالِبِ (( :    )))) ))الشَّ
 )٣(

.        

فِيعُ فقد شبّه    . الجناح باعتبار كونه وسيلة له إلى مطلوبه كجناح الطائرب الشَّ

��� �����((((قوله  منه أيضاَو ����� �������� �������� ���))نَفَُس اْلَمْرِء ُخطَاهُ إِلَى أََجلِِه (( :    ))))
)٤(

.        

 ھيباعتبار أنّه على التعاقب و التقّضي فھو مقّرب من الغاية الّتي  ىالخطبلنفس ا شبّه

  . المتعاقبة الموصلة لeنسان إلى غايته من طريقه ىا�جل كالخط

��� �����((((قوله  ومنه����� �������� �������� ���))فَُخِذ اْلِحْكَمةَ َو لَْو ِمْن أَْھِل النِّفَاقِ  ،اْلِحْكَمةُ َضالَّةُ اْلُمْؤِمنِ (( :))))
)٥(

.        

باعتبار أنّھا مطلوبه الّذي يبحث عنه و  ،الضالّة بالنسبة إلى المؤمنبلحكمة ا فقد شبّه
  . كما ينشد الضالّة صاحبھا ،ينشده

مشحونة بالعاطفة التي تھز المشاعر وتجعل الك�م موحيا ، E  اgماملقد جاءت تشبيھات 
كانت تشبيھاته غاية في ، إذ يكاد ينقر حبات القلوب حتى يؤثر فيھا بطريقة فنية ونفسية عجيبة

التي  فكارا� فھمالكبير في  ا�ثركان لھا  ، ومن ثَمّ اgبداع ، وفي القدرة على اgيحاء والتصوير
��� �����(((( اgمامأراد ����� �������� �������� ���نم عن يكان  ذيالنفسي لeمام، ال البعدوقد عكست ھذه ا�فكار . إيصالھا     ))))

   .مشاعر صادقة تنبض بالحرص على اgس�م والمسلمين

                                       
  .٤٦٩: نھج الب�غة )١(

  .٤٧٨: المصدر نفسه )٢(

  ٤٧٩:المصدر نفسه )٣(

  ٤٨٠:المصدر نفسه) ٤(

  ٤٨١:المصدر نفسه) ٥(
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  االستعارة              
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مأخوذة من العارية أي نقل الشيء من شخص إلى آخر حتى تصبح اEستعارة في اللغة 
و المعـاورة . ـاهوقد أعار الشيء أعاره منه وعـاوره إيّ . تلك العارية من خصائص المعار إليه

) ١(طلب العارية: وتَعّور وأستعار. بين اثنينوالتعـاور شبه المداولـة والتـداول يكون 
.  

ل�ون م��ن أل��وان المج�از اللغ��وي، إذ تق�وم عل��ى اس��تعمال  وأم�ا ف��ي اEص�ط�ح فاEس��تعارة
اللفظة في غير معناھا ا�صلي، لع�قة المش�ابھة ب�ين المعني�ين ا�ص�لي والمج�ازي، م�ع وج�ود 

)٢(قرينة توجه المتلقي إلى المعنى المطل�وب
ن ت�ذكر اح�د طرف�ي التش�بيه وتري�د ب�ه أ" وذل�ك ب�ـ .

الطرف اtخر، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به، داEً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص 
"المشبه به

)٣(،  

وقد حظي بحث اEستعارة بنصيب وافر من دراسات القدماء من ب�غيي العرب، غير أّن 
بتحديد المصطلح، وكانت نظراتھم أقرب إلى المعنى اللغوي، في  ايھتموالغالب عليھم أنھم لم 

اEستعارة لونا ب�غيا في ثنايا الكتب ا�دبية غير مبوب، وE "قد نشأت ف. تفسير اEستعارة
مفصل، وE مقيد بقيد وإنما يعترض العلماء وا�دباء في النثر أو البيت من الشعر لفظ استعمل 

)٤"(ھذا اEستعمال استعارةفي غير موضعه فأطلقوا على 
.  

اEستعارة تسمية الشيء : " ولعل الجاحظ أول من تحدث عن اEستعارة فعّرفھا بقوله 
"باسم غيره إذا قام مقامه

)٥(
الم�حظ على ھذا التعريف أنه أقرب إلى اللغة منه إلى  و. 

اEصط�ح؛ إذ جعلھا نقل لفظ من معنى عرف به في أصل اللغة إلى معنى آخر لم يعرف به، 
  . وحينئذ يصح إط�ق ھذا المعنى على عامة المجازات في اللغة

: �ستعارة بقولهوقد تابع الجاحظَ في ھذا التعريف تلميُذه ابُن قتيبة الذي فّسر رؤيته ل

فالعرب تستعير الكلمة فتضعھا مكان الكلمة، إذا كان المسمى بھا بسبب من ا�خرى، أو "
"مجاورا لھا، أو مشاك�

)٦(
واضح من ھذا التعريف أنّه عامٌّ شامل �نواع المجاز اللغوي،  و. 

ن ذلك في الشاھد فقد مزج فيه بين اEستعارة وبين المجاز المرسل والتشبيه والكناية، ويمكن تبيّ 

 }َو اْجَعْل لِي لِساَن ِصْدقٍ فِي اtِْخِرينَ  {: ىالذي ساقه لبيان اEستعارة وھو قوله تعال

استعارة، في حين أنه من المجاز المرسل " لِساَن ِصْدقٍ " ، فقد عّد قوله تعالى)٨٤/الشعراء(
وح الرؤية في بيان وع�قته اtلية، مضافا إلى ا�مثلة ا�خرى التي نستشف منھا عدم وض

)٧(مفھوم اEستعارة لديه
.  

ھو : "في تعريف اEستعارة بقوله ) ھـ٢٩١(أبو العباس ثعلب  هوفي اgطار نفسه ما ذكر
"أن يستعار للشيء اسم غيره، أو معنى سواه

، فلم يتحدد عنده المصطلح في معناه الب�غي، )٨(
بل بقي في دائرة المعنى اللغوي، وقد أفاد فيه من سابقيه في تعريفاتھم ل�ستعارة، ولكنه كان 

                                       
 .٤/٦١٨ ،) عور ( مادة  :لسان العرب) ١(

، والصور ٢٥٨: جواھر الب�غة: ، وينظر٦٨: ربيعي محمد عبد الخالق: الب�غة العربية وسائلھا وغاياتھا) ٢(
  .٢٤٥: البيانية

 . ٣٦٩: مفتاح العلوم) ٣(

  .٥: محمود السيد شيخون.د: اEستعارة وأثرھا في ا�ساليب العربية) ٤(

 . ٢٨٣ -  ٢/٢٨٠: ، والحيوان ٢٨٤،  ١/١٥٣: البيان و التبيين) ٥(

 . ١٣٥ :القرآنتأويل مشكل ) ٦(

 . ١٧٨ :المصدر نفسه )٧(

 . ٥٣ :قواعد الشعر) ٨(
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   .لمجازمن اأكثر تحديدا في تحري مفھومھا، فلم يخلط بينھا وبين ا�نواع ا�خرى 

الذي قسم فيه فنون البديع على " بديعال"في كتابه ) ھـ٢٩٦(و قد تابعه في ذلك ابن المعتز 
ھو استعارة الكلمة لشيء لم : " خمسة أقسام، وجعل اEستعارة أول تلك الفنون، وقد حّدھا بقوله

"يعرف بھا من شيء قد عرف بھا
الكريم  القرآن، و قد أورد ل�ستعارة أمثلة كثيرة من )١(

أورد أمثلة ل�ستعارة البديعة   و والحديث الشريف وأشعار السابقين وكلماتھم، وعلق عليھا،
  .وعلّق عليھا بما ينسجم ورؤيته لھذا الفن ،نظرهفي ول�ستعارة المعيبة 

وعندما يطالعنا ما ذكره علماء القرن الرابع الھجري في دراسة اEستعارة نجد أّن 
ً علميا واضحا يختلف عما سبق ، فقد عّرفھا القاضي )٢(نظرتھم ل�ستعارة أخذت طابعا

اEستعارة ما اكتفي فيھا باEسم المستعار عن ا�صل، ونقلت : " بقوله) ھـ٣٦٦(الجرجاني 
به ومناسبة المستعار له للمستعار منه، . العبارة فجعلت في مكان غيرھا وم�كھا تقريب الشَّ

وامتزاج اللفظ بالمعنى؛ حتى E يوجد بينھما منافرة، وE يتبين في أحدھما إعراض عن 
)٣(اtخر

و الم�حظ أن ھذا التعريف أكثر وضوحا ودEلة على معنى اEستعارة، من  ".
ذكر  والتعريفات التي سبقته، فقد وّضح الع�قة بين المستعار له والمستعار منه وھي المشابھة، 

المقارنة، والمناسبة، وامتزاج : الم�ك في اEستعارة الجيدة بأن تتوافر على ث�ثة أمور ھي
  .فقد جعل ھذه ا�مور ھي الفيصل في جمال اEستعارة أو قبحھا اللفظ بالمعنى،

تستعار اللفظة لغير ما ھي له، إذا احتملت معنى يصلح لذلك " وأما اtمدي فقد رأى أنما 
"الشيء الذي استعيرت له ويليق به

إذا "رأى أن العرب إنما استعارت المعنى لما ليس له  و، )٤(
ھه في بعض أحواله، أو كان سببا من أسبابه؛ فتكون اللفظة إذا كان يقاربه، أو يناسبه، أو يشب"

"المستعارة حينئٍذ Eئقة بالشيء الذي استعيرت له، وم�ئمة لمعناه
)٥(

 .  

فقد أراد اtمدي أن يجعل ضوابط ل�ستعارة الجيدة، وقد عزز رأيه ھذا بالشواھد التي 
ي عدھا قبيحة لخلوھا من بعض وقف عند اEستعارات الت واستقاھا من أشعار العرب الخلّص، 

و لكنه وقع في الخلط بين . ا�مور التي كانت تمثل بنظره الم�ك في حسن اEستعارة وقبحھا
فليس ھذا من أوجه الع�قة " أو كان سببا من أسبابه" اEستعارة وبين المجاز المرسل في قوله 

  .مجاز المرسلبين المستعار له والمستعار منه، بل ھو من أوجه الع�قة في ال

و عندما نصل إلى الرماني نجد أّن نظرته ل�ستعارة لم تختلف عّمن سبقه، فقد رأى أّن 
تعليق العبارة على غير ما وضعت له في أصل اللغة على جھة النقل : " اEستعارة ھي

"لeبانة
)٦(

نه، مستعار، ومستعار له ومستعار م: كل استعارة Eبّد فيھا من أشياء" وقد رأى أّن . 
"نه، فاللفظ المستعار قد نقل عن أصل إلى فرعم

)٧(
 القرآنوقد أوضح رؤيته ھذه بشواھد من . 

  . ي، والتعبير في ك�م البشرالقرآنالكريم، قام بتحليلھا وبيان الفرق بين ب�غة التعبير 

ومما ي�حظ على ما ذكره الرماني في تعريفه ل�ستعارة، أنه لم تتضح فيه الحدود 

                                       
 . ٢: بن المعتز عبد هللا :كتاب البديع) ١(

 .١٢٤: فنون ب�غية: ينظر) ٢(

 .٤١: الوساطة بين المتنبي وخصومه) ٣(

 .٢٠١ /١: بين شعر أبي تمام والبحتري الموازنة) ٤(

 .٢٦٦ /١:المرجع نفسه )٥(

 .٨٥): القرآنضمن ث�ث رسائل في إعجاز ( القرآنالنكت في إعجاز ) ٦(

 .٨٦: المصدر نفسه) ٧(
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الفاصلة بين اEستعارة وبين أنواع المجاز ا�خرى؛ �ّن كل لفظة ُعبّر بھا عن معنى مجازي 
فالرماني من ھذه الجھة E يختلف . خاص، فھي معلقة على غير ما وضعت له في أصل اللغة

نه تابعھم أيضا في تبنيه لفكرة النقل التي ألفھا من إ ثمفھمه ل�ستعارة عمن سبقه من الب�غيين، 
و الجديد عنده أنّه قد تنبه إلى أھم ركن في جمال اEستعارة، وھو ا�ثر النفسي الذي . كان قبله

)١(تتركه الصورة اEستعارية في وجدان المتلقي
.  

: قالقد و لم يذھب العسكري إلى أبعد مما ذكره الرماني في تحديد مفھوم اEستعارة، ف

"ي أصل اللغة إلى غيره لغرضاEستعارة نقل العبارة عن موضع استعمالھا ف"
)٢(

.  

فالم�حظ على تعريفه أنه لم يبتعد عن تعريف الرماني من جھة شموله �نواع المجاز 
ا�خرى، وتبنيه لفكرة النقل، وقد أضاف إلى ذلك ذكره للغرض والداعي الذي حدا با�ديب إلى 

: لك ا�غراض بقولهاgعراض عن المعنى الحقيقي والعدول إلى المعنى المجازي، وقد حصر ت

وذلك الغرض إما أن يكون شرح المعنى وفضل اgبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو "
"حسن المعرض الذي يبرز فيهياgشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو 

)٣(
 .  

اتضح مما تقدم أن نظرة الب�غيين في القرنين الثالث والرابع كانت تشير في جوھرھا 
اEستعارة انتقال في الدEلة �غراض محددة، وأّن ھذا اEنتقال E يصح وE يتم إE إذا قام إلى أن 

فإّن ل�ستعارة حدا تصلح فيه، وھذا الحد مرتبط . على ع�قة عقلية صائبة، تربط بين ا�طراف
يا، بطبيعة الع�قة التي تربط بين المستعار والمستعار له، فإذا كانت ھذه الع�قة صحيحة عقل

)٤(كانت اEستعارة Eئقة ويت�ءم معناھا مع ما استعيرت له، وبخ�فه يكون العكس
.  

وقد طرأ تحول كبير على مفھوم اEستعارة في القرن الخامس الھجري، بدأ ھذا التحول 
على يد عبد القاھر الجرجـاني، الذي يعد أبرز الب�غيين الذين نظروا إلى اEستعارة بعمق وفھم 

حدد مفھومھا، وبيّن أقسامھا، وبحث كّل جوانبھا، وميّزھا عن أنماط المجاز  دقيق، فقد
أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه : "فاEستعارة بنظره، )٥(ا�خرى

: ، وقد أوضح ذلك بقوله)٦(وتظھره، وتجيء إلى اسم المشبه به فَتُِعيره المشبّه وتجريه عليه

رأيت : رج� ھو كا�سد في شجاعته وقوة بطشه سواء، فتدع ذلك وتقول رأيت: تريد أن تقول"
رأيت أسدا، فقد اّدعيت في : أنك إذا قلت: وتفسير ھذا.. الشيَء الشيَء ليس به] فتجعل.. [أسدا

"إنسان أنّه أسٌد، وجعلته إياه، وE يكون اgنسان أسدا
)٧(

 .  

على ربط اEستعارة بالتشبيه، بل إنّه قد  و الم�حظ أّن عبد القاھر قد أّكد في ھذا التعريف
أو صورة مقتضبة من  ،التشبيه كا�صل في اEستعارة، وھي شبيھة بالفرع له"جعل 
"صوره

)٨(
لم يرتضِ فكرة النقل في اEستعارة، وذھب إلى فكرة اEّدعاء، وي�حظ أيضا أنّه . 

من ذلك، ف� يصح ا�خذ به، وإط�قھم في اEستعارة أنھا نقل للعبارة عما وضعت له : "فقال

                                       
 .٤٨٧: م ٢٠٠٣، ٨، مج ١٥محمد ا�مين، مجلة جذور ، ج): بحث(ام ادعاء اEستعارة نقل ) ١(

 .٢٠٥: كتاب الصناعتين) ٢(

 .المصدر نفسه والصحيفة نفسھا) ٣(

 .٢٠٤: الصورة الفنية في التراث النقدي والب�غي: ينظر) ٤(

 .٤٦٢: اgعجازدEئل : ينظر) ٥(

 . ٦٧: المصدر نفسه) ٦(

 .٦٧:  اgعجازدEئل  )٧(

 . ٢٩: الب�غة أسرار) ٨(
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من [وذلك أنك إذا كنت E تطلق اسم ا�سد على الرجل إE من بعد أن تدخله على جنس ا�سود 
لم تكن نقلت اEسم عما وضع له بالحقيقة؛ �نك إنما تكون ناق� إذا أنت أخرجت ] جھة الشجاعة

"معناه ا�صل من أن يكون مقصودك
  :ول الشاعر، واحتج على ما ذھب إليه بق)١(

)٢(وغداةَ ريحٍ قد كشفُت وقِرةٍ          إذ أصبحْت بيِد الشماِل زماُمھا
  

ف� خ�ف في أن اليد اس�تعارة، لك�ن E يمك�ن الق�ول ب�أّن لف�ظ الي�د ق�د نق�ل ع�ن ش�يء إل�ى 
شيء؛ �ّن ھذا النقل كان يسوغ لو أّن المعنى على تشبيه ھذا الشيء باليد، فيقال حينئ�ٍذ إنّ�ه نق�ل 

اليد إليه، وإنما المعنى على أن يثبت للشمال تأثيرا قويا في الغداة، وتصرفا شبيھا بتصرف  لفظ
)٣(اgنسان في الشيء الذي يمسكه بيده

 .  

لقد نظر عبد القاھر إلى اEستعارة نظرة فنية بعد أن كانت نظ�رات الس�ابقين يغل�ب عليھ�ا 
قحم عليھا ما ھو غريب عنھ�ا، ول�م يخل�ط الطابع اللغوي، فقد أقام ل�ستعارة حدودا محكمة فلم ي

)٤(في المصطلحات أو يضطرب في تحديدھا، كما حصل عند من سبقه
 .  

ثم إّن المتأمل في تراث النقاد والب�غيين المتأخرين بعد عبد القاھر يجد أنّھ�م ل�م يض�يفوا 
ا أنج�زه وأض�افه،  وإنم�ا اكت ف�وا بالش�رح شيئا إلى بح�ث اEس�تعارة، فقلم�ا تج�د ش�يئا متمي�زا عّم�

، )٦(، والس�كاكي)٥(والتوضيح والتحدي�د ل�بعض التفاص�يل والمص�طلحات وذل�ك م�ا فعل�ه ال�رازي
)١١(والعلوي ،)١٠(والقزويني ،)٩(، وبدر الدين ابن مالك)٨(، وابن أبي اgصبع)٧(ابن ا�ثيرو

.  

وأما الدارسون المحدثون فقد أولوا فّن اEستعارة عناية واسعة، ودرس�وه م�ن ك�ل جوانب�ه 
بوصفه فنا إبداعيا عربيا أصي� ، ف� تكاد تجد كتابا عربيا متخصصا في الب�غة والنقد قد أھمل 

  . التعرض لھذا الفن

لب�غ�ة، فق�د وقد كان للنقاد المعاصرين موق�ف مغ�اير لم�ا س�ار علي�ه الق�دماء م�ن علم�اء ا
رأوا أن القدماء أساؤوا فھم طبيعة اEستعارة، ولم يستطيعوا اEقتراب من جوھرھا الخّ�ق، وقد 

، إذ درج��وا عل��ى البح��ث ع��ن )١٢(خلطوھ��ا بش��يء غي��ر قلي��ل م��ن مباح��ث المنط��ق وعل��م الك���م
التناسب العقل�ي ال�ذي يجم�ع ب�ين طرف�ي اEس�تعارة، وحرص�وا عل�ى التأك�د مم�ا يس�مى ب�المعنى 

إنما تصح اEستعارة وتحسن على وجه من المناسبة وط�رف م�ن الش�به : " ، وقالوا)١٣(المشترك
"والمقاربة

ه يش�بت، وأّن عيار اEستعارة ھو الذھن والفطنة، وم�ك ا�مر فيھا على تقريب ال)١٤(

                                       
 . ٤٣٥:دEئل اEعجاز) ١(

 "وقِرةٍ  وزعتُ وغداةَ ريحٍ قد  "في الديوان   . ١١٤: ديوان لبيد بن أبي ربيعة) ٢(

 .٦٥:مصطفى ھدارة: في الب�غة العربية: ينظر) ٣(

 .٢٩٣:تامر سلّوم. د: العربينظرية اللغة والجمال في النقد : ينظر) ٤(

 .١٣٥، ١٣٣:اgيجازنھاية : ينظر) ٥(

 . ٣٦٩: مفتاح العلوم: ينظر) ٦(

 .٧٧/ ٢: المثل السائر :ينظر)٧(

 .١٨: القرآنبديع  ، و٩٧: تحرير التحبير: ينظر) ٨(

 .١٢٨: في المعاني والبديع المصباح: ينظر) ٩(

 .٢١٢: في علوم الب�غة اgيضاح: ينظر) ١٠(

  .٢٠٢/ ١:  الطراز: ينظر) ١١(

 .٢٣٢: الفنية في التراث النقدي والب�غيالصورة : ينظر) ١٢(

 .٢٠٤: المرجع نفسه: ينظر) ١٣(

 .٢٠٢/ ١:الثعالبي: يتيمة الدھر: ، وينظر٤٢٩: الوساطة بين المتنبي وخصومه) ١٤(
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)١(في ا�صل حتى يتناسب الطرفان
يغلب على مباحث الب�غيين القدماء النظر إلى الص�ورة  و. 

اEستعارية على أنھا تقوم بما يشبه الزركشة أو الزخرفة أو التحديد أو اEختصار أو الطرافة أو 
)٢(اgيضاح

 .  

ومن الموارد التي برز فيھا حرصھم على تحكيم العقل والمنطق في مسائل اEستعارة ھو 
اEستعارة تعليق : "  بقوله الرماني من ذلك ما ذكرهض المتوخاة منه، وا�غرا" النقل"قولھم بـ 

"ف�ي أص�ل اللغ�ة عل�ى جھ�ة النق�ل لeبان�ةما وضعت له العبارة على غير 
، أي أّن ھن�اك نق�� )٣(

ومثل ذل�ك نج�ده عن�د أب�ي ھ��ل العس�كري ف�ي قول�ه . مقصودا لغرض خاص وھو مجرد اgبانة
عن موضع استعمالھا في أصل اللغة إل�ى غي�ره لغ�رض، وذل�ك  اEستعارة نقل العبارة: "السابق

وفضل اgبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو اgش�ارة إلي�ه الغرض إما أن يكون شرح المعنى 
"حسن المعرض الذي يبرز فيهيبالقليل من اللفظ، أو 

)٤(
.  

قوية أمر المش�ابھة، أو إن تحديد اEستعارة بأنھا لمجرد اgبانة، أو المبالغة في الصفة، وت
التحسين، أو اEختصار، أو غيرھا من الغايات، إّن ھذا التحديد يجعل اEس�تعارة حبيس�ة ق�وانين 
عقلية صارمة، تذھب برونق اEس�تعارة وجمالھ�ا، وتب�دد الق�يم الدEلي�ة الت�ي يمك�ن استخ�ص�ھا 

واعي E ع�ق��ة لھ��ا ھ��ذه ال��د"منھ��ا بمس��اعدة الخي��ال ال��ذي تزخ��ر ب��ه الص��ور اEس��تعارية، فك��ل 
، وE تعبّ�ر ع�ن ھبتھ�ا أو ]ا�دب[بوظيفة اEستعارة ا�دبية، وE تتف�ق م�ع مكانتھ�ا الفطري�ة م�ن 

عّما تستوعبه من ثراء وخصب كامن، فض� عن أّن ھذه ال�دواعي تھم�ل اEخ�ت�ف ف�ي المعن�ى 
"الذي يزكو كلما نما النشاط الخيالي

)٥(
 .  

استخ�ص لصفات مشتركة بين طرفيه، فقد يكون صورة وليس التعبير اEستعاري مجرد 
، وق�د يك�ون للتعبي�ر اEس�تعاري م�آرب )٦(لمشاعر صاحب التعبير تجاه ا�ش�ياء وموقف�ه نحوھ�ا

الوس��يلة العظم��ى الت��ي يجم��ع ال��ذھن بواس��طتھا ف��ي " ف��ي أنھ��ا " ريش��ارد" أخ��رى يراھ��ا م��ث� 
وذلك �جل الت�أثير ف�ي المواق�ف وال�دوافع،  ؛أشياء مختلفة لم توجد بينھا ع�قة من قبل] ا�دب[

"وينجم ھذا التأثير عن جميع ھذه ا�شياء وعن الع�قات التي ينشئھا الذھن بينھا
)٧(

 .  

في مفھوم اEستعارة ظلت تلح على ضرورة مراعاة التناسب القدماء إّن مباحث الب�غيين 
اًء دينامي�ا تتم�وج داخل�ه حركتھ�ا بين طرفي اEستعارة، في حين أّن الصورة اEستعارية تمثل بن

في مختلف اEتجاھات، وتعمل على التداخل بين المس�تعار من�ه والمس�تعار ل�ه بطريق�ة تس�تبطن 
نش�اط " ، فاEس�تعارة )٨(فيھا الطرفين، ليتخلق منھ�ا نم�اء جدي�د يتع�دى ح�دود التش�ابه والتناس�ب

"زلغوي خالق للمعنى ، ووسيلة من وسائل اgدراك الخيالي المتمي
)٩(

 .  

ومن خ�ل التركيبات اللغوية في البناء اEستعاري تصبح الصور قائمة E على طرافة أو 
تزيين أو توضيح أو تفسير أو إيجاز أو اختصار، بل تتح�ول إل�ى كينون�ة خاص�ة تط�ل بن�ا عل�ى 

                                       
 .٤١: ، و الوساطة بين المتنبي وخصومه١١- ١/١٠:المرزوقي: شرح الحماسة: ينظر) ١(

 . ٣٣٩: فلسفة الب�غة) ٢(

 .٨٥ :القرآن إعجازضمن ث�ث رسائل في ( القرآن إعجازالنكت في ) ٣(

 .٢٠٥: كتاب الصناعتين) ٤(

 . ٢٩٧ :نظرية اللغة والجمال في النقد العربي) ٥(

 . ٣٣٨: فلسفة الب�غة) ٦(

 . ٢٩٦: مبادئ النقد ا�دبي) ٧(

 . ٣٤٦: فلسفة الب�غة) ٨(

 . ٢٩٦:نظرية اللغة والجمال في النقد العربي) ٩(
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م مط�ت جديدة، قد يكون منھا موقف قائلھا وخالقھا تجاه ا�شياء، وقد تكون استكشافا ثريا لع�ال
)١(وجودي معين

 .  

وم��ع ذل��ك فإن��ه ل��م تخ��ل نظ��رات الق��دماء م��ن اgش��ارة إل��ى ا�ث��ر ال��ذي تترك��ه الص��ورة 
اEستعارية في نفس المتلقي وما تثيره من ظ�ل إيحائي�ة تتج�اوز بھ�ا فك�رة النق�ل واEدع�اء وم�ا 

كر ومن خصائصھا التي تـذ: "ذكروه من أغراض ودوافع محددة، ونجد ذلك في قول عبد القاھر
فان�ك لت�رى بھ�ا … بھا وھي عنـوان مناقبھا ، أنھا تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللف�ظ 

الجماد حيا ناطق�ا ، وا�عج�م فص�يحا ، وا�جس�ام الخ�رس مبين�ة ، والمع�اني الخفيّ�ة بادي�ة جليّ�ة 
ي�ون، ان شئت أرتك المعاني اللطيفة التي ھي من خبايا العقل كأنھا قد جسمت حتى رأتھا الع…

"وإن شئت لطفت ا�وصاف الجسمية حتى تعود روحانية E تنالھا الظنون
)٢(

.  

اEس��تعارة ص��ورة م��ن ص��ور التوس��ع ف��ي الك���م، إذ تحق��ق كثي��را م��ن ا�غ��راض الت��ي و
صيغة " ھي و. يريدھا ا�ديب، حتى لتعد من أھم أعمدة الك�م، وعليھا المعول في إنتاج الدEلة

 تعماEته البـ�غية الكبرى ، تحّمل النص ما E يبدو من ظاھر اللفظمن صيغ الشكل الفني في اس

أو بدائي المعنى، وإنما تؤلف بين ھذا وھ�ذا ف�ي عملي�ة إب�داع جدي�دة تض�في عل�ى اللف�ظ إط�ار  ،
"المرونة والتوسع، وتضيف إلى المعنى مميزات خاصة

، وتضع أم�ام الس�امع ص�ورة مرئي�ة )٣(
وف�ي ھ�ذا يتن�افس ا�دب�اء ويتفاض�ل  .النفس وت�ؤثر ف�ي الوج�دانتنبض بالحركة والحيوية، تمتع 

المبدعون من خ�ل كسر ط�وق اللغ�ة اEعتيادي�ة المألوف�ة وإع�ادة تش�كيل جدي�د للواق�ع والحي�اة، 
، وإنم�ا ھ�ي عنص�ر م�ن العناص�ر )٤( فھي ليست مجرد  انحراف عن الممارسة اللغوية المألوف�ة

خي�ال خص�ب، وE غ�رو ف�ان ھ�ذه الص�لة الوثيق�ة ب�ين المھمة في بناء الصورة التي تص�در ع�ن 
، جعلت من الصورة اEستعارية ذات دEلة إيحائية تسمو على دEلة ص�ور )٥(الخيال واEستعارة

التشبيھات، لما يحصل فيھا من تفاعل وامتزاج بين الدEEت عل�ى نح�و E يح�دث ب�نفس الث�ـراء 
صورة اEستعارية اتحـدا حتى أصبح المستعار له في التشبيه، بحيث توحـي للمتلقي أّن طـرفي ال

)٦(كأنه المستعار منه نفسه
.  

ومن ھنا تبدو صعوبة التعام�ل بف�ن اEس�تعارة �نھ�ا بھ�ذا اEمت�زاج تعي�د ص�ياغة الواق�ع  
بشكل جديد بحسب تفاعل ا�ديب معه فتوف�ق ب�ين المتباع�دات ب�ين ا�ش�ياء وتؤل�ف ب�ين الن�اطق 

 E قامة بينھا، ولعل سر إبداعھا مخبوء في ھذه وغير الناطق بع�قاتgيقع في الحسبان إمكان ا
�نھ�ا ت�دير ظھرھ�ا للمعن�ى الوض�عي  ؛القدرة على التأليف بين المتناقضات وجعلھا ش�يئا واح�دا

فھ�ي الوس�يلة الت�ي يجم�ع ال�ذھن بواس�طتھا أش�ياء  ،)٧(وتوحد بين شيئين يحتفظ كل منھما بش�كله
)٨(قة من قبلمختلفة لم توجد بينھا ع�

.   

��� �����((((و لقد فطن اgمام علي ����� �������� �������� ���ما تحدثه صور لالمعنى، في �ھمية ھذا الفن وأثره الكبير      ))))

 ،Eستعارة من إثارة للخيال وتحريك للمشاعر ، فتضفي على العبارة ھيبة وعلى المعن�ى جم�اEا
                                       

 . ٣٤٧: فلسفة الب�غة) ١(

   .٤٣: أسرار الب�غة) ٢(

  .   ١٣٥ :أصول البيان العربي )٣(

  . ٢٦٦، ٢٥٣: رينيه ويليك: نظرية ا�دب: ينظر) ٤(

  .  ٢٨٢ :عاطف جودة نصر.د: الخيال مفھوماته ووظائفه :ينظر )٥(

  .   ٢٨٣:  ا�سس النفسية �ساليب الب�غة :ينظر )٦(

  ١٥٥: نورثرب فراي : أربعتشريح النقد محاوEت : ينظر) ٧(

  . ٨١: شيأرشيبالد مكل: الشعر والتجربة: ، و ينظر٢٨١:الخيال مفھوماته ووظائفه )٨(
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بطابع�ه      ))))��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((م�ه لذا جاءت حكم نھج الب�غة محّمل�ة باEس�تعارات الراقي�ة، الت�ي طبع�ت ك�

  .المتميز، فكان غاية في الروعة واgتقان

لَْت : ((     ))))��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((ومن اEستعارات التي وردت في حكم نھج الب�غ�ة ق�ول اgم�ام  إَِذا َوَص�

ْكرِ  ))إِلَْيُكْم أَْطَراُف النَِّعِم فََ� تُنَفُِّروا أَْقَصاھَا بِقِلَِّة الشُّ
)١(

.   

ھ�ذا ال�نص أن�ه أم�ام لوح�ة فني�ة تزخ�ر بالحرك�ة، إذ يص�ور اgم�ام ال�نعَم يجد المتأم�ل ف�ي 
ض��لھا بص��ورة س��رب م��ن الطي��ور الت��ي تم��U الس��ماء وق��د ب��دأت ب��الھبوط تباع��ا، ، فم��ن ع��رف ف

بما ينفرھا ليستمر نزولھا ، وأّما من جحد فضلھا ولم يعرف قيمتھا  وقيمتھا حافظ عليھا ولم يأتِ 
ق�د  و .يجعلھا تنف�ر وت�ذھب بعي�دا عن�ه، وم�ن ث�ّم E ينتف�ع م�ن خيرھ�ا فإنه E يلبث حتى يأتي بما

استعار لفظ  وط أّوله اتّصل به آخره، ھبإذا  تشبيھا لھا بسرب طيور استعار للنعم لفظ ا�طراف 
ا ((:     ))))��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ��ـ� ���ـ��  ((((ومثل�ه قول�ه  . زيادة إيضاح الم�راد م�ن المعن�ىالتنفير  َذُروا نِفَ�اَر ال�نَِّعِم فََم� ُك�لُّ اْح�

))َشاِرٍد بَِمْرُدودٍ 
)٢(

.  

��� �����(((( اgمام قول ذلكومن ����� �������� �������� ���))َمْن َجَرى فِي ِعنَان أََملِِه َعثََر بِأََجلِهِ : ((     ))))
)٣(

.  

و  اE بّد من ضبط عنانھ، شموسفي ھذا النص يصور اgمام طول ا�مل بصورة فرس 
أطلق لھا صاحبھا العنان لتختار وجھتھا التي تريد،  فإن شاء،تإلى حيث  يعن الجر اصّدھ

. اقع و يھلك راكبھتعثر أو تلبث أن ت ف�راحت تركض به في طرق يجھل ما فيھا من المخاطر، 

ل�ندفاع في ا�مل  يم�حظة لشبھه بالفرس، و لفظ الجر ،استعار لفظ العنان لتطويل ا�مل قدو
  .بعارض ا�جل و قواطعه  يو لفظ العثار ل�متناع عن ذلك الجر ،بحسب تطويله

��� �����((((قوله أيضا ومن اEستعارة ����� �������� �������� ���اِغبِيَن فِي ((  :    )))) ْنيَا، الرَّ اِھِديَن فِي الدُّ يَا نَْوُف طُوبَى لِلزَّ

ً َو مَ  ِشَعاراً َو  القرآناَءھَا ِطيباً، َو اtِْخَرةِ، أُولَئَِك قَْوٌم اتََّخُذوا اْ�َْرَض بَِساطاً، َو تَُرابَھَا فَِراشا
َعاَء ِدثَاراً  ))الدُّ

 )٤(
.  

َعاَء ِدثَاراً  القرآن ...اتََّخُذوا " الشاھد في ھذا النص قوله  ، فقد صّور اgمام "ِشَعاراً َو الدُّ
 القرآنحال رجال هللا الذين زھدوا في م�ذ الدنيا، ورغبوا فيما عند هللا من الثواب، وقد جعلوا 

دستور حياتھم، يرتلون آياته ويطبقون أحكامه، وE يخالفون تعاليمه، فھو أنيسھم الذي به 
وإذا ما تعرضوا لظلم . يأنسون، وھو مرشدھم الذي منه يتعلمون، ف� يفارقونه في كل حاEتھم

أو أذى في حياتھم جعلوا الدعاء بلسما لجراحاتھم، فھم على وعي وبصيرة بأن كل ما يجري في 
لفظ الشعار للقرآن  اgمام استعارقد و  .مھم ھو منقاد لخالقھم ، ف� يطلبون دفع الب�ء إE منهعال

و لفظ الدثار للدعاء باعتبار . باعتبار م�زمتھم لدرسه و تفھّم مقاصده كالشعار الم�زم للجسد
  .نحوه احتراسھم به من عذاب ّهللا و الشدائد النازلة بھم كاEحتراس بالدثار عن البرد و

��� �����((((ومن ذلك قوله  ����� �������� �������� ���ْنيَا َداُر َمَمرٍّ Eَ َداُر َمقَرٍّ َو النَّاُس فِيھَا َرُجَ�ِن، َرُجٌل بَاَع ((:     )))) الدُّ

                                       
  .٤٧٠: نھج الب�غة) ١(

  .٥١١: المصدر نفسه) ٢(

  .٤٧١: المصدر نفسه )٣(

  .٤٨٦: المصدر نفسه )٤(
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))فِيھَا نَْفَسهُ فَأَْوبَقَھَا َو َرُجٌل اْبتَاَع نَْفَسهُ فَأَْعتَقَھَا
)١(

.    

بصورة سوق يمارس الناس فيه البيع المتأمل في ھذا النص يجد أّن اgمام يصور الدنيا 
والشراء، وھم فيه صنفان بائع ومشتري، والبضاعة التي يتم التعاقد عليھا ھي نفس اgنسان، 
فمن الناس َمن باع نفسه، وكان الثمن ھو شھوات الدنيا وم�ذھا الزائلة، فصار أسير حب الدنيا 

ه عن م�ذ الدنيا وشھواتھا، فأعتق ونعيمھا الفاني، وصنف آخر اشترى نفسه، وكان الثمن تخلي
ع نفسه باعتبار تسليمه لھا إلى الھ�ك ئلفظ البيع لبا اgمام استعار وقد. نفسه من عبودية بھارجھا

و اعتياضه عنھا ما أصابه من اللّذة الدنيويّة، و كذلك لفظ اEبتياع لمشترى نفسه  ا�خروي،
  .يه من حاضر اللّذات و اgعراض عنهباعتبار إنقاذھا من ذلك الھ�ك ببذل ما قدر عل

��� �����((((ومن أمثلة اEستعارة أيضا قوله   ����� �������� �������� ���َعاءِ  (( :    )))) ))اْدفَُعوا أَْمَواَج اْلبََ�ِء بِالدُّ
)٢(

.  

" أمواج " ترتسم في ذھن المتأمل في ھذا النص لوحة فنية معبرة، من استعارة لفظة 

بالبحر الھائج الذي تكثر فيه ا�مواج العاتية، وE يقدر ، فقد شبّه اgمام الب�َء للحوادث المتواترة
أحد على إيقافھا إE من خلقھا وبّث فيھا الحركة وھو هللا تعالى، لذا ينبه اgمام على أھمية الدعاء 

  .وطلب العون من هللا تعالى في رفع الب�ء مھما كبر واشتد ، فإّن بيده ذلك E بيد غيره

��� �����((((ومثله قوله ����� �������� �������� ���َخاءُ ((:     )))) ))ِعْنَد تََضايُقِ َحلَقِ اْلبََ�ِء يَُكوُن الرَّ
)٣(

 .  

ھو وقت الفزع الخالص إلى ّهللا و الرجاء الحّق له و ذلك معّد  الب�ء تضايق حلقفإّن 
E يجد عنھا  ، والتيالشديدة المحيطة باgنسان ل�بت�ءاتاستعار لفظ الحلق  قد للفرج منه، و

  . محيصا

��� �����((((أيضا قوله  ومن أمثلة ذلك����� �������� �������� ���رَّ ِمْن َصْدِر َغْيِرَك بِقَْلِعِه ِمْن (( : )))) اْحُصِد الشَّ

))َصْدِركَ 
)٤(

 .  

يجد المتدبر في ھذا النص صورة لطيفة تنبض بالحركة، وتوصف بالجدة والطرافة، فقد 
. gزالتهشبّه اgمام الشرَّ بنبات ضار مفسد، وقد حّل في قلب اgنسان، واستعار الحصاد والقلع 

والم�حظ أّن اgمام قد عبر عن إزالة الشر من صدر المخاطب بالقلع، وعن إزالته من صدر 
غيره بالحصاد، والسر في ذلك أّن القلع ھو إزالة الشيء من أصله، ف� يبقى أثر له، وأما 

د أن الحصاد فھو إزالة النبات مع بقاء شيء من أصله، وفي ذلك إشارة إلى أّن اgنسان إذا أرا
يزيل الشّر من صدر غيره تجاھه، فعليه أن يزيل الشّر من صدره من أصوله؛ فيؤدي ذلك إلى 

  .أن يكون قلبه عامرا بالمحبة للجميع، وھو ما يثمر محبة الناس له

وعندما يتحسس المتأمل م�مح الجمال في اEستعارة، يجد أّن اللفظ المستعار تبعث فيه 
ركة، إذ يترك اللفظ مجراه المعتاد ومسلكه المعروف، ويتحرك روح جديدة تبث فيه حيوية الح

في إطار جديد، يخطر فيه باشعاعاته ودEEته التي رصد �دائھا في الوضع الجديد، وبذلك 
وبذلك يصبح اللفظ . يكتسب سمات حسنة تنفض عنه ألف الرتابة وجمودية الوضع اللغوي

                                       
  .٤٩٣: نھج الب�غة )١(

  .٤٩٥: المصدر نفسه) ٢(

  .٥٣٦: المصدر نفسه )٣(

  .٥٠١: المصدر نفسه) ٤(
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)١(المستعار مما يزيد اللغة ثراء وتطورا
: ذلك بقوله في اEستعارةعلى د تنبه عبد القاھر وق. 

ومن خصائصھا التي تـذكر بھا وھي عنـوان مناقبھا، أنھا تعطيك الكثير من المعاني باليسير "
"من اللفظ

)٢(
وقد اتضح ذلك في ا�مثلة السابقة، ويمكن تلمسه أيضا في أمثلة أخرى من حكم  .

��� ����(((( اgمام قول نھج الب�غة، ومنھا���� ������� ������� ���فََما يَْعثُُر ِمْنھُْم  ،أَقِيلُوا َذِوي اْلُمُروَءاتِ َعثََراتِِھمْ : (( ))))����

ِ بِيَِدهِ يَْرفَُعهُ  ))َعاثٌِر إEَِّ َو يَُد هللاَّ
 )٣(

 .  

ً  أھل المروءات استعار لفظ العثرات لما يقع من فقد لفظ  استعار و من غير تثبّت، و خطأ
   .اليد لعناية ّهللا و قدرته

��� �����((((ومثله قول اgمام ����� �������� �������� ���))َمْن يُْعِط بِاْليَِد اْلقَِصيَرةِ يُْعطَ بِاْليَِد الطَِّويلَةِ ((:     ))))
 )٤(

.  

و كنّى بالطول و القصر عن الكثرة . استعار لفظ اليد في الموضعين للنعمة و العطاءفقد 
في سبيل الخير  ،ماله و معنى ذلك أن ما ينفقه المرء من، قال الرضي رحمه هللا تعالى ،و القلّة

و اليدان ھاھنا عبارة  ،فإن هللا تعالى يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرا ،و البر و إن كان يسيرا
��� �����((((ففرق  ،عن النعمتين����� �������� �������� ��� ،و نعمة الرب تعالى ذكره بالقصيرة و الطويلة ،بين نعمة العبد     ))))

إذ  ،�ن نعم هللا أبدا تضعف على نعم المخلوقين أضعافا كثيرة ؛فجعل ھذه قصيرة و تلك طويلة
)٥(فكل نعمة إليھا ترجع و منھا تنزع ،كانت نعم هللا أصل النعم كلھا

 .   

��� �����(((( هقولومنه أيضا ����� �������� �������� ���))َمْن أََحبَّنَا أَْھَل اْلبَْيتِ فَْليَْستَِعدَّ لِْلفَْقِر ِجْلبَاباً ((  :    ))))
)٦(

.  

الجلباب لتوطين النفس على الفقر و الصبر عليه، و وجه اEستعارة  فقد استعار لفظ
كونھما ساترين للمستعّد بھما من عوارض الفقر و ظھوره في سوء الخلق و ضيق الصدر و 

بصدق  ��
	� ������الّذي ربّما يؤّدي إلى الكفر كما يستر بالملحفة، و لّما كانت محبّتھم  ،التحيّر

قتداء بھم و اEستشعار بشعارھم و من شعارھم الفقر و رفض الدنيا و ستلزم متابعتھم و اEت
الصبر على ذلك وجب أن يكون كّل محّب لھم مستشعرا للفقر و مستعّدا له جلبابا من توطين 

)٧(النفس عليه و الصبر
      .   

��� �����(((( ومن ذلك قوله ����� �������� �������� ���))َمْن Eََن ُعوُدهُ َكثُفَْت أَْغَصانُهُ  : ((    ))))
 )٨(

.  

لفظ اgمام استعار يحمل ھذا النص شحنة دEلية توجه المتلقي باتجاه ا�خ�ق الحسنة، فقد 
، و كذلك استعار لفظ ه وتعامله مع الناس بالخلق الحسنبلينه تواضع وأرادالعود للطبيعة، 

 و المراد أنّ . و كثرته و قّوته بھم حولهبكثافتھا اجتماعھم  وأرادا�غصان لUعوان و ا�تباع، 

و قوى  ومناصروه، من كانت له فضيلة التواضع و لين الجانب كثرت أعوانه و أتباعه
  . باجتماعھم عليه

                                       
  .٥٥: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ١(

  .٤٣: الب�غة أسرار) ٢(

  .٤٧١: نھج الب�غة) ٣(

  .٥٠٩: المصدر نفسه )٤(

  .والصحيفة نفسھا المصدر نفسه )٥(

  .٤٨٨: المصدر نفسه) ٦(

  .٢٩٨/ ٥: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب�غة) ٧(

  .٥٠٧: نھج الب�غة) ٨(
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١٩٨ 

 

��� �����((((ومنه قوله ����� �������� �������� ���لَقَْد )) :لِبَْعضِ ُمَخاِطبِيِه َو قَْد تََكلََّم بَِكلَِمٍة يُْستَْصَغُر ِمْثلُهُ َعْن قَْوِل ِمْثلِھَا     (())

)١(ِطْرَت َشِكيراً 
  ً )٢(َو ھََدْرَت َسْقبا

((
)٣(

.  

استعار له لفظ الشكير و السقب باعتبار صغر قدره عّما تكلّم به في حضرته، و  فقد
وصف الطيران و الھدير له باعتبار نھوضه إلى ذلك الك�م الّذي ھو فوق محلّه و ليس أھ� له 

 .كما أّن الطيران ليس من شأن الشكير، و E الھدير من شأن السقب

اEستعارة التأثير في نفس المتلقي، وإثارة انفعاله المناسب عن طريق  خصائص منو
)٤(تشخيص المعاني المجردة في صور حسية يخيّل للمتلقي أنھا متحدة بھا، متمثلة فيھا

وقد  .
نك لترى بھا الجماد حيا ناطقا، وا�عجم فصيحا إف : "التفت عبد القاھر الجرجاني إلى ذلك بقوله

"الخرس مبينة، وا�جسام 
)٥(

و لم يغب عن اgمام استثمار عنصر التشخيص في حكم نھج . 
��� �����((((قوله على ذلك مثلة ا�من ف. الب�غة، gثارة المتلقي وإحداث التأثير المناسب فيه����� �������� �������� ���تَِذلُّ : (())))

))اْ�ُُموُر لِْلَمقَاِديِر َحتَّى يَُكوَن اْلَحْتُف فِي التَّْدبِيرِ 
)٦(

.  

لمطاوعتھا للقدر و جريانھا على  ا�موراستعار ذّل ي�حظ في ھذا النص أن اgمام قد 
لقدر جاز أن يكون من غايات مطاوعة ا�مور او لّما كان اgنسان جاھ� بأسرار . وفق القضاء

وفيه . للقدر كون ما يعتقده اgنسان الجاھل مصلحة و يفعله تدبّرا لمنفعة سببا لحتفه و ھ�كه
)٧(إلى ّهللا و عدم التوّكل على التدبير، و اEنقطاع إليه ا�مورء إلى وجوب إسناد إيما

.    

وھي ليست من " ا�مور" ويظھر ا�ثر الفني لھذه اEستعارة في إضفاء الحياة على لفظة 
الموجودات الحية، وھذا من خصائص اEستعارات البديعة التي تجعل الخيال الحي يسري في 

، فيحيلھا إلى أجسام نامية لھا وعي وحس وحركة  E حياة فيھاالتي  لجامدةا روح ا�شياء
)٨(وتأثر

  .  

��� �����(((( ومن ذلك أيضا قوله����� �������� �������� ���َحابِ ُدوَن : ))فِي ُدَعاٍء اْستَْسقَى بِهِ  (()) اللَّھُمَّ اْسقِنَا ُذلَُل السَّ

))ِصَعابِھَا
)٩(

.      

ترتسم في ذھن المتدبر في ھذا النص صورة موحية مفعمة بالحركة والحياة، فتظھر فيھا 
السماء وقد تراكمت فيھا الغيوم المختلفة، فمنھا المثقلة بحبات المطر التي جاءت وھي مشتاقة 

قال . لسقي ا�راضي الميتة، ومنھا ما جاءت وليس وراءھا إE البرق والرعد والعواصف
��� �����((((من الك�م العجيب الفصاحة، و ذلك أنه  و ھذا": الرضى����� �������� �������� ���شبه السحاب ذوات الرعود و      ))))

الصعاب التي تقمص برحالھا و تقص بركبانھا، و شبه  باgبلالبوارق و الرياح و الصواعق 

                                       
كيُر من الفَْرخِ ) ١( َغبُ : الشَّ   ).شكر(، مادة  ٤٢٥/ ٤: العرب لسان: ينظر. الزَّ

قْبُ ) ٢(   ).سقب(، مادة ٤٦٨/ ١:العرب لسان: ينظر.  الذَكُر من ولِد الناقة : ولُد الناقِة، و قيل: السَّ

  .٥٤٧: نھج الب�غة )٣(

  .٧٧:العربيةا�سس النفسية �ساليب الب�غة ) ٤(

  .٤٣: سرار الب�غةأ) ٥(

  .٤٧١: نھج الب�غة) ٦(

  .٢٤٦/ ٥: ابن ميثم البحراني :نھج الب�غةشرح  :ينظر )٧(

  .١٢٩: التصوير المجازي و الكنائي: ينظر) ٨(

  .٥٥٨: نھج الب�غة) ٩(
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١٩٩ 

 

"الذلل التي تحتلب طيعة  باgبلالسحاب خالية من تلك الروائع 
)١(

.    

ا�مور المعنوية، بإبرازھا للعيان في صورة  ومن خصائص اEستعارة البليغة تجسيم
شخوص وكائنات حية يصدر عنھا كل ما يصدر عن الكائنات الحية من حركات وأعمال ، وقد 

إن شئت أرتك المعاني اللطيفة التي ھي من خبايا العقل كأنھا : " التفت الجرجاني إلى ذلك بقوله
"قد جسمت حتى رأتھا العيون

)٢(
يصة حاضرة في حكم نھج الب�غة، فمن وقد كانت ھذه الخص. 

��� �����((((: أمثلة ذلك قول اgمام����� �������� �������� ���)أَْكثَُر َمَصاِرعِ اْلُعقُوِل تَْحَت بُُروِق اْلَمطَاِمعِ ((     ))))
)٣(

.  

فقد امتزجت في ھذا النص صورتان استعاريتان أضفت عليه جماE ومنحته طاقة 
متلقي صورة مجسمة للعقول وھي تعبيرية، أظھرت المعنى بأبھى حلة، إذ ترتسم في ذھن ال

إذ إّن . تھوي من عالي مكانھا وتخر مصروعة، عندما تلوح في سمائھا بروق المطامع الدنيوية
العقل من شأنه الّذي ينبغي له أن يقاوم النفس ا�ّمارة و يكسرھا و يصرفھا بحسب آرائه 

. يا و قيناتھا و إطماعه بھاالصالحة، و من شأن النفس مخادعة العقل و غروره بزينة الحياه الدن

فالعقول الضعيفة غير المؤيّدة من ّهللا أكثر ما تنخدع و تنصرع في حربھا للنفوس ا�ّمارة إذا 
Eفاستعار لفظ المصارع للعقول م�حظة لقھرھا عن النفوس و . لھا مطمع و ھمّى من الدنيا ح

من أخذ مصرعه من الحرب، و كذلك  فأشبھت في الذلّة و اEنقياد لھا و ترك مقاومتھا. انفعالھا
و كثيرا ما تشبّه الخواطر الذھنيّة بالبروق . استعار لفظ البروق لما Eح من تصّور المطموع فيه

"�ّن المصارع من شأنھا أن تكون تحت. تحت: وإنّما قال. للطفه وضيائه وسرعة حركته
)٤(

 .  

��� �����(((( ومن ذلك أيضا قوله����� �������� �������� ���))اْلَحقَّ َصَرَعهُ َمْن َصاَرَع : ((    ))))
)٥(

 .  

وھو من المعاني الدالة على المشاركة وھو يستدعي للمقاومة،  "صارع"استعار لفظ فقد 
وبذلك يظھر الحق بھيأة المقاتل المغوار الذي يصعب أن يكون الطرفان مشتركين في الفعل، 

  .  على  أشجع الرجال مقارعته، ولوE اEستعارة لما أمكن خلق ھذه الصورة الجميلة المؤثرة

��� �����((((ومن أمثلة ذلك أيضا قوله ����� �������� �������� ���ةً : ((    )))) ))َما َمَزَح اْمُرٌؤ َمْزَحةً إEَِّ َمجَّ ِمْن َعْقلِِه َمجَّ
)٦(

.  

فكأنّه قد مّجه . استعار لفظ المّج لما يطرحه اgنسان من عقله في مزحه أو مزحاتهقد ف 
وE يخفى ما في ھذه اEستعارة من إيحاء بقبح ھذا ا�مر، فإن الخيال . مّج الماء من فيهيكما 

يجعل ا�مر المعنوي محسوسا مجسما، ولو أنّنا جھدنا أن نضع كلمة مكان الكلمة المستعارة ما 
 .عت أن تؤدي معنى النفور النفسي الذي نتج من اEستعارةاستطا

يستعمل ا�لفاظ الموضوعة لUمور المحسوسة في يظھر من ا�مثلة السابقة أن اgمام 
تجعل المتلقي  إذالدEلة على ا�مور المعنوية مستفيدا بذلك من الطـاقة اgيحائية لھذه الكلمات، 

، وھذا ھو السـّر في )٧(ھد للعين وتنقل الصوت لUذنيحس بالمعنى أكمل إحساس، وتصور المش
��� �����((((فإن أكثر الصور التي رسمھا  .في جمال التعبير اEستعاري في حكم نھـج الب�غة����� �������� �������� ���كانت  ))))

                                       
  .٥٥٨: نھج الب�غة )١(

  .٤٣: الب�غة أسرار) ٢(

  .٥٠٧: نھج الب�غة) ٣(

  .٣٥٣/ ٥: ابن ميثم البحراني: الب�غةشرح نھج ) ٤(

  .٥٤٨: نھج الب�غة) ٥(

  .٥٥٥: المصدر نفسه) ٦(

  .١٦٧: القرآنمن ب�غة : ينظر) ٧(
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٢٠٠ 

 

مستقاة من الواقع المعاش، ولم تكن صورا خارجة عن الذائقة العربية، أو النسق الثقافي السائد 
  .الكبير في متلقي النص وھذا بدوره كان له ا�ثر. آنذاك

��� �����((((كان حظ اgمام علي لقد ����� �������� �������� ���من الذوق ا�دبي الخالص حظا وفيرا، فقد كان مطبوعا  ))))

عمق ، مع على البيان الساحر يرى الشيء ويعيه ثم ينطلق معبرا عنه في بساطة وتلقائية وصدق
المعنى، فلو استبدل به لفظ عن ، الذي E صنعة فيه وE مراء، وإنما يتطلبه الفكرة، وفنّية التعبير

)١(لفظ، لخبا ضوء الكلمات، وتبدد إشراقھا، وفقد المعنى ج�له، وضاع عمقه
.  

   

                                       
  . ٨، ٧: ابن ميثم البحراني: مقدمة شرح نھج الب�غة: ينظر) ١(
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  امساملبحث اخل

  ايةـالكن                   
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٢٠٢ 

 

الكناية في اللغة مأخوذة من كنيت الشيء إذا سترته أو من الكنية التي تقال للرجل بدE من 
: وتريد غيره، وكنّى عن ا�مر بغيره يكنّى كناية يءأن تتكلم بش: والكنايةذكر اسمه الحقيقي، 

)١(تستر: يعني إِذا تكلم بغيره ، وتكنّى
. 

لموروث الب�غي والنقدي بمراحل مختلفة، قد مّر مفھوم الكناية في افوأما في اEصط�ح 
لم يقف علماء الب�غة القدماء عند مفھوم واحد للكناية، بل اختلفت فيھا نظراتھم، وتعددت ف

، عّدةآراؤھم، بل تعدى ا�مر إلى اEخت�ف في المصطلح ذاته، فقد أطلق على الكناية مسّميات 
إلى مراحل نضجه واستقراره على يد  التعريض، منذ نشأة المصطلح التتبيع و كاgرداف و

  .علماء الب�غة المتأخرين

وھي عنده ما فھم " القرآنمجاز "ولعل أبا عبيدة ھو أول من تحدث عن الكناية في كتابه 
: ، فيقول في قوله تعالى)٢(ذكر اسمه صريحا في العبارةمن الك�م ومن السياق من غير أن يُ 

ْھِر اْلحَ { : ، وقوله تعالى)٣(، كناية للشھر الحرام)٢١٧/البقرة( }راِم قِتاٍل فِيهيَْسئَلُونََك َعِن الشَّ

)٤(، كناية عنھم)٤/الشعراء( }فَظَلَّْت أَْعناقُھُْم لَھا خاِضِعينَ {
.  

ومع أّن المفھوم اللغوي ھو ا�صل في دراسة أبي عبيدة للكناية إE أننا نجده يورد بعض 

 }أََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلغائِطِ  أَْو جاءَ  {: ن ذلك قوله تعالىا�مثلة للكناية بمعناھا اEصط�حي، وم

"كناية عن حاجة ذي البطن "، قال )٤٣/النساء(
 }أَْو Eَمْستُُم النِّساءَ {: ، وفي قوله تعالى)٥(

)٦(كناية عن الغشيان) ٦/المائدة(
 .  

أبا عبيدة لم يقم بدراسة الكناية دراسة فنية تقوم على تبيان مناحي  فيلحظ من ذلك أنّ 
وھذا يمثل المرحلة ا�ولى من  أي المراد منھا، الجمال فيھا، وإنما كان يذكر اtية ومجازھا،

)٧(دراسة الكناية، إذ كانت دراسته للكناية تقف عند المفھوم اللغوي
.  

في فلك المفھوم اللغوي، الذي يعني الستر  وبقي مفھوم الكناية عاما عند الجاحظ يدور
والخفاء المقابل للتصريح، وھو عنده أسلوب تقتضيه الضرورة، فھو عنده أبلغ من التصريح إذا 

،  )٨(كان التصريح E يحسن، أو كان متعذرا، والتصريح أبلغ إذا كانت الكناية E تفي بالغرض
باب "وسماّه " الحيوان"قد أفرد له بابا في كتابه وقد انتقل الجاحظ بأسلوب الكناية نقلة كبيرة، ف

"من الفطن وفھم الكنايات والرطانات
مواضع  ، مع تركيزه على قيمتھا التعبيرية، و)٩(

)١٠(ص�حيتھا وعدم ص�حيتھا في اEستعمال اللغوي
وھذا يدل على عنايته بھذا ا�سلوب، مما . 

  . ة جديدةلجعل الكناية تدخل عنده مرح

                                       
 .٩٨/ ٢٠ ،) كني ( مادة  :العرب  لسان) ١(

  .١٥، ١/١٢: القرآنمجاز : ، و ينظر٢٠٤: علم البيان  )٢(

  .١/٧٢: القرآنمجاز  )٣(

  .١/١٢: المصدر نفسه: ينظر) ٤(

  .١/١٢٨:المصدر نفسه ) ٥(

  .١/١٥٥: المصدر نفسه) ٦(

 .٣٨٦: فاطمة سعيد أحمد): رسالة ماجستير(مفھوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والب�غة : ينظر )٧(

  .٢٦٣ /١: ، والبيان والتبيين٣/١٢٢: كتاب الحيوان: ينظر) ٨(

  .٣/١٢٤: كتاب الحيوان: ينظر) ٩(

  .٩٨:أحمد مطلوب. د: الب�غة عند الجاحظ: ينظر) ١٠(
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٢٠٣ 

 

عبد هللا بن المعتز عن الكناية، في كتابه البديع ضمن باب خاص أسماه وقد تحدث 
"محاسن الك�م"

، ولكنه لم يضع لھا تعريفا يميزھا، و إّن دراسته للكناية لم تضف جديدا، )١(
ويمكن أن نقول إّن دراسة الجاحظ كانت أكثر عمقا من حيث تحليلھا وتبيين قيمتھا التعبيرية، 

)٢(اھا ابن المعتز كلھا م�حظات عابرة لم يقف عندھا كثيرافالم�حظات التي أبد
.  

يمكن القول إّن بحث الكناية تدرج في ھذه المرحلة وخطا خطوات واسعة مھدت الطريق 
فإن كانت دراسة أبي عبيدة تقوم على الم�حظات المتفرقة، فإّن دراسة . للدراسات التي تلته

شت أسلوب الكناية، وحددت بعض المقتضيات التي الجاحظ قد خصت الكناية بباب بعينه، وناق
يحسن فيھا، ثم جاء ابن المعتز لتدخل دراسة الب�غة عنده مرحلة التخصص وتصبح الكناية من 

وإن كان المفھوم اللغوي ھو السائد لھذه الدراسات فإنّھا كذلك لم تخُل من بعض . محاسن الك�م
)٣(الم�حظات اEصط�حية

.  

تركه لنا علماء الب�غة في القرن الرابع الھجري نجد تحوE كبيرا في وعندما نطالع ما 
دراسة مفھوم الكناية، تمثل في اEنتقال من المفھوم اللغوي إلى المصطلح الب�غي، ويعد قدامة 

وذلك في " اgرداف" مسّمىبن جعفر أول من عّرف الكناية بمعناھا اEصط�حي، تحت 
وھو أن يريد الشاعر دEلة على معنّى " المعنى، فقال في تعريفه دراسته �نواع ائت�ف اللفظ و

 ،بل بلفظ يدّل على معنى ھو ردفه وتابع له ،من المعاني ف� يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى
"فإذا دّل على التابع أبان عن المتبوع

)٤(
.  

عريفا ناضجا، أنّه يُعد ت بيدإّن تعريف قدامة وإن كان أول تعريف اصط�حي للكناية، 
ن دراسته �سلوب الكناية اتسمت بالنضج إ و. تبعه فيه الكثير ممن جاء بعده من علماء الب�غة

الب�غي، من حيث التحليل وتوضيح المعنى الكنائي، بخ�ف من سبقه من الدارسين، فلم يكن 
)٥(لھايكتفي باgشارات، بل كان يتتبع الصورة حتى يبين المعنى واضحا من خ�ل تحليله 

.  

وعندما نصل إلى أبي ھ�ل العسكري نجد أن مفھوم الكناية قد اختلط بمفاھيم أخرى 
ھو أن يكنّى عن : " فتجده موزعا بين الكناية والتعريض واgرداف والمماثلة، فقال في الكناية

"الشيء ويعّرض به وE يصّرح على حسب ما عملوا باللحن والتورية عن الشيء
، وتحّدث )٦(

فيترك اللفظ الداّل عليه الخاص به  أن يريد المتكلّم الدEلة على معنىً : " اgرداف وقالعن 
: وذلك مثل قول هللا تعالى .عن المعنى الذي أراده ويأتي بلفظ ھو ردفه وتابع له فيجعله عبارةً 

لعفاف على ا هوقصور الطرف في ا�صل موضوع ،)٥٦/الرحمن( }فِيِھنَّ قاِصراُت الطَّْرفِ {

اgرداف، وذلك أّن المرأة إذا عفّت قصرت طرفھا على زوجھا فكان، قصور التوابع وھة ج
"الطرف ردفا للعفاف، والعفاف ردف وتابع لقصور الطرف

)٧(
أن  : "وتكلّم على المماثلة وھي 

إE أنّه ينبئ إذا أورده  ،يريد المتكلّم العبارة عن معنى فيأتي بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر
وليس موضوع  ،أنّه E عيب فيه به ف�ن نقي الثوب، يريدون: كقولھم ،عنى الذي أرادهعن الم

                                       
  .٦٥، ٦٤: البديعكتاب : ينظر) ١(

  .١٢:محمد الحسن علي ا�مين): رسالة ماجستير(الكناية أساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي : ينظر )٢(

  .١٤: المرجع نفسه: ينظر) ٣(

  .١٥٧: نقد الشعر) ٤(

  .١٦: ، والكناية أساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي١٥٨، ١٥٧: المصدر نفسه: ينظر ٥)(

 .٢٩٠: كتاب الصناعتين) ٦(

 .٢٧٥ :المصدر نفسه )٧(
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"ء من العيوب وإنما استعمل فيه تمثي�انقاء الثوب البر
)١(

 .  

ويبدو أّن أبا ھ�ل العسكري لم يتضح عنده مفھوم مصطلح الكناية مما جعله يخلط في 
ولعل ذلك راجع إلى تفريقه بين المعنيين اللغوي دراسته حينا، ويفرق بين أساليبه حينا آخر 

)٢(واEصط�حي
.  

، فقد تحدث عن أيضا وأما دراسة ابن رشيق �سلوب الكناية فلم تخلص من ھذا الخلط
 عّدةالكناية في أبواب متفرقة، إذ ذكرھا في باب المجاز، وباب اgشارة الذي يشتمل على أنواع 

خيم، والتعريض، والكناية، والتمثيل، والرمز، واللمحة، اgيماء والتف" عند ابن رشيق، وھي 
ولعل السبب الذي جعله يداخل بين " واللغز، واللحن، والتعمية، والحذف، والتورية، والتتبيع

)٣(ھذه المفاھيم  في دراسته ھذه، ھو المعنى اللغوي لمفھوم الكناية
 .  

والتذوق، وھي وإن كانت أكثر  ودراسة ابن رشيق مع كثافتھا إE أنھا تفتقر إلى التحليل
ثراء من دراسة العسكري، لكنھا تبتعد عن النضج الفني، إذ إنھا تفرق بين المفھوم اللغوي 

)٤(واEصط�حي �سلوب الكناية الذي اقترب من النضج عند قدامة
.  

وقد توضحت معالم الكناية واستقر مفھومھا وبدأ يأخذ طابعه العلمي على يدي عبد القاھر 
جاني، فدراسته تقوم على الفھم لدEئل التراكيب و خوافيھا، للوصول إلى المعنى المقصود الجر

وقد أفاد عبد . من الكناية، وقيمھا الجمالية من خ�ل تحليل النصوص وكشف النقاب عن حسنھا
الكناية : "، فعّرفھا بقوله"اgرداف"القاھر من تعريف قدامة للكناية، الذي أطلق عليھا مصطلح 

يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني ف� يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة ولكن يجيء إلى  أن
"معنى ھو تاليه وردفه في الوجود فيومئ به إليه ويجعله دلي� عليه

)٥(
 .  

لذلك احتل منزلته في أذھان كثير " ويعد ھذا التعريف من أكثر تعريفات الكناية نضجاً، 
"تناول في تعريفه نواحي تتصل بجوھر الكناية د القاھرعب من العلماء؛ �نّ 

، ويتجلى ذلك )٦(
بإثبات معنى من المعاني، E يستفاد من اللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن من معنى المعنى 
الذي يستند إليه المعنى ا�ولي، بما أومئ به إليه، وجعله دلي� عليه، قال عبد القاھر في بيان 

ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدEلة اللفظ وحده، وذلك إذا : ضربين الك�م على" ذلك 
وضرب آخر أنت E ... خرج زيد،: لخروج على الحقيقة فقلتقصدت أن تخبر عن زيد مث�ً با

تصل منه إلى الغرض بدEلة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه 
Eومدار ھذا ا�مر على الكناية . لة ثانية تصل بھا إلى الغرضفي اللغة، ثم تجد لذلك المعنى د

: وإذ قد عرفت ھذه الجملة، فھاھنا عبارة مختصرة، وھي أن تقول..... .تمثيلواEستعارة وال

المعنى، ومعنى المعنى ، تعني بالمعنى المفھوم من ظاھر اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، 
"معنًى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر و بمعنى المعنى أن تعقل من اللفظ

)٧(
.  

وھكذا استطاع عبد القاھر أن يصل بفھمه العميق، وبحثه الدقيق إلى لّب الكناية وحقيقة 

                                       
 .٢٧٧ :كتاب الصناعتين )١(

 .١٩: الكناية أساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي) ٢(

 .٣٢٠ - ٣٠٢، ١/٢٦٨:العمدة في محاسن الشعر: ينظر )٣(

 .٢٢: الكناية أساليبھا ومواقعھا في الشعر الجاھلي )٤(

 .٦٦: دEئل اgعجاز )٥(

 .٣٨٨: مفھوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والب�غة )٦(

 ٢٦٣، ٢٦٢: دEئل اgعجاز )٧(
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معناھا، التي تتمثل في اEنط�ق من المعنى ا�صلي للعبارة إلى المعنى الثانوي الذي تدل عليه، 
لمتلقي، وينطلق من قاعدة ھذا المعنى ا�ول محلقا ويشير إليه ذلك المعنى ا�ول، فينتشي ا

بأجنحة الخيال مع المعنى الثاني، فيحس بالنشوة التي يحس بھا ا�ديب لحظة معاناته لتجربته 
)١(الشعورية

.  

الكناية بنظر عبد القاھر أسلوب غزير الدEلة، تمثل كل كلمة فيه إشارة يمكن  نّ إوبھذا ف
أن ينفتح عليھا ذھن المتلقي ليعقد ص�ت أو يوجد بدائل له، للدEلة على المعنى المستتر خلف 

)٢(تلك العبارات المنطوقة، وھذا ھو الفارق بين الكناية وبين التعبير المباشر
.  

كناية مزية على التصريح، وأرجع ذلك إلى إثبات المعنى E إلى وقد جعل عبد القاھر لل
كنّيت عن المعنى  لّماّن الكناية أبلغ من التصريح، أنّك إ :ليس المعنى إذا قلنا: " زيادته، فقال

 :فليست المزية في قولھم .زدت في ذاته، بل المعنى أنّك زدت في إثباته، فجعلته أبلغ وآكد وأشد

ك أثبّت له القرى الكثير من وجه ھو أبلغ، وأوجبته نّ أى أكثر، بل دّل على قرً  أنّه" جّم الرماد"
"تھا أوثقإيجابا ھو أشد، واّدعيته دعوى أنت بھا أنطق، وبصحّ 

)٣(
وإنما المزية للكناية؛ �ّن . 

 Eفيھا إثباتا للمعنى بالدليل والبرھان، بخ�ف التصريح فإّن فيه إثبات المعنى من غير دليل و
)٤(ن، وقد رأى أّن إثبات المعنى مصحوبا بالدليل أبلغ من إثباته عاريا عن الدليلبرھا

.  

ھذا الفن قد ظفر بعناية فائقة،  الذي يتأمل دراسة عبد القاھر الجرجاني للكناية، يجد أنّ إّن 
ن دراسته قامت على أساس من تحليل الشواھد، والوقوف إ ثمودراسة متأنية، وبحث عميق، 

من مواطن الجمال، ومواضع الحسن، فاتخذت الكناية على يديه طابعھا المميز،  على ما فيھا
  .ومدلولھا اEصط�حي العلمي

وأما من جاء بعد عبد القاھر من الب�غيين فھم عيال عليه، وقد اقتصرت دراساتھم على 
ءه إلى تكرار ما ذكره من آراء وشواھد، وغلب على أكثرھم منھج التفكير المنطقي، فحّولوا آرا

قواعد جافة، وقوانين صارمة، ابتعدت كثيرا عن منھج التحليل القائم على الذوق الجمالي، 
)٥(فتحولت دراساتھم إلى مجموعة من القواعد، والتعريفات، والتقسيمات الجامدة

.  

من تعرضوا للكناية خرج الكناية على يد معظم وأّما الب�غيون والنقاد المحدثون فلم ت
إطارھا الب�غي الذي حّدده الب�غيون القدماء، وإن اختلف أسلوب الصياغة وتباينت منھم عن 

وقد أشار الدكتور أحمد مطلوب إلى جھود المعاصرين التجديدية في مجال . طرائق التعبير
لم يأتوا بجديد إE ربط الكناية بتداعي المعاني أو ربطھا بأساليب الرمز " الكناية، فذكر أنَّھم 

" الحديثة
)٦(

.  

وأما المنھج الذي سارت عليه مباحث الكناية في الموروث الب�غي والنقدي، فقد كان 
للمحدثين موقفھم الواضح تجاھه، فقد رفضوا طريقة القدماء في تناولھم للكناية، والتي قامت 

                                       
 .١٢٠: محمود شاكر القطان.د: الكناية مفھومھا وقيمتھا الدEلية )١(

 .٣٩٤: مفھوم الخيال ووظيفته في النقد القديم والب�غة )٢(

  . ٧١:  دEئل اgعجاز )٣(

  . ٧٢:  المصدر نفسه: ينظر )٤(

علوم اgيضاح في و، ٣/٤٩ :المثل السائر، و٤٠٢ :مفتاح العلومو ،١٦٠: نھاية اEيجاز :ينظر) ٥(
، ٣٧٣ /١ :الطراز و ،١٤٣ :تحرير التحبير  ،٦٣٠ :لالمطو و ، ٢٣٧ /٤ :شروح التلخيص و،  ٢٤١:الب�غة

  .٢٦٣ : ا�دبزانة ، وخ٣٠١/ ٢ :القرآنالبرھان في علوم  و

 .١٩١:فنون ب�غية )٦(
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ً ذوقيا قائما على  على أسلوب الجدل والتفكير المنطقي، الذي أخرج الب�غة من كونھا فنا
اس بالجمال، إلى مجرد قواعد منطقية، وتعلي�ت عقلية جافة، خالية من روح المتعة اgحس

  . واللذة النفسية

إلى أّن الكناية لفظ أريد به Eزم معناه، مع جواز إرادة ] القدماء[فلقد انتھى الب�غيون 
اخل المعنى ذاته، وقد شغلوا أنفسھم بالتخاصم حول براعة كل منھم في صب ا�سلوب الفني د

مقوEت منطقية، تحول البحث على إثرھا إلى مجرد قياس منطقي ومجموعة من اEستدEEت 
)١(العقلية

وفي ھذا ما فيه من جور على الكناية وتضييق لدEلتھا، بسبب ما قادت إليه ھذه . 
المصطلحات من جدل عقيم، أبعد ما يكون عن الفن وطبيعته، وما فيه من روعة وجمال، فلم 

ناية من ھذا كله غير غرقھا في ضباب اللزوم، وغموضه وتعقيده، وحلولھا بسببه في تجِن الك
)٢(واٍد غير واديھا ا�دبي

 .  

، ولكن فيما يحمله من جماليات  إن قيمة النص ا�دبي ليست فيما يحمله من معنى فقط
يفا فنيا، يقوم إّن اgبداع الفني يكمن في توظيف اللغة توظ و.. فنية، ويحدثه في النفس من أثر، 

على المھارة في اختيار الكلمات، وإجادة تأليفھا، و اEنحراف بھا من قول إخباري إلى قول فني 
)٣(ذي أثر بعيد في النفس

والجمال في الفن معنوي E شكلي، وإّن ا�شكال E : " ولذا قال العقاد .
راه إE نوما من شكل  ...ل في نفوسنا إE لمعنى تحركه أو لمعنى توحي إليه، جمتعجبنا وت

"يختلف موقعه في الذوق بحسب اخت�ف الدEلة التي يدل عليھا والوظيفة التي يقوم بھا
)٤(

 .  

و الكناية من الفنون البيانية التي تسھم في ثراء اللغة، ورفدھا بدEEت جديدة، تنسجم 
تضفي على المعاني الجديدة رونقا وجماEً، وتظھرھا بصورة محسوسة  ووالسياقات المتجددة، 

إّن الكناية لھا في الب�غة موقع عظيم، فإنھا تفيد ا�لفاظ جماE، : "وعنھا قال العلوي. مؤثرة
"وتكسب المعاني ديباجة وكماE، وتحرك النفوس إلى عملھا، وتدعو القلوب إلى فھمھا

)٥(
فھي . 

ى النفس على التأمل في المعنى المباشر لظاھر الك�م، ثم المروق منه إلتحرك الفكر وتبعث " 
"بين ظاھر الك�م والمعنى الكنائي المراد تالمراد عن طريق الع�ئق والص�

)٦(
 .  

وتتجلى خصوصية التعبير الكنائي في أنّه E يقود المتلقي إلى الغرض مباشرة، مثلما 
ا يبرز له جانبا من المعنى، ويخفي عنه جانبا آخر، وھو تفعل العبارات الحرفية الصريحة، وإنم

بھذا الشكل يرفع من قيمة المعنى البعيد الذي يشير إليه في نظر المتلقي، ويعمل على توكيده في 
إّن : " وقد أشار إلى ھذا المعنى عبد القاھر الجرجاني بقوله. نفسه واEعتزاز به وتفخيمه

مكشوفا عن وجھھا، ولكن مدلوE عليھا بغيرھا، كان ذلك  الصفة إذا لم تأتك مصرحا بذكرھا،
لقه إلى السامع إذا لم تُ  ،أفخم لشانھا، وألطف لمكانھا، كذلك إثبات الصفة للشيء تثبتھا له

صريحا، وجئت إليه من جانب التعريض والكناية والرمز واgشارة، كان له من الفضل 
"جھل موضع الفضيلة فيه له ، وE يُ قلي ما E يقلّ  ،ومن الحسن والرونق ،ةوالمزيّ 

)٧(
.  

                                       
 .٤٣٣، ٤٢٣: فلسفة الب�غة: ينظر )١(

  . ٧٩- ٧٨:محمد جابر فياض. د: الكناية: ينظر )٢(

  .٣٩٩: مفھوم الخيال ووظيفته: ينظر )٣(

 .٣٠- ٢٩: مراجعات في اtداب والفنون )٤(

 .١/٤٣٤: الطراز )٥(

 .٢٤٠: التصوير المجازي والكنائي )٦(

  .  ٣٠٦: دEئل ا�عجاز) ٧(



  ي الحكم والمواعظف التراكيب المجازية..................................  ثالثالالفصل 
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إّن جمال التعبير الكنائي يكمن في ھذه اgثارة المعنوية التي تداخل النفس وتستولي على 
ا زالت الميدان الفسيح الذي يتسابق فيه البلغاء، وتتفاوت فيه مولذا كانت الكناية و. الحس

"، وصفت قريحتههمن لطف طبع" يھا إE أقدارھم، وتتباين فيه منازلھم، إذ E يصل إل
)١( Eو ،

عجب في ھذا، فھي واٍد من أودية الب�غة، وطريق جميل من طرق التعبير الفني، ووسيلة قوية 
من وسائل التأثير واgقناع، تضفي على العبارة رونقا وجماE، فتسترعي اEنتباه وتسترق 

)٢(حرك ا�حاسيس مفتونة بحسنھاا�سماع، وتبھر ا�لباب، وتذوب النفس تأثرا بجمالھا، وتت
.  

��� �����((((وقد كان �سلوب الكناية حضور واضح في ك�م اgمام علي ����� �������� �������� ���في حكم نھج  ))))

��� �����((((كان  فقدالب�غة، ����� �������� �������� ���حريصا كل الحرص على إيصال أفكاره إلى جميع الناس دون جرح  ))))

على التعبير الموحي العواطف، أو خدش المشاعر، أو اشمئزاز النفوس، بما يمتلك من قدرة 
)٣(والمھذب، والمحافظة على ا�دب الراقي الممتاز

 .  

��� �����((((ومن النصوص التي يتضح فيھا أثر الكناية قول اgمام ����� �������� �������� ���لَنَا َحقٌّ فَإِْن أُْعِطينَاهُ َو : (( ))))

بِلِ  ِgَْرِكْبنَا أَْعَجاَز ا َّEِإ
َرى)٤( )٥(، َو إِْن طَاَل السُّ

((
)٦(

.  

بِِل  "فقوله  ِgْو معناه : بقوله يالرضيمكن أن يكون المراد منھا ما ذكره كناية " أَْعَجاَز ا
إنا إن لم نعط حقنا كنا أذEء، و ذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبد و ا�سير و من يجرى 

)٧(مجراھما
قّة و نعنا حقّنا ركبنا مركب المشإن مُ : و يمكن أن يراد بھا التعبير عن المشقة، أي .

تأّخره عن غيره في  يراد به وقد. و لم نَْضَجر منه ُمِخلِّين بحقنا، الزمان صبرنا عليه و إن طال
إن منعنا حقّنا منھا و أّخرنا عن ذلك صبرنا على ا�ثرة  أي ،حقّه من اgمامة و تقّدم غيره عليه

 ة�ّن ركوب ا�عجاز مظنّ  ؛متقاربة يذكر احتماEت حسنة و ھ يالذو. فيھا و إن طالت ا�يّام
)٨(الذلّة و المشقّة و تأّخر المنزلة

.    

َرى "وأما قوله  فھو كناية جميلة عن طول المدة التي يعيشھا المجتمع " َو إِْن طَاَل السُّ
��� �����((((اgس�مي في ظل إبعاد اgمامة عن إدارة شؤون ا�مة، وقد عبر ����� �������� �������� ���عن ذلك بطول السير  ))))

  .مائه ظ�م الجھل والظلم والتخلففي ليل يخيم على س

��� �����((((ومن أمثلة الكناية قوله ����� �������� �������� ���))اْحَذُروا َصْولَةَ اْلَكِريِم إَِذا َجاَع َو اللَّئِيِم إَِذا َشبِعَ  : (())))
)٩(

.  

ينبه اgمام على أّن اgنسان الكريم النفس قد " َصْولَةَ اْلَكِريِم إَِذا َجاعَ احذروا "في قوله  
الظلم الذي يحيق به، لكنه E يصبر على الفقر و الحاجة، وخاصة إذا تعلق يصبر على بعض 

ا�مر بسلب حقوقه، وھو ما كنّى عنه بجوع الكريم، ونبه على أّن له صولة ينبغي أن يحذرھا 
كناية  "شبع اللئيم"و. أي واحذروا صولة اللئيم إذا شبع" َو اللَّئِيِم إَِذا َشبِعَ  "قوله و  .الظالمون

                                       
 .١٣١: علي الجارم ومصطفى أمين: الب�غة الواضحة )١(

 .٨٧: محمود شيخون. د: الكريم القرآنا�سلوب الكنائي في : ينظر )٢(

 .١٤٦:أصول البيان العربي: ينظر )٣(

  .٧/٢٣٨، )عجز(مادة  :لسان العرب: ينظر   .والركوب عليھا شاق مآخيرھا: أعجاز اgبل )٤(

َرى )٥(   .١٩/١٠٣، )سرا(مادة  :لسان العرب. َسيُر الليِل : و السُّ

  .٤٧٢: نھج الب�غة) ٦(

  .نفسھاالمصدر نفسه والصحيفة ) ٧(

  .٥/٢٤٩: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب�غة: ينظر) ٨(

  .٤٧٧: نھج الب�غة )٩(
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فھو يسعى إلى اEستزادة من الثروة حتى على حساب  طمعه الذي ليس له حدود،اه و عن غن
حقوق اtخرين، ولذا حذر اgمام من السكوت على ظلمه، فإّن له صولة إْن لم يجد من يردعه 

 .عن طمعه

��� �����((((ومنھا قوله ����� �������� �������� ���))فََمْن َجَعَل اْلِمَراَء َدْيَدناً لَْم يُْصبِْح لَْيلُهُ : (( ))))
)١(

.  

من يتأمل ھذا النص يجد أن اgمام قد وصف َمْن جعل سلوكه العام ھو جدال الناس 
ذلك كناية عن عدم وضوح الحّق له و" لَْم يُْصبِْح لَْيلُهُ  "والتشكيك في عقائدھم وأفكارھم بقوله 

  .وھو تعبير جميل اختاره اgمام لكي ينبه على قبح ھذا ا�مر  .من ظلمة ليل الشّك و الجھل

��� �����((((منھا قوله َو ����� �������� �������� ���))َمْن تََرَك قَْوَل Eَ أَْدِري أُِصيبَْت َمقَاتِلُهُ (( :))))
)٢(

. 

كناية  "أُِصيبَْت َمقَاتِلُهُ "وقوله . عن القول بغير علمكناية " َمْن تََرَك قَْوَل Eَ أَْدِري "فقوله 
و ربّما يكون بسببه  ،عن الھ�ك الحاصل بسبب القول بالجھل لما فيه من الض�ل و اgض�ل

 . ھ�ك الدنيا و اtخرة

��� �����((((قوله ومن أمثلة الكناية  ����� �������� �������� ���ةٌ ((: )))) ))لِلظَّالِِم اْلبَاِدي َغداً بَِكفِِّه َعضَّ
 )٣(

.  

على تفريطه في وحسرته عن ندامته  "بعّض كفّه"عن يوم القيامة و  "َغداً "قوله كنّى ب فقد

 }يََدْيهِ   َو يَْوَم يََعضُّ الظَّالُِم َعلى{ :قوله تعالىي، في القرآنوقد جاء مثله في التعبير جنب ّهللا 

   . )٢٧/الفرقان(

��� �����(((( ومنھا قوله����� �������� �������� ���ْنيَا َغَرٌض تَْنتَِضُل فِيِه اْلَمنَايَا((: )))) َو نَْھٌب تُبَاِدُرهُ  ،إِنََّما اْلَمْرُء فِي الدُّ

))ي ُكلِّ أَْكلٍَة َغَصصٌ َو َمَع ُكلِّ ُجْرَعٍة َشَرٌق َو فِ  ،اْلَمَصائِبُ 
)٤(

.  

عن تنغيص لّذات الدنيا بما  كناية" َو َمَع ُكلِّ ُجْرَعٍة َشَرٌق َو فِي ُكلِّ أَْكلٍَة َغَصصٌ  "فقوله 
، فليست الدنيا مح�ً للّذة والسعادة الدائمة، فھي يشوبھا و يخالطھا من ا�عراض و ا�مراض

 .محل اختبار وابت�ء، E دار خلود وبقاء

��� �����((((ومن أمثلة الكناية ك�مه ����� �������� �������� ���أَ تََرانِي أَظُنُّ  :أَتَاهُ اْلَحاِرَث ْبَن َحْوٍط فَقَالَ عندما  ))))

��� �����((((فَقَاَل  !؟أَْصَحاَب اْلَجَمِل َكانُوا َعلَى َضَ�لَةٍ ����� �������� �������� ���يَا َحاِرُث إِنََّك نَظَْرَت تَْحتََك َو لَْم تَْنظُْر  : (())))

))َو لَْم تَْعِرِف اْلبَاِطَل فَتَْعِرَف َمْن أَتَاهُ  ،لَْم تَْعِرِف اْلَحقَّ فَتَْعِرَف َمْن أَتَاهُ  إِنَّكَ  ،فَْوقََك فَِحْرتَ 
)٥(

.  

كناية ويمكن أن يكون المراد بھا أنك " إِنََّك نَظَْرَت تَْحتََك َو لَْم تَْنظُْر فَْوقََك  "فقوله 
ھم دونك في  اھر اgس�م الّذيننظرت في أعمال الناكثين من أصحاب الجمل المتمّسكين بظ

و لم تنظر إلى من ھو  ،و اقتديت بھم ،فاغتررت بشبھتھم ،لبغيھم على إمام الحقّ  ؛المرتبة
و E سمعت حكمھم  ،و من معه من المھاجرين و ا�نصار ،و ھو إمامك الواجب الطاعة ،فوقك

و يحتمل أن يكون نظره تحته كناية عن  .بكون خصومھم على الباطل فكان ذلك سبب حيرتك

                                       
  .٤٧٣: نھج الب�غة )١(

  .٤٨٢: المصدر نفسه )٢(

  .٥٠٢: المصدر نفسه )٣(

  .٥٠٣: المصدر نفسه) ٤(

  .٥٢١: المصدر نفسه) ٥(
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الجنبة السافلة، و نظره فوقه  يلمكتسبة عن محبّة الدنيا الّتي ھنظره إلى باطل ھؤEء و شبھتھم ا
ويمكن أن يكون كناية عّما ُجبل عليه اgنسان بطبعه . كناية عن نظره إلى الحّق و تلقّيه من ّهللا 
رتبة سفلى، مقارنة با�مور المعنوية التي ھي بمرتبة من اEھتمام با�مور المادية التي ھي بم

إنك تنظر إلى سافل الوجود و درك الطّبيعة المحدود و لم ترفع رأسك و عليا، فيكون المراد 
)١(تفتح عين قلبك لترى المعالي و تسمع نداء الحّق فتعرف أھله و تميّزھم من أھل الباطل

 . 

المعاني  تظھرفھي  ،سيد الحّسي في أداء المعانيسائل التجو وسيلة مھمة من الكنايةوتعد 
أثر  تسھم في إحداثوبذلك تكشف عن معانيھا وتوضحھا، و ،المعقولة في صور المحسوسات

��� ((((ومن الكنايات التي يتضح فيھا ھذا ا�ثر قول اgمام   .فعلهتعجز اللغة العادية عن  في النفس ��� ��� ���

))ْغَصانُهُ َمْن Eََن ُعوُدهُ َكثُفَْت أَ  : (())))��������������������
)٢(

. 

��� �����((((في�حظ في ھذا النص أنه ����� �������� �������� ���قد كنّى بلين العود عن التواضع ل�خرين، وبكثافة  ))))

ن مَ  نّ ا�غصان عن اجتماع ا�نصار والمحبين على من ھذه صفته، وكثرته وقوته بھم، إذ إ
وE يخفى أثر . و قوى باجتماعھم عليه، كثر محبوه و أعوانه و أتباعه طباعهن خلقه و Eنت حسّ 

الكناية ھنا في تصوير ھذه المعاني بصورة محسوسة ترتسم في ذھن المتلقي فتأنس بھا روحه 
 .وتھش لھا نفسه

��� �����((((ومثله قوله ����� �������� �������� ���يَاِطينِ  : (()))) ْيِب َوِطئَْتهُ َسنَابُِك الشَّ َد فِي الرَّ ))َمْن تََردَّ
)٣(

.  

ور، فإنه E يسلم من وساوس فمن غلب عليه الشك في أفعاله وطريقة معالجته لUم
��� �����((((الشياطين وحبائلھم، ومن ثم تستحكم عليه الشبھات، ف� يجد منھا مخرجا، وقد كنى ����� �������� �������� ���عن  ))))

يَاِطينِ  "ذلك بقوله  يكشف ھذا القول عن ضآلة ما وصل إليه حال من  و، "َوِطئَْتهُ َسنَابُِك الشَّ
قل بمعزل عن الجزم بما من شأنه الجزم أرض قلبه حتّى يكون سلطان الع الشكملك الوھم و 

 .، فھو يعيش  حالة الصغار والذل والھوان به

وواضح أّن الكناية ھنا قامت بتجسيد المعاني المجردة و تحويلھا إلى صور محسوسة، 
ومعلوم أّن تجسيد المعاني والخواطر يكسبھا قوة، ويضاعف من تأثيرھا في النفس؛ �ّن 

المعرفة العقلية، فا�ولى وسيلتھا الحواس، وھي تمد اgنسان بالمعرفة المعرفة الحسية أسبق من 
عن مظاھر الطبيعة المادية من حوله في سّن مبكر من حياته، على حين يتأخر إدراكه 
للمعنويات والمجردات زمنا عن ذلك، ومن ثّم فعالم المادة أمس بالنفس رحما، وأقدم لھا صحبة، 

إليھا المعاني وا�فكار المدركة بالعقل، ثم نقلتھا بعد ذلك إلى ما  وآكد عندھا حرمة، فإذا قّدمت
يماثل تلك المعاني وا�فكار من مدركات الحواس، فأنت كمن يتوسل إليھا للغريب بالحميم، 

)٤(وللجديد الصحبة بالحبيب القديم
.  

رجة وما تقدمه الكناية من تصوير لUفكار المجردة يقربھا من عالم الرسم والتصوير بد
ومن الكنايات التي . كبيرة، ويجعلھا تؤثر في النفس، كما تؤثر الصور واللوحات المرسومة

��� �����((((تحدث ذلك ا�ثر قوله ����� �������� �������� ���النَّاُس ثََ�ثَةٌ فََعالٌِم َربَّانِيٌّ َو ُمتََعلٌِّم َعلَى َسبِيِل نََجاةٍ َو ھََمٌج ((: ))))

                                       
  .٥/٣٧٧: ابن ميثم البحراني: شرح نھج الب�غة: ينظر) ١(

  .٥٠٧: الب�غةنھج ) ٢(

  .٤٧٣: المصدر نفسه )٣(

  .٦٠: التعبير البياني) ٤(
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٢١٠ 

 

َع ُكلِّ ِريحٍ لَْم يَْستَِضيئُوا بِنُوِر اْلِعْلِم َو لَْم يَْلَجئُوا إِلَى ُرْكٍن َرَعاٌع أَْتبَاُع ُكلِّ نَاِعقٍ يَِميلُوَن مَ 
))َوثِيقٍ 

)١(
.  

عن ضعفھم عن التماسك في مذھب واحد و الثبات  "يَِميلُوَن َمَع ُكلِّ ِريحٍ  " بقولهكنّى  فقد
ھم من المبدأ الذي ، وھو يكشف عن جھلھم وخوائھم من الناحية الفكرية والعقدية، وعدم تثبتعليه

  . يؤمنون به، لذا كلما جاءت ريح  شبھة و ض�لة أثّرت فيھم، وأخرجتھم عّما كانوا عليه

وواضح أن التعبير الكنائي قد أظھر المعنى في صورة محسوسة، مليئة بالحياة والحركة، 
الذي تشعر ولو أن اgمام ساق المعنى بتعبير صريح، لما وجدنا ھذا ا�ثر . تكاد تبصرھا العين

 .به النفس عند استعمال التعبير الكنائي

ولعل أسلوب الكناية من بين أساليب البيان ھو ا�سلوب الوحيد الذي يستطيع به المرء أن 
)٢(أو العبارات المستھجنة التي تدخل في دائرة الك�م الحرام نابيةيتجنب التصريح با�لفاظ ال

 .

��� ((((ومن أمثلة ذلك ك�م اgمام  ��� ��� ���ْت بِِھُم اْمَرأَةٌ فيما  ))))�������������������� ً فِي أَْصَحابِِه فََمرَّ ُرِوَي أَنَّهُ َكاَن َجالِسا

��� �����((((َجِميلَةٌ فََرَمقَھَا اْلقَْوُم بِأَْبَصاِرِھْم فَقَاَل ����� �������� �������� ���إِنَّ أَْبَصاَر ھَِذهِ اْلفُُحوِل طََواِمُح َو إِنَّ َذلَِك : (( ))))

ََّما ِھَي اْمَرأَةٌ َكاْمَرأَتِهِ   ،َحُدُكْم إِلَى اْمَرأَةٍ تُْعِجبُهُ فَْليَُ�ِمْس أَْھلَهُ فَإَِذا نَظََر أَ  ،َسبَُب ِھبَابِھَا ))فَإِن
)٣(

.  

عن إتيان الرجل أھله، وھو غاية ا�دب والترفع عن ذكر " فَْليَُ�ِمْس أَْھلَهُ  "فقد كنّى بقوله 

 }أَْو Eَمْستُُم النِّساء{: وله تعالىي مثله في قالقرآنما يقبح من ا�لفاظ ، وقد جاء في التعبير 

 ).٤٣/النساء(

من يملك ذوقا فنيا وحسا مرھفا، ويتأمل في كنايات اgمام يدرك أنّھا قد حققت  إنّ 
��� �����(((( هنّ أأغراضھا في التأثير واgيحاء ، والسر في ذلك ����� �������� �������� ���كان دقيقا في اختيار ألفاظه  ))))

وعباراته ، إذ توخى منھا ما يرى فيه قوة ووضوحا وجماE، ليحّمله المعاني وا�فكار التي يريد 
نقلھا إلى المجتمع، فخرجت ألفاظه وعباراته غاية في الرصانة والسبك والوضوح، تحمل في 

  .طيّاتھا أفكارا سامية، تحقق التأثير في المتلقين

  

 

                                       
  .٤٩٥: نھج الب�غة) ١(

  .١٤٦: ، و أصول البيان العربي٢٢٦: علم البيان:ينظر) ٢(

  .٥٥٠: نھج الب�غة) ٣(



  

  

  

  اخلامتة

  

  
 



 البحث خاتمة بنتائج

 

٢١٢ 

 

ل(دب العربي عن السّر الذي جعل نھج الب�غة مميزا من بين طالما تساءل الدارسون 
نصوص التراث العربي، وھو تساؤل يستحق أن يقف عنده الباحثون مطو0، ليكشفوا النقاب 

وقد كان ھذا البحث خطوة  .وشموخه يقف وراء عظمة نھج الب�غةعن ھذا السر العظيم الذي 
كانت رحلة البحث مع حكم نھج الب�غة في ف ،اLجابة عن ھذا التساؤلمتواضعة في طريق 

  :تمھيد و ث�ثة فصول، خلص منھا إلى النتائج اPتية

أّن فصاحة الكلمة وقيمتھا الذاتيYة،  هاتضح فيكان الفصل اVول في الد0لة الصوتية وقد  �
الصوتي من تآلف أصYواتھا،  ا0نسجامتكتسب أھميتھا من الطبيعة النغمية Vصواتھا، من خ�ل 

من خ�ل اتساقھا وت�ؤمھا مع سائر اVلفاظ اVخرى في سياق التركيب، وقد كان اLمYام علYي و
ھYYا فYYي تشYYكيل المفYYردات ، عنYYد دخولاليYYةوجمت مYYن قYYيم د0ليYYة اصYYومYYا ل( إلYYىملتفتYYا  ))))��
ــ	 ���ــ����
ــ	 ���ــ����
ــ	 ���ــ����
ــ	 ���ــ��((((

ــ��(((( أتقYYنوقYYد . والتراكيYYب ــ	 ��� 
ــ���� ــ	 ��� 
ــ���� ــ	 ��� 
ــ���� ــ	 ��� 
فYYان المتلقYYي يلمYYس فYYي  ،فYYي حكمYYه فYYي نھYYج الب�غYYة ھYYاتوظيف ))))��

استعما0ت اLمام براعة فائقة، فYي الYتحكم بصYياغة اVلفYاظ ، واختيYار موقعھYا المناسYب، الYذي 
 سYمح للمعYاني بالتغلغYل فYي كيYان الفYرد ويعطيھا تلك المزية ويمنحھا ذلك اVثر في النفYوس، فت

لبقYاء محفوظYًا فYي مYن ا] الحكمYة[وجدانه، بما تحمله من قيمة نغميّة وإيقاعيّة، تمّكن ھذا النّص 
وذلك باختيار ألفاظ عذبة وتراكيب بعيدة عن التكلف والتعقيد، تكYون بمجموعھYا . ذاكرة المتلقي

 .خفيفة على السمع سھلة النطق، تت�ءم وتنسجم مع الذوق العربي 

الصYوتي،  ا0نسYجامّن المحاكاة الصوتية ملمYح بYارز مYن م�مYح وقد اتضح من البحث أ �
اختيار الكلمYات  إلىوجدنا أّن اLمام يعمد  فقد ،اLيقاع الداخلي في حكم نھج الب�غة ؤلفالذي ي

الموحية، التي تنماز بتشكلھا من أصوات ذات جرس يت�ءم وينسYجم مYع الموضYوع الYذي يعبYر 
عنه، فض� عن عنصر التكرار في البنى الصوتية، الذي يوحي بالحدث ويصوره، ما يزيYد فYي 

م مع أسYلوب الموعظYة، علYى أكثYر وقد طغى اLيقاع الھادئ، الذي ينسج. جمالية النص وتأثيره

ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ((((وھو مما يدلل على معرفة عميقة، ووعي دقيق من اLمام علي . الحكم في نھج الب�غة��(((( 

اLيقاع الداخلي، الذي ھو عنصر مھم  من عناصر التأثير في المتلقYي، و ھYدف  كوينت أساليبب
 .العملية اLبداعية أھدافمن 

أّن فنون البديع في تحقيقھا الوظيفة الد0لية والوظيفة الجمالية تتمحور  كشف البحث وقد �
التكYYرار الصYYوتي، : حYYول محYYورين أساسYYيين يحققYYان اLيقYYاع الYYداخلي للYYنص اLبYYداعي وھمYYا

أّن اLمام كان حريصا على تلوين اLيقاع وعدم ا0قتصار علYى  البحثوقد تبين من  .والتوازي 
للفظية؛ Vنه على وعي تام أن تنويع اLيقاع له دخالYة فYي تقبYل الYنص نمط واحد من الموسيقى ا

وھYو بYذلك يكYون قYد مYنح تراثYه . النص، 0 يغفل عنYه لحظYة إلىفيجعل المتلقي مشدودا . وتلقيه
ن غيره، بل تجعله في القمة بعد القران الكريم وك�م رسول ماVدبي بصمته الخاصة التي تميزه 


	 ��هللا �� �� ����� 	
�� �� ����� 	
�� �� ����� 	
�� �� ���	�	�	�	�.... 

التنغYYيم بوصYYفه ظYYاھرة صYYوتية مھمYYة فYYي عمليYYة الفھYYم واLفھYYام  نّ أوقYYد كشYYف البحYYث  �

	 �����((((ك�م اLمام علي ي جناسھا النحوية والد0لية المختلفة كان حاضراً فأ إلىوتنميط الجمل ������� 	
������� 	
������� 	
��(((( 

استعماله، فوظفه توظيفاً دقيقا للتعبير عن المعاني  )عليه الس�م(، فقد أتقن في حكم نھج الب�غة
  .والد00ت المتنوعة التي بثھا في حكمه ومواعظه

يعد متغيرا أّن التقديم والتأخير وقد اتضح فيه الفصل الثاني في الد0لة النحوية وكان  �
V لفاظ عن موا نّه عدول عن القاعدة العامة،أسلوبيا في اللغة؛Vصلية لغرض قعھا بتحويل اVا

أن أكثر ما جاء من التقديم في حكم نھج الب�غة ھو تقديم شبه الجملة؛ فھو فض� و .يتطلبه المقام
، أو غيره من اVغراض اVُخر، فإن فيه فائدة أخرى ه من أثر في المعنى وھو ا0ختصاصعما ل

فيھا ھذا النوع إن مجرد اLط�ع على النصوص التي ورد و. وھي رصانة التعبير وجودة النظم
من التقديم ومحاولة تغيير أماكن بعض الكلمات فإنه سي�حظ ذھاب ذلك الرونق والبھاء الذي 

 . كانت تنماز به تلك النصوص



 البحث خاتمة بنتائج

 

٢١٣ 

 

على الحذف يمثل ملمحا أسلوبيا في ك�م اLمام علي يطرأ  أنّ وقد خلص البحث إلى  �
السياق، فقد توخى اLمام الدقة والتثبت ، لغايات د0لية يتطلبھا بناء الجملة في حكمه ومواعظه

في التراكيب، فلم يأت بھا مطنبة مملة، ولم يوردھا موجزة مخلة، بل كان يراعي ما ينسجم مع 
 .الموقف الذي يساق الك�م للتعبير عن المعنى المناسب له

 رينكتوال تعريفاستعمال الفي كان واعيا للفروق الد0لية البحث أن اLمام علي  وكشف �
ثر البالغ في كان لھا اV يعد وسيلة أسلوبية فذة، هفي ك�م ھمان وقوعأو، ، حكم نھج الب�غةفي 

 .تحقيق أدبية الخطاب

نَّ القيمةَ الجمالية للمجاز أفيه  بانَ وقد  ،الفصل الثالث في الد0لة المجازيةوكان  �
ل من البحث في  وجوه المعنى اVكثر وخصوصيته اVسلوبية تكمن في اVثر الد0لّي المحصَّ

فالعدول عن أسلوب الحقيقة إلى أسلوب المجاز ھو خاصيةُ الك�م الفني . تحفيزاً لنشاط المتلقي
 .المؤثر والمتحقَّق بأشكاٍل مختلفة

أداة فاعلYة مYن أدوات البيYان  نيمث� اكان والمرسل ّن المجاز العقليخلص البحث إلى أو �
يمثل ضرورة فنية فYي الك�Yم، لYه أھميتYه فYي صYياغة  مافي حكم نھج الب�غة، وقد كان وجودھ

والتأثير في التراكيب، بصورة تحدث خرقا في اVطر التعبيرية، ما يستدعي إثارة ذھن المتلقي، 
 .نفسه


ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ((((لم يكن غائبا عن اللغة التYي اسYتعملھا اLمYام علYي  التشبيهفن كشف البحث أّن  ���((((  
في حكم نھج الب�غYة، بYل كانYت نصوصYه زاخYرة بالتشYبيھات، التYي جYيء بھYا تلبيYة لمتطلبYات 
السياق، في دقة البيان ووضوح الد0لة، وتحقيقا للغايات التYي كYان ينشYدھا فYي ا0سYتحواذ علYى 

 فقYد ،المتلقي، وتحقيق اLقناع باVفكار المطروحة، مع حصول اLمتاع بصور التشYبيه الجماليYة

 اVثYركYان لھYا  ، ومYن ثYَمّ ت تشبيھاته غاية في اLبداع، وفي القYدرة علYى اLيحYاء والتصYويركان

 . فكاراV فھمالكبير في 


	 �����((((اLمام علي اتضح من البحث أّن  �������� 	
������� 	
������� 	
في الكبير  اوأثرھا0ستعارة أھمية ب كان عارفا     ))))��


ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ��
ـ	 ���ـ��  ((((لذا جاءت حكم نھج الب�غة محّملYة با0سYتعارات الراقيYة، التYي طبعYت ك�مYه  المعنى،��((((     

 .بطابعه المتميز، فكان غاية في الروعة واLتقان

حضYور واضYح فYي حكYم  اكYان لھYالكناية من الفنYون البيانيYة التYي  أنّ إلى البحث  خلص �

	 �����(((( اLمام كان فقدنھج الب�غة، ������� 	
������� 	
������� 	
حريصا كل الحرص على إيصال أفكاره إلى جميYع النYاس  ))))��

دون جرح العواطف، أو خدش المشاعر، أو اشمئزاز النفوس، بما يمتلك من قدرة علYى التعبيYر 
   .الموحي والمھذب، والمحافظة على اVدب الراقي الممتاز



  
  
  

  ثبت املصادر واملراجع
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  .ت.بيروت، د –ج3ل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية :  في النحو ا>شباه والنظائر .٢١
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، ام حسانتمّ . د: الب3غة - فقه اللغة  –دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب النحو  ا>صول .٢٥



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢١٦ 

 

  .م٢٠٠٠القاھرة،  –علم الكتب 

عبد الحسين الفتلي، مؤسسة . ، تحقيق دبن السراجأبو بكر محمد بن سھل : ا>صـول في النحو .٢٦
 .م١٩٩٦،  ٣بيروت ، ط - الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع 

 –، تحقيق السيد أحمد صقر ، دار المعارف الباق3ني أبو بكر محمد بن الطيب : القرآنز إعجا .٢٧

  .ت.مصر، د

  .م٢٠٠٥،  ١، طبيروت –دار الفارابي ،، نسيم عونا!لسنية محاضرات في علم الد!لة .٢٨

 .م١٩٨٠،  ١حمزة الدمرداش زغلول، دار الطباعة المحمدية ، ط. د: ا>لوان البديعية .٢٩

 –، تحقيق شاكر ھادي شكر، مطبعة النعمان معصوم المدنيعلي بن : في أنواع البديع أنوار الربيع .٣٠

  .م١٩٦٨، ١النجف ا6شرف، ط

، اKنصاريبن ھشام  جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .٣١
  .ت.بيروت، د –تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية 

م ١٩٨٨، ٢حسن شاذلي فرھود ، ط. د قيقعلي الحسن بن احمد الفارسي، تح أبو: العضدي ا&يضاح .٣٢
.  

موسoى . ، تحقيoق دابن الحاجoببo أبو عمرو عثمoان بoن عمoر المعoروف  :ا&يضاح في شرح المفصل .٣٣
  .ت.العراق ، د –بناي العليلي،  وزارة ا6وقاف والشؤون الدينية 

الخطيoب القزوينoي ج3oل الoدين محمoد بoن عبoد : المعاني والبيoان والبoديع ا&يضاح في علوم الب(غة .٣٤
 ١بيروت ، ط –الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد، وضع حواشيه إبراھيم شمس الدين، دار الكتب العلمية 

  .م٢٠٠٣، 

 - مصطفى جمال الدين، شركة دار الس3م. د :التفعيلة إلىا&يقاع في الشعر العربي من البيت  .٣٥

  م٢٠١١، ٣بيروت ، ط

  .ھـ ١٤٠٤بيروت ،  -  المجلسي ، مؤسسة الوفاء محمد باقر :ا>نواربحار  .٣٦

 .م١٩٨٧القاھرة،  - ، دار الفكر العربيشفيع السيد. د: تأصيل وتقييم البحث الب(غي عند العرب .٣٧

 ،عمان  - ، الدار المنھجية للنشر والتوزيعتحسين فاضل عباس. د: ا>داءالبحث الصوتي وجمال  .٣٨
  .م٢٠١٦، ١ط

  .م١٩٨٨،  ٦القاھرة، ط - ، عالم الكتباحمد مختار عمر.د: البحث اللغوي عند العرب .٣٩

  .م١٩٨٧،  ١، دار الفكر للطباعة والنشر، طأحمد مطلوب  .د :بحوث لغوية .٤٠

حفني محمد شرف، نھضة مصر للطباعة والنشر . ابن أبي اeصبع المصري، تحقيق د:  القرآنبديع  .٤١
  .م١٩٥٧والتوزيع، 

، الھيأة المصرية العامة جميل عبد المجيد. د:  النصية البديع بين الب(غة العربية واللسانيات .٤٢
  .م١٩٩٨للكتاب، 

  .م١٩٨٦، اeسكندرية –، منشأة المعارف منير سلطان. د:  البديع تأصيل وتجديد .٤٣

  .م١٩٩٩القاھرة،  –عبد الفتاح 6شين، دار الفكر العربي . د: القرآنالبديع في ضوء أساليب  .٤٤

  .م١٩٩٩، ١مصر، ط –، مكتبة ومطبعة ا6شعاع الفنية عبد الواحد حسن الشيخ. د: البديع والتوازي .٤٥

 الفضل إبراھيم، بومحمد أ حقيقالزركشي بدر الدين محمد بن عبدهللا ، ت: القرآنالبرھان في علوم  .٤٦

 .ت.د، القاھرة - تراث دار ال مكتبة

. د :حقيقأبو الحسين إسحاق بن إبراھيم بن سليمان بن وھب الكاتب ، ت :البرھان في وجوه البيان .٤٧

 .م١٩٦٩الرسالة ، مطبعة حفني محمد شرف

عياد بن .، تحقيق دا6شبيلي عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا الربيع أبيابن : البسيط في شرح الجمل .٤٨
  .م١٩٨٦، ١بيروت، ط –عيد الثبيتي، دار الغرب اeس3مي 

 .م١٩٥٢، القاھرة ،  ٢إبراھيم س3مة، ط. د: بين العرب واليونان أرسطوب(غة  .٤٩

 .م١٩٦٥، ٩القاھرة، ط - ، دار المعارفشوقي ضيف. د: الب(غة تطور وتاريخ .٥٠

 .م١٩٩٢الكويت ،  - ص3ح فضل، عالم  المعرفة.د: ب(غة الخطاب وعلم النص .٥١



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢١٧ 

 

  .م١٨٨٣بغداد،  –، دار الحرية للنشر أحمد مطلوب. د: الب(غة عند الجاحظ .٥٢

  .م١٩٦٤، ١بغداد، ط –، مكتبة النھضة أحمد مطلوب. د: الب(غة عند السكاكي .٥٣

والتوزيع  لvنتاجمحمد إبراھيم شادي ، الشركة اeس3مية . د: الكريم القرآنالب(غة الصوتية في  .٥٤
  .م١٩٨٨،  ١واeع3ن ، ط

عبد الرحمن حبنّكة : يكل جديدأسسھا وعلومھا وفنونھا وصور من تطبيقاتھا بھ الب(غة العربية .٥٥
  .م١٩٩٦، ١دمشق، ط –الميداني، دار القلم 

، اeسكندرية- الجويني، منشأة المعارف مصطفى الصاوي. د: تأصيل وتجديد الب(غة العربية .٥٦
  .م١٩٨٥

، ١عّمان، ط –، دار البشير محمد بركات حمدي. د: الب(غة العربية في ضوء منھج متكامل .٥٧
  .م١٩٩٢

، دار عبoد الفتoاح 6شoين. د: وأثره في الدراسات الب3غيoة في آثار القاضي عبد الجبار القرآنب(غة  .٥٨
 .م١٩٧٦القاھرة،  –الفكر العربي 

، أبو موسoى حسنين محمد. د: وأثرھا في الدراسات الب3غية ية في تفسير الزمخشريالقرآنالب(غة  .٥٩
 .ت.دار الفكر العربي، د

  .م١٩٩٩القاھرة، - دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، جميل عبد المجيد. د: ب(غة النص .٦٠

القاھرة ،  - ، دار المعارفأمينعلى الجارم و مصطفى  :البيان، المعاني، البديع الب(غة الواضحة .٦١
 .م ١٩٩٩

 - محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون ، الشركة المصرية العالمية للنشر. د: الب(غة وا>سلوبية .٦٢

  .م١٩٩٤، ١لونجمان، ط

  .م١٩٨٨محمد عبد المطلب، القاھرة، . ، التكوين البديعي، دبناء ا>سلوب في شعر الحداثة .٦٣

  .م٢٠٠٣ القاھرة،  –، دار غريب للطباعة والنشر محمد حماسة عبد اللطيف. د: ربيةبناء الجملة الع .٦٤

لمجمع العلمي كامل حسن البصير، مطبعة ا.د: موازنة وتطبيق بناء الصورة الفنية في البيان العربي .٦٥
  .م١٩٨٧بغداد،  - العراقي

دار توبقال ، محمد الولي، محمد العمري، المعرفة اKدبية : بنية اللغة الشعرية، جان كوھن، ترجمة .٦٦
 .ت.، دالدار البيضاء  – للنشر

، مكتبة اKنجلو بدوي طبانة. د: دراسة تاريخية فنية في أصول الب3غة العربية البيان العربي .٦٧
  .م١٩٥٨، ٢المصرية، ط

القاھرة،  - ، عالم الكتبتمام حسان. د: يالقرآندراسة لغوية وأسلوبية للنص  القرآنالبيان في روائع  .٦٨
  .م١٩٩٣، ١ط

ع3ء الدين حمويّة ، دار عّمار للنشر والتوزيع . تحقيق د، الشريف الكوفي : ان في شرح اللمعالبي .٦٩
  .م٢٠٠٢، ١عّمان، ط –

  .م١٩٩٨، ٢القاھرة، ط –دار الفكر العربي  ،الفتاح 6شين عبد.د: القرآنالبيان في ضوء أساليب  .٧٠

، مكتبة الخانجي عبد الس3م ھارون . ، تحقيق الجاحظ عثمان عمر بن بحر أبو: البيان والتبيين .٧١
 .م١٩٩٨،  ٧القاھرة، ط –للطباعة والنشر 

، ٢القooاھرة، ط - ، تحقooي السooيد أحمooد صooقر، مكتبooة دار التooراث  ابooن قتيبooة: القiiرآنتأويiiل مشiiكل  .٧٢
 .م١٩٧٣

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق عبد الكoريم العزبoاوي، : تاج العروس من جوھر القاموس .٧٣
 .م١٩٧٢مطبعة حكومة الكويت، 

خديجة .أحمد مطلوب و د. ابن الزملكاني، تحقيق د: القرآنلبيان المطلع على إعجاز التبيان في علم ا .٧٤
 .م١٩٦٤، ١بغداد، ط –الحديثي، مطبعة العاني 

، تقديم وتحقيق  اeصبع أبيابن  :القرآن إعجازوبيان  تحرير التحبير في باب صناعة الشعر والنثر .٧٥
 .ھـ ١٣٨٣القاھرة ،  – اeس3ميالتراث  إحياءحفني محمد شرف،  لجنة . د



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢١٨ 

 

 ١محمد عبد الغني المصري، الوراق للنشر والتوزيع، ط: بين النظرية والتطبيق تحليل النص ا>دبي .٧٦
  .م٢٠٠٢، 

 –، ترجمة محمد احمد فتوح ، دار المعارف يوري لوتمان: ، بنية القصيدة عريتحليل النص الش .٧٧

 .م١٩٩٥القاھرة، 

  .ت.طھران، د - سبط بن الجوزي، مكتبة نينوى الحديثة: تذكرة الخواص .٧٨

 –حسن ھنداوي، دار القلoم . حيان اKندلسي، تحقيق د أبو: في شرح كتاب التسھيلميل التذييل والتك .٧٩

   .م٢٠٠٠، ١دمشق، ط

 –عبد الفتاح 6شين، دار المريخ للنشر . د: التراكيب النحوية من الوجھة الب(غية عند عبد القاھر .٨٠

  .١٩٨٠الرياض، 

عبد الفتاح عثمان، مكتبة الشباب، القاھرة، : التشبيه والكناية بين التنظير الب(غي والتوظيف الفني .٨١
  .م١٩٩٣

محمooد عصooفور، منشooورات الجامعooة . ، ترجمooة دنooورثرب فooراي : محooاو6ت أربooع تشiiريح النقiiد .٨٢
  .م١٩٩١عّمان،  –اKردنية 

،  ١اeس3مي ط  اeع3م  لمكتب  لبيب بيضون ، منشورات مركز النشر التابع :الب(غة نھج   تصنيف .٨٣
 .ھـ ١٤١٧

عبد العزيز بن صالح . د: دراسة ب3غية تحليلية القرآنعن  القرآنالتصوير البياني في حديث  .٨٤
  .م٢٠٠٧، ١، جائزة دبي الدولية، طالقّمار

، ١، مكتبة سعيد رأفت، طص3ح الدين محمد أحمد. د: تحرير وتحليل التصوير المجازي و الكنائي .٨٥
  .م١٩٨٨

  .م١٩٩٦بنغازي،  - الساحلي، منشورات جامعة قازيونسن ي علي سليمانم: ا>دبيالتضاد في النقد  .٨٦

محمoد حسoين علoي الصoغير ، دار المoؤرخ  :الكoريم القoرآن، دراسة تطبيقية فoي تطور البحث الد!لي .٨٧
  .م١٩٩٩،  ١بيروت ، ط - العربي

خليoل أبoو عoودة : دراسة د6لية مقارنة ، الكريم القرآنالجاھلي ولغة  بين لغة الشعر التطور الد!لي .٨٨
  .م ١٩٨٥ ، ١، طاKردن –عودة ، مكتبة المنار 

  .م١٩٨٢، ٢ط، القاھرة - شفيع السيد، دار الفكر العربي. د :التعبير البياني رؤية ب(غية نقدية .٨٩

  .م١٩٨٥بيروت،  - علي بن محمد الشريف الجرجاني، مكتبة لبنان: التعريفات .٩٠

محمد بن عبد الرحمن بن . ، تحقيق دالدمامينيمحمد بدر الدين : على تسھيل الفوائد تعليق الفرائد .٩١
  .م١٩٨٣، ١محمد المفدى، ط

  .ت.، د ٤القاھرة ، ط - ، مكتبة غريب عز الدين إسماعيل.د: التفسير النفسي لsدب .٩٢

  .م١٩٨١عبد الس3م المّسدي ، الّدار العربية للكتاب، . د:  التفكير اللّساني في الحضارة العربية .٩٣

حسين جمعة، منشورات دار . د: دراسة جمالية فكرية أسلوبيةي القرآنالتقابل الجمالي في النص  .٩٤
 .م٢٠٠٥، ١دمشق ، ط - النمير للطباعة والنشر والتوزيع

  .م١٩٩٨، ١كفر الشيخ، ط - سيد خضر، دار الھدى للكتاب .د: التكرار ا&يقاعي في اللغة العربية .٩٥

  .م١٩٨٨موك، اKردن،موسى ربابعة ، جامعة الير: ، دراسة أسلوبيةالتكرار في الشعر الجاھلي .٩٦

  .م١٩٧٨،  ١بيروت، ط –عز الدين علي السيد، عالم الكتب . د: التكرير بين المثير والتأثير .٩٧

ج3ل الدين محمد بن عبد الرحمن المعروف بالخطيب القزويني ، : التلخيص في علوم الب(غة .٩٨
  .م٢٠٠٩، ٢بيروت ، ط –عبد الحميد ھنداوي، دار الكتب العلمية . تحقيق د

  .م  ١٩٧١ ، ١طبيروت ،  - ، روز غريب ، دار المكشوفد في النقد الحديثتمھي .٩٩

به إبراھيم الزيبق، وعادل  اعتنى، العسق3نيأبو الفضل أحمد بن علي بن حجر  : تھذيب التھذيب .١٠٠
  .ت.بيروت، د –مرشد ، مؤسسة الرسالة 

مصoطفى .، تحقيoق داKثيoربoن ضoياء الoدين : في صناعة المنظوم من الك3م والمنثoور الجامع الكبير .١٠١
  .م١٩٥٦ - جميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي. جواد و د



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢١٩ 

 

محمد عبد المطلب ، الشركة المصرية العالمية  :والتركيب في النقد العربي القديم ا&فرادجدلية  .١٠٢
  .م٢٠٠٤،  ٢لونجمان، ط - للنشر

ماھر مھدي ھ3ل ، دار الرشيد . د :جرس ا>لفاظ ود!لتھا في البحث الب(غي والنقدي عند العرب .١٠٣
  .م١٩٨٠ بغداد، -  للنشر

صالح م3 عزيز، دار الزمان للطباعة والنشر . د :جماليات ا&شارة النفسية في الخطاب القرآني .١٠٤
 .م٢٠١٠، ١والتوزيع، ط

توفيق علي الحمد ، مؤسسة . ، تحقيق دالزجاجيأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : الجمل في النحو .١٠٥
  .م١٩٨٤، ١بيروت ، ط –الرسالة 

، ١القسطنطينية، ط –ص3ح الدين الصفدي، مطبعة الجوائب : جنان الجناس في علم البديع .١٠٦
  .ھـ١٢٩٩

، ١بيروت، ط - ، المكتبة العصرية احمد الھاشمي السيد :المعاني والبيان والبديع جواھر الب(غة .١٠٧
 .م١٩٩٩

نجم الدين أحمد بن اسماعيل بن اKثير : تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة، جوھر الكنز .١٠٨
  .ت.ا6سكندرية، د - محمد زغلول، منشأة المعارف: تحقيق، الحلبي

دار الفكر للطباعة : محمد الخضري: على ألفية ابن مالك على شرح ابن عقيل حاشية الخضري .١٠٩
 .ت.والنشر والتوزيع، د

تحقيق  طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة : محمد بن علي الصبان: على شرح ا6شموني حاشية الصبان .١١٠
  .ت.مصر، د –التوفيقية 

 - صالح أبو أصبع ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر  :الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة .١١١

 .م ١٩٧٩،  ١بيروت ، ط

عبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق عبد الس3م ھارون، : ولب لباب لسان العرب خزانة ا>دب .١١٢
   .م١٩٩٧، ٤القاھرة، ط –مكتبة الخانجي 

بن جني ، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة العلمية، مطبعة دار الكتب أبو الفتح عثمان  :لخصائصا .١١٣
 .ت . د. المصرية، القاھرة

المطبعة الرسمية للجمھورية التونسية، ، محمد الھادي الطرابلسي: خصائص ا>سلوب في الشوقيات .١١٤
  .م١٩٨١

 –محمد محمد أبو موسى، مكتبة وھبة . د: دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني خصائص التراكيب .١١٥

 .م١٩٩٦، ٤القاھرة، ط

 .ھـ ١٤٠٣قم،  - الشيخ الصدوق، مؤسسة النشر اeس3مي : الخصال .١١٦

حسين العمري ، دار الكتب  :بنيته وأنماطه ومستوياته دراسة تحليلية الخطاب في نھج الب(غة .١١٧
  .م٢٠١٠ ١بيروت ط –العلمية 

عبoد هللا محمoد . د :معاصoر إنسانيالتشريحية قراءة نقدية لنموذج  إلىمن البنيوية  الخطيئة والتكفير .١١٨
  .م١٩٩٨،  ٤المطبعة المصرية العامة للكتاب، طالغذامي، 

  .م١٩٨٤،  ، الھيأة المصرية العامة للكتابعاطف جودة نصر.د: فهالخيال مفھوماته ووظائ .١١٩

أحمoد .، تحقيoق دالسمين الحلبoيأحمد بن يوسف المعروف ب: في علوم الكتاب المكنون الدر المصون .١٢٠
  .ت.دمشق، د –محمد الخّراط، دار القلم 

بنغازي ،  – عبد العاطي غريب ع3ّم ، منشورات جامعة قازيونس.د: دراسات في الب(غة العربية .١٢١
  .م١٩٩٧،  ١ط

  .ت.محمد اKنطاكي ، دار الشرق العربي، بيروت، د: دراسات في فقه اللغة العربية .١٢٢

  .م١٩٩٨، ١صاحب أبو جناح، دار الفكر للطباعة والنشر، ط. د: دراسات في نظرية النحو العربي .١٢٣

، ١النشر،  طستيت، دار خنلجي للطباعة و أبوالشحات محمد .د: دراسات منھجية في علم البديع .١٢٤
  .م١٩٩٤



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٠ 

 

 –، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع احمد درويش. د: التراثوبين المعاصرة  ا>سلوبدراسة  .١٢٥

 .م١٩٩٨القاھرة، 

، بيروت  - للمطبوعات  اKعلمي مؤسسة ،محمد حسين الحسيني الج3لى :الب(غة  نھج  حول دراسة .١٢٦
  .ھـ١٤٢١، ١ط

  .م١٩٩٩، ١القاھرة، ط –حازم علي كمال الدين، مكتبة اdداب . د: دراسة في علم ا>صوات .١٢٧

أشرف عبد البديع عبد الكريم، مكتبة .، دالكريم القرآنالدرس النحوي النصي في كتب إعجاز  .١٢٨
  .م٢٠٠٨القاھرة،  -  اdداب

 –، مكتبة وھبة منير محمود المسيري. د:  الكريم دراسة تحليلية القرآند!!ت التقديم والتأخير في  .١٢٩

  .م٢٠٠٥، ١القاھرة، ط

 .م  ١٩٦٣مراد كامل، معھد الدراسات العربية العالية ،  :د!لة ا>لفاظ العربية وتطورھا .١٣٠

 .م١٩٩٢،  ٧، مكتبة اKنجلو المصرية، طأنيس إبراھيم .د :د!لة ا>لفاظ .١٣١

شركة الغدير للطباعة عامر عبد المحسن السعد ، .د :يالقرآنالبنائية في التركيب  ا>نساقد!لة  .١٣٢
 .م٢٠١٥، ١البصرة، ط - والنشر المحدودة

، مكتبة كريم حسام الدين. د: دراسة لغوية لد6لة الصوت ودوره في التواصل الد!لة الصوتية .١٣٣
  .م١٩٩٠ا6نجلو المصرية، 

عoامر محسoن . د: رؤية لسانية في تحليل الخطاب الشoعري الد!لة الوظيفية في بنية الجملة الشعرية .١٣٤
 .م٢٠١٤، ١دمشق ، ط –توزيع  –نشر  - ، تموز طباعة السعد

محمود محمد شاكر،  تحقيقأبو بكر عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، : د!ئل ا&عجاز .١٣٥
  .م٢٠٠٤، ٥القاھرة، ط- مكتبة الخانجي

دار محمد نبيل طريفي، منشورات . الكميت بن زيد ، جمع وشرح وتحقيق د :ديوان الكميت بن زيد .١٣٦
 .م ٢٠٠٠،  ١بيروت ، ط –صادر للطباعة والنشر 

بيروت،  –فايز محمد، دار الكتاب العربي . ، تحقيق دربيعة أبيعمر ابن : ربيعة أبيديوان عمر بن  .١٣٧
  .م١٩٩٦، ٢ط

وإبooراھيم عبooد القooادر المooازني، مؤسسooة دار الشooعب  عبooاس محمooود العقooاد: الooديوان فooي النقooد واKدب .١٣٨
  .م١٩٩٧، ٤القاھرة ، ط –للصحافة والطباعة والنشر 

  .ھـ١٤١٧ ،٢، طاeس3مية للدراسات الغدير مركز، جورج جرداق: روائع نھج الب(غة .١٣٩

بيروت،  –أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية :  سر الفصاحة .١٤٠
 .م١٩٨٢، ١ط

، ٢دمشق، ط –حسن ھنداوي، دار القلم . ، تحقيق دبن جنيأبو الفتح عثمان  :  سر صناعة ا&عراب .١٤١
  .م١٩٩٣

، تحقيق شعيب اKرنؤوط ، مؤسسة الذھبي شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان :سير أع(م النب(ء .١٤٢
   .م١٩٨٥، ٣الرسالة، ط

 - ترجمة سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،روبرت شولز :السيمياء والتأويل .١٤٣

 .م١٩٩٤بيروت ، 

 - بھاء الدين عبد هللا بن عقيل، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث : شرح ابن عقيل .١٤٤

 .م١٩٨٠،  ٢٠القاھرة ، ط

مضان محمد مصطفى ر. ، تحقيق دالبابرتيمحمد بن محمد بن محمود بن أحمد  :شرح التلخيص .١٤٥
  .م١٩٨٣، ١طرابلس، ط –صوفية، المنشأة العامة للنشر والتوزيع واeع3ن 

، تحقيoق محمoد باسoل عيoون السoود، دار  اKزھoريخالoد بoن عبoد هللا : شرح التصريح على التوضiيح .١٤٦
 .م٢٠٠٠، ١بيروت، ط –الكتب العلمية 

أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن محمد بن مالك، دار إحياء التراث  بن الناظما: شرح ألفية ابن مالك .١٤٧
 .م٢٠٠٣، ١بيروت ، ط –العربي للطباعة والنشر والتوزيع 



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢١ 

 

، تحقيoق عبoد الس3oم ھoارون المرزوقoي أبو علي أحمoد بoن محمoد بoن الحسoن :الحماسةديوان شرح  .١٤٨
  .م١٩٩١،  ١بيروت ، ط –وأحمد أمين، دار الجيل 

تحقيق يوسoف حسoن عمoر، منشoورات جامعoة ، رضي الدين ا6ستراباذي: الكافيةشرح الرضي على  .١٤٩
  .م١٩٩٦، ٢بنغازي، ط –قازيونس 

  .ت. موفق الدين يعيش بن علي ابن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروت، د: شرح المفصل .١٥٠

  القاھرة - ا6ستقامة مطبعة ،الحميد عبد  الدين  محيي محمدتحقيق ، محمد عبده :  نھج الب(غةشرح  .١٥١

  .ت.، د

، منشورات مكتبة آية   إبراھيم  محمد أبو الفضل. الحديد المعتزلي ، ت  أبى  ابن :الب(غة  نھج  شرح .١٥٢
  .ھـ  ١٣٧٨،  ١قم، ط - العامة  النجفي  المرعشى   هللا

 . ھـ ١٤٠٤، ٢ابن ميثم البحراني ، منشورات دفتر نشر الكتاب، ط :الب(غة نھج   شرح .١٥٣

 –اKكرم ، دار المحجة البيضاء   ، منشورات دار الرسوليالموسو  عباس :ةالب(غ نھج   شرح .١٥٤

  .ھـ ١٤١٨،  ١بيروت، ط

وھي مختصر الع3مة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح، ومواھب الفتاح : شروح التلخيص .١٥٥
في شرح تلخيص المفتاح 6بن يعقوب المغربي، وعروس اKفراح في شرح تلخيص المفتاح لبھاء الدين 
السبكي، وقد وضع بالھامش كتاب اeيضاح لمؤلف التلخيص جعله كالشرح له، وحاشية الدسوقي على شرح 

  .ت. بيروت، د –دار الكتب العلمية .   دالسع

  .م١٩٩٠، ١ضاء، طيالبالدار  –محمد بنيس، دار توبقال : الشعر العربي الحديث بنياته وابدا!تھا .١٥٦

،  القاھرة - ، دار الفكر العربيعز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر ظواھره وقضاياه الفنية .١٥٧
  .م١٩٧٨

، ترجمة سلمى الخضراء الجيوسي، دار النھضoة العربيoة للتoأليف أرشيبالد مكليش: الشعر والتجربة .١٥٨
  .م١٩٦٣بيروت،  –والترجمة والنشر 

  .م١٩٥٨القاھرة،  –تحقيق أحمد محمد شاكر، دار الحديث  ،ابن قتيبة: الشعر والشعراء .١٥٩

أبو الحسن أحمد بن فارس ، علق : ومسائلھا وسنن العرب في ك3مھا الصاحبي في فقه اللغة العربية .١٦٠
  .م١٩٩٧، ١بيروت ، ط –عليه ووضع حواشيه أحمد حسن بسج ، دار الكتب العلمية 

  .م١٩٢٢القاھرة،  –، دار الكتب المصرية القلقشندي: في صناعة اeنشا صبح ا>عشى .١٦١

، دار العلم للم3يين للتأليف وييق خليل عطرفي. د: ، المعاني، البديعصناعة الكتابة علم البيان .١٦٢
  .م١٩٨٩، ١بيروت، ط –والترجمة والنشر 

حفني محمoد شoرف ، دار نھضoة مصoر للطبoع والنشoر ، . د : الصور البيانية بين النظرية والتطبيق .١٦٣
  .م ١٩٧٩،  ٢ط

 –لعربي ، المركز الثقافي اجابر عصفور. د: الصورة الفنية في البحث النقدي والب(غي عند العرب .١٦٤

  .م١٩٩٢، ٣بيروت ، ط

محمoد حسoين علoي الصoغير ، شoركة . د : ي ، دراسة نقديiة ب(غيiةالقرآنالصورة الفنية في المثل   .١٦٥
  .م ١٩٨١بغداد ،  - المطابع النموذجية ، دار الرشيد للنشر 

  .م١٩٨٧، ٢لبنان، ط - أحمد بن يحيى بن المرتضى، تحقيق سوسنة ديفلد، بيروت: طبقات المعتزلة .١٦٦

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراھيم : وعلوم حقائق اeعجاز الب(غة >سرارالطراز المتضمن  .١٦٧
  .م١٩١٤مصر ،  –العلوي، دار الكتب الخديوية 

 - ، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع طاھر سليمان حمودة: ظاھرة الحذف في الدرس اللغوي .١٦٨

  .م١٩٩٨، اeسكندرية

 –للطباعة والنشر والتوزيع ، دار غريب المكارم أبوعلي . د: التراث النحويالظواھر اللغوية في  .١٦٩

 .م٢٠٠٦، ١القاھرة، ط

  .١٩٧٣، ١الكويت ، ط –، وكالة المطبوعات احمد مطلوب .د:  عبد القاھر ب(غته ونقده .١٧٠

عبد الحميد ھنداوي، . ، تحقيق دالسبكي بھاء الدين :في شرح تلخيص المفتاح ا>فراحعروس  .١٧١



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٢ 

 

 .م٢٠٠٣، ١بيروت ، ط –المكتبة العصرية 

  .م١٩٦٠، ٢٤القاھرة ، ط  - ، دار المعارف شوقي ضيف.د: العصر الجاھلي .١٧٢

، مكتبة عبد الواحد حسن الشيخ. د: دراسة تطبيقية الع(قات الد!لية والتراث الب(غي العربي .١٧٣
 .م١٩٩٩، ١مصر ، ط –اeشعاع 

  .م٢٠٠٠القاھرة،  - والنشر والتوزيع كمال بشر، دار غريب للطباعة.د: علم ا>صوات .١٧٤

، ١بيروت، ط –، دار الفكر اللبناني عصام نور الدين . د:  علم ا>صوات اللغوية الفونولوجيا .١٧٥
  .م١٩٩٢

  .م١٩٩١، ١طبيروت،  - للطباعة والنشرأحمد حسن المراغي، دار العلوم العربية: علم البديع  .١٧٦

بدوي طبانة ، مكتبة ا6نجلو المصرية ، المطبعة الفنية الحديثة . د : علم البيان دراسة تاريخية فنية .١٧٧
  .م ١٩٦٧،  ٢ط، 

  .م١٩٨٥بيروت ،  –عبد العزيز عتيق، دار النھضة العربية للطباعة والنشر : علم البيان .١٧٨

 .م١٩٩٨ ٥القاھرة، ط - أحمد مختار عمر ، عالم الكتب .د :علم الد!لة .١٧٩

بغداد،  - بالمر ، ترجمة مجيد الماشطة، منشورات الجامعة المستنصرية :علم الد!لة إطار جديد .١٨٠
  :عبد العزيز احمد ع3م. د: علم الصوتيات.م١٩٨٥

، ١اKردن، ط - ھادي نھر، دار اKمل للنشر والتوزيع. د: علم الد!لة التطبيقي في التراث العربي .١٨١
  .م٢٠٠٧

  .م١٩٨٥عزيز ، دار آفاق عربية،  فردينا دي سوسير، ترجمة يوئيل يوسف: علم اللغة العام .١٨٢

القاھرة ،  –سعيد بحيري ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع .د :المفاھيم وا6تجاھات علم لغة النص .١٨٣
 .م٢٠١٠،  ٢ط

  .م٢٠٠٩، ١بيروت، ط –، دار النھضة العربية عبد العزيز عتيق . د :  علم المعاني .١٨٤

 –، مكتبة وھبة بسيوني عبد الفتاح بسيوني. د: دراسة ب3غية ونقدية لمسائل المعاني علم المعاني .١٨٥

  .ھـ١٤٠٦القاھرة، 

، المنصورة،  ٢، ط اeيمانحسن طبل، مكتبة . د: تأصيل وتقييم علم المعاني في الموروث الب(غي .١٨٦
  .م٢٠٠٤

جميل عبد المجيد حسين، مجلة عالم الفكر، . ، دعلم النص أسسه المعرفية، وتجلياته النقدية .١٨٧
  .م٢٠٠٣توبر ديسمبر، ، أك٣٢الكويت،مجلد 

 –فاندايك، ترجمة سعيد حسن بحيري، دار القاھرة للكتاب  :علم النص مدخل متداخل ا!ختصاصات .١٨٨

 .م ٢٠٠١القاھرة ، 

،  ٣بيروت، ط –، دار الكتب العلمية احمد مصطفى المراغي: البيان والمعاني والبديع علوم الب(غة .١٨٩
 .م١٩٩٣

  .م٢٠٠٠،  ١قم، ط - جعفر الروازق، منشورات ا6جتھاد. عزيز السيد جاسم  ، ت :علي سلطة الحق .١٩٠

، تحقيق محمد محيي بن رشيق القيروانيأبو علي الحسن  :ابه ونقدهدوآ في محاسن الشعر العمدة .١٩١
 .م١٩٨١، ٥سوريا ، ط –الدين عبد الحميد، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة 

   .ت.د إربد، - مسعود بودوخة، عالم الكتب الحديث. د :الب3غة العربيةعناصر الوظيفة الجمالية في  .١٩٢

 بيروت –محمد احمد بن طباطبا العلوي، تحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية :  عيار الشعر .١٩٣

  .م١٩٨٢،  ١، ط

 الثقافة وزارة السامرائي ،  مھدي المخزومي وإبراھيم  حقيقالخليل بن احمد الفراھيدي ، ت :ينـالع .١٩٤

 .ت. ، دالعراق -  الحرمين دار  ، اeع3م و

 - أحمد الكراعين، دار المعرفة الجامعية. فرديناند دي سوسير، ترجمة د: فصول في علم اللغة العام .١٩٥

  .ت.د ٢، طاeسكندرية

  .م١٩٨٧، ١، منشورات جامعة الموصل، طكاصد ياسر الزيديّ  .د :غة العربيّةفقه الل .١٩٦

 - محمد المبارك ، دار الفكر :دراسة تحليلية مقارنة للكلمات العربية العربيةفقه اللغة وخصائص  .١٩٧



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٣ 

 

  .م ١٩٦٨،  ٣بيروت، ط

  .ت.، د٢اeسكندرية، ط –رجاء عيد، منشأة المعارف. د: بين التقنية والتطور فلسفة الب(غة .١٩٨

  .م١٩٨٣، ١عبد القادر حسين، دار الشروق، ط.د :فن البديع .١٩٩

  .م١٩٥٢،  ١طعلي الجندي ، مطبعة نھضة مصر ،  :فن التشبيه  .٢٠٠

  .م١٩٥٤،  القاھرة –، دار الفكر العربي علي الجندي: فن الجناس .٢٠١

  .م ١٩٤٥ ،تشارلتن ، ترجمة زكي نجيب محمـود ، القـاھرة. ب.ھـ :فنـون ا>دب .٢٠٢

، ١الكويت، ط - أحمد مطلوب، دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع . د: البديع - البيان فنون ب(غية .٢٠٣
  .م١٩٧٥

، أبو عبد هللا محمد المعروف بابن قيم الجوزية، وعلم البيان القرآنعلوم  إلىالفوائد المشّوق  .٢٠٤
  .ھـ١٣٢٧، ١مصر، ط –مطبعة السعادة 

 .م١٩٩٤والمطبوعات الجامعية، اKفغاني، مديرية الكتب سعيد : في أصول النحو .٢٠٥

دار النھضة العربية : عبد العزيز عتيق. د: البديع  –البيان  –علم المعاني الب(غة العربية في  .٢٠٦
  .ت.بيروت، د - للطباعة والنشر

،  ١بيروت، ط–محمود أحمد حسن المراغي، دار العلوم العربية .د: في الب(غة العربية علم البديع .٢٠٧
  .م١٩٩١

سعد عبد العزيز مصلوح، مجلس النشر . د: آفاق جديدة العربية وا>سلوبيات اللسانيةفي الب(غة  .٢٠٨
  .م٢٠٠٣، ١الكويت،ط - العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر

 .م١٩٨٩، ١بيروت، ط –، دار العلوم العربية مصطفى ھدارةمحمد : في الب(غة العربية .٢٠٩

سoعد أبoو الرضoا ، منشoأة المعoارف . د:  الب(غة العربيةفي البنية والد!لة رؤية لنظام الع(قات في  .٢١٠
  .ت .د ، باeسكندرية

خليفة بوجادي ، بيت الحكمة للنشر  :محاولة تأصيلية في الدرس العربي في اللسانيات التداولية .٢١١
  .م٢٠٠٩، ١والتوزيع، ط

  .م١٩٨٥، ٣، طمھدي المخزومي :على المنھج العلمي الحديث قواعد وتطبيق في النحو العربي .٢١٢

  .م١٩٨٦، ٢بيروت، ط –، دار الرائد العربي مھدي المخزومي: نقد وتوجيه  في النحو العربي .٢١٣

وعبد الرضا علي ، منشورات دار ، فائق مصطفى: الحديث منطلقات وتطبيقات ا>دبيفي النقد  .٢١٤
  .م١٩٨٩،  ١الموصل، ط - الكتب للطباعة والنشر

  .م١٩٧٠ ١ط ،النجف ا6شرف –كمال نشأت، مطبعة النعمان  :دراسة وتطبيق ا>دبيفي النقد  .٢١٥

  .م٢٠٠٥،  ٣٥القاھرة، ط –سيّد قطب، دار الشروق : القرآنفي ظ(ل  .٢١٦

، ٢دمشق، ط –، دار ط3س للدراسات والترجمة والنشر غازي مختار طليمات. د: في علم اللغة .٢١٧
  .م٢٠٠٠

عثمان موافي، دار المعرفة . د: من قضايا الشعر والنثر في النقد العربي القديم في نظرية ا>دب .٢١٨
 .م٢٠٠٠الجامعية، 

دار الفيحاء للطباعة والنشر : عبد الواحد زيارة اسكندر المنصوري. د :يالقرآنقراءات في النظم  .٢١٩
  .م٢٠١٤، ١بيروت، ط - والتوزيع 

  .م١٩٨٥محمود سليمان ياقوت، دار المعارف، . د: بين القدماء والمحدثين قضايا التقدير النحويّ  .٢٢٠

  .م ١٩٦٧، ٣، طالنھضة  مكتبة ،نازك الم3ئكة: قضايا الشعر المعاصر .٢٢١

  -مبارك حنون ،  دار توبقال للنشر محمد الولي  و  : رومان ياكبسون  ،  ترجمة :  قضايا الشعرية .٢٢٢

  م    ١٩٨٨،  ١الدار البيضاء ، ط

 –رمضoان عبoد التoواب، مكتبoة الخoانجي . أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، تحقيoق د: قواعد الشعر .٢٢٣

 .م١٩٩٥، ٢القاھرة، ط

  .م١٩٨٥، ١دمشق، ط –، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر منى الياس. د: القياس في النحو .٢٢٤

علي سعد الشتيوي، . و أ عيسى العاكوب.د: البديع  - البيان  –المعاني  الكافي في علوم الب(غة .٢٢٥



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٤ 

 

  .م١٩٩٣الجامعة المفتوحة، 

أبو العباس محمد بن يزيد المبرد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراھيم، دار : وا>دبالكامل في اللغة  .٢٢٦
  .م١٩٩٧، ٢القاھرة، ط –الفكر العربي 

وفسكي، عبد هللا بن المعتز، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفھارس اغناطيوس كراتشق: كتاب البديع .٢٢٧
  .م١٩٨٢،  ٣دار المسيرة ، ط

، تحقيق محمد عبد المعيد خان، مطبعة جامعة كمبردج، ابن أبي عون البغدادي: كتاب التشبيھات .٢٢٨
  .ت.د

أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق عبد الس3م ھارون، شركة مكتبة ومطبعة : الحيوانكتاب  .٢٢٩
  .م١٩٦٥، ٢مصر ، ط –البابي الحلبي وأو6ده 

الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد هللا ابن سينا، المؤسسة الجامعية : ، الخطابة الشفاءكتاب  .٢٣٠
  .١٩٨٢للدراسات والنشر والتوزيع، 

أبو ھ3ل الحسن بن عبدهللا بن سھل العسكري، تحقيق محمد أمين : الكتابة والشعر كتاب الصناعتين .٢٣١
  .ھـ١٣١٩، ١ا6ستانة، ط –الخانجي، مطبعة محمود بك 

رفيق العجم، . محمد علي التھانوّي ، تقديم وإشراف ومراجعة د :اف اصط(حات الفنون والعلومكش .٢٣٢
  .م١٩٩٦، ١ط علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون،. حقيقت

القاسم محمود بن  أبوالزمخشري  :في وجوه التأويل ا>قاويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون  .٢٣٣
 .ھـ١٤١٨،  ١وعلي محمد معوض ، مكتبة العبيكان ، طعادل احمد عبد الموجود . حقيقعمر ، ت

تونس  –محمد الھادي عياد، مركز النشر الجامعي، دار سحر  :الكلمة دراسة في اللسانيات المقارنة .٢٣٤
 .م٢٠١٠

، تحقيق الكفوي أيوب بن موسى الحسيني البقاء أبو: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية الكليات .٢٣٥
 .م١٩٩٨، ٢بيروت، ط –مصري، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع عدنان درويش و محمد ال. د

  .م١٩٨٩، ١جدة، ط –، دار المنارة للنشر والتوزيع محمد جابر فياض. د: الكناية .٢٣٦

مصر ،  –، مطابع اKھرام التجارية محمود شاكر القطان.د: الكناية مفھومھا وقيمتھا الد!لية .٢٣٧
  .م١٩٩٣

  .ت.بغداد ، د –، مكتبة المثنّى الجزري اKثيرعز الدين ابن : ا>نساباللباب في تھذيب  .٢٣٨

، تحقيق غازي مختار العكبري  عبد هللا بن الحسين البقاء أبو: اللباب في علل البناء وا&عراب .٢٣٩
  .م١٩٩٥، ١دمشق، ط –دار الفكر طليمات، 

من إصدارات وزارة الشؤون  ، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري، :لسان العرب .٢٤٠
 .ت.المملكة العربية السعودية، د –3مية واKوقاف والدعوة واeرشاد ا6س

  .م١٩٩٨، ١ ط البيضاء ، الدار - العربي  الثقافي المركز ،نالرحم عبد طه :والميزان اللسان .٢٤١

 .م٢٠٠٧، ٢منذر عياشي ، مركز اeنماء الحضاري ـ حلب، ط :اللسانيات والد!لة .٢٤٢

  .ت . بيروت ، د - عباس محمود العقاد ، منشورات المكتبة العصرية : الشاعرةاللغة  .٢٤٣

  .م١٩٩٤، ، الدار البيضاء - دار الثقافةتمام حسان ،  :اللغة العربية معناھا ومبناھا .٢٤٤

، ١القاھرة، ط –نشر سينا لل ، طارق النعمان: للعلم بين ا6يدولوجيا والتأسيس المعرفي اللفظ والمعنى .٢٤٥
١٩٩٤. 

عّمان،  –سميح أبو مغلي، دار مجد6وي للنشر . ، تحقيق دبن جنيأبو الفتح عثمان : في العربيةاللمع  .٢٤٦
 .م١٩٨٨

أبoو القاسoم الحسoن : في أسماء الشعراء وكناھم وألقابھم وأنسابھم وبعض شعرھم المؤتلف والمختلف .٢٤٧
 .م١٩٩١، ١بيروت ، ط –كرنكو ، دار الجيل . ف . بن بشير اdمدي، تحقيق د

  . م٢٠٠٢، ١رشيد العبيدي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط :في علم اللغة واللسانياتمباحث  .٢٤٨

 .م١٩٦٣مصطفى بدوي، المؤسسة المصرية العامة، . ريتشارد، ترجمة د:  مبادئ النقد ا>دبي .٢٤٩

أحمد . بدوي طبانة، ود. ضياء الدين ابن ا6ثير، تحقيق د: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .٢٥٠



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٥ 

 

 .ت.القاھرة، د - الحوفي، دار نھضة مصر للطبع والنشر والتوزيع

القoاھرة،  –محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي . أبو عبيدة معمر بن المثنى ، تحقيق د: مجاز القرآن .٢٥١
  .ت.د

 –، دار المؤرخ العربي محمد حسين الصغير. د:  خصائصه الفنية وب(غته العربية القرآنمجاز  .٢٥٢

  .م١٩٩٩، ١بيروت، ط

عبoد الغفoار،  أحمoد ھنoداوي. د: 6بن منظور دراسة ب3غية تحليليoة المجاز المرسل في لسان العرب .٢٥٣
  .م١٩٩٤، ١طنطا ، ط –التركي للكمبيوتر وطباعة اKوفسيت 

 اKوقافالطبرسي ، منشورات منظمة  علي الفضل بن الحسن أبو :القرآنمجمع البيان في تفسير  .٢٥٤

  .ھـ  ٤٢٨،  ١طھران، ط –للطباعة والنشر  اKسوةالخيرية، دار  واKمور

، تحقيق علي بن جنيأبو الفتح عثمان : في تبيين وجوه شواذ القراءات واeيضاح عنھا المحتسب .٢٥٥
شبلي ، دار سزكين للطباعة والنشر ،  إسماعيلعبد الفتاح .عبد الحليم النجار، و د.النجدي ناصف و د

  .م١٩٨٦

، دار الشرق العربي، ٣محمد اKنطاكي، ط : في أصوات اللغة العربية ونحوھا وصرفھا المحيط .٢٥٦
  م١٩٧١بيروت، لبنان، 

فاضل ثامر ، دار الشؤون الثقافية، بغداد :  واeبداعالنقد و الحداثة  إشكاليةفي  مدارات نقدية .٢٥٧
١٩٨٧.  

  .ت.محمود فھمي حجازي، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع القاھرة، د. د: لغةمدخل إلى علم ال .٢٥٨

، مكتبة الخانجي، ٢رمضان عبد التواب ، ط . د:  ومناھج البحث اللغوي المدخل إلى علم اللغة .٢٥٩
  م١٩٨٥القاھرة، 

  .ت.اeسكندرية، د –رجاء عيد ، منشأة المعارف . د: المذھب البديعي في الشعر والنقد .٢٦٠

القاھرة،  –عباس محمود العقاد، مؤسسة ھنداوي للتعليم والثقافة : مراجعات في ا}داب والفنون .٢٦١
 .م٢٠١٢

  .م١٩٨٩، الكويت،  ٣، طعبد هللا الطيب: وصناعتھا فھم أشعار العرب إلىالمرشد  .٢٦٢

محمد أحمد جاد المولى وآخرين،  تحقيقج3ل الدين السيوطي، : في علوم اللغة وأنواعھا المزھر .٢٦٣
  .ت.، د٣القاھرة، ط –بة دار التراث مكت

 .ت.، دبيروت – اKندلس مكتبة، الشيخ ھادي كاشف الغطاء: مستدرك نھج الب(غة .٢٦٤

، مؤسسة الرافد ط3ل خليفة سلمان. د: دراسة أسلوبية يالقرآنمستويات السرد الوصفي  .٢٦٥
  .م٢٠١٢، ١بغداد، ط - للمطبوعات

 .م ١٩٧٥مؤسسة اKعلمي، بيروت ،  ،عبد الزھراء الخطيب :مصادر نھج الب(غة وأسانيده .٢٦٦

حسني عبد . ، تحقيق دبن الناظمبن مالك الشھير با بد الدين :المصباح في المعاني والبيان والبديع .٢٦٧
  .م١٩٨٩مصر،  –الجليل يوسف، مكتبة اdداب 

 .م١٩٨٠دمشق،  –، دار الفكر عبد العزيز أحمد الصيغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية .٢٦٨

عبد الحميoد ھنoداوي، . ، دالتفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر :شرح تلخيص مفتاح العلوم المطول .٢٦٩
  .م٢٠١٣، ٣بيروت، ط –دار الكتب العلمية 

  .ت.، كلية اdداب، جامعة الكويت، دالسامرائيصالح فاضل . د:  في العربية معاني ا>بنية .٢٧٠

 .ت.القاھرة، د –، شركة العاتك لصناعة الكتاب ئيالسامراصالح فاضل . د: معاني النحو .٢٧١

 .ت.بغداد، د –، دار الشؤون الثقافية العامة فؤاد زكريا . د: مع الموسيقى ذكريات ودراسات .٢٧٢

ج3ل الدين السيوطي، ضبطه وصححه وكتب فھارسه أحمد : القرآنمعترك ا>قران في إعجاز  .٢٧٣
  .م١٩٨٨،  ١بيروت، ط –شمس الدين ، دار الكتب العلمية 

  .م١٩٨٢بدوي طبانة، دار العلوم للطباعة والنشر، . د: معجم الب(غة العربية .٢٧٤

  .م١٩٨٦أحمد مطلوب ، مطبعة المجمع العلمي العراقي، . د: معجم المصطلحات الب(غية وتطورھا .٢٧٥

بيروت ،  –مجدي وھبة  وكامل المھندس، مكتبة لبنان : في اللغة واKدبمعجم المصطلحات العربية  .٢٧٦



  ثبت المصادر والمراجع       

 

٢٢٦ 

 

  .م١٩٨٤، ٢ط

إنعام فّوال عّكاوي، دار الكتب العلمية .د: البديع والبيان والمعاني المعجم المفصل في علوم الب(غة .٢٧٧
  .م١٩٩٦،  ٢بيروت ، ط –

، ٤مجمع اللغة العربية في جمھورية مصر العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط: المعجم الوسيط .٢٧٨
  .م٢٠٠٤

  .ت.الكتب العربية، د إحياء، دار اKنصاريجمال الدين بن ھشام : عن كتب ا6عاريب مغني اللبيب .٢٧٩

أبو يعقوب يوسف ابن أبي بكر محمد بن علي السكاكي ، ضبطه وكتب ھوامشه وعلق : مفتاح العلوم .٢٨٠
  .م١٩٨٧،  ٢بيروت ، ط –عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية 

  . ت .، لبنان، د ٢القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الجيل ، ط أبو: المفصل في علم العربية .٢٨١
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Abstract  

The uniqueness of Imam Ali in his style of Nahj Al- 

Balagha called a lot of researchers to take care of this text and   

questionnaire the masteries of expression and discover the  

hidden meanings in it , and getting from its tender in all fields. 

As long questioned the scholars of Arabic literature about the 

secret that made Nahj Al- Balagha distinctive among the texts of 

Arab in heritage.  It is a question deserves to stand with it at 

length to reveals this great mystery behind the greatness and 

glory of  Nahj Al- Balagha.  

 This research was a modest step in the way of  answering 

this question. The main extremely attempt of the research is to 

discover the secret of this excellence in the style of Imam Ali 

through the semantic  analysis of the texts and show what the 

beauty  by focusing a high light on the templates compositional 

chosen by Imam decoration for meanings which involved , and 

the words structure. He uses reflex (show) that meanings by 

analyzing and an atomize the compositional templates or to 

search for other compositional and look at the choice of the 

structure and the consequences on the whole spectrum effects on 

the audio level and grammar and rhetorical level .   

Axel- note everything came in Nahij Al- Balagha  of texts 

and research in synthetic built is not without difficulty and may 

lead a long the search difficult in giving that what deserves . The 

researcher preferred to take one side of Nahij Al- Balagha, and 

he saw that to make judgment and moralizing, material for the 

study the composition was a significance study, so the title of 

the Thesis ( Governance and preach in Nahij Al- Balagha , study 

in indication composition).                                      
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