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 ػسفبٌشكس ً
 } نئٍَِ شَكَسْرُى ألشِّدَََّكُىْ{

 دا ػد  يب أدب  ثو ػهًو  ًأدظبهرٌفْمو  محاحلًد هلل انرُ  رغًدَِ نطفُو  ًمشهين ػطفو ًزشلين      

 كزبثو فجفضهو  ذنّذ ادلظبػت  ًسُيم انؼسري .

ًالسًّْب  أيِ  انيت  غْجزيب ّد ادلنٌٌ لجم أٌ رسٍ ثسكخ  ػبئيب      ( ) ًاندُّ َ   شكسُ  ننؼًخ زثِ          

 . خرياًًأفسا  ػبئهيت انرٍّ محهٌا ػين انكثري فجصاىى اهلل ػين ًمثسح رؼجيب 

انرُ نكجري  اندكزٌز ػجبض ػهِ انفذبو خبنض ايزنبَِ ًجصّم شكسُ ًػسفبَِ  إىل  أسزبذُ ا       

إنْو ّؼٌ  ُّؼدُّ  زسو  َمطخ حتٌل ًاَطاللخ ندازض انهغخ انؼسثْخ ػبيّخ ًانجالغخ ػهَ ًجو اخلظٌص  ... ف

خطٌاد   يٍ كمّ خطٌح يف يؼِ   دضٌزه كًب مل رمف ييبو ينظجو دبئال أيبو  فضم الرتاح ادلٌضٌع  ،

ىٌ  ًكسو اخلهك  دزَ خسج انجذث ػهَ يب جبهجبة سؼخ انظدز ًيسد اً يزجهججبً ًيمٌيبً  يٌجيبً  ػًهِ 

 إىل  اليزنبٌ ا ًشكس ان  ػهْو فجصاه ادلٌىل ػنِّ خرياً ًدفظو ػهًب يٍ أػالو انؼسثْخ ًَفغ ثو ًسد  خطبه .

 زئبسخ ًأسبرْر . لسى انهغخ انؼسثْخ  

 ثنظخ ًرٌجْو ًم ػهِ ّخشكسُ  اجلصّم ألسزبذُ انفبضم  اندكزٌز دسٍ انفّْبع  انرُ مل ّج           

 ػين خري جصاء ًًفمو نكمّ خري .اهلل يٍ ػنبء انجذث  فجصاه   اًيظب ز ًفّسد ػهِّ  كثري

دلب لديزو يل خالل انجذث يٍ يظب ز    خخ يشٌازُ انؼهًِ  شّنت ثجْم  َؼًايزنبَِ نظدّميت ًزفْم          

  . فٌفميب اهلل ًجصاىب خرياًيًخ ًرٌجْيبد سدّدح ي
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 بِسْنِ اهللِ الزَّحْوَيِ الزَّحِْنِ                           

 ـــــــــــــــّدمـَـــــــــــــــــــــةلُمقـــــــا                                 
ًالْسَّالمُ عَلََ أشْزَفِ هَبْعٌُثٍ النّبِِِّ األعْظَنِ هُحَودٍ  ,أَلْحَوْدُ هللِ الَّذُ لَبسَ الْعزَّ ًالْكِبْزِّاءَ ًَاخْتَارَىُوَا لِنَفْسِوِ دًُىَ خَلْقِوِ 

أئِوَتِ الْيُدٍ الْوُنْتَجَبنيَ هِيْ  ًصِّْو املزتضَ ًبضعتو الطاىزة الزىزاء ًعلَ ًَعَلََالْوُصْطَفََ صلَ اهلل علْو ًعلَ آلو ًسلن 

 بإحْسَاى .  ًهي ًااله ًلْدِه األطْيَار ًصَحْبِو 

قمٍمّطلكل دالمتقينالذيخنهجالبالغةذلكاإلرثالعظيمالذييمثلشذراتمنكالمسيّ

ذيشغفلمعممنهجهالقويم,كانوما ,وباحٌثزالالفيضالعمويالّثر,الذييمقفمنهكلُّ

دار التي الدراسات لذا حقٍّ, تعن الخالد السفر هذا فمك جاءتحول , جدًا محاولةكثيرة

لىأيمرتبةسممنمالمحجزءستكنا ال لىأيدرجةبمغفنالقولعند ,وا  اعظمةقائمه,وا 

إالأّنالدراساتالتيتناولتالسرديةفينهجوعمىالرغممنكثرةتمكالدراسات,,بهوعال

 لذا ؛ وندر قّل يضافإلىما مرجعًا الدراسة عنوان يجعل ما القّمة من جاءتهذ البالغة

بيانمفهومالحكايةعندأميرالمؤمنينل(ِة الغَ بَ الْ  جِ هْ ي نَ فِ  ةِ ايَ كَ حِ ة الْ الغَ بَ بـ)الرسالةالموسومة

,ومستوياتها,وكيفّيةأخرجهابصورةبالغيةمتماسكة,يتسمسلالحدثفيهاتسمسالمنطقيًا

أهدافتوسلوراء دقيقًا,وبالغةرّد الذيشّكلالمرتكزالحقيقيفينقلالحكاية,الذيتقف

 طبيعةالمتمقي,والحالوالموضوع.وفيبيانهابشتىالطرق,بمايتناسباإلمام
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 ب

 

 أسباب البحث     

خدمةلهذاالنهجالعظيمفيمضامينهوأسموبهوأهدافه._1

دًا2 البحرالزاخروالعباباآلسر,ليكونُمَزو  _الرغبةفيالوقوفعمىجانبمنجوانبهذا

الل,بماحوا منعمومومعارف.يقيلهيبالجهل,وُينيرغياهبالضّ

 منهج البحث  

,اإلحصائيفيتتبعالظواهرالبالغية,والمنهجوصفياقتضتخطةالبحثإتباعالمنهجال

.ناءالصورةداخلالحكايةالعموية؛ألجلالوقوفعمىالكيفيةالتيجرتعنطريقهابالتحميميو

 خطة البحث 

خطةالبحثعمىثالثةفصولتسبقهامقدمةوتمهيد,وتمحقهاخاتمةبأهمالنتائج,ُبنيت

ثمقائمةالمصادروالمراجع,وممخصبالمغةاالنكميزية.

:بيانمفهومالحكايةفيالمغةوماذهبتإليهالمعاجمفياألول,محورينالتمهيد تضمن

ثّمعندالبالغيينوالنقادالسرديين,ومفهوم,بيانمعنىالحكاية,واالصطالحعندالنحويين

:أنواعالحكايةفيالثاني مازتبها,وتناولالمحورنسماتهاالتياوالحكايةفينهجالبالغة

نهجالبالغة.

منه:المبحث األولمبحثين,تناولعمىالبناءالتركيبيلمحكاية:الفصل األول تملاش

 الحكايةالموجزةوعناصربنائها.:فدرسالمبحث الثانيأّما,الحكايةالمفّصمةووسائلتشّكمها
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 ج

 

عمىفدرس:بالغةالتصويرالبيانيفيالحكايةفينهجالبالغة,وُقِسَمالفصل الثاني أّما

 مباحث ثالثة تناول مدخل سبقها بناء الفنية الصورة اهتم بالغةبدراسة: المبحث األول ,

 التصوير التشبيهي , الحكاية في فيبالغةب: والمبحث الثاني المقارن التكثيف الحكاية

.بالغةالصورةالمتواريةفيالحكاية: المبحث الثالث ,عمىحينتناولاالستعاري

,التنغيموأثر ببيانأثرالفنونالبديعيةفيإخراجالحكاية,بدأ: فقددرسالفصل الثالث أّما

األثرالتنغيميفيالحكايةوأهمعناصر ,: المبحث األول وقدضّمهذاالفصلمبحثين,تناول

 إلى: المبحث الثاني واهتم البحث وانتهى , الحكاية داخل النّصي التفاعل عناصر بدراسة

.الدراسةهايلإخاتمةضّمتأهمالنتائجالتيخمصت

التيأغنتالعمميةمادتهالبحثقىاست , المهمة الحديثة والمراجع القديمة همنالمصادر

عميهجخريل ماهو عمى النصوصالعموية أّما , البالغة نهج من استقاها أميرفقد لإلمام

:إّنتنوعالشروحاتاألولى,اإلشارةإلىمسألتينروتجد,قيسبهجتالعّطاربتحقيقالمؤمنين

راسةالدّأشرنافيفقد:الثانيةراسة,أّماالتيرجعناإليهاكانبحسبالحاجةومااقتضتهالدّ

لىمامز)ك(,ومز)خ(,والكتببالر إلىالخطبةبالر  .مز)م(وردعنهمنكالمبالر ا 

باحثٍ تكتنفه,فأكثرالطرقصعوبةتمكالتيتبنيباحثًا,منصعوباتٍواليخموعملكل 

قطوفهدانية.ثمراً,ليحيلنتاجبحثهمشاقالبحثتذليلمتسمحًابالصبر,قادرًاعمى

ليه ُأنيب والحمد هلل في اآلخرة واألولى               وما توفيقي إال باهلل عميه توكمت وا 

   الباحثة 
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 والمصطمح  مغةال فيالحكاية 

نتو من أساليب نيج البالغة ومعرفة أنواعيا وما تضمّ في موضوع الحكاية  فيقبل الولوج        

, البدَّ من بيان المياد النظري لمفيوم الحكاية , ويتضمن التمييد محورين , األول : الحكاية  بالغية

 المغة واالصطالح , ثانيا : أنواع الحكاية . في 

 المغة . فيأوال : الحكاية      

الحكاية مشتقة من الفعل الثالثي )حكا ( أو )حكي( , وقد يأتي الفعل :  الحكاية لغة   _أ    

حكى :  )), كما في  المشابهةلمفعل منيا :  متعددةفي المعاجم معاٍن  تالميموز ) حكأ ( , وقد ورد

حكى :  )) قتداءالابمعنى  ويأتي,  (ٔ) ((أحكيت فالنًا وحاكيتو إذ فعمت مثل فعمو أو قولو سواء

بغيرك وتحب أن تأتي به على الصفة التي أتى بها  حكيت الشيء أحكيو إذا فعمت شيئًا تقتدي فيو

))
و  حتكأ الشيء في صدره : ثبت ,ا ))كما ورد في لسان العرب  الثبات واإلبانةوبمعنى      , (2)

لو  أي ما تخالج , وفي النوادر يقال: ؛ حتكأ في صدري منيا شيءاأحاديث فما  قال : سمعتيُ 

 كان الفعل إذا واإلحكام الشدّ بمعنى و ,  (ٖ)((أمري في أولولفعمت كذا ؛ أي لو بان  أمريحتكأ لي ا

                                                           
الصحاح تاج المغة وصحاح ,  و ظ :   ٕ٘ٚ/ٖ:  , مادة ) حكى ( العين , الخميل بن أحمد الفراىيدي ( ٔ

 . ٕٖٚٔ/ ٙ:   لمجوىري ,  العربية
  . ٕٙٗ:  , مادة ) حكى( مجمل المغة , ابن فارس( ٕ
 .  ٘ٛ/ٔ: , مادة ) احتكأ ( ابن منظور ( ٖ
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كذلك يأتي بمعنى ,  (ٔ)(( اييا وشددتُ أحكأت العقدة لغة في أحكأتيا : إذا قويتُ  )) خراآل ميموز

حكيت الشيء أحكيو حكاية إذا أتيَت بمثمو عمى الصفِة التي أتى بيا غيرك فأنت  )) مثل المماثمة

حكوت الحديث أحكوه , كـ حكيتو أحكيو , وعنو الكالم ))ومنو  النقلويأتي بمعنى , ( ٕ)((كالناقل

أو الميجة  , الحكاية : ما يحكى ويقصُّ وقع أو تخيل )) ـ, ف القصويأتي بمعنى , ( ٖ)((حكاية: نقمتو

 . أي ليجتنا ؛  (ٗ)((تقول العرب ىذه حكايتنا

ُيقال : فالن  )) يضاً ألرباعي ) حاكى ( وتعني المشابية أّما المحاكاة فيي مشتقة من الفعل ا     

المغوية , نمحظ  اتمحكاية في المعجمل ومن ىذا التعدد المعنوي ,( ٘)((يحكي الشمس ويحاكييا

( , البالغة وىما ) المشابية والنقل ن يتمقيان مع ما نريد بيانو من الحكاية في نيجيمعنيوجود 

ذا كانت المشابية قد تكون بالفعل والقول , فإّنيا تمتقي  ما نريده  دوىما تحدي, النقل باألخير مع وا 

   من الحكاية .

     

      

 
                                                           

 . ٖٔ٘/ ٔ:  , مادو ) حكأ(  , ابن منظورلسان العرب ( ٔ
 .  ٘ٗٔ/  ٔ: مادة ) حكى (,المصباح المنير , أحمد بن عمي الفيومي ( ٕ
 .  ٕ٘ٚٔ:  , مادة ) حكى (  ( القاموس المحيط , الفيروز آباديٖ
 .  ٜٓٔ/  ٔ: , مادة ) حكى( ( المعجم الوسيط , إبراىيم مصطفى وآخرون ٗ
 .  ٕٖٚٔ/ ٙ:   مادة ) حاكى(,  العربية الصحاح تاج المغة وصحاح( ٘
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 : المفهوم االصطالحي في الحكاية  ب_      

   ويينالحكاية عند النح _ٔ      

الحكايِة في النحو عن معناه المعجمي , فقد تناول عمماء النحو الحكاية  ال يختمف مفيوم      

كان أو  كلُّ لفٍظ مِذل بو المسان , تاماً  ))عند حديثيم عن الفرق بين الكالم والقول , فالقول ىو : 

موا الجمل ثمَّ قسّ ,  (ٕ)((ىو الجمل المستقمة بأنفسيا , الغانية عن غيرىا)) فـ , أّما الكالم(ٔ)(( ناقصاً 

ييمنا منيا ىو الجمل المحكية , التي  لكن ما, تقسيمات متعددة ليس من ميمة البحث عرضيا 

من موضٍع  نقل كممة ))فالحكاية تعني :  ,أبوابًا مستقمة توسعوا في شرحيا فرَد ليا عمماُء النحو أ

صيغٍة , وقيل ىي إتيان المفظ عمى ما كان عميو من  حركٍة وال تبديل ريإلى موضٍع آخر بال تغي

ت )سيبويو قال , فقد ( ٗ)((يراد لفظ المتكمم عمى حسب ما أورده في الكالم إىي ))أو ,  (ٖ)((قبل

ما تكمم بو المسؤول , كما قال أنيم حكوا ّنيم حمموا قوليم عمى إف أّما أىل الحجاز ))( : ىـٓٛٔ

مرًة يقول لرجل سألو فقال  وسمْعُت أعرابياً  عمى الحكاية لقولو ,بعض العرب : دعنا من تمرتان 

يقول  ))( : ىـٕ٘ٛ ت)لمبردا عندا جاء ونظير ذلك م,  (٘)((: أليس قرشيًا ؟ فقال : ليس بقرشياً 

ّنما حكيت قولو ليعمم الرجل : أ  رَ ك إّنما تستفيمو عن الذي ُذكِ نّ أرأْيَت زيدًا ؟ فتقول: من زيدًا ؟ وا 

                                                           
 . ٚٔ/  ٔالخصائص , أبو الفتح بن عثمان ابن جني :  (ٔ
 . ٜٔ/  ٔالمصدر نفسو  :  (ٕ
 .  ٜٙ( التعريفات , الجرجاني : ٖ

 . ٕ٘ٙ/  ٖىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع ,  جالل الدين السيوطي :  (ٗ
 .  ٖٔٗ/  ٕ:  الكتاب ( ٘
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, وكذلك العكبري  (ٕ)(هـ212ت السّراج ) ابن ومثمو ما أورده ,  (ٔ)((وال تسألو عن زيٍد غيرهبعينو 

فقد رفع االسم  , (ٖ)((فإذا قال القائُل : جاَءني زيٌد قمت َمن زيٌد  )), يقول : ىـ( ٙٔٙالبغدادي )ت

 حكاية عمى المفظ الذي ورد عميو .

شمل ضمَّ أ يم وضعوا تعريفاً نّ أ الّ , إ  فمم يختمفوا مع القدماء في شيءٍ  أّما عند المحدثين       

أن تردد المفظ بحالتو  )) يانّ أبفقد عرف الدكتور عباس حسن الحكاية  , القول المكتوب أيضاً 

من  شيئاً  يرَ ناىا من غير أن نغّ أاألصمية وُتعيد نطقو أو كتابتو بالصورة التي سمعناىا أو قر 

ن لم يمنع مانع إبمعناه  جمل والتراكيب , ويجوز أن نردَدهُ حروفو أو حركاتو ميما عبرنا عنو بال

الحكم عمى المفظ بأنو معاد إلى  يا تحمل الذىن سريعاً مزية الحكاية أنّ  )) , ويرى أنّ  (ٗ)(( ديني

ما يكون إ, فالمفرد  بعضيم تقسيم الحكاية إلى مفرد وجممة نوقد ورد ع , (٘)((لداٍع بالغي ومردد

 ,( ٙ)أو بفعل القول , تكون بغير القول فقدأّما الجممة  بإيراد لفظ المتكمم كما ىو أو حكاية العمم ,

 شاء اهلل خالل البحث . نْ إيانيا وذكر ونّبأ وسيأتي ب أو ما ينوب عنو مثل زعم وظنَّ  ,

     

                                                           
 .ٜٛٔ/  ٖ:  واألدب مغةالكامل بال( ٔ

  .  ٘ٛ/ ٔ( ظ : األصول في النحو , ابن الّسراج : ٕ
 .  ٘ٚٔ/  ٕالمباب في عمل البناء واإلعراب , أبو البقاء العكبري البغدادي : ( ٖ
 . ٖٓٔ/  ٔ:   النحو الوافي( ٗ
 . ٖٔ: ص  ىامش , نفسو المرجع (٘
 .  ٕٕٓ: وأقساميا , الدكتور فاضل صالح السامرائي  الجممة العربية تأليفيا :( ظ ٙ
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 السرديين والنقاد  الحكاية عند البالغيين _2    

ال يكاد يبتعد عن معنيين من المعاني المعجمية وىما : إّن مفيوم الحكاية عند البالغيين        

نجد الحاكية  )): في قولو ه( ٕ٘٘لجاحظ ) توالنقل , فمثال المعنى األول ما ذكره ا المشابية ,

من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كالميم , ال يغادر من ذلك شيء , وكذلك تكون 

؛ فحكايتيا يعني  (ٔ)((يتو لمخراساني واألىوازي والزنجي والسندي واألجناس وغير ذلك حكا

ابن وىب  أوردهمحاكاتيا كما جاءت عنيم , وقد يتجاوزىا إلى حكاية األصوات , كذلك ما 

وىو في الحكاية والنوادر والمضاحك وألفاظ  ))ىـ(  عند حديثو عن المفظ السخيف : ٖٖ٘)ت

السخفاء والسفياء , فإّنو متى حكاىا اإلنسان عمى غير ما قالوا خرجت عن معنى ما ُأريد بيا , 

ذا حكاىا كما سمعيا وعمى لفظ قائميا وقعت موقعيا , وبمغت غاية ما  وبردت عند مستمعيا , وا 

: التقميد والمشابية , وىذا ما كان سائدًا في ألولا ))ان , فالحكاية ىنا يتجاذبيا معني (ٕ)((أريد بيا

, واألخير يمثل المعنى الثاني الذي تشير  ٖ))((: ىو رواية الخبر ونقمو  الثانيعصره , والمعنى 

الحكاية  يرى أنّ  إذ ,( ىـٙٙٗت ), وقد وردت بيذا المعنى عند ابن سنان الخفاجي إليو الحكاية 

التالي لمقرآن يوجد مع تالوتو كالمان أحدىما من فعمو  نّ إ )) : ينقُل قوالً ثمَّ  , المحكي عين ىي

, ن كانت مثمو ا  لك يذكر أن الحكاية غير المحكي و وبعد ذ , (ٗ)(( واآلخر ىو كالم اهلل تعالى

 , فيو غير اهلل , إّنما ىو يحاكي كالم اهلل ّن صوَت القارِئ شيء , وكالم اهلل شيءأمعنى ذلك 
                                                           

 .ٚٚ/ ٔ:  ( البيان والتبيينٔ
 . ٕٔٓ/ٔ: ه البيان و ( البرىان في وجٕ
 . ٕٛ( الخبر في األدب العربي , محمد القاضي : ٖ
 . ٙٗ:  سر الفصاحة( 4
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, وىذا المعنى ورد عند ابن  ينقل ما أتى بو المحكي عنو وحكايتو تمك ىي فعل لوفالحاكي 

تسميتيم حكاية كالم المتكمم بأّنو كالمو , كما يقال لمن  ))ىـ( في قولو : ٜٗٚطاىر العموي) ت 

أنشد قصيدة المرئ القيس : بأّنو كالم امرئ القيس ألن كالمو بالحقيقة ىو ما نطق بو , وأّما 

ضافتو إلى الغير مجاز  حكايتو إعادة  )), فالحكاية عمى ىذا األساس ىي  (ٔ)((فكالم غيره , وا 

, وعممية النقل ىذه ارتبطت بالحديث الذي كان ُيستعمل مرادفًا لمخبر ؛  (ٕ)((الكالم عن شيء 

الذي يأتي عمى القميل ))لكثرة استعمال المفظين , والحديث في أصمو المعجمي يشير إلى الخبر 

الحديث ىو ما تخبر بو عن نفسك من غير أن تسنده  )), وىناك من فرق بينيما فــ  (ٖ)((والكثير

ّنما شيء حدث لك فتحدثت بو , أّما الخبر : ىو  إلى غيرك , وسمي حديثا ؛ ألّنو ال تقدم لو , وا 

الذي يصح وصفو بالصدق والكذب ويكون اإلخبار بو عن نفسك وعن غيرك , وأصمو أن يكون 

القّصة : الخبر وىو  ))رتبطان بالقّصة , فـ م, والحديث والخبر كالىما  (ٗ)((خبار عن غيركاإل

القصص , وقصَّ عمّي خبره , يقّصو قصّا وقصصًا , والقّصة : األمر والحديث , واقتصصت 

 , فالمعاني المعجمية ليذه األلفاظ كميا تشير إلى عممية النقل , (٘)((الحديث : رويتو عمى وجيو 

التي تتطمب التوالي في نقل الحدث أو األحداث , وىذا ما يشير إلى مفيوم السرد الذي ُعنيت بو 

سواء أكانت عربية أم غربية , وحاز عمى مساحة واسعة من االىتمام  الدراسات النقدية الحديثة

                                                           
 . ٖٔ/ ٔ:  ( الطراز المتضمن ألسرار البالغةٔ
 . ٕٜٙ/ ٔ( كشاف اصطالحات الفنون والعموم , محمد عمي التيانوي : ٕ
 . ٖٖٔ/ ٕ:  , مادة ) خبر( ( لسان العرب , ابن منظورٖ
 .ٕٔٔ_ٕٓٔ( الفروق المغوية , أبو ىالل العسكري : ٗ
 . ٗٚ/ ٚ: , مادة ) قص( ( لسان العرب , ابن منظور ٘
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, وقد انطمقت  (ٔ)((نقل حادثة من صورتيا الواقعة إلى صورة لغوية  )), فالسرد من منظورىم 

الدراسات العربية النقدية , من تتبع ألوان السرد في األدب العربي القديم , وتمييز الحدود الفاصمة 

بينيا , وتأطيرىا بإطار يفصميا عن غيرىا , ومن تمك الدراسات ىي دراسة لسعيد يقطين حين 

))  , وانتيى إلى تحديد ( السيرة, القصة ,  الحكاية,  الخبر) األنواع الخبرية األصول تناول 

األساسين  في الكالم العربي ىما : القول والخبر , وعوض عن لفظ القول بمفظ " الحديث " 

باعتباره أكثر استعماال في الثقافة العربية القديمة ... ثم يميز داخل السرد بين نوعين ىما : 

أصغر وحدة حكائية , والحكاية تراكم مجموعة من األخبار  ))فالخبر ىو  (ٕ)(( الخبر والحكاية

ويرى سعيد يقطين ,  (ٖ)((المتصمة ... فالخبر والحكاية يرتكزان بشكل خاص عمى أحداث معينة 

, أّما رالمتكمم بشكل مباشبالقول يكون متصال فأّن الفارق بين اإلخبار والقول ىو فارق زمني , 

, وأن كان ناقل الخبر ىو الذي راضي وبالصوت غير المباشالخبر فيو في الغالب يتصل بالم

 الزمن الذي ُنقل فيو , و , فالخبر المنقول يتجاذبو زمنان : الزمن الذي حدث فيو , ( ٗ)يخبر بو

وىناك من أفاد من معنى الحكاية الوارد في كتب المغة والحديث وكتب األخبار الذي يفيد النقل 

نقل األحداث كما ىي دون زيادة أو نقصان مع  ))الحرفي لمحدث فيخرج بتعريف لمحكاية وىو 

,  (٘)((الدّقة والضبط في عممية النقل بشكٍل يجعميا متكاممة الصورة غير مفككة كالعقدة المفتولة

                                                           
 .٘ٓٔ_ٗٓٔسماعيل : إدب وفنونو , عز الدين أل( أ
 . ٕٛ( الخبر في السرد العربي القديم , سعيد جبار : ٕ
 .  ٜ٘ٔ( الكالم والخبر مقدمة لمسرد العربي , سعيد يقطين : ٖ
 . ٜٓٔ: نفسو( ظ : المرجع ٗ
 .ٕٗ( القصة والحكاية في الشعر العربي , د . بشرى محمد عمي الخطيب : ٘
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 في السرد الحكائي,  ميماً  عنصراً الحدث يشكل  أنّ لمسرد والحكاية ونمحظ من التعريفين السابقين 

, ( ٔ)((ما يروي شيئًا ما شخص أّنو ليس الحدث الذي يروى , بل الحدث الذي يقوم  ))غير 

 :  فالحكاية سواء أكانت حدثًا واحدًا , أم مجموعة أحداٍث , فيي تحتاج إلى

 ناقل ليذا الحدث وىو )الحاكي أو الراوي أو السارد ( . _     

 ( . المنقول أو المسرود لوالمخاطب وىو)   _     

 ( .  الحدث المنقول أو المسرودالحكي وىو )    _     

ليس كالحدث الواقعي , فالراوي يمكن أن ينقل حدثًا واقعيًا أو متخياًل , السردي حدث وال      

يشترك في نقمو قد , و  (ٕ)وممكن أن يضيف لمحدث أو يحذف منو مّما يجعمو بعيدًا عن الواقع 

 , مّما يولد نوعين من األقوال ىما :  مجموعة من الشخصيات يحددىا الراوي

وتكمن ميمة الراوي  حدى الشخصيات فُينقُل بحرفيتو ,إقوٌل يصدر عن  )) المباشر :القول  _أ  

 , ( ٖ)((يراد كالم الشخصية الذي ينتيي إلى المروي لو بطريقة مباشرة دون وساطة ىذا الراويإفي 

 . الراوي قبل  إضافة منونقمو بحرفّيتو ؛ يعني من دون 

                                                           
 . ٖٚ: , جيرار جنيت ( خطاب الحكاية ٔ
 . ٖٚالسرد بين النظرية والتطبيق , د. آمنة يوسف : ( ظ : تقنيات ٕ
 .ٙٛٔ:  , محمد القاضي وآخرون  ( معجم السردياتٖ
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ّنما بمسان )) ىو  غير المباشر: القول -ب     نقل أقوال الشخصيات ولكن ليس بمغتيا ولسانيا وا 

, فقد يطرأ عمييا نوع من الزيادة والنقصان بحسب ما يراه  (ٔ)((الراوي مسندة إلى ضمير الغائب

 الراوي . 

والعممية السردية داخل الحكاية , ال يحكميا نوع واحد من السرد , فقد قسم السرديون ,      

نستشف من       , (ٕ)((السرد التابع , والمتقدم , واآلني , والسرد المدرج  ))السرد إلى أنواع ىي 

, إّن الحكاية في مضمونيا ىي عممية نقل , يشترك في ىذه الخاصية : المعنى  السابق ذكره

المعجمي والنحوي والبالغي , والنقل يكون نقاًل حرفيًا , أّما المعنى السردي فيفيد النقل لكن أّما 

نقاًل لحدث واقعي نقاًل أمينَا , أو متخياًل فيكون عرضة لمزيادة والنقصان , ويمكن بيان ذلك عن 

                             طريق المخطط اآلتي : 

                               

 

 

 

 
                                                           

 .ٓٛٔ: , محمد القاضي وآخرون  معجم السرديات( ظ : ٔ
 . ٕٕ_ ٛٔرسالة ماجستير( : ب الكيالني, محمد األمين يزيد )( ظ : أساليب السرد في رواية ممكة العنب لنجيٕ
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 ة ــايــــــكــــالح                                

 

                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 _ الحكاية في نهج البالغة 3     

لما يقولو   معليه السالنقل اإلمام بأّنو: مفيوم الحكاية في نيج البالغة يمكن تعريفو ّن إ      

نقاًل أمينًا من دون زيادة أو نقصان , وىي بيذا التحديد تمتقي مع المعنى المعجمي اآلخرون 

والنحوي والبالغي , أّما المعنى السردي فنمحظ أّن الحكاية العموية تمتقي معو في نقاط وتفترق 

: كالىما يشكالن فنًا سرديًا قائمًا عمى نقل حادثة , تتشكل الحكاية  فنقطة التقائهمابنقاط أخر, 

 تتعددوقد في كمييما من سارد أو ناقل لمحدث , والحدث , والمسرود لو أو المنقول لو , 

 : التربوية , التذكيرية واإلرشادية واالستداللية الحكايتين العموية والسردية منياأساليب العرض في 

 عملٌة نقل فً

 نقال حرفٌا

 متخٌال واقعٌا

 تنقل حدثا

 تنقل حدثاً واقعٌا

 نقال حرفٌا

 المعنى المعجمً المعنى السردي المعنى البالغً
 المعنى النحو ي

 نقال فٌه زٌادة أو

 نقصان
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في واقعية الحدث المنقول في الحكاية العموية , نقاًل ال تشوبو  منفيك:  افتراقهماأّما ,  وغيرىا

زيادة أو نقصان , أّما السردية فالحدث يكون فييا , أّما واقعيًا أو متخياًل خاضعًا لمزيادة 

والنقصان , اعتماد الحكاية العموية متمقيًا واحدًا أو أكثر بحسب ما يقتضيو المقام والموضوع , 

أّما الحكاية السردية فتعتمد عمى أكثر من متمٍق , تقوم الحكاية العموية عمى شخصية واحدة 

, حتى وأن ُنقل إليو خبر ما , فالناقل أو المخبر الحقيقي لو يبقى اإلمام  عليه السالممتمثمة باإلمام 

لمحكاية العموية , الحظنا  تتبعنا وأثناءالسردية فقائمة عمى شخصيات متعددة , أّما الحكاية 

 : اآلتي

ىما : السرد التابع , ان من أنواع السرد نوع جاء فييا_ إّن الحكاية العموية كفٍن سردي        

,  (ٔ)((ُيعدُّ أحد خصائص السرد التنبؤي ))القائم عمى سرد أحداٍث مضت , والسرد المتقدم الذي 

 .  والنوع األول من السرد كان األظير في الحكاية

, إذ إّن مجرد النقل لما قيل تبدو عممية ليس مجرد نقل اإلمام لما ُيقال يامن الغرَض _ إّن       

ّنما الغرض ىو تعميق  ال طائل منيا , ألن المنقول معروف بالنسبة لطرفي عممية الحكي , وا 

بانِة وقائع , وسدِّ  فكالمو عممية كشفِ  ا قيل ,ورّده عمى ماإلمام  ماطة المثام عنيا , وا  حقائق وا 

لتمك الحقائق كاشفًا  شكِّ يعتمل في النفوس , وقد جاَء كالُمو مستوفياً  طرق الذرائع , ورفع كلّ 

يجاز بحسب ما يقتضيو عنيا بأوضح أسموٍب , وأعمى بياٍن , يتراوح كالمو مابين التفصيل واإل

 .  مقام الحال

                                                           
 . ٜٔالسرد في رواية ممكة العنب لنجيب الكيالني , محمد األمين يزيد : ( أساليب ٔ



ٕٔ 
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الحكاية في نيج البالغة , ىو من األساليب القرآنية التي اقتفى اإلمام أثرىا ,  _ إّن أسموب     

, إاّل إّنيا وردت بمفظ القرآن المعجز وحروفو , ال بمفظ من  فقد وردت الحكاية في القرآن الكريم

تزام مرة تكون مع ال ))ُنقل عنيم  , فمم يكن لسانيم عربيًا , فيو نقل بالمعنى ال بالمفظ فالحكاية 

, وقد أشار الرضي في شرح الكافية إلى ىذا  (ٔ)((المفظ , ومرة تكون بالمعنى غير متبعة لمفظ 

جاز أن ُيغّير المفظ , شرط وفاء المفظ الُمغّير بالمعنى الذي ُيفيم من األصل ؛  ))المعنى بقولو : 

ير المفظ في كالم من ال ألّنو رّبما يتعّسر أداء المفظ المقول بعينو من بعض القائمين , فجّوز تغي

يتعّسر عميو ذلك أيضا كالباري , وكذا غيره ممن يسيل عميو ذلك ... لذا الكتاب العزيز , ُيقصُّ 

, وقد رّد القرآن الكريم كثيرًا من  (ٕ)((فيو عن األمم السابقة المختمفة األلسن , بالمسان العربي 

اْلَيُهوُد َيُد اهلِل َمْغُموَلة  ُغّمْت َأْيِديِهم َوُلِعُنوا ِبَما َوَقاَلْت }الحكايات منيا ما جاء حكاية عن الييود 

, فنقل القرآن قول الييود ورّده عمييم , وتتبع اإلمام ىذا النيج في (ٖ){ َقاُلوا ِبْل َيَداُه َمْبُسوَطتَانِ 

لذي استقى ا, ( ٗ)حكايتو , وىذا ما يؤكد تمك العالقة الوطيدة بين القرآن الكريم , ونيج البالغة 

ثراءه من فيض القرآن , بيد أّن الفارق بين الحكاية في القرآن الكريم , والحكاية العموية يكمن في 

 بما ليذا األسموبوعيو , ىو ناتج أسموب القرآن عنى أو لفظًا( , فاقتفاء اإلمام أسموب النقل ) م

 قف خمف النقل .من قدرٍة كبيرٍة عمى التأثير , السّيما إذا ُعرفت الغايات التي ت

      
                                                           

 . ٚٔٗ/ ٛٔ( التفسير الكبير , فخر الدين الرازي : ٔ
 . ٘ٚٔ_ٗٚٔ/ٗ:  يذاإلسترابا( شرح الرضي لكافية ابن الحاجب , محمد بن الحسن ٕ
 .  ٗٙ( سورة المائدة , آية ٖ
 . ٕٖ_  ٕٛ: األثر القرآني في نيج البالغة , د. عباس عمي حسين الفحام :  ( ظٗ
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 ثانيا /  أنواع الحكاية في نهج البالغة     

ّنما تنوعت مابين حكاية شفاىية         لم تجِر الحكايُة في نيج البالغة عمى نمٍط واحٍد, وا 

, وبين المكتوبة التي تمثمت وتجمت في رسائمو عميو السالم  (عليه السالم)شاعت في خطب اإلمام 

 ي بيان لكل نوٍع منيما : أتوفيما ي األمصار, كذلك في رسائمو وردوِده لمعاوية ,لعّمالو في 

 الحكاية الشفوية :  -1    

ميدانيم الفسيح لمتعبير عن أفكارىم , فيو بحياة الناس ونشاطاتيم  يعد الكالم أكثر ارتباطاً       

لكن لم تكن ليا تمك المنزلة التي ,  ن كان وجودىا قميالً ا  وثقافتيم وظروف حياتيم , أّما الكتابة و 

حظي بيا الكالم الشفوي , وبدأت تحتل مكانة ميمة منذ ظيور اإلسالم لما كانت تقوم بو من 

يُنجزه  ))الخطاب الذي  الذي يمكن تعريفو بأّنوميام كبيرة , مع ذلك بقي لمكالم الشفاىي منزلتو , 

, يشارك فيو السياق  صوتية وغير لغويةقائمو شفاىة إلى متمٍق , وتدخل فيو عناصر تعبيرية 

, ويتميز ىذا النوع بالسيولة واالختصار وقصر  الخارجي والذي ُيعرف بمقام الخطاب أو المقال

, واإلحاالت الخارجية  واالتصال المباشر الموجو الجمل وتكثيفيا في وحدات بسيطة مباشرة ,

العناصر الصوتية التعبيرية , والتعبيرات والفواصل االعتراضية , ومحفزات المتمقي والتنبييات و 

ألساليب الجسدية , والتّكيف مع التمقي , وتعديل توجيو الخطاب بحسب درجة التمقي وتنوع ا

والثاني  , (أحدىما حركي )المخارج يعتمد عمى أساسين: )) فالكالم , (ٔ)((استجابة ألقدار المتمقين

خرج وبين خرج والمَ بين المَ  –مقابالتو وقيمو الخالفية ُيتيح  الذي( وىذا التنوع سمعي )الصفات
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ميدان  اً ذ, أ( ٔ)((نظام صوتي لغوي –الشدة والرخاوة , والجير واليمس, بين التفخيم والترقيق 

يريد المتكمم إيصالو إلى الحكاية الشفوية يشمل كل تمك العناصر التي تسيم في إيصال ما 

في تعميقو عمى ما ينقمو إذ أسيمت تمك العناصر  (السالم عليه) اإلمام, وىذا بّيُن في كالم  المتمقي

يحاءات و تعابير جسدية وعبارات قصيرة مكثفة وتنوع في األساليب بتنوع  وتنغيمٍ  من نبرٍ  وا 

 أو موجزًا وىذا في إيصال رسالة إلى المتمقين , وبحسب المقام قد يجئ الكالم مفصاًل  المخاطبين

 الحكاية المكتوبة.ما تشترك بو مع 

 : الحكاية المكتوبة -ٕ    

مع معاوية أو مع  )عليه السالم(الكتب والرسائل التي تبادليا اإلمام الحكاية المكتوبة في  ت تجمّ      

إّنيا أفكاٌر وأصواٌت تحولت إلى نٍص ثابٍت ,  ))الو عمى البمدان األخرى , ويمكن تعريفيا : عمّ 

, ونقصد بعناصر (ٕ)((متاز بطول الجمل المركبةاعنى , و تضمَن عناصر الحال , وتفاصيل الم

, كما تعتمد وتستند الحال : المتكمم , والمخاطب , والموضوع , وىي تعتمد عمى متمٍق واحٍد 

من المتكمم والمخاَطب وثقافتيما الدينية ومكانتيما االجتماعية وصفاتيما الَخْمقية  عمى طبيعة كل  

أّن  ))واحٍد منيما باآلخر, والمناسبة لمخطاب وموضوعو , ويرى تمام حسان  والُخمقية ومعرفة كلّ 

, (ٖ)((عمى الكشف عن المعنى قدرأالمسموع من غياب عنصري النبر والتنغيم من المكتوب جعل 

                                                           
  ٙٗ( المغة العربية معناىا ومبناىا , الدكتور تمام حّسان : ٔ
 . 22:  ضوء أحداث اللغة تحميل الخطاب في (ٕ

 . ٚٗ : المغة العربية معناىا ومبناىا ( 3
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نفسية إلى  تغير من موقٍف إلى آخر , ومن حالفالنبر عنصر ميم من عناصر التنغيم الذي ي

والحقيقة لو تتبعنا كالم أمير المؤمنين أخرى , مما يضفي عمى الكالم ألوانا من القوة والعاطفة , 

أّنو عمى الرغم من  نجدنا نّ إ, فالحكاية الشفاىية والمكتوبة في محاولة لممقارنة بينيما الوارد في 

في المقابل  ّنياأإال ,  الحكاية المكتوبةغياب عنصر النبر وما يحممو من إيحاءات صوتية من 

التقديم  موبأسل في بيان المعاني وكشفيا لممتمقي نحو: اعاعتمدت أساليب أسيمت بشكل ف

من تمك األساليب استعمال األلفاظ التي تمتاز حروفيا بجرسيا القوي , فكّل فضال عن  خيروالتأ

فالحكاية  اً , إذ قوتو التعبيرية , وىذا مرتبط بقدرة المتكمم وبراعتو الفّذة تمنح النصَّ أن شأنيا 

في عممية الكشف والتوضيح , فقد تضمنت كال بالغة المكتوبة ال تقلُّ عن الحكاية الشفاىية 

طياتيا أدق المضامين , درك , وحممت في مدقائق المعاني وبالغتيا ما ال يدركو  منالحكايتين 

 يمكن إنكارىا . ال  حقائقَ وحفمْت ب
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 بناء الحكاية         

مف المعمكـ أٌف المغة العربية ظاىرة اجتماعية نشأت بنشكء اإلنساف ، فكانت األداة الناقمة      

في تفاعمو مع مجتمعو ، ككسيمة تعكس ثقافتو كحضارتو ، كمف  ألفكاره ، إذ مٌثمت عنصرا ميمان 

بيف العناصر التي تتألؼ منيا المغة ىي الجممة ، التي تشٌكؿ الكحدة األساسية في النص 

المحكي ؛ ألجؿ التفاىـ كالتخاطب بيف المتكمـ كالمتمقي ؛ لذا عمؿ البحث عمى دراسة بنيتيا 

عبارة عف مركب مف كممتيف ))ند النحكييف ، فالجممة : التركيبٌية التي أخذت مساحة كاسعة ع

اإلسناد ىما أساس بنية الجممة ، كالبنية لغة مأخكذة مف  ، فطرفا(ُ)((أيسًندت أحدىما إلى األخرل

 ))كفي االصطالح :  (ِ)((ت البناء أبنيو ـ الشيء بعضو إلى بعضو ، تقكؿ بنيض ))البناء كىك 

إعادة بناء الشيء إلبراز كظائفو مف خالؿ عمميتيف ىما االقتطاع كالتركيب أم اقتطاع األجزاء 

الدالة لمشيء ، لمكشؼ عف كيفية قياميا بكظائفيا كمدل تأثيرىا في الكؿ ، ثـ تركيب ىذه 

تيا مة بإيحاءاتيا كأنظماألجزاء بعد اكتشاؼ قكانيف حركتيا في كؿِّ عضكم كتحميؿ القكاعد المتصٌ 

عالقات قائمة بيف األجزاء المككنة لو ، فمك اختمؼ  ))أم نصٍّ ىك عبارة عف  ، ، ف (ّ)((المختمفة

، ( ْ)((النص في نظمو كبنائو ، الختمفت دالالتو كمعانيو تبعان لتغير مبانيو في المكقع كالكظيفة 

ى ىذا التأسيس خيصص ىذا كىذا التغيير مرتبط ارتباطان كثيقان بالمعاني التي يريدىا المتكمـ ، كعم

التركيبي المككف مف المسند كالمسند إليو  هؤ بنا مف حيثماـ لإل النص المحكيدراسة الفصؿ ل
                                                           

 .  ٖٕ/  ُ( التعريفات ، الشريؼ الجرجاني : ُ
 .  َِّ/ ُ: ، مادة ) بنى (( مقاييس المغة ، ابف فارس ِ
 . َُْنظرية البنائية في النقد األدبي ، صالح فضؿ :  (ّ
 .  ّٖ( خطية الخمؽ كالبناء في نيج البالغة ، زينب ثجيؿ نعمة ) رسالة ماجستير( : ْ



ُٕ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

طاقة بيا في نقؿ الحكاية كالردِّ عمييا ، كالكقكؼ عمى الكٌيفية التي فٌجر اإلماـ ككيؼ كٌظفو 

نيؿ كٌؿ حسب مبمغ الكممة ، كشحنيا بالمعاني فتنسبؾ داخؿ نص يخاطب مستكيات شتى في

، متخذان كسيمتيف في نقؿ الحكاية ، كقد  عممو ، كىك بالكقت يحمؿ بيف طياتو أدٌلتو اإلقناعية

 خصص ىذا المبحث لدراسة الكسيمة األكلى كىي ) الحكاية المفٌصمة ( .

، حكاية المفصمة ، كالكسائؿ أك اآلليات التي أسيمت في بنائيا قبؿ بياف كيفية بناء ال        

، كىذا ما كرد  ( ُ)((التفصيؿ : التبييف  )):  المغةبياف المعنى المغكم المراد منيا ، ففي  عمينا أكالن 

ٍمنىاهي تىٍفًصيالن  }في القرآف الكريـ ، في قكلو تعالى :  كيؿَّ شىيءو فىصَّ ؛ أم بيناه تبيانان ، ك  (ِ){كى

، أٌما في  (ّ)((: بٌينو كأكضحو ، فٌصؿ الحديث : بسطو كشرحو بالتٌػفصيؿ فٌصؿ األمر ))يقاؿ : 

أف يأتي المتكمـ بشطر بيتو مف شعرو لو متقدـ في نثره أك نظمو صدران كاف  )): ىو االصطالح 

معنى البياف  ))، ففي التفصيؿ (ْ)((أـ عجزان ، يفٌصؿ بو كالمو بعد أف يكطئ لو تكطئة مالئمة 

مة  (ٓ)((ا يزيد عمى ذكره عمى كؿ قسـ بم ، كىذا ما يدؿُّ عميو الكزف الصرفي لمفظ فنجد أٌف ) مفصَّ

ك ميفىصَّؿ ( ىك اسـ مفعكؿ مف ) فىصَّؿ (، عمى زنة ) فىعَّؿ ( كتكرار حرؼ العيف يكحي بنكع مف 

لى ىذا أشار ابف جني )ت أٌما فىعَّػػؿى فممتكثير ، نحك  ))ق( بقكلو : ِّٗالزيادة في المعنى ، كا 

                                                           
 .ُُٕٗ/ ٓ: ، مادة ) فصؿ (  ( الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ، الجكىرمُ
 .  ُِ( سكرة اإلسراء ، آية ِ
 . ُّٕٗ( معجـ المغة العربية المعاصرة : الدكتكر احمد مختار عبد الحميد عمر : ّ
ىػ( في الكٌشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في ّٖٓ_ْٕٔ( النظرية البالغية عند اإلماـ الزمخشرم )ْ

 . ّٕٓ :، د. عطية نايؼ الغكؿ كجكه التنزيؿ 
 . ُّْ/ ُ( الفركؽ المغكية ، أبك ىالؿ العسكرم : ٓ
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يمكف أف  تي، كىذا ما يمتقي مع مفيكـ الحكاية المفٌصمة ، ال( ُ)((غٌمؽ األبكاب ، كقٌطع الحباؿ 

مد القكؿ عمى نحك يككف   في أدكات تسمح جممي قائـ عمى مجمكعة  تركيب: بأٌنيا  نعرفيا

 تكضيحيا .نقؿ األفكار إلى المخاطب ك لعمى بسط المعاني معو قادران 

( ، كسكؼ يتناكؿ لمكجزة ) اثاني ظيكران مف النكع ال األكثرإٌف ىذا النكع مف الحكاية كاف       

خراجيا بيذا الشكؿ  ىذا المبحث أظير تمؾ الكسائؿ التي أسيمت في بناء الحكاية المفٌصمة ، كا 

غيكف ضربان مف ، الذم يعٌده البال ممكؿأف تؤدم إلى التطكيؿ الم مف دكفالبالغي الرصيف 

درسيا حسب مجيئيا في الكسائؿ ىك اإلطناب كما تعمؽ بو مف أساليب سن العي، كمف أىـ تمؾ

 .الحكاية

 وعناصره   : اإلطنػػػػػػػػػػػاب أوال    

العبارة عف  )) :ىك االصطالح، أٌما في ( ِ)((أطنب في الكالـ: بالغ فيو  ))مف :  لغةكىك    

المغكم معنى مف الفيقرب بذلؾ ، (ّ)((المعنى بالكالـ الكثير الذم يستفاد منو إيضاح ذلؾ المعنى 

كمف سمؾ طريقان بعيدان لما فيو مف النٌزىًة الكثيرًة كالفكائد العظيمًة ،  )) ، كقد كًصؼى اإلطناب

، أٌما (ْ)((غرض المطمكبفيحمؿي في الٌطريؽ إلى غرضو مف الفائدًة عمى نحك ما يحصؿ لو بال

كالبياف ال ، المنطؽ إنما ىك بياف ))اإلطناب: ق( فيركم عف أصحابّٓٗت أبك ىالؿ العسكرم)

                                                           
 . ِِٕ/ ُ:  ( الخصائصُ
 . ُِٕ/ُ:، الجكىرم ، مادة ) طنب(  ( الصحاح 2
، لمسكاكي : ظ :   ، ُُِ : ، ابف سناف سر الفصاحة (ّ  .ُِّ/ُ: الطراز، لمعمكم ، ِٕٕ/ُمفتاح العمـك
 . ٕٗ/ُ:، الرماني ( النكت في إعجاز القرآف ْ
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الكالـ أبينو ، كأبينو أشٌدهي إحاطةن  ، كأفضؿ كالشفاء ال يقع إاٌل باإلقناع ، يككف إاٌل باإلشباع

صاء لممعاني يتطمبي ، كىذا االستق( ُ)((باالستقصاءبالمعاني ، كال ييحاط بالمعاني إحاطة تاٌمة إاٌل 

ضربان مف ضركًب التأكيًد التي ييؤتى بيا في الكالـ قصدان  ))األلفاظ ، كييعدُّ أيضان في  الزيادةى 

كسنحاكؿ دراسة أشكاؿ اإلطناب ككسائؿ في بناء الجممة المفٌصمة في كالـ اإلماـ ،  (ِ)((لممبالغةً 

 ت، إٌف ثمة تفاكت في تمؾ الكسائؿ، فمنيا ما امتاز  ، لكف ما ينبغي اإلشارة إليو عليه السالم

أك ندر، كعمى الرغـ مف تمؾ القٌمة أك الندرة ، إاٌل إٌف  ا، كمنيا ما قؿَّ ظيكرى الكاسع ابظيكرى

أثرىا في إخراج حكاية مفٌصمة كاضح بٌيف ال يمكف إغفالو ، كحسب طبيعة البحث في استقصاء 

 سيبدأ بػ : الكسائؿ ظيكران  أكثر

 _ االعػػػتػػػػػػػػػػػػراض1         

دي بو ييعدُّ االعتراض مف األساليب البالغية       أف ييؤتى في أثناء الكالـ أك بيف كالميف  ))كييقصى

ذىب إليو النحكيكف ، كىذا خالؼ ما ( ّ)((متصميف معنى بجممة أك أكثر ال محؿ ليا مف األعراب

ـ أك تككيد الكال ))كالغاية منو ىك، كف إال بيف جممتيف متصمتيف لفظان يكمف أٌف االعتراض ال 

 ،(ْ)((ذات عالقةو معنكيةو بالكالـ الذم اعترضت بيف جزأيوالجممة   كتككف  تكضيحو أك تحسينو،

                                                           
 . َُٗ/ ُكتاب الصناعتيف : ( 1
 . ِٖٕ/ِ: ، ابف األثير  ( المثؿ السائرِ
 . ُِْ/ّ:  ( اإليضاح ، القزكينيّ
 . ٕٔإعراب الجمؿ كأشباه الجمؿ ، د. فخر الديف قباكة :  (4
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 ألف الحشك مف غير فائدة؛ (ُ) حشكامف أٌف االعتراض  ذا يتعارض مع ما يذىب إليو البعضكى 

لكف ، ، كالجممة المعترضة ىي جممة زائدة (ِ)((اسماه قدامة التفاتان ))قد ك ، كاالعتراض لفائدة ، 

تارة يككف محتاجان إلييا في المعنى ، فال ييفيـي المراد إال بيا ، كتارة يككف اإلتياف  ))ىذه الزيادة 

بالجممة الزائدة احترازان مف دخكؿ الخمؿ في المعنى ، فما كاف محتاجان إليو لتماـ المعنى سيميَّ 

اعتراضا، كما كاف محتاجان إليو لالحتراز مف دخكؿ الخمؿ في المعنى سيميَّ التماـ 

مف المحاسف المكممة لممعاني المقصكدة ما يتميزي بو عمى  ))، كفي االعتراض (ّ)((حتراسكاال

، كقد كاف لالعتراض حضكر (ٓ)((مثؿ الحسنًة تأتيؾ مف حيث ال ترتقبيا))، فيك (ْ)((أنكاعو كثيرةو 

اية ، ، فما جاء في الحك (ٔ)مة فقد كردى في أربعة عشر مكضعان أكسع مف غيره في الحكاية المفصٌ 

ـْ ِإاّل أْف َتْزُعُموا َأنَّي )) تيمو بالٌضالؿ مف الخكارج :اعمى مف ان ردٌ   )عليه السالم (، قكلو  فإْف َأَبْيُت

ـَ ُتَضمَُّموف َعامََّة ُمَحمٍَّد _ َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ  أْخَطأُت َوَضَمػْمت آِت  َفَمـْ  ..._ ِبَضاَللي  وآلو وسمـ َفِم

ـْ َعَمى  َلُكـْ _ ال َأَبا  ـْ ,ِإنَّما اْجتَػَمَع رَْأُي َمَمِئُك ـْ , َواَلَ َلبَّْسُتُو َعَمْيُك ـْ َعْف َأْمِرُك _ ُبْجرًا , َواَلَ َختَػْمُتُك

,  اِنوِ اْخِتياِر َرُجَمْيِف , أَخْذَنا َعَمْيِيما أالَّ َيَتَعدَّيا اْلُقْرآَف , َفتَاَىا َعْنُو , َوَتَرَكا اْلحؽَّ َوُىَما ُيْبِصرَ 

                                                           
 . َْ/ّ: األثير( ظ: المثؿ السائر ، ابف ُ
 .ِّٓ/ّ( اإلتقاف في عمـك القراف ، جالؿ الديف السيكطي: ِ
 . ُِٖنجـ الديف الحمبي :  ، ( جكىر الكنز في تمخيص كنز البراعة في أدكات ذكم اليراعةّ
 .َِٖ/ِالحمكم : ابف حجة ( خزانة األدب ، ْ
 .ّّٔ/ِ( بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمـك البالغة ، عبد المتعاؿ الصعيدم: ٓ
 . ُُّ( :ٖٕ، ـ) َٕٔ/ ْٔ، ؾ  ُْٓ/ ِٖؾ  ،) عليه السالم(مثال ، نيج البالغة ، اإلماـ عمي  : ( ظٔ
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ْمِد َوَكاَف اْلُجْوُر َىَواُىَما َفَمَضَيا َعَمْيِو . َوَقْد َسَبَؽ اْسِتْثَناُؤَنا َعَمْييما _ ِفي اْلُحُكوَمِة باْلَعْدِؿ َوالصَّ 

 . (ُ)((ِلْمحؽَّ _ ُسْوَء رَْأِيِيِما , َوَجْوِر ُحْكِمِيَما. 

ال أبا لكـ( كىذه العبارة جارية   :) ألولىفي الحكاية العمكم كردٍت جممتاف اعتراضيتاف، ا    

عمى ، كقد أفادت الدعاء ، ك  (ِ)((تأتي في مكاقع الضجر كالضيؽ كالعتاب ))عمى لساف العرب ك

السٌيما أٌنيا جاءت ك أٌف رفعيا ال يؤثر في المعنى ، إاٌل إٌف كجكدىا أعطى قكة لمنصَّ الرغـ مف 

الشر  ))منكران عمى خصمو قتالو إٌياه ، كالبجر: ىك عليه السالمبعد نفي فكانت مساكقة لكالـ ساقو 

لـ آت لكـ شرا كال داىية كال ختمكـ كخدعتكـ مف أمركـ كال لٌبستو ))؛ أم ( ّ)((كاألمر العظيـ

: )في الحككمة والثانية، (ْ)((كجعمتو مشتبيا عميكـ ، فمـ يصدر مني ذنب أكجب عميكـ قتالي 

ذيًف كاف الجكر متككيدان لما قالو مسبقان في أمر الحكميًف البالعدؿ كالصمًد بالحؽِّ ( كقد ساقيا 

عند  عليه السالمشعارىما كىك يشير إلى أبي مكسى األشعرم كعمرك بف العاص ، كقد نٌبو 

نيما ال يسيراف بعدؿو  اختيارىما إلى ككنيما غير مؤىميف لمحككمة كال يصمحاف ليذا المنصب ، كا 

   االعتراضية تككيدان لما قيؿ كتقريران ليـ لما نٌبييـ عميو.حقان، فجاءت الجممة  فكال يقيما

                                                           
 . ِْٔ_ ِْْ( : ُِٕ، ـ )  ) عليه السالم(،  نيج البالغة ، اإلماـ عمي ( 1
، مجمة  (بحث منشكر)، بيف المكقع كالداللة ، مخزـك عمي الفرجاني في سكرة )ص( الجممة االعتراضية ( 2

 .ِٓٓ:  ، ص َُِّ،  ِٔالجامعة األسمرية  ، عدد 
 .ُِٕ/ّالبحراني:  ابف ميثـ شرح نيج البالغة ، ( 3
 .ِٗٔ/ٗالنقكم :  محمد تقي مفتاح السعادة ،( 4



ِِ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

َلَذىَّاٌب ِفي التَِّيو ,  ِإنَّؾَ فَ ... ))كذلؾ قكلو رٌدان عمى حكاية معاكية عند مفاضمتو مع غيره :     

َأفَّ َقْومًا اْسُتْشِيُدوا ِفي َسِبيِؿ اهلِل ُأَحدَُّث_  ِبِنْعَمةِ  َروَّاٌغ َعِف اْلَقْصِد .َأاَلَ َتَرى_َغْيَر ُمْخِبٍر َلَؾ َوَلِكفْ 

 .  (ُ)(( اهلِل َتَعالى ِمَف الُمَياِجِريف

لبياف أٌف المخاطب ال  تجاء اهلِل ُأَحدَُّث( ِبِنْعَمةِ  َغْيَر ُمْخِبٍر َلَؾ َوَلِكفْ ية )االعتراضفالجممة     

وي بالحديًث إليو بنعمة اهلل عمييـ ، كقد أيمركا أٍف  تىحدُّثه كلكف ذكرى ذلؾ ألٌنو ) ) يرتفع لمقاـ أٍف ييتىكجَّ

 .(ّ){َوَأمَّا ِبنْعَمِة َربَِّؾ َفَحدِّثْ  }: ، مصداقان لقكلو تعالى(ِ)((يتحدثكا بنعمتو سبحانو 

َيدَِّعي ِبَزْعِمِو َأنَُّو َيْرُجو اهلَل َكَذَب  )) :رٌدان عمى مف زعـ رجاء اهلل  )عليه السالم(نظيره قكلو      

! َما َباُلو اَل َيَتَبيَُّف َرَجاُؤه ِفي َعَمِمِو , َفُكؿُّ َمْف َرَجا ُعِرَؼ َرَجاُؤه ِفي َعَمِمِو . َوُكؿُّ َرجَ  اٍء واْلَعِظيـِ

 . (4)(( َخْوَؼ اهلِل _ َفِإنَُّو َمْعُموٌؿ ._ِإالَّ َرَجاَء اهلِل _ َفِإنَُّو َمْدُخوٌؿ , َوُكؿُّ َخْوٍؼ ُمَحقٌَّؽ _ ِإالَّ 

ه في الراجي لشيء يجبي أف يظيرى رجاؤ لمتكضيح أٌف  جاء االعتراض ىنا بأسمكب االستثناء ،    

فإٌنو يخدمو بخدمتو التامة ، كيبالغ في طمب رضاه ، كيككف عمميو  )) سمكًكو ،  فمف يرجك عبدان 

غير  اهلل ، فاالستثناء كقع لبياف أٌف رجاءى كخكؼى مىٍف يدعي رجاء كخكؼ (ٓ)(( بقكًة رجاًئو لو

خالص ، بؿ مشكب بالريبة ، كلك كاف خالصان لظير ىذا الرجاء كالخكؼ في عممو ، فكاف 

                                                           
 .  ُّٓ( : ِٖؾ ) ،  ) عليه السالم( نيج البالغة اإلماـ عمي( 1
 .  ُُِ/ ُٓ، ابف أبي الحديد :  نيج البالغةشرح  ( 2
 .ُُالضحى: آية  سكرة (ّ
 ِٗٗ: ( َُٔخ ) ،  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ْ
 . ّّٓ/ّالبحراني : ابف ميثـ شرح نيج البالغة ،  (ٓ



ِّ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

راض في باب عمى ذلؾ ، فكقع االعت تقصيره في أداء حؽِّ اهلل مف األعماًؿ األخركية دليالن 

 التكبيخ عمى التقصير . 

 ر : ػػػػػريػػػالتك _ِ      

، فيك إعادة (ُ)((تكرير المعاني كاأللفاظ ، كحدَّهي ىك داللة المفظ عمى المعنى مرددا ))كىك       

لمفظ لمرتيف أك أكثر بحسب ما يقتضيو الحاؿ ، أك إعادة المعنى بألفاظ متباينة ، كمثاؿ التكرار 

عمى حكاية عمرك بف العاص حيف زعـ ألىؿ الٌشاـ أٌف ردان  )عليه السالم(المفظي في الحكاية ، قكلو 

ـُ أَلْىِؿ الشَّاـِ َأفَّ فيَّ ُدَعاَبًة ,  )):فيو دعابة َمْف ِإنَّي َلَيْمَنُعني  َأَما َواهللِ  َوَأنِّي اْمُرٌؤ ِتْمَعاَبٌة ...َيْزُع

نَُّو َلَيْمَنُعُو ِمْف َقْوِؿ اْلحؽِّ ِنسْ المَِّعِب ِذْكُر اَلْمْوتِ  ـْ ُيػَباِيْع ُمَعػاِوَيَة َحػتَّى َشػَرَط َرِة ,َيػاُف اآلِخػ, َواِ  ِإنَُّو َل

 .(2)((َأْف ُيْؤِتَيُو َأِتيًَّة , َوَيْرَضَخ َلُو َعػَمى تَػْرِؾ الدِّيِف َرِضيَخًة .

: لتككيد مسألة  األولى( لثالث مراتو ، ِإفَّ أداة التككيد)  )عليه السالم( فقد تكررٍت في جكابو      

فمف كافى دأبو ذكر المكت كالتفٌكر باآلخرة كالكجًؿ مف اهلل فكيؼ  ))بيٍعًده عف المزاح المفرط 

جاءت لتقرير معنى قالو مسبقان بحؽ عمرك بف العاص كىك أٌنو  والثانية :، (ّ)((يتصكر منو ذلؾ

كنسيانيا مستمـز لمكذب كسائر كجكه  ))يقكؿ فيكذب ، كأٌف ما منعو عف الحؽ ىك نسياف اآلخرة ، 

                                                           
 . ُُٗ:  عمـ المعاني ، عبد العزيز عتيؽ (ُ
 . ُْٔ( : ّٖـ )،  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( 2
 .ّٔٔ_ّٓٔ/ِالبحراني : ابف ميثـ شرح نيج البالغة ، ( 3



ِْ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

، كلـ الثالثة ، ك(ُ)((الخداع : لتككيد الثانية ككأٌنيا دليؿه عمى ما قالو فيو ، فيك لـ يبايٍع معاكية ى

 يقاتٍؿ عميان إاٌل بعد كعد معاكية لو بحكـ مصر. 

كية الذم زعـ أٌف ردان عمى معا )عليه السالم(كنظير التكرار المفظي الذم كقع في الحرؼ ، قكلو     

َوَزَعْمَت َأنََّؾ ِجْئَت ثَاِئرًا ِبَدـِ ُعْثَماَف ! َوَلَقْد َعِمْمَت  ))خركجو لمحرب إٌنما ىك طمبو بدـ عثماف : 

ـُ ُعْثَماَف , َفاْطُمْبُو ِمْف ُىَناَؾ ِإْف ُكْنَت َطاِلبًا , َفَكَأنَّي َقْد رََأْيتُ  اْلَحْرِب ِإذا َؾ َتِضجُّ ِمَف ػَحْيُث َوَقَع َد

ْتػَؾ َضِجيَج اْلِجَماِؿ ِباأَلْثَقاِؿ َوَكَأنَّي ِبَجَماَعتِ  ْرِب اْلُمَتتَابِع , َواْلَقَضاِء ػَعضَّ َؾ َتْدُعوِني َجَزعًا ِمَف الضَّ

 . (ِ)((اِئدٌة اْلَواِقِع , َوَمَصاِرَع َبْعَد َمَصاِرَع , ِإلى ِكتَاِب اهلل , َوِىَي َكاِفَرٌة َجاِحدٌة , َأو ُمَباِيعٌة حَ 

( ، فيذه األصكات تمتاز بقكتيا  الضاد , العيف , الجيـ , القاؼكقع التكرار في حرؼ )     

كجرسيا العالي ،  فتكرارىا داخؿ النٌص كتتابعيا بيذا الشكؿ ، ينسجـ انسجامان كثيقان بالمعاني 

يف اإلماـ كمعاكية ، كما المراد بيانيا كنقميا لممتمقي ، فيي تعكس قكة تمؾ الحرب التي ستقع ب

سيالقيو كجيشو مف الٌذؿ كاليكاف كالجزع حيف يشاىدكف القتؿ الذم يتخٌطفيـ جماعة بعد جماعة 

، كىذا أمر حتمي ؛ لذلؾ عٌبر عنو بالقضاء الكاقع ، كىـ عندئذ عمى حاليف، أٌما فئة كافرة 

 جحدت الحؽ كمالت عنو ، أك فئة مبايعة ثـ عدلت عف بيعتو . 

َـّ ِإنِّي َأْسَتْعِديَؾ  ))رٌدان عمى مف اتيمو عمى حرصو عمى الخالفة : )عليه السالم( كذلؾ قكلو       الَّمُي

ـْ , َفِإنَُّيـ َقْد َقَطُعوا َرَحِمي َوَأْكفَ  َوَأْجَمُعوا َعَمى ُمَناَزَعِتي َحقَّا وا ِإَنائي , أُ َعَمى ُقَرْيٍش َوَمْف َأَعاَنُي

                                                           
 . ّٔٔ/ِ:  البحراني ابف ميثـ شرح نيج البالغة ، ( 1
 . ُْٗ_ َْٗ( : َُؾ ) ،  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ِ



ِٓ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
, َوِفي الحؽِّ َأْف ُتْمَنَعُو َفاْصِبْر : َأاَل ِإفَّ ِفي الحؽِّ َأْف تََأُخَذَه  َوَقاُلواْنُت َأْوَلى ِبِو ِمْف َغْيِري, كُ 

، فالتكرار كقع في شبو الجممة )في الحؽِّ( ، كالمقصكد بالحؽ ىك (ُ)((َمْغُمومًا , أْو ُمْت ُمتَأسِّفًا .

، فناقضكا (ِ)((، كأٍف تكالىا غيرؾ فيك حؽه أيضا فيذا حؽ   إف كليت الخالفة ))الخالفة ؛ أم

لشبو الجممة ، ىك مف باب استيعاب المعنى  عليه السالمأنفسيـ بنسبة الحؽ لو كلغيره ، فكافى تكراره 

 كاستيفائو . 

َبَمَغِني َأنََّؾ اْبَتْعَت َدارًا  ))ان عمى حكاية بمغتو عف شراء قاضيو داران:ردٌ  )عليه السالم(كمثمو قكلو       

َمْف ال َيْنُظُر ِفي ِكتَاِبَؾ, َوال  , َأَما ِإنَُّو َسَيْأِتيؾَ (3)َيا ُشَرْيحُ  ... رًا , َوَكَتْبَت َلَيا ِكتَاباً ِبَثماِنيَف ِديَنا

ْر َيا ُشَرْيُح اَل ػ, َفاْنظُ َقْبِرَؾ َخاِلصاً ْسِمَمَؾ ِإلى , َويُ  ؾ, َحتَّى ُيْخِرَجَؾ ِمْنيا َشاِخصاً َيْسأُلَؾ َعْف َبيِِّنتِ 

 .(4)((ىِذِه الدَّاَر ِمْف َغْيِر َماِلَؾ اْبَتْعَت  َتُكوفُ 

 طريقياف عفاإلماـ  في معرض النصح ، كىذا الغرض يتطمبي قدرةن كبيرةن  تمٌكفي المتكمـ       

لذلؾ بدأه بأسمكب النداء  استمالة المخاطب كحممو ليس فقط عمى قبكلو ، بؿ كأخذه كالعمؿ بو ،

لحممو عمى التٌدبر :  والثانية: ليمفت نظر المخاطب لما يقكلو ،  األولى،  كالذم تكرر مرتيف

ب بلذلؾ نرل تكرار حرؼ النفي )ال ( الذم كرد ثالث مراتو فيذا س ؛كالتفٌكر فيما حصؿ منو 

                                                           
 . ْْٖ( : ُِٕ، ـ)  عليه السالم() اإلماـ عمي  ، نيج البالغة( 1
 .َٔٓ/ّ:  ( شرح نيج البالغة ، السيد عباس المكسكمِ
( أبك أمية شيريح بف الحارث بف قيس بف الجيـ بف معاكية بف عامر بف الرائش بف الحارث بف معاكية بف ثكر ّ

تِّع الكندم ، كفيات األعياف ، ابف خمكاف ،   .  َْٔ/ ِبف ميرى
 . ّْٖ_ِْٖ: ( ّ، ؾ ) ) عليه السالم(إلماـ عمي ا ، نيج البالغة( ْ



ِٔ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

؛ ألٌف في النٌص انتقاال مف حساب المخمكؽ إلى قكم يحمؿ المخاطب عمى التمعف كالتفكير 

 حساب الخالؽ ، فإذا كاف حساب المخمكؽ صعب ، فبالتأكيد حساب المخمكؽ أعظـ كأصعب . 

َأْجَساـِ اْلُمُموِؾ َفَعَمى ُمَبْمِبِؿ  )):  )عليه السالم(كفي الحكاية نفسيا نمحظ تكراران معنكيان تمثؿ بقكلو     

ْمَيَر , َوَمْف َوُمِزيِؿ ُمْمِؾ اْلَفراِعَنِة , ِمْثِؿ ِكْسَرى َوَقْيَصَر, َوُتبٍَّع َوحَ اِلِب ُنُفوِس اْلَجَباِبَرِة , , َوسَ 

َد , َوادََّخَر َواْعتَ َجَمَع اْلَماَؿ َعَمى اْلَماِؿ َفَأْكَثَر,  َقَد , َوَنَظَر ِبَزْعِمِو َوَمْف َبَنى َوَشيََّد , َوَزْخَرَؼ َوَنجَّ

ـْ ِإلى   . (1)((ْوِضِع الثََّواِب َواْلِعَقاِب َومَ َمْوِقِؼ اْلَعْرِض َواْلِحَساِب , ِلْمَوَلِد_ إْشَخاُصُي

َد , َوادََّخَر َواْعَتَقدَ فاألفعاؿ )   ( عمى اختالؼ معاني بعضيا بعضان ،  َبَنى َوَشيََّد , َوَزْخَرَؼ َوَنجَّ

في التشييد إحكاـ البناء الذم يستمـز طكؿ مدة بقائو ، كىي إشارة فٌف البناء ليس كالتشييد ، إإذ 

نى الذم يريد اإلماـ بيانو ، ، ثـ أعقبيا بمفظ الزخرفة كالتنجيد لتككيد المعرغبتيـ بدكاـ البقاء إلى 

بيا ، فيذا  تعمؽلتمؾ األفعاؿ بتعدد معانييا تشير إلى شيءو كاحد ، كىك اختيار الدنيا كا فكؿ

 .  التكرار أعطى لمفكرة عمقان أكبر كأدؽٌ 

َأنَُّو َلْيَس  َذَكْرتَ و  ))ردان عمى حكاية معاكية حيف ىدده بالحرب :  )عليه السالم( كنظيره أيضان قكلو    

اْلُمَياِجريَف َواأْلَْنَصاِر, َوَأَنا ُمْرِقٌؿ َنْحَوَؾ ِفي َجْحَفٍؿ ِمْف لي َوألْصَحابي ِعْنَدَؾ ِإاّل السَّْيُؼ ...

ـْ , ُمَتسَ  َوالتَّاِبِعيفَ  ـْ , َساِطٍع َقتَاُمُي ـْ ِبِإْحَساٍف , َشِديٍد ِزَحاُمُي ْرِبِميَف َسرَاِبيَؿ اْلَمْوِت, َأحبُّ الِّمَقاِء َلُي

ـْ ,  ـْ ِلَقاُء َربِِّي يٌة بْدِريٌَّة , َوُسُيوٌؼ َىاشِ ِإَلْيِي ـْ ُذرِّ  . (ِ)((مِيٌة َوَقْد َصِحَبْتُي

                                                           
 . ْْٖ(: ّ، ؾ )) عليه السالم(اإلماـ عمي  ، نيج البالغة( ُ
 .  ُٕٓ: ( ِٖ) ، ؾ المصدر نفسو ( ِ
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كقعو عمى النفكس ككقع السيكؼ ؛ لذا نمحظ  ذاإٌف مكاقؼ الحرب تتطمب نمطان مف التعبير       

ـْ , ُمَتسَ  في جمؿ النص الحكائي كالمتمثمة بػ ) ـْ , َساِطٍع َقتَاُمُي ْرِبِميَف َسرَاِبيَؿ َشِديٍد ِزَحاُمُي

يا تشير إلى معنى كاحد مف أٌف تمؾ الجمؿ كمٌ ( ، قكة ترىب ، كسطكة تغمب ، فعمى الرغـ اْلَمْوتِ 

كىك الشجاعة ، إاٌل إف صٌب ذلؾ المعنى في قكالب لفظية مختمفة ، لو أثر في بياف قصدية 

عدـ تييبو ك النٌص ، فيذا التكرار المعنكم أعطى لممتمقي فكرة عف قكة الجيش كثبات عقيدتو ، 

بجعؿ المتمقي في حالة  ، كىذا بحٌد ذاتو كفيؿ جلّ وعالالقتؿ ، بؿ المكت عندىـ طريؽ لمقاء اهلل 

 مف الخكؼ كالذعر . 

  اإليضاح بعد اإلبياـ :_ ّ      

كطريؽ مبيـ : إذا كاف خفيان ال ، يـ عف الكالـ بً أي  )):ييقاؿ كاإلبياـ ضد اإليضاح      

دي بو اإلتياف بأمرو مجمؿو م قريب، كىك (ُ)((يستبيف ثـ  ، مبيـو  ف المعنى االصطالحي إذ ييٍقصى

، كما يككف لو تمٌكف المعنى في صكرتيف مختمفتيفً  ))ييرل فيو و أنٌ كفائدتو  ، تفصيمو أك تكضيحو

المعنى إذا ألقي عمى سبيؿ اإلجماؿ تشكقت نفس السامع إلى معرفًتو  ألفٌ  ؛ في النفس كتشٌكؽ

ان عمى حكاية ردٌ  السالم()عليه قكلو كما جاء منو في النصكص المحكٌية ،  ، (ِ)((عمى سبيؿ التفصيؿ

ُؿ يَ  )) :داران  لر تشبأٌنو ابمغتو عف قاضيو شيريح  ْنَتِيي َوَتْجَمُع ىِذِه الدَّاَر ُحُدوٌد َأْرَبَعٌة : َاْلَحدُّ اأْلَوَّ

                                                           
 .ٔٓ/ُِلساف العرب ، ابف منظكر ، مادة ) أبيـ ( :( 1
 .َُٗ/ُاإليضاح  ، القزكيني : (2
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 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ي ِإلى ػَيْنَتيِ  , َواْلحدُّ الثَّاِلثُ  اتِ ػَدَواِعي اْلُمِصيبَ اِني َيْنَتِيي ِإلى ػ, َواْلحدُّ الثَّ  اتِ ػي اآْلفَ ػلى َدَواعِ إِ 

   (ُ)((الشَّْيَطاِف الُمْغِوي , َوِفيِو ُيْشَرُع َباُب ىِذِه الدَّارِ الُمْرِدي , َواْلحدُّ الرَّاِبُع َيْنَتِيي ِإلى  وىػيَ ال

جعمىيا أكثرى تمكنان في النفس كتشكيقان مف قبؿ السامع ( ُحُدودٌ )مفظة ب أحاطفيذا اإلبياـ الذم     

فإذا كانت الدنيا  ))ليا حدكدان أربعة عف الدنيا بالدار كجعؿ عليه السالمكقد كنى  ،عرفة المراد منيامل

بأسرىا كذلؾ فالٌدار المبحكث عنيا بما أٌنيا منيا ككاقع فييا يٌشممييا الحكـ ، فالدنيا كما فييا 

، كبياف حدكد الدنيا بيذا األسمكب  (ِ)((محفكفة باآلفات األرضية كالسماكية كالمصائب كالحكادث

ألٌنو أسيؿ بالدخكؿ ))ىك مدعاة لمتنفير عنيا كالزىد فييا ، كقد جعؿ الحدَّ الرابعى ينتيي لمشيطاف 

الدنيا كأحكاليا  عليه السالمفعرضى  ،(ّ)((إلييا ، كدخكؿ أتباعو كأكليائو مف أىؿ الشٌيطنًة كالٌضالؿً 

 .بتسمسؿو منطقيو كبدقةو متناىيةو كحكمةو بميغةو  بيا كما يجرم عمييا كحاؿ المغترِّ 

ـْ ِإاّل أْف  )):الؿ ان عمى حكاية الخكارج حيف اتيمكه بالضٌ ردٌ  (عليه السالم) قكلوكذلؾ      فإْف َأَبْيُت

ـَ ُتَضمَُّموف َعامَّةَ ُت مْ َتْزُعُموا َأنَّي أْخَطأُت َوَضمَ  _  وآلو وسمـ َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ _ ُمَحمٍَّد  ةِ مَّ أُ  َفِم

ـَ اْلَحَكَماِف ِلُيْحيَيا... ِبَضاَللي  ْحَياُؤُه  يتَا َما َأَماَت اْلُقْرآفُ َوُيمِ  , َما َأْحَيا اْلُقْرآفُ  َفِإنَّما ُحكِّ , َواِ 

َماَتُتُو ااِلْفِترَاُؽ عْنوُ  َعِميو ااِلْجِتماعُ   .(ْ)(( , َواِ 

                                                           
 . ْْٖ : (ّ، ؾ ) السالم() عليه نيج البالغة اإلماـ عمي ( 1
 .ُّْ/ُٕ:، حبيب اهلل الخكئي. ظ: منياج البراعة ِْٗ/ُْ: ، محمد تقي النقكم  ( مفتاح السعادةِ
 .ِِٗ/ُْالحديد :  ابف أبي( شرح نيج البالغة ، ّ
 . ِْٔ_ِْْ: ( ُِٕـ ) ،  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ْ
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( يتَا َما َأَماَت اْلُقْرآفُ َوُيمِ َما َأْحَيا اْلُقْرآُف _  ُيْحيَيالِ ففي النٌص المحكي كقع اإلبياـ في قكلو )     

ـٌ فٌسر  ( ، فاألخذ ااِلْفِترَاُؽ عْنوُ  _ َعِميو ااِلْجِتماعُ معنى اإلحياء كاإلماتة بقكلو ) (عليه السالم)، ث

بأحكامو كالعمؿ بيا ، ىي بمثابة إحياء لتعاليـ القرآف ، كما أٌف تركيا كاالبتعاد عنيا ىك بمثابة 

إماتة لتمؾ اإلحكاـ كالشرائع ، كىاتاف المسألتاف _ اإلحياء كاإلماتة_ نسبيما اإلماـ إلى الحكميف 

لمتقاتمتيف ، آخذيف بحكـ القرآف فضِّ صراع الحرب بيف الفئتيف ا؛ ألٌنيما كانا مككمًيًف بميمة 

ظيار حكمو باجتماع الكريـ ، فعميو يككف عمميـ لمنفعًتو كفائدًتو  مظيريف ))يـ عميو بكتاب اهلل كا 

، كفي ترًكو كاإلعراًض عنو سببان لبطالًف منفعتو ، كما يفعمو مميت  كما يفعمو مكجد الحياة

 يما مدار اىتماـ المخاطبجعمكىذا اإلبياـ مبيمتاف  جاءتافالمفظتاف ،  (ُ)((الشيًء كمبطؿ حياتو

، حتى إذا حصؿ المطمكب بانكشافو بما بعدىما، تمٌكف في  إلى معرفة المعنى، كتركيز رغبتو 

  . بتغى منونفس المخاطب ككاف لو تأثيره الذم يي 

حد عٌمالو حيف قسـ فيء المسمميف عمى مف أان عمى حكاية بمغتو مف ردٌ  (عليه السالم)نظيره قكلو     

ـُ إِ َبَمَغني َعْنَؾ َأْمٌر ِإْف ُكْنَت َفَعْمَتُو َفَقْد َأْسَخْطَت ِإليَؾ , َوَعصْيَت ِإَماَمَؾ:  )): اتخذه سيدان  نََّؾ َتْقِس

ـْ , َوُأِريَقْت َعَميِو  ـْ َوُخُيوُلي ـْ , فِ َفْيَء اْلُمْسِمِميَف الِذي َحاَزْتُو ِرَماُحُي اَعتَاَمَؾ ِمْف َأْعرَاِب  َمفْ يِدَماُؤُى

 . (2)(( َقْوِمؾَ 

                                                           
 . ُْٕ/ّابف ميثـ البحراني :  ( شرح نيج البالغة ،ُ
 . ُٓٓ( : ّْ، ؾ ) ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ِ
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، كيستكقؼ رس يقرعي السمع ( بيذا الشكؿ مف اإلبياـ جعميا ذات جَأْمرٌ  ) مفظةػ إٌف مجيء     

ـٌ أكضح اإلماـ إيحاء بعظيـ فعؿو ، مستجمب لسخط اهلل ، كمعصية أيضان ، ك الفكر  عليه السالم، ث

ـُ َفْيَء اْلُمْسِمِميفَ كلو )بق العظيـ ىذا األمر ) عميو( بيف الفعؿ ، كبكقكع شبو الجممة ( َأنََّؾ َتْقِس

( كالعائدة عمى الفيء ، إٌنما ىك بيافه ألىميتو في ككنو َوُأِريَقْت َعَميِو ِدَماُؤُىـْ كالفاعؿ في قكلو )

كليس لو إيثار أحد بو ، ميما  تصريؼ أمكر حياتيـ ،مصدر الذم ييعتىمىدي عميو لالممؾ لممسمميف ك 

قاعدة ميمة  عليه السالم ، كىك بيذا يضعكىذا مما كاف ينكره عمى غيره مف الخمفاء  ،بمغت مكانتو 

ٌف أم خركج عف ىذه القاعدة ىك خركج عف ا  مف قكاعد الحكـ ألجؿ بناء دكلة يسكدىا العدؿ ، ك 

 كبالنتيجة ىك خركج عف طاعة اهلل . اإلماـ طاعة 

 الخاص بعد العاـ  ذكر_  4       

عميو كدخكلو في تمالو شامف  عمى الرغـعمى جيًة الخصكص بعد العاـ ىك إيراد المفظ      

نظيره في ،  (ُ) ركً أٌنو ليس مف جنس ما ذي عمى العاـ كفضؿ الخاص  بيافل ك يؤتى بو،  حكمو

 )) : حيف فاضؿ بينو كبيف الخمفاء معاكيةعمى حكاية  ان ردٌ  )عليه السالم( قكلوالحكاية العمكية ، 

وا في َسِبيِؿ اهلِل َتَعالى َأفَّ َقْومًا اْسُتشِيدُ ُفالٌف َوُفالٌف ... َأْفَضَؿ النَّاِس ِفي اإلْسالـِ َوَزَعْمَت أفَّ 

ُو َرُسوُؿ  _َوِلُكؿِّ َفْضٌؿ _اْلُمَياِجِريَف  ِمفَ  َحتَّى ِإذا اْسُتْشِيَد َشِييُدَنا ِقيَؿ : َسيَُّد الشَُّيَداِء , َوَخصَّ

ـْ ِفي ِبَسْبِعيَف َتْكِبيرًة ِعْنَد َصاَلِتو َعَمِيو! َأَو اَل َتَرى َقْومًا ُقطِّعَ  اهلِل_َصمَّى اهلُل عميو َوآِلو _ ْت َأْيِديِي

ـْ , ِقيؿ : الطَّيَّاُر ِفي اْلجنَّ  _ َوِلُكؿِّ َفْضٌؿ _ َحتَّى َسِبيِؿ اهللِ   ُذو ِة وَ ِإذا ُفِعَؿ ِبَواِحِدَنا َما ُفِعَؿ ِبَواِحِدِى

                                                           
 . ُّٓ/ُ: القزكيني،  ظ: اإليضاح  (1



ُّ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 . (1)((اْلَجَناَحْيفِ 

فػ ) سيد الشيداء ، كالٌطٌيار( ىي في  ، معان  إلطنابااإليجاز ك  بيف كالـ عاؿو إذ جمعكىذا      

ردَّ بو عمى  إيجازه بالحذؼ كردى في طيات كالـو  ، كىك )ىك( األصؿ أخبار لمبتدأ محذكؼ تقديره

َـّ  ، المياجريف عليه السالم ذكرى ف فيو فضؿى أىؿ بيتو، أبافى معاكية حيثي  ذكرى حمزة بف عبد ث

عممان أٌنيما داخالًف في حكـ  عمى جية الخصكص (رضىان اهلل عليهما)المطمب كجعفر الطيار 

الممات،  عدعمى غيرىـ في الحياة كببيتو التي انفردكا بيا أىؿ  و عمى أفضميةً لينبٌ  ))المياجريف 

كعظيـ ، فاإلشارة إلى جميؿ القدًر (ِ)((بعد أٍف قرر أٌف لكؿِّ مف الصحابة فضؿ لتثبت أفضميتيـ 

 . الذكر النكع مف، تطمب ىذا  ثكابً الكأجزًؿ  منزلةً ال

ـٌ ردٌ  )عليه السالم( مثمو قكلو   َة اْلَبْيَعَة ! اْلَبْيعَ  :ّتُقوُلوفَ  )):  نكث بياان عمى حكاية مف طمب بيعتو ث

َـّ ِإنَُّيَما َقَطَعاِني َوَظَممَ َقَبْضُت َكفِّ  ـْ َيِدي َفَجاَذْبُتُموىا . المَُّي اني , َوَنَكثَا ي َفَبَسْطُتُموىا , َوَناَزْعُتُك

 .   (ّ)(( ـْ َلُيَما َما َأْبَرَماي َوأَلََّبا النَّاَس َعَميَّ . َفاْحُمْؿ َما َعَقدا َواَل ُتْحكِ َبْيَعتِ 

) تقكلكف _  كالخطاب كاف لعامة الناس لقكلو، ككما ىك كاضح أٌف الحديث عف البيعة     

ـٌ انتقؿ بالحديث  فيبسطتمكىا_ نازعتكـ( كقد أكضح قبالن حاؿ الناس  قباليـ عميو ، ث بيعتو كا 

عمى جية الخصكص لمف نكث بيعتو كىما طمحة كالزبير، كقد خصيما بالذكر لعظيـ فعميما 

                                                           
 . ُْٓ_ُّٓ: ( ِٖ، ؾ ) ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي  (1
   .ِّٓ/ْالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج البالغة ، ِ
 . ِٗٓ :(ُّٕ، ؾ ) ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ّ



ِّ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ٌنما أثاركا  يما ، كلـ يتكقؼ األمربيعة إمامككبيًر ذنبيما مف نكًث  عمى نكًث البيعًة كحسب كا 

لبياًف   عزَّ وجلّالذم ىك شكاية هلل ، دكف كجًو حؽو ، كيأتي الدعاء مف الناسى عميو كسعكا لقتاًلو 

 عد العمـك الشأف في إظيار ذلؾ . جميؿ ما صدر منيما ، فكاف ليذا الخصكص ب

 _ التػػػػػػػػػذيػػػػػػيؿ : 5        

دي بو        إعادة األلفاًظ المترادفًة عمى المعنى بعينو حتى يظيري لمف لـ يفيٍموي ، كيتككد  ))كييٍقصى

، كتمؾ الجممة عمى عمى ىذا فيك أٌما تككيد لمنطكؽ الجممة أك لمفيكميا ، (ُ)((عندى مف فيمو 

ٌنما يؤتى بو لمتككيد كالتحقيؽ ، كقسـه ييخرجوي  ))قسميف :   قسـه ال يزيدي عمى المعنى األكؿ ، كا 

ـي مخرج المثًؿ السائًر ليحقؽ بو ما قبمو  مف أمثمتو في قد كرد في ثالث مكاضع ، ك ، ك (ِ)((المتكم

ي َبَمَغْتنِ  َفَقدْ  ))ردان عمى حكاية بمغتو عف محمد بف أبي بكر :  )عليه السالم(الحكاية العمكية ، قكلو 

َلَنا  الرَُّجَؿ الَِّذي ُكْنُت َولَّْيُتُو َأْمَر ِمْصَر كاَف َرُجالً ِإفَّ َمْوِجدُتؾ ِمْف َتْسِريِح اأْلْشَتِر إلى َعَمِمَؾ ...

َحَماَمُو , َوَنْحُف  ! َفَمَقِد اْسَتْكَمَؿ َأيَّاَمُو , َواَلَقىدًا َناِقمًا , َفَرِحَمُو اهلُل َنا َشِديَناِصحًا, َوَعَمى َعُدوِّ 

 .(3)(( َوَضاَعَؼ الثَّواَب َلوُ َعْنُو رَاُضوَف ؛ َأواَلُه اهلُل ِرْضَواَنُو , 

: فاستكمؿ أيامو كالقى حمامو ، إذ تـ المعنى  األوؿكقد كردى في النٌص المحكي تذييالف ،     

_ تينبئ بمكتو ،  )رضىان اهلل عليه (قبميما ، فجممة ) رحمو اهلل ( _كالحديث عف مالؾ بف االشتر

: جممة) كنحف عنو راضكف(، جاءىٍت بعد ثانياً فجاءت الجممتاف تككيدان لمعنى المنطكؽ األكؿ ، 
                                                           

  . ّّٕ/ُالصناعتيف ، أبك ىالؿ العسكرم: كتاب ( ُ
 . ّٕٖ/ُ:  اإلصبع العدكاني ابف أبيتحرير التحبير ،  (ِ
 . ِْٓ_ُْٓ( : ّْؾ )  ، ) عليه السالم(نيج البالغة اإلماـ عمي ( ّ



ّّ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

َـّ أردفيا بجممة ) أكاله اهلل  بياًف سبب رضاه عنو )كافى إلمامو ناصحان كعمى عٌدكه ناقمان(، ث

، فرضى (ُ)((رضى اهلل رضانا أىؿ البيت  )) رضكانو كضاعؼ الثكاب لو ( كقد كرد في الحديث:

ىما دليؿه كنتيجةه لآلخر، فإذا كاف اإلماـ  راضيان اهلل كرضاىـ كالىما يصٌباف في اآلخر، ككال

ٌنما  عف مالؾ فيذا يعني أٌنو حائزه رضا اهلل ، كمف رضيى اهللي عنو أكـر مقامو كأجزؿ ثكابو ، كا 

، كلحممو عمى الشٌدة عمى  (ِ)((ال ييظير بو شماتتو)) احًتيج ليذه الجمؿ ىنا تنبييان لمحمدو حتى 

   العدك كما كاف االشتر

ردان عمى حكاية معاكية حيف اتيمو بقتؿ طمحة كالزبير كالتشريد بالسيدة  )عليه السالم(قكلو كذلؾ     

َبْيَر , َوَشرَّْدُت ِبَعاِئَشَة , َوَنَزْلُت َبْيَف اْلِمْصَرْيَف ... فِإنََّؾ  ))عائشة :  َوَذَكْرَت َأنِّي َقَتْمُت َطْمَحَة َوالزُّ

 _ واهلل َما َعِمْمُت _ األْغَمُؼ اْلَقمِب , اْلُمَقاِرُب اْلَعْقِؿ , َواأْلْوَلى َأْف ُيَقاَؿ َلَؾ : ِإنََّؾ َرِقيَت ُسمََّماً 

, َوَطَمْبَت  (3)َعَؾ َمْطَمَع ُسوٍء َعَمْيَؾ اَل َلَؾ , ألنََّؾ َنَشْدَت َغْيَر َضالَِّتَؾ , َوَرَعْيَت َغْيَر َساِئَمِتؾَ َأْطمَ 

 . (4)((َأْمرًا َلْسَت ِمْف َأْىِمِو َواَل ِفي َمْعِدِنو , َفَما أْبَعَد َقْوَلَؾ َمْف ِفْعِمَؾ 

،  َرِقيَت ُسمََّمًا َأْطَمَعَؾ َمْطَمَع ُسوءٍ نمحظ في الجمؿ التي جاءت متتالية في النصِّ الحكائي  )    

( ما يؤكد بعد معاكية عٌما يطمبو ، السٌيما أٌف  َرَعْيَت َغْيَر َساِئَمِتؾَ  ، َنَشْدَت َغْيَر َضالَِّتؾَ 

لو ، كىما في األصؿ مؤكداف ليس  ان ف ىما مثالف يضرباف لمف يطمب حقيف األخيرتيالجممت
                                                           

 . ّٕٔ/ْْ:  ( بحار األنكار، العالمة المجمسيُ
 . ٓٗ/ٓالبحراني :  ابف ميثـ،  ( شرح نيج البالغةِ
 )مادة ضٌؿ (، كظ: ِّٗ/ ُُاإلبؿ الرَّاعية ، لساف العرب : ، كالسائمة :ضؿَّ مف البيائـ  الضالة : ما( 3

 مادة ساـ ( .  )ُُّ/ ُِالمصدر نفسو : 
 . َٖٔ_ َٕٔ :( ْٔؾ )  ، ) عليه السالم(اإلماـ عمي ، نيج البالغة  (ْ



ّْ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

َوَطَمْبَت َأْمرًا َلْسَت ِمْف ) عليه السالملمعنى الجممة التي سبقتيما ، ثـٌ جاء التذييؿ الكاقع في قكلو 

( زيادة تككيد كبياف ، فطمبو الخالفة التي اتخذ مف مقتؿ طمحة كالزبير ،  َأْىِمِو َواَل ِفي َمْعِدِنو

؛ كسبب بعده ىك عدـ أىمٌيتو لمخالفة ؛ ككنو مف البعد عنو  ذريعة لنيميا ، ىك أمر بعيد كؿَّ 

، كالمقكد ال  كالمممكؾ ال يككف مالكان  ؛ ألٌنو مممككان ،الطمقاء ، فمف كاف طميقا ال يجكز لو الحكـ 

 يككف قائدان .

  ) االحػػتراس( أو _ التكميػػػػػؿ 6     

؛ أم يدفع ذلؾ التكىـ  (ُ)((أٍف يؤتى بو في كالـو يكىـ خالؼ المقصكد بما يدفعو  ))كىك        

ان عمى حكاية ردٌ   )عليه السالم(، كقد يقع في كسط الكالـ أك في آخره ، كمثالو في الحكاية ،  قكلو 

َوُقْمَت: ِإنِّي ُكْنُت ُأَقاُد َكَما ُيَقاُد اْلَجَمُؿ اْلَمْخُشوُش  ))حيف ذكر لو إجباره عمى البيعة :معاكية 

َـّ َفَمَدْحَت , َوأْف َتْفَضَح .َفاْفَتَضْحَت!  َوَما َعَمى اْلُمْسِمـِ َحتَّى ُأَباِيَع , َوَلَعْمُر اهلل َلَقْد َأَرْدَت َأْف َتُذ

ـْ يَ ِمْف َغَضاَضٍة ِفي َأْف َيُكوَف َمْظُمومًا َما   .(2)(( !ِيِنواَل ُمْرتَابًا ِبَيقُكْف شاكًَّا ِفي ِديِنِو , وَ َل

( قد تكحي بالظمـ المحمكؿ عمى الضعؼ المستجمب لإلذالؿ، فدفع ىذا َمْظُموماً فكممة )       

ـْ َيُكْف شاكًَّا ِفي ِديِنوِ َما كىك قكلو ) التكىـ بما بعده  عمى المسمـ أف يككف  ييعدُّ نقصان  ))...( فال  َل

فإذا  (ّ)((في ديف ، فال يمحقو نقصاف ظمـ غيره لو  ان ، كال مرتاب مظمكمان إذا كاف ثابتان عمى اليقيف

                                                           
 . ُٔٗ، القزكيني:  ( اإليضاحُ
 . ُٔٓ_ ُٓٓ: (ِٖؾ )  ، ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ،   (ِ
 . ِٖٓ/ْالبحراني:  ابف ميثـ( شرح نيج البالغة ، ّ



ّٓ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

لو ال ذـى ، كىك  أف ذلؾ مدحه  عليه السالم، كبٌيفى  عة فميس ىذا اإلجبار مدعاة لمذؿِّ أيجبرى عمى البي

 بعد داؿ  عمى قصكر معاكية عمى عدـً تفريقو بيف ما ىك مدح كما ىك ذـ .

ـُ اْلَمَصاِحَؼ  ))رٌدان عمى حكاية قبكلو التحكيـ  : (عليه السالم) كذلؾ قكلو       ـْ َتٌقوُلوا ِعْنَد َرْفِعِي أََل

َحاَنُو ِحيَمًة َوِغيَمًة َوَمْكرَا َوَخِديَعًة ,ِإْخواُنَنا َوَأْىُؿ َدْعَوِتِنا, أْسَتَقاُلونا َواْسَتراُحوا ِإلى ِكتَاِب اهلِل ُسبْ 

ْيِغ َوااِلْعِوَجاِج ُنَقاِتُؿ ِإْخَواَنَنا ِفي اإِلْساَلـِ ّوَلِكنَّا ِإّنما َأْصَبْحَنا ؟...  َعَمى َما َدَخَؿ ِفيِو ِمِف الزَّ

ُـّ اهلُل ِبَيا َشْعثَػَنا, َوَنَتَداَنى ِبَيا إلى ِفيما َبْيَنَنا  الَبِقيَّةِ  َوالشُّْبَيِة ّوالتَّأِوِيؿ. َفِإذا َطِمْعَنا ِفي َخْصَمٍة َيُم

 . (1)((, َرِغْبَنا ِفييا , َوأْمَسْكَنا َعمَّا ِسَواَىا .

فمك اكتفى بقكًؿ : نقاتؿ إخكاننا في اإلسالـ ، لتكىـ خالؼ المقصكد ألف المعركؼ كالقار      

في الديف أٌف قتاؿى المسمـً لممسمـً حراـه ، كلكف حيف جاء بالسبب كىك ) الزيغ كالشبية كالتأكيؿ( 

طائفتاًف كأصرت  باتفاؽ المذاىب أٌنو إذا اقتتمت ))نفى أٍف يككفى القتاؿى لغيًر تمؾ األسباب، فػ 

تي َتْبِغي َفَقاِتُموا الَّ  }:الطائفةي الباغيةي عمى مكقفيا مف الحرب ، كجبى قتاليا التزامان بأمر اهلل تعالى

ف كاف اإلصرار لشبية دخمت عمييـ فيذا ال يخرجيـ عف , ( 2){ إلى أْمِر اهللِ  َحتَّى َتِفئَ  كا 

ٌنما إنكار لمحؽِّ فيـ اـ بأٌنيـ ) لذلؾ عٌبر عف أىؿ الشٌ  ؛اإلسالـ  ذا لـ يكف لشبية كا  إخكاننا (، كا 

ـٌ بيا شعثنا تمسكنا بيا كتركنا ما (ّ)((ال ريبى كفار ، لذلؾ يقكؿ : إذا كجدنا كسيمةن نتقارب بيا كنم

                                                           
 . ِّٖ_ ِّٕ( : ُُِـ )  ، ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ، ( ُ
 .  ٗ: ية آالحجرات : سكرة ( ِ
 . ِٔ_ِٓ/ّفي ظالؿ نيج البالغة ، محمد جكاد مغنية :  (ّ
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ٌنما الحرب كالسمـ عنده بحسب ما تقتضيو ضركريات  سكاىا ، الحرب إذان ليست غايةن بذاًتيا، كا 

      . الديف

 اإليػػػػػػػػػػغػػػػاؿ  _ٕ       

أٍف  ))كفي االصطالح ىك  ،(ُ)(( أكغؿ في األرض : ذىب كأبعد ))صؿ الكممة مف أ       

َـّ يأتي بالمقطع فيزيد معنى آخر يزيد بو كضكحان  يستكفي معنى الكالـ قبؿ البمكغ إلى مقطعو ؛ ث

ُـّ المعنى البيت ختـ  )) وؼي أيضا بأنٌ ك ييعرٌ ، (ِ)((كشرحان كتككيدان كحسنا بما ييفيدي نيكتةن ، يت

 صلى اهلل عليه وآله وسلّن عف النبيحكاية  )عليه السالم(قكلو ، في  العمكية  الحكايةفي كمثالو ، (ّ)((بدكنيا

َفَغَرْت ِضمَّيٍؿ َقْد َنَعَؽ ِبالشَّاـِ َوَفَحَص ِبرَاَياِتو ِفي َضَواِحي ُكوَفاَف, فإذا َلػَكػَأنَّي َأْنُظػُر إلى  )) :

ـَ َعَمى َينْ َفإذا َأيْ  َفاِغَرُتُو , َواْشَتدَّْت َشِكيَمُتُو , َوَثُقَمْت ِفي اأْلَْرِض َوطَأُتُو ... , وِ عِ َنَع َزْرُعُو َوَقا

َبْحِر , َوالْ اْلُمْظِمـأْقَبْمَف َكالمَّيِؿ َتِف اْلُمْعِضَمِة , وَ ُعِقَدْت رَاَياُت اْلفِ ُو , َوَبَرَقْت َبَواِرُقُو , َوَىَدَرْت َشَقاِشقُ 

. ـْ َيْخِرُؽ اْلُكوَفَة ِمْف َقاِصٍؼ َوَيُمرُّ َعَمْيَيا ِمْف َعاِصٍؼ , َوَعْف َقِميٍؿ َتْمَتؼُّ اْلُقروُف اْلُمْمَتِطـِ ىذا َوَك

ـُ اْلَمْحُصوُد! ـُ , َوُيْحَط    . (ْ)((باْلُقُروِف َوُيْحَصُد اْلَقاِئ

لما سيصيب الككفة مف الفتف كصفان دقيقان ، لو أثره عمى  عليه السالمجاء كصؼ اإلماـ      

فالمعاني التي أراد المتمقي ، فكؿُّ عبارة تعكس قسكة كشدة الفتنة ، بعد أف كصؼ صاحبيا ، 

                                                           
 .ِّٕ/ُُ: ، ابف منظكر، مادة ) كغؿ ( لساف العرب( 1
 .َّٖ/ُالصناعتيف ، أبك ىالؿ العسكرم : كتاب ( 2
 .ِِٔ_ِِٓالتمخيص في عمـك البالغة ، القزكيني: ( 3
 . ُّٗ( : ََُؾ )  ، ) عليه السالم(اإلماـ عمي ، نيج البالغة ، ( ْ
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ـْ َيْخِرُؽ اْلُكوَفَة ِمْف َقاِصٍؼ َوَيُمرُّ َعَمْيَيا ِمْف اإلماـ بيانيا بمغت تماميا في قكلو : ) ىذا َوَك

ـُ اْلَمْحُصودُ بقكلو ) جاء وإاٌل إنٌ ، ( َعاِصؼٍ  ـُ , َوُيْحَط  الحامؿ( َتْمَتؼُّ اْلُقروُف باْلُقُروِف َوُيْحَصُد اْلَقاِئ

 تمؾ المعاني عمى نحك المبالغة .للتككيد ا مف باب،  نفسو الكارد في الجمؿ السابقة لومضمكف مل

َلِكنََّيا َىِديَُّة . َفَقاَؿ : اَل َذا َواَل َذاؾ , وَ  )):  عمى مف جاءه بيدية ردان (   عليه السالم)كذلؾ قكلو     

ـَ السَّْبَعَة ِبَما َتْحَت أَفالِكَيا , َعَمى أَف َأْعِصَي  : َىِبَمْتَؾ اْلَيُبوؿُ َفَقْمتُ  ! ... َواهلل َلو ُأْعِطيُت اأْلَقاِلي

فَّ  ـْ ِعْنِدي أَلْىَوُف ِمْف َوَرَقٍة ِفي َفـِ َجرَاَدٍة  اهلل ِفي َنْمَمٍة أْسُمُبَيا ُجْمَب َشِعيَرٍة َما َفَعْمُتُو , َواِ  ُدْنَياُك

 .  (1)((َتْقَضُمَيا . َما ِلَعِميٍّ َوَلَنِعيـٍ َيْفَنى , َوَلذٍَّة اَل َتْبَقى 

، كتٌبرئو مف الظمـ ،  عليه السالميعكس النٌص المحكي صكرة مشرقة لعدؿ عميِّ بف أبي طالب      

بالدنيا ، كصغرىا في عينو حتى جعميا أحقر كأقؿَّ قدران مف كرقة في فـ  السالمعليه كما يصكر زىده 

جرادة ، فمعاني ) العدؿ ، كالزىد ، كالنفكر مف الظمـ ( يحكييا النصُّ العمكم بشكؿ كاضح 

النعيـ ))( ، ك ْبَقىَما ِلَعِميٍّ َوَلَنِعيـٍ َيْفَنى , َوَلذٍَّة اَل تَ أعقبيا بقكلو : ) عليه السالمكصريح ، إاٌل إٌنو 

ىك ما يستمذ بو مف مأكؿ  المذة :))ك (ِ)((كالنعمة كميا بمعنى المسرة كالٌدعة كالماؿ كالرفاىية

، كالمٌذة ىي مف مظاىر النعيـ ، كصكرة مف صكره ، فاإلتياف بيا بعد بياف معاني  (ّ)((كمشرب

 العدؿ كالزىد ، ىك زيادة بيافو كتككيد . 

                                                           
 . ِْٔ( : ِِّـ )  ، ) عليه السالم(اإلماـ عمي ، ( نيج البالغة ُ
 . ٕٔٓ/ُِ( لساف العرب ، ابف منظكر ، مادة ) نعـ( : ِ
 .ِْٔ/ُٓ( :  ) لذَّ  ، مادة نفسو( المصدر ّ
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ىك أف يؤتى بمفظو يفيد العمكـ كيككف داخؿ في عمكمو ما ذيكر قبمو ،  كذكرى الزركشي       

أٌف ىذا النكعى أنكره بعضي الناًس كىك غير صحيح _كاستدؿ عميو_ بقكلو تعالى  ))ق( : ْٕٗ)ت

، كقد جاء مرة كاحدة في ( ِ)((، كالنسؾ العبادة كىك أعُـّ مف الصالة (ُ){ يي وُنُسكِ التِ إّف صَ  }

ُأْنِبْئُت ُبْسراً )) بمغتو عف دخكؿ بسر اليمف   حكاية عمى ان ردٌ  )عليه السالم (الحكاية العمكية ، في قكلو 

نَّي َواهلِل أَلَُظفُّ َأفَّ ىُؤالِء اْلَقْوـَ  ـْ ,َقِد اطََّمَع اْلَيَمَف , َواِ  ـْ َعَمى َباِطِمِي ـْ ِباْجِتَماِعِي  َسُيَداُلوَف ِمْنُك

ـْ في اْلَباِطِؿ , َوبَأدَ  ـْ ِإَماَمُي ـْ في اْلحؽِّ , َوَطاَعِتِي ـْ ِإَماَمُك ـْ , َوِبَمْعِصَيِتُك ـْ َعْف َحقُِّك اِئِيـ َوَتَفرُِّقُك

ـْ ف ـْ , َوِبَصالِحِي ـْ َوِخَياَنِتُك ـْ َوَفَساِدُكـاأْلََماَنَة ِإلى َصاِحِبِي  . (3)((..ي ِبالِدِى

األسباب المكجبة قد أكضح اإلماـ كيدالكف عميكـ ؛ أم تككف الغىمىبة كالدكلة ليـ بدلكـ ، ك      

ـْ ( ,،  َطاَعِتِيـْ  ، اْجِتَماِعِيـْ )  :كىي  لغمبتيـ  ـْ في ِبالِدِى فيذه  َوبَأَداِئِيـ اأْلََماَنَة , َوِبَصالِحِي

في أكثر  عليه السالماألسباب متى ما تكفرت تحققت القكة المكجبة لمنصر، كىذا المعنى أشار إليو 

بدأى بذكًر) بسر( عمى  عليه السالممف مكضع في خطبو كنبَّو عف تخاذليـ كتفرقيـ عنو ، كيمحظي أٌنو 

لمدماًء ليككف اشدَّ كقعان  الرغـ مف أٌنو داخؿ في عمكـ القكـ لما عيًرؼى بو مف قسكةو كغمظةو كسفؾو 

 ، كتأثران في نفكسيـ ، ثَـّ جاء بمفظًة )القكـ( ليفيد العمكـ كتقرير أٌف ىؤالء يسيركف عمى نيجو كاحدو

 فيـ أىؿ دنيا مقبمكف عمييا تارككف لآلخرة مدبركف عنيا. 

                                                           
 . ُِٔاإلنعاـ : آية سكرة ( ُ
 . ُْٕ/ِ:  ( البرىاف في عمـك القرآف ، بدر الديف الزركشيِ
 . ِٖ_ ُٖ( : ِٓ، خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( ّ
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ك يقرب مف اإليضاح بعد ، كى(ُ)((أف يؤتى في آخر الكالـ بمثنى كييفسري بمفرديف  ))كىك      

كلـ يرٍد ىذا النكًع مف  ،، مبيمان ثـ يكضح باالسميف اآلخريفألٌف االسـ المثنى يككف ؛ اإلبياـ 

ردان عمى الخكارج حيف اتيمكه  )عليه السالم(في قكلو أاٌل مرة كاحدة في الحكاية المفٌصمًة اإلطناًب 

ـْ ِإاّل أْف َتزْ  )): بالضالؿ  ـَ ُتَضمُِّموَف َعامَّةَ مْ ػُعُموا َأنَّي أْخَطأُت َوَضمَ فإْف َأَبْيُت ُأمَِّة ُمَحمٍَّد  ُت, َفِم

ـْ ِبُذُنوبي... _وآلو وسمـ َصَمى اهلُل َعَمْيِو _ ـْ ِبَخَطِئي , َوُتَكفُِّروَنُي  , ِبَضاللي , َوتَأخُذوَنُي

 َوَسَيْيِمُؾ ِفيَّ ِصْنَفاِف : ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط َيْذَىُب ِبِو اْلُحبُّ إَلى َغِيِر اْلحؽِّ , ّوُمْبِغٌض ُمْفِرٌط َيْذَىُب ِبوِ 

 .(2)(( َحااًل النََّمُط اأَلْوَسُط َفاْلَزُموهُ  َوَخْيُر النَّاِس ِفيَّ  اْلُبْغٌض إَلى َغِيِر اْلحؽِّ ,

 أعقبو ة الصنفيف ؛ لذابماىيٌ ، قد تذىبي بالمخاطب إلى التفكير  مبيمةمثناة ك فمفظة صنفاف      

أخرجو بغضو عف ة إليو ، كمبغض مفرط الخالقيٌ لفرط حبو نسبى  ، محبُّ مفرط : كىما بتفسيرىما

( تككف ألكؿى كىمةو صادمة ، فكيؼ لمحب لو  ، (ّ) الحؽ ما ك ،  أٍف ييمؾى   عليه السالمكلفظة )محبه

 كىذا لدل المخاطبكتنكشؼ الصكرة حتى تتضحى  الحب إلى غير الحؽَّ( بو ف قاؿ) يذىبإ

 ص الصنفيف بالمحب كالمبغض كجمع النقيضيفتخصيأم  ؛االنتقاؿ مف التعميـ إلى التخصيص 

، لو أثره في شدِّ المخاطب كحممو عمى التكجو الذىني بشكؿ الفت عنكافو كاحدو كىك اليالؾ تحت 

 .لالنتباه 

                                                           
 .ِٓ، األستاذ ىاركف عبد الرزاؽ :  ( حسف الصياغة في فنكف البالغةُ
 . ِْٓ_ ِْْ: ( ُِٕ، ـ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( ِ
 . ْٖٔ_ْٕٔ/ٗمحمد تقي النقكم:  ، : مفتاح السعادة في شرح نيج البالغة ظ (ّ
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 ثانيا/ بناء الجممة الطويمة     

 باستيعاب الكثير مف المعانيكيبي يمتازي بمساحةو كاسعةو تسمح الجمؿ الطكيمة بناء تر       

 الحكاية كسائؿ بناءمف  كسيمة ميمةلذا تيعدُّ  ،(ُ)((أكثر مف أسمكب نحكم في بنائيا تكتنؼألٌنيا ))

 : بمظاىر متعددةو منياكقد تجٌمت  ،المفٌصمة 

فىيـ ،  ))كاالستفياـ في أصمو المعجمي مشتؽ مف الثالثي : أسمػػػوب االستفيػػاـ  _1     

فال يبعد عف  ، أٌما في االصطالح(ِ)((كأفيمو األمر: جعمو يفيمو، كاستفيمو : سألو أٍف يٍفيَّمو 

ىك صكرة  )) ؛ أم فيمو ك الفيـ (ّ)(( طمب العمـ بالشيء لـ يكف معمكمان  ))معناه المعجمي، فيك

ذىنية تتعمؽ أحيانان بمفرد ، شخص أك شيء أك غيرىما، كتتعمؽ أحيانا بنسبة أك عمـ مف اإلحكاـ 

ىذا لرغـ مف أٌف عمى ا، ك (ْ)((، سكاء كانٍت النسبة قائمة عمى يقيف أـ عمى ظف أـ عمى شؾ

األسمكب يختزؿ معاني عدة عف طريؽ أدكاتو التي تختمؼ في معانييا كىذا االختالؼ القائـ عمى 

قدرتو عمى التعبير عف أكثر مف معنى ، ىك دليؿه عمى ثراء أسمكب االستفياـ  كاستيعابو 

لحكاية في نيج ، مٌما يعني أٌنو مف كسائؿ بناء الجممة القصيرة ، إال إٌف جممة ا (ٓ)لممعاني

 البالغة عند اإلماـ قد تطكؿ ، كذلؾ عف طريؽ تكظيؼ أسمكب االستفياـ الذم يخرج عف معناه 

                                                           
 .َُِاألثر القرآني في نيج البالغة ، د. عباس عمي حسيف الفحاـ : ( 1
 . ْٗٓ/ُِ:  ، الفراىيدم  ( العيفِ
 .ُٖ ( األساليب اإلنشائية في النحك العربي، عبد السالـ ىاركف:ّ
 .ِْٔ:، ميدم المخزكمي ( في النحك العربي نقد كتكجيوْ
االستفياـ كتأثيره في شعر سميح القاسـ المقاـك ، عمي خضرم كمجمكعة ، مجمة بحكث في ظ : أسمكب ( ٓ

 . ِْ، ص:  ُّْٗ، ُٖالمغة العربية ، عدد 
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رٌدان عمى مىف زعـ أٌنو ييدم لساعات الخير  (عليه السالم)، كما جاء في قكلو الحقيقي إلى المجازم 

ـُ َأنََّؾ َتْيِدي ِإلى اْلسَّاَعِة الَّتي َمْف َساَر ِفيَيا ُصِرَؼ َعْنُو السُّوءُ  ))كالشر :  ُؼ َمْف  َأَتْزُع ؟ َوُتَخوِّ

 . (1)(( َفَمف َصدََّقؾ َفَقْد َكذََّب باْلُقرآفِ  رُّ ؟ْف َساَر ِفيَيا َحاَؽ ِبِو الضُّ اْلسَّاَعِة الَّتي مَ 

    جاء االستفياـ ىنا باألداة ) اليمزة ( كىي أكثر أدكات االستفياـ مجيئان ، كتعدُّ باب االستفياـ  

 األولىكفي النٌص المحكي كسيمتاف أنكر بيما اإلماـ زعـ مف يدعي عممو بساعات الخير الٌشر، 

ؼُ ( ك )  َأَتْزُعـُ : ما نممسو في أسمكب االستفياـ اإلنكارم في ) ذفت منو األداة ( ا ُتَخوِّ لتي حي

( ، فالتصديؽ يفضي َفَمف َصدََّقؾ َفَقْد َكذََّب باْلُقرآفِ : الشرط في قكلو ) الثانيةبداللة األكلى ، ك

 إلى تكذيب القرآف الذم يقرُّ بأٌف عمـ الغيب هلل جؿَّ شأنو ، فالشرط ىنا كانت لو داللة داعمة

 . متككيدلزيادة لالستفياـ الذم سمح بمد الكالـ 

َوَلِكنَّيا َىدَّيٌة .  َفَقاَؿ: اَل َذا َوال َذاَؾ , )) رٌدان عمى حكاية مف جاءه بيدية : عليه السالمقكلو ذلؾ ك

ـْ َتْيُجُر؟ ْف ِديِف اهلِل َأَتْيَتِني ِلَتْخَدَعِني؟ َأُمْخَتِبٌط ,ػػَأعَ َفُقْمُت : َىِبَمْتَؾ اْلَيُبوؿ!  ـْ ُذو ِجنٍَّة, َأ  . (ِ)((َأ

نمحظ أٌف أداة االستفياـ عممت عمى بسط الكالـ كتفصيمو عمى الرغـ مف تكرارىا ، فقد       

أباف اإلماـ عف طريؽ االستفياـ الخارج لمتعجب حاؿ اإلنساف الذم يتصكر بأٌنو قادر عمى 

ال تصدر إاٌل عف شخص مختبط ، أك ذم ًجٌنة ، أك فأكضح أٌف ذلؾ اإلماـ باليدية ، استمالة 

لـ يكٍف في كىـً عاقؿ قبكؿ  ))خص العاقؿ صاحب الركية ال يقدـ عمى مثميا ، فػ ييجر ، فالش

                                                           
 . ُُّ: ( ٖٕ، ـ)  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( ُ
 . ِْٔ: (  ِِّالمصدر نفسو ، ـ ) ( ِ
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في  نقصان اإلماـ  يعدُّه، فقبكؿ اليدية لغرًض ما ،  (ُ)((ليا خصكصا زماف خالفتو  عليه السالمعمٌي 

؛ ألجؿ إيصاؿ رسالة لممتمقي بأٌف الديف القاعدة التي يتصرؼ أكؿ ما بدأ بو بدأ ؛ لذلؾ الديف 

 . عمى أساسيا 

ردان عمى حكاية  (عليه السالم)أٌما )ىؿ( فقد كرد االستفياـ بيا مرة كاحدةن في الحكاية ىك قكلو      

حتَّى َقاَلْت ُقَرْيٌش : ِإفَّ ابف أبي َطالٍب َرُجٌؿ ُشَجاٌع , ))قريش حيف ادعت أٌف ال عمـ لو بالحرب : 

ـَ َلُو باْلَحْربِ  فْ لكِ وَ  ـْ !  .ال ِعْم ـُ ِفيَيا مُ َوَىْؿ َأَحٌد ِمنْ هلل أُبوُى ـْ َأَشدُّ َليا ِمرَاسًا , َوّأْقَد َلَقْد َقَاَمًا ِمنِّي ُي

 .(2)(( َنَيْضُت ِفييا َوَما َبَمْغُت اْلِعْشِريَف وىَأَنذا َقْد َذرَّْفُت َعَمى السَّتِّيَف َوَلِكْف ال رَأي ِلَمْف ال ُيَطاعُ 

اإلماـ عمى ىذه الحكاية جاء مفصالن لرأم القـك الذيف اتيمكه أف ال مف الكاضح أٌف جكاب     

الحرب ىي أحدل شؤكنيا،  عمـ لو بالحرب ، كبنفييـ عممو بالحرب نفكا عممو بالسياسة ، إذ إفٌ 

، إذ ليس ىناؾ رالذم خرج لإلنكا أسمكب االستفياـكقد استطاع اإلماـ أف يرد دعكاىـ باستعمالو 

، كىذا ما ال يخفى جاعة ، فقد عركتو الحركب كعاصرتو الجراح منذ صغره بالعرب مف يدانيو ش

 عمى أحد منيـ  ، كقد طالت الجممة لظركؼ التكضيح كرٌد التيمة . 

َتُقوُلوَف في اْلَمَجاِلِس :  ))رٌدان عمى حكاية مف يٌدعكف قتاؿ العدك :  ( )عليه السالمككذا قكلو     

ـْ ؟ َما َكْيَت َوَكْيَت ...  ـْ َتْمَنُعوف , َوَمَع َأيَّ ِإَماـٍ َبْعِدي ُتَقاِتُموَف ؟ ... َما باُلُك  أيَّ َداٍر َبْعَد َداِرُك

                                                           
 .ََُ/ْميثـ البحراني : ابف ( شرح نيج البالغة ، ُ
 . ٕٖ: ( ِٕ، خ ) ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( ِ
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ـْ ؟... ـْ ؟ َما ِطبُُّك  . (ُ)((َدَواُؤُك

: )أٌم( ىي مما  األوؿففي النصِّ استفياماف كالىما جاء عمى سبيؿ اإلنكار كالتقريع ،        

تكجو بسؤاليـ عف الدار التي ينبغي حمايتيا بعد دار  ))يستفيـ بيا عف العاقؿ كغيره ، فقد 

اإلسالـ.. فيي أحؽُّ بالدفاع ألٌنيا مكطنيـ األكؿ ... ثـ اتبع ذلؾ بسؤاؿ آخر كىك مع أم إماـ 

جاء في آخر كالمو  ثّاني:ال,  حؽ باإلتباعأفضميتو كككنو أإلى  كفيو إشارة ،(ِ)((بعدم تقاتمكف 

عمى تخاذليـ كالتصامـ عف ندائو ، ثـ عف دكائيـ الصالح  ))، فقد أشار  استفياـ باألداة )ما(

، كتكرار االستفياـ أعطى فرصةن لبسط المعاني  (ّ)((لممرض الذم ىـ فيو ثـ عف كيفية عالجيـ 

 كعرضيا بما يجعؿ المخاطب كاقفان عمى حاؿ تخاذلو كضعفو .

َوَذَكْرَت َأنَُّو َلْيَس ِلي  )):رٌدان عمى حكاية معاكية حيف ىدده بالحرب  عليه السالم نظيره قكلو   

َوأَلْصَحابي ِعْنَدَؾ ِإاّل السَّْيُؼ ... َمتى أَْلَفْيَت َبني َعْبِد اْلُمطَِّمب َعِف اأَلْعَداِء َناِكِميَف , َوبالسَِّيِؼ 

ِفيفَ   . (4)((َتْطُمُب , َوَيْقُرُب ِمْنَؾ ما َتْسَتْبِعُد ... فَسَيطُمُبَؾ َمف  ُمَخوَّ

، كقد خرج االستفياـ باألداة ) متى ( يحمؿ معنى الشمكلية لكؿ كقتو كزمفو  إٌف مجيء   

االستفياـ لمعنى التعجب فتيديد معاكية لإلماـ ىك أمر يثير العجب ؛ ألٌنو يعرؼ مكاقؼ بني 

                                                           
 . ِٔ( : ٓـ ) ،  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( 1
  ٕٓ/ِميثـ البحراني: ابف ( شرح نيج البالغة : ِ
 .ٕٔ/ِميثـ البحراني : ابف ( شرح نيج البالغة ، ّ
 . ُٕٓ( : ِٖؾ ) :  السالم() عليه اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( 4
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يككف االستفياـ خارجان لمعنى اإلنكار؛ ألف بني عبد عبد المطمب في الحركب مسبقان ، كقد 

 المطمب لـ يككنكا يكمان متأخريف عف عدكىـ كمنيزميف منو .

  الشرط  أسموب _ 2       

تككف كسيمةن لضغًط الحكاية  إٌنيا تارةن  ، مف غريب ما كرد مف الجممة الشرطية في الحكاية      

يجازىا كىذ تككف كسيمةن لبسط المعاني كعرضيا بشكؿو  كتارةي ،  األكؿ ا ما أشرنا إليو في المبحثكا 

طية في لمجممة الشر  اإلماـ كىذا التنكيع في استعماؿ  ،حريًة كبيرةو لما تمنحو لممتكمـً مف مفصؿو 

كرم كالديني كالثقافي قدرة فذة تكحي بعمؽ الكعي الفاٌل دليؿه عمى إالنكعيف مف الحكاية ما ىك 

التي كانت تجرم فيو كدقائؽ األحداث ، لمراحؿ العصر التي كاف يعيشيا الكامؿ  كاالستيعاب

 فكاف التنكع في تمؾ العناصر المغكية طكع أناممو يصرفيا كيؼ يشاء.   ،كما يتطمبو مقاـ الحاؿ

َأال  )): فرعكف  ان عمى حكاية نقميا عفردٌ  )عليه السالم( مة قكلوفي الحكاية المفصٌ  ثالوفم      

ـَ اْلعزِّ , َوَبَقاَء اْلُمْمِؾ ؛ َوُىَما ِبما َتَروْ  َتْعَجُبوف َف ِمْف َحاِؿ اْلَفْقِر ِمْف ىذيف َيْشِرَطاِف لي َدَوا

... َوالذُّ  ـْ ُكًنوَز الذّ  َوَلوْ ؿِّ ـْ َأْف َيْفَتَح َلُي ْنِبَياِئِو َحْيُث َبَعَثُي ْىَباِف , َوَمَعاِدَف َأرَاَد اهلُل ُسْبَحاَنُو أِل

ـْ ُطُيوَر السَّماِء َوُوُحوَش اأْلََرِضيَف َلَفَعَؿ , َوَلْو َفَعَؿ الِعْقَياِف, َوَمَغاِرَس  اْلِجَناِف َوَأْف َيْحُشَر َمَعُي

اْلُمْبَتِميَف , َواَل  اأْلَْنَباُء , َوَلَما َوَجَب ِلمَقاِبِميَف ُأُجورُ  َطَؿ اْلَجزَاُء , َواْضَمَحمَّتِ َلَسَقَط الَبالُء , َوبَ 

 .( 1)(( اأْلَْسَماُء َمَعاِنييا اْلُمْحِسنيَف , َواَل َلَزَمتِ  اْسَتَحؽَّ اْلُمؤِمُنوَف َثوابَ 

                                                           
 . َّٗ_ ّٖٗ( : ُِٗ، خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي  نيج البالغة ،( 1



ْٓ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
، ان بعضجمؿ معطكفة عمى بعضيا  لفعؿ( بعدةً  _) أراد  كجكابو ففصؿ بيف فعؿ الشرط    

ٌنما ىك إفإعطاء األنبياء تمؾ النعـ المذككرة أتاحت المجاؿ لبسط المعنى بشكؿ مفصؿ كدقيؽ ، 

الثانية مككفو  (لك) لك فعؿ ذلؾ ؛ أم لك أعطاىـ لسقط البالء ، فجاء جكاب ك  ، مقركف بإرادة اهلل

فالدنيا دار  أسيمت في بياف المراد مف كالمو ، مف سمسمةو مف الجمًؿ الفعميًة المتعاطفة بينيا ،

مف السماء  رسالن بكصفيـ مى طرفي نقيض ، فعمى األنبياء ابتالء كىي كدار اآلخرة تقفاف ع

لمخمؽ أف يككنكا أسكة لمعباد في اإلعراض عف الدنيا كزينتيا، كتركيض النفس بالعبادة لقبكؿ 

لذا ييشير إلى أٌف اهللى جعمىيـ أىؿى قكةو في الفيكضات اآلليية كالكصكؿ لمكماؿ الركحي كالنفسي ، 

 . مييـ الضعؼ، كبدت مالمح الخصاصةظير عكقناعة تممئ القمب كأف  عزـو 

ـُ ,اأْلَْنِبَياُء َأىَؿ ُقوٍَّة ال تُػ كاَنتِ  َوَلو )) :(السالم عليه)ؿ يقك  نفسيا حكايةكفي ال   ـُ , َوِعػزٍَّة ال ُتَضا  رَا

؛ َلكاَف َذِلَؾ َأْىَوَف َعَمى اَلْخْمِؽ   ػػدُّ إلْيِو ُعػَقُد الرَِّحاؿِ الرِّجػػاِؿ , َوتُػشَ  َأْعػػػَنػػاؽُ َنحػْػػػَوُه َمػػدُّ تُ  َوُمػْمؾٍ 

ـْ ِفي اإلْعِتَباِر , َوَأبْ  ـْ ,اإلْسِتْكَبارِ  ِمفَ َعَد َلُي ـْ , َأْو َرْغَبٍة َماِئَمٍة ِبِي  , َوآلَمُنوا َعْف َرْىَبٍة َقاِىَرٍة َلُي

ااْلتََّباُع ِلُرُسِمِو َيُكوَف َولِكفَّ اهلَل ُسْبَحاَنُو َأرَاّد ّأْف  . النَّيَّاُت ُمْشَتَرَكًة َواْلَحَسَناُت ُمْقَتَسَمةً  َفكاَنتِ 

ًة َوااِلْسِتَكاَنُة أِلَْمرِِه واالَوالتَّْصِديُؽ ِبُكتُِبِو َواْلخُشوُع ِلَوْجِيِو  اَل ْسِتْسالـُ ِلَطاَعِتِو ُأُمورًا َلُو َخاصَّ

ـَ كاَنِت اْلَمُثَوَبُة َواْلَجزَاُء َتُشوُبَيا ِمْف َغْيرَِىا َشاِئَبًة  . َوُكمََّما كاَنِت الَبْموى َوااِلْخِتَباُر َأْعَظ

 .(1)((َأْجَزَؿ.

                                                           
 . ُّٗ_ َّٗ: ( ُِٗخ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( 1



ْٔ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

عمى  ساعد بعضان  مع بعضو ؾ، المنسبالمتنكع في تركيبو  أفَّ ىذا االمتداد الجمميفنمحظ       

في عقيدًة المسمـً ، فمك جمعى اهللي  ميمة مسائؿمرتكزاتو  التي تمثؿلمعاني عرًض كثيًر مف ا

ٌما طمعان لما في أيدييـ ، أك إ، لكانت رغبة الناس إلييـ ألنبيائو إلى جانب النبكة القكة كالممؾ 

أف يككف تصديقيـ ألنبيائو  اهللى يريد، ف وجلَّ عزَّرىبة مف سمطاًنيـ ، كلف تككف أعماليـ خالصة هلل 

 ان دنيكم عظيمك كمما كاف اختبار العبد ال، لو كحده  ان كعمميـ بكتابو كخضكعيـ كخشكعيـ خالص

 .  كمما كاف الثكاب جزيالن 

َفِإذا َلػَكػَأنَّي َأْنُظػُر إلى ِضمَّيٍؿ َقْد َنَعَؽ ِبالشَّاـِ ...  )):  حكاية عف النبيٌ  (عليه السالم) كمثمو قكلو     

ْت الِفْتَنُة َفَغَرْت َفاِغَرُتُو , َواْشتَػدَّْت َشِكيَمُتُو  ِبَأْنياِبيا , َأْبَناَءَىا َوَثُقَمْت ِفي اأْلَْرِض َوْطػَأُتُو , َوَعضَّ

ـَ ْيَنَع َزْرُعُو أَ  َفِإذاَوَماَجِت اْلحْرُب ِبَأْمواِجيا , َوَبدا ِمْف اأْلَيَّاـِ ُكُموُحَيا , َوِمْف الََّمياِلي ُكُدوُحَيا ,  َوَقا

اْلُمْظِمـ أْقَبْمَف َكالمَّيِؿ َتِف اْلُمْعِضَمِة , وَ ُعِقَدْت رَاَياُت اْلفِ ُو, َوَبَرَقْت َبَواِرُقُو ,َوَىَدَرْت َشَقاِشقُ  َعَمى َيْنِعِو,

 .(1)(( َبْحِر اْلُمْمَتِطـِ , َوالْ 

، لذا  كالتي تيخبري عٌما سيجرم بالككفة،  اإلماـ ـ بيا التي تكمٌ  المستقبميةكىذه مف األمكر      

بجمؿ فعمية ( ،  ُعِقَدتْ _  َفَغَرتْ  )كجكابو  نمحظ أٌف المسافة القكلية ممتدة مابيف فعؿ الشرط

( َأْيَنَع َزْرُعوُ  َفِإذافي قكلو )( َفِإذا)أداة الشرط  عليه السالممتتابعة متعاطفة ، كلطكؿ الفصؿ أعاد 

  حتى ال يجيءي الكالـ ناقصا أك مبتكران ليس عميو جماؿ .  

       
                                                           

 . ُّٗ: ( ََُ، خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ،( ُ



ْٕ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

  النداء  أسموب_ 2        

مع أداة إذ ييؤلؼ المنادل  )) هاستطالة الكالـ كمدإذ يسيـي في  ميمان  الٌنداء عنصران ؿ ييشكٌ       

غيرىا مف  استفياـو أك لغكية لمتنبيو لما سيأتي بعد ذلؾ مف أمرو أك نييو أك دعاءو أك كسيمةالٌنداء 

َعِظيماً َيا ُمَحمَُّد , ِإنََّؾ ادَّعْيَت  ))حكاية عف المشركيف : )عليه السالم( قكلو كمثمو ،(ُ)((الطمب أساليب

ـْ َيدَِّعِو آَباُؤَؾ َواَل َأْحٌد ِمْف َبْيِتَؾ , َوَنْحُف َنْسأًَلَؾ َأْمػرًا ِإْف َأْنَت َأَجْبتَػَنا ِإلْيِو وَ  َأَرْيػتَػَناُه َعِظيمًا َل

ـْ َتْفَعْؿ َعِمْمَنا َأنََّؾ َساِحٌر كذَّاٌب . َنِبيٌّ ّوّرُسوٌؿ ,,َعِمْمَنا َأنََّؾ  جممي ىذا البناء ال ،(2)((َوأْف َل

)  ما بيفالمتبايف  إْف أنت أجبتنا_ وأف لـ تفعؿ_ ) كشرط  ، ( لـ يّدعو)  نفيك  ( محمد يانداءو

يـ مف النبيِّ كمكقفى  حاؿ المشركيفى  يصكري  ، فالنصُّ  لكثيًر مف المعاني، أتاح فرصة (ناعممْ 

قد جاءكا بمفظ ، ك  البتو بدليؿو عمى صدؽ تمؾ الدعكلمطل ما دعاىـلً  ، كالتشكيؾ بصدقو

 كناية عف النبكة كالرسالة ، كما أٌف ) أمران ( كناية عف المعجزة . (عظيما)

َوَلَقْد َبَمَغِني َأفَّ  )): ان عمى حكاية بمغتو عف غزك جيش معاكية األنبارردٌ  ()عليه السالمكقكلو      

ـْ َكاَف َيْدُخُؿ َعَمى اْلَمْرأِة اْلُمْسِمَمِة  َفَيْنَتِزُع ِحْجمَيا َوُقُمَبَيا َوَقالِئَدَىا َدِة َواأْلُْخرى اْلُمَعاىِ الرَُّجَؿ ِمْنُي

َـّ اْنَصَرُفوا َواِفريَف َما َناَؿ  َوُرُعَثَيا ما َتْمَتِنع ـٌ ,  َرُجاًل ِمْنُو ِإالَّ باالْسِترَجاِع واالْستِرَحاـِ , ث ـْ َكْم ِمنُي

ـْ دـٌ ... َـّ ِمْف اْجِتَماِع ىػ َوَيْجِمبُ  _ َواهلِل _ ُيِميُت اْلَقْمبَ َعَجباً  :َعَجباً َفيا  وال ُأِريَؽ َلٌي ُؤالِء اْلَي

ـْ َغَرضُا ُيْرَمى: ُيَغا ـْ َوَترحًا ِحيَف ِصْرُت ـْ ! َفُقْبحًا َلُك ـْ َعْف َحقُِّك ـْ ,َوَتَفرُِّقُك ـْ ُر َعمَ اْلَقْوـِ َعَمى َباِطِمِي ِيُك

                                                           
 .ّْالكريـ ، د. عمي ناصر غالب: ( بناء الجممة الطكيمة في القرآف ُ
 .  َِْ( : ُِٗ، خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي   نيج البالغة ، (ِ



ْٖ 
 الحكػػػاية المفٌصػػػمػػة ككسائؿ تشٌكميا  /ػػػػػػػػػػ المبحث األكؿ الفصؿ األكؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

ـْ َواَل ُتِغيروَف , َوُتْغػ اـِ ـ ِفي َأيَّ َلْييِ ِبالسَّيِر إِ َزوَف َواَل َتْغػُزوَف , َوُيْعَصى اهلُل َوَترَضْوَف ! َفإذا َأَمْرُتُك

ـْ : ىذه َحَمارَُّة  ـْ ِبالسَّيِر إِ  ,ْخ َعنَّا اَلحرُّ ْمِيْمَنا ُيْسبَّ أَ اْلَقْيِظ ,اَلحرِّ ُقْمُت ذا َأَمْرُتُك َلْيِيـ ِفي الشِّتَاِء َوا 

ـْ  ,  : ُقْمُت ـْ ِمْف ؛ ُكؿُّ ىذا ِفرارًا ِمْف اْلحرِّ َواْلقػُرِّ ؛ فإذا كُ  َيْنِسِمْخ َعنَّا اْلَبْردُ  َأْمِيْمَناىذه َصَبارَُّة اْلقُػرِّ ْنُت

وف  اْلحرِّ َواْلقػُرِّ  ـْ واهلِل ِمْف اْلسِّ  ؛َتِفرُّ  . (1)((!ِؼ َأفرُّ يفَأْنُت

نادل العجب مف حاليـ منٌكران ليحضر  )) مابيف نداءو إذفيذا التمكيف كالتنكيع بالتركيب الجممي     

َـّ تعيف بندائو كحضر فكرره  ، كبيف دعاءو (ِ)((ليصفو بالشٌدةلو كأنَّو غير متعيف حاؿ النداء ، ث

كسبب  (ْ)((نقيض الفرح ، كىك الحزف ))، كالترح : (ّ)((بعادإلاإلقصاء كا))كالقبح : )قبحان _ ترحان( 

_ قمتـ( ، كما تخمميا مف  كتخاذليـ عف قتاؿ عدكىـ ، كبيف شرط ) إذا أمرتكـ فيـالدعاء ىك ضع

جممة اعتراضية ، كميا ساعدت عمى مدِّ الكالـ لمسافات قكلية طكيمة أتاحت الفرص لبسط تمؾ 

 المعاني الغزيرة المتضمنة فيو . 

 كانت متنكعةالتي تشكمت منيا الحكاية المفٌصمة في نيج البالغة الكسائؿ ا مرَّ أف مٌ منمحظ      

في بناء الحكاية المفصمة ، كما بيف بناء  ان ما بيف األطناب ككسائمو أك آلياتو التي بدا أثرىا بٌين

إظيار الحكاية بيذا  فيأسيـ  قدالتنكع يذا ف ،الجمؿ الطكيمة التي أسيمت في بسط المعاني 

 تقف . النسج المحكـ  كالم

                                                           
 .  ٖٓ( ِٕ، خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي  نيج البالغة ،( ُ
 . ْٓ/ِالبحراني :  ابف ميثـ ( شرح نيج البالغة ، ِ
 . ٕ/ِ: ، ابف منظكر مادة ) قبح (( لساف العرب ّ
 .ُْٕ/ِالمصدر نفسو ، مادة ) ترح ( :  (ْ



ْٗ 

 الحكــاية الموجزة  وعناصر بنائها  /الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الّثاني     

 بناء الحكاية الموجزة            

إٌف عممية إبداع نصكصو أدبية عالية , تستبطف أىدافان متعددة , كغاياتو شٌتى , عممية        

ليست بالسيمة , كال تتأتى إال لمف امتمؾ ناصية الكالـ , كعمـ فنكف البياف , كأدرؾ أقدار العقكؿ 

فعمى  , كمستكيات المخاطبيف , كتصبح العممية أصعب إذا كانت عمى مستكل لغةو كالعربية ,

الرغـ مف قدرتيا عمى التعبير , كاستيعاب المعاني , إاٌل إٌف أظير سمة تمٌيزىا ىي اكتفاؤىا 

بالكممة الدالة , كاإلشارة المكحية , كقد حفؿ تاريخ العربية بالنصكص , التي تمثؿ قمة في 

األعمى  بالغتيا كفصاحتيا , كالحديث عف تمؾ النصكص ال يعدك النص العمكم الذم ييعدُّ النصُّ 

بعد النص القرآني الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ ؛ لذا نحف إذ نقؼ عمى تمؾ النصكص السٌيما 

المتضمنة الحكاية , إٌنما نقؼ أماـ مبدعو فذٍّ , نيؿ مف فيض القرآف , ككعى أسمكبو كتشٌربت بو 

لذا ال عجب أف عيدَّ نفسو حتى مأل أرجاء ركحو الطاىرة , فكأٌنو معجزة تكٌلدت مف ثنايا معجزة ؛ 

 كالمو فكؽ كالـ البشر , إذ تأثُّػر النص العمكم بالنصِّ القرآني سمة بارزة في نيج البالغة ,

, إذ إٌف بناءىا يتطمب مقدرة عالية جدان , كقد خيصص ىذا  قصيرةالجمؿو ال كالسٌيما في بناء

خراجيا  يعتو تفرض قبؿ الكالـ في , كطبالمبحث بدراسة )الحكاية المكجزة ( ككيفية بنائيا كا 

 , كالمقصكد منيا . اإليجاز اف األصؿ المغكم كاالصطالحي لمفظ, بيىا عناصر 

ناؿ اإليجاز اىتماـ البالغييف كالمغكييف عمى حدٍّ سكاء , كقد كصفو أبك ىالؿ العسكرم       

 كجز الكالـ  ))كيقاؿ في المغة ,  (ُ)((البالغة ىي اإليجاز في غير عجز ))ق( بقكلو : ّٓٗ)ت 

                                                           
 . ُّٕ/ ُتيف : كتاب الصناع (1
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, ( ُ)((كجازةن ك كجزان كأكجز : قؿَّ في بالغة , كأكجزه اختصره , ككالـ كجيز أم خفيؼ مقتصر

ت  ف سناف ), كيعرؼ اب( ِ)((تقميؿ الكالـ دكف إخالؿ بالمعنى  )): أٌما في االصطالح فيعني

حذؼ فضكؿ الكالـ حتى ييعٌبر عف المعاني الكثيرة باأللفاظ  ))( اإليجاز بأٌنو : قْٔٔ

ىك إيجاز , إذ لرٌبما تككف المفظة  مف كالـو  كينبغي االلتفات إلى أٌف ليس كؿُّ ما قؿٌ  ,(ّ)((القميمة

 ))ٌف أ إلى اإليضاحأشار صاحب  كقدمساكية لممعنى , أك قد تككف قاصرة عف تأدية المعنى , 

ير عف المعنى : ىك تأدية أصؿ المراد بمفظو مساكو لو , أك ناقص عنو المقبكؿ مف طرؽ التعب

, فقكلو بمفظ ناقص كاؼو ؛ أم لفظ قميؿ شريطة أف ال يككف (ْ)((كاؼو , أك زائدو عميو لفائدة 

في تمؾ األلفاظ أف تككف ال نظير  ))ق( ِٕٔقاصران عف تأدية المعنى, كال يشترط ابف األثير)ت

ليا, فإٌنيا تككف قد اتصفٍت بكصؼو آخر خارج عف كصؼ اإليجاز كحينئذو يككف إيجازان كزيادة 

تككف العبارة عف المعنى مكجزةن  لكف غير كاضحة  )), كيتكجب مع ىذا اإليجاز الكضكح فقد (ٓ)((

ف كاف مف فيختمؼ الناس في فيمو بحسب أقساطيـ مف الذىف كصحة الت صكر , فإف ذلؾ كا 

, ( ٔ)((اإليجاز كاالختصار فميس بمحمكد حتى تككف داللة ذلؾ المفظ عمى المعنى داللة كاضحة

 :  يف ىمايكيتجمى اإليجاز بمظيريف أساس

                                                           
 .  ِْٕ/ ٓ( لساف العرب , ابف منظكر , مادة ) كجز ( : ُ
 ٕٔ/ُ( النكت في إعجاز القرآف , أبك الحسف بف عيسى الرماني :ِ
 .ِْٗ,  ظ : دالئؿ اإلعجاز : عبد القاىر الجرجاني :  َِٓ/ ُ:  سر الفصاحة( ّ
 .ُٕٓ( اإليضاح في عمـك البالغة , الخطيب القزكيني :ْ
 .َٖ/ُ:  ( المثؿ السائرٓ
 . ُُِ/ُ( سر الفصاحة , ابف سناف الخفاجي: ٔ
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 ــــــــذف از الحـــــ_ إيجــــــــأواًل         

, كىك في المغة يعني اإلسقاط  كجزةيشٌكؿ الحذؼ كسيمة كاضحة مف كسائؿ بناء الحكاية الم    

إسقاط كممة لالجتزاء عنيا بداللة  )) فيك: االصطالح, أٌما في  ُ))((حذؼ الشيء : إسقاطو )):

؛ ( ّ)((ال يككف الحذؼ فيما زاد معناه عف لفظو  ))عمى أف  ,(ِ)((غيرىا مف الحاؿ أك فحكل الكالـ

لإليجاز كاالختصار كاالكتفاء بيسير  ))الحذؼ بابان  أم في إيجاز القصر _سيأتي بيانو_  كييعدُّ 

باب دقيؽي المسمؾ ,  )), كقد كًصؼى الحذؼ بأٌنو : (ْ)((القكؿ إذا كاف المخاطب عالما بمراده فيو 

, لطيؼي المأخذ , عجيبي األمر , شبيو بالسِّحر , فإنَّؾ ترل بو ترؾ الًذكر  أفصح مف الذكر , 

َـّ ما تككف بيانان إذا كالٌصمت عف اإلفادة  أزيد لإل فادة , كتجديؾ أنطؽ ما تككفي إذا لـ تنًطٍؽ , كأت

,  طريقوف عى جماليا ؛ لذا ييعدُّ إيجاز الحذؼ سران مف أسرار البالغة التي يتجمٌ ( ٓ)((لـ تبٍف 

كعمى الرغـ مف أٌف ظاىرة الحذؼ نحكية , إاٌل إٌنيا لفتت أنظار البالغييف كتناكلكىا في كتبيـ 

ٌنما تخضع لشركط كضعيا  ككقفكا عميو كثيران , كمسألة الحذؼ ىذه ال تأتي كما اتفؽ , كا 

ة كثرة االستعماؿ كىك مف أىـ كأكثر األسباب الداعي )), كتنحصر أسباب الحذؼ في :(ٔ)النحاة

ـي إلى الحذًؼ ليبعدى عف النفًس االستثقاؿ كالممؿ كيمنحو  لمحذؼ , كطكؿ الكالـ فيميؿي المتكم

                                                           
 . ُُّْ/ْ:  , مادة ) حذؼ (  ( الصحاح , الجكىرمُ
 . ٕٔ/ ُ: , الرٌماني ز القراف ( النكت في إعجاِ
 .ُِٔ/ِ( المثؿ السائر, ابف األثير : ّ
 . ٗٔ( نقد النثر , قدامو بف جعفر: ْ
 .َُٔ( دالئؿ اإلعجاز , عبد القاىر الجرجاني : ٓ
 .  ٕٓٗ_ٖٕٔ( ظ : مغني المبيب عف كتب األعاريب , جماؿ الديف ابف ىشاـ : ٔ
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, أٌما المحذكؼ فقد تنكع مابيف مفرداتو أك جمؿ , (ُ)((باإليجاز قكة , ككذلؾ الضركرة الشعرية 

رتأينا أٍف نتناكؿ في نيجً البالغًة , كقد ا كجزةكحذؼ المفردات كاف األكثرى شيكعان في الحكايةً الم

 الحذؼى عمى النحك اآلتي :  

سـ, احذؼ بعض المفردات كىك أما: حذؼ فعؿ, أك  : كيتضمفض الجممةبع حذف  _1    

 ىذا النكع في محاكر ىي  :  يدرسكس أك حرؼ

: يتضمف الحذؼ في الجممة الفعمية حذؼ الفعؿ ) المسند ( , الحذف في الجممة الفعميةأ _    

 :أتي نكع منيا ككما ي المسند إليو ( , ككذلؾ حذؼ المتعمقات, كسنعرض لكؿِّ كالفاعؿ ) 

: شاع حذؼ الفعؿ في الحكاية المضغكطة , كلحذفو أسباب منيا كثرة  _ حذف الفعلُ   

 ىذا باب ييحذؼي منو الفعؿ لكثرتو في كالميـ ))االستعماؿ , كىذا ما أكرده سيبكيو حيث قاؿ : 

؛ أم ائًت كؿَّ شيء, فحذؼ الفعؿ  المثؿ , كما في قكليـ : كؿَّ شيء كال ىذاحتى صار بمنزلًة 

 حكايةً   عمى رٌدا  )عليه السالم( اإلماـ جاء في قكؿؼ الحذنظير ىذا , ك ( ِ)((لكثرة استعماليـ إياه 

 َأُكل   : أّما قولكم )): كالٌشؾ اتيمكه بالعجز عف قتاؿ أىؿ الٌشاـ ف ـلي منعوحيف طاؿ أصحابو 

 . (ّ)((.َدَخْمُت إلى اْلَمْوِت َأو َخَرَج اْلَمْوُت ِإَلي   ؛ اِليَفَوآهلِل َما ُأبَ  ؟الَمْوتِ يَة اىِ رَ كَ ذلك 

                                                           
 ْٕسمماف حمكدة  :ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم , طاىر ( ُ
 .  ُِٖ/ ُ:  ( الكتابِ
 .  ُُْ:  ( ْٓ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي  (ّ



ّٓ 

 الحكــاية الموجزة  وعناصر بنائها  /الفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث الّثاني     

ألجؿ دفع صٌدر جكابو بالقسـ ؛  عليه السالمأٌنو , كنمحظ  (ُ)((أتفعؿ كؿَّ ذلؾ )) كاألصؿ فيو     

 بدالن  ( , َما ُأباِليباألداة ) ما( في قكلو )شبية العجز كالٌشؾ في كجكب قتاؿ أىؿ الٌشاـ , كجاء 

 كفي قكلو :مف داللة النفي المؤكد لمحاؿ , كىذا ما يناسب المكقؼ ,  , لما في األكلى)ال(  مف

فالفرؽ  عليه السالم( نممس دقة التعبير في تصكير شجاعتو َدَخْمُت إلى اْلَمْوِت َأو َخَرَج اْلَمْوُت ِإَلي  )

بيف العبارتيف ىك الفرؽ بيف الكركد عمى الشيء , ككركد الشيء عميو , فإف األكلى بجامع  ))

بكجكد المكت كىذا يعدُّ منتيى أم في الحاؿ األكلى يعمـ اإلماـ  (ِ)((العمـ , عمى خالؼ الثانية 

, طفؽ  حصؿ بعد تمؾ المقدمات مف دفعو شؾو  إذا ثـٌ  الشجاعة كىذا ما يٌدؿ عميو الحاؿ الثانية , 

َوَأنا َأْطَمُع َأْن ) كىك  كقد أكرده في النصِّ نفسو , بالقتاؿ , اـ في بياف سبب منعيـ مف البدءاإلم

أصحاب معاكية أك  اىتداءفعٌمة التأخير ىي رجاء اإلماـ في ,  ي بي(َتْمَحَق بي َطاِئَفٌة َفَتْيَتدِ 

الرفيع ؛ ألف الحرب عنده ليست غاية , ما يتناغـ كمنيجو القكيـ كخمقو طائفة منيـ إليو , كىذا 

 . لقتاؿ إلى دكف حرب فال حاجة  مف فإذا حصمت اليداية

ذؼ الفعؿ في باب اإلغراءك     حكاية عٌمف طمب بيعتو ثـ نكثيا  )عليه السالم ( , فمثاؿ األكؿ قكلو ييحى

َقَبْضُت َكفٍّي ! عمى َأْواَلِدَىا, تقولون:الَبْيَعَة الَبْيَعةَ  (3)ِذ الَمَطافيلِ ُتم ِإلي  ِإْقَباَل الُعو َفَأْقَبمْ  )): 

ؿ اإلماـ إلى جانب التكرار في لفظة ففي الحكاية نممس تكسٌ  , أم نريدي البيعةى  ؛( 4)(( َفَبَسْطُتُموىا

                                                           
 .ِِٗ/ِالبالغة , محمد جكاد مغنية : ( في ظالؿ نيجُ
 . ُّْ/ ٓ( منياج السعادة في شرح نيج البالغة , محمد تقي النقكم : ِ
المطافيؿ : كؿ ذات طفؿ مف إنساف أك حيكاف , لساف العرب , ابف  ( العكذ مف اإلبؿ: الحديثة النتاج ,ّ

 . ََٓ/ّمنظكر, مادة ) عكذ( 
 ِٓٗ( : ُّٕ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
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 ,(ُ)((شٌدًة االىتماـ بالمأمكر بو مع تأكيد األمًر )) الذم يٌدؿ في باب اإلغراء عمى  البيعة( ,)

كذلؾ ألٌف ( ِذ الَمَطافيلِ الُعو بالتشبيو لرسـ صكرة حٌية إلقباؿ الناس عمى بيعتو , فقد شٌبييـ بػ )

, فأباف بذلؾ شٌدة الناقة المسنة إذا كانت قريبة العيد بالنتاج كانت أكثر حرصا عمى أكالدىا 

 اجتيادىـ كحرصيـ عمى بيعتو , رغـ رفضو الذم كٌنى عنو بقبض اليد .

 )عليهًجدى نظير ىذا الحذؼ في الحكاية منو قكلو الفعؿ أيضا مع المصادر , كقد ك  كييحذىؼ      

َتُقوُلوَن في اْلَمَجاِلِس : َكْيَت  )) :العدك  قتاؿ عكف في مجالسيـعمى حكاية مف يدٌ  ردان  السالم (

الَقْوُم ِرَجاٌل َما باُلُكم ؟ َما َدَواُؤُكم ؟ َما ِطبُُّكْم ؟ ...  َحَيادِ َوَكْيَت , َفِإذا َجاَء اْلِقتَاُل ُقْمُتْم : ِحيدي 

 سيبكيوكيذكر , (2)((! َوَغْفَمًة ِمْن َغْيِر َوَرٍع , َوَطَمعًا ِفي َغْيِر َحق  ,  اًل ِبَغْيِر ِعْممٍ َأَقوْ . َأْمثَاُلُكم 

ٌنما أ )) في ىذا الباب: ه(185)ت  , (ّ)((بالفعؿ,  ىنا ألٌنيـ جعمكه بدال مف المفظ ًتزؿ الفعؿ ىاخي كا 

كتتابع المصادر بيذا الترتيب اقتضاه  ,(  طمعان تطمعكف أ , غفمةن تغفمكف تقكلكف قكالن ,أ) أ كتقديره

المعنى , فبدأ باألقكاؿ التي تستٌمـز عممان , فإذا ما حصؿ العمـ , تحقؽ الكرع المانع لمطمع في 

 العمـ المكجب لالعتقاد الصادؽ. اإلماـ عنيـ , فكانت أقكاليـ بعيدة عف كىذا ما نفاهغير حؽٍّ , 

َبَمَغِني َأن كم َتُقوُلون : َعميٌّ َيْكِذُب  )): الكذبباتيمو  ان عمى مفردٌ  ) عليه السالم(كمثؿ ذلؾ قكلو       

َثَمٍن ! َلو كاَن  َكْياًل ِبَغْيرِ  . وْيٌل امٍّوِ َوَلْم َتُكوُنوا ِمْن َأىِمَيا كال واهلِل , لِكنًّيا َلْيَجٌة غْبُتْم َعْنَيا ,...

                                                           
 .3/412:  البحرانيابف ميثـ شرح نيج البالغة ,  (ُ

 . َٗ :( ِٗ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
 .  ُِّ/ُ:  ( الكتابّ
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الفعؿ كأقيـ المصدر مقامو  ))فحذؼ  ,( ِ)((كيالن لكـ العمـ كالحكمة أكيؿ  ))أم  ؛( 1)(( لو ِوَعاءٌ 

إلى  )) , كباستعارة لفظة الكيؿ أشارّ)((التككيد المصدرم كفي ذلؾ اختصار مع إعطاء معنى

لكف ال يفقيكنيا كال ييذبكف أنفسيـ بيا لعدـ  , األخالؽ كالحكـ كثرة ما يمقيو عمى الناس مف

تمكنت مف بياف الصكرة التي أراد اإلماـ  الحكاية بألفاظو مكجزةو فجاءت , ( ْ)(( استعدادىـ لحمميا

األثر  ( طمعًا _ كيالً أقوااًل _ غفمًة_ ) في النصيف السابقيفالكاردة  , كقد كاف لممصادركشفيا 

 الكبير في إظيارىا بيذا األسمكب البالغي الرائع .

أساسيان في الجممة , كيرل النحاة  الفاعؿ أك ) المسند إليو ( جزءان  ييعدُّ : حذف الفاعل  -2      

يقتضي حذؼ الفاعؿ دكف فعمو كىي أٌما  مف الدكاعي ما ))ٌف إال إ يمكف االستغناء عنو ,  أٌنو ال

لفظية مثؿ الرغبة باإليجاز, أك معنكية مثؿ الجيؿ بالفاعؿ , كالخكؼ منو أك عميو , أك تعظيمو 

, كييحذؼ الفاعؿ (ٓ)((أك تحقيره , أك عدـ تعمؽ الغرض بذكره حيف يككف الغرض الميـ ىك الفعؿ 

)عليه فاعمو , كما جاءى منو قكلو  ِـّ الذم لـ يسعند البناء لممجيكؿ كبعض النحاة يسميو الفعؿ 

 , َولِكن  ىؤالِء َيُقوُلون : ال ِإْمَرةَ )): ال حكـ إال هلل  قكليـان عمى ما يزعمو الخكارج في ردٌ   (السالم

ن و اَل ُبد   ُمْؤِمُن , َوَيْسَتْمِتُع ِفيَيا اْلَكاِفُر , َوُيَبمٍُّغ الْ  ْمَرِتِو إَأْو َفاِجٍر َيْعَمُل ِفي  لِمن اِس ِمْن َأِميٍر َبرٍ واِ 

                                                           
 . ُِٓ( : َٕ, ـ ) ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( 1
 .  ُّْ/ ٔشرح نيج البالغة , ابف أبي الحديد  : ( ِ
 .ِّٕ/ِ:  , ابف األثير( المثؿ السائرّ
 .ِّٔ/ِميثـ البحراني :ابف شرح نيج البالغة ,  (ْ
 ..  ٖٗ/ِ: , ىامش ص  , عباس حسف ( النحك الكافيٓ
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ِعيُف اهلُل ِفييا اأَلَجَل , َوُيْجَمُع ِبِو اْلَفيُء . َوُيَقاَتُل ِبِو اْلَعُدوُّ , َوتَْأَمُن ِبِو السُُّبُل , َوُيْؤَخُذ ِبِو  لِمض 

 .  (1)((.اِجرٍ َوُيْسَتراُح من فَ َبرُّ ,  حَ ي؛ ّحْتى َيْسَترِ  ِمَن اْلَقِويٍّ 

األفعاؿ فذكر  ,كعٌمة الحذؼ ىك تكجيو االىتماـ لمفعؿ دكف الفاعؿ , كالحذؼي كاضحه بيِّفه       

 أراد ؛ ألٌنو دكف ذكر فاعميا مف , (ُيستراحُ  ُيؤخُذ_ _ تُأمنُ  _ ُيقاتلُ  ُيجمُع_مبنية لممجيكؿ )

سكاء لمبرِّ أك الفاجر ىي المتحصؿ منيا  غايةى اإلمرةكشٌد انتباه المتمقيف إلى أٌف عمييا ,  التركيز

لكف حيف ذكرى األجؿ جاء  ميف السبؿ كغيرىا,أكىك ما ذكره اإلماـ مف جمع الفيء كقتاؿ العدك كت

ىي تذكير  )) ف ىذه العبارةم لغايةكا ,ألف األجؿ راجع هلل ؛  (َوُيَبمٍُّغ اهلُل ِفييا اأَلَجلَ ) بفاعمو

 فاجران تنتيي بانتياء أجمو ـأ بران  كافى سكاء أفإمرة األمير  , (ِ)((العصاة ببمكغ األجؿ كتخكيفيـ بو 

كاالمتحاف مما يككف حجة ار كالمأمكر باالختبلألمير المعينة  بانتياء المٌدة المعمكمة)) أك ,

 فكالىما يرجع إلى اهلل لذا تعيف ذكره. يصحاف الحاليف  ككال ,(ّ)((عمييما يـك القيامة 

مأدبًة قكـو مف أٍىًميا عمى حكاية بمغتو عف عاممو حيف ديعي إلى  رٌدان  )عليه السالم(كذلؾ قكلو      

ا َفَقد َبَمَغِني َأّن َرُجاًل ِمْن ِفْتَيِة َأْىِل اَلبْصَرِة َدَعاَك ِإلى َمَأُدَبٍة فَأْسَرْعَت ِإلْيي ))فأجابيـ إلييا : 

 في معرض العتاب لعاممو (عليه السالم) ككالمو ,(4)(( ِإلْيَك اْلِجَفاٌن!, َوُتْنَقُل  ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلوانُ 

يريدكف الدنيا مف دكف يـ بالدعكة دليؿ عمى أنٌ  يصوخصت فٌ أ كالسبب؛ لقبكلو تمؾ الدعكة 

                                                           
 . َُِ( : َْ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 .ُِْ/ِميثـ  البحراني :ابف  ( شرح نيج البالغة ,ِ
 .ٖٓٓ/ْ: , محمد تقي النقكم( منياج السعادة ّ
 . ّٓٓ: ( ْٓ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
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تحقيرا لو , كىذا  ( ُتْنَقُل ِإلْيَك اْلِجَفانٌ وَ  اأْلَْلواُن,ِإلْييا ُتْسَتَطاُب َلَك في ) الفاعؿ فحذؼ,(ُ)اهلل

    . الغرض يتناسب مع مقاـ العتاب كالتكبيخ

َوَلَقْد َبَمَغِني َأن  الر ُجَل ِمْنُيْم َكاَن َيْدُخُل َعَمى اْلَمْرأِة  )) :ردان عمى حكاية بمغتو  نظيره قكلو     

اْلُمَعاِىَدِة َفَيْنَتِزُع ِحْجمَيا َوُقُمَبَيا َوَقالِئَدَىا َوُرُعَثَيا ما َتْمَتِنع ِمْنُو ِإال  باالْسِترَجاِع اْلُمْسِمَمِة َواأْلُْخرى 

_  ُتْغَزونَ في ) , فحذؼ الفاعؿ( 2)(( ُيْعَصى اهلُل َوَتْرَضْونَوُتْغَزوَن َواَل َتْغُزون , وَ  واالْستِرَحاِم...

 .ليذىب ذىف المتمقي إلى كؿِّ معنى تشير إليو لفظتا ) تيٍغزكف_ ييعنصى( د اإلبياـ قص(  ُيْعَصى

 , المفعكؿ عمى حذؼ أحيانان ضغكطة تيبنى جممة الحكاية الم : قد حذف المفعول بو -3      

رغبة  ...تنزيؿ المتعدم منزلة الالـز  ...لدكاعو بالغية منيا : أٌما إفادة التعميـ  )) حذؼالكيككف 

الفكاصؿ في النثر المسجكع  لتكافؽ ...البياف بعد اإلبياـ لتقرير المعنى بالنفس  ...في اإليجاز

إذا  )):  حكاية عف المتقيف  )عليه السالم( , كقكلو(ّ)((كالذم يككف منزلة حرؼ الركم في المنظكـ 

َأْعَمُم ِبَنْفِسي ِمْن َغْيِري , َوَربٍّي َأْعَمُم ِبي ِمن ي  َأَنا ْم َخاَف ِمّما ُيَقاُل َلُو , َفَيُقوُل :َأَحٌد ِمْنيُ  ُزكٍّيَ 

ني ِبما َيُقوُلوَن , َواْجَعْمِني َأْفَضَل ِمم ا َيُظنُّوَن , واْغِفْر ِلي َما اَل َنْفسي ! الّمُيم  اَل تَؤاِخذبِ 

 .  ( 4)((َيْعَمُمونَ 

                                                           
 .ُِٗ/ٓ : البحراني( ظ: شرح نيج البالغة , ابف ميثـ ُ
 .  ٖٔ_ ٖٓ :( ِٕ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
 .ُُّ-َُّ( عمـ المعاني , عبد العزيز عتيؽ : ّ
 .  َْٖ( : ُّٗ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
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بالعمـ كالعمؿ , فإف أصحابيا في  لٌما كانت التقكل أساس الفضائؿ كىي كماؿ ال يتحقؽ إالٌ     

كمنشئ ىذا فيـ منقطعكف هلل بعبادتيـ , يتخٌكفكف مف تزكية اآلخريف ليـ ,  شغؿو دائـ بحاليـ ,

قصكر الطاعة كىمان ف يصكراف ي, المذ (ُ)العجب كالكبرسببان لظيكر ككنيا التزكية الخكؼ مف 

منشغميف بحاًليـ قد تمبَّسيـ خكؼ في معرض الدعاء هلل لٌما كانكا  ؛ لذا نمحظ أٌف المتقيفكماال ن 

محؿَّ  , فبطبيعة الحاؿ لف يككف ما ييقاؿي أك ييظفُّ  مف أف يككنكا قد قٌصركا في أداء عبادتيـ شديد

؛ إذ ليس الغرض  ( يقولون , يظّنون , يعممون )المفعكؿ في  نمحظ حذؼ, لذلؾ  اىتماًميـ

لتكىـ أف ىناؾ ما جاؿ في خاطر  , , كأيضا لك أثبتكهىتماـ االمحٌؿ فيككف متعمؽ بذكر المفعكؿ 

فيما يخٌصيـ  كلـ يقكلكه , كما لـ يقع ظٌنيـ بو, لذلؾ جاء الحذؼ ليشمؿ ما عممكه كما  يـبعض

 كلـ يعممكا كما كقع ظنيـ بو كما لـ يقع , لذلؾ كاف الحذؼ أبمغي مف الٌذكًر . 

كسيمة مف الكسائؿ التي بينيت عمييا  ىذا النكع مف الحذؼ ييعدُّ :  _ حذف الموصوف4      

أف تصحب المكصكؼ إاٌل إذا ظير أمره  )) األصؿ في الصفةف , جممة الحكاية المضغكطة

قامة الصفة مقامو  ظيكران ييستىغنى معو عف ذكره فحينئذو يجكز تركو لذلؾ جاز حذؼ  ,(ِ)((كا 

 )عليهقكلو  ىذا النكع مف الحذؼ في  جاء قدك , اإليجازحالؿ الصفة محٌمو مف باب المكصكؼ كا  

رًا َقْد اط َمَع ُأْنِبئُت ُبسْ  )) :اليمف  (ّ)بف أرطاة ردان عمى حكاية بمغتو مف دخكؿ بيسر  السالم(

                                                           
 .  ُٗٓ_ ُْٓ/ ّ( ظ : شرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني  : ُ
 . َِٓ/ِ. أبك البقاء مكفؽ الديف المعركؼ بابف يعيش : مزمخشرمل( شرح المفصؿ ِ
3
بيسر بف أرطاة كيقاؿ ابف أبي أرطاة العامرم , مف بني عامر بف لؤم بف غالب , مف شيعة معاكية . بعث لو (  

راه الناس البيعة لييغير عمى أعماؿ أمير المؤمنيف , فدخؿ الحجاز ثـ اليمف , فأراؽ كثير مف الدماء الستك
 . ِِٓ/ ِلمعاكية : شرح نيج البالغة , ابف أبي الحديد : 
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, َوَأْبِدْلُيْم ِبي َخْيرًا ِمْنُيمْ  َأْبِدْلِني ِبِيمْ , فَ وني َوَسِئْمُتُيم َوَسِئُمونيمُّ َـ ال مُيم  ِإنٍّي َقْد َمَمْمُتُيْم َوماْلَيَمَن...

أم لٌما كاف يدعكىـ لمجياد ؛  , كقائدا شران مني (ِ)((قكمان خيران منيـ )) أم ,( ُ)((ر ًا َلُيْم ِمنٍّيـش

, كيمكف  (ّ)عمييـ غيره  فيو شره  يككف فدعا عمييـ بمفكاف يركف في ذلؾ شٌران لميميـ لمراحة , 

مدل األلـ الذم يكابده اإلماـ , فالمفظتاف قد تبدكاف ( , َسِئْمُتُيم_ َمَمْمُتُيمْ ) عبر لفظتيأف نممس 

صكتي ) الميـ ك السيف( نجد أٌف إلى مترادفتاف عند الرجكع إلى أصميا المغكم , لكف بالرجكع 

حرؼ السيف كاقعه في بداية الكممة مٌما يعني أٌف المتكمـ يشدد عميو عند النطؽ بو , ما يجعمو 

ما فيذا التنكع في المفظ يعكس الحالة الشعكرية لإلماـ , فضالى عمى ثر كأشٌد تككيدان كتعبيران , أك

  .زيادة إثبات معنى مف  وفي

البن  َعَجباً ))  :ألىؿ الٌشاـ  وزعمفيما  ابف العاص ان عمى حكاية عمركردٌ  عليه السالم () كذلؾ قكلو   

.َلَقْد َقاَل َباِطاًل , ِتْمَعاَبٌة : ُأَعاِفُس َوُأَماِرُس  ُدَعاَبًة, َوَأن ي اْمُرؤٌ  َأن  في   الش امِ أَلْىِل  مُ الن اِبَغِة َيْزعُ 

 .  (ْ)((َوَنَطَق آِثماً 

نمحظ أٌف اإلماـ صٌدر كالمو بالعجب لمثؿ ىذا الزعـ , مف رجؿو كعمرك بف العاص مع ما      

 كىك ما اعتادتو العرب مف  عيرؼ بو مف رذيمةو , كقد نٌبو عمى ذلؾ حيف كٌناه بػ ) ابف النابغة ( ؛ 

 

                                                           

 .  ُٖ( : ِٓ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي  ( ُ
 .ُٕٓ/ُ( في ظالؿ نيج البالغة , محمد جكاد مغنية :ِ
 . ّّ/ ِ( ظ : شرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني : ّ
 . ُْٔ: ( ٖٗ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
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إلى الطعف في  كلرٌبما في كالمو أشارة ,(ُ)معركفة بما ال يميؽ بالنساءذا كانت النٌسبة إلى األِـّ إ

ـٌ ذكر ؛ أٌنو قاؿ باطال ؛ أم قكال باطال فحذؼ المكصكؼ ) قكال ( كأبقى صفتو  عليه السالم نسبو , ث

أعافس _ القصد منيا ىك ذمُّو , فتمؾ الصفات )أراد بياف صفة ىذا القكؿ , ك  عليه السالم ألٌنو

ال , كىذا ما ( ِ)((كالمعب  كفعؿ مف اتصؼ بفراغ القمب , فاستغرؽ أكقاتو بالمي ))( , ىي أمارس

 في العمـ مف دكنيـ : الرسكخان عمى حكاية مف زعـ ردٌ  عليه السالم نظير ذلؾ قكلو  يصدر منو . 

؛ أم زعمكا زعمان كذبان  ( ّ)((. َوَبْغيًا َعَمْيَنا الر اِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم ُدوَنَنا َكِذَباً  ال ذيَن َزَعموا َأن ُيمْ أْيَن ))

يجازان مع داللة تٌدؿ عميو , الحذؼ , كاف مما جاء  كؿِّ ففي   .  تخفيفان كا 

إٌنيا تتككف مف مسند  شبييةه بالفعمية مف حيثكىي : الجممة االسمية في الحذف ب_       

كيطرأ عمييا , عمى الديمكمة كالثبات داللتيا _ االسمية _مف حيث عنيا كتختمؼ ,  كمسند إليو

, كسندرسيا عمى الشكؿ ما يطرأ عمى الفعمية مف حذؼو , كقد كاف المبتدأ أكثر حذفان مف الخبر 

 اآلتي : 

يتحدثكف في مجالسيـ  مىفان عمى حكاية ردٌ   ) عليه السالم( ما جاء في قكلو أ , حذؼ المبتد _ُ      

َما : ِحيدي َحَياِد , ِإذا َجاَء اْلِقتَاُل ُقْمُتمْ , فَ اْلَمَجاِلِس : َكْيَت َوَكْيتَ  َتُقوَلوَن ِفي )): بقتاؿ العدك 

 . ( 4)(( اِليُل  ِبَأَضاِليلَ َأعَ  ُكمْ َعاُكْم , واَل اْسَتراَح َقْمُب َمْن َقاَساَعز ْت َدْعَوُة َمْن دَ 

                                                           
 .  ِّٔ/ ِ( ظ : شرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني  : ُ
 . ٕٔ/ ٔالخكئي :  حبيب اهلل ,  راعة( منياج البِ
 . ِٕٔ: ( ُْْ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي  (ّ
 .   َٗ(  : ِٗالمصدر نفسو , خ ) ( 2
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( َكْيَت َوَكْيتَ في عبارتي )الحكاية في النص العمكم منيا :  إيجازفي  تيفتضافر كسيم نمحظ     

ىـ فيو مف  بيانان لحاؿ أصحابو كما ,اإليجاز ف تكسميما اإلماـ في كىما كنايتا , (ِحيدي َحَيادِ )ك

يد تكك ىي بعدعف الفرار في الحرب , ك : الثانيةكعف الحديث , : ألولىبالكٌنو كٌنى  اختالؼو ,

ؿ كسيمة أخرل , ثـ جاء الحذؼ ليشكٌ  (ُ)كالفعؿ, لما ظير منيـ مف تناقضو في القكؿ لما قبميا

ما يتعمؿ بو )) : عاليؿكاال, ىي أعاليؿ أم:( ؛ اِليُل  ِبَأَضاِليلَأعَ , في قكلو : ) اإليجازمف كسائؿ 

يـ كتعمميـ بحجج ئكىك تبٌرـه منو بسبب عدـ طاعتيـ لو في قتاؿ أعدا ,(ِ)((مف مرض كغيره 

ىك نتيجة ىنا الحذؼ مجيء , ك  (3)((اعاليؿه باطمةه ضالة عف سبيؿ اهلل  ))كاىية , كصفيا بأٌنيا 

 .لعمـ المخاطب بالمحذكؼ 

: َبْل َساِحٌر َفَقاَل اْلَقْوُم َكمُُّيْم  )):  اية عف المكذبيف مف قريش لمنبيِّ حك )عليه السالم( كذلؾ قكلو    

  عمى مثاؿ ما جاء بو التنزيؿ في قكلو تعالى, كىذا  (4)(( َعِجيُب السٍّْحِر َخِفيٌف ِفيوِ  , َكذ ابٌ 

يكف ال يتكىـ  الخبر المسند إليو لإلشارة إلى أفٌ  ))كقد حيذؼ  , (ٓ){ َفَقاُلوا َساِحٌر َكذ ابٌ }:

 كتقديره : بؿ ىك ساحره كٌذابه . ,  (ٔ)((لغيره

                                                           
  َُِ/ ُظ : في ظالؿ نيج البالغة , محمد جكاد مغنية :  (ُ
 . ّٕ/ ِابف ميثـ البحراني  : نيج البالغة ,  ( شرحِ
 .ِْْ/ْ:  , محمد تقي النقكم مفتاح السعادة ( ّ
 .  َْْ( ُِٗخ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
 َّأية غافر: سكرة ( ٓ
 .ُْٕ( خصائص التراكيب , د. محمد محمد أبك مكسى : ٔ
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َقاَل  )):اية مف اتيمو بالحرص عمى الخالفة ان عمى حكردٌ  )عليه السالم( كقكلو حذؼ الخبر,_ ِ     

َصغ ُروا َعِظيَم , وَ ...فِإن يم َقَطُعوا َرحِميَأبي َطاِلٍب َلَحِريٌص  نَ بْ : ِإنٍَّك َعَمى ىذا اأْلَمِر يا َقاِئٌل 

 . ( ُ)( ( أْمرًا ُىَو ِليَوَأْجَمُعوا َعَمى ُمَناَزَعِتي ّ  , َمْنِزَلتي

( , إشعار َصغ ُرواكفي لفظة )نممس تبرمو ممف غصب حٌقو كمنعو إٌياه ,  عليه السالم في دعائو    

عدـ االلتفات إلى ما جاء بو مف أحاديث نبكية تٌدؿ عمى أحقيتو كعظيـ منزلتو , ك  بقصدٌية

 ؛ أم حؽُّ لي . ( لي  )ىكقكلو ( ىك الخالفة , كقد كقع الحذؼ في أْمراً )

زَاِرٌع ,  ُيْم كالن باِت َماَلُيمْ ... َزَعُموا َأن   ))كمعركفان مثؿ قكلو : ر لككنو معمكمان كقد ييحذؼ الخب      

 , فحذؼ الخبر جاء لمعمـ بو .(2)((ْخِتالِف ُصَورُِىْم َصاِنٌع ...ال َوالِ 

: ىك أسمكبه قائـ عمى ارتباط جممتيف بكاسطة أداة تسمى  الجممة الشرطيةفي الحذف ج _      

كالثانية الجكاب كتحققو مبنيُّ عمى تحقؽ فعؿ الشرط ,  أداة الشرط , فاألكلى ىي جممة الشرط ,

كقد ييحذؼي أحدي ركني الجممة بقصد اإليجاز كىذا متعمؽه بالدليؿ , كمما جاء مف حذؼ الركف 

َيْزُعُم َأن ُو  )): المبايعة لإلماـ  عمى حكاية الزبير حيف زعـجكابان  سالم()عليه الاألكؿ في الحكاية قكلو 

َفْمَيْأِت َعَمْيَيا ِبَأْمٍر ُيْعَرُف ؛ َقْد َباَيَع ِبَيِدِه , َوَلْم ُيَباِيْع ِبَقْمِبِو ؛ َفَقْد َأَقر  باْلَبْيَعِة , َواد َعى اْلَوِليَجَة , 

ال  َفِميْدُخْل ِفيما   .   (3)(( َخَرَج ِمْنوُ َواِ 

                                                           
 .  ِّٕ_ِّٔ( ُِٕ, خ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 .  ُّٔ( ُٖٓالمصدر نفسو . خ ) ( ِ
 . ْٔ( : ٖالمصدر نفسو , ؾ )  (ّ
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 يحمؿ النٌص المحكي مستكييف ظاىر كباطف يمكف بيانيما بالٌشكؿ اآلتي :       

                                                       

                 

 

 

, حيف بايعو بيده , أٌما الباطف عاء الزبير اإلقرار بالبيعة لإلماـ فالمستكل الظاىر تمثؿ بادٌ      

قراره , ك  ))بقمبو عدـ البيعة فمف  هر اضمإ ىك ف أٌدعى بعد ذلؾ ا  قاؿ قكالن كأقرَّ بشيء أيخذى بقكلو كا 

؛ لذا شرط اإلماـ عميو  (ُ)(( طريؽ إلى صدقو في القكؿ الثاني أقرَّ عف نية صادقة , فالما أٌنو 

ال  َفِميْدُخْل ِفيما َخَرَج ِمْنوُ )ما أدعى , كىذا ما اٌتضح بأسمكب الشرط باإلتياف بدليؿ عمى  , ( َواِ 

ٌف لـ يأًت بأمر ييعرؼ ( لكجكد ما  .  يدؿُّ عميو فحذؼ فعؿ الشرط كتقديره ) كا 

عؿى الجكاب لمسابؽ منيماإذا اجتمع شرط  ))في حالة يككف جكاب الشرط ف أٌما حذؼ     , كقسـ جي

ما يرل كىذا النكع مف الحذؼ كارد في كالـ العرب , كلربٌ ,  (ِ)((فاستيغًني عف جكاب األخر

, إال إف مزيتو ىنا تكمف في جعؿ المتمقي بمكاجية النص البعض أٌف ال مزية في استعمالو 

الذم قسـ فيء حد عٌمالو أ مفجكابان عمى حكاية بمغتو  ) عليه السالم(كقكلو يبحث عف المعنى ,  

 ِمِميَن _الِذي َحاَزْتوُ َبَمَغِني َعْنَك َأْمٌر ... َأن َك َتْقِسُم َفيَء اْلُمسْ  ))المسمميف عمى مف اختاره سيدان : 
                                                           

 . ُٖٖ/ ُ( حدائؽ الحقائؽ في شرح نيج البالغة , محمد بف حسف البييقي : ُ
 .ُٕٔمبادئ العربية , رشيد الشرتكني :  (ِ

 

 
 القلب   

 الوليجة  

 المستوى الباطن

 د ــالي   

 البيعة    

 المستوى الظاىر 
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َلِئْن كَاَن ذِلَك  ِمَك...قوْ َوُأِريَقْت َعَمْيِو ِدَماُؤُىم_  ِفيمْن اعتَاَمَك ِمْن َأْعرَاِب  , َوُخُيوُلُيم ُيمْ ِرَماحُ 

 ِبْمحقِ ُدْنَياك  , َوُتْصِمحْ  َفال َتْسَتِيْن ِبحقٍّ َربٍّك,  َوَلَتِخَفن  ِعْندي ِميزاناً  ِجَدن  َلَك َعَمي  َىوانًا,َحقًا َلتَ 

   .(1)((اأْلْخَسِريَن أْعَمااًل  ِمنَ َفَتُكون ِدِينَك 

 مف ف نممسيما في النٌص المحكي , ال تصدر إالٌ يفي التيديد كالكعيد المذإٌف تمؾ الشٌدة      

, فمسألة تحقيؽ التكازف المجتمعي عف طريؽ إقرار العدالة  عليه السالمرجؿو كعمٌي بف أبي طالب 

مف األمكر التي سعى إلى تثبيت أسسيا داخؿ المجتمع , كالتفريط بيا يعني ىدـ تمؾ األسس , 

الممتزج بأسمكب الشرط أياـ خالفة عثماف , فالقسـ ذلؾ  كاف ينكر قدكىك ما ال يسمح بو , ك 

( ىما جكاب لمقسـ لتقدمو عمى  َلَتِخَفن   _ِجَدن  َلتَ الجكاب في ) يٌدالف عمى تمؾ الشٌدة بالكعيد , ك 

     الشرط .

 :حذف الجمل  _2          

مف النكع أيستعمؿ حذؼ الجمؿ كسيمة مف كسائؿ بناء جممة الحكاية المضغكطة , كىذا      

ليا عمى حذؼ الجمؿ المفيدة التي تستقؿ بنفسيا كىذا أحسف المحذكفات كأدٌ  ))يشمؿ الحذؼ 

نذكر منيا ما  كحذؼ الجمؿ غير المفيدة , كىذاف النكعاف يشمالف ضركبان عدة , (ِ)((االختصار

 كرد في حكاية نيج البالغة كىي :

                                                           
 .  ُٓٓ :( ّْ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 . ِٗٔ/ِ:  , ابف األثير( المثؿ السائرِ
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 كصكؿ بيسربجكابان عف حكاية بمغتو   )عليه السالم(قكلو ك : أ_ االكتفاء بالسبب عف المسبب      

ال مُيم  ِإن ي َقْد َمِمْمُتيْم َوَممُّوِني َوَسِئْمُتُيْم َقْد اط َمَع اْلَيَمَن...ُأْنِبئُت ُبْسرًا  )):أرطاة اليمفبف 

 .  (1)(( ِمن ي بي َشر اً   َوَأْبِدْلُيمْ ِمْنُيْم ,  َفَأْبِدْلني ِبِيْم َخْيراً ,  َوَسِئُموِني

يك ممَّيـ ف, حصكؿ الممؿ لمطرفيف , دكف ذكر المسبب  كىك في معرض الدعاء اإلماـ يذكر     

كىـ  ـ عمى الجياًد,و يريدىـ هلل بحثِّيألنٌ  (مّموه)خيانتيـ لو كرفضيـ الحؽ كالسككت عنو , ك))لػ 

 الخيانة .ذكر المسبب كىك دكف مف كىك الممؿ , فذكر السبب (ِ)(( يريدكنو ألنفًسيـ بطمًبيـ الدعة

ان عمى حكاية معاكية حيف فاضؿ بينو ردٌ  ) عليه السالم (: منو قكلو  التفضيل بعد أفعل _ب      

 رًا ِإْن ـَذَكْرَت َأمْ ـفَ  اَلٌن ؛ـاَلٌن َوفُ ـَضَل الن اِس ِفي اإِلْسالِم فُ ْـ َأن  َأفْمَت ـَوَزعَ  )): كبيف غيره مف الخمفاء 

ْن َنَقَص َلْم َيْمَحْقكَ   .  (3)(( َثْمُموُ  َتم  اْعَتَزَلَك ُكمُُّو , َواِ 

نممح لكٌننا لـ كممكاتو تكفرىٍت بأحًدىـ دكفى اآلخًر, , تتطمبي فاضالن كمفضكالن  إٌف المفاضمة     

, التي عمى ضكئيا جرت عممية  (ْ) رسالًة معاكية رٌده عمى كردىٍت فيتمؾ الخصائص , التي 

ما بيف ف , التي ذكرىا معاكية بياف تمؾ األمكرلـ يفصؿ القكؿ في اإلماـ نمحظ أٌف ؛ المفاضمة 

ذفت جمؿ كثيرة ,  َفَذَكْرَت َأْمراً ك   ِفي اإِلْسالمِ ) باإلشارة إلييا بعبارة  ) زعمت  اإلماـ كاكتفى( حي

 . أف أفضؿ الناس فالف كفالف(

                                                           
 .  ُٖ( : ِٓخ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 .َِٗ/ُشرح نيج البالغة . عباس عمي المكسكم : (ِ
 . ُّٓ: ( ِٖؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ّ
 . ُُٔ-ُُٓ/ُٓ( ظ : رسالة معاكية لإلماـ , شرح نيج البالغة , ابف أبي الحديد : ْ
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ذًؼ التي يذكريىا البالغيكف لغيًر أسباًب الحكفي الحكاية السابقة نفسيا , جاء حذؼ الجمؿ      

َوِمن ا النب يُّ َوِمْنُكْم اْلُمَكِذُب , َوِمن ا َأَسُد اهلِل َوَمْنُكْم َأَسُد اأْلَْحالِف ,  )) : عليه السالم  قكلوفي  ,منيا 

ِفي  , َوِمن ا َسّيدا أْىِل الجن ِة َوِمْنُكْم ِصْبَيُة الن ار, َومن ا َخْيُر ِنَساِء الَعاَلِميَن َوِمْنُكْم َحم اَلُة الَحَطبِ 

 . (1)(( !َكِثيٍر ِمم ا َلَنا َوَعَمْيُكْم 

كثير( يتعمؽ بمحذكؼ تقديره : ىذا في الحرؼ )في( في قكلو :)  كيرل ابف أبي الحديد أفٌ       

)في جمالن كاكتفى بعبارة   عليه السالم , فحذؼ(ِ)((كالـ داخؿ في جممة كالـ يتضمف مالنا كعميكـ 

ىذا الذم ذكرناه مف فضائًمنا قميؿ في كثير مٌما لنا مف الفضائؿ كعميكـ مف  ))أٌف  مأ ؛ (كثير

 .  تمؾ المعاني بعبارةو بميغةو مكجزةو  أكجزتف , (ّ)((الرذاًئؿ 

 :حذف الحروف _3         

 ) عليهقكلوفي حذؼ اليمزة , النصكص المحكية , مثالو في  مجيئان كىك أقؿُّ أنكاع الحذؼ       

ّذِلَك َكرَاِىيَة  َأُكل  َأم ا َقْوُلُكْم :  )):ان عمى مف اتيمو بالجبف كالٌشؾ في قتاؿ أىؿ الٌشاـ ردٌ  السالم (

ذفٍت فينا  . (ْ)(( َفَواهلل َما ُأباِلي ؛ َدَخْمُت إّلى اْلَمْوِت َأْو َخَرَج اْلَمْوُت ِإَلي  اْلُموِت ؟  استفياـ حي

 . تي كتقديره : أدخمٍ  ,(ٓ)((سكاء مكاضع حذؼ اليمزة إذا سبقت بعبارة ما أبالي كىك مف ))أداتو 

                                                           
 . ُٓٓ_ ُْٓ: ( ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 . ُِْ/ُٓ: شرح نيج البالغة , ابف أبي الحديد ( ِ
 .ِٔٓ/ْ:  لبحرانيابف ميثـ ا,  البالغةشرح نيج  (ّ
  ُُْ: ( ْٓ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ْ
 .ِِٔعراب نيج البالغة كبياف معانيو , الدكتكر زىير غازم زاىد : إ( ٓ
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ردان عمى حكاية بمغتو مف عاممو عبد اهلل بف  عليه السالم حذؼ حرؼ النداء كما في قكلوأك      

 َيِدكَ فاْرَبْع َأبا العب اِس , َرِحَمَك اهلُل ِفما َجَرى َعمى َوَقْد َبَمَغِني َتَنمُُّرك لَبِني َتِميِم ...  )) :العباس 

 .  (1)((َفِإن ا َشِريكاِن في ذلك  ِمْن َخْيٍر وشر  ِلساِنَك وَ 

( ,  اْرَبْع َأبا العب اسِ  في عبارة )كالـ اإلماـ ىنا كاقع في باب النصح كاإلرشاد ؛ لذا نممس    

ًذؼى  التي ا , لمٌ ان صكتيان ىابطان يتناسب كالمكقؼ , نغميا أبا العباس  : أم حرؼ النداء ؛منيا حي

 عليهكاليان مف قبمو , فكٌؿ حسنة أك سيئة يحدثيا في كاليتو فمو  ))كاف  ألنو؛أراد منو التميؿ كالتثبت

 .عٌبر عف ىذا المعنى بمفظ ) شريكاف ( , ف(ِ)((شركة في إحداثيا  السالم

 ر صَ ثانيًا : إيجاز القِ      

,  (ّ)((قصر الشيء قصران , خالؼ طاؿ طكالن  ))لقصر في المغة خالؼ الطكؿ يقاؿ: ا     

كعمى ىذا يككف لممعنى المغكم عالقة بالمعنى االصطالحي , الذم يشير إلى قٌمة المفظ مع بسط 

, (ْ)((تقميؿ المفظ كتكثير المعنى مف غير حذؼ )): بأٌنو  (قِْٖ)ت فقد عٌرفو الرماني, المعنى 

ق( أٌف اإليجازى ِٕٔكيرل ابف األثير)ت ,  (ٓ)((اندراج المعاني المتكاثرة تحت المفظ القميؿ  ))أك 

ىك الذم ال يمكف التعبير عف ألفاظو بألفاظ أخرل مثميا كفي عٌدتىيا , كىك أعمى ))ًر صى بالقً 

                                                           
 . ْٕٗ :( ُٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 . ّْٕ/ ْميثـ البحراني :  ( شرح نيج البالغة , ابفِ
 .  ٖٓ/ ٓ: ) قصر(  , مادة ( العيف , الفراىيدمّ
 . ُٕٓ/ُ: , أبك ىالؿ العسكرم الصناعتيف كتاب :  ظ , ٕٔ/ُ( النكت في إعجاز القرآف : ْ
 .ْٗ: , لمعمكم ( الطرازٓ
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ذا كيًجدى في كالـ البمغاء فإٌنما ي إذ  , (ُ)((كجد شاذان نادران طبقات اإليجاز مكانان كأعكزىا إمكانان, كا 

, لذا ال يحتاجي ىذا النكع مف اإليجاز إلى تقديًر  يحمؿي المفظي عمى قٌمتو معاني جٌمة بال حذؼ

كىك أكثر غمكضان  , (ِ)((يسمى إيجاز البالغة ألٌف األقدار تتفاكت فيو ))محذكؼو كيفما كاف لذلؾ 

كال تخمك الحكاية العمكية ,  في فيـً تمؾ المعانيألٌنو يحتاجي إلى طكًؿ تدبرو كتأمؿو ؛ مف الحذًؼ 

جٌمة قادرة عمى بياف األفكار لممتمقي  و اإلماـ إليصاؿ معافو ب , الذم تكسؿمف ىذا الففِّ البالغي 

جكابان عمى  ()عليه السالم , كمثالو في الحكاية قكلو بشكؿ دقيؽ كمكجز كبحسب ما يقتضيو المقاـ 

َوَزَعْمَت َأن  أْفَضَل الن اِس  )):   السالم عليهقكلو في    حكاية معاكية حيف فاضؿ بينو كبيف غيره :

, كفي ىذه العبارة  (3)(( َلَنا َبْعُد َصَناِئعُ  َوالن اُس َفإن ا َصَناِئُع َربٍَّنا , ُفالٌن...  ِفي اإلْسالِم ُفالٌن و

, كأنَّيا صدرىٍت عف كحيو  مف دقيؽ المعاني لما تكحيو مف معنى االجتباء كاالختيار كاالصطفاء

اصطنعو : اتخذه ,  ))فػ ,  (ْ)((عمى أمر الخالفة الحٌقة , كشأف الحجج اإلليٌية ))فقد اشتممت 

و كربَّاه , كعمى ىذا المعنى جاء قكلو  (ٓ)((كيقاؿ فالفه صنيعة فالف : إذا اصطنعو كأدبو كخرَّجى

, ىذا الكالـي عظيـه  ))عدُّ , كيي  (6)(( ُثم  ِجئَت َعَمى َقَدٍر َيا ُموَسى َواْصَطَنْعُتَك ِلَنْفِسي ))تعالى : 

ليس ألم أحدو عمييـ نعمة بؿ اهلل ىك المنعـ , فال كاسطة  ظاىره :, كلو معنياف  كمعناه عاؿو 

                                                           
 . ِٕٓ/ ِ:  ( المثؿ السائرُ
 .ّٖٓ: كآخراف ( عمـك البالغة . د. محمد احمد قاسـ ِ
 . ُٓٓ_ُْٓ: (  ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي  (ّ
 .ُُٓ/ُٗالخكئي :  حبيب اهلل ( منياج البراعة , ْ
 .  ُِِ-َِٗ/ٖ: , مادة ) صنع ( , ابف منظكر( لساف العرب ٓ
 .ُْ( سكرة طو : أية ٔ
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, كىذا فكؽ (ُ)(( أٌنيـ عبيده هلل كالناسي عبيدىـ باطنوبيفى اهلًل كالناًس, ك بينيـ كبينو , كىـ الكسطاءي 

يماءةه  شارةه إٌنو إكالـ البشر, كما  ٍف بمغى ىذه المرتبةه كالمنزلةي إكرامان مف اهلًل حتى اصطف كا  ه اإلى مى

أف يجعؿى  عففضالن ؟  فكيؼ يجعؿ غيره عدلو , كجعؿى الناسى صنائع لو  , كاتخذهي صنيعتىو

 منو ؟!  أفضؿ

 ؽ بألفاظ ال يمكف لغيرىا أف تنكبالخم فأباف تمؾ المنزلة التي اختصيـ اهلل بيا عمى جميع    

 . البالغًة كالبياًف  كىذا أعمى مراتًب اإليجاًز كغاية,  عنيا

َوَمْن َخَذَلُو ال َيْسَتِطيُع أْن َيُقوَل : َنَصَرُه  ))في معنى قتؿ عثماف : (السالم عليه)نظير ذلؾ قكلو   

 . (2)((َوَجزِْعُتْم َفَأَسَأُتْم اْلَجَزَع ْأَثَر َفَأَساَء اأْلَثـََرَة , اْستَ  ِمْن ىو َخْيٌر ِمن ي . َوَأنا َجاِمٌع َلُكْم َأْمَرُه ,

نمحظ في النص المحكي أٌف اإلماـ أكجز بعبارتيف قصيرتيف الكضع العاـ الذم كاف قائمان بيف    

, فمف المعركؼ أٌف خالفة عثماف شيدت اضطرابان كبيران بسبب عثماف أياـ خالفتو كبيف الناس 

 كانت استئثاره بالحكـ كما خٌمفو ىذه االستئثار مف أثار سمبية انعكست عمى كاقع الحياة سكاء أ

االجتماعية أك االقتصادية أك السياسية , فتردم تمؾ األكضاع دفع الناس إلى الجزع كالثكرة ضده 

َوَجزِْعُتْم َفَأَسَأُتْم ْأَثَر َفَأَساَء اأْلَثـََرَة , اْستَ , حتى كصؿ األمر إلى قتمو , فأكجز اإلماـ في قكلو )

 . ( حاؿ االضطراب كأسبابو كنتائجو  اْلَجَزعَ 

           

                                                           
 .ُِِ/ُٓ:  ( شرح نيج البالغةُ
 . ُٗ( : َّ, ـ )  السالم() عليه نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
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 : بناء الجممة القصيرة  لثاثا       

لى ىذا أشار مف مسندو كمسندو إلي رنا مسبقا أٌف الجممة تركيب مككفذك       و , كا 

ىذا بابي المسنًد كالمسنًد إليو كىما ما ال ييغني أحدىا عف اآلخر كال يىًجدُّ  )) ق( :ُٖٓسيبكيو)ت

ـي منو بٌدان   ىك )), كىذاًف العنصراًف ال غنى ليما عف  عنصر ثالث كىك اإلسناد  (ُ)((المتكم

قصر أ, ككمما كاف ىذا التركيب الجممي  (ِ)(( عممية ذىنية تعمؿ عمى ربط المسند بالمسند إليو

عمى الجمؿ القصيرة المكثفة  يـ الذم جاء في أغمب آياتو مبنٌيان كاف أبمغى , بدليؿ القرآف الكر كٌمما 

 )) , لػ أنتيج أمير المؤمنيف ىذا األسمكب القرآني في ىذا البناء , كقد عميقة الدالالتالمعاني كال

تفجير طاقات المغة الكامنة فييا عمى اختالؼ مستكياتيا البنائية في مجاؿ نظـ الجممة لإلحاطة 

بالمعاني ذات جرس يضفي عمى اختالؼ تمؾ المستكيات مثقمة  , فكانت جمميو( ّ)(( بالمعنى

لضخ المعاني الكثيرة في ىذا  كسائؿعد الداللة , كىناؾ عمييا مزيدان مف الحيكية كالرشاقة كبي 

, كعمى الرغـ مف قٌمتيا إال أٌنيا أسيمت في بناء الحكاية المكجزة التركيب الجممي القصير 

 نذكرىا عمى  الشكؿ اآلتي : س

حيف نتحدث عف التقديـ كالتأخير فنحف نتحدث عف تغير : _ أسموب التقديم والتأخير1    

ال يردي اعتباطا في نظـ  ))عناصر الجممة بتقديـ ما حقو التأخير كتأخير ما حقو التقديـ كىذا 

ٌنما يككف عمالن مقصك  , كقد (ْ)((يقتضيو غرض بالغي أك داعو مف دكاعييادان الكالـ كتأليفو , كا 

                                                           
 ُِٔ/ْلممبرد :, : المقتضب  ظ,   ِّ/ُ: ( الكتاب 1
 .ُّ: , ميدم المخزكمي ( في النحك العربي نقد كتكجيو ِ
 .ِٗ:عباس عمي حسيف الفحاـ ( األثر القرآني في نيج البالغة . د. ّ
 .ُّٔ:  عبد العزيز عتيؽ عمـ المعاني , (ْ
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بابه  )):فردكا ليا أبكابا خاصة , كقد كًصؼى بأٌنو يف كالبالغييف كأنالت ىذه الظاىرة اىتماـ النحكي

ال تتميزي بحتميةو  ))الجمؿ إٌف , ( ُ)((كثيري الفكائًد , جُـّ  المحاسف, كاسعي التصرُّؼ , بعيدي الغاية

تىبان تيحفىظي بالنسبة ليذه األجزاء , كأف العدكؿ عف  في ترتيبو أجزاًئيا كبرغـ ذلؾ ترؾ لنا النحك ري

لذا ما نممسو في  , (ِ)((ىذه الرُّتًب يمثؿي نكعان مف الخركج عف المغة الٌنفعية إلى المغة اإلبداعية

 ةو حيٌ  ة اإلبداع في إنتاج جمؿو لمجممة يمثؿ قمٌ المألكفة  مف خركج عف تمؾ الحدكد صِّ العمكمالن

في تقديـ المسند إليو , كما د مف تقديـ كتأخير في الحكاية ىك مفعمة بالمعنى , فمف قبيؿ ما كر 

... َفَعَمى َتُقوُلوَن: َعميُّ َيْكِذبُ َبَمَغني َأن ُكْم  )): ان عمى حكاية مف اتيمو بالكذب ردٌ  ) عليه السالم( قكلو

إال  ,(  عميُّ  ) يكذبُ  أف يتقدـ المسند ألصؿاف, ( 3)((َعَمى َنِبي ِو؟  َأمَأْكِذُب ؟ َأَعَمى اهلِل ؟...َمْن 

( المسند إليو إٌف المقاـ أقتضى تقديـ يشدُّ المتمقي  كالبدء بوختصاصو باالىتماـ , ال ؛ )عميُّ

ـٌ  , لما بعد المسند إليو ,كيثير انتباىو  َعَمى  َأمَفَعَمى َمْن َأْكِذُب ؟ َأَعَمى اهلِل ؟  أردفو بقكلو ) ث

 ( نفيان لمكذب عنو , إذ ال يجتمع اإليماف باهلل كالتصديؽ بالنبيِّ مع الكذب .؟ َنِبي وِ 

فإْن َأَبْيُتْم ِإاّل أْن  ))عمى حكاية مف اتيمو بالٌضالؿ مف الخكارج :  رٌدان  ) عليه السالم( كذلؾ قكلو   

ا اْلُقرآَن , َفتَاىا َعْنُو , َوَتَرَكا اْلحق  َوُىَما َيَتَعد يَ  َأال  َأَخْذنا َعَمْيِيَما ُت ... مْ َأن ي أْخَطأُت َوَضمَ َتْزُعُموا 

الضمير ) ىما ( عمى المسند الفعمي , أباف حقيقة إٌف  عليه السالمكفي تقديمو  . (4)((ُيْبِصراِنِو 

                                                           
 .ٖٓ: , عبد القاىر الجرجاني ( دالئؿ اإلعجاز ُ
 .ِّٗ: ( البالغة كاألسمكبية , محمد عبد المطمبِ
 . ُِٓ: (َٕ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ّ
 . ِْٔ_ ِْْ( : ُِٕ,  ـ )  المصدر نفسو ( ْ
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بياف تمؾ  ك, منيما , كليس جيال عدكؿ الحكميف عف الحٌؽ كميميما عنو كاف مع عمميما بو 

 لكال ىذا التقديـ .ال يتأتى الحقيقة 

فيو ِفي َيَدْيِو , َيْرِوِيو  )) :حكاية عٌمف سمع حديثان عف النبيِّ فكىـ فيو  عليه السالم كقكلو     

َسِمْعُتُو ِمْن َرُسوِل اهلل_صّمى اهلُل َعَمْيو َوآِلِو َوَسم َم_ َفَمو َعِمَم الُمْسِمُمون أَنا َوَيْعَمُل ِبِو . َوَيُقوُل:  

 .(1)(( َأن ُو َوِىَم ِفيو َلْم َيْقَبُموه

عمى المسند إليو كاقتصاره ) سمعتو(  الفعمي أفاد تخصيص المسند ) أنا ( فتقديـ المسند إليو    

 . ما سمعو مف النبي سمعو منو مباشرة كعمؿ بو دكف التنٌبو إلى الكىـ فيو أم كؿٌ  ؛ عميو

عمى حكاية معاكية حيف  رٌدان    عليه السالم  كقد يتقدـ المسند عمى المسند إليو كما في قكلو      

َوِمّنا َأَسُد اهلِل  ُفالٌن... َوَزَعْمَت َأن  أْفَضَل الن اِس ِفي اإلْسالِم ُفالٌن و)) :فاضؿ بينو كبيف غيره 

, َوِمّنا َخْيُر ِنَساِء ِصْبَيُة الن ارِ َوِمْنُكْم  َوِمْنُكْم َأَسُد األْحاَلِف , َوِمّنا َسيٍّدا َشَباِب َأْىِل الَجن ِة ,

 .(2)(( َحم اَلُة الَحَطبِ  الَعالِميَن , َوِمْنُكم

ألىميتو كألٌف اإلماـ في معرض بياف أفضميتيـ عمى غيرىـ كعدـ تساكم  ( منَّا )فتقدـ المسند   

 .دكف غيرىـ بتمؾ الفضائؿ قدـ المسند ليدلؿ عمى ذلؾ الفضؿ  كالختصاصيـالطرفيف , 

                                                           
 . ّْٓ :( َُِـ ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 . ُٓٓ_ ُْٓ( : ِٖؾ )  ,المصدر نفسو ( ِ
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 َلَقْد َقاَل  )):عمى حكاية عمرك بف العاص حيف زعـ أف فيو دعابة  رٌدان  )عليه السالم( كمثمو قكلو     

  . (1)(( َيْكِذبُ َأَما _ َوَشرُّ الَقوِل الَكِذُب_ َأّنو لَيُقوُل فَ  َوَنَطَق آِثما .َباِطال, 

نمحظ في النٌص المحكي تتابع التككيد عمى أٌف ما يقكلو عمرك بف العاص كذبان محضان ,       

دليالن عمى بطالف فمك اكتفى اإلماـ بعبارة ) قاؿى باًطالن ( كاتبعيا بعبارة ) ليقكؿ فيكًذبي ( لكاف 

ـٌ  قكلو , لكٌف اإلماـ فصؿ بيف العبارتيف بالجممة االعتراضية , التي ييؤتى بيا أصال لمتككيد , ث

 مف الكذب  ( تحذيران الَكِذبُ )  إليو عمى المسند( َوَشرُّ الَقوِل ) قٌدـ داخؿ الجممة االعتراضية المسند

, الذم كاف  التشديد بالتككيد لكال ىذا التقديـ ىذاليتحقؽ , فكاف تككيدان يستبطف تككيدان , كلـ يكف 

 .  النفسً عمى  هكتأثير  كقعو لو

عمى حكاية قريش حيف  رٌدان  عليه السالمكما في قكلو عمى المسند إليو , كقد يقدـ المسند لمتعجب    

َرُجٌل ُشَجاٌع , لكن ال حت ى َقاَلْت ُقَرْيٌش : ِإن  ابن أبي َطالٍب  )): بالحرب  عمـ لو  قالكا إٌف ال

 . (ِ)((َقامًا ِمْني...مُ  هلِل أُبوُىْم! َوَىْل أَحٌد ِمْنُيْم أَشدُّ َليا ِمرَاسًا , وَأْقَدُم ِفييا . ِعْمَم َلُو باْلَحْربِ 

عليه   , كفي قكلومف التعجب  ينتفي الغرض( ,  هلِل أُبوُىمْ في قكلو )ففي تأخير المسند ) هلل(      

َقاَتمـــَُكْم اهلُل ! َعَمى َمْن ... َبَمَغني َأن ُكْم َتُقوُلوَن: َعميُّ َيْكِذبُ )): ردان عمى مف اتيمو بالكذب  السالم

  فالغاية مف التقديـ ىك التعجيؿ بما يسكء كالذم أفاده أسمكب الدعاء ) قاتمكـ اهلل ( .  ,(ّ)(( أْكِذبُ 

                                                           
 . ُْٔ( : ّٖ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ُ
 . ٕٖ: ( ِٕالمصدر نفسو , خ ) ( ِ
 . ُِٓ: (  َٕ, ـ ) المصدر نفسو  (ّ
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فتقديمو أكلى مف تأخيره , , مقصكدان بو اإلثبات ذا كاف الكالـ إ ))كقد يتقدـ الظرؼ       

 رٌدان  عليه السالم كما في قكلو (ُ)((إلى صاحب الظرؼ دكف غيره  هكفائدتو إسناد الكالـ الكاقع بعد

ن  ُدْنَياُكْم ِعْنِدي ألْىَوُن َفَقاَل: اَل َذا َوال َذاَك , َوَلِكن يا َىد يٌة .  )):بيدية  جاءهعمى حكاية مف  َوا 

ؿ رجالو إلى ان عمى حكاية بمغتو مف تسمٌ ردٌ   عليه السالم  كقكلو, (2)((ِمْن َوَرَقٍة ِفي َفِم َجرَاَدٍة َتْقَضُمَيا.

َنا ِفي َوَعِمُموا أن  الن اَس ِعْندَ  ... َبَمَغِني َأن  ِرَجااًل ِمم ن ِقَبَمك , َيَتَسم ُموَن ِإلى َمَعاِويةَ  : ))معاكية 

 .  (ّ)(( ُأْسَوةٌ  الحقٍّ 

الزىد في ))أفاد إثبات حكـ  :األول, ففي  (إفٌ )ففي النصيف تقدـ الظرؼ عمى خبر       

إثبات صفة العدؿ  ني:الثاالتي جعميا اقؿَّ كأحقر مف كرقة في فـ الجراًد , كفي  ,(ْ)((الدنيا

كقصرىا بيـ كأفَّ الناسى متساككف عندىـ في الحؽَّ عمى خالؼ غيرىـ , ممف ىرب لمعاكية 

 طمعا بالدنيا.

 عمىان عمى حكاية مف اتيمو بالحرص ردٌ  ) عليه السالم ( كذلؾ كرد تقديـ شبو الجممة كما في قكلو  

ػ كالمقصكد ب . (ٓ)(( َأِبي َطاِلٍب َلَحِريٌص  ْمِر يا ْبنَ َوَقْد َقَاَل َقاِئٌل : ِإن ك َعَمى ىذا األَ  )):الخالفة 

أٌنو األقرب  يـى بحرصو عمييا عممان فقد أيتً  , محؿ اإلنكار كالتعجب ـ ؛ ككنوكقيدٌ الخالفة  (األمر)

                                                           
 . ُِٕ/ِ:  , ابف األثير ( المثؿ السائرُ
 . ِْٔ: ( ِِّ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
 . ُٕٔ( : َٕالمصدر نفسو , ؾ ) ( ّ
 .َُُ/ْميثـ البحراني ابف شرح نيج البالغة ,  (ْ
 . ِّٕ_ ِّٔ: ( ُِٕ, خ ) ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ٓ
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أف ييعٌيرى األقرب بالحرص حرص عمى ىذا األمر كأبعد, ليس لو أككؿ مف كاف  ))منيا كاألخص 

كسيمة لتكضيح مف ىذا التقديـ اإلماـ ذ اتخكما , فالتقديـ ىنا جاء لبياف أىمية الخالفة ,  (ُ)((بيا

 .  لو حٌؽ المطالبة بيا مف 

َأم ا َقْوُلُكْم :  )):عمى مف اتيمو بالجبف كالٌشؾ في قتاؿ  أىؿ الٌشاـ  رٌدان  (عليه السالم)  كذلؾ قكلو    

َوَأنا َأْطَمُع أْن َتْمَحَق ِبي َطاِئَفٌة َفَتْيَتدي  َفواهلِل َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيومًا ِإال   َشك ا في أْىِل الش اِم !

غيره دكف  عليه السالملتقصر اليداية بو ) طائفة ( عمى الفاعؿ )بي ( الجممة فتقدمت شبو . (2)((بي

بما يدؿُّ عمى ٌأٌنو يمثؿي الحؽَّ دكف سكاه , كأخرت مرة ثانية لككنيا متعمقة بالطرؼ الثاني فميـ إذا 

 عرفكا الحؽ كطريؽ اليداية أف يتبعكه أك يخالفكه . 

عمى حكاية مف يزعمكف قتاؿ العدك في  رٌدان  (عليه السالم)  كقد يككف التقديـ بالنفي كما في قكلو    

ْيَم الذ ِليُل , وَ اَل َيمْ َتُقوُلوَن في اْلَمَجاِلِس : َكْيَت َوَكْيَت ...  )): مجالسيـ   ِإال   اَل ُيْدَرَك الحقُّ َنُع الض 

, كقيًدـ  فتقدمت أداة النفي لتدؿ عمى نفي المنع بشكؿ عاـ كأف لـ يحصؿ الضيـ (ّ)(( بالجدٍّ 

 المفعكؿ عمى فاعمو لككنو دائرة الكالـ تدكر حكلو , فالذليؿ لما فيو مف ضعؼو كميانةو ال 

,  (ْ)((تنبيو ليـ لقبح الذؿ ليفيئككا إلى فضيمة الشجاعة ))يستطيع دفع ما يقع عميو مف ذؿٍّ , كىك

                                                           
 .ُِْ/ّميثـ البحراني :ابف ( شرح نيج البالغة , ُ
 .  ُُْ :( ْٓ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
 . ِٔ: (  ٓالمصدر نفسو , ـ ) ( ّ
 .ٕٓ/ِميثـ البحراني: ابف ( شرح نيج البالغة , ْ
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يؤثر ذلؾ عمى المعنى النظـ , ككيؼ  ما ترتب عمى التقديـ كالتأخير يينٌبو إلى عظيـ شأف )) أف

 . , كجعؿى الجمؿ تكحي بأكثر مما لك كانت منتظمة حسب نظاميا المكضكع ليا (ُ)((تأثيران بالغان 

  القصر _ أسموب2         

تخصيص شيءو بشيءو أك أمره  ))الذم عرَّفو عمماء المعاني بأٌنو: البالغية ىك أحد أساليب      

ألٌنو  ؛ أٌنو تأكيده فكؽ تأكيد))ذلؾ  أىمية بالغية كبيرة, كلمقصًر (ِ)((بآخر بطريؽ مخصكص

ما كلمقصر طرؽ متعددة  ,(ّ)((, فيك تركيزه شديده في األسمكب يضغط جممتيف في جممة كاحدة

يمفت االنتباه في بعض تمؾ الطرؽ أٌنيا تارة تككف كسيمة في بناء حكاية مكجزة , كتارة كسيمة في 

حو في بعض المكاضع مف فرصة في إطالة الجممة , شأنيا في بناء الحكاية المفصمة لما تمن

 منيا: ذلؾ شأف الجممة الشرطية , 

 واالستثناء أ _ النفي       

, كيككف أٌما بػ) ال ( أك ) ما( كىك مف األساليب التي قٌؿ مجيئيا في الحكاية المكجزة          

عليه )  , قكلوكال يككف ذلؾ إال في االستثناء المنقطع , كمثاؿ ما جاء منو في الحكاية المكجزة 

 َوَلِكن  ىُؤاَلء َنَعْم ِإنٍّو ال ُحْكَم ِإال  هلل ,  )):حيف قالكا ال حكـ إاٌل هلل ان عمى حكاية الخكارج ردٌ  (السالم

                                                           
 . ُُّ: , محمد عبد المطمب البالغة كاألسمكبية ( 1
 .ُُٓ: , عبد العزيز عتيؽ( عمـ المعاني ِ
 .ٗ, د. صباح عبيد :  ( أساليب القصر في القرآف الكريـ كأسرارىا البالغيةّ
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ن ُو اَل ُبد  ِلمن اِس ِمْن َأِميٍر َبر  َأْو َفاِجرٍ  ,َيُقوُلوَن: اَل ِإْمَرَة   . (ُ)(( َواِ 

نفى الحكـ لغير اهلل كأثبتو  ) عليه السالم(نقميما اإلماـ , فيك المتيف إٌف الفرؽ كاضحه بيف العبارتيف    

اإلمرة فجائز أف تككف لغير اهلل كىذا ما نفاه هلل , كىذا ما دلت عميو أداة االستثناء ) إاٌل (  , أٌما 

ن ُو اَل ُبد  ِلمن اِس ِمْن َأِميٍر َبر  َأْو َفاِجرٍ الخكارج , فردَّ اإلماـ قكليـ , بقكلو ) (, إذ ال بٌد مف كجكد  َواِ 

 ال تستقيـ أمكر الناس مف دكف قيادة أك رئاسة .أمير , ف

اْلَمَجاِلِس  َتُقوَلوَن ِفي )) :عمكف في مجالسيـ قتاؿ العدكز ان عمى حكاية مف يردٌ  كمثمو قكلو      

جاء النفي  ,(ِ)(( َواَل ُيْدَرُك اَلْحقُّ ِإال  ِباْلِجدٍّ. ...: ِحيدي َحَياِد ِإذا َجاَء اْلِقتَاُل ُقْمُتمْ , فَ : َكْيَت َوَكْيتَ 

فنفى اإلماـ أدراؾ  , أم الحاؿ كاالستقباؿ فيشمؿ كؿ زماف ؛ )ال( كىي تدؿ عمى مطمؽ النفي ػب

ٌنما باالجتياد ,  ذي بالتقاعس كالتخاذؿؤخى الحؽَّ بكؿ كقتو ال يي الحٌؽ إال عف طريؽ الجٌد , ف كا 

 . كالسعي

 ) إّنما(  بـ_ القصر ب      

,  (ّ)((يء لخبرو ال يجيمو المخاطب , كال يدفع صحتو , أك لما ينٌزؿ ىذه المنزلة تج ))كىي      

فتستعمؿ إلثبات ما بعدىا كنفي ما سكاىا , فتمتقي مع أسمكب النفي كاالستثناء بيذه الخصيصة , 

كقكتيا كداللتيا , ال تككف أال في المكاقؼ اليادئة الناعمة دكف بجرسيا كغنتيا  ))إٌنما كاألداة 

جمبة أك ثكرة , إٌنيا تتصدر الحقائؽ كاألفكار كالمشاعر كالمكاقؼ , تبعث فييا حياة جديدة 
                                                           

 . َُِ( : َْ, ـ )  ) عليه السالم(نيج البالغة ,  اإلماـ عمي ( ُ
 .  َٗ: ( ِٗ, خ ) المصدر نفسو ( ِ
 ِِِ( دالئؿ اإلعجاز , عبد القاىر الجرجاني : ّ
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 , كقد كردت ) إٌنما ( في الحكاية العمكية في مكاضع (ُ)((كتسكقيا إلى الٌنفس المتمقية سكقان ىادئان 

 سائؿ , تارة لإليجاز , كتارة لمتفصيؿ , فمجيئيا لإليجاز كاف في مكضع كاحد ىككانت كبقية الك 

َعَرْفُت َأن  َمَعاِوَيَة َكَتَب َوَقْد  )): حيف بمغو استمالة معاكية لعاممو زياد ابف أبيو  (عليه السالم)قكلو 

 .  ( ِ)(( ا ىو الشٍّْيَطانُ َفاْحـَذْرُه , َفِإن مَ ِإلْيَك َيْستَـِزلُّ لُـب ـَك , ّوَيْستـَِفـلُّ َغْرَبــَك , 

القصر كسيمة كاضحة لحمؿ عاممو عمى  عليه السالمنمحظ في النٌص المحكي , اتخاذ اإلماـ     

( إلعطاء صكرة دقيقة  ا ىو الشٍّْيَطانُ َفِإن مَ الحذر مف االغترار بكالـ معاكية , فجاء قكلو ) 

لمعاكية , ال يمكف أف تظير بيذا الشكؿ مف الدقة لكال القصر , إذ قصر صفة الكسكسة 

عليه )قكلو  متعددة منياالمختصة بالشيطاف  فيو , كىك مف باب قصر الصفة عمى المكصكؼ . 

وَن ِإلى َمَعاِوَيَة , َفاَل ِقَبـَمَك َيَتَسم مُ ْن ْد َبَمَغِني َأن  ِرَجااًل ِمم  َفقَ  )) ردان عمى حكاية بمغتو :  (السالم

 . (3)((ُدْنيا  ِإن ما ُىْم َأْىلُ ...فَ ِدِىمْ ْم , َوَيْذَىُب َعْنَك ِمْن َمدَ تََأَسْف َعَمى َما َيُفوُتَك ِمْن َعَدِدىِ 

يف يبيف اإلماـ في النٌص المحكي حاؿ مف تعمؽ بالدنيا كممذاتيا , كترؾ اآلخرة ألجميا , ح     

إٌنيـ لـ يمتحقكا بمعاكية إال  عليه السالمبمغتو حكاية عف التحاؽ بعض الرجاؿ بمعاكية , فأكضح 

( لبياف ِإن ما ُىْم َأْىُل ُدْنيافَ لطمب ما بيده كنيؿ المنافع الدنيكية , لذا جاءت أداة القصر في قكلو )

 عمى اآلخرة . ىذه الحقيقة , إذ إٌنيـ عرفكا الحؽ ككعكه , لكنيـ آثركا الدنيا 

                                                           
 . ُِٖ( أساليب القصر في القرآف الكريـ كأسرارىا , د. صباح عبيد : ُ
 . ِٓٓ:  ( ْْ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج البالغة , اإلماـ عمي ( ِ
 . ُٕٔ( : َٕ, ؾ )  المصدر نفسو ( ّ
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كىك مف جممة ما ردَّ بو عمى حكاية بمغتو عف عاممو حيف ديعي إلى  (عليه السالم)نظيره قكلو   

َبْصَرِة َدَعاَك إلى َمْأُدبٍة الْ َأْىِل ِة َغِني َأن  َرُجاًل ِمْن ِفَتيَ َفَقد َبمَ : (1)َأم ا َبْعُد , يا ْبَن ُحنيفٍ  ))مأدبة 

ن َما ِىي َنْفِسي َأُروُضَيا ِبالت ْقوى َفَأْسَرْعَت ِإلْيَيا ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلواُن , َوتُـْنـَقُل إلْيَك اْلِجَفاُن  ... َواِ 

 .  (2)((ِلتَأِتي َيْوَم اْلَخْوِف اأْلَْكَبِر 

, كىذا يتطمب أخراج  جل وعاللٌما كانت الغاية األسمى عند اإلماـ تتمثؿ بالكصكؿ لمحؽِّ      

اإلنساف الدنيا مف قمبو , فال يتعمؽ بغير اهلل , كليس مف كسيمة لذلؾ إال بتركيض النفس بالتقكل 

صيانة الٌنفس عٌما تستحؽ بو  )), كخٌص التقكل بالذكر , كقصر الرياضة عمييا ؛ ألٌف فييا 

مبسو كمأكمو فيك عمؿ يعممو , كبحصكؿ التقكل يتحصؿ اإليماف , أٌما اقتصاده في م(ّ)((العقكبة

هلل تعالى حتى ال يتعمؽ بالدنيا كمٌمذاتيا , كىك ما يتعارض مع التقكل , كبذلؾ يحصؿ لو اآلماف 

 يـك القيامة .

ككسائؿ متعددة أسيمت في إخراج الحكاية  عناصرنمحظ مف السابؽ ذكره أٌف ىناؾ  إذان     

أكبر مف  الحذؼ كالقصر , ككاف لمحذؼ حضكر, منيا اإليجاز بأسمكبيو : كجزة العمكية الم

كالتأخير الذم كاف لو  التقديـشمؿ أسمكب : الذم الًقصر , كذلؾ أسمكب بناء الجممة القصيرة  

عمى  ,بػ ) إٌنما(  النفي كاالستثناء , كالقصرأسمكب الذم شمؿ :  القصركأسمكب , ظيكر كبير

عممت تمؾ الكسائؿ  فكؿٌ  ما في بناء الحكاية , إاٌل إٌنيما أسي الرغـ مف قٌمو حضكر األخيريف ,
                                                           

ابف كىب بف عيكيـ بف ثعمبة بف الحارث بف مجدعة بف عمرك بف حنش بف عكؼ بف عمرك بف عكؼ ( ُ
 . َّٕ/ ِاألنصارم , سير أعالـ النبالء , اإلماـ احمد بف عثماف الذىبي : 

 . ٓٓٓ_ ّٓٓ( : ْٓ( المصدر نفسو , ؾ ) ِ
  ٖٔ( التعريفات , الشريؼ الجرجاني : ّ
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الداللة , , عميقة بييكميةو مكجزة  أخرجتياالحكاية بما تممكو مف قدرات تعبيرية ,  إيجاز عمى 

  المعاني , تكحي بقدرةو فذةو , كتمٌكٌف عاؿو .رة غزي



 ً ـانـل الث  ـالفص       
                     فً الحكاٌة  التصوٌر البٌانًبالغة      

 بناء الصورة الفنٌة    

  بالغة الحكاٌة فً التصوٌر التشبٌهً المقارن المبحث األول : 

 التمثيلي  المركب أو لتشبيهبالغة ا_ 2           التشبيه البليغ بالغة _ 1     

 بالغة الحكاٌة فً التكثٌف االستعاريالمبحث الثانً: 

 التصوير باالستعارة المكنية _ 1   

 _ التصوير باالستعارة التصريحية 2   

    _ التصوير باالستعارة المرّشحة3   

  بالغة التصوٌر فً الحكاٌة المتوارٌة المبحث الثالث:

 حكاٌة الكناٌة بحسب صورة المكنى عنه أوال: 

 صورة الكناية عن صفة  .  _1   

 _  صورة الكناية عن موصوف 2   

  _ صورة الكناية عن  نسبة 3   

 ثانٌا: حكاٌة الكناٌة بحسب الوسائط والسٌاق :   

 صورة التعريض . _1   

  صورة اإليماء واإلشارة .   _2   

 _ صورة  الرمز3   
 

                           



ُٖ 
 التشبييي المقارف  بالغة الحكاية في التصكير /ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثٌاني  فصؿال
 بناء الصورة الفنية        

شٌكمت الصكرة محكران ميمان , دارت حكلو الدراسات النقدية القديمة منيا كالحديثة , كعمى        

؛ لذا بقي مصطمح ٌنيا لـ تقؼ عمى ماىية الصكرة كحدكدىا أالرغـ مف كثرة الدراسات , إال 

لو ؛ ألٌف عممية خمؽ صكرة فنية يرتبط  ان رحبان , كما كيصعب كضع تعريؼو محددو الصكرة  شاسع

, كالحديث عف ( ُ), كاإلبداع مسألة متغيرة خاضعة لطبيعة الفرد كطاقتو كمكىبتو نفسوباإلبداع 

ىك قكة )) الصكرة يرتبط بشكؿ مباشر بالحديث عف الخياؿ , الذم ييعٌد األساس في تشٌكميا فػ 

تتجمى قدرتو في إيجاد التناغـ كالتكافؽ بيف  )), فالصكرة كليدة الخياؿ الذم  (ِ)((داخمية نفسٌية 

عادة بن (ّ)((العناصر المتباعدة كالمتنافرة  ائو ؛ بغية اكتشاؼ العالقات , أك ىدـ ماىك مكجكد كا 

, كال غنى لمخياؿ عف الكممة , فمف غير الممكف معرفة األفكار التي  (ْ)الرابطة بيف الظكاىر

 يي, ف( ٓ)((عممية رسـ قكامو الكممات ))بعضيـ  ؛ لذا تعني عندتجكؿ في عقؿ المبدع مف دكنيا 

خاصة في ىيئة ما , يمكف تشكيؿ لغكم خاص ييجٌسد مضمكف تجربة المتكمـ , كرؤيتو ال ))

, فاالستعماؿ المغكم مرتبط بمكىبة المتكمـ كقدرتو عمى  (ٔ)((استحضارىا كتمٌثميا في الذىف 

                                                           
 . ُٗ( ظ : الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث : بشرل مكسى صالح : ُ
 . ّٕ( الخياؿ أداة اإلبداع , الحسيف الحايؿ : ِ
 . ُّ( الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي , جابر عصفكر : ّ
, جامعة تممساف , صباح لخضارم ) بحث منشكر ( , مجمة فكر . ظ : الصكرة الشعرية كحسٌية اإلدراؾ , د ( ْ

 . ٖٔ_ٖٓ, ص:  الجزائر
 . ُِ( الصكرة الشعرية , سيسؿ دم لكيس : ٓ
( الصكرة الشعرية مفيكميا كتقنياتيا في النٌص الشعرم , عادؿ بشير الصاكم ) بحث منشكر( , الجامعة ٔ

 . َِٔ,ص : ِٔاألسمرية , عدد 
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يككف فاختيار األلفاظ ككيفية صياغتيا لتكليد معاني جديدة , كتشٌكؿ العاطفة ركيزة ميمة أيضان , 

: مكسيقي ييعيف في قكًة العاطفة كسرعة  والثّاني: معنكم عاطفي ,  احدىماتأثيراف :  ))لمصكرة 

أديب عف آخر , بو مٌيز ت, كىذا ما ي (ُ)((تأثيرىا, كىذا ما يسمى بالنظـ , أك جماؿ األسمكب 

يتكسؿ بكؿِّ أدكات اإلبالغ محاكيان مكضكعان ما عمى حقيقتو , كقاصدان الفيـ  ))منيما  فكؿ  

, فإذا كانت الصكرة تشكيالن فنيان  (ِ)((الصكرة الفنيةكاإلفياـ ال غيرىا , لتككف ىذه األدكات منابع 

قائمان عمى المغة كالخياؿ كالعاطفة , التي تتكقؼ كمَّيا عمى مبدعو متمكفو مف بناء صكرة فنية 

ترتبط ارتباطان كبيران بعممية التصكير , سكاء كاف  ))حاممة لمقيـ الجمالية , تمؾ القيـ التي 

لى ىذا إ, ف (ّ)((, أك عقميان  التصكير بصريان , أك ذىنيان  ف تمؾ األسس ليا مع عميٍّ ممتقى , كا 

كلمذكؽ األدبي أك الذكؽ الفني ممتقى بسيرتو كممتقى الًفكر كالخياؿ )) يشير العقاد بقكلو : 

كالعاطفة ؛ ألٌنو رضكاف اهلل عميو كاف أديبان بميغان لو نيجه مف األدب كالبالغة , يقتدم بو المقتدكف 

مف الذكؽ المطبكع يحمده المتذكقكف ... فيك الحكيـ األديب , كالخطيب المبيف, , كقسط 

؛ لذا نممس في  (ْ)((كالمنشيء الذم يتصؿ إنشاؤه بالعربية ما اتصمت آيات الناثريف كالناظميف

النصكص العمكية كالسٌيما الحكائية , بالغةى كممةو , كسعةى خياؿو , كبراعة تصكيرو , كصدؽ 

 رت الصكرة الحكائية كشحنتيا قكةن , صكرة قد تيقدـ بكممة , أك جممة فتعكس أكثر ما مشاعرو , أطٌ 

                                                           
 . ِْْ( أصكؿ النقد األدبي , احمد الشايب : ُ
اآلداب  ( الصكرة الشعرية بيف التشكيؿ الجمالي إلى جماليات التخٌيؿ , ابتساـ دىينة ) بحث منشكر( , كميةِ

 . ِّٔ, ص:  َُكالمغات , الجزائر, عدد: 
 . ُُْ( الخطاب في نيج البالغة , عبد الحسيف العمرم : ّ
 . ٕ: ( عبقرية اإلماـ عمي ْ
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 مكجكد في العالـ الخارجي . 

خراجيا , ئيا ؼ في بنات تيكظَّ اأدك  كالصكرة الفنية تحتاج إلى    التشبييات كاالستعارات كتشٌكؿ كا 

كالكنايات كسائؿ لبناء صكرة قادرة عمى ترجمة األفكار ترجمة دقيقة  , تتجاكز حدكد البنية 

السٌيما تمؾ المككنة مف جزئيات ك المفظية إلى رسـً مشاىدى حيةو , يتذكقيا المتمقي كيتفاعؿ معيا , 

ألجزاء , كىذا ما ىي عميو , فتالمس خيالو كتجعمو يبحث عف تمؾ العالقات الرابطة بيف ا

أسيمت في تككيف تمؾ  لذا عنى ىذا الفصؿ ببياف تمؾ الكسائؿ التي ؛الصكر الحكائية العمكية 

بالغتيا , كخيصص ىذا المبحث لتسميط الضكء عمى أكلى تمكـ الكسائؿ البيانية ,  الصكر كدراسة

كمنيج الدراسة اية العمكية , الذم كاف األقؿ حضكران في الحككىك التصكير التشبييي المقارف , 

 ؛ لكف ككنو يشٌكؿ حجر األساس في البناء الصكرمظيكران البالغية  كسائؿيقتضي البدء بأكثر ال

 . منو البدء  أف يككفإلى , اقتضت الحاجة 

 : بالغة الحكاية في التصوير التشبييي المقارن  أولً      

التشبيو ففه بالغيه بيانيه قائـ عمى عقد مقارنة بيف صكرتيف , شغؿ مساحةن كاسعةن في      

الدراساًت البالغية قديمان كحديثان , إذ إٌف ميمة البياف الكشؼ كاإلبانة عف المعاني , متخذان كسائؿ 

فو متعددة في عممية الكشؼ ىذه , أكليا بؿ كاألساس فييا ىك التشبيو , إذ إلى جنب ما يضي

يضاح , فيك أيضان لو قدرةه عمى إخراج المعاني  التشبيو عمى الكالـ مف بياء كركنؽ كجماؿ , كا 

الخفية إلى العمف , كتقريب البعيد , عف طريؽ رسـ صكرة فنية قادرة عمى نقؿ تمؾ األفكار 

نة ككٌ المكالمعاني المتضمنة فييا , إلى المتمقي الذم يعمؿ عمى تفتيت تمؾ الصكرة إلى أجزائيا 
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كقد ذكر البالغيكف لمتشبيو تعريفات فيـ تمؾ المعاني كالتأثر بيا كاالنفعاؿ معيا , ليا بغية 

,  (ُ)((العقد عمى أٌف أحد الشيئيف يسٌد مسٌد اآلخر ))ق( كىك ّْٖمنيا ما ذكره الرماني)متعددة 

لى المعنى نفسو أشار العسكرم) كقكليما يبعد , ( ِ)ق( , إال أٌنو قاؿ ينكب مناب اآلخرّٓٗكا 

الشيء إذا سٌد مسد اآلخر أك ناب منابو , معناه طابقو بكؿِّ شيءو عمى  عف معنى التشبيو ؛ ألفٌ 

, كقد عمى نقيض المشابية كىي , ( ّ)التي ال تككف إال بيف المتفقيف ثمةمماالاإلطالؽ , كىذه 

ىك الداللة عمى  ))لو: ق( بيف المماثمة كالمشابية عند تعريفو لمتشبيو بقك ّٕٔجمع ابف األثير) 

, إال إذا كاف قصده  (ْ)((اشتراؾ شيئيف في معنى مف المعاني ,  كأف أحدىما يسدُّ مسٌد اآلخر

القزكيني  أكردهارتأينا أف نذكر ما ؛ لذا   يسد أحدىما مسٌد اآلخر في ذلؾ المعنى كليس مطمقان 

الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في  ))ىكك : في التشبيو لقربو مف المعنى المراد ىػ( ّٕٗ)ت

, كنعني بالمماثمة ىنا ( ٔ) كىك ما يقرب مف معناه المغكم الٌداؿ عمى المماثمة,  (ٓ)((المعنى 

كىذاف الطرفاف ,  طرفيف التشبيو يستمـزك , المشابية , مٌما يعني أٌف المماثمة أعـٌ مف المشابية 

ظياره كىك الصكرة األصمٌية , كأصؿ المراد نقموالميشٌبو كىك المعنى فرع ىك  )) ىماحدأيمثؿ  , كا 

ىذاف  كيرتبطي  , (ٕ)((مف خاللياكرة المشابية التي ييعرضي المعنى ىك المشٌبو بو ؛ أم الص

                                                           
  .  َٖ( ظ : النكت في إعجاز القرآف , الرماني : ُ
 . ِّٗ/ُ:  كتاب الصناعتيف , العسكرمظ : ( 2

 َُٔ/ُُلساف العرب , ابف منظكر , مادة ) مثؿ ( : ظ : ( ّ
 .  َٗ( الجامع الكبير , ابف األثير : ْ
 .  ُْٔ:  يضاح ( اإلٓ
 .َّٓ/ ُّ:  , مادة ) مثؿ ( ( ظ : لساف العرب , ابف منظكرٔ
 .ٕٓ: عباس عمي حسيف الفحاـ , د. خطب اإلماـ عمي)ع( ( التصكير الفني في ٕ
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,  (ُ)(( لجعؿ المشٌبو مشبيان بو , فيككف ىك إٌياه بال كاسطة ))تيحذؼ تظير أك  بأداةو ,  العنصراف

, إذ ال فائدة مف عقد مقارنة ( )كجو الشبوكيسمى الطرفيف عالقةه ىي األساس في التشبيو  كتجمع

  .كجكد شيءو يقارب بينيما مف دكفبيف شيئيف 

  زاد البعدما تبحث في االختالفات إليجاد نقاط االشتراؾ , ككمٌ ٌف أجمؿ التشبييات تمؾ التي إ     

 األساس طرؼكىذه ىي ميمة المبدع الذم يشٌكؿ ال,  أعجبما كاف التشبيو كمٌ بيف المتشابييف , 

عمى إيجاد ائتالفات بيف طرفيف يبدكاف جدان متباعديف ,  ))في بناء الصكرة , حيث تتجمى قدرتو 

إٌما ألٌنيما متنافراف بالفعؿ , كاإلبداع يككف في إيجاد نقاط التقاء بيف المتنافرات , أك ألٌننا اعتدنا 

 ))يعني أٌف  مٌما, (ِ)((اىا بيذا الثبات فيأتي مف يحرؾ ىذا الثابت في أنظارًنا صكر األشياء كألفن

ال تتداخؿ معالميما , كال يتحدي أم  التشبيو طرفيبمعنى أٌف  ,يفيد العيٌنية التشبيو يفيد الغيرية كال 

 في تحقؽ ما )) تكمف بالغتو,  ف (ّ)((منيما , أك يتفاعؿ مع اآلخر , بؿ يظؿُّ ىذا غير ذاؾ 

مف التحقيؽ بيف شيئيف أك الكقكؼ عمى مدل التقريب بينيما , إذ إٌنو كمما كاف التشبيو أيريدى بو , 

لى جانب المبدع ىناؾ ,  (ْ)((محقًقان لمغرض الذم أيجتمب مف أجمو كاف أبمغ كأعمى   مخاطىبالكا 

, أك  تمييز العالقات القائمة بينيا فعميو تتكقؼ ميمة , الصكرة في بناء طرفان أساسالذم ييعدُّ 

 , لذا نمحظ أفٌ ؿ الغاية كاليدؼ منيا الذم يشكٌ ي , ة عمييا , كصكالن إلى المعنى الكمٌ المبني

تككف قادرة عمى إيصاؿ  حٌتى كطريقة بنائيا , اختيار الصكرةفي  أثران  محكاية التي ينقميا اإلماـل
                                                           

 .ّٕٕ/ُاألثير : ( المثؿ السائر, ابف ُ
 .ُْٗ: عباس عمي حسيف الفحاـ , د.  البالغة األثر القرآني في نيج (ِ
 .ُْٕ( الصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي , جابر عصفكر : ّ
 . ْٓ:  صالح الديف عبد الٌتكاب( الصكرة األدبية في القرآف الكريـ , ْ
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اإلبداع ا عمميتف فممصكرة غايات تبنييا , كأىداؼ تؤدييا ,المعاني التي يريدىا اإلماـ لممتمقي , 

 فٌ أكعمى الرغـ مف , لكاردة بالحكاية في نيج البالغة كاالبتكار ىما ما نممسو في التشبييات ا

سيـ بشكؿ ٌنو أإ الصكر البيانية األخرل , إالٌ صياغة األقؿَّ حضكران مف بيف التشبيو كاف المظير 

فَّ كيؿَّ التشبييات في الحكاية ىي جديدة , فقد أال نفترض , ك  الفتةية فٌعاؿ في رسـ صكرة فن

ه في حياًتيـ , لكفَّ الجدةى فييا ىي طريقة ك ا ألفو الناس كعرفتككف بعض مشاىدىا ممٌ 

, فتبدك نسيجان كاحدان , كصكرة جديدة متخمقة مف ركاـ  ان بعضببعضيا استحضارىا , كربطيا 

مف كقد جاء في الحكاية أنكاع , فتعكس كاقع ما سيقت لبيانو  , صكر اندثرت في أذىاف الناس

         :  ىما,  كدقة الصكرة فييما امخصكصيتيل ؛  التشبيو , لكف البحث اختٌص بدراسة نكعيف منيما

 بالغة التشبيو البميغ أول:           

حتاج إلى مقدرة ت صكرتوالذم ال ييذكري فيو كجو الشبو كأداة التشبيو , ك  البميغ ىك التشبيو       

التشبيو مع , كتكمف قيمتو البالغية فيما تقدـ صكرتو مف ذكباف طرفي  عالية كتمٌكف كبير

لذلؾ , تحاد طرفي التشبيو إمما تكىـ , ككمما غاب كجو الشبو كٌ بعضيما في صفة تجمعيما 

عماؿ الذىف فيو , كالتدٌ ر إلى التفكٌ فيمو يحتاج  حكاية  عليه السالم()قكلو في كىذا ما نجده جميان بر كا 

ْن َأْسكُ : َحَرَص َعمَ إْن َأُقْل َيُقوُلوا فَ  )) :كقفو مف الخالفة معف مكقؼ الناس إزاء  ْت ـى اْلُمْمِك , َواِ 
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ِعْمٍم َلْو ُبْحُت ِبِو َلْضَطَرْبُتْم اْضِطرَاب َمْكُنوِن َمى ــعَ َدَمْجُت ـانْ  .... َبلِ َيُقوُلوا َجَزَع ِمَن اْلُموتِ 

 . (2)(( (1)اْْلَْرِشَيِة في الطَِّويّْ ااْلَبِعيَدةِ 

تينبئ عف قٌمة عمميـ كقصكر إدراكيـ عمى استيعاب  عليه السالمإٌف الحكاية التي نقميا اإلماـ      

,  يحسٌية عرفتيا حياة العربشياء أتكسؿ اإلماـ بعممو ك الغاية مف نطقو كسككتو , لذلؾ نمحظ 

آلخر حسٌي , فشٌبو اضطرابيـ افي عقد تشبيو بيف أمريف أحدىما عقمي ك ,  ليست بالجديدة عميوك 

كتكسمو بيذا  , مف عمـ , باضطراب الحبؿ الممقى في بئرو حكاه اطالعيـ عمى ما  في حالة

 األشياء لغرضيف : 

 ,عميقةو  بئرو ئو في لقاإ, حيف  ضطراب الحبؿصرؼ أذىانيـ لمييئًة الحاصمة مف ا_    اْلول   

 ما زاد طكؿ الحبؿالضطراب يزداد كمٌ ا ا, كىذكشماالن  يمينان إذ يتحرؾ باىتزاز كعدـ انتظاـ 

انتقؿ ذىنيـ إلى تصكر حالة  صمت ىذه الييئة في الذىف كاستقرت ,فإذا ح عمؽ البئر,المستمـز 

, اضطرابيـ عند معرفة ما  الذم عٌبر عنو بالبئر العميقة , انطكت عميو نفسو مف عمـو غزيرو

بو ييدرؾ كجو الشبو , كىك عدـ قدرتيـ كقصكرىـ عف معرفة فيحصؿ عندىـ تالـز بيف الييئتيف , 

 . , أك بياف اختالفيـ الذم يككف سبب اضطرابيـ , ككال الحاليف يصحافعممو مبمغ 

مراعاة ألحكاؿ المخاطىبيف , كمستكل فيميـ كثقافتيـ فيذه األشياء المحسكسة ىي  _  الثاني  

 .حداث التأثير المطمكب إاألقرب إلى تصكرىـ , كاألقدر عمى إيصاؿ المعنى ليـ ,ألجؿ 
                                                           

ك ظ: المصدر  ,)مادة رشى ( ِِّ/ ُْ:  , لساف العرب ىي البئر :الطَِّويّْ , كالطكيؿ :ىي الحبؿ  ْْلَْرِشَيةِ ا( ُ
 .  )مادة طكل( ُٗ/ُٓ : نفسو

  . ِٔ: (  ٓ ) ـ ,  ( عليه السالم)اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ِ
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أسمكبان آخران لمتعبير عف المعاني نفسيا , كما في قكلو ردان عمى  عليه السالمكقد يتخذي اإلماـ     

 َتُقوُلوَن في اْلَمَجاِلِس : َكْيَت َوَكْيَت , َفِإذا َجاءَ   ))عكف قتاؿ العدك في مجالسيـ : ف يدٌ حكاية م

َما َعزَّْت َدْعَوُة َمْن َدَعاُكْم , َوَل اْسَترَاَح َقْمُب َمْن َقاَساُكْم َأَعاِليٌل َياِد ... ي حَ اْلِقتَاُل ُقْمُتْم : ِحيدِ 

ْيَم الذَِّليلُ الدَّْيِن اْلَمُطوِل , َل ِبَأضاِليَل ِدَفاَع ِذي  ُُ الضَّ  .  (ُ)(( , َوَل ُيْدَرُك اْلحقُّ إلَّ ِبالِجدّْ.  َيْمَن

( ,  ِدَفاَع ِذي الدَّْيِن اْلَمُطولِ )  عليه السالم, في قكلو  لمقارنةاالتشبييية دت الصكرة تجسٌ       

,  الذم يتأخر عف أداء ما عميو مف ديف, كيشتيي عدـ مطالبتو بو ,الٌدٍيف المطكؿ )) صاحبك 

إذ بو يككف ذىاف األإلى  بوشكجو الجؿ تقريب ؛ أل في التشبيو جعمو طرفان , ك  (ِ)((فيتجنبي غريمو 

الجامع بينيما ىك التماىؿ كالتباطؤ في أداء الحقكؽ , كبياف ىذه الصكرة جاء ك ,  أكثر كضكحان 

( , كىي  َكْيَت َوَكْيتَ بعد أف نقؿ اإلماـ ما يٌدعكنو مف قتاؿ العدك , كالذم عٌبر عنو بقكلو ) 

ىا , فٌركا منيا , كىذا ما أشار إليو ثيـ , حتى إذا جاءت الحرب كسٌعرت ناري يكناية عف أحاد

, فتمؾ  (ّ)مف الحرب , أم ميمي عٌنا كاعتزلينا ( , كىي كممة يقكليا الفارُّ  َيادِ ِحيدي حَ  )بقكلو 

يما اإلماـ , مثمتا مقدمة لتمؾ الصكرة التشبييية , التي اختزنت الكثير مف ب الكنايتاف المتاف تكسؿ

كتخاذليـ  المعاني تمثمت في بياف انحرافيـ عف طاعتو , ككرىيـ مالقاة عدكىـ ؛ بسبب ضعفيـ

دعاىـ ليا , كبالغة ىذا الصكرة تكمف في قدرتيا ما , الذم يكجب انيزاميـ عف الحرب , بعد 

األكؿ بقكالب لفظية جديدة , تجبنان لمتكرار  عمى صبِّ المعاني نفسيا التي كردت في النصِّ 

                                                           
 .  َٗ:  ( ِٗ, خ )  ) عليه السالم(, اإلماـ عمي نيج البالغة ( ُ
 .ِْْ ( مفتاح السعادة . محمد تقي النقكم :ِ
 .  ّٕ/ ِ: شرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني  :  ظ( ّ
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في كؿِّ مرة مف أساليبو التعبيرية , ليحمؿ الٌنفس عمى تمٌقؼ ما  عليه السالميغٌير اإلماـ  لذاالمنفر ؛ 

ان ثر مؾ األحكاؿ المتناقضة كبيانيا ,  فيؤدم تالتشبيًو ىنا الكشؼ عف  أثريقكلو كاستيعابو , فيككف 

, عندئذو يككف قد حقؽ تأثيرٌيان بالتفاعؿ معو  كآخريمكف أف نسميو إدراكيا ؛ أم حصكؿ المعرفة , 

 .  تي سيؽ ألجمياالغاية ال

, يتكقؼ بشكؿو كبير  مقارنةإٌف الدقة كالتكثيؼ المعنكم الذم يقـك عمييما بناء الصكرة ال     

فإذا كاف اليدؼ كعظي , كتكجييي , كتحذيرم , فإف األساسي منيا , أك اليدؼ عمى الغرض 

التشبيو , حتى يككف المشٌبو ىك عيف المشٌبو بو  مثقمة بالداللة , ينصير فييا طرفاالصكرة تككف 

َوَقْد  )):  لعاممو زياد ابف أبيو معاكية حيف بمغو استمالة عليه السالماإلماـ , كىذا ما نممسو في كالـ 

ا ىو الشّْْيَطاُن : َفِإنَّمَ  َعَرْفُت َأنَّ َمَعاِوَيَة َكَتَب ِإلْيَك َيْستَـِزلُّ لُـبَّـَك , ّوَيْستـَِفـلُّ َغْرَبــَك , َفاْحـَذْرُه ,

ـَتُو , ّوَيْسَتِمَب ِشَماِلِو , ِليـَْقـتَـِحـَم َغـْفـمَ  َيَأِتي اْلَمرَء ِمْن َبْيِن َيـَدْيـِو َوِمْن َخْمِفِو , َوَعْن َيِميِنِو َوَعنْ 

 .  ( ُ)(( ِغـرََّتوُ 

يضرب في , (  َفِإنَّما ىو الشّْْيَطانُ  ) عليه السالمالبميغ ىنا في قكلو  تشبيوإٌف استعماؿ ال      

مشٌبو بو حتى كالأباف شدًة التقارب بيف المشٌبو بتشبييو معاكية بالشيطاف , و ألنٌ  صميـ المعنى ؛

تقديـ الضمير المنفصؿ كأيضا ,  ( إٌنما تصدر العبارة بأداة القصر) محظفن,  كأٌنيما شيءه كاحده 

ٌف مرتكز الصكرة يدكر رشعً , الذم يي ) ىك(  , كاختصاص الشيطاف ليككف حكلو   باألىمية كا 

ة في أذىاف مرجعو إلى : ككنو يجسد صكر الشٌر المحض , كىي صكرة قارٌ طرفان في التشبيو 

                                                           
 .  ِٓٓ: ( ْْ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ُ
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منيا قكلو تعالى , ضع افي كثير مف المك مف قبيح الفعاؿ القرآف الكريـ  نسبو إليولما  ؛ لمسمميفا

اْلَفْقَر َوَيَأُمُرُكْم  َيِعُدُكم الشَّْيَطانُ  } كقكلو تعالى :,  (ُ){ِإنَّ الشَّْيَطاَن َلُكْم َعُدوّّ فاتَِّخُذوُه َعُدوِّا  } :

ِإنَُّو َلُكْم  تَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْيَطانِ َوَل تَ  }مف إتباعو في قكلو تعالى :  كحذر أيضان  (ِ){ِباْلَفْحَشاِء 

ؼ كٍ مف باب المبالغة كالتخكيؼ , إذ إٌف خى  ىكفي التشبيو , كاتخاذه طرفان , ( ّ){َعُدوّّ ُمِبيٌن 

 ال خير فيو , لذا جاء ىذا التشبيو يككف أشٌد السٌيما إذا عمـ أٌنو شره لـ يره  اإلنساف مف شيءو 

التي يكحي بيا لفظ الشيطاف , ؾ ىذه الصكرة , فيعمؿ المتمقي عمى التقاط تمؾ المعاني ر حيل

ثباتيا في الطرؼ اآلخر  ينظر إلى صكرة كظالليا .  ف, فالناظر إلييما يككف كم المشبو كىك كا 

التضميؿ كالتٌزييؼ كاالنحراؼ عف جادة الحؽِّ , فمثمما  الجامع بيف الطرفيف , ىي حاؿإٌف      

 كر بصكرة الخير, كالباطؿ بصكرة الحؽٌ عمى اإلنساف دينو بتصكيره الشر  سي الشيطاف بكسكاسو ييمبً 

بأمانيو الزائفة , ككعكده الباطمة فيراكده مف جميع جياتو حتى يصير إلى الخطيئًة , كذلؾ معاكية 

التي ىي أشبو بكساكس الشيطاف , كأشار اإلماـ إلى قصد معاكية مف تمؾ األماني الباطمة , 

( , كالمٌب ىك العقؿ ؛ أم يحاكؿ أف يستدرجؾ إلى  ّوَيْستـَِفـلُّ َغْرَبــكَ َيْستَـِزلُّ لُـبَّـَك , بقكلو : )  

, ( كالغرب ىك حد السٌيؼ , استعاره اإلماـ لمعـز  َيْستـَِفـلُّ َغْرَبــكَ الخطأ في عقمؾ كتفكيرؾ , ك ) 

كاف تشبييان لإلنساف بقكة ثباتو كشٌدة عزمو بالسٌيؼ الحاد , فمتى ما تزعزعت عزيمتو كخكت , 

فشبو  ))( ىك تقرير لما سبؽ  ِليـَْقـتَـِحـَم َغـْفـَمـَتُو , ّوَيْسَتِمَب ِغـرََّتوُ  قكلو )أٌما كالسٌيؼ المنثمـ , 

                                                           
 .  ٔ :  سكرة فاطر , آية( ُ
 .  ِٖٔ :  ( سكرة البقرة , آيةِ
 .  ُِْ :  األنعاـ , آية ( سكرةّ
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اإلنساف, كيسمبو  كالشيطاف بشخص يدخمو كيقتحمو ليأخذ , يسكف فيو الغافؿ , البيت بالغفمة

جية  ألف جية فكؽ , ))الجياًت األربعًة دكفى الفكقية كالتحتية ذلؾ ؛ كذكر اإلماـ ,  (ُ)((عقمو 

نزكؿ الرحمة كمستقر المالئكة , كمكاف العرش , كاألنكار الشريفة , أٌما تحت ؛ فألف اإلتياف بيا 

؛ ألٌنيا الجية المعركفة لمشياطيف , فعدؿ عنيا إلى ما ىك أدعى إلى قبكؿ  يكحش كينٌفر عنو

, فكاف تشبيو معاكية بالشيطاف ىك األقرب كاألقدر عمى إظيار طبيعتو كما انطكت   (ِ)((كساكسو 

, عمى مف مكر كخديعة , فتمؾ الصكرة تحمؿ المتمقي عند التدبر فيما تحممو مف معافو  عميو

 بكعكده المضممة الميمكة المبعدة عف الحؽِّ الحذر مف االغترار الحيطة ك 

 : التمثيمي أو المركب  التشبيو_ بالغة  ثانياً        

ىيأة أك صكرة منتزعة مف  كجو الشبو فيومركب مف صكرتيف أك أكثر , كيككف  ىك تشبيو     

إذا جاء في أعقاب المعاني , أك  ))التمثيؿ كالتصكير بو أبمغ مف غيره ؛ ألٌف ,  ةمتعددأمكر 

برزت ىي باختصار في معرضو كنيًقػمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو , كساىا أيبَّيةن , 

,  (ّ)((ككسبيا منقبةن , كرفع مف قدرىا , كشبَّ مف نارىا , كضاعؼ قكاىا في تحريؾ الٌنفكس ليا 

, يا بمرتبة الكاحد تى تغدك كمٌ الصكر مع بعضيا بعضان , ح ضـٌ ففيو تتجمى مقدرة المبدع في 

 ثالثة نصكصو فقطكىذا ما نممسو في الحكاية العمكية , التي جاء فييا ىذا النكع مف التشبيو في 

أّما َبْعُد َفـَقـْد َأتَـاِني ِكتَاُبَك َتْذُكـُر ِفيو  )) ردان عمى حكاية معاكية : عليه السالم, أحدىما قكلو 

                                                           
 .َّٗ/ُٓ( مفتاح السعادة , محمد تقي النقكم : ُ
 .ََّ/ ُٔالحديد :  ابف أبي( شرح نيج البالغة , ِ
 .  ُُٓ( أسرار البالغة , الجرجاني : ّ
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ـَدُه ِمْن أْصَحاِبِو ؛ َفَمَقْد َمْن َأيَّ بِ , َوتَْأِيـيَدِه ِإيَّـاُه  وِ  َعَمْيِو َوِِلِو ِلـِدينِ َصمَّى اهللُ  داً مَّ حَ اْصِطَفـاَء اهلِل مُ 

َت ُتْخِبـُرَنا ِببالِء اهلِل َتَعالى ِعْنَدنا , ّوِنْعَمِتِو َعَمْيَنا في َنبيّْـَنا, ـقْ ْىـُر ِمْنـَك َعَجبًا ؛ إذ َطفِ َخـبَّـأ َلَنا الدَّ 

ْمِر ِإلى َىَجـَفُكْنَت في ذِلَك كَ    . (1)(( أو َداِعي ُمَسدِّْدِه ِإلى النَّْضالِ  , رَ َناِقِل التَـّ

َفُكْنَت  )كىماالتمثيمي في الحكاية العمكية , عمى المثميف المذيف ساقيما اإلماـ  التصكيرارتكز     

ْمِر ِإلى َىَجـَر, في ذِلَك كَ  مف المعمكـ أٌف األمثاؿ ف( ,  ُمَسدِّْدِه ِإلى النَّْضالِ أو َداِعي َناِقِل التَـّ

فمٌما , آخر تختزف الكثير مف المعاني بألفاظ قميمة , كمجيئيا داخؿ الحكاية أعطاىا بعدان معنكيان 

يعممكنو بما  اهلل عليهن (صلىات ) مر معاكية الذم بات يخبر آؿ محمدمف أ ما كافأراد اإلماـ بياف 

أكلى باإلبالغ عنيا ىـ  , إذكتأييده بأعكانو   (صلى اهلل عليه وآله وسلن)مف أمر اصطفاء النبي األعظـ 

, فأشبو , فيـ أىؿ بيتو كحممة عممو كخاٌصتو لككنيـ األعمـ كاألقرب كاألخٌص مف سكاىـ  ؛منو 

لمف يحمؿ  ييضربي  ))بذلؾ ناقؿ التمر إلى ىجر , كىجر مدينة معركفة بكثرة التمر , كىك مثؿ 

كمف يدعك معممو إلى ))ده إلى الٌنضاؿ ؛ أم , أك كداعي مسدٌ  (ِ)((الشيء إلى معدنو لينتفع بو 

,  خمؼ األلفاظ الييئة التي تختفيفي تمؾ  يكمف, ككجو الشبو بينيما  (ّ)((المناضمة أم الرماية 

ليككنا طرفان بيذيف المثميف  اإلماـ ؛ لذا تكسؿالة عمى نقص العقؿ كفساد الرأم كسكء التدبير الدٌ 

مف العجب  عليه السالملما فييما مف تطابؽ تاـ عمى حالة معاكية , التي يراىا , في عممية التشبيو 

                                                           
 . ُِٓ:  (  ِٖ, ؾ )  )عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ُ
 . ِِّ/ ْشرح نيج البالغة , السيد عباس المكسكم : ( ِ
 .  ِّٕ/ ُٕ( منياج البراعة , حبيب اهلل الخكئي : ّ



ّٗ 
 التشبييي المقارف  بالغة الحكاية في التصكير /ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثٌاني  فصؿال
, فنقؿ مف ال ( ُ)((الخبأ لما ستره الدىر مف كجكد معاكية مف العجب  ))استعار ليا لفظة  كقد, 

التمثيؿ القائـ في الحكاية  , إذان عمـ لو لسكء رأيو , لمف ىـ أىؿ لمعمـ كأصمو ليك أمر عجيب 

, _التي قد ال ييػٍنتىبىوي إلييا_ بيف طرفي التشبيو العمكية , تمكف مف إخراج تمؾ العالقات الخفٌية 

, إذا ما أيريد منو أف يككف لو أثره الفاعؿ عمى معمف لىي إخراج تمؾ العالقات تشبيو ميمة الف

 .  المتمقي

َوَذكـَْرَت َأّنـََك زّائـِِري ِفي  ))يقكؿ : حيف ىدده بالحرب ردان عمى معاكية  عليه السالمقكلو  نظيره      

َعَجـٌل َفاْسـتَـْرِفـْو  ـَر ُأُخـوَك , َفإْن َكاَن ِفيكَ َم ُأسِ اْلِيْجـَرُة َيوْ  ـَصاِر , َوقَـِد اْنـَقـَطَعـتِ اْلُمَياِجـِريـَن ّواْْلَنْ 

ْن تَـُزْرِنـ ا َبَعـثَـِني, َفِإنّْي ِإْن َأُزْرَك َفـَذِلـَك َجِديـٌر َأْن َيـُكوَن اهلُل ِإنَّمَ  ي َفَكَما ِإلْيـَك لِمنّْـْقَمـِة ِمـْنـَك ! َواِ 

 ٍد :َقاَل َأُخو َبِني َأس

 ْمـُمـوِد ـاِصٍب َبْيـَن َأْغــَواٍر َوُجـِبـحَ              مْ ــيُ ْيـِف َتْضِربُ َن ِرْيـاَح الصَّ ُمْستَـْقـِبِمي         

 .  (ِ)(( ي السَّْيـُف الَّـِذي َأْعـَضْضتُـُو ِبَجـدَّْك َوَخـاِلـَك َوَأِخـيـَك في َمَقـاٍم َواِحـدٍ َوِعـْنـدِ   

؛ ألجؿ  في بناء الصكرة التمثيمية استشيد بو اإلماـ المفصؿ الرئيس يمثؿ البيت الذم      

خصمو لو بالحرب , كاستعداده لمقائو  مف تيديد عليه السالم, تيظًير عدـ تييبو لممتمقي إيصاؿ فكرة 

, تمؾ الصكرة تجمى في , كىذا ما   جلَّ وعالٌف ىذه الحرب , إٌنما ىي بتكميؼ مف اهلل أ, كبياف 

لرياح , برياح الٌصيؼ , كشٌبو معاكية كجيشو , بمىف يستقبؿ تمؾ انفسو  عليه السالمشٌبو  حيث 
                                                           

 .  َِٓ/  ْ, ابف ميثـ البحراني : ( شرح نيج البالغة ُ
  . َٕٔ: (  ْٔ, ؾ )  )عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ِ
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كقطع حصى تراب ك رياح بما تحممو مف تمؾ الاستقباؿ  مفالحاصمة  ككجو الشبو ىك تمؾ الييأة

يضرب كجكىيـ في   السالمعليه ٌنو إ؛ أم بقكة كجكه مستقبمييا فال يقككف عمى الثبات أماميا صخر 

فالتكسؿ بالتشبيو ,  حده عمى الثباتأاح الصيؼ , فال يقكل ريمثؿ الحرب بالسيكؼ كالرماح 

  تصاعد نممح  لذا,  (ُ)((أشفى لمصدكر , كأدعى لمفكر , كأبمغ في التنبيو كالزجر ))التمثيمي ىنا ىك

 .   كأخكه خالولمعاكية بتذكيره بسيفو الذم خبره جده ك  عليه السالمنبرة الحٌدًة كالقكة في كعيده 

ا ذَ ِمُكْم َيُقوُل : إِ َوَكأنّْي ِبَقائِ  )):  بعض الناس كردت عند ةو ردان عمى شيبي عليه السالم قكلو كذلؾ    

عْ َأبي َطالِ  اْبنِ  كاَن ىذا ُقوتَ  َل أَ ُف َعْن ِقتَاِل اْْلَْقـراِن , َوُمَناَزِلِة الشُّْجَعاِن . ٍب , َفَقْد َقَعَد ِبِو الضَّ

َُ نَّ الشََّجَرَة اْلَبرّْ ا ِ وَ  َواِئ قُـوداً َأقَوى وَ  ِعْذَيةَ َوالنَّاِبتَاِت الْ  دًا ,اْلَخِضَرَة َأَرُق ُجُمو  يََّة َأْصَمُب ُعودًا , والرَّ

ْنوِ كالَوَأَنا ِمْن َرُسوِل اهلل َوَأْبَطـُأ ُخُمـودًا . ْنوِ ِمَن  صّْ  . ( 2)(( , َوالذّْرَاِع ِمَن اْلَعُضدِ الصّْ

نيؼ , يكصيو فيو بالبعًد عف م كالـ طكيؿجزءه مف الحكاية  هىذ       اقالو لعاممو عيثماف بف حي

َـّ قتداء بإمامو , الذم اكتفى مف الدنيا بما ىك أقؿُّ مف اليسال, حامالن إٌياه عمى ا اهللي  ـى حرٌ  ير , ث

مف كاف ىذا قكتو اليكمي , فقد , مفادىا أٌف  يـقد ترد في أذىاف بعضيعرض اإلماـ لشبية 

ِقتَاِل اْْلَْقـراِن , كبقكلو )  القتاؿ كخكض الحركب , عفلو  يضعؼ بدنو , كيككف الضعؼ مانعان 

األقراف ؛ إال  تؿيقاال ف توبسالتو كشجاع إلىإشارة :  اْلولىىما :  إشارتاف(  َوُمَناَزِلِة الشُّْجَعانِ 

شجعاف ممف عف الٌف المعركؼ إ: الثانية الشجعاف , ك قابؿ إاليال منزلتو في البطكلة ك ب أم

                                                           
 . ُُٔالجرجاني :  ( أسرار البالغة ,ُ
 . ٔٓٓ : ( ْٓ, ؾ )  )عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ِ
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,  (ُ)التغذية التي تنفع أبدانيـ كتزيد مف قكتياب اىتماميـ يقكدكف المعارؾ كيخكضكف ليكاتيا

أٍف ييبٌيف خطأ ىذا  عليه السالمفأراد كعمى ىذا يككف اإلماـ عمى العكس منيـ بسبب ٌقمة غذائو , 

ٌنما تقاس بالصبر كالثبات , كتكطيف  )) فػاالعتقاد ,  البطكلة كالشجاعة ال تقاس بنكع الطعاـ , كا 

 كتتعاضدتتشابؾ  اتو لكحةن مؤلفةن مف جزيئ, ه عمى تمؾ الشبية فكاف ردٌ ,  (ِ)(( النفس عمى المكت

 كاف التمثيؿ كسيمةن , ة كافٌ , تخاطب المستكيات  ببعضيا لبناء صكرة و تمثيمية حسٌية حٌية

 التمثيؿ ؟ كسيمةو كاف  بأمٌ  إلظيارىا , لكف

؛ لذلؾ أتخذىا اإلماـ أداة ية النبات كسيمةن افيامية تكصيمٌ التمثيؿ ب في كثيرو مف األحياف يككف    

يما السٌ ك ىك أسمكبه قرآني  تجمى بشكؿو كاضحو في كثيًر مف صكره , ك , لرسـ تمؾ المكحة التشبييية 

ذاتىو في كالًمو , كىذا ما ىك بٌيفه فيما تقدـ  لذا نرل اإلماـ ينتيجي األسمكب ؛ (ّ)التمثيمية منيا

   :أٌف التشبيو التمثيمي كقع في نمحظ ذكره , ف

يَّةَ ) الشََّجَرَة  _                    ,   قُـودًا َوَأْبَطـُأ ُخُمـودًا(َأقَوى وَ  َوالنَّاِبتَاِت الِعْذَيةَ  )(  ك  َأْصَمُب ُعوداً  اْلَبرّْ

طرفي تشبيو , كمٌثؿ ىك الطرؼ الثاني منو , فتارة يشٌبو  عليه السالمىما صكرتاف جعميما ك      

صمب مف أفتككف أقكل ك , (ْ)((تقكل بمقاسات الحر كالبرد  ))نفسو الشريفة بالشجرة البرية ؛ ألٌنيا 

                                                           
 . ْٕٕ/ ْشرح نيج البالغة , السيد عباس المكسكم : ظ : ( ُ
 . َِ/ْ( في ظالؿ نيج البالغة , محمد جكاد مغنية : ِ
ا يأكيؿي النَّا}قكلو تعالى ( ّ ٍلنىاهي ًمفى السَّماًء فاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي اأٍلىرًض ًممَّ يىاًة الدٍُّنيا كىمىاءو أىٍنزى ثىػؿي اٍلحى ...إٌنما مى  {سي

 .  ِٔ_ِْسكرة إبراىيـ , آية  ظ : ك.  ِْيكنس , آية  ةسكر 
 , ُُٔ/ ْ( تكضيح نيج البالغة , محمد الحسيني الشيرازم: ْ
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التي تنبت عمى ماء المطر فقط , خالفان بنبات  عذيةييا بالنباتات الالنباتات الخضرة , كتارة يشبٌ 

البساتيف لما تمقاه مف سقي دائـ كرعاية مف قبؿ اإلنساف , فتككف أقٌؿ اشتعاالن كأسرع إلى الخمكد 

التي تككف أقكل كأبطأ خمكدان , كالجامع بيف الطرفيف تمؾ الحالة أك الييأة  عذيةمف النباتات ال

 ة الماء كالغذاء . البة كالقدرة عمى التحمؿ عمى الرغـ مف قمٌ المتمثمة بالصٌ 

 جاء لبيافالتمثيؿ ف, إظيارىا اإلماـ  أرادالمعاني التي  حممت بيت طٌياتيافتمؾ الصكرتاف    

أقكل عمى سعير نار الحرب  ))ة قكتو , إاٌل إٌنو فيك عمى قمٌ ,  بعضيـ ما اٌدعاهعكس 

الصكرتاف عمى إظيار ذلؾ المعنى عممت , ف (ُ)((كأصبر عمى كقدىا كأبطأ فتكران فييا 

دراكو .   لممتمقي بشكؿ قادر عمى فيمو كا 

َُ اْلَخِضَرَة َأَرُق ُجُمْودًا ( _      َواِئ مٌثؿ اإلماـ خصكمو كمعاكية كغيرىـ , بالنباتات  ,)والرَّ

حتى عتناء كاالىتماـ , التي تتمقاىا كلعٌؿ التعبير عنيا بالركائع ييشير إلى ناحية اال, الخضرة 

ا , ممٌ (ِ) الٌترؼبالرَّفاىية ك كالجامع بينيما ىي حالة النضارة كالرقة الحاصمة , باتت رائعة لناظرىا 

  . ضعؼ قدرة عمى التحمؿ أأرؽ ك  يجعميا

ْنوِ َوَأَنا ِمْن َرُسوِل اهلل  )_      ْنوِ ِمَن ال كالصّْ بما يحممو مف   عليه السالمنفسو كىنا شٌبو  , ( (3)صّْ

 فبالنخمتيف المتيف تخرجا  صلى اهلل عليه وآله وسلنكعمكـ استقاىا مف النبيِّ األعظـ  صفات ككماالتو 

بينيما ىك ذلؾ التشابو كالجامع أصؿو كاحد , فيككف ليما الصفات كالخصائص نفسيا , مف 
                                                           

 .ُُْ/ٓالبحراني :  ابف ميثـ شرح نيج البالغة , ( ُ
 .َِٕ/ٓ:  محمد جكاد مغنيةنيج البالغة ,  في ظالؿظ: ( ِ
نك ّ  . َْٕ/ ُْلساف العرب , ابف منظكر, مادة ) صنا( :  ,مف عرؽو كاحد نخمتاًف  :( الصِّ



ٕٗ 
 التشبييي المقارف  بالغة الحكاية في التصكير /ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث األكؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالثٌاني  فصؿال

, لذلؾ أردفو بتشبيو آخر لبياف التشبيو السابؽ  في الصفات التي يحمميا كؿ  منيما كالتطابؽ

 . كتككيده

كقرب الذراع مف  )) نصلى اهلل عليه وسلفشبو مكقعو كدنكه مف النبي  َوالذّْرَاِع ِمَن اْلَعُضِد() _   

العضد كككف العضد أصالن لو , كككف الذراع كسيمة إلى التصرؼ كالبطش بالعضد , كالحكـ في 

ككنو ال يضعؼ عف قتاؿ األقراف كمنازلة الشجعاف , فعمكمو اليقينية  ىذيف التمثيميف كاحد

و كيقكيو عمى ذلؾ أعظـ أمر يشجع صلى اهلل عليه وسلكبصيرتو في الديف تناسب بصيرة رسكؿ اهلل 

نشأ عنيا تياره مف  )) عقمية تجسدت في صكر حسٌيةالمحكية المعاني , فكؿ تمؾ  (ُ)((القتاؿ 

أك  , كالمعاني المتماسكة تماسكان عقميان منطقيان , كمف الفكر كالعكاطؼ كالكجداناتالصكر الذىنية 

المعنكم عف طريؽ عقمو اإلنساف عمى االنتباه فيتصكر ىذا التيار , سحبت  كجدانيان عاطفيان 

األساليب تقدر بمقدار ما تكقظ كتثير كتحرؾ  )) , إذ إف , فخاطبت المتمقي بأسمكب رفيع(ِ)((كقمبو

جديدةن , فإذا عظيـ سمطاف ىذه األجكاء كىذه األحكاؿ  , كأقكاىا ما يجعؿ المخاطب يعيش أجكاء

 في الحكاية .  كٌميا كىذا شأف الصكر , (ّ)((العالية مف الكالـ المرتبة كانت  عمى النفكس , 

      

 

                                                           
 .ُِْ_ُُْ/ ٓالبحراني :  ابف ميثـ ( شرح نيج البالغة , ُ
 .َُصالح الديف عبد التكاب : ( الصكرة األدبية , ِ
 .ّْٓ: محمد أبك مكسى ( التصكير البياني , ّ
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لمعاني بقكالب جديدة تبعث النشاط يصبُّ ا مرةو  كؿِّ في  عليه السالم اإلماـأٌف  خمص مٌما مرَّ ن     

 الصادقةً  بالعاطفةً  نابضةه صكره ٌنيا أ,  هفي صكر , لذلؾ ما نممسو كأذىانيـ في آذاف المخاطبيف 

تتطمب  الحكائي  , فعممية البناء الصكرم حيٍّ  كؿَّ شيءو فنيٍّ  عف التكرار الذم يقتؿي  بعيدةه , 

مكجكد بالتكرار المنفر؛ لذلؾ ىك  قتؿ ما ما اندثىر إلى الحياة بشكؿو رشيؽ مبيج , ال إبداعان يعيد

تقؼ صكره انبثقت منيا , جاءت األلفاظ متساكقة كمتالئمة مع عممية البناء الجديدة لمنصكص

ممسيا المخاطب فتحدثي في نفًسو ثكرةن مف االنفعاؿ كبو يسعى إلى التغير خمفيا غاياته ميمة , ي

 كالتغيير .  
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  ةاالستعار بالغة         

عف عنصر ميـ كفٌعاؿ في بناء الصكرة الفنية ,  إٌف الحديثى عف االستعارة , ىك حديثه       

ضِـّ المألكؼ إلى ما  ))؛ لذلؾ ىي عمميةي بناءو يتُـّ عف طريقيا  جديدةو  فيي لغة تنطكم عمى لغةو 

, كقد جاءت تعريفات (ُ)((ىك غير مألكؼ , فيي تضيؼ السحر كاالختبلؼ إلى جانب الكضكح 

, إذ ييقاؿ استعار الشيء : طمب أف يعيره النقؿ المغة في , فإذا كانت تعني متعددة لبلستعارة 

تسمية الشيًء  )): وق( بقكلِٓٓالجاحظ )ت, فيذا ال يبعد عف االصطبلح , إذ يعرفيا  (ِ)إٌياه

أف يككف  ))ىػ( بقكلو : ُْٕالجرجاني)تكعٌرفيا الشيخ عبد القاىر  , (ّ)((باسـ غيره إذا قاـ مقامو

َـّ  لمفًظ أصؿ في الكضع المغكم معركؼ بو تٌدؿي الشكاىدي عمى ٌأنو اختصَّ بو حيث كضع , ث

يستعممو الشاعر أك غير الشاعر في غير ذلؾ األصؿ , كينقمو إليو نقبلن غير الـز فيككف ىناؾ 

تعار منو , تقريب الٌشبو , كمناسبة المستعار لو لممس )), كالغاية مف النقؿ ىك(ْ)((كالعارية 

, ( ٓ)((كامتزاج المفظ بالمعنى , حتى ال تيكجد منافرةه , كال يتبيف في أحدىما إعراض عف اآلخر

ُـّ إلغاء الحدكد بينيما , كىذه  طريقياف عفطرفا االستعارة  تجمعيما صفةه أك صفات  الصفة  ))يت

أك الخاصية التي تنطبؽ عمى كممة ما قد تنفصؿ بشكؿو فعاؿو عف الحقؿ األصمي الذم تنتسبي 

َـّ فإفَّ ىذه الكممة تحمؿ معيا إعادة  إليو أصبلن , كتيطٌبؽي كتيستخدـي في حقؿو منظـو كمرتبو , كمف ث
                                                           

 .  َِ( االستعارة , تيرف ىككس : ُ
 .ُٗٔ/ْ: , مادة ) أعار( لساف العرب , ابف منظكر ظ : ( ِ
 , ّٓ, قكاعد الشعر , ثعمب :  ُّٓ, ابف قتيبة :  تأكيؿ مشكؿ القرآفك ظ :  , ُِْ/ُ: ( البياف كالتبييفّ

 . ِٖٔالصناعتيف , العسكرم : , كتاب   ٖٓالنكت في إعجاز القرآف , الرماني :
 . َّ:  ( أسرار الببلغةْ
 .ُْالجرجاني :  ( الكساطة بيف المتنبي كخصكمو , القاضيٓ
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ى ىذا األساس تشٌكؿ , لذلؾ كانت االستعارة أبمغ مف الحقيقة , كعم(ُ)((تكييؼ لمظركؼ كالحقائؽ

ظاىرة مركزية غالبة في داللة الكبلـ , كىي جزء مف الفكر مف حيث مٌثمت أداة في  ))االستعارة 

ٌنما تضطمع بكظيفة معرفية  مجرد ليست ))فيي  ,(ِ)((تصكر العالـ كاألشياء زخرؼ كزينة , كا 

كالمفاجأة مف إبراـ عبلقاتو جديدة تتجمى في شعكر المتمقي بمذًة  التعمـً الناجمة مف أثر الدىشة 

, لـ  لاقع مف جديد كرؤيتو مف زكايا أيخر بيف أشياء تبدك متباينة , كىك ما يؤدم إلى اكتشاؼ الك 

, كىذا بالتأكيد يتكقؼ عمى ما في المبدع مف ممكاتو , ( ّ)((تكٍف تخطر عمى الباؿ لكال االستعارة 

رصِّ صفكفيا مف أجؿ أف تحقؽ التأثير, فتبقى حٌيةن عمى  ))تمٌكنو مف رسـً صكرة استعارية تعمؿ 

كؿُّ استعارة ىي  )), فتصبح (ْ)((عمى قدراتيا عمى التفاعؿ مع أجزائيا المككنة ليا  بالحفاظ

, مف ىنا نفيـ صعكبة االستعارة كمركزيتيا, فيي إلى جانب ميمتيا (ٓ)((إعبلف عف نمكذج خفي

المعرفية , تيعدُّ ضربان مف ضركب اإليجاز ككسيمة مف كسائؿ التكثيؼ الداللي ؛ ألٌنيا تقٌدـ أك 

تنيض بما ال تستطيع األلفاظ النيكض بو مف عرض معافو جٌمة بأقؿَّ لفظو , كعمى ىذا التأسيس 

التي كردت في الحكاية , ككيؼ كظِّفت في أداء   عليه السالماستعارات اإلماـ سيتناكؿ ىذا المبحث 

جاء عنكاف ىذا المبحث ببلغة  ميمتيا اإلببلغية الحكائية كالمعرفية , كتأثيرىا في المتمقي , كقد

التكثيؼ االستعارم , بدؿ التكثير كأف كاف كبلىما يدؿُّ عمى الزيادة , إال إٌف  في التكثيؼ معنى 

                                                           
 . َُّ( االستعارة في النقد األدبي الحديث , يكسؼ أبك العدكس : ُ
 . ِّ( االستعارة القرآنية في ظؿ النظرية العرفانية . عطية سمماف أحمد : ِ
 .ّٔربية , د. عبد العزيز الحكيدؽ : غ( نظريات االستعارة في الببلغة الّ

 .َُٗريككر : ( نظرية التأكيؿ كفائض المعنى , بكؿ ْ
 .ِٖ( االستعارة الحية , بكؿ ريككر : ٓ
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ما يجعمو يقرب مف معنى االستعارة التي ينصير فييا طرفي  ُلزيادة مع االلتفات كالتراكبا

كاف لبلستعارة ظيكر أكسع مف التشبيو , كلعؿَّ مرجع ذلؾ إلى كؿِّ ما ذكرنا مف التشبيو , كقد 

ي قدرتيا عمى التصكير بشكؿو أدؽو كأبمغو , كتكثيؼ المعاني فييا , فضبل عمى أفَّ لممكاقؼ الت

؛ إذ  ان كبير  ان ثر أ_  (ِ)استعممت بيا االستعارة _ سكاء الكاردة في كبلـ اإلماـ , أك االستعارة المحكية

خفاؤه ,  ىي ىناؾ تؤدم ما ال يؤديو التشبيو , كبما أفَّ االستعارة ىي طٌي أحد طرفي التشبيو كا 

 فعمى أساس ذلؾ سندرس ببلغة الصكرة فييا عمى النحك اآلتي : 

 االستعارة المكنية ب التصويرأوال :        

؛ أم (ّ)((ف مسمَّاه األصمي إلى شيءو آخر ثابتو معمكـو فتيجريو عميو ع )) نقؿ المفظ ىي       

يدؿ  إبقاء شيءو مف لكازمو , أك دليؿمع  , المستعار لوإلى  المستعار منو نقؿ معنى المفظ مف 

كمنيا ما جاء في قكؿ , األظير مف غيرىاالمكنية في الحكاية  كانت مبلمح االستعارة عميو , كقد

َوِفيَيا  ,ِت ُقوُل : َأِقُف ِعْنَد الشُُّبَيايَ  )): حكاية عٌمف يدعي العمـ كليس بعالـ    السالم( )عليهاإلماـ 

وَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن , َواْلَقـْمُب قـَْمُب َحَيواٍن  ,َوَبْيَنَيا اْضَطَجَع  ,َوَيُقوُل : َأْعتَـِزُل اْلِبَدَع  ,َوَقَع  َفالصُّ

ِبـَعـوُ   . (ْ)((, َوال َباَب اْلَعـَمى َفـَيـُصـدَّ َعْنُو . َوَذِلَك َميَُّت اأَلْحَياِء  , ال َيْعِرُف َباَب اْلُيدى َفـَيـتَـّ

                                                           
 .ِٔٗ/ٗ( لساف العرب : ابف منظكر , مادة ) كٌثؼ ( : ُ
 .اإلماـ حكاية عف غيره  ينقمياىي االستعارة التي االستعارة المحكية : ( ِ
 .ْْ( أسرار الببلغة , الجرجاني : ّ
  . ُِٓ: ( ٖٔخ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ْ
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فإذا كانت كذلؾ  , (ُ)صكرة , ما ىي إاٌل رسـ بالكممات كما يراىا دم لكيس ؽً مٍ عممية خى  فٌ إ       

, كتعددىا يكمف في طريقة  عؿ مف تمؾ العممية متعددة األكجوقابمية الكممات البلمحدكدة  تج فأفٌ 

مباشر بالمبدع لتمؾ الصكرة  مرتبطة بشكؿو  ان أيخرتناكليا مف زكايا مختمفة , ما يكلد منيا صكر 

ي العمكم , لكجدنا أٌف الصكرة التي يحاكؿ اإلماـ كحمإخراجيا , لذا لك تتبعنا النٌص الككيفية 

( ,  َأْعتَـِزُل اْلِبَدعَ _ َوَقعَ  _ َأِقفُ  إخراجيا مف مكامف المفظ , تدكر حكؿ ثبلثة ألفاظ أساس ىي  )

 ؛ ككنيا تعكس صكرتيف بالكقت نفسو : اختيار تمؾ األلفاظ تحديدان 

 الفاسؽ إظياره لمناس , في ككنو عالـ بمكارد الشبيات ,الجاىؿ : ما يحاكؿ  الصورة األولى    

يياميـ بأٌنو التقي , الذم يعرؼ ما اشتبو  فيحاكؿ أف يمقي بظبلؿ جيمو عمى الناس بتضميميـ كا 

 مف األمكر فيتجٌنبيا , كبالنتيجة فيك في مأمف مف البدع .

كىي نقيض األكلى تمامان , فيرسـ صكرة لمف ىك   عليه السالم اإلماـصكرة  :الصورة الثانية     

بللة , كىك مع جيمو كتخبُّطو , غائب أك مغٌيب في ظمـ الجيؿ , أيسدلت عمى عقمو أستار الضٌ 

يعتقد بصكاب رأيو كىدايتو ؛ لذا قاؿ : )أقؼ عند الشبيات( ككقكفو عندىا بمعنى معاينتيا 

 , الذم أفادت ىذا المعنى . (ِ)إاٌل في حاؿ دنٌكىا كحضكرىا بداللة )عند(كتدبرىا, كال يككف ذلؾ 

                                                           
 . ُِ( الصكرة الشعرية , سيسؿ دم لكيس : ُ
 .  ُ/ُكالصفات , الزٌجاجي : حركؼ المعاني ( ظ : ِ
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عمى القكـ كأرتيـ أٌنيـ عمى حؽِّ ألٌنيا شٌبيت ))عف الفتف بالشبيات  عليه السالمفنمحظ  تعبيره       

؛ لذلؾ جاء بقكلو: ) فييا كقع ( ؛ أم سقط , ( ُ)((حتى يدخمكا فييا كيرتكبكا منيا ماال يحٌؿ 

كالمكجبة لكجكد ما ييسقط فيو , كما حممتو مف إيحاء عمى  (ِ)كبكجكد ) في ( الدالة عمى الظرفية

زاء بياف تجنب الفاسؽ البدع  العمؽ , داللة عمى أٌف تمؾ الشبيات قد أحاطت بو إحاطة تامة , كا 

بالشبيات ,  , التي أفضت إلى كقكعو (ّ)((ثًة , كما ابتدع بالديف بعد اإلكماؿ دى حٍ كؿُّ مي ))كىي 

ضجع : كضع الرجؿ جنبو عمى  ))أردفو بعبارة )كبينيا اضطجع( , كاالضطجاع مأخكذ مف 

, كىي كناية عف ككف تمؾ البدع محيطة بو , فكٌنى بيا اإلماـ ثـ استعارىا لبياف  (ْ)((األرض

مجيئو  حاؿ الفاسؽ كما ىك عميو مف التباس , مكرده الجيؿ لبعده عف منابع الحٌؽ , السٌيما كأفٌ 

 تعطي داللة عمى أٌف ىذا الفعؿ صادر منو عمى جية القصد . (افتعؿ)عمى زنو 

وَرُة ُصوَرُة ِإْنَساٍن , َواْلَقـْمُب قـَْمُب َحَيوانٍ بػ )   عليه السالمكتعبيره        ( ىك انعكاس لتمؾ َفالصُّ

مركز  بكصفوالصكرتيف , فكاف ظاىره ظاىر اإلنساف , أٌما الباطف الذم عٌبر عنو بمفظ القمب 

العقائد , كمحؿ لمعمكـ كالمعارؼ , فيك شبيو بقمب الحيكاف , كالجامع بينيما ىك عدـ القدرة عمى 

ِبـَعـُو , َوال َباَب اْلَعـَمى َفـَيـُصـدَّ َعْنُو ال َيْعِرُف َباَب اْلُيدى َفـحمؿ العمـك كاالنتفاع بيا , كبقكلو ) َيـتَـّ

( إشارة إلى تمٌبس الفاسؽ بالجيؿ) الجيؿ المركب( المانع لو مف معرفة  . َوَذِلَك َميَُّت اأَلْحَياءِ 

                                                           
 . َْٓ/ ُّ:  , مادة) شبو ( ( لساف العرب , ابف منظكرُ
 .  َِٓقاسـ المرادم :  الحسف بف,  الجنى الداني في حركؼ المعاني ( ظ :ِ
 . ٔ/ٖ:  , مادة ) بدع( ( لساف العرب , ابف منظكرّ
 .ُِْٖ/ ّ:  , مادة ) ضجع ( م ( الصحاح , الجكىر ْ
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, كىذا ما يستمـز عدـ معرفتو بباب الجيؿ الذم  (ُ)لفظ الباب لو قانكف اليداية الذم استعار

 ( , فاستعار أيضان  َميَُّت اأَلْحَياءِ لفظة العمى حتى يصدَّ عنو , كىذا ما يسميو اإلماـ ) لو استعار

ىنا لفظة المكت لمحٌي ؛ ألف الحياة الحقيقية ىي التي يتمكف اإلنساف بيا مف تحصيؿ العمـك 

 الرافعة  لو لمستكل الفضيمة كالكماؿ , كعدـ تحصيميا مكته لو , فيك ميت بصكرة حٌي . 

( , بمحاكلتيا جعؿ الداللة تتمركز فييا أك  تمؾ األلفاظ ) أقؼ _ كقع _ اعتزؿ البدع ذان إ      

حكليا تككف أشبو بالمرآة المقعرة التي تعمؿ عمى جمع الضكء في بؤرتيا , مستعينة بالمعاني 

 التي تطكؼ حكليا كعناصر مكممة كمبينة لممراد إيصالو لممتمقي  , كتمؾ العناصر نممسيا في

التشبيو الكاقع في ) قمب حيكاف ( , كاستعارتو لػ ) باب اليدل _ باب العمى _ ميت األحياء( 

يا تمكنت مف رسـ نٌ إإاٌل قمتيا مف رغـ عمى الالتي عممت عمى تكثيؼ المعاني داخؿ قكالب لفظية 

مى صكرة دقيقة لحالة التمٌبس بالشبيات , كالضياع في غياىب البدع , بسبب الجيؿ المسيطر ع

 .  ان العقؿ, حتى عيدَّ معو الشخص ميت

ييـ معاكية لمحجاز في مكسـ الحجِّ , نرل اإلماـ يصؼ أناسان كجٌ أخرل في صكرة استعارية      

َكَتَب ِإَليَّ  َفإنَّ َعْيِني َعَمى اْلَمْغِربِ  )): حكاية عٌما بمغو  عليه السالم يقكؿ إذلبٌث الفتف بيف الناس , 

َو ِإلى المَ  ني َأنَّوُ ُيْعِممُ  مِّ اأْلْسَماِع , اْلُكْمِو  ْوِسِم ُأَناٌس ِمْن أْىِل الشَّامِ ُوجِّ اْلُعْمِي اْلُقُموِب , الصُّ

  َوَيْحتَـِمُبـونَ  اِلِق,ـُموَق ِفي َمْعِصَيِة اْلخَ ـوَن اْلَمخْ ـَوُيِطيعُ , لِ ـقَّ باْلَباطِ ـاْلح ُسونَ ْمَتمِ يَ  ِذينَ ـاِر, الَّ ـاألبصَ 

                                                           
 .  ّٗٗ/ِ, ابف ميثـ البحراني : : شرح نيج الببلغة  ( ظُ
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 .  (1)((َدرََّىـا بالدِّيِن , َوَيْشَتُروَن َعاِجَمَيا بآِجِل اأْلَبـرَاِر اْلُمتَِّقيَن...الدُّْنَيا 

 :استعارتيف بيا ,  التي بيٌمغى حكايةو الردِّه عمى نممح في        

بالناقة ,  يال تشبييان لمدنيا استعار لفظ )يحتمبكف( قد ف, َوَيْحتَـِمُبوَن الدُّْنَيا َدرََّىـا بالدِّيِن( ) _األولى 

غاية النيا , كذلؾ الغرض مف الناقة ىك تحصيؿ لب, فمما كاف درىا( تشبييان لمتاع الدنيا بالمبف ك)

بمرتبة كاحدة فكأٌنو ىك عمى  ستعاركالمستعار منو فجعؿ الم مف الدنيا عندىـ ىك نيؿ ممذاتيا

ٌنما  )) ىؤالء بيذه الصكرة المادية لبياف أفٌ  عليه السالم  , كتكسموالحقيقة  ال ديف ليـ عمى الحقيقة , كا 

ال ليذه إ كما حربيـ لو, (ِ)(( ييظيركف شعائرى الديف ليأخذكا بيا متاع الدنيا كصفكىا كمنافعيا

داللة  بػ ) الديف (  , كارتباط حرؼ الباء) يفتعؿ (  , كبمجيء الفعؿ ) يحتمب( عمى زنة الغاية

ٌنيـ  ات الدنيكيةفي الغايعمى تساكييـ  ؛ فؤلنيـ   عف الديفمف ممذات الدنيا بديبلن  ذكااتخ, كا 

  دنيا استطاع معاكية أف يؤلؼ بينيـ . طالبك

كأداة كردت في القرآف  مفظ ) يشتركف(ف )َوَيْشَتُروَن َعاِجَمَيا بآِجِل اأْلَبـرَاِر اْلُمتَِّقيَن(_ كقكلو :   

ِكتَاِب َيْشَتُروَن أََلْم َتَر إلى اّلذين ُأوُتوا َنِصيبًا ِمْن الْ  } :قكلو تعالى , ب في رسـ صكرة استعارية

الَلةَ  , فأضاء اإلماـ النصَّ بتمؾ االستعارة القرآنية , فشٌبييـ (ّ){َوُيِريُدون َأْن َتِضمُّوا السَِّبيلَ  الضَّ

قباليـ عمييامف حيث  , اإلبرار( آجؿبػ ) أشار إلييا , كتركيـ لآلخرة التي اغترارىـ بالدنيا كا 

                                                           
  . ُْٓ_ َْٓ: ( ّّ) , ؾ  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ
 .ِّْ/ْ:  ( شرح نيج الببلغة , السيد عباس المكسكمِ
 .ْْآية  النساء :سكرة ( ّ
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كذلؾ أصحاب , فتككف الخسارة مضاعفة سدة فيشتركنيا بالتٌجار الذيف يغتٌركف بالبضاعة الفا

مف تستمد حياتيا  بعضيا التييستبدلكف الذم ىك أدنى بالذم ىك خير, فيذه االستعارات معاكية 

أصحاب معاكية فكاف  كىـ, عاكسة ألحكاؿ الطرؼ اآلخر  حيةو  صكرةو  القرآف , تمٌكنت مف رسـً 

لدييا القكة _مف جية_ لجمع الجزيئات كرٌصيا لتمنحيا التكازف , كمف جية ثانية امتمكت غزارة  ))

, لتحقيؽ عمى نحكو دقيؽو كمكجزو مف إيصاؿ ما مطمكب إيصالو لممخاطب فتمكنت , (ُ)((مفيكمٌية 

بيـ , كالتقصير بما عميو مف كاجب , كالتمسؾ بالطاعة هلل  مف االغترارتحذيره , كىك الغاية منيا

 كمبلزمة إمامو . 

أركع كأرقى أنكاع الخياؿ الذم ييعدُّ , (ِ)كمف االستعارات التي تجٌمت بيا ظاىرة التشخيص     

التي فيك يجسـي كيجسدي األفكارى كالمعاني حيا بالحيكية , كيعطييا الخمكد , في الصكرة ؛ ألٌنو يكشٌ 

قكلو , كىذا ما نممسو في (ّ)يا تقكـ مقاـ البرىاف فيف ةن فيجعميا شاخصة حيٌ ,  الصكرةً  تنطكم كراءى 

ُبوِع اْلَخاِليِة , َلَقاَلْت : , َواْلرُّ ِة اِت ِتْمَك الدِّياِر اْلَخاِويَ ـَوَلِو اْستَـْنَطُقوا َعْنُيْم َعَرصَ  )):   )عليه السالم(

ِبتُـوَن ِفي ثْ وَن ِفي َىاِمِيْم , َوَتْستَـأُ ااًل , تَـَطــُضالَّالَّ , َوَذَىْبُتْم ِفي َأْعَقاِبِيْم ُجيَّ َذَىُبوا ِفي اأْلِْرِض 

نَّما اأْلَيَّاُم َبْيَنُكْم َوَبْيَنيُ  ُبوا ؛ َواِ   َواٍك َوَنواِئحُ ـْم بَ َأْجَساِدِىْم , َوتَـْرَتُعوَن ِفيَما َلَفـُظوا , َوَتْسُكـُنوَن ِفيَم َخرَّ

 .( 4)((َعَمْيُكْم .

                                                           
  َُٗكيؿ كفائض المعنى , بكؿ ريككر : أ( نظرية التُ
  . إضفاء صفة العاقؿ لغير العاقؿ  عبر( التشخيص : ىك ففه ببلغي يتُـّ ِ
 .ُِٔصبح :  يعمي عم , صكرة األدبية تاريخ كنقد: ال ( ظّ
  . ُْٓ( : َِِ)  ـ ,  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ْ
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خبارىا عف حاًؿ مىٍف ديففى فييا قً انطستاصفة الحياة لتمؾ القبكر ب اإلماـ أضفى       , يا , كا 

ليـ , إذ كاف األكلى أف يتخذكىـ كىـ عمى ضبلؿو , كمف ذىب بعدىـ جٌياؿ بحاليـ الذيف ذىبكا 

أكمكا كتمذذكا مما تركو  ))لما , يـفنائً ًعبران , قبؿ أف يتخذكىـ فخران , فمك عقمكا لما شاىدكا مف 

لزىدكا في ك  ,(ُ)((بفراقيـ عنيا رث , كسكنكا في منازؿ خربكىا خرابان معنكيان إغيرىـ ليـ مف 

اُم ـاأْلَيَّ  بياف تساكم الكٌؿ بالمصير قاؿ ) كلٌما أراد,  دنياىـ, كلـ يحرصكا عمى ما في أيدييـ

عمى الباقيف  رائحان كتبكي , كتنكحي  األياـ تشيعي  ))( ؛ أم إٌف  َمْيُكمْ ـَوَنواِئٌح عَ َنُيْم َبَواٍك ْـ َنُكْم َوَبيـَبيْ 

مبلحظة لشبييا في مفارقتيـ  ))استعار لفظ البكاء لؤلياـ , ف(ِ)((الذيف سيمتحقكف بو عف قريب 

, كأدؽى تفصيبلن ,  و كلجعًؿ النصِّ أكثر حياةنٌ إإاٌل  , (ّ)(( ىا بالمكتً أكالدى  ليا باألمياًت التي تفارؽي 

ـى كلجذًب انتباه المخاطب ,  ٍف كانت الغاية أفي التعبير, ك ال يسيري عمى كتيرة كاحدة  نرل اإلما

 , الحديث عمى لساف القبكر لعمميا بحاؿ المستكدع فييا, النصِّ السابؽ كاحدة , فإذا كاف في 

َقْد َرَجَعْت ِفيِيْم لَ  )) : فقاؿ ,ينقؿ الحديث لممكتى أنفسيـ , فينطقكف بحاليـ ففي النصِّ اآلتي 

 َكَمَحِت ِجَياِت النُّْطِق , َفَقاُلوا : ِر ـُموا ِمْن َغيْ ـاْلِعَبِر, َوَسِمَعْت َعْنُيْم آذاُن اْلُعُقوِل , َوَتَكمَّ َأْبَصاُر 

ِع , , َوَتَكاَءَدَنا ِضيُق اْلَمْضجَ َوَلِبْسَنا َأْىَداَم اْلِبَمى اأْلَْجَساُم النََّواِعُم ,اْلُوُجوُه النَّـَواِضُر , َوَخَوِت 

ُبوُع اـَمْت َعَمْيَنا الدَّ ــَنا اْلَوْحَشَة , َوَتيَ ـَوَتَواَرثْ  مُ رُّ  َرْت ـَـ كّ ـاِدَنا , َوَتنَ ــَأْجسَ  اِسنُ ـحَ ـْت مَ ـحَ امَّ وُت , فَ ـلصَّ

 

                                                           
 . َِِ/ِ, محمد عبد الحسيف البييقي  :  الحقائؽ( حدائؽ ُ
 .ُْٗ/ُُالحديد :  ابف أبي( شرح نيج الببلغة , ِ
 .ِٕ/ْالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج الببلغة , ّ
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 .  (1)((اْلَوَحَشِة ِإَقاَمتَُنا ...ُصَوِرَنا ؛ َوَطاَلْت في َمَساِكن َمَعاِرُف 

إف عممية نقؿ األفكار داخؿ صكرةو تستبطف معاني مكثفة , يتطمب االبتعاد عف المغة       

المباشرة في التعبير, إذا ما أريد خمؽ صكرة حٌية متجددة معطاءة , كىذا ما نممسو في النٌص 

أحدىما إلى اآلخر تتشكؿ صكرة  المحكي , الذم يمكف أف نعٌده متممان لمنصِّ السابؽ , فبضـٌ 

كاستيكًدعىٍت ألفاظييا ,  ممة , قد اختزلت الصكرتاف بيف طياتيا أعكامان مف عمر اإلنساف ,متكا

 ت عميو كالحمـ .كصكران مرٌ  مشاىدى 

 : بذكر حاؿ اإلنساف حيف انتقالو مف حياتو التي كاف ينعـ بيا بكؿِّ الصورة األولىبدأت      

 ممذات الدنيا إلى القبر .

بياف حالو داخؿ مسكنو الجديد , صكرة تجمت فييا معاني  ميمة الصورة الثانيةكتكٌلت     

الغربة بكؿ تفاصيميا كمكنكنات ألميا , صكرة تبٌدؿ حقيقٌية لكاقع اإلنساف , عممت عمى إخراجو 

َوَلِبْسَنا َأْىَداَم اْلِبَمى, )  عليه السالمالتي تمثمت بقكلو  تمؾ اإلنزياحات المغكية المتجسدة باالستعارة

( , ىي عممية تبٌدؿ لكاقعيف يعيشيما الفرد , بكؿ  ِع , َوَتَواَرثْــَنا اْلَوْحَشةَ َوَتَكاَءَدَنا ِضيُق اْلَمْضجَ 

ر ؿ كالتغيٌ , لكف الثاني أشٌد قسكة مف األكؿ ؛ لذا نممس أثر االستعارة في بياف حالة التبدٌ  فييما ما

نمحظ فييا نسبة المبس لمميت كىك شيء خارج عف إرادتو ( التي  َوَلِبْسَنا َأْىَداَم اْلِبَمىىذه , فػي) 

, لكف لٌما أراد بياف ىيأتيـ الحاصمة بعد المكت , جاءت النسبة ليـ مجازان , كعٌبر عف الممبكس 

                                                           
  . ّْٓ: ( َِِ)  ـ,  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ
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ًمؽ  ))كىي باألىداـ  مف مناسبة لحاؿ القبر عمى  لما في األكلىكليس األثكاب ؛  (ُ)((الكساء اٍلخى

قت كتحطمت , أك تشبيو ليا حً , كمجيئيا ىنا ىك تشبيو ليا بعظاـ اإلنساف التي سي  نقيض الثانية

التغٌير التي طرأت عمى  ليبٌيف صكرة عليه السالم, ككبلىما يصٌحاف , ثـ استعارىا  (ِ)باألكفاف

ًمق اإلنساف بعد المكت , كما يتبدؿ الفاخر مف الثياب بمركر , كالمخطط  ان الزمف حتى يصبح خى

 ي التبدؿ كالتغير: بيف الصكرة االستعارية في حالي اآلتي

   

 

 

 

       

َوَتَواَرثْــَنا ) بقكلو  أىداـ البمى أردفوذم أكجب لبسيـ اإلقامة في ذلؾ المكاف ال مدةكلبياف      

( , كمف المعمكـ أٌف اإلرث ال يككف إاٌل في الماديات , أٌما الكحشة فيي أمر معنكم ,  اْلَوْحَشةَ 

عليه فشٌبو اإلماـ تمؾ الكحدة في القبكر باإلرث الذم ييٍنقىؿي مف اآلباء إلى األبناء , ثـ استعارىا 

مف الغربة كالكحشة ال ييستثنى منيا أحد , فكما كانت  يذه الحاؿف, كثيـ ؿ مدة مكالبياف طك  السالم

                                                           
 . ٖٓٔ/ ِ:  , مادة ) ىدـ(  ( جميرة المغة , ابف فارسُ
 . ٕٓ/ ْظ : شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ( ِ

 العظام

 األكفان

  البلىأهدام 
 بيه  ـالتش   

 النتيجة 
  بمت تحطمت و

 االستعارة 

 ير و التغيّ حالة التبدل 
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آلبائيـ , ستككف ليـ , إٌف ىذه الصكرة االستعارية بأثرىا التشخيصي البٌيف , عف طريؽ استنطاؽ 

 كبعده  اإلنساف قبؿ المكت ما فييا مف معاني عكست حاؿك األمكات الذيف استحالكا إلى تراب , 

,  يمكف لغيره سدِّ مسٌدهو حمؿ مف اإليجاز مع التكثيؼ ماال إنٌ  فيو ما يمكف أف يقاؿ أقؿٌ  في لفظو 

ٌنما تدٌرج اإلماـ  كميٌ  ؿو بشكمف الصكرة , لـ تأًت  تكحاةٌف تمؾ المعاني المسإ إالٌ  في  عليه السالم, كا 

عمى التدرج في استكشاؼ مكامف المعنى فييا , فالصكرة بدأت  عرضيا تدرُّجان يحمؿ المخاطب

( فبداية التغٌير  اْلُوُجوُه النَّـَواِضُر , َوَخَوِت اأْلَْجَساُم النََّواِعمُ  َكَمَحتِ نقطة انطبلقيا مف قكلو )

يـ , خارج حدكد عممً  تعبير فكرم صادـؿ بدأت مف ىنا , لكف بعد أف جذب انتباىيـ بكالتبدٌ 

( فيذا  ِجَياِت النُّْطقِ ِر ـُموا ِمْن َغيْ ـَوَسِمَعْت َعْنُيْم آذاُن اْلُعُقوِل , َوَتَكمَّ  عقكليـ ىي )كنطاؽ 

االنزياح المغكم المذىؿ باستعارة اآلذاف لمعقكؿ , كالتكمـ مف غير جيات النطؽ المعيكدة , ىك 

حمميـ عمى االعتبار بو بمثابة صعقة ذىنية تكجييـ نحك اليدؼ أك المغزل الذم يحاكؿ اإلماـ 

ىؤالء األمكات ىك ذكر الكجكه كاألجساـ ؛ كلعؿَّ ذلؾ أكؿ ما يتكمـ بو لساف حاؿ  , كما يمحظ أفٌ 

,  ؿ ما تتجمى مظاىرىا فييا , فتغدك ناعمة نضرةمرجعو إلى أٌف النعمة كالرفاىية الدنيكية , أكٌ 

كجكه كاألجساـ تخشى عدكاف الزمف عمييا ,  نفسيان ميمان ؛ ألٌف تمؾ الكىذا بحدِّ ذاتو يشكؿ عامبلن 

 فكيؼ بعدكاف القبر !

لى ما فييا مف ا     نعكاس فالبدء بيا يحمؿ المخاطبيف عمى االلتفات الذىني لتمؾ الحاؿ , كا 

ىذا الكصؼ لمعممية النفسٌية التي تتـ مف خبلؿ التقاط الداللة  )) عمى حياتيـ كأحكاليـ , إذان 

ذه الحركة الداخمية أك ىذا االختبلج الذم يحدثي في الصدر , ىك كتحديدىا مف المفظ , كى
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, الذم كاف أحد العكامؿ التي أسيمت في بناء  (ُ)((ضربه مف قكة األسمكب كببلغتو كتأثيره 

عطائيا عمقيا كداللتيا إلى جانب االستعارة كما حممتو مف طاقة إببلغية كمعرفية  صكرة , كا 

عامؿ التشخيص , الذم بثَّ الحياة في النٌص عف طريؽ كتكثيؼ مع إيجاز , كذلؾ نممس 

, فيك كسيمةه أفاض اإلماـ عف طريقيا عممو بما خفي عف أذىاف الناس  استنطاؽ غير الحيِّ 

كأنظارىـ  , العاطفة الصادقة المتدفقة مف بيف سيؿ تمؾ الجمؿ القصيرة المتتابعة , كؿُّ ىذا أسيـ 

لمخاطبيف , ككأٌنيـ يركنيا , تحمميـ عمى االعتبار مف في إخراج صكرة حٌية , شاخصة أماـ ا

 ا كزينتيا , كاالستعداد لآلخرة . الماضيف , كالنفكر مف الدني

, حيف طمب الٌشاـ معاكية ردان عمى حكاية للئلماـ  في جكابو  ذلؾ التشخيص ما نممسو نظير     

َقْولُـَك  اَك َأْمِس. َوَأمَّ ـَك اْلَيْوَم َما َمَنْعتُ َلْم َأُكْن أِلُْعِطيَ فِإنِّي , ا َطَمُبَك ِإليَّ الشَّاَم َوَأمَّ  ))يقكؿ فيو : 

َمُو َأاَل َمْن َأَكَمُو اْلحقُّ َفإلى اْلجنَِّة , َوَمْن َأكَ  ِإنَّ اْلَحْرَب َأَكَمِت اْلَعَرَب ِإالَّ حَشاَشاِت َأْنُفٍس َبِقيْت ,

 .  (2)((اْلَباِطُل فإلى النَّارِ 

( َأَكلَ ) لفظ حكؿالمكنية المحكية التي نقميا اإلماـ عف معاكية ,  يةاالستعار  الصكرة دكرت      

ألساس ا, الذم يشٌكؿ (  َوَمْن َأَكَمُو اْلَباِطلُ _ َمْن َأَكَمُو اْلحقُّ _  ِإنَّ اْلَحْرَب َأَكَمِت اْلَعَربَ ) يفػ

,  األكؿ ليس مجرد القتؿ فقط صكد مفالمق , لبياف أفٌ  ثبلث مراتو  لمنٌص المحكي , ؛ لذا تكرر

,  (ّ)((إلفادة معنى اإلفناء كاإلزالة كالظيكر عمى أمرو ما  ))األكؿ  فالعرب كثيران ما تأتي بمفظً 

                                                           
 . ّْٓ( التصكير البياني دراسة تحميمية لمسائؿ البياف , محمد أبك مكسى : ُ
   ْٔٗ: ( ُٕ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ِ
 .  ِٓٓ/  ُٖ( منياج البراعة , حبيب اهلل الخكئي : ّ
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المسألة تتعدل حدكد القتؿ إلى المعنى الحقيقي لمفناء . فذىاب  فيذه المعاني الكاردة لؤلكؿ تجعؿ

الحرب التي  األركاح في الحرب , ىك أمر طبيعي يألفو كؿُّ مقاتؿ كيكٌطف نفسو عميو , لكفٌ 

ىي حرب ال تبقي كال تذر , غير معنٌية بعدد ؛ لذلؾ استعارىا , العمكم بيانيا  يحاكؿ النٌص 

لٌنار المستعرة , كالجامع ىك ) اإلفناء ( , في ىذه االستعارة نممح معاكية لمحرب تشبييان ليا با

عامؿ التشخيص الذم أعطى لمحرب بعدان فكريان كنفسيان عميقان , بإظيارىا بييئة ميكلة شرسة 

أك السبب الذم  السرِّ  عف , ىك شرىة حيف أضفى ليا صفة مادية , كلعٌؿ السؤاؿ الذم يرد

الكصؼ , عمى الرغـ مف أٌنو ليس مف النكع الذم يأبو لدماء يجعؿ معاكية يصؼ الحرب ىذا 

 المسمميف , كىي عنده سٌمـ يرتقي بو لنيؿ ما يبتغي ؟

ىك ضرب عمى ( أكمت ) , فاستعمالو لمفظة  نفسيانممس الجكاب في االستعارة المحكية       

رغبتو في الٌسمـ ال تقؿُّ عف  ؛ ألفٌ  عليه السالممف اإلماـ  الرحمةً  جانبى  مباشرو  يمسُّ بشكؿو  كترو 

حتى لك  لالمسمميف ال ترتقي ليا  أم أىمية أخر  ءهلل , كحفظ دمافي سبيؿ اإقدامو عمى الحرب 

حياء تعاليـ القرآف , فمٌما أراد  استمالة معاكية كاف الحكـ الذم ال يعني لو سكل إقامة العدؿ كا 

التعبير , لذلؾ جاء رٌد اإلماـ الصادـ لو  قتاؿ , عٌبر عنيا بيذا مف دكفاإلماـ إلعطائو الٌشاـ 

( فقد أكضح  ِإنَّ اْلَحْرَب َأَكَمِت اْلَعَربَ  ( , أٌما قكلو )َلْم َأُكْن أِلُْعِطيَك اْلَيْوَم َما َمَنْعُتَك َأْمسِ  في )

اإلماـ الفارؽ بيف مف مات عمى الحؽِّ كمف مات عمى الباطؿ , بتكظيؼ المفظ نفسو , الحامؿ 

لمقتؿ  أيضان  ستعار لفظ األكؿا( , ف َأاَل َمْن َأَكَمُو اْلحقُّ َفإلى اْلجنَّةِ , ففي قكلو ) نفسيالمداللة 

ٌنو قتؿ عمى أالمشركط بالحٌؽ ؛ لككنو سببان في ذىاب األنفس , بغض النظر عف العدد , طالما 

َوَمْن كؿ الثاني ), كىذا ما ينطبؽ عمى الق مؤمفو  كؿُّ  يولإالحؽ فنتيجتو الجٌنة , كىذا ما يسعى 
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ٌما حمؿ أ( , فمف قيتؿ عمى الباطؿ فإلى النار ؛ ألف الغاية مف الحرب فإلى النَّارِ  َأَكَمُو اْلَباِطلُ 

 تخميص المجتمع المسمـ مف شركره . أك, الثاني عمى اإلذعاف لمحؽِّ الطرؼ 

, التي رسميا معاكية نفسياٌف اإلماـ استعمؿ الصكرة إ,  مف السابؽ ذكره يمكف أف نستٌشؼ    

 األكلى أفرغإذ , , لكف بشٌكؿو عكسي ) صكرة معاكسة (  نفسولمحرب عف طريؽ تكظيؼ المفظ 

كعزمو عمى قتاؿ الباطؿ , , ببياف أٌف ىناؾ حقان كباطبلن  ان جديدحتكل , كأكدعيا م حتكاىامف م

 كنصرة الحٌؽ الذم يدكر معو حيثما دار .

  يةـحـارة التصريـعـاالستالتصوير ب_ 2        

, (ُ)((مكضعان ال يبيفي فيو شيء يشاري إليو  يؤخذى االسـ عمى حقيقتو , كييكضع ))أف ىي      

كقد كرد ؛ لذلؾ ىي أكضحي مف االستعارة المكنية .  ستعار لوجميان دكف المستعار منو فيظير الم

ردان عمى حكاية )عليه السالم( قكلو ىذا النكع مف االستعارة عمى نحكو أقٌؿ في الحكاية العمكية , ك

ِإنََّك _ َواهلل َما َصاِر ... َفـَوَذَكْرَت َأنََّك زَاِئري في اْلُمَياِجِريَن واأْلنْ  )):  حيف ىدده بالحرب معاكية

ًا َأْطـَمـَعَك َمْطـَمَع َرِقيَت ُسمَّمَلَك : ِإنََّك  اْلَعْقِل , َواأْلَْوَلى َأْن ُيَقالَ  اْلُمَقاِربُ  اأْلَْغـَمـُف الـَْقـْمِب , _َعِمْمتُ 

َساِئـَمِتَك َوَطَمْبَت َأْمرًا َلْسَت ِمْن  َغْيرَ ُسوٍء َعَمـْيَك اَل َلَك , أِلَنَّـَك َنَشْدَت َغْيَر َضالِّـِتَك , َوَرَعْيَت 

 .  (2)(( َواَل ِمْن َمْعَدِنوِ  َأْىِموِ 

                                                           
 .ْْالجرجاني :  ( أسرار الببلغة ,ُ
 .  َٖٔ_ َٕٔ:  ( ْٔ , ؾ ) ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ِ
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نََّك _ َواهلل َما َعِمْمُت ):  عليه السالمقكلو         عمى سبيؿ التكبيخ  )) جاء, (  اأْلَْغـَمـُف الـَْقـْمبِ _ َواِ 

, االسـ المعٌرؼ  جممة اعتراضيةال) إٌف , ػ المتمثمة ب المتتابعة أدكات التككيدك  , (ُ)((ديد تيفيو 

قمبو في غبلؼ فبل الذم عرفتو مسبقان الذم  )) ؾ ذلؾ الشخصفييا داللة عمى أنٌ  ( (األغمؼ)في 

ف لو أٌنو ييريد شيئان بيٌ بعدىا , (ِ)(( فميس في عقمو سعةه يرل البعيد , كالناقص العقؿ يعرؼي الحؽَّ 

يو بمف فشبٌ , ( ّ)((لؤلحكاؿ التي ركبيا كالمنزلة التي طمبيا ))( ُسمََّماً عنو لذلؾ استعار لفظ ) ان بعيد

َنَشْدَت )عده عٌما يطمب ىيتبيف بي  , ثـ أكرد استعارة أخرل ميمكةو  يصؿي بو إلى غايةو مان يرقى سمٌ 

تشبييان لو  (ْ)((لممرتبة التي يجب أف يقؼى عندىا ))كاستعارىا , (َرَعْيَت َغْير َساِئـَمِتكَ  _َغْيَر َضالِّـِتكَ 

بدـ عثماف كليس ىذا لؾ أك  ؾ تطالبنٌ إ؛ أم  يرعى سائمة غيره, ك  ضالةن ليست لوبمف يطمب 

ال تبدك ىذه االستعارات جديدة , لكٌنيا قادرة عمى تحريؾ صكر ذىنية لدل كعميو  ىك مف شأنؾ ,

لكف , ال يمكف أف تؤديو منفردة كاممةو منيا حاممة لجزءو مف صكرة  , ككؿُّ كاحدةالمتمقي

 , كاف ليا أثر في فيـ المعنى المطمكب . بانضماميا إلى بعضيا

 ؛يـ الدنياة عنو , فقد جمعتيـ أمُّ اس عمى ديف ممكًكيـ , فبل يختمؼ أصحاب معاكيالنٌ  كألفٌ       

نَّ َعْيِني _ إِ , فَأّما َبْعُد  )):  فقاؿ, حكاية عٌما بمغو بكتاب أرسمو لعاممو  عليه السالمكصفيـ  لذا

مِّ  _باْلَمْغِربِ  َو ِإلى اْلَموِسِم ُأَناٌس ِمْن أَىِل الشَّاِم اْلُعْمي اْلُقُموِب , الصُّ َكَتَب ِإليَّ ُيْعِمُمِني َأّنُو ُوجِّ

                                                           
 .ِٗٓ/ٓالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج الببلغة , ُ
 .ِِٔ/ْ( تكضيح نيج الببلغة , محمد الحسيني الشيرازم : ِ
 .ِٗٓ/ٓالبحراني : ابف ميثـ ( شرح نيج الببلغة , ّ
 .ِٗٓ/ٓ: المصدر نفسو  (ْ
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اْلحقَّ باْلَباِطِل , َوُيِطيُعوَن اْلَمْخُموَق ِفي َمْعِصَيِة  ْمِبُسونالَِّذيَن يَ  اْلُكْمِو اأْلَْبَصاِر, , اأْلَْسَماعِ 

 : ما يأتي (  اْلُعْمي اْلُقُموبِ نممح في عبارة : ) ,(1)((اْلَخاِلقِ 

فِإنَّيا ال  }العمى لمقمكب , كىي استعارةه كردت مسبقان في كتاب اهلل العزيز ة_ استعار ُ      

, كالعمى  أسمكبو, كانتيجيا اإلماـ في (ِ){ُدورِ ْعَمى اْلُقُموُب التي ِفي الصُّ َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َولِكْن تَ 

في الحقيقة يككف لحاسة البصر, لكٌنو لٌما أراد بياف شدة ما ىـ فيو مف الغي كاالنحراؼ لمباطؿ 

إٌف العمكـى كالمعارؼى التي  ))بعد ما عرفكا مف الحؽ , أطمؽ العمى عمى القمب مجازان لبياف حقيقة 

ؿي بيا إلى الحؽِّ تككف بالعقؿ , كالذم ييطمؽي عمى اإلدراؾ م ٌف فيو عقد القمب إف حيث ييتكصى

بالتصديؽ , عمى ما فطر اهلل سبحانو اإلنساف مف إدراؾ الحؽ كالباطؿ , كالخير كالشرِّ , فجيزه 

, كعف (ّ)((بحكاسو ظاىرةو يدرؾي بيا ظاىر األشياء , كأخرل باطنةو يدرؾ بيا المعاني الركحية 

في القمًب ,  ٌمـ بو العقؿ كآمف , استقرَّ غايتىو مف العمـً , فما س اإلنسافي طريؽ ىذه الحكاس يدرؾي 

 الحؽِّ  ا لـ يتمكف بعيكف بصيرتو مف معرفةً كظيرت آثاره مف المعرفة المكجبة لئليماف , فممٌ 

األعمى الذم ال يدرؾ قصده بسبب فقده بصره ,  )), فيك مثؿ  باعوتٌ ايزه , أك معرفتو كعدـ يكتم

 , باعتبار عدـ االنتفاع بيا مف جية سمع المكاعظ كالتذكير لمسمع , كالكمو لمبصر ؼ الصـٌ ضاكأ

 

                                                           
 . َْٓ: ( ّّ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ
 . ْٔ( سكرة الحج , آية ِ
 .َِٓ_ِْٗ/ِ, السيد محمد حسيف الطباطبائي : في تفسير القرآف الميزاف  (ّ
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قمكبيـ  عميت , لكفأبصارىـ عف اإلبصار )) يـ لـ تعـف,  (ُ)((بيا , كال البصر مف جية العبرة 

 . في حكايتو بيانو عليه السالم, كىذا ىك العمى الحقيقي الذم أراد (ِ)((عف االعتبار

 أٌنو جمعه  السٌيماك ًة بعدىـ عف الحؽِّ , لشدٌ  فيو تككيده كبيافه ي( معرفان , مٍ _ تقديـ لفظ ) العي ِ    

 ( الداؿ عمى الصفة المشٌبية , ما يعني ثبكت الكصؼ كدكاموأفعؿعمى زنة )  ألعمى الذم جاء

 ( لـ يكف ليا مف الداللة ما لمفظ األكؿ . قمكبيـفمك قاؿ )عميت  

 صكرةو  في بناءً أسيمت عمى أساس تضافر عبلقاتو عدةو  بناءىا نممحي  حكايةو أخرل كفي      

ـي تحمؿي بيف ثناياىا تفصيبلتو دقيقة جدان, كأمكران غيبيةن ينقمي  األعظـ  عف النبيِّ  عليه السالم يا اإلما

, َما مِّيِّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوآِلِو ِبِو َعِن النَِّبيِّ األُ ِإنَّ اْلذي ُأَنبَُّئُكْم  ))فيقكؿ :   صلى اهلل عليه وآله وسلّن

َفَحَص ِبرَاَياِتِو ِفي َكَذَب اْلُمَبمُِّغ , َواَل َجِيَل السَّاِمُع . َلـَكـَأنَّي َأْنظُـُر إلى ِضمَّيٍل َقْد َنَعَق ِبالشَّاِم , وَ 

َع َزْرُعُو َوَقاَم َعَمى َفِإذا َأْينَ  وُحيا ,دُ يا ,َ ِمَن المََّياِلي كُ َوَبدا ِمَن اأْلَيَّاِم ُكُموحُ . ..َضَواِحي ُكوَفاَن 

, َوَأْقَبْمَن َكالمِّيِل اْلُمْظِمِم , َوَبَرَقـْت َبَواِرُقُو , عـُِقـَدْت رَاَياُت اْلِفَتِن اْلُمْعِضَمِة , َوَىـَدَرْت َشَقاِشُقُو  وِ َيْنعِ 

 .  (ّ)(( ِمْن َقاِصٍف َوَيُمرُّ َعَمْيَيا ِمْن َعاِصفٍ , َواْلَبْحِر اْلُمْمَتِطِم . ىذا, َوَكْم َيْخِرُق الُكوَفَة 

قؼى فيو  الخبر إذا كافى شيئان عظيمان , ))( ييٍستىعمؿي في ُأَنبَُّئُكمْ  :)كلفظ        ال ك  ,(ْ)((فحقو أف ييتىكى

                                                           
 . ِٗ/ ٓالبحراني : ابف ميثـ شرح نيج الببلغة :  (ُ
 . ْْٔ/ِ( مدارؾ التنزيؿ كحقيقة التأكيؿ , عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي :  ِ
   ُّٗ : (ََُ, خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ّ
 .ْْْ/ُ:  , مادة ) نبأ( ( تاج العركس , الزبيدمْ
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تحدثى  ,اٌل مرتيفإفي الحكاية  , كلـ يرٍد ىذا المفظي  السامع (ُ)((يككف ًإاٌل لئلخبار بما ال يعممو  ))

عف فتنةو ىنا  خبري يإذ  ؛ (ِ)ىذه كاحدةه منياعظيمة , مستقبمية عف أمكر  عليه السالماإلماـ بيما 

اس كيشتٌد بأسو عمييـ كتزداد النيقتحـ حبيا اكتصؿ الككفة عندئذو فإٌف صكبيرةو تظير في الٌشاـ , 

الفتنة مستمرةُّ الزماف  ىذه))كفي ذكر األياـ كالميالي , داللة عمى أف ,  ك كطأتو في األرض قكتو

َع َزْرُعُو َوَقاَم َعَمى َفِإذا َأْينَ )  عليه السالمكاستعار , (ّ)((اٌل النيار كالميؿ إكمو ؛ ألف الزماف ليس 

فو, اكعد قطكحاف م الناضجبالزرع  (ْ)((انتظاـ أمره ككماؿ شككتو  ))( لتماـ أمره ؛ أم شٌبو  وِ َيْنعِ 

حركاتو اليائمة كأقكالو المخكفة تشبييان بالسحاب  ))( لػ َشَقاِشُقُو , َوَبَرَقـْت َبَواِرُقوُ َوَىـَدَرْت )استعارك 

بياف عظـ ما يمحؽ الككفة مف تمؾ الفتف التي   عليه السالم, كلٌما أراد (ٓ)((ذم الشقاشؽ كالبركؽ

ستعـٌ الببلد كتحيط بيا مثؿ الميؿ الذم يغشى كؿَّ شيءو , استعار لعظيـ ما يمحقيا مف ببلءو 

كالشديدة  القكيةي  ي الريحي كى( )َعاِصفٍ , ك  الصكت شديدي  كىك رعده َقاِصٍف ( ) يٍ لفظى  ككثرتو كأذل

إٌف ىذه المحسكس لغير المحسكس ككسيمةو تكصيمية لممعنى المراد , ة استعار مف نكع ككٌميا , 

الكشائج القائمة بيف العناصر البيانية , التشبيو كالكناية كاالستعارة التي ىي محؿ الحديث , 

إلى حمؿ  قادرةو  بطريقةو  اعرضي ى, تكلٌ ميمةه معرفيةه  منيامخضت عف صكرة حية , كاف لكؿِّ ت

 كيتجمى مف ىذا األمر ىدفاف:  تمؾ الفتنة كأنيـ ينظركنيا بأعينيـ , المخاطبيف عمى تصكر

                                                           
 .ُْالفركؽ المغكية , العسكرم : ( ُ
 . ُٖ( : ِٓ, خ )  ) عليه السالم(مثالو ينظر : نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ِ
 . ََُ/ٕ:  المصدر نفسو( ّ
 .َُٕ/ٕالخكئي : حبيب اهلل ( منياج البراعة , ْ
 . ُِ/ّالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج الببلغة , ٓ
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استعداد اإلنساف النفسي  بلستعداد لتمؾ الفتف ؛ ألفٌ لىك دفع المخاطبيف  الظاىر _ األول

 .فكٌؿ متكقع آتو , كالعقمي عند تحذيره مف خطر ييحيط بو يختمؼي عٌما إذا كاف فجأة 

دكف سكاه ,   صلى اهلل عليه وآله وسلّن النبيِّ األعظـبعمـ   عليه السالماختصاصو  ىك الباطن _ الثاني 

 فيزدادكا يقينان بو .فيرتفع كؿُّ شؾو يبلمس نفكسىيـ , كيخالج أذىانىيـ , 

ىك حكـ بأسمكب الحكاية  عليه السالمالتي تحدث عنيا اإلماـ  األخرالمستقبمية مف األمكر     

َحتَّى َيُظنَّ الظَّانُّ َأنَّ الـدُّْنَيا َمْعـقُـوَلـٌة  ))كاف الناس يعتقدكف دكامو , فقاؿ : بني أمٌية , الذم 

َسْوُطَيا َواَل َعْن ىِذِه اأُلمَِّة  َصْفَوَىا , َواَل ُيـْرَفعُ  ُىمْ َعَمى َبـِني ُأَميَّـَة ؛ تَـْمَنـُحـُيْم َدرََّىـا ؛ َوُتوِردُ 

ٌة ِمْن َلِذيـِذ اْلَعْيِش َيَتَطعَّـُموَنَيا ُبْرَىًة ,ثُـمَّ َيْمـِفُظوَنَيا  ِلذِلَك . َبْل ِىيَ  َسْيُفَيا , َوَكـَذَب الظَّانُّ  َمجَّ

 .  (ُ)(( ُجْمَمـةً 

 عليه السالم وقكلفي  :األولىتجٌسدت  , أيضان تاف متباينتاف استعار  النصُّ المحكي تمثمت في      

ككنيا )) بالناقة بإقباليا عمى بني أمية شٌبو الدنيا , إذ  (َأنَّ الـدُّْنَيا َمْعـقُـوَلـٌة َعَمى َبـِني ُأَميَّـَة  : )

, قد حازكا سطكتيا كسمطتيا كما يستتبعو ذلؾ مف التٌنعـ بخيراتيا  (ِ)((محبكسة بيف أيدييـ 

( , كالجامع بينيما  َصْفَوَىا َدرََّىـا ؛ َوُتوِرُدُىمْ تَـْمَنـُحـُيْم كممذاتيا , كىذا ما أشار إليو في قكلو ) 

ٌة ِمْن َلِذيـِذ اْلَعْيشِ ):  عليه السالم: تمثمت في قكلو  الثانيةىك طكؿ المدة الحاصمة ,   ِىي َمجَّ

ةٌ ال )( , ك ثُـمَّ َيْمـِفُظوَنَيا ُجْمَمـةً  َيَتَطعَّـُموَنَيا ُبْرَىًة , ( كىك ما يمفظو اإلنساف مف فيو مف ماء أك َمجَّ

                                                           
 .ُْٓ: (ٖٔ)  خ, ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ
 . َْٔ/ ِالببلغة , ابف ميثـ البحراني : ( شرح نيج ِ
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عمى الرغـ مف بني أمية ؛ أم إٌف مدة حكميـ لبياف مدة حكـ , فاستعارىا اإلماـ ( ُ)شراب كغيره 

سكؼ تككف قميمة تصفى ليـ ثـ  )) يانٌ أإاٌل ,  (ِ)((كىي مدة مف الزماف فييا طكؿ  ))برىة  أٌنو

ا م, كالجامع بينيما ىك قصر المدة ؛ أم مثم (ّ)((تخرج مف أيدييـ بالكمية فبل يقاـ ليـ دكلة 

تمتعكف بيا , ثـ ييٍسمىبيكف يستطعـ الشارب الشراب ثـ يمفظو , كذلؾ ىـ فالدنيا ستصفك ليـ كيس

سمطة بأيدييـ , الذم عٌبر عنو القكة كال بقاءبشيءو , كال يككف ذلؾ إال بعد أف يتيقف الناس  كؿَّ 

َـّ بٌيف اإلماـ أٌف مف ( كىك كناية عف دكاـ البقاء , َعْن ىِذِه اأُلمَِّة َسْوُطَيا َواَل َسْيُفَيا َواَل ُيـْرَفعُ )بػ ث

 : مخطط اآلتييظفُّ ذلؾ ؛ أم يعتقد بدكاـ ممكيـ فقد كذب , كيمكف تكضيح تمؾ االستعارتيف بال

     

 

 

  

 

 

      
                                                           

 . ُّٔ/ِ( ظ : لساف العرب مادة ) مٌج( : ُ
 .ُّٖ/ٔالحديد :  ابف أبي ( شرح نيج الببلغة ,ِ
 .ّٔ/ِ( شرح نيج الببلغة , السيد عباس المكسكم : ّ

 ةــالناق

 
 المدةطول 

 

 ياندـال
 ما يظّنه الناس  

 ـةالــمجّـ  ة ميّ حكم بني أ

 قصر المدة

عميو  راه اإلمامـيما 
 السالم

 معاكسة  صورة    
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 االستعارة المرشحة التصوير ب_ 3       

أبمغ كأكثر تككيدان كىي , (ُ)((تقترف بما يبلئـ المستعار منو _ المشبو بو _ التي  ))ىي ك        

ردان عمى  )عليه السالم(قكلو كقدرة عمى المبالغة في االستعارة , كمٌما جاء منيا في الحكاية العمكية , 

ِلَبني َتِميٍم , َوِغْمَظتُـَك َبَمَغِني تَـَنـمُّـُرَك  ))قاؿ :  ى بني تميـعف تػنٌمر ابف عباس عمحكاية بمىغىتو 

نَُّيْم َلْم ُيْسَبُقوا ِبَوْغٍم ِفي آَخرُ نَّ َبني َتِميٍم َلْم َيِغْب َلُيْم َنْجٌم ِإالَّ َطَمَع َلُيْم ا  َعَمْيِيم , وَ  َجاِىِميٍَّة  , َواِ 

 . (2)(( أْو إْساَلمٍ 

قداميا كقد شٌبو اإلماـ س بنك       يدىـ بالنجـ , كالجامع بينيما تميـ قبيمة عيرفت بشجاعتيا كا 

سيد الجماعة ككبيرىـ قدكة ييتدكف بو ))ىك)االىتداء( فكما ييتخذي النجـ طريقان لبلىتداء كذلؾ 

 .  , كقد رشحيا بما يبلئـ النجـ مف الطمكع كالمغيب (ّ)((كيقتدكف بآرائو في الطرؽ المصمحٌية 

كرد لفظ العمى في النصكص العمكية المحكية , لكٌنو في مكاضع كاف يدؿُّ عمى        

سمؾ مسمؾ التعميـ فيفي النصِّ المحكي اآلتي  أٌماالتخصيص ؛ أم كانت صفةى جماعة معينة , 

َأْيَن  )): ردان عمى مف زعـ العمـ مف دكنيـ  عليه السالمخصُّ جماعة دكف أخرل , إذ يقكؿ ي, فبل 

َبْغيًا َعَمْيَنا , َأْن َرَفَعنا اهلُل َوَوَضَعُيْم , اْلِعْمِم ُدوَنَنا , َكِذَبًا وَ  الرَّاِسُخوَن ِفي َأنٌَّيمْ  ذيَن َزَعُمواالَّ 

مََّة ِمْن َوَأْعطانا َوَحَرَمُيْم , َوَأْدَخَمَنا َوَأْخَرَجُيْم . ِبنا ُيْسَتْعَطى اْلُيَدى , َوُيْسـَتْجـَمى اْلَعَمى , ِإنَّ اأْلَئِ 

                                                           
 .ِّٓ( معجـ المصطمحات الببلغية , بدكم طبانة : ُ
  . ْٖٗ : ( ُٖ, ؾ )  السالم() عليه اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ِ
 .ِْٕ/ْالبحراني : ابف ميثـ ( شرح نيج الببلغة , ّ
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َمى ِسَواُىْم , َواَل َتْصُمُح اْلُوالُة ِمْن اَل َتْصُمُح عَ ,ُقَرْيِش ُغِرُسوا ِفي ىذا اْلَبْطِن ِمْن َىاِشٍم 

 . (1)((َغْيرِِىمْ 

يراد )      ؛ لذلؾ أردفو بقكلو  (ِ)((ة القكؿ في غير صحٌ  ))فَّ الزعـ ىك أل؛  تحديدا( َزَعُمواكا 

اختمقكا  ))يـ في العمـً كالفضًؿ فػ ة مىٍف ينافسمف إدعاًء بعضيـ أفَّ ثمٌ  ( , لما ظير َكِذَبًا ّوَبْغياً )

ب , فكذٌ (ّ)((ة لبعض الصحابة اختصاصاتو كمؤىبلتو في بعًض العمكـً , كزعمكا أٌنيـ أعمـ األمٌ 

يـ بالعمـ زعميـ كأكضح  عليه السالم ؛ كلبياف ىذه الحقيقة  و كمعدنوفيـ أىمدكف سكاىـ أٌف اهللى خصَّ

ـٌ  (اْلُيَدى , َوُيْسـَتْجـَمى اْلَعَمىَتْعَطى ِبنا ُيسْ : )نراه قد استعار لمجيؿ لفظة العمى في قكلو  رٌشحو ث

كانكا المعٌديف  ))إٌنيـ ؛ أم كالجامع بينيما ىي حالة االىتداء الحاصمة بالعمـ ,  بذكر االستجبلء

ألذىاف الخمؽ لقبكؿ أنكار اهلل , فبكاسطة استعدادىـ ييفاضي عمى النفكس ىداىا , كبكاسطة 

فيك   المفظ ىنا أشمؿ كأكسع ,ف, ( ْ)((ية كالجزئية يستجمى الجيؿ إعطائيـ القكانيف الشرعٌية كالكمٌ 

مف جية أكضح كأباف ذلؾ الدعاء الكاذب , كمف جية أخرل كاف كسيمة كشفت عف عظيـ 

 .  عليهن السالممقاميـ 

َبَمِدَك َشُكوا ا َبْعُد , فِإنَّ َدَىاِقيَن َأْىِل مَّ أَ  ))الو حيف بمغتو شككل عنو : كذلؾ قكلو ألحد عمٌ       

ا , َواَل َأْن ُيْقَصوْ َوَنَظْرُت َفَمْم َأَرُىْم َأْىاًل أِلَْن ُيْدَنوا ِلِشْرِكِيم ًة , َقارًا َوَجْفوَ َك ِغْمَظًة َوَقْسوًة , َواْحتَ ِمنْ 

                                                           
   . ِٕٔ:  ( ُْْ, خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ
 . ّْٗ/ُ:  , مادة ) زعـ( بف فارسا( مجمؿ المغة , ِ
 .َّْ/ِ( شرح نيج الببلغة , السيد عباس المكسكم : ّ
 .ِّٗ/ّالبحراني : ابف ميثـ ( شرح نيج الببلغة , ْ



ُِِ 

 ػػػػ المبحث الثٌاني / ببلغة الحكاية في التكثيؼ االستعارم الفصؿ الثٌاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ِة َوَداِوْل َلُيْم َبْيَن اْلَقْسَوِة ا ِلَعْيِدِىم , َفاْلَبْس َلُيْم ِجْمَبابًا ِمْن الِّميِن َتُشوُبُو ِبَطـَرٍف َمَن الشِّدَّ َوُيْجَفوْ 

ْدَناِء , وَ َوالـرَّْأَفِة , َواْمزُ  ْقِريِب َواإلِْ ْقَصاِء . ِإْن َشاَء اهللُ ْج َلُيْم ِبيَن التَـّ ْبَعاِد َواإلِْ  . (1)((اإلِْ

غير المسمميف ,  عنمحظ أٌف اإلماـ لٌما أراد مف عاممو , أف يتخذ أسمكبان كسطان في التعامؿ م     

أسمكب يمازج بو بيف التقريب كاإلبعاد , كالقسكة كالرأفة , استعار لتمؾ الحالة الكسطية لفظ 

الجمباب , كىك ما ييرتدل عمى الثياب ؛ ألف البسو يساكم بيف طرفيو , كرشحو بذكر الميف, 

أكلى مف أف  ة الحاصمة مف تساكم الطرفيف , فيككف ذلؾأأك اليي كالجامع بينيما ىي الحاؿ

لكا إلى أعداء لو كىـ يعيشكف ما بيف المسمميف , فيككف خطرىـ أشٌد ينفركا مف اإلسبلـ , أك يتحكٌ 

اإلماـ ىنا رسـ صكرة لمكلي العادؿ , كخطَّ لو المنيج الصحيح في التعامؿ مع الرعية عمى  , إذان 

نساني مف دكفياتيا كجاختبلؼ ت تو المذيف استقاىما مف تمايز , كىذا ما يعكس خمقو الكريـ كا 

 .  صلى اهلل عليه وآله وسلن  القرآف الكريـ , كمربية النبٌي األعظـ 

, في بناء صكر مكثفة الداللة , حاممة لمعاني تممؾ مف أثر االستعارات  تجمي نمحظ إذان     

, التي  المكنيةاالستعارة السٌيما ك  معيا , كمتأثران بيا  , القكة كالقدرة التي تجعؿ المتمقي , متفاعبلن 

 مف عامؿ التشخيص ياكما يتصؿ ب , الترشيحيةك  االستعارة التصريحية ظيرت بشكؿ أكسع مف

 , فأظيرتيا بمظير الحي .  عمى الجمادات  الحياةصفة , الذم كاف لو أثر بٌيف في إضفاء 

                                                           
 . ْٗٗ_ْٖٗ: ( ُٗ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج الببلغة , ( ُ



ٕٖٔ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الكنايةبالغة        

ـّ األخّص  انتقاؿ إالّ البياف , ما ىو  عمـِ  إّف االنتقاؿ بيف أبوابِ        ,مف العموـ إلى الخصوص ث

ورىا , فإذا كاف التشبيو يبحث عف ؿ تمؾ األبواب أداة لرسـ صورة تتفاوت في مالمح ظيفتشكّ 

حد الطرفيف باآلخر , حتى أالتشبيو , فاالستعارة أدّؽ وأعمؽ لصيرىا  نقاط يشترؾ فييا طرفا

وصعوبة في الكناية , التي  المسألة دقةً , وتزداد يما عف بعض يصبح مف الصعوبة بمكاف فصم

تيا , وجمع أجزائيا , التي تختبئ تتوارى خمفيا صورة دقيقة تتطمب مف المتمقي الحذؽ لمممة شتا

ما ابتعدت عف موطنيا األصمي التي الصورة الكنائية المتوارية كمّ , إذ إّف خمؼ اإلشارات والرموز 

كنظيراتيا  وىي بعد,  ازدادت تواريًا في عمؽ األلفاظ الحاممة لتمؾ اإلشاراتانطمقت منو , كمما 

في بناء الصورة , التي  المحور األساس تعد  : فكرة  تتكئ عمى ثالث ركائٍز أساس صورال مف

فرت تمؾ اذا ما تو الركيزة الثانية , فإ يمثؿخراجيا متكمـ عبقري عالـ بفنوف القوؿ , الذي إيتطمب 

اٍح قادٍر عمى استكناه , أصبحت الصورة أشبو ببذرة ميّيأة لإلنبات في ذىف متمٍؽ لمّ  الركيزتاف

ف , وبسطوا الحديث عنيا في كتبيـ البالغيي عندىتماـ اال مف خباياىا ؛ لذا حظيت الكناية بمزيد

, وفي  (ٔ)((كّنى عف األمر بغيره : إذا تكّمـ بغيره مّما يستدؿ  عميو ))وىي في أصميا المغوي مف  ,

ـُ إثبات معنىً  )): االصطالح ىي  مف المعاني , فال يذكُره بالمفظ الموضوع لو في  أْف ُيريَد المتكم

 , (ٕ)(( دلياًل عميو و في الوجود فيومئ بو إليو , ويجعم معنى تاليو وردفو المغِة , ولكف يجيء إلى

المسافة المجازية التي تقطعيا الصورة المتوارية بيف فما يعني وجود معنييف , حقيقي و مجازي , 

                                                           
 .ٖٖٕ/ ٘ٔ( لساف العرب , ابف منظور . مادة ) كنى( : ٔ
 .ٔٛٔ/ٕبف األثير :اظ: المثؿ السائر , و   , ٓٙ_ٜ٘دالئؿ اإلعجاز , الجرجاني : ( ٕ



ٕٔٗ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
التي تنبثؽ منيا الصورة الوليدة لتتالحـ أجزاؤىا وتستوي عمى ىي المسافة , معنييف ىذيف ال

المدار الذي يدور حولو ذىف المتمقي , فيعمؿ فيو عمى تجزئة  , وىذه المسافة تمّثؿمعانييا

 ))الصورة تكويف تمؾ إّف الصورة محاولة منو لموصوؿ لمغايات التي ترتبت وراء تشّكميا , حيث 

صؿ حقيقة : ىي صورة األاألولىتعمؿ عمى توجيو األخرى , يقتضي تركيب صورتيف إحداىما 

عْت لو إلى اإليحاء ا وضعمّ  : صورة تشع  مف األولى منصرفةالثّانيةال تتعدى حدود المغة , و

ضرٌب مف  )) إذاً  ييف , (ٔ)((دراؾ المعنى الجديدإمتخذة مف األصؿ دلياًل يتوصؿ بو إلى والرمز, 

معناه حقيقة وصراحة اإلتياف بمفٍظ آخر يؤدي ىذا المعنى في ضروِب العدوؿ عف المفظ يقرر 

ّف ىذه إشيٍء مف التأويؿ عمى أْف تكوَف ىناؾ عالقة الزمة بيف المفظيف فيما يؤديانو ؛ لذلؾ ف

كانت لذلؾ  ؛ (ٕ)(( ِرَؾ ما سواهًة بديمًة الزمة لما ُعدؿ عنو وتُ العمميَة المغوية الفنية تُنتُج لنا صور 

إفادة المعاني مف تمؾ الصرائح الموضوعة ؛ وذلؾ ألّف داللة ىذه األمور عمى ما أدخؿ في  ))

ؿ عميو , إّنما كاف داللة بالالـز والتابع , وال شؾَّ أّف الداللَة عمى الشيِء بالزمو أكشؼ لحالو تدّ 

عف الكناية  أثريقؿ   الو ,  (ٖ)((وأبيف لظيوره وأقوى تمكنًا في الّنفِس مف غير ما ليس بيذه الصفة 

 مف شأنيا إثارة إعجاب المتمقيف التي إلى حسّيةفي ترجمة المعاني المعقولة التشبيو واالستعارة 

, فإذا كانت الصورة الكنائية بابًا مف أبواب اإليجاز لما المغة العادية  في ذا أمٌر ال يتوافروى

, أيضًا دب والخمؽ العظيـ تتيحو مف فرصة لبسط المعاني واتساعيا , فيي صورة تتشُح برداء األ

                                                           
 .ٗٔٔ:  عباس عمي حسيف الفحاـ( األثر القرآني في نيج البالغة , د. ٔ
 .ٕٖٛالبصير : ( بناء الصورة الفنية في البياف العربي , كامؿ حسف ٕ
 . ٙ٘ٔ( الطراز , العموي : ٖ



ٕٔ٘ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُيعبر عف المعاني التي يجمُؿ إخفاؤىا وعدـ التصريح بيا ؛ ألّنيا تنافي الذوؽ السميـ ,  ))إذ بيا

ىذه المبحث دراسة  , وسيدرس (ٔ)((شريطة أف ال يؤدي ىذا الخفاء إلى التعقيد واإلخالؿ بالمعنى 

ّما بحسب المكّنى عنو , أو عمى اعتبار أالمتوارية , متتبعًا تقسيميا ,  بالغة الصورة الكنائية

أكثرىا , تجميًا متتبعًا وسائؿ الحكاية العموية ,  دراسةوكما دأب البحث عمى , الوسائط  والسياؽ 

 وحضورًا , لذلؾ سيبدأ مف : 

موصوؼ , صفة ,  قسـُ إلى كناية ت, و  ى عنوالمكنّ صورة الكناية بحسب حكاية : أوال       

مف  تجّمياً  رلكناية بالصفة أكثا تْ كان ولّمانسبة , ومجيء ىذه األنواع في الحكاية متفاوت جدًا , 

 . اسنبدأ بي فإّنا, غيره 

 الصفة :عف الكناية حكاية _ 1     

, فما  وليس النعت , (ٕ)((يطمب بيا نفس الصفة والمراد ىنا الصفة المعنوية  )) وىي التي        

: اليمف  بف أرطاة سرردًا عمى حكاية بمغتو مف دخوؿ بُ  )عليه السالم(جاء منو في الحكاية قولو 

ـْ َعَمى َقْعٍب َلَخَشْيُت َأْف َيْذَىَب ِبعِ َقْد اطََّمَع اْلَيَمَف ...  ُأْنِبئُت ُبْسراً ))  , (3)(( الَقِتوِ َفَمِو اْئَتَمْنُت َأْحَدُك

مالمحيا  ممكف أف نستشؼ, تتوارى صورة دقيقة عف الخيانة ..(  َأْف َيْذَىبَ َلَخَشْيُت قولو ) فخمؼ

عف األمور الحقيرة بو ى كنّ وضع لو ِعالقة مف الميؼ , ت( وىو قدح كبير َقْعبٍ عف طريؽ لفظة) 

                                                           
 .ٖٗمنصور الثعالبي : وأب ( الكناية والتعريض ,ٔ
 .ٕٕٔ( عمـ البياف , عبد العزيز عتيؽ : ٕ
 .  ٔٛ( : ٕ٘, خ )   ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ٖ



ٕٔٙ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
؛ أي  خيانتيـ...( , ىو لممبالغة في بياف َفَمِو اْئَتَمْنُت َأْحَدُكـْ  , فقولو ) والصغيرة التي ال قيمة ليا

الخيانة  ذكرَ , إّف  , وبمحاظ ذلؾ نجد( ٔ)خذ عالقتوألو ائتمنت أحدكـ عمى قعب لخشيت سرقتو و 

 منيا, و الدينية  السّيمااألمور الكبيرة  رِ إلى تصوّ المخاطب لذىف , ىو نقٌؿ في األموِر الصغيرة 

وىذا ما يسمى بالكناية البعيدة التي  ,إلى الخيانة بعيده , التي تجعميـ غير منصاعيف ألوامره 

عف الصفة  ةالكنائي بناء الصورة, ويختمؼ موب منيا بواسطة أو وسائط متعددة يَتَوَصُؿ إلى المط

نممُس تعبيػرًا  إذالمتكمـ ,  , بحسب المخاطب وموقعو , وطبيعة الفكرة التي في ذىففي الحكاية 

ردًا عمى حكاية بمغتو  )عليه السالم(ة , حيث يقوؿ مختمفًا لصفة الخيانة في موضع آخر مف الحكاي

 بََّؾ , َوَعَصْيَت ِإَماَمؾ ...ْف ُكْنَت َفَعْمَتُو َفَقد َأْسَخْطَت رَ إ َبَمَغِني َعْنَؾ َأْمرٌ  )): حد عّمالو أمف 

 . (2)((َيَدْيؾَ َبَمَغِني َأنََّؾ َجرَّْدَت اأَلرَض َفَأَخْذَت َما َتْحَت َقَدَمْيَؾ , وَأَكْمَت َما َتْحَت 

أسيمت , التي  ( َأَكْمتَ _ َأَخْذتَ _  َجرَّْدتَ ) الصورة الكنائية المتوارية حوؿ األلفاظتتمحور       

أكثر األشياء أىمية , فاألرض ما يمثُؿ  وىو, في بياف صورة لمخيانة , بدأت بتجريد األرض 

إلى أخذ األمواؿ المتحّصمة منيا مصدر ميـ تقوـ عميو حياة المسمميف وقتذاؾ , وتجريدىا إشارة 

, ىذا مما يوجب سخط اإلماـ , وبالنتيجة سخط ة لتي ىؿ ممؾ المسمميف , وجعميا لو خاصّ , ا

 .  عزَّ وجلَّاهلل 

                                                           
 . ٘ٔٔ/ٕ( ظ : شرح نيج البالغة , محمد كاظـ القزويني الحائري : ٔ
 . ٚٗ٘( : ٓٗؾ ),  ) عليه السالم( اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ٕ



ٕٔٚ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـْ أِلََماَناِتيـ }انتياؾ صريح لما نصَّ عميو القرآف في قولو تعالىىي األمانة  خيانة       َوالَِّذيَف َى

ـْ رَاُعوَف  ّف آثارَ و , (ٔ){َوَعْيِدُى ف يمي أمور ذا صدرت ممّ إ السّيماسمبًا عمى المجتمع  ىا تنعكُس ا 

الو حيف بمغو حد عمّ أه دِ في الحساب عمييا , كتوعّ  عليه السالمالمسمميف , لذلؾ نممس شدَّة اإلماـ 

ـُ َفيَء إِ َبَمَغِني َعْنَؾ َأْمٌر ...  )):  في قولو, و تِ تقسيمو فيء المسمميف عمى خاصّ  نََّؾ َتْقِس

ـْ َوُأِريَقْت َعَمْيِو ِدَماؤُ _اْلُمْسِمِميَف  ـْ َوُخُيوُلُي _ ِفيَمْف اْعتَاَمَؾ ِمْف َأْعرَاِب ُىـالِذي َحاَزْتُو ِرَماَحُي

, َوَلَتِخفَّػفَّ َلَؾ َعَميَّ َىواناً َكاَف ذِلَؾ حػَقَّػًا َلَتِجَدفَّ  , َلِئفْ  ْلحبََّة , َوَبرَأ اْلنََّسَمةَ الَِّذي َفَمَؽ اوَ ف َقْوِمَؾ .

 . (ٕ)(( َتْسَتِيْف ِبحؽِّ َربِّؾَ , َفال ِميزَاناً ِعْنِدي 

 التي ىي, (ٖ)((عف صغر منزلتو عنده  )) ( ىي كناية ِميزَاناً ِعْنِدي  َلَتِخفَّػفَّ وعبارة )       

التعبير عف ذىاب الحسناِت بخفة الميزاف , ىو تعبيٌر قرآني فَّ ا  و  مف سيئات .حصيمة ما يجترح 

ـْ الَّذِيَف َخِسُروا َأْنُفسَ َخفَّْت َمَواِزيُنُو ُفُأولِئؾ َوَمْف  }ورَد بقولو عزَّ وجؿَّ  مما يدؿ  داللة ,  (4){ُي

وإلرجاع الناس أيضًا النيج القرآني فيما يقولو ويفعمو , في الحكاية تتّبِع اإلماـ عمى  واضحة

 أّنيـ ابتعدوا عنيا .   ألجواِء القرآف التي يشعرُ 

ىو نتاُج فكٍر, وطبيعُة موقٍؼ , واختالُؼ موضوٍع , لذا  وأسموب بنائيا, الكنائّية صورةَ ال      

لبياف  عليه السالمْف يختمَؼ , مف موقٍؼ إلى آخٍر؛ لذا نممح صورة مختمفة رسميا الطبيعي أ مف
                                                           

 . ٕٖ : آيةالمعارج سورة ( ٔ
 . ٔ٘٘( : ٖٗ, ؾ ) ) عليه السالم( اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ٕ
 .  ٜ٘/ ٘شرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني : ( ٖ
 .ٖٓٔالمؤمنوف : سورة ( ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وىذا واحٌد منيا , ,  ريحِ ريح منيا وغير الصّ الصّ  متعددة بأساليب و في الخالفِة , تجّمتحق  مسألة 

: َإنََّؾ َعَمى ىذا  َوَقْد َقاَؿ َقاِئؿٌ  )):  ى الخالفة قولوبالحرص عمبيا ِتيـَ ففي رد ه عمى حكاية اُ 

ـْ َتُحوُلوَف َبْيني َوَبْيَنُو , َوَتْضِرُبوَف ػَمْبُت َحقَّ ػِإنَّما طَ َأبي َطاِلٍب َلَحِريٌص ...  فَ بْ األْمِر يا  ًا ِلي َوَأْنُت

مقصود ,  منعٍ ب توحيتختبئ خمفيا صورة  كنائية (  َتْضِرُبوَف َوْجِيي ) عبارةػف,  (1)(( َوْجِيي ُدوَنوُ 

 تعددنممح عمى وفؽ ذلؾ و  ,(ٕ)((في الشورى  األالعيب التي لعبوىا))ُيشير عف طريقيا إلى تمؾ 

َـّ ِإنَّي َأْسَتْعِديَؾ  )):  )عليه السالم(منو في قولو  ولبياف صبره عف أخذىـ حق  الصور الكنائية  الَّمُي

ـْ َقْد َقَطُعوا َرِحمِ  , َعَمى ُقريٍش َوَمْف َأَعاَنُيـْ  ِفي اْلحؽِّ َأْف ِإفَّ : َأاَل  َوَقاُلوا... ي وا ِإَنائِ أُ َوأْكفَ ي َفإنَُّي

َلْيَس ِلي رَاِفٌد , َواَل َفَنَظْرُت َفِإذا ْو ُمْت ُمتََأسِّفًا ., أاً اْلحؽِّ َأْف ُتْمَنَعُو , َفاْصِبْر َمْغُمومتََأُخَذُه , ِفي 

ـْ َعفِ  ؿَ ِإالَّ َأىْ ُمَساِعٌد , َواَل  َذاب   , َوَجرِْعُت ِريقي َقَذىاْلَمِنيَِّة فَأْغَضْيُت َعَمى الْ  ِبْيتي َفَضَنْنُت ِبِي

ـَ ِلْمَقػْمِب ِمْف َعْمَقـِ ِظ َعَمى َأمػّرَّ ِمْف ال, َوَصَبْرُت ِمْف َكْظـِ اْلَغيْ  اَعَمى اْلشَّجَ   . (ٖ)((الشَِّفاِر . َوْخزِ , وآَل

؛ ألجؿ استشفاؼ مالمح الصورة المخبوءة خمؼ  الكناياتتتوالى  في النّص المحكي      

( , ففييا  َقَذىفَأْغَضْيُت َعَمى الْ قولو )العبارات , وأولى تمؾ العبارات الكنائية التي تطالعنا ىي 

إدناء الجفوف مف  ))اإلغضاء ىومف مرارة التصّبر ما يجعؿ لوقعيا عمى السمع صدى قويًا , ف

واستعار تمؾ الصورة وكّنى بيا  , شيٌء مف الغبار ونحوهعندما يعترضيا , (ٗ)((بعضيا البعض 

                                                           
 .ٕٖٚ_ٕٖٙ( : ٕٚٔ, خ) ) عليه السالم( اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ٔ
 .ٓٗ/ٖ( توضيح نيج البالغة , محمد الحسيني الشيرازي : ٕ
 . ٛٗٗ :( ٕٚٔ, ـ )  ) عليه السالم( اإلماـ عمي نيج البالغة , ( ٖ
 . ٛٚٔ/ ٘مفتاح السعادة , محمد تقي النقوي : ( ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ثـّ جاءت الكنايتاف المتمثمتاف  , (ٔ)((شدة تحممو مرارة الصبر, وتحمؿ األلـ لضياع مطموبو  ))عف

لتضيؼ لمصورة عمقًا أكبر ( , َوَصَبْرُت ِمْف َكْظـِ اْلَغيِظ  ِريقي َعَمى اْلشََّجا َوَجرِْعتُ ):  ولو قفي 

بمف اعترض حمقو  ))ألـ غصب حقو ومرارة السكوت عنو , فيكوف حالو شبيو  حمموتببياف مدى 

فشتّد الوجع بو ويكوف أشدَّ وجعًا إذا أراد بمع شيٍء عميو , أو بمف ٌأخذ بمجرى  , عظـ أو غيره

أسيمت في رسـ صورة لحالة اإلماـ الشعورية عمى نحو الكنايات تمؾ ف,  (ٕ)(( نفسو فيو في خنؽ

 :  ؛ ألّنيادقيؽ , وىي بعد قريبة لمذىف 

واالنصيار الروحي بيف في معرض الدعاء هلل , والدعاء بالنسبة لإلماـ حالة مف الذوباف  _ 1 

, ومع ىذا القرب فال يكوف ىناؾ المولى , والتي تولد الشعور بالقرب مف الفيض اآلليي  يديّ 

 . لموصوؿ لمغاية متعددةداٍع لوسائط لغوية 

 لمحكاية ةالكنائي رسـ الصورةيذا التموف في ف , لكؿ  مف سمعيا أو يسمع بيا فٌ بيّ  ياموضوعٌ _ 2 

عمييا مف صدؽ  عليه السالم تمكف مف رسـ صورة صادقة أفاضف  حساس الداخميإلباامتزج ,

 بما جعميا صورة متجددة زاخرة بالمعاني.مشاعره 

                                                           
 .ٛٛ( الّدرة النجفية , إبراىيـ بف حسف الخوئي : ٔ
 .ٖٖٗ/ٖ: , محمد الحسيني الشيرازي  ( توضيح نيج البالغة ٕ



ٖٔٓ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
في بياف  ليا األثرُ والتي كاف  عليه السالمات المحكّية التي جاءت عمى لسانو يومف الكنا       

ـْ َبَعْبِد اهلل بِ  )) :منيا قولو ,واإلصرارلنكوص والفرار أو الثبات صفات ا نَّما َعْيُدُك  (1)ْف َقْيسٍ َواِ 

ـْ  )) : ِباأْلَْمِس َيُقوؿُ  ـْ ُسُيوفَ ا , َوِشيُمو ِإنَّيا ِفْتَنٌة َفَقطُِّعوا َأْوتَاَرُك ُك
َفِإْف َكاَف َصاِدقًا َفَقْد َأْخَطػَأ  ((

ْف َغير ُمْسَتْكَره ِبَمِسيرِهِ   . (2)((  َلِزَمْتُو التُّْيَمةُ  َفَقدْ َكاِذبًا  َكافَ , َواِ 

( , وىما كنايتاف عف الفرار مف الحرب واعتزاليا, التي وايمُ وشِ  _َفَقطُِّعواتجمت الكناية في :)      

خفية لما يضمره األشعري  عزائـ الجيش , وىي بعد تحمؿ صورةً لغرض تثبيط , أطمقيا األشعري 

اتجاه اإلماـ بسبب عزلو عف والية الكوفة ؛ لذلؾ كاف يحاوؿ ىّد عزيمة الجند بعذر اعتزاؿ الفتف 

 يا .عنالتي كاف اإلماـ يُخبر 

ـْ َتٌقوُلوا ِعْنَد أَ  )): حكاية تضّمنت سؤالو عف قبولو التحكيـ  في عليه السالمكذلؾ قولو          َل

َنا َوَأْىُؿ َدْعَوِتِنا, أْسَتَقاُلونا َواْسَتراُحوا ِإلى ِإْخوانُ َوَمْكرًا َوَخِديَعًة , اْلَمَصاِحَؼ ِحيَمًة َوِغيَمًة  َرْفِعِيـُ 

: ىذا أمٌر َظاِىُرُه إِيماٌف ... ـْ ـْ , َواْلػَزُموا َفَأِقيُموا َعَمى  ِكتَاِب اهلِل ُسْبَحاَنُو ...؟ َفقُػْمُت َلُك َشْأِنػُك

ـْ  وا َعَمى اْلِجَياِد ِبَنػَواِجػِذُكػ ـْ , َوَعضُّ  . (3)(( َطِريَقػَتُك

                                                           
أبو بردة عامر بف أبي موسى عبد اهلل بف قيس األشعري, كاف أبوه صاحب رسوؿ اهلل قدـ اليمف مع ىو ( 1

األشعرييف فأسمموا , وأبوه كاف قاضيا عمى الكوفة ولييا بعد القاضي شريح , وفيات األعياف , ابف خمكاف 
ٖ/ٔٓ. 

 . ٗٚٗ( : ٖٕٙ, خ )  ) عليه السالم( اإلماـ عمي نيج البالغة ,  (ٔ
 .ٖٕٚ ( : ٕٔٔنفسو , ـ ) المصدر ( ٖ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـْ ) قولو الصورة حوؿ دورت       وا َعَمى اْلِجَياِد ِبَنػَواِجػِذُكػ األضراس  والنواجذ ىي أقصى(  َوَعضُّ

االسترخاء , بالدماغ فيزوؿ عنيا  ب األعصاب والعضالت المتصمةتتصمّ  )), وعند العّض عمييا 

لحرب  تصوير ففي تمؾ الكناية ,( ٔ)((فتكوف عمى مقاومة السّيؼ أقدر , وتأثير الّسيؼ أقّؿ 

 .لقتاؿ أىؿ الباطؿ الحرب  في الثبات ولزوـ مبالغةتكتنفيا  ميولة

ية تمنحيا إشراقًة وجمااًل , وتزيدىا قوًة , حتى تبدو معيا ئالكنابناء الصورة والمبالغة في       

ردًا عمى  )عليه السالم(التي كاف لممبالغة اثٌر واضٌح فييا قولو  , فمف الكنايات اأُلخرالمعاني جديدٌة 

ـْ ِإالَّ  )) : الؿبالضّ  وهاتيم لمخوارج حيفحكاية  ـَ ُت مْ ْزُعُموا َأنَّي أْخَطأُت َوضَمػأْف تَ  فإْف َأَبْيُت َفِم

ـَ فَ  َواْلَزُموا السَّوادَ  ِبَضالِلي..._ وآلو وسمـصّمى اهلُل َعَمْيِو _ُأمَِّة ُمَحمٍَّد  ػُموف َعامَّةَ ُتَضمِّ  فَّ إِ اأَلْعَظ

ـْ َواْلُفْرَقَة ! ف يَّاُك ِمَف الشَّاذَّ أفَّ النَّاِس ِلمشَّْيَطاِف , كَما  فَّ الشَّاذَّ ِمفَ إَيَد اهلِل َعَمى اْلَجَماَعِة . َواِ 

, في (2)(( َلْو كاَف َتْحَت ِعَماَمِتي ىذهاْلَغَنـِ ِلمذِّئِب . َأاَل َمْف َدَعا إلى ىذا الشِّعاِر َفاْقُتُموه , وَ 

 :كنايتاف الحكاية 

إذا ال يصّح نسبة ذلؾ هلل عزَّ  , الجارحة, فميس المقصود مف اليد ( َيَد اهلِل َعَمى اْلَجَماَعةِ  )_   

ّنما (3){َلْيَس َكِمثْػِمِو َشيءٌ  } وجؿَّ فػ فيي تّدؿ , نا وسيمة يتوصؿ بيا إلى معنى آخرىي ى, وا 

 عمى الذيف اجتمعوا))والمعونة ؛ أي حفظ اهلل  الحفظ  ,عمى القدرة والسمطة, ومف مصاديؽ القدرة

                                                           
 .  ٜٙٔ/ ٘: , ابف أبي الحديد ( نيج البالغة ٔ
 .ٕ٘ٗ_ٕٗٗ: ( ٕٚٔ, ـ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٕ
 .  ٔٔ( سورة الشورى , آية : ٖ
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اية اهلل ػػرع مى أفّ ػوذكر)عمى( الدالة عمى االستعالء دليؿ ع, (ٔ)((الحّؽ واإلماـ الحؽّ عمى الدّيف 

 وتحيط بيـ . تغشاىـ 

مبالغة كّنى بيا عف أقصى القرب مف عنايتو ؛ أي لو كاف ذلؾ  ))وىي (  َتْحَت ِعَماَمِتي)_  

الخوارج بشعار ال  اقتموه , ويقصد بالداعي مف دعا مف (ٕ)(( الداعي إلى ىذا الحد  مف عنايتي

 ية بمزيد مف القوة والتأكيد . ئالكناالصورة  إاّل هلل , فيذه المبالغة أمدتحكـ 

 : الكناية عف الموصوؼ حكاية _ 2        

 التي يطمب بيا نفس الموصوؼ , والشرط ىنا أف تكوف الكناية مختّصة بالمكني   ))ىي       

قياسًا   في الحكاية الموصوؼ عمى نحو أقؿّ عف كناية حكاية الوقد وردت , (ٖ)(( عنو ال تتعداه

ًا عمى حكاية معاوية ردّ  )عليه السالم( الموصوؼ قولوعف كناية حكاية ال, فمف الصفة بالحكاية عف 

َوَزَعْمَت أفَّ  )): حيف فاضؿ بينو وبيف غيره تيمو بأّنو يمف  عمى اإلسالـ بسابقتو وجياده حيف ا

َـّ اْعَتَزَلَؾ ُكمُُّو  َوَلْواَل َما َنَيى اهلُل َعْنُو  ...َأْفَضَؿ النَّاِس ِفي اإلْسالـِ  ُفالٌف َوُفالٌف َفَذَكْرَت َأْمرًا ِإْف َت

َيا آَذاُف ِمْف َتْزِكيِة اْلَمرِء َنْفَسُو , َلَذَكَر َذاِكٌر ّفَضاِئَؿ َجمًَّة , َتْعِرُفَيا ُقُموُب اْلُمؤِمِني ف , َواَل َتُمجُّ

 .  (4)(( السَّاِمِعيف

                                                           
 . ٕٛ٘/ ٔحسف البييقي :  ( حدائؽ الحقائؽ , محمد بفٔ
 . ٗٚٔ/ٖالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج البالغة , ٕ
 . ٕ٘ٔ: عبد العزيز عتيؽ ,  عمـ البياف ( ٖ
 .ٖٔ٘_ٕٔ٘( : ٕٛ, ؾ)  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٗ



ٖٖٔ 

 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
صورة تكشؼ عف ح بوِ تمّ , ( َلَذَكَر َذاِكرٌ نمحظ أّف الكناية الواقعة في قولو )  في النّص العموي     

ولـ ينسْبو إلى  ))وجاء بو نكرة ,  (َذاِكرٌ ) كّنى عف نفسو الطاىرة بمفظفػ, وتواضعو  اإلماـحقيقة 

الّنفس تزكية النيي مف  عمى الرغـ مف, و (ٔ)((ذلؾ صريح داللة عمى تزكية النفسٍ ؛ ألف في نفسو 

الضرورات قد تبيح تزكية المرء نفسو حيف يقتضي توضيح مبدأ وفضح تمبيس الحؽ ))ّف إ إالّ 

ا ( , لمّ َتْعِرُفَيا ُقُموُب اْلُمؤِمِنيفاكتفى اإلماـ باإلشارة إلى تمؾ الفضائؿ بقولو )ف, (ٕ)((بالباطؿ

 ظيرت واستقرت في نفوسيـ . 

َوَذَكْرَت َأنَُّو َلْيَس ِلي  )) :بالحرب ه دحيف ىدّ ردًا عمى حكاية معاوية  عليه السالم وفي قوٍؿ لو     

 َعفِ  َت بني َعْبِد اْلُمطَِّمِب ! َمَتى أَْلَفيْ َأْضَحْكَت َبْعَد اْسِتْعَبارٍ َحاِبي ِعْنَدَؾ َإالَّ السِّْيُؼ , فَمَقػْد َوأِلَصْ 

ِفيَف  ( َأْضَحْكَت َبْعَد اْسِتْعَبارٍ فالكناية التي وقعت في قولو ) , (ٖ)((اأْلْعَداِء ناِكِميَف َوبالسَّيِؼ ُمَخوَّ

إاّل في وىذه العبارة ال تُقاؿ لحالة العجب التي تمّمكت اإلماـ مف وعيد معاوية لو , تعكس صورة 

مف أبمغ األسباب  عليه السالموعيده لمثمو  ))كاف , لذلؾ األمور البالغة مف العجب حّد الغرابة 

( َأْضَحْكتَ شجاعة عميٍّ وبطوالتو فكأفَّ ) عمى ُكؿ  لبيٍب إذ ال يخفى  ؛ (ٗ)((المستمزمة ألبمغ العجب

 مف باب االستيزاء بيذا الوعيد . 

                                                           
 .  ٖٕ٘/ٗالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج البالغة , ٔ
 . ٓٚٔ:  عباس عمي حسيف الفحاـ( بالغة النيج في نيج البالغة , د. ٕ
 . ٚٔ٘ :( ٕٛ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٖ
 .ٖٔ٘/ٗالبحراني :  ابف ميثـ ( شرح نيج البالغة , ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )عليه قاؿ , متعددةتي تمازجت في وصِفيا أساليٌب , الالمستقبمية د  الفتُف مف األموِر ُتعَ       

َلػَكػَأنَّي َأْنظُػُر إلى ِضمَّيٍؿ َقْد َنَعَؽ ِبالشَّاـِ ,  )):  ن(صلى اهلل عليه وآله وسل) حكاية عف رسوؿ اهلل السالم(

ِفي اأْلَرِض ُو , َواْشَتدَّْت َشِكيَمتػُػُو , َوَثُقمَػْت اَف . َفِإذا َفَغرْت َفاِغَرتُ َوَفَحَص ِبرَاَياِتِو ِفي َضَواِحي ُكوفَ 

 .  (1)(( َوْطَأتُػوُ 

ترسـ صورة دقيقة لصاحب ,  متعددةكناياٍت  عف طريؽيمكننا تتبع منابع الصورة المتوارية       

, فكّنى اإلماـ عف  عظـ الفتنة, فوصؼ صاحبيا ىو مقدمة لبياف  اً الفتنة أواًل , والفتنة ثاني

: بمحاظ الّضميؿ , الذي  األوؿ, وىذه الكناية يتجاذبيا معنياف , ( َنَعَؽ ِبالشَّاـِ صاحب الفتنة بػ )

, وعّبر عنو بػمفظ )نعؽ( والنعيؽ ىو صوت الغراب  يممح فيو التنكير ليشمؿ كّؿ زماٍف ومكافٍ 

بذلؾ تكوف , ف (ٕ)ألف الغراب ال يوجد إاّل في األماكف الخربةو فتشبييو بالغراب كونو نذير شؤـ ؛ 

ىذه السّيما أّف , بمحاظ َمف سيتّبعو  : الثانيثو الّضميؿ مف دماٍر في البالد , أشارة إلى ما سيحد

الدعوة أوؿ ظيورىا في الشاـ , وأىؿ الّشاـ معروفيف باالنقياد األعمى _ بسبب التضميؿ_ لدعاة 

فيي ال تعي كما تصويت وزجر ليا  ))ىو  لفظ نعؽقد شّبييـ بالبيائـ , وعميو فيكوف ,  الباطؿ

 لطرفيف . لكال اصورة دقيقة  لما يحمالنو مفوكالىما يّصحاف ,  , (ٖ)((العقالءيعي 

                                                           
 . ٖٜٔ: ( ٓٓٔ, خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 .  ٕٙالتضميف , كاظـ عبد فريح الموسوي : و : االقتباس  ( ظٕ
 .ٚٓٔ( الكشاؼ , جار اهلل الزمخشري : ٖ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ىي , والفحص ( َوَفَحَص ِبرَاَياِتوِ في قولو )ويستمر اإلماـ في رسـ صورة صاحب الفتنة , ف    

عمى  الء الّضميؿاستيعف استعاره اإلماـ وكّنى بو , ( ٔ)حفر يتخذىا الطائر مكانا يبيض فيو

, توسؿ  أوجبت لو بسط نفوذه التيوإلعطاء صورة لقوة الّضميؿ , (ٕ)وبسط نفوذه فيياالكوفة 

بقولو  تتمثمّ ,  يااإلماـ بكناية أخرى معاضدة لألولى في الكشؼ عف الصورة المخبوءة خمف

وجيء بالمؤنث باعتبار النفس كأّنيا تريد  ))( ؛ أي فتح فمو  وُ َواْشَتدَّْت َشِكيَمتُ  وُ َفَغرْت َفاِغَرتُ )

فالف شديد الشكيمة  )), والشكيمة : يقاؿ  (ٖ)((االلتياـ لكؿ  شيٍء , والفـ دليؿ عمى فغر النفس 

, وىي في األصؿ الحديدة التي توضع في  (ٗ)((االنقيادإذا كاف شديد المراس شديد النفس عسير 

( َوَثُقَمػْت ِفي اأْلَرِض َوْطَأتُػوُ ميؿ , أّما قولو )ىذا الضّ  عف قوةفجاءت الكناية كاشفة لجاـ الدابة 

نا ى الحكايةثّمة أموٍر نممحيا في و  , (٘)((شدة بأسو في األرض عمى الناس ))فيي كناية عف 

 :  منيا 

إذ إّف عظـَ  ؛بذكِر الضّميؿ وصفاتو , إّنما ىو إنباٌء بعظيـِ فعِمو وفداحة أمره  إّف االبتداءَ _     

 األموِر وصغرىا أو قصورىا مرىوُف بمف يقودىا . 

 _ المبالغة في الوصؼ , تمؾ المبالغة التي استحالت طريقة في الشرح والتوضيح , فقد صّوره    

                                                           
 . ٖٙ/ ٚ:  مادة )فحص( ( ظ : لساف العرب , ابف منظورٔ
 .ٜٜٕالبحراني :  ابف ميثـ ,  شرح نيج البالغةظ : ( ٕ
 .ٖٓٔ/ٕ( توضيح نيج البالغة , محمد الحسيني الشيرازي : ٖ
 .ٓٓٔ/ٖالحديد :  ابف أبي ( شرح نيج البالغة , ٗ
 . ٕٔ/ ٖشرح نيج البالغة , ابف ميثـ البحراني : ( ٘
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تصويرًا في غاية الدقة , فأظيره بصورة مرعبة مف البأس والقوة والبطش والقسوة , لتوجيو 

 ذا حّمْت تمؾ الفتنة بديارىـ .  إ؛  يالقونواألذىاف إلى تصور عظيـ ما س

 نفسو , في النّص المحكي فتنة الالضّميؿ , بدأ بوصؼ  عليه السالمماـ اإل بعد أْف وصؼ       

,  (1)((اْلَحرُب بَأْمَواِجَيا , َوَبدا ِمَف اأْلَيَّاـِ ُكُموُحيا ,َ ِمَف المََّياِلي ُكُدوُحيا َوَماَجتِ  ))بقولو : 

كما  (ٕ)((وكّنى بيا عف االختالط الواقع فييا مف القتؿ واألىواؿ  )) لمحرب لفظة الموجاستعار ف

َـّ كّنى  مف )) ا سيصيب الناسعمّ ُكُدوُحيا (_ ُكُموُحيابػ ) عليه السالميموج البحر فيخمط كؿَّ شيٍء , ث

وبوصؼ الفتنة بيذا الشكؿ المتفرد , تكوف  ,(ٖ)((المظالـ وما يحؿ بالبالد مف الخراب والدمار 

دقيقة وعميقة لممتمقي  الموحة الكنائية قد استكممت جميع أبعادىا, وأعطت ما تحممو مف معافٍ 

الذي مف شأنو تفكيؾ تمؾ الصورة بما يممُكو مف معرفٍة قارٍة في مخزونو الثقافي , أو بما تفرضو 

 ؾ المعاني . طبيعة مجرى األمور أو الواقع , لموصوؿ لتم

 :الكناية عف النسبة صورة _ 3    

 ُيذكر أف ُيصّرَح فييا بالصفة والموصوؼ وال ُيصّرح بالنسبة التي بينيما , ولكف  )) ىي         

العموية  الكناية في الحكايةصورة ىذا النوع مف  وندَر مجيء, (ٗ)((مكانيا نسبة أخرى تّدؿ عمييا 

َأْيَف الَّذيَف َزَعُموا  )):أّنيـ راسخوف في العمـ مف دونيـ  واعمى مف زعم رداً  )عليه السالم( منيا قولو. 
                                                           

 . ٖٜٔ: ( ٓٓٔ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 . ٕٔ/ٖالبحراني :  ابف ميثـ( شرح نيج البالغة , ٕ
 .ٜ٘/ٕ( شرح نيج البالغة , السيد عباس الموسوي : ٖ
 .  ٖٙبو منصور الثعالبي : أالكناية والتعريض , ( ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـْ الرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْمـِ ُدوَننا , ِكْذبًا َوَبْغيًا َعَمْينا ...  ِإفَّ اأْلَِئمََّة ِمْف قُػَرْيٍش ُغػِرُسوا في ىذا َأنَُّي

ـْ , َواَل َتْصُمُح اْلُوالُة ِمْف َغْيرِِىـ . ,اْلَبْطِف ِمْف َىاِشـٍ  ( كناية اْلَبْطفِ ) ػف, (1)((اَل َتْصُمُح َعَمى ِسَواُى

صفات عدة تمثؿ الركائز األساسية التي تيدؼ الصورة فمجيئو ىنا إلثبات  , عف البيت الياشمي

عمى سائر الخمؽ , الكنائية كشفيا وبيانيا لممتمقيف , وىذا اليدؼ ىو بياف فضميـ ومكانتيـ 

فنسبة ىذه الصفات , غيره  بالبيت الياشمي دوف العمـ واإلمامة والوالية ىي مختصة فّ بإثبات إِ 

 لمبطف ىي مف باب إثبات الصفات في الموصوؼ . 

ـ الكناية عمى اعتبار الوسائط تقسّ : الكناية باعتبار الوسائط والسياؽ حكاية ثانيا_       

ىي : التعريض , واإلشارة , والرمز , والتمويح , وكؿ  ىذه الضروب  أضربوالسياؽ إلى أربعة 

لكؿ  واحدٍة منيا تنفرد بخصيصة لغوية وفنية , تنيُض  ))تسيـ في رسـ صورة كنائية ؛ ألّف 

 , وكما جرْت عادُة البحث(ٕ)((بميمتيا في التعبير عف فكر األديب وذوقو , والتأثير في المتمقي

  ب ما يرد منيا في الحكاية , لذا سيكوف البدء  بػػػ : في تقصي الفنوف بحس

  :ض ػريػعػالتصورة _ 1       

نوٌع لطيؼ مف الكناية  )), وىو إخفاء المعنى وعدـ إظياره بشكؿ مباشر كالتصريح  وىو      

, وال  (ٖ)((ُيطمؽ فيو الكالـ مشارًا بو إلى معنى آخر ُيفيـُ مف السياؽ, أو المقاـ الذي يتحدث منو 

                                                           
 . ٕٚٙ: ( ٗٗٔ, خ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 . ٜٕٖ( بناء الصورة في البياف العربي , كامؿ حسيف البصير : ٕ
 .ٜٕٗحمد قاسـ : ا( عمـو البالغة , محمد ٖ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ,(ٔ)((مالبسة مابيف الكالـ وما ُيراد بو عميولزـو ذىني وال مصاحبة , وال  ))ُيشترط في التعريض 

جاء وما  ,( ٕ)((أي مف جانبو  عرضو ؛مف ألّف المعنى ُيفيـ  ))وقد سمي التعريض بيذا االسـ 

:  َقْوُلُكـْ  َوَأمَّا )): مف قتاؿ أىؿ الّشاـ  تيمو بالّشِؾ والخوؼاحكاية عّمف  )عليه السالم( منو, قولو

َفَتْيَتدي َوَأنا َأْطَمُع أْف َتْمَحَؽ ِبي َطاِئَفٌة  ! َفواهلِل َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيْومًا ِإالَّ َشّكًا في َأْىِؿ الشَّاـِ 

, الذيف أىؿ الّشاـ يعكس صورة عف ( َوَتْعُشو إلى َضْوِئي)فقولو ,  (3)(( َوَتْعُشو إلى َضْوِئي ,بي

باالىتداء بيداه , كمف يعشو ببصٍر ضعيؼ  ))فيـ  بضعؼ بصائرىـ عف رؤية الحؽ  ,امتازوا 

مف الترّفؽ مشوبًا بأمٍؿ الىتدائيـ لمحّؽ ,  في ىذا التعريض نوعاً  ونممُس ,  (ٗ)((إلى النار لياًل 

يـ ف كاف قتما  األمؿ الذي يجعمو يدفع الحرب يومًا بعد يوـ , حتى ال ُيْقَتموا عمى ضاللتيـ , و 

 نتيجة اندفاعيـ وراء الباطؿ .

يبدو مختمفًا جدًا لعؿَّ ىذا  قد لمسنا في النص السابؽ لينًا ورفقًا , فالنص  اآلتي انّ ْف كُ ا  و     

االختالؼ  كوف الطرؼ المخاطب معاوية , الذي ماانفؾ يضع نفسو في مواضع الحرج والضيؽ 

ـْ أُكْف  )): حكاية عف سؤالو الّشاـ  )عليه السالم(, كما في قولو  ـَ فِإنِّي َل ّوَأمَّا َطَمُبَؾ ِإَليَّ الشَّا

َوَأمَّا َقْوُلَؾ : ِإنَّا َبُنو َعْبِد َمَناٍؼ ! َفَكَذِلَؾ َنْحُف . َوَلِكْف َلْيَس َأمِس. ...َؾ ْعِطَيَؾ اْلَيْوـَ َما َمَنْعتُػألُِ 

ِميِؽ  َواَل ُأَميَُّة َكَياِشـٍ , َواَل َحْرٌب َكَعْبِد اْلُمطَِّمِب . َواَل َأُبو ُسْفَياَف َكَأِبي َطاِلٍب . َواَل اْلُمَياِجُر َكالطَّ 

                                                           
 .ٕ٘ٔ/ٕ( البالغة العربية , عبد الرحمف بف حسف الدمشقي : ٔ
 .ٙٛٔ/ٕبف األثير : ا( المثؿ السائر , ٕ
 .  ٗٔٔ( : ٗ٘, ـ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٖ
 .ٕٖٛ/ٗالخوئي : حبيب اهلل ( منياج البراعة , ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ِريُح َكالَّمٍصيؽِ  َواَل اْلُمْؤِمُف َكاْلُمْدِغِؿ . َوَلِبئَس اْلَخَمُؼ َخَمٌؼ َيْتَبُع  .ُمْبِطِؿ . َواَل اْلُمِحؽُّ َكالْ  الصَّ

 ! ـَ  .  (1)((َسَمفًا َىَوى ِفي َناِر َجَينَّ

ومجيئيا بيذا الشكؿ ىي محاولة نمحظ بشكؿ الفت تتابع الكنايات في الحكاية العموية ,      

خفية تقوـ عمى أساس سمب فضيمة مف طرٍؼ عف طريؽ إثباتيا في اآلخر, ظيار صورة إل

اؿ, فبدت صورة فتشّكمت صورتاف في الوقت نفسو , صورة لممتكمـ جسّد فييا كؿَّ صفات الكم

, وصورة لمطرؼ اآلخر كانت عمى نقيض األولى ,  معاني الخمؽ والفضيمة كؿ   تمثمت فيياحّية 

, والمرتكز الذي انطمقت منو الصورتاف , ارات مشحونة بالمعاني فكال الصورتيف توارت خمؼ عب

َـّ  , الذي أثبت بو األصؿ الجامع بينيما (ِإنَّا َبُنو َعْبِد َمَناٍؼ ! َفَكَذِلَؾ َنْحفُ )قولو  طفؽ في بياف  ث

أطاؿ كناياتو في تقابؿ داللي بينما لـ  )) ما افترقوا فيو مف باب التعريض بالخصـ ؛ لذا نمحظ أّنو

 بأكثر مف تقابؿ صريٍح ؛ ألّف غرضو مف ذلؾ الوصوؿ إلى بياف حالو يقْؼ عمى السابقيف طوياًل 

فوقفت تمؾ التقابالت الداللية عمى أموٍر ميمة مثمت نقاط ذلؾ ,  (ٕ)((ومقارنتيا بحاؿ خصمو 

وفضيمة  شرفو مف جية اآلباء... : متعددة ىيو مف جيات و وشرفِ باف فضمِ إ أّنواالفتراؽ منيا 

و عمى الحؽ  فيما يقوؿ ويعتقد... وكون السبؽ باإلسالـ واليجرة ... وشرؼ صحة النسب...

, وبيا استحؽ الفضؿ والعمو والشرؼ ( ٖ)وفضيمة كونو مؤمنًا مستكماًل لمكماالت الدينية والنفسية 

 تأثيرًا . فالتوسؿ بيذا األسموب ىنا كاف أبمغ وأشّد , 

                                                           
 . ٜٙٗ( : ٚٔ, ؾ )   ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 .ٛٙٔ:  الفحاـعباس عمي حسيف ( بالغة النيج في نيج البالغة , د. ٕ
 .ٚٙٗ/ٗالبحراني : ابف ميثـ : شرح نيج البالغة ,  ( ظٖ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 : ارة ػػػػاإلشاإليماء أو صورة _ 2        

لذا ىي  ؛ (ٔ)(( بو والمكنَّى عنو وسائٌط كثيرة , وال خفاء ليس بيف المكنى )) ىي كنايةٌ        

حكاية عّمف  )عليه السالم(ا جاء مف ىذا النوع مف الكناية , قولو , وم(ٕ)((تتوسط بيف التمويح والرمز))

ْف َأْسُكتْ  َفإْف أُقْؿ َيُقوُلوا : َحَرَص  )): بالحرص عمى الخالفة  اتيموه َيُقوُلوا:   َعَمى اْلُممِؾ , َوا 

َة اْنَدَمْجُت َعَمى َمْكُنوِف ِعْمـِ َلْو ُبْحُت ِبِو اَلْضَطَرْبتـُ اْضِطرَاب اأْلَْرِشيَ  َبؿِ َجَزَع ِمْف اْلَموت , ... 

اْنَدَمْجُت َعَمى َمْكُنوِف إلى ما يحممو مف عمـ بقولو ) عليه السالم, فقد أشار (ٖ)((اْلَبِعيدِة  في الطَّويِّ 

ـِ   :يفيـ منيا أمراف ىما ,الواردة في النّص , ولفظة العمـ  ( ِعْم

بداللة بخصوص الخالفة   صلى اهلل عليه وآله وسلنخبره بو النبي األعظـ أعممو بما أّما _ األوؿ  

 .السياؽ الذي وردت بو 

نكرًة , لتدؿ عمى عمومّية _ ما انطوت عميو نفُسو مف العموـ كافة , لذا جاء بيا  يالثّان 

وعّمة ذلؾ مرجعيا أّف البوح موجب  ؛وأشار إلى عدـ إمكانية البوح بو شيٍء .  عممو لكؿ   وشمولية

        . يسمعولالضطراب لمف 

دوف أف يجَد  مف ,مف عمـٍ إلى مقدار ما يمقيو عمى الناس  عليه السالموفي موضع آخر ُيشير      

ـْ َتُقوُلوَف : َعمي  َيْكِذُب ...  ))و , ففي قولو يحممُ  فْ مَ  ِو َكْياًل َبَغْيِر َثَمٍف ! اَوْيُؿ َبَمَغِني َأنَُّك َلْو كاَف مِّ
                                                           

 . ٔٗٔ/ٕ:  البالغة العربية , عبد الرحمف حسف جنكة (ٔ
 .ٕٓ٘احمد محمد قاسـ :  ( عمـو البالغة ,ٕ
 . ٕٙ: ( ٘, ـ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٖ
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لفظة الكيؿ , :  األولى, نممح استعارتيف توسميا اإلماـ كوسيمة لرسـ صورة كنائية , (1)(( َلُو ِوعاءٌ 

ّنو كاف يفيضيا عمييـ دوف أجٍر لعمـو والمعارؼ واألخالؽ الكريمة ما يحممو مف ا ))لإلشارة لػ    , وا 

: لفظة الوعاء كناية عف القموب التي ىي مستودع  والثانية, (ٕ)((أو جزاء , لكّنيـ ال يفقيونيا 

 . مف دوف غيرهالعموـ . فياتاف الكنايتاف أعطت صورة عميقة لعظـ ما يحممو مف عمـٍ اختّص بو 

معاوية , وىذا يتجمى مع  سّيماالوتبدو كناية اإلشارة في كثير مف األحياف السبيؿ األبمغ ,       

َوَزَعْمَت أفَّ َأْفَضَؿ النَّاِس ِفي اإلْسالـِ  ُفالٌف َوُفالٌف َفَذَكْرَت َأْمرًا ِإْف  )): لو  )عليه السالم(حكايتو في 

َـّ اْعَتَزَلَؾ ُكمُّوُ  نََّؾ وَ ...  َت ْف َأاَل َتَرى _ َغْيَر ُمْخِبٍر َلَؾ َوَلكِ  ., روَّاٌغ َعْف اْلَقْصِد  َلَذىَّاٌب في التِّيوِ اِ 

                       .(3)(( اْلُمَياِجِريفَ في َسِبيِؿ اهلِل َتَعاَلى ِمَف َأفَّ َقْومًا اْسُتْشِيُدوا ِبِنْعَمِة اهلِل ُأَحدُِّث _

, (ٗ)((حتى أخبرؾ عندي أىالً  لستَ  ))؛ أي  , إشارة إلى صغر مكانتو ( َغْيَر ُمْخِبٍر َلؾَ بقولو )و 

مف المقاـ شيٌء حتى ُيَتوّجو  , وليس لو , وال يجاريو عمماً  فيو ليس ممف يرتقي إليو منزلةً 

 بالكالـ إليو .

َوَذَكْرَت َأنَُّو َلْيَس ِلي  )) :عمى حكاية معاوية تضمنت تيديده بالحرب  عليه السالموفي ردٍّه        

ِبِميَف ُمَتَسرْ ... اْلُمَياِجِريف  ُمْرِقٌؿ َنْحَوَؾ ِفي َجْحَفٍؿ ِمفَ َوَأَنا ... َوأِلَْصَحاِبي ِعْنَدَؾ َإالَّ السِّْيُؼ 

                                                           
 . ٕ٘ٔ( : ٓٚ, ـ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة  (ٔ
 .ٖٕٙ/ٕالبحراني : ابف ميثـ( شرح نيج البالغة , ٕ
 . ٖٔ٘_ ٕٔ٘: ( ٕٛ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٖ
 .ٕٔٔ/٘ٔ: , ابف أبي الحديد  شرح نيج البالغة( ٗ
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 ناية ػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثّالث / بالغة الصورة المتوارية في الكالفصؿ الثّاني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـْ ِلَقاءُ  ,َسرَاِبيَؿ اْلَمْوِت  يٌة َبْدِريَّ  َأحبُّ الَّمَقاِء ِإَلْيُي ـْ , َوَقْد َصِحَبْتُيـ ُذرِّ  ٌة , َوُسُيوٌؼ َىاِشِميٌَّة ,َربِِّي

 . (ٔ)((َوَأْىِمؾَ ِنَصاِليا في َأِخيَؾ َوَجدَِّؾ َوَخاِلَؾ  َقْد َعَرْفَت َمَواِقعَ 

وراء ىذا الحكاية العموية ترتسـ صورة  تعكس معاني الشجاعة والقوة والثبات , التي تجمعيا      

عقيدة راسخة ليذا الجيش , فحممت الحكاية إشارات عدة تستند عمييا تمؾ الصورة , منيا قولو 

الطريؽ لمقاء اهلل ,  نياية , فيو( , فيشير بيا إلى استعدادىـ لمموت ِبِميَف َسرَاِبيَؿ اْلَمْوتِ ُمَتَسرْ )

ـّ تمتيا إشارة أخرى تمثمت َأحبُّ الَّمَقاءِ وىو ما عّبر عنو ) ( إشارة إلى غايتيـ التي يسعوف إلييا , ث

يٌة َبْدِريَّةٌ بقولو ) ّف ىؤالء يحمموف مف العقيدة والشجاعة التي كاف آباؤىـ أ( , إشارة إلى ُذرِّ

,  أيضاً , سيقاتموف ىـ  الديف, ومثمما قاتؿ آباؤىـ مف أجؿ  يحممونيا في بدء الدعوة اإلسالمية

بيتو  أىؿِ  إلى شجاعةِ  شارةٌ إ, ( َوُسُيوٌؼ َىاِشِميَّةٌ ) وإلعطاء الصورة مزيد مف القوة , جاء بقولو 

بيذا الشكؿ ليو أبمغ وأشد  الجيشِ  صورةِ  رسـَ  فَّ ا  بصناديد العرب , و  يـ التي فتكتْ سيوفِ  وصوالتِ 

 العدو . عندوعيد والتيديد ؛ ألنو األقدر عمى تثوير مكامف الخوؼ واالنفعاؿ في مواقؼ ال

 : زػػػػػرمػػػػػالصورة _ 3    

, وىذا ما أشار إليو لممعنى بشكؿ خفي تمميح يرتبط الرمز بعالـ المعاني فيو       

, وىو  (ٕ)((الرمز ىو أف تشير عمى قريب منؾ عمى سبيؿ الخفية  ))ىػ( بقولو : ٕٙٙالسكاكي)ت

ىدده بالحرب معاوية ل حكاية ردًا عمى عليه السالم, منو قولو العموية مجيئو في الحكاية  مظير قؿَّ 

                                                           
  . ٚٔ٘_ ٕٔ٘ : (ٕٛ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 . ٔٔٗ:  ( مفتاح العمـوٕ
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نََّؾ _ َواهلل َما َعِمْمتُ ... َوَذَكْرَت َأنََّؾ زَاِئري في اْلُمَياِجِريَف واأْلْنَصاِر  )):  اأْلَْغػمَػُؼ الْػَقػْمِب ,  _َواِ 

ي الذي أاأْلَْغػَمػُؼ الْػَقػْمِب( ؛ عف ُبعِد معاويَة عف التدّبر والتفكر بػ )رمز , فينا (ٔ)(( اْلَعْقؿِ  اْلُمَقاِربُ 

( اْلُمَقاِرُب اْلَعْقؿِ , ورمز إلى نقصاف عقمو وعدـ زنتو لألمور بػ ) عمى قمبو غالؼ فال يعي شيئاً 

 يضع نفسو في غير موضعيا لعدـ إدراكو . لذلؾ فيو دائماً 

ـَ  )): عمى حكايٍة حيف ُسئؿ عف سبب قبولو التحكيـ  عليه السالموفي رد ه       ـْ : ِل َوَأمَّا َقْوُلُك

ـْ َأَجاًل في اْلتَّْحِكيـ ؟  ـُ الْ  تَ بَّ ػَ ثتَ يَ وَ  ف اْلَجاِىؿُ يَّ ػبَ ػتَ يَ لِ  َفإنَّما َفَعْمُت ذِلؾَجَعْمَت َبْيَنَؾ َوَبْيَنُي َما ... َعاِل

ـْ ِبَوِثيَقٍة ُيْعَمُؽ ِبَيا  ـُ ِإَلْيَيا . َلِبئَس ُحشَّاُش اْلحْرِب أْنتـُػ, َواَل َزَوافِ أْنُت شار فأ, (ٕ)(( َر ِعػزٍّ ُيْعَتَص

 بطريقيف : القبوؿ  سببإلى 

ـُ ويتثّبت الْ  ّيف اْلَجاِىؿُ ليتب) المتمثؿ بقولو , الظاىر الصريح _ األوؿ   ي حيف يظير؛ أ( َعاِل

حكمتو تثّبت حيف يرى يلمجاىؿ عاقبةُ أمِر التحكيـِ الذي جّروه إليو بجيِميـ , ويتأكد العالـ و 

 . في األمور عليه السالم وبصيرتو

رمز بو إلى قّمة طاعتيـ لو ونكوصيـ عف أعدائيـ ؛ النخداعيـ الذي ,  باطفالالخفي _  الثّاني

 _ِعزٍّ  رػَزَوافِ  _ ياب ِبَوِثيَقٍة ُيْعَمؽُ ) المتمثؿ بقولودوف تدّبٍر وتعّقٍؿ ,  مف بحيمِة رفِع المصاحَؼ ,

لستـ ركنًا قويًا ما يعني أّنكـ  , ( , وقد جاءت ىذه العبارات في معرض التوبيخ ليـنارٍ  ُحشَّاُش 

 . العدوىا , وال يدًا ُيسد  بيا ثغٌر وال ُيضرٌب بيا وال عروًة وثيقًة ُيعتمدُ  إليو ُيستندُ 

                                                           
 . ٚٓٙ: ( ٗٙ, ؾ )  ) عليه السالم(اإلماـ عمي نيج البالغة ( ٔ
 . ٖٕٗ_ ٕٕٗ: ( ٕ٘ٔالمصدر نفسو , ـ ) ( ٕ
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,  المعنىعمى مستوى مف الّدقة , صورة بميغة مكثفة  , في بناء صورةٍ  يتضح أثر الكناية    

وسائؿ تعددت وتنوعت في طريقة عرضيا, ورسميا لمصورة الكنائية المتوارية ,  التي تجمت عبر

ف اختمفت المساحة التي شغمتيا كؿ   تمكنت مف نقؿ المعاني المتضمنة ّنيا أ, إاّل منيا وسيمةٍ  وا 

 فييا . 



 الفصل الثالث                                
 أثر الفنون البديعية في إخراج الحكاية     
  التنغيم وأثره   

 األثر التنغيمي في الحكاية . المبحث األول :

  . _ التوازن رابعاا  . السجع_ ثالثاا  .الطباق والمقابمة _ثانياا  _ الجناس .أوالا 

 : التفاعل الّنصي في الحكاية .  المبحث الثاني

 _ القتباسأول  

 القرآن الكريم من قتباس لأ_ ا

 االقتباس اإلشاري أو غير المباشر._ 1

 . المباشرأو _ االقتباس النصي 2

 ب_ اقتباس الحديث النبوي الّشريف .

 ثانيا _ التضمين 

 _ تضمين شطر البيت 2تضمين البيت الشعري  .  _ 1أ _ التضمين الشعري :  

 ب_ تضمين المثل 

 ثالثا: االستشهاد

 رابعا : المذهب الكالمً 
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  التنغيم وأثره          

ارتفاع  ))فيو  االصطالح, أّما في ( ٔ)((جرس الكممة وحسن الصوت )) ىو لغةً النغم        

من أّن  )), وبانتظام النغمات يتشّكل اإليقاع , وعمى الرغم (ٕ)((الصوت وانخفاضو أثناء الكالم 

اإليقاع أساس الفنون كافة , لكّنو يبدو في الشعر والموسيقى أكثر تقاربًا ؛ ألّن كاًل منيما يقوم 

, ويشّكل الصوت عنصرًا  (ٖ)((المبدأ , وىو تناسب حركة األصوات في تتابعيا المنتظمنفس عمى 

توليد المعاني عبر تسمسل صوتي خاضع لقواعد  ))ة , إذ تتجمى وظيفتو في كبيرًا في بناء الصور 

؛ وألّن األخير كان  (ٗ)((معينة في التجاور واالرتباط والموقع , تبعًا لمموقعّية والنبر والتنغيم 

سيُم من يُ شكٌل آخر من أشكاِل التعبيِر الفنيِّ ,  )) وأساس الموسيقى التي تحمميا األلفاظ في

وظيفة خاصة  )), إذ إنَّ لإليقاع (٘)((إليقاع المنّظم لمكمماِت في رسم صورٍة في الذىنِ خالل ا

, (ٙ)((يؤدييا في استنفاد الطاقة الشعورية , وىي جزٌء من داللِة التعبيِر كالداللِة المعنوية المغوية

يشتمل عمى نوٍع من الموسيقى  )) أيضاً بيد أّن ىذه الموسيقى لم تعْد مرتبطًة بالشعر فقط , فالنثر 

, نراىا في صعود الصوت وىبوطو أثناء الخطاب , وقد نراىا في قواٍف تنتيي بيا بفقراٍت تسمى 

, ذلك (ٛ)((قيمة المفاضمة بين األلفاظ في التعبير األدبي )), فالجرس الصوتي يشّكل ( ٚ)((السجع 

                                                           
 . ٜٓ٘/ٕٔ:  , مادة ) نغم(  ( لسان العرب , ابن منظورٔ
 .ٗٙٔ( منيج البحث في المغة , تمام حّسان : ٕ
 . ٖٕاألسس الجمالية لإليقاع في العصر العباسي , د. ابتسام حمدان :( ٖ
, مجمة كمية التربية  ٔ: ( اإليقاع الصوتي اإليحائي في القرآن الكريم . د. جنان محمد ميدي ) بحث منشور( ٗ

 .  ٕٓٔٓ,  ٗعدد 
 .ٜٕٓ: عباس عمي حسين الفحام, د. في خطب اإلمام عمي )ع(  ( التصوير الفني٘
 .ٗٙ( النقد األدبي مناىجو وأصولو , سيد قطب : ٙ
 . ٗٔ:  أنيس إبراىيم( موسيقى الشعر , ٚ
 .٘ٔ( جرس األلفاظ وداللتيا في البحث البالغي عند العرب , ماىر ميدي ىالل : ٛ
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اظ والعبارات , تضاف إلى ىذه الداللة مؤثراٍت ال ينتيي عند الداللة المعنوية لأللف)) التعبير الذي 

يكمُل بيا األداء الفنيِّ وىذه المؤثرات , ىي اإليقاع الموسيقي لمكمماِت والعباراِت , والصور 

موسيقى  )), فـ (ٔ)((والّظالل التي يّشُعيا المفُظ , وتّشعيا العباراُت الزائدة عن المعنى الذىني 

من التأثيِر في قضية التمقي , فميا من الفضِل في تييئة األذىاِن  األلفاظ تشّكُل جانبًا كبيراً 

واستقطاِبيا , وتفاعميا بعد ذلك مع ما يطرح إلييا من موضوعاٍت , فالّنفس اإلنسانية بفطرِتيا 

تميُل إلى اإليقاع الصوتي المنظم , وتأنس إليو , وىذا ما تريده التعبيرات الفنية من المتمقي : 

بموسيقى األلفاظ , واختيار تان , فإذا كانت عمميتا اإلقبال والتأثير مرتبط(ٕ)((التأثيراإلقبال ثمَّ 

األلفاظ القادرة عمى إحداث ذلك التأثير متوقفًا عمى قائميا وموىبتو وبراعتو ومقدرتو , إذًا فال 

أروع من عميٍّ في وضع المفظ _بما يحممو من داللة وقوة وقدرة_ موضعو الذي يتناسب تناسبًا 

ُيقاُل فيو , وموافقتو ألقداِر المتمقين  باىرًا , شكمو مع مضمونو , جرسو مع موقعو , وموقفو الذي

ذلك انفرد ىذا المبحث في عمى , وعكسو لمحالة الشعورية , وما يحممو من فكِر , وتأسيسًا 

دراسة تمك الوسائل التنغيمية التي أسيمت في إخراج الصورة الحكائية ؛ لذا سنبدأ بأكثرىا ظيورًا 

 :  ىووأوسعيا حضورًا , 

    

    

   

 

                                                           
 .ٓٗ, سيد قطب : مناىجو وأصولو ( النقد األدبي ٔ
 . ٕٗٔ:  عباس عمي حسين الفحام, د.  ( األثر القرآني في نيج البالغةٕ



ٔٗٚ 

 األثر التنغيمي في الحكاية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث األول / الفصل الثّالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وأنواعو _ الجنـــــاس أوال         

وسيقيًا مميزًا , وىو كما يعدُّ الجناس أو التجنيس من أساليب التنغيم التي تضفي جرسًا م     

) تفو ايعرّ  أْن تجيَء الكممة تجانُس ُأخرى في بيت شعٍر أو كالٍم ,  ))ه( بـ ٜٕٙبن المعتزُّ

يبيا , تان في الحروف وتر تتشابيم؛ أي إّن المفظتين  (ٔ)((ومجانستيا ليا ىو في تأليف حروفيا 

ّن ىذا التشابو في األلفاظ مع اختالف المعنى ,  ُيْحِدُث في الّسمِع مياًل إليو , فإّن الّنفَس  ))وا 

تتشوق إلى سماع المفظِة الواحدِة إذا كانْت بمعنيين , وتشوق إلى استخراج المعنيين المشتمل 

ما وقع من غيِر  )), وأجمل التجنيس  (ٕ)((صاَر لمتجنيِس وقٌع في النفوسعمييما ذلك المفظيِن , ف

ن كان مطموبًا_ قصٍد من المتكمِم إلى  اجتالبو , وتأىٍُّب لطمبو , أو ماىو _ لحسن مالءمتو , وا 

وىو الذي تتساوى : التّام أو الحقيقي  عمى ويقسم الجناس  , (ٖ)((بيذه المنزلة وفي ىذه الصورة 

يبيا _ ولم يرْد ىذا المون من الجناس في الحكاية _ تالمفظتان في الحروف وعددىا وتر فيو 

وىو الذي يقع االختالف فيو أما بعدد ,  (ٗ)والجناس الناقص أو غير الحقيقي أو المشبو بالتجنيس

ضروٍب مختمفة نوردىا حسِب  عمىُم ىذا النوع قسَّ ويُ الحروف أو ىيأتيا أو نوعيا أو ترتيبيا,  

 مجيئيا في الحكاية , منيا : 

    

 

                                                           
 . ٜٜٖ/ٔ, معترك األقران , لمسيوطي:  ٕٖٔ, ظ : العمدة , القزويني :  ٖٙ:  ( البديعٔ
 . ٜٔ( جوىر الكنز , ابن األثير الحمبي : ٕ
 .ٔٔ( أسرار البالغة , الجرجاني : ٖ
 . ٕٛٙ_ ٕٕٙاألثير :  ابن ( ظ : المثل السائر ,ٗ
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 :_ الجناس االشتقاقي 1        

يجمعيما أصٌل بمفظين أْن يجيَء  ))الجناس ظيورًا في الحكاية , وىو  ضروب وىو أكثر       

وتوكيد المعنى , ة جرس األلفاظ في تقوي ويؤدي جناس االشتقاق أثرًا ظاىراً ,  (ٔ)((واحٌد في المغِة 

َفإْن أُقْل  ))من أتيمو بحرصو عمى الخالفة : ردًا عمى حكاية  عليه السالمما جاء منو  قولو ف

ْن َأْسُكتْ  َمْكُنوِن َعــَمى َدَمْجُت ـانْ  َبلِ  َجَزَع ِمْن اْلَموت ...َيُقوُلوا:  َيُقوُلوا: َحَرَص َعَمى اْلُممِك , َوا 

 .( 2)(( اَلْضَطَرْبُتْم اْضِطرَاب اْْلَْرِشَيِة في الطَِّويِّ ااْلَبِعيَدةِ  ِعْمٍم َلْو ُبْحُت ِبوِ 

ة تضرب قوة نغميّ اضطراب ( أسيم في إضفاء ) اضطرب _ في فالجناس االشتقاقي      

, فقد أراد اإلمام بيان عدم أىميتيم وقدرتيم عمى تحّمل عممو , فجاء ذلك البيان ميم المعنى بص

 في اإلفصاح عن المعنى وتوكيده بشّكٍل قطعي .  هالذي كان لو أثر عبر المصدر , 

ُو ال َيْسَتِطيُع أْن َيُقوَل : َنَصَرُه ِمْن َوَمْن َخَذلَ  )):مانحكاية عن أمر مقتل عثنظيره قولو        

, نمحظ (3)((َوَجزِْعُتْم َفَأَسَأُتْم اْلَجَزَع  َثَر َفَأَساَء اْْلَثـََرَة ,أْ اْستَ  , َوَأنا َجاِمٌع َلُكْم َأْمَرهُ  ىو َخْيٌر ِمنَّي .

, عمى الناس  االستبدادالخارج إلى حدِّ عثمان استئثار في الجناس االشتقاقي ىنا أنو أبان مدى 

األمور بين الخميفة  , ولو لم تكنْ  (ٗ)حتى أوصميم إلى مرحمة الجزع , الذي دفع بيم إلى قتمو

دون الحاجة من _ وجزعتم ( الكتفى عميو السالم بقول) استأثرالقتل  اضطربت حدّ  قد والناس

من األصوات  يمجّ صوت ال إذ إنَّ _ األلفاظ بالقوة  الجناس ىنا إلى جنب إثرائو لكنّ ,  لالشتقاق

                                                           
 .٘ٔٛ/ٕتحقيق الفوائد الغياثية , شمس الدين الكرماني : ( ٔ
 . ٕٙ: (  ٘م ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي  (ٕ
 . ٜٔ( : ٖٓنفسو , م ) المصدر ( ٖ
 .ٗٛ/ٕابن ميثم البحراني : نيج البالغة , ( ظ : شرح ٗ



ٜٔٗ 

 األثر التنغيمي في الحكاية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المبحث األول / الفصل الثّالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضع رسم صورة لكان لو أثره في  _قوة اكبر االشتقاق منح النصَّ  طريقن عالشديدة وتكرارىا 

 العام .

 ))ًا عمى حكاية عمرو بن العاص الذي زعم ألىل الشام بأّنو رجُل تمعابة : كذلك قولو ردّ       

!  ِمٍر ُىوَ زَاِجٍر َوآ َفَأي  ...  , ُأَعاِفُس َوُأَماِرُس  َيْزُعُم َْلْىِل الشَّاِم َأنَّ فيَّ ُدَعاَبًة , َوَأنِّي اْمُرٌؤ ِتْمَعاَبةٌ 

, َوَيْرَضَخ  َأْن يـُْؤِتـَيـُو َأِتيَّـةً َلُو َرَط ... ِإنَُّو َلْم ُيَباِيْع ُمَعاِويَة َحتَّى شَ  ِخَذَىاالسُِّيوُف َمآ َما َلْم تَأُخذِ 

 . ( ٔ)((َلُو َعَمى َتْرِك الدِّيِن َرِضيَخًة 

ت نفسو يعكس قيوحي بقوة الحرب وشّدتيا , وبالو  : (َمآِخَذَىاقع في )او الفالجناس االشتقاقي     

العاص ؛ لذا جاء في سياق التعجب , فيو ممن يحّرض عمى الحرب حتى صورة جبن عمرو بن 

ظير ثباتو في معترك الحروب وىذا يالقائد الحقيقي ىو من ف, ( ٕ)رت نارىا واشتّدت ييربعّ إذا سُ 

( حين أراد َأِتيَّـةً ) بيد أننا نمحظ أّن اإلماَم جاء بالجناسما تنفيو مواقف ىروبو من سيف اإلمام , 

والية مصر, لكن حين  ؤهوقوف ابن العاص مع معاوية في حربو ضده , وىو إعطابيان سبب 

إذ كلُّ ,  (ٖ)وىي العطاء القميل (َرِضيَخةً ين عّبَر عنو بـ )أراد بيان موقع ىذا الشرط مقابل الدِّ 

  المراد . ى االشتقاقي صمتو العميقة بالمعن قميٌل وحقير, فكشف الجناسشيٍء في مقابل الدين ىو 

ُيْقَتُل  ُيقاُل: ))قولو حكاية عن الناس حين شكوا إليو عثمان فجاء في جممة كالمو : وفي       

, َفاَل ُيْبِصُرون اْلحقَّ ِمَن اْلِفَتَن ِفييا َوَيُبث  ِة ِإَماٌم َيْفَتُح َعَمْييا اْلَقْتَل واْلِقتَاَل ... اُْلمَّ  هِ في ىذِ 

                                                           
 . ٙٗٔ: ( ٖٛم ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 . ٕٓٛ/ ٙ:  شرح نيج البالغة , ابن أبي الحديد  ظ: ( ٕ
 .ٜٔ/ٖلسان العرب : ابن منظور, مادة) رضخ( : ( ظ: ٖ
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شحنيا ّن تقوية األلفاظ عن طريق إ ,( ٔ)(( ْمُرُجوَن ِفيَيا َمْرَجاً يَ , وَ  اْلَباِطِل َيُموُجوَن ِفيَيا َمْوَجاً 

في حمل  أسيم, الذي ( تباعًا َمْرَجاً  _َمْوَجًا االشتقاقات )دت من مجيء موسيقية كبيرة تولَّ بطاقة 

المخاطب عمى التركيز عمى المعنى , فقد أبان قوة وشدة الفتن وما ُيصيب الناس من اختالط 

 ده . جسَّ الذي االشتقاقي الشكل بر ع, ومضمون الكالم ظير وخبط 

 أو الالحق _ الجناس المضارع 2       

االختالف بأكثر من  في نوع األحرف , ويشترط أاّل يقع فيو الكممتان تما اختمف ))ىو        

الجناُس  ْن كاَن الحرفاِن المذان وقع فييما االختالف متقاربين في المخرج , ُسّميَ إحرٍف , ف

وقد جاء الجناس الالحق ,  (ٕ)((مضارعًا , وأْن كانا متباعدين في المخرج , ُسّمَي الجناُس الحقاً 

َوَأمَّا  ))ًا عمى حكاية قبولو التحكيم : ردّ  )عليه السالم(قولو , و مثالف حكاية العمويةفي الخمس مراٍت  

َيْوَمًا ُأَناِديُكْم َوَيْوَمًا ُأَناِجيُكْم , َفاَل َأْحَراُر  َأَجاًل في اْلَتْحِكيم؟ ...َقْوُلُكْم : ِلَم َجَعْمَت َبْيَنَك َوَبْيَنُيْم 

و  (ُأَناِجيُكمْ  _ُأَناِديُكمْ )في :  الجناس وقع , (3)((ِصْدٍق ِعْنَد النََّداِء , َواَل ِإْخَواُن ِثَقٍة ِعْنَد النََّجاِء 

لما  حالة الحربِ و  سجما ينممّ  وىو (ٗ)يتصف بالشدة  مجيورصوٌت فالدال ( ,  النََّجاءِ ,  النََّداءِ )

 من األصواتِ حرف الجيم فيو  أّما,  انفعاالت المقاتمين وحمميم عمى القتالِ تثوير تتطمبو من 

يا في جرسِ  كمنْ ت لمقيمة تمك األلفاظ ف, والتوبيخ  وىو ما يتناسب مع موقف العتاب( ٘)األقلَّ شّدٍة 

                                                           
 . ٖٔٔ: ( ٗٙٔم ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 .ٕٗٛ_ٖٕٛ( عمم البديع دراسة تاريخية وفنية , د. بسيوني عبد الفتاح فّيود : ٕ
 . ٖٕٚ :( ٕٔٔم )  ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٖ
 . ٖٜمناىج البحث في المغة  , تمام حسان : ظ : ( ٗ
 .ٓٚأنيس :  إبراىيماألصوات المغوية , ظ : ( ٘
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ّنما فوحسب العالي ووقعيا عمى سمع المخاطب  بظالليا عمى  لقتْ أو من إيحاءات تكسعما ي, وا 

 . المعنى

 معاويةالمدينة إلى من رجال عمى حكاية بمغتو في ىروب بعض ال اً ردّ  )عليه السالم(نظيره قولو     

ا َيُفوُتَك ِمْن َعِدِدىْم , َعَمى مَ  َفاَل تَأَسفْ َمَعاِويَة...ُموَن ِإلى ـَبَمَغِني َأنَّ ِرَجااًل ِممَّن ِقَبَمك , َيَتَسمَّ  )):

( جناس الحق لبعد مخرج العين الحمقي , َمِدِدىمْ  _ َعِدِدىمْ ), فما بين(1)((ِمْن َمِدِدىمْ َعْنَك َيْذْىُب وَ 

 .  عن مخرج الميم الشفوي 

َلـَكـَأنَّي َأْنُظـُر إلى ِضمَّيٍل َقْد َنَعَق ِبالشَّاِم  )):  ) صلى اهلل عليه وآله وسلن(كذلك قولو حكاية عن النبيِّ    

( ياُدوحُ كُ _ياُكُموحُ , فالجناس الالحق في )(2)(( َياِلي ُكُدوُحيامَّ يا , َوِمَن اليَّاِم ُكُموحُ َوَبَدا ِمَن اْْلَ ... 

 , حرٌف شديدٌ ال الالم صوٌت متوسط الشّدة , والدكما أّن ن مخرجًا , اال متباعدالالم والدّ  اففحر 

تدرٌج في االنتقال  فكأّن االنتقال بين الصوتين ىو وىذا يتفق مع ما تحممو المفظتان من معنى , 

, إلى مستوى أصعب ونممسو في )  من مستوى صعب وىذا ما توحيو ) كموحيا(الفتنة ِة شدّ ب

وىذا التدرج  كدوحيا( فوقعت المفظتان موقعيما في الحكاية بحسِب وقعيا في الواقع الخارجي ,

المتمقي وخطف لّبو واسترعى انتباىو لتمك  وقع عمى عاتق جرس األلفاظ , شدَّ واالنتقال الذي 

  المعاني الضمنية .

رّدًا عمى  عليه السالم قولوفما جاء منو في الحكاية ,  مرتينفقد جاء أّما الجناس المضارع     

ّوَأمَّا َطَمُبَك ِإَليَّ الشَّاَم فِإنِّي َلْم أُكْن ِْلْعِطَيَك اْلَيْوَم َما  )) معاوية حين طمب منو الّشام  حكاية

                                                           
  . ٚٔٙ: ( ٓٚ)  , ك ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 . ٖٜٔ:  ( ٓٓٔالمصدر نفسو , خ ) ( ٕ
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مَّا َرْىَبًة ...  َمَنْعتُـَك َأمسِ   _ َرْغَبةً فالجناس وقع في ),  (ٔ)((ُكْنُتْم ِممَّْن َدَخَل الدِّيَن : ِإمَّا َرْغَبًة َواِ 

أّن تقارب الحروف  ))( فحرفا الغين والياء ىما من مخرج واحد وىو الحمق , وال ريب في َرْىَبةً 

بين األلفاظ المتجانسة يعني إضفاء مزيٍد من النغم الصوتي ؛ ألّن فيو تشابيًا لمتجنيس التّام الذي 

 مك الداللة. , وىما مع ما يدالن عميو من فقد خمقا توازنًا يعكس ت( ٕ)((يتكرر فيو جرس المفظ ذاتو 
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, ويسمى أيضًا  (ٖ)((أن تكوَن إحدى الكممتين مشتممة عمى األخرى مع زيادة  ))ىو       

ولم يرْد , وقد تكون ىذه الزيادة في أول الكممة أو وسطيا أو آخرىا ,  (ٗ)المتردَّف أو المطّرف 

ًا عمى حكاية محمد ردّ  )عليه السالم(في الحكاية , منيا قولو  مرات ةثالثىذا النوع من الجناس سوى 

نِّي ك ِمْن َتْسِريِح اْْلْشَتِر إلى َعَمِمَك ,ـتُ َبَمَغني َمْوِجدَ  ))بن أبي بكر :  َلْم َأْفَعْل ذِلَك اْسِتْبَطاًء َلَك  َواِ 

( بزيادة  اْلجدِّ  _ اْلجْيدِ , فوقع الجناس بين لفظتي ) (5)((دِّ ْيِد , َواَل اْزِدَيادًا َلَك ِفي اْلجِ ِفي اْلجَ 

اف تنغيمًا خفيف حرٍف في الوسط , وال يخفى ما بين المفظتين من التقارب الصوتي الذي أض

 . المخاطب الوقع عمى السمع بما يتناسب مع حال 

أََلْم َتُقوُلوا ِعْنَد َرْفِعِيُم اْلَمَصاِحَف ِحيَمًة  ))كذلك قولو رّدًا  عمى حكاية ممن قبل التحكيم :     

: ِإْن ُأِجيَب أَضلَّ , َوِغيَمًة , َوَمْكرًا َوَخِديَعًة , ِإْخواُنَنا َوَأْىُل َدْعَوِتِنا... ِواَل َتْمَتِفُتوا إلى َناِعٍق َنَعَق 

                                                           
 . ٜٚٗ_ ٜٙٗ: ( ٚٔ, ك )  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي  (ٔ
 .ٕٔٙ: عباس عمي حسين الفحام( األثر القرآني في نيج البالغة, د. ٕ
 .ٜٙٔ/ٖ( الطراز , العموي : ٖ
 .ٗٙ: شرح الكافية البديعية , لمحمي :  ( ظٗ
 . ٕٗ٘_ ٔٗ٘ :( ٖٗك ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٘
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ْن ُتِرَك ذلَّ  وقد ( بزيادة حرٍف في وسط الكممة ,  َناِعٍق َنَعقَ , فوقع الجناس الناقص في )  (ٔ)((َواِ 

 من االسم إلى الفعلأضفى ىذا النوع من الجناس جرسًا خاصًا تمثل بالتنغيم الحاصل باالنتقال 

فإن ىذا التقديم ,  أضفاه من جرسٍ , فتقديم اسم الفاعل ) ناعق ( عمى الفعل ) نعق( فضال عّما 

وجيء بو نكرة , من باب التحقير والتصغير , لمفظ ) ناعق( يشير إلى : أّما ناعق مقصود بذاتو 

 يقصد بو العموم ؛ أي كّل ناعق في كلِّ زماٍن ومكان , وفي الحالتين نيي اإلمام عن إتباعو أو 

 لما يوجبو من وقوع في الّضالل .  نيي صريح بعدم االلتفات ؛ فيو(  ِواَل َتْمَتِفُتوا إلىقولو )في 

جوابًا عمى حكاية من اتيمو  )عليه السالم(قولو أّما الزيادة التي وردت في آخر المفظ ىي في   

َأبي َطاِلٍب َلَحِريٌص  نَ بْ : ِإنَِّك َعَمى ىذا اْْلَمِر يا َوَقْد َقاَل َقاِئٌل  ))بالحرص عمى الخالفة : 

ِة في اْلَمإل... , ( 2)((اْلَحاِضِريَن َىبَّ َكَأنَُّو ُبِيَت اَل َيْدِري َما ُيِجيُبني ِبو! َفَممَّا َقرَّْعُتُو ِباْلُحجَّ

, أّن تمك الزيادات التي تجيُء في المفظ دون اآلخر ىي (  ِبو _ ُبِيتَ  فالجناس الناقص بين )

  . ُم في التركيز عمى المعنى المحكيتنويعات نغمية ُتسي

 _ جناس التصحيف 3       

ما خالف أحد ركنيو اآلخر بإبدال حرٍف عمى صورة المبدل منو في الخط , وليكون   ))ىو       

, فيو تشابو الحرفين في الشكل واختالفيما في النقط ؛ لذا ( ٖ)(( التنقيط فارقًا بينيما في تغايره

عّمن قال عن المولى جّل وعال )كان( ,   عليه السالمُيسمى جناس الخط . وما جاء منو , حكايتو 

َفاُت اْلُمْحَدثَاُت ,  )):  )عليه السالم(قولو  َواَل َيُكوَن ال ُيَقاُل كاَن , َبْعَد أْن َلْم َيُكْن َفَتْجري َعَمْيِو الصِّ

                                                           
 .ٖٕٚ( : ٕٔٔ, م ) ) عليه السالم( نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 . ٕٖٚ_ ٕٖٙ( : ٕٚٔخ ) ,  نفسو ( المصدر ٕ
 .٘ٙ( شرح الكافية البديعية في عموم البالغة , صفي الدين الحمي : ٖ
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فما بين ) فصل _ فضل ( تشابٌو في شكل الحرف  ,  )ٔ)((ٌل ُو َفْصٌل , َواَل َعَمْيَيا َفضْ َبْيَنُيَما َوَبْينَ 

. وىي بعد ليا مزيد معنى تدلل عميو , فال يقال عنو سبحانو إّنو  , لكن اختمفا في وضع النقط

محدث فيكون محتاجًا , عندئٍذ لن يكون بينو وبين األشياء فصل وال لو عمييا أي فضٍل ؛ ألّنيما 

 , فيتساوى الخالق والمخموق تعالى عن ذلك عّموًا كبيرًا  . (ٕ)يكونان قد اشتركا في االحتياج

واصفًا أىل بيتو في رّده عمى حكاية جماعة من قريش حين اتيموا  عليه السالم()كذلك قولو       

اَل َيْسَتْكِبُروَن َواَل َيْعُموَن َفَقاَل اْلُقوُم ُكم ُيْم : َبل َساِحٌر َكذَّاٌب ... )): بالكذب نصلى اهلل عليه وآله وسلّ النبيَّ 

, فتشابو المفظان في الشكل من دون التنقيط , لكن لكل لفٍظ ميمة ينيض بيا  (ٖ)(( , َواَل َيُغّمونَ 

, فقد جاءت لفظة )يعمون( بعد االستكبار؛ ألّنيا متضمنة لمعنى زائد عمى التكبر, الذي ىو رفع 

, أّما )يغمون( فيي الخيانة ؛ وألّن  (ٗ)النفس فوق استحقاقيا, ففي لفظ العمو معنى التجّبر والقير

الحرفين العين والغين متفقان في المخرج فقد أضفيا جرسًا ىادئًا يالئم المعنى والحال كال 

 .  عليه السالمالشعورية لإلمام 

 جناس التحريف  _5       

 تقوية الجرس  ))وىو من سبل , ( ٘)((اتفَق ركنا الجناس في الحروف دون الحركات ))ىو ما       

                                                           
 .ٖٙٙ: ( ٙٛٔخ ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 .ٕٔٓ/ ٗميثم البحراني : ابن ح نيج البالغة , : شر  ( ظٕ
 . ٘ٓٗ_ ٗٓٗ: ( ٕٜٔخ ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٖ
 .ٕٚٗ/ٔالفروق المغوية , العسكري :  ,   ٘ٛ/٘ٔ, مادة ) عال ( : ( ظ: لسان العرب ٗ
 .ٕٕ( جنان الجناس في عمم البديع . صالح الدين الصفدي : ٘
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ثراء العبارة باإليقاعات  ىي في الحكاية , مرًة واحدًة ىذا النوع من الجناس  جاءو , (ٔ)(( الصوتيةوا 

 َوَلَقْد َبَمَغني َأنَّ اْلرَُّجلَ  )): بمغتو بدخول جيش معاوية األنبار ًا عمى حكايةردّ  )عليه السالم( قولوفي 

 َيا َوُقُمَبَيا َوَقالِئَدَىا َوُرُعَثَيا ِزُع ِحْجمَ ـَفَيْنتَ َوْاُْلْخرى اْلُمَعاِىَدِة ِمْنُيم كاَن َيْدُخُل َعَمى اْلَمْرَأِة اْلُمْسِمَمِة 

, (2)(( , واَل تَـْغُزونَ , َوتُـْغـَزونَ اُر َعَمْيُكْم َواَل ُتِغيُرونَ ُيغ...ع ِمْنُو ِإاّل باالْسِترَجاِع َواالْستِرحامِ ـنِ ما َتْمتَ 

  ا وترتيبيما وتباينت في تشكيميا. ( في نوع حروفيمتَـْغُزونَ تُـْغـَزوَن _ فتشابيت المفظتان )

 مة ـابـــباق والمقــثانيًا : الط        

بما تحممو من تنويعات صوتية  موسيقياً  والمقابمة من فنون البديع التي تضفي جرساً  الطباق      

ُف , وُيعرَّ  عند االنتقال بين المتناقضين أو المتطابقين ونزواًل  يا صعوداً تُ يا وقوّ تُ تتفاوت حدّ 

ّن  ,( ٖ)((الشيء وضّده الجمع بين  ))الطباق بأّنو :  الجمع بين األمور المتضادة يكسو الكالم  ))وا 

 أو,  ويكون الطباق أّما بين فعمين,  (ٗ)((جمااًل ويزيده بياًء ورونقًا , فالضّد ُيظيُر حسنو الضدُّ 

 :  ودراسة ىذا األنواع تكون عمى الشكل اآلتي , مجيؤىما بين اسمين أو حرفين , وىما ما قلَّ 

؛ أي الجمع بين فعمين أحدىما مثبت  طباق سمبىو أّما : الواقع بين فعمين طباق ال_ ٔ    

وىو الجمع بين  طباق إيجابوآلخر منفي _ ولم يرد ىذا المون من الطباق في الحكاية _ أو 

َعَمى اْلُمْمِك  : َحَرَص َفِإْن َأُقْل َيُقوُلوا )) :)عليه السالم( , وما جاء منو في الحكاية , قولومفظ وضده ال

                                                           
 . ٜٕ٘:  عباس عمي حسين الفحام, د.  ( األثر القرآني في نيج البالغةٔ
 .  ٘ٛ: ( ٕٚخ ) ,  السالم( ) عليهنيج البالغة اإلمام عمي ( ٕ
 . ٕٗٙ/ٕالمثل السائر , ابن األثير ( ٖ
 .ٖٙٔ( عمم البديع , بسيوني عبد الفتاح فّيود : ٗ
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نْ , و  ت ( فمجيء ْل _ اسكُ فوقع الطباق بين لفظي ) أقُ , (1)(( : َجِزَع ِمَن اْلَموتِ  َيُقوُلواَأْسُكْت :  اِ 

أو مطالبتو بحقو اإلمام الناس المتذبذب إزاء سكوت  لموقفِ  ن رسم صورةً المفظين المتضادي

 , فتجاوزا بذلك حدود الزخرفة المفظية , إلى الكشف والبيان .الخالفة ب

تيمو بالخوف من حرب أىل الّشام : الذي جاء ردًا عمى حكاية من ا )عليه السالم(نظيره قولو      

َفَواهلل َما ُأَباِلي ؛ َدَخْمُت إلى اْلَموِت أو َخَرَج الَموُت  اْلُموِت ؟ ...ّذِلَك َكرَاِىيَة َأمَّا َقْوُلُكْم : َأُكلَّ ))

 لمموت الخروج( تصويٌر فريد لمشجاعة , ومن المعموم أّن َخَرجَ  _َدَخْمتُ  , فالطباق بين ) (ٕ)((ِإليَّ 

 ىو أصعب وأشّد وأعظم من دخول الموت , لما في الثانية من انتظار لمموت وترقبو .

 ))رّدًا عمى حكايِة من زعم أّنو ييدي ألوقات الخير ويعمم أوقات الشر: )عليه السالم(   وقولو      

َفَمْن َصدََّقَك ِبيذا َفَقْد ... ؟ َعْنُو الس وءُ  الَّتي ِمْن َساَر ِفيَيا ُصِرفَ  َأَتْزُعْم َأنََّك َتْيدي إلى اْلسَّاعةِ 

ناتج من  المتولد بين المتطابقين , قويالجرس ّن ال( إَكذَّبَ _  َصدَّقَ , فالطباق )(3)((َكذََّب اْلُقرآن 

يما قوة , عمي ذلك التشديد أسبغ, في المخرج  ربيناال والذال المتقالترديدات الصوتية لحرفي الدّ 

حرمة التنجيم لما فيو بعد عن اهلل عزَّ وجلَّ واالعتماد عمى عمى اإلمام شدة توكيد  تنسجم مع

 غيره .

: وىو الجمع بين أسمين متضادين بالمعنى , وبيذا ال  بين االسمين_ الطباق الواقع 2    

يختمف عن طباق اإليجاب , وقد قل مجيء ىذا المون من الطباق في الحكاية , فما جاء منو 

َتْزُعُموا َأنَّي أْخَطأُت فإْن َأَبْيُتْم ِإاّل أْن  ))ميل : ًا عمى حكاية من اتيمو بالتضّ ردّ  )عليه السالم(قولو 

                                                           
  .  ٕٙ: ( ٘م ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي  (ٔ
 . ٗٔٔ( : ٗ٘نفسو  , م ) ( المصدر ٕ
 . ٖٔٔ(:  ٛٚالمصدر نفسو , م )  (ٖ
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َوَسَيْيِمك فيَّ ِصْنَفاِن : ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط َيْذَىُب ِبِو اْلُحب  ِإلى َغْيِر الحقِّ , َوُمْبِغٌض ُمْفِرٌط ُت ... مْ َوَضمَ 

 اْلُحب  و )( ُمْبِغٌض  _ُمِحبٌّ بين المتضادين )وقع الطباق  , (1)((َيْذَىُب ِبِو اْلُبْغُض ِإلى َغْيِر الحقِّ 

ىي بيان تساوييما في اإلفراط المفضي إلى الخروج و الغاية من الجمع بينيما , (  اْلُبْغُض _ 

 عن الحقِّ , سواء أكان في الحبِّ أو البغض .

َفإنَّ َدَىاِقيَن أىِل َبَمِدَك َشَكوا  ))أحد عّمالو : شكوى بمغتو منعمى ًا ردّ  )عليه السالم(مثمو قولو     

 شير( ليُ ةِ الرَّأفَ _ اْلَقْسَوِة فجمع بين ).  (2)((ِة َوَداِوْل َلُيْم َبْيَن اْلَقْسَوِة َوالرَّأفَ ِمْنَك ِغْمَظًة َوَقْسَوًة...  

 وسط يتصرف عمى أساسيا .  بطرفي القسوة والرأفة فتشكل حال إلى تمك المنزلة , التي تأخذ

 عليه)منو قولو , فكان نصيبو األقّل بين األنواع حضورًا , :  طباق الواقع بين الحرفينال_ 3    

َوَذَكْرَت  )):  طمحة والزبير وتّشريد السيدة عائشة ًا عمى حكاية معاوية حيت اتيمو بقتل ردّ  السالم(

َبْيرَ َأنَّي  َوَذِلَك َأْمٌر ِغْبَت َعْنُو َفاَل  اْلِمْصَريِن ,َبْيَن , َوَنَزْلُت  , َوّشرَّْدُت ِبعاِئشةَ  َقَتْمُت َطْمَحَة َوالز 

وىو بما يحممو من وقع نغمي (  ِألْيكَ  _َعَمْيكَ وقع الطباق بين ),  (ٖ)(( لْيكَ إِ اْلُعْذُر ِفيِو َواَل َ َعَمْيَك , 

لن  عميوفالتكميف فيو ال يقع عميو , و  , ىو أّن مقتل عثمان غاب عنو, لمعاوية , أبان أمرًا 

 لبعده عن جرثومة األمر . يكون منـتيى العذر إليو ,

المطابقة بالحروف  عن طريقببيان ما أوقع معاوية نفسو فيو ,   )عليه السالم(ثم يستمر اإلمام     

َوَذَكْرَت َأنَّك زَاِئري في اْلُمياِجريَن واْْلْنَصاِر ...  )): ىدده بالحرب ه عمى حكايتو حينفي ردّ قائاًل 
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بما  (َأْطَمَعَك َمْطَمعَ  )ىنا يتناغم الجناس, 1))((َأْطَمَعَك َمْطَمَع ُسوٍء َعَمْيَك اَل َلَك ِإنََّك َرَقْيَت ُسمََّمًا 

( َلكَ  _َعَمْيكَ _ مع الطباق الذي جاء في )عضدتو أداة التوكيد التي سبقتو_يممك من جرس قوي 

ىذا الطباق  طريقن عاإلمام موسيقيًا مع الموقف وسياق الحال , فأوضح  فيمنح الكالم تناسباً 

( , )عمىعميو الحرف أحاط بو وىذا ما دلَّ  عميو بكبير ضررٍ موقف معاوية الحرج , الذي عاد 

 وىو خرق لما توقعو من عوده عميو بالفائدة . 

ذا تجاوز التعبير حدود ىذين أّما إ يتناول معنيين متضادين فقط , ّن الطباقإ ا سبقمّ ميبدو      

مواجية المفظ بما يستحقو  ))ه( :  ٙ٘ٗ) ت يروانيفيا القعرّ  وقد المعنيين عندئذ يسمى مقابمة ,

( ٖ)مختمفة عنيا عمى الترتيب ُأخرأللفاظ فاظ المتوافقة في المعنى , األلتقابل ؛ أي  (ٕ)((من حكم 

, أو خمسة أو ستة , وكّمما زاد عدد األلفاظ , أو أربعة  معانٍ  ة, وقد تجيء المقابمة بين ثالث

قدرتو عمى التصرف بوجوه المعاني , ذلك دليل موىبة المتكمم و  المتقابمة كّمما كان أبمغ ؛ ألنّ 

ًا عمى حكاية بمغتو عن ردّ  السالم( )عليه, فمن تقابل األربعة قولو  العمويةوىذا ما نممسو في الحكاية 

نَّي واهلل َْلُظن  َأنَّ ىؤاَلِء اْلُقوَم َسُيَداُلوَن  ُأْنِبئُت ُبْسرًا َقِد اطََّمَع اْلَيَمَن , )) اليمن : وصول ُبسر َواِ 

ْم ِإَماَمُكْم في اْلحقِّ , َوَطاَعِتِيْم كُ تِ يَ َعَمى َباِطِمِيْم , َوَتَفـر ِقُكْم َعْن َحقُِّكْم , َوِبَمْعصِ ِمْنُكْم ِباْجِتَماِعِيْم 

, َوِبَصالِحِيْم في ِبالِدِىْم َوِخَياَنِتُكْم  اْْلََماَنَة ِإلى َصاِحِبِيمْ  في اْلَباِطِل , َوبَأَداِئِيم ِإَماَمُيمْ 

 قابالت يمكن توضيحيا بالشكل اآلتي : تمع اإلمام في الحكاية بين أربع , فج (4)((َوَفَساِدُكمْ 
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 تفرقكم عن حقكم   اجتماعيم عمى الباطل               

 معصيتكم إمامكم في الحقّ  طاعتيم إماميم في الباطل               

 خيانتكم  أدائيم األمانة إلى صاحبيم              

 فسادكم  صالحيم في بالدىم                    

اس وىو االجتماع مدالالت فبدأ باألسلالتدّرج في األلفاظ الحاممة قابالت تفنممس في ىذه ال    

أوضح اإلمام و  ,وعند حصول الطاعة يكون أداء األمانة الموجب لمصالح المفضي لمطاعة , 

وعمم أصحابو معاوية دونو , مع عمميم بباطمو أّن ذلك االجتماع والطاعة كان ل عليه السالم

 . بأحقّيتو

لخمفاء عميو : ا فيو تفضيل ًا عمى حكاية معاوية الذي يذكرردّ  )عليه السالم(نظيره قولو      

أَسُد  َوِمنَّاالنَّبي  َوِمْنُكْم اْلُمَكذُِّب , َوِمنَّا ...  َوَزَعْمَت أنَّ َأْفَضَل النَّاِس ِفي اإلْسالِم  ُفالٌن َوُفالنٌ ))

َخْيُر ِنَساِء  َوِمنَّاَسيِّدا َشَباِب َأْىِل اْلجنَِّة َوِمْنُكْم ِصْبَيُة النَّاِر ,  َوِمنَّااهلِل َوِمْنُكْم أَسُد اْْلَْحالِف , 

عمى غيرىم  عليهن السالمبيِتو  فينا أراد بيان أفضمية أىل ,( 1)((َوِمْنُكْم َحمَّاَلُة اْلَحَطِب  ,اْلَعاَلِميَن 

قابالت عمى النحو تيبدو جمّيًا بتقديم شبو الجممة )مّنا( , وقد جاءت ال وىووبما اختصوا بو , 

 اآلتي : 
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   ( مّنـــــا)             

 المكّذب                           بي ــالن                        

 أسد األحالف                        أسد اهلل                        

 صبية الّنار               سيدا شباب الجنة                             

 حّمالة الحطب       خير نساء العالمين                                  

 ( منكم )                                                                       

قابالت الداللّية تنوعت فييا اإليقاعات صعودًا ونزواًل , فيرتفع جرس األلفاظ حين تفتمك ال      

 التباين بجرس المفظ إّنما ىو نتيجة شعورٍ ) مّنا( , وينخفض في ) منكم ( , وىذا  عليه السالميذكر 

ممزوج بالصدق , فنبرات الفخر المتشح بالصدق دائما ما تكون  عليه السالمداخل اإلمام نابع من 

 أعمى جرسًا وأشدَّ تأثيرًا .

لطمبو عمى حكاية لمعاوية  في رّدهقابالت التي عقدىا اإلمام تنمحظ تعدد ال موضع آخرفي     

َأاَل َوَمْن ...  َك َأمسِ اْلَيْوَم َما َمَنْعتُـ كَ ـْعِطيَ ّوَأمَّا َطَمُبَك ِإَليَّ الشَّاَم فِإنِّي َلْم أُكْن ْلِ  )) الّشام قائاًل :

, َوَأمَّا اْسِتَواُؤَنا في اْلحْرِب َوالرَِّجاِل َفَمْسَت ارِ َأَكَمُو اْلحق  فِإلى اْلجنَِّة , َوَمْن َأَكَمُو اْلَباِطُل َفِإلى النَّ 

اِم ِبأْحَرَص َعَمى الد ْنَيا ِمْن َأْىِل اْلِعرَاِق َأْىُل الشَّ  . َوَليَس  ِبَأْمَضى َعَمى الشَّكِّ ِمنِّي َعَمى اْلَيِقين

َوَلِكْن َلْيَس ُأَميَُّة َكَياِشٍم َواَل َحْرٌب  , َعَمى اآلِخَرِة . َوَأمَّا ُقْوُلك : ِإنَّا َبُنو َعْبِد َمَناٍف! َفَكذِلك َنْحنُ 

ِريُح َكالمَِّصيق . َواَل , اْلُمَياِجُر كالطَّمِيِق  َكَعْبِد اْلُمطَِّمِب . َواَل َأُبو ُسْفَياَن َكَأِبي َطاِلٍب . َواَل   َواَل الصَّ

اإلمام علي 

 عليه السالم

 معـــاوية
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 فالحكاية ىنا قائمة عمى مجموعة مقابالت منيا : ,  (1)((َكاْلُمْدِغِل اْلُمِحق  كاَْلُمْبِطِل . َواَل اْلُمْؤِمُن 

الفرد , الذي ىو  عند:  وما نعنيو ىو القاعدة أو القانون الناشئ  _ التقابل المبدئي1     

عمى أساس يختار اإلنسان ف, وقبحيا ُحسن األشياء  عن طريقيماجمى يتحصيمة عمم ومعرفة , 

نيج الطرفين ما يسمك من طريٍق , وىذا ما ظير في الحكاية العموية , حيث أوضح اإلمام ذلك 

جنَِّة , َوَمْن َأَكَمُو اْلَباِطُل َوَمْن َأَكَمُو اْلحق  فِإلى الْ عن طريق عقد مقابالت تمثمت في ) يمايومبدأ

َوَليس َأْىُل الشَّاِم ِبأْحَرَص َعَمى الد ْنَيا  ,اِر, َفَمْسَت ِبَأْمَضى َعَمى الشَّكِّ ِمنِّي َعَمى اْلَيِقين َفِإلى النَّ 

اتجاىين  من ثمّ ( , فالتقابالت ىنا تمّثُل مبدأين مختمفين , و  ِمْن َأْىِل اْلِعرَاِق َعَمى اآلِخَرةِ 

قين ىي القتل , لكّن اإلمام فرق بين من ُيقتُل عمى يقين يْن كانت نتيجة كال الفر ا  متناقضين , و 

 م . ُل عمى باطٍل وشكٍّ وىم أىل الّشاوحّق وىم أىل العراق , وبين من ُيقت

 يمثل النسب تمك الوشائج والعالئق التي تربط بين اإلنسان ومن ينتميالتقابل النسبي :  _2   

َوَلِكْن َلْيَس  , ِإنَّا َبُنو َعْبِد َمَناٍف! َفَكذِلك َنْحنُ بقولو )  ,تجسد في ىذه الحكاية  ىذا ماإلييم , و 

ّن اإلمام أ وعمى الرغم من( , ُأَميَُّة َكَياِشٍم َواَل َحْرٌب َكَعْبِد اْلُمطَِّمِب . َواَل َأُبو ُسْفَياَن َكَأِبي َطاِلبٍ 

بنو  وفرق بينيم بما امتمك أّنوقد أثبت األصل الجامع بين البيتين وىو ) بنو عبد مناف( , إاّل 

ليس _ دين , وىذا ما أكدتو أدوات النفي )ىاشم من فضائل ومكارم خمٍق وعمو مكانة وسبق في ال

 ال ( , وقد تكررت األخيرة أكثر من مرة لبيان ذلك الفارق . 

تمك الييئات النفسية والممكات الروحية والقدرات والفضائل ونعني بالذات  التقابل الذاتي : _3    

قابالت التي تزه عن غيره , وىذا يبدو جميًا عندما ننظر إلى تمك الالتي تميّ و التي يكتسبيا الفرد , 

ِريُح َكالمَِّصيق اْلُمَياِجُر كالطَّمِيِق _نممسيا في الحكاية العموية ) _ َواَل اْلُمِحق  كاَْلُمْبِطِل _ َواَل  الصَّ
                                                           

 . ٜٙٗ :( ٚٔك ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
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إلى ما امتاز بو من فضائل  عليه السالمقابالت الداللّية التي أشار بيا تفتمك ال اْلُمْؤِمُن َكاْلُمْدِغِل ( ,

, والتي توسع في عرضيا عمى نحو أزرى بالطرف اآلخر , إّنما ىي مختمفة باختالف طبيعة 

 متفاضل .ل كانت محالً , الذات وما تحممو من ممكات 

يقاعًا يتراوح ما بين الصعود تإّن تمك ال     قابالت عمى اختالف تسمياتيا وّلدت جرسًا موسيقيًا وا 

, وىذا ما والذاتية واليبوط بحسب المعاني , فنمحظ جرس األلفاظ بدأ قويًا عند المقابالت المبدئية 

يمبث أن يرتفع عند ذكر اإلمام  لنسبية ثم ماقابالت اتييبط عند البينما مقابالت , تتطمبو تمك ال

 لمطرف اآلخر . وشخوصيا أىل بيتو , وىذا عامل أسيم في تجمى تمك الحقائق 

ْن منحت الكالم شرفًا وزادتو جمااًل وعضدتو     فيذا المون البديعي لم يكن مجرد زخرفة معنوية وا 

في نقل المعاني بصورة تجعل المتمقي يقّمبيا في ذىنو  , فاعلال هلو أثر  فقد كانبالقوة والتوكيد , 

 . وّ رىا المرجويتدبرىا بعقمو ويعقميا بقمبو , فيكون ليا تأثي

من المقابالت النسبية إلى المبدئية لبيان  يبدأقابالت المختمفة بمخطط تعرض تمك الويمكن أن ن 

 :المعنى الكمي وبالشكل اآلتي 
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 الّسجــــــع  ثالثًا :        

ثور كالقافية في المنظوم رونقًا , فيو في المن تكسو الكالمالسجع من الفنون البديعّية التي       

, وقد اختمف البالغيون ( ٔ)((تواطؤ الفواصل في الكالم المنثور عمى حرٍف واحدٍ  )):  ونعني بو

فمنيم من يعيبو ويعّده من األساليب التي تقوم أكثر ما تقوم بو عمى الصنعة  ))في السجع 

 من القرآن الكريم حجة قوية يؤيد متخذاً  (ٕ)((ف , ومنيم من استحسنو ودافع عنو والتكّمف والتعسّ 

أدواتو الرئيسة في اإليقاع الصوتي  فقد كان أحد ))بيا رأيو , لما حفل بو القرآن من سجٍع 

 جاء عفووالسجع كبقية الفنون إذا , (ٖ)(( المؤثر وىو ما يسمى أيضا الفاصمة القرآنيةالموحي و 

في النفوس تأثير الّسحر , ويمعب باإلفيام لعب الريح اليشيم ,  ))مو ف الخاطر وقادتو المعاني , 

تقبل لما يحدثو من النغمة المؤثرة والموسيقى القوية التي تطرب ليا اآلذان , وتيش ليا الّنفس , ف

, وىذا ما ( ٗ)((يا ممل أو يخالطيا فتور فيتمكن المعنى في األذىانعمى السماع من غير أن يداخم

 طوعاً  , إذ منحت تمك األسجاع التي جاءتالحكاية سّيما البالغة عامة , و نممسو في نيج ال

فكانت أعمق في األذىان وأكثر تأثيرًا في األلباب , فما جاء منيا في  , لمعانييا صفة البقاء

 الحكاية : 

 )) الحجاز :ًا عمى حكاية بمغتو بتوجيو رجال معاوية في موسم الحجِّ إلى ردّ  )عليه السالم( قولو       

َو ِإلى المَ ِممُ ـَكَتَب ِإَليَّ ُيعْ  َفإنَّ َعْيِني َعَمى اْلَمْغِربِ   َوَلن ْوِسِم ُأَناٌس ِمْن أْىِل الشَّاِم... ني َأنَُّو ُوجِّ

  اِزِم ـاْلحَ  َك ِقَيامَ ـَيَديْ َأِقْم َعَمى َما في ـُمُو . فَ ـزَاَء الشَّرِّ إالَّ َفاعِ ـَزى جَ ـاِمُمُو , َواَل ُيجْ ـَيُفوَز ِباْلَخْيِر إالَّ عَ 

                                                           
 .ٜ٘ٔ/ٔثل السائر , ابن األثير : ( المٔ
 .ٖٖٕ( عمم البديع , عبد العزيز عتيق : ٕ
 .ٜٕٔ: عباس عمي حسين الفحام, د .  ( األثر القرآني في نيج البالغةٖ
 .ٖٓٔ_ ٜٖٓ( عمم البديع دراسة تاريخية وفنية , بسيوني عبد الفّتاح فّيود : ٗ
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َماِموِ , َوالنَّاِصِح المَِّبيِب ,  الطَّبيبِ   .  (1)(( التَّاِبع ِلُسْمَطاِنِو , اْلُمِطيِع إلِ

, فوقع بين حرفي ) الياء_ الباء(  فاوتةمتجاءت ُيمحظ في النصِّ المحكي , نياية الفواصل     

السجع في فقرات بعضيا قد تطول وقد تقصر , بحسب ما تستدعيو المعاني , مع الحفاظ عمى 

ّدة الممتزجة بالّنصح الّدالة الشِّ , أفادت السجعة المنتيية بالياء المضمومة ؛ إذ التوازن السجعي 

 ,الطَّبيِب اْلَحاِزِم السجعة المنتيية بالباء في ), ّدة عميو أداة الحصر )إاّل( , وأكدت ىذه الشِّ 

 , ثمَّ انتقل من الّشّدة إلى المين الذي أفادتو سجعة الياء المكسورة ) لسمطانوِ  (َوالنَّاِصِح المَِّبيبِ 

فيد لمجمع بين المفضاًل عمى لفظتي )التابع _المطيع( المتين اتفقتا وسياق الموقف (  إماموِ _

 الّشّدة والطاعة .

ُبوِع اْلَخاِليِة اِت ِتْمَك الدِّياِر اْلَخاِوَيِة ـَوَلِو اْستَـْنَطُقوا َعْنُيْم َعَرصَ  )) : )عليه السالم(كذلك قولو     , َواْلر 

اًل , َوَذَىْبُتْم ِفي َأْعَقاِبِيْم ُجيَّااًل , َلَقاَلْت :  الفاصمتان  , فجاءت (2)((َذَىُبوا ِفي اْْلَْرِض ُضالَّ

الً ) أّن مجيء  ريب, وال  (ٖ)وتقفيًة وىذا ما ُيسمى بالسجع المتوازي ن وزناً ي( متفقتُجيَّاالً  _ُضالَّ

يقاعًا عاليًا , نظير ن وزنا وقافية يضفي قوةيالفاصمتين متفقت َفال َأْحرَاُر  )): ذلك قولو تنغيمية وا 

 .أيضاً تفقت الفاصمتان في الوزن والقافية ا, ف (ٗ)((ِصْدٍق ِعْنَد اْلنِّداِء , َواْل ِإْخَواُن ِثَقٍة ِعْنَد النَِّجاِء 

حين ُدعي إلى  ُحنيف عثمان بن ًا عمى حكاية بمغتو عن عامموردّ أيضًا  )عليه السالم(قولو      

 َبْصَرِة َدَعاَك إلى َمْأُدبةٍ الْ ِل ىْ أَ ِة َغِني َأنَّ َرُجاًل ِمْن ِفَتيَ َفَقد َبمَ ُحنيٍف : نَ َأمَّا َبْعُد , يا بْ  ))مأدبة : 

                                                           
 . ٔٗ٘_ ٓٗ٘: ( ٖٖك ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 . ٔ٘ٗ: ( ٕٕٓنفسو , ك )  المصدر( ٕ
 .ٖٓٓدراسة تاريخية وفنية , بسيوني عبد الفّتاح فّيود : عمم البديع ظ: ( ٖ
 . ٖٕٗ: ( ٕ٘ٔم ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٗ
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, َك ُتِجيُب إلى َطَعاِم َقْومٍ َفَأْسَرْعَت ِإلْيَيا ُتْسَتَطاُب َلَك اْْلَْلواُن , َوتُـْنـَقُل إلْيَك اْلِجَفاُن ! َوَما َظَنْنُت َأنَّ 

 . (1)((َمْدُعــوٌّ َغِني ـُيْم ــوٌّ , وَ َمْجفُـ  َعاِئُمُيمْ 

( َمْدُعــوّ _ــوٌّ َمْجفُـ (, كذلك مابين)اْلِجَفانُ  _ اْْلَْلوانُ فنممس ذلك اإليقاع المتولد بين الفاصمتين)     

دون الوزن من  االتفاق بين الفاصمتين بالقافيةكون يوقد  , ءت جميعيا متفقة بالوزن والقافيةفجا

ًا عمى حكاية بمغتو عن محمد بن أبي ردّ  )عليه السالم( قولو, ك( ٕ)عندئٍذ يسمى بالسجع المّطرف

ِمْصَر  ِإّن الرَُّجَل الَّذي ُكْنُت َولَّْيُتُو َأمرَ يِح اْْلْشَتِر إلى َعَمِمَك ... ك ِمْن َتْسرِ ـتُ َبَمَغني َمْوِجدَ  ))بكر:

َناَلَنا ناِصحاً  َرُجالً  كانَ   .(3)((, َواَلَقى ِحَماَموُ اهلُل ! اْسَتْكَمَل َأيَّاَموُ  , َفَرِحَموُ َناِقماً  َشِديداً  , ِوَعَمى َعُدوِّ

ظ مجيء السجع ونمح( في القافية دون الوزن .  ِحَماَموُ  _َأيَّاَموُ  _َناِقماً ) فتوافقت الفواصل     

األلفاظ إذا كانت قميمة ...  ))الذي ُيعدَّ أصعب ألوان السجع وذلك ؛ ألّن القصير في الحكاية , 

 السالمعليه , وقد يمتمس اإلمام  (ٗ)((وأطرافيا متقاربة لّذت عمى اآلذان لقرب فواصميا ولين معاطفيا

يحافظ عمى سبك النصِّ بعوامل صوتية , موسيقية , ووزنّية إيقاعية ,  ))التنويع السجعي الذي 

 )عليه, كقولو  (٘)((وذلك بإيجاد العالقات الموزعة عمى أجزاء النّص التي تستدعي بعضيا البعض

ِبَثمانيَن ِديَنارًا , َوَكَتْبَت َلَيا َبَمَغني َأنَّك اْبَتْعَت َدارًا  )) : ن بمغو شراء قاضيو ُشريح داراً حي السالم(

َفَعَمى ُمَبْمِبِل َأْجَساِم اْلُمُموِك , َوَساِلِب ُنُفوِس اْلَجَباِبَرِة , َوُمِزيِل ...  ِكتَابًا, َوَأْشَيْدَت ِفيو ُشُيوداً 

                                                           
 . ٖ٘٘: ( ٘ٗك ) , المصدر نفسو ( ٔ
 .ٕٚٔ( ظ : عمم البديع , عبد العزيز عتيق : ٕ
 . ٕٗ٘_ ٔٗ٘: ( ٖٗ, ك ) ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٖ
 . ٗٔ/ٖالطراز , العموي : ( ٗ
مجمة دراسات في ) بحث منشور( في نيج البالغة , عمي حاجى خانىشبية استعمال السجع وتنميق الكالم  (٘

 .ٕٔٔ: ص ٕٙٔٓ,  ٕالعموم اإلنسانية , عدد 
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, َوَمْن َفَأْكَثرَ  َجَمَع اْلَماَل َعَمى اْلَمالِ  ٍع َوَحْمَيَر , َوَمنْ ُمْمِك اْلَفراِعَنِة , ِمْثِل ِكْسَرى َوَقْيَصَر, َوتُبَّ 

َد , َوادََّخَر َواْعَتَقَد , َوَنَظَر ِبَزْعِمِو ِلْمَوَلِد_ إْشَخاُصُيْم ِإلى َمْوِقِف  اْلَعْرِض َبَنى َوَشيََّد , َوَزْخَرَف َوَنجَّ

 (  . 1)((اِب َواْلِحَساِب , َوَمْوِضِع الثََّواِب َواْلِعقَ 

عمى أربعة أحرف تمك السجعات فييا وقد وقعت حدى عشرة فقرة , إعمى جاءت الحكاية         

وقد أضفـت إيقاعًا عاليًا , بسبب الترديدات الصوتية  , ( ال _ الراء _ الباءالتاء _ الدّ ىي ) 

ذات الجرس القوي , وتمك القوة التي تحمميا تتساوق تساوقًا مع المعنى الذي يريد اإلمام نقمو 

لممخاطب , بيد أّن نظرًة سريعة تكشف لنا الفارق بين الحكايات التي ورد فييا السجع , ففي 

تخاطب جانب العقل أكثر فال يحتاج فييا  ياتراجعًا ؛ ألنّ  , نرى السجع شيد الحكاية المكتوبة

 كبيرٌ  الشعورية لممتكمم , التي ليا تأثيرٌ  فضال عن الحالإلى تمك األدوات الصوتية والسمعية , 

تخاطب الوجدان والعقل معًا,  ما توافرت عميو الحكاية الشفوية , فييعمى عممية الخطاب وىذا 

يجاد إلغاية , يمجأ المتكمم إلى األفكار والمعاني اإليحائية , ولتحقيق ىذه افيتفاعل المخاطب مع 

 جرسو . , التي تتمثل بتشابو نيايات الفقرات وتناسق ( ٕ)روابط بين أجزاء الكالم

  ــــتوازن ال رابعًا :        

التي تكون في النثر والشعر سواء ,  من المحسنات المفظية زنة االمو عدُّ التوازن أو يُ       

ذا ـ, وى (ٖ)((الوزن أْن تكوَن ألفاظ الفواصل في الكالم المنثور متساوية في  ))والمقصود بالتوازن 

                                                           
 . ٗٛٗ_ ٕٛٗ: ( ٖ), ك  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٔ
 .ٕٓٔشبية استعمال السجع وتنميق الكالم في نيج البالغة , عمي حاجى خانى :  : ( ظٕ
 .  ٕٕٚ/ٔالمثل السائر , ابن األثير :  (ٖ
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 مو كان ُيشترط في السجعف , (ٔ)((اثمة ىو أخو السجع في المعادلة دون المم ))المون من الكالم 

والتوازن وسيمٌة من ,  (ٕ)((في الحرف األخير من سجعاتو لكانت الموازنة قسمًا منو  االتفاق)) 

منبعو التماثل في زنة األلفاظ , إذ كّل مفردة في الصدر  ))وسائل التّكثيف الموسيقي , الذي 

متطابقة في التوازن مع أختيا في العجز , األمر الذي يكّثف اإليقاع ويقوي الجرس خاصة مع 

وُلوا َلْم َتقُ أَ  ))ردًا عمى حكاية من أنكر الحكومة :  )عليه السالم(فما جاء منو , قولو ,  (ٖ)(( تكراره

: ىذا  َنا َوَأْىُل َدْعَوِتِنا...؟ َفقُـْمُت َلُكمْ َوَخِديَعًة ,ِإْخوانُ , َوَمْكرًا َوِغيَمًة  اْلَمَصاِحَف ِحيَمةً  َرْفِعِيمُ ِعْنَد 

 .  (ٗ)(( َوَباِطُنُو ُعْدَوانٌ أمٌر َظاِىُرُه إِيماٌن , 

فقد اتفقت المفظتان بالوزن الذي ولد جرسًا , أضفى لو ُعْدَواٌن ( _  إِيمانٌ التوازن وقع بين )ف     

 ))ليا أثرىا في المتمقي , وقد ( قوة إيقاعية  َباِطُنوُ  _ َظاِىُرهُ الطباق الذي سبقو , الذي وقع بين )

, وعمى ىذا  (٘)((يبمغ التوازن في الكالم ذروتو من الجرس حين تتماثل ألفاظ كّل فقرة في الوزن 

 نقميا عن حكاية ردًا عمى  )عليه السالم(جاءت أغمب الجمل في الحكاية العموية , كما قولو 

َن ِمْن َحاِل اْلُمْمِك ؛ َوُىَما ِبما َتَروْ , َوَبَقاَء َيْشِرَطاِن لي َدَواَم اْلعزِّ  َأال َتْعَجُبون ِمْن ىذين )):فرعون

 , َواْحِتَقارًا لمصَّوفِ ْعَظاَمًا ِلمذََّىِب َوَجْمِعوِ إِ !َفَيالَّ أُْلِقَي َعَمْيِيَما َأَساِورٌة ِمْن َذَىِب , لِّ اْلَفْقِر َوالذ  

 .(6)(( َوَخَصاَصٍة َتْمأُل  اْْلَْبَصاَر َواْْلَْسَماَع َأًذى... َمَع َقَناَعٍة َتْمأُل الُقُموَب َواْلُعُيوَن ِغًنى , َوُلْبِسوِ 

                                                           
 . ٜٕٔ/ٔالمثل السائر , ابن األثير : ( ٔ
 . ٕٔ٘/ٕ( البالغة العربية , عبد الرحمن الدمشقي : ٕ
 .ٕٕٚ:  الفحامعباس عمي حسين , د.  ( األثر اٌلقرآني في نيج البالغةٖ
 . ٖٕٚ: ( ٕٔٔم ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٗ
 .  ٖٕٚ:  عباس عمي حسين الفحام( األثر القرآني في نيج البالغة , د. ٘
 . ٜٖٓ_ ٜٖٛ: ( ٕٜٔخ ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٙ
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 ِإْعَظاَمًا ِلمذََّىِب َوَجْمِعوِ فنمحظ التوازن ىنا تجاوز حدود المفظين , إلى الجمل فوقع بين )     

وِف َوُلْبِسوِ _ في ىذه الجمل تقابل أختيا في الوزن , ونممس في تقديم  مفردةٍ  ( , فكلُّ اْحِتَقارًا لمصَّ

 عليه السالمما عميو نبي اهلل موسى رأى كونو األساس الذي فاضل بو فرعون حين  ؛ تعظيم الذىب

لغني , إعظام الذىب ىو شعار ا )), فكان  (لبس الصوفـ) ب إليومن حال الفقر الذي أشار 

لفرعون عمى ذلك االستكبار ىو شعار الفقر سببًا حاماًل  واحتقار الصوف ولبسو مّما

_  ِغًنىَتْمأُل الُقُموَب َواْلُعُيوَن  َقَناَعةٍ  نممس توازنًا وقع بين) نفسيا, وفي الحكاية  (ٔ)((والتعجب

( , لّما أراد اإلمام بيان حال األنبياء وما ىم عميو من   َأًذى َتْمأُل اْْلَْبَصاَر َواْْلَْسَماعَ  َخَصاَصةٍ وَ 

, ممئت , بّين حال بعدىم عن الدنيا وممذاتيا , ذلك البعد الذي أوجبتو قناعة جلّ وعال انقطاع هلل 

, فإذا ُمِمَئت قناعة , انصرفت  ومستودعوقموبيم , وقّدميا إشارة إلى أّنيا محل العشق اآلليي 

ن كانت موجبة لألذى ا  من الوصول إلى غايتيم , فكأّنيا ممئت خصاصة و أبصارىم عّما يشغميم 

في ألفاظ متوازنة أعطت ُكّميا لما تسببو من ضعف نتيجة لمجوع الشديد , فجاءت تمك المعاني 

 قوة نغمية تحمل المتمقي عمى التفكر بحال األنبياء , واالعتبار بيم .

َيَقوُل : ِإنِّيا ِفْتَنٌة َفَقطُِّعوا َأْوتَاَرُكْم ,  ))ًا عمى حكاية األشعري : ردّ  )عليه السالم( نظيره قولو   

َوُخُذوا َمَيَل اْليَّاِم , َوُحوُطوا َقَواِصَي اإلْسالِم .َأاَل َتَروَن ِإلى ِبالِدُكْم ُتْغَزى , َوِشيُموا ُسُيوَفُكْم ... 

لى َصَفاِتُكْم ُتْرَمى   .( 2)((َواِ 

ما بين األلفاظ في منبعو ذلك التوازن الحاصل  األلفاظ يتصاعد قوياً نممس جرس      

_ ِإلى ِبالِدُكْم ُتْغَزى بين جمل الحكاية العموية في )( فقد توافقت المفظتان وزنًا , و اإلْسالم_اْليَّامِ )

                                                           
 .  ٕٖٓ/ ٗ( شرح نيج البالغة , ابن ميثم البحراني : ٔ
 . ٗٚٗ: ( ٖٕٙخ ) ,  ) عليه السالم(نيج البالغة اإلمام عمي ( ٕ
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لى َصَفاِتُكْم ُتْرَمى يقاعيا الق(  َواِ   الذيوي , وتتابعيا جعَميا أشّد وقعًا بسبب جرسيا العالي وا 

 .  لمقتضى الحاو يتناسب 

أثر الوسائل التنغيمية في إخراج الحكاية العموية , وقدرتيا عمى  من السابق ذكره ,نمحظ     

بيانيا , عن طريق منحيا جرسًا قويًا يتفاوت  المرادحمل المتمقي إلى التأمل والتفّكر في المعاني 

ة تمك الوسائل التنغيمية , قمّ  الرغم منعمى و في صعوده وىبوطو تبعا لمموقف والموضوع , 

ما تتطمبو الحكاية الثانية الراجع إلى غمبة الحكاية المكتوبة عمى الشفاىية , فال تتطمب األولى 

يماءات ا  و  وتنغيم من نبرٍ  إيصال متمكانو من أدوات , تبما  اإال إّن الحكايتين تمكنت, شارات وا 

  لمتمقين بالشّكل الذي أراده . إلى اأفكار اإلمام 
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 التفاعل النّصي في الحكاية         

عممية التأثر كالتأثير التي  حديدان يكتسب سطكتو كقكتو عف طريؽت (األدبي)إٌف النصَّ      

في منظكمة المجتمع البشرم بالجانب  ))ترابطو  طريؽف عأىميتو تتجمى ك ينتجيا الخطاب , 

كمصدر التجربة كالعرفاف , بؿ تتمخص فيو الحقيقة التي تقـك  لمعمـالعقمي فييا , فيك حامؿ 

ىك كائف ثابت ضامف الستمرارىا بالحفاظ عمييا , كىك عمييا كؿُّ المعارؼ , فيك مف حيث 

ال )) , كأٌم نص   (ُ)((دئ عقيدة كاممةمدخؿ إلى الحقيقة ييتكسَّؿي بو إلثبات مكقؼ أك مبدأ مف مبا

ئ بالنصكص األخرل , كمف ثـ يمف فراغ , كال يظير في فراغ , إٌنو يظير في عالـ مم ينشأ

كفاعمية النص المزاح ال تقؿُّ في ...يحاكؿ الحمكؿ محؿ ىذه النصكص أك إزاحتيا مف مكانيا

ة ظيرت التأثر بالنصكص مسألة قديم كمسألة ,( ِ)((أىميتيا كقكة تأثيرىا عف فاعمية النص الحاؿ

كاف أغمب  , إذ, كقد تناكليا عمماؤنا القدماء تحت اسـ السرقات األدبية بمكركثنا األدبي كالثقافي 

الشعراء يعيدكف صياغة المعاني التي تناكليا شعراء غيرىـ كصٌبيا في قكالب جديدة , أك أف 

حتى احتدـ الصراع  حان بو ,ييعٌد قدكاف , مما آخرشطر بيت لشاعر كأحيانان  ان شعره ألفاظ كدعى يي 

ية النظرة لممكضكع مف كج ت, كقد اختمفق( ِّٗ) لمجرجانيكتاب الكساطة الذم تمخض عنو 

في إنتاجو  ))نظر الدراسات الحديثة , التي ترل أٌف النٌص ينبثؽ مف نصكص متعددة , فالكاتب 

, كمع ترسبات ثقافية فنٌية ,  ال متناىية مع المعجـ المغكم المفتكح لنٌصو يخضع لعممية تعالؽ

ىك التناص جديد كىذا التبلقح بيف النصكص نتج عنو مصطمح  , (ّ)((رٌبما تعكد لفترات متباعدة 
                                                           

 .ُّنسيج النص , األزىر الزناد : ( ُ
شاريات العمؿ األدبي( ِ : ,صُٖٔٗ, ِ)بحث منشكر( مجمة عيكف المقاالت , عدد, حافظ صبرم  التناص كا 

ُٖ . 
, مجمة  التناص بحث في أكلية التنظير : رامي أبك شياب ) بحث منشكر(مصطمح السرقات األدبية ك ( ّ

 .ِّٖ :, صََِٖ,  ْٔ:عبلمات في النقد . عدد : 
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ترحاؿ لمنصكص كتداخؿ  )) التناصأٌف الذم بمكرت مفيكمو كأرست قكاعده جكليا كرستيفا, فترل 

, (ُ)((نص  معيف تتقاطع كتتنافى ممفكظات عديدة مقتطفة مف نصكص أخرل فضاء ففي , نٌصي 

صير كامتصاص لعٌدة نصكص غائبة بطريقة ذكٌية , كالنص الجديد يبقى  ))التناص عممية  إذان 

ثراء مف نصكص أخرل , كيتجمى التناص في مستكييف ىما:  (ِ)((دائما في حاجة إلى تطعيـ كا 

, كتناص ظاىر يمكف رصده مف خبلؿ  تناص خفيُّ يمثمو المخزكف الثقافي كالفكرم لمكاتب

كسيمة  ىما, إذا االقتباس كالتضميف  (ّ), التمميح , اإليحاء االقتباس كالتضميف , المعارضات

تناكؿ يناثران ؛ لذا س ـف شاعران أكاأالتناص , الذم تتجسد فيو مكىبة المتكمـ , سكاء  كسائؿمف 

 بػػ :  ان بدء التناصية , التفاعبلتمؾ لمبحث تاا ىذ

 االقــتــبـاس  أوال:     

, فاالقتباس ىك (ْ)((قتبسيات شعمة مف النارالقبس : كىي ال )) مأخكذ مف المغةاالقتباس في      

في الكبلـ  أك آيةمف القرآف  أٍف تيدرجى كممةه  ))فيك ,  ياالصطبلحالمعنى ىذا جاء  عمىك األخذ , 

الميقتىبس في الكبلـ  ؛ أم يدرجي النٌص  ا, مف دكف تنبيو عميي (ٓ)(( تزيينان لنظامو كتفخيمان لشأنو

ٌنما يشمؿ الحديث النبكم الشريؼ حسب ف القرآفاالقتباس عمى يقتصر كال ككأٌنو منو ,  , كا 

                                                           
 .ُِ( عمـ النص , جكليا كرستيفا : ُ
: , بمعباس ياسيف كبمقاسمي نعيمة)رسالة ماجستير(كاسيني األعرج ل الشرقية( التناص في ركاية المخطكطة ِ

ُٕ. 
, كالتناص التراثي  ِّٖ: ب في أكلية التنظير , رامي أبك شيا( ظ :  مصطمح السرقات األدبية كالتناص بحث ّ

 .ٖٕالمعاصر , عصاـ حفظ اهلل كاصؿ : في الشعر العربي 
 . ُّٖ/ٖ: تيذيب المغة , محمد بف احمد األزىرم ( ْ
ظ : صبح األعشى في صناعة اإلنشاء , احمد , ُّٕ( نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز , فخر الديف الرازم : ٓ

 .ِّٕ/ُبف عمي القمقشندم :
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ما شعر مف عيًرؼى بإجادتو الشعر يدخؿ دائرة االقتباس السيٌ كيرل بعض الببلغييف أٌف ,  (ُ)أيضا

ما جاء منو في الشعر ىك عقد كتضميف ,  أفٌ  كذىب البعض إلى,  (ِ)في األلفاظ كالمعاني

مقبكؿ , ))كاالقتباس مف القرآف يأتي عمى ثبلثة أقساـ : , ( ّ)فيقتصر االقتباس عمى المنثكر

.  النيب صلى اهلل عليه وآله وسلنكاف في الخطب كالمكاعظ كالعيكد كمدح  فاألكؿ : ما كمباح كمردكد 

اهلل لنفسو ,  نسبوالثاني : في الغزؿ كالرسائؿ كالقصص . كالثالث : يككف عمى ضربيف ما 

 . (ْ)((كتضميف آية كريمة في معنى ىزؿ

البديعية , التي تتطمب مف الفنكف الذم سيأتي ذكره , التضميف ك كيعدُّ الببلغيكف االقتباس     

 , شريفةأحاديث  أـ , قرآنيةكانت أسكاء ة استدعاء النصكص تمكنان كبيران , فيك يتكقؼ عمى كيفيٌ 

ىذا االستدعاء مكفقان كفاعبلن في إثراء  )), كال يككف منو  ان كتكظيفيا داخؿ النٌص حتى تغدك جزء

النٌص ما لـ يكف متأتيان بطريقة تكشؼ قدرة المبدع عمى استػمياـ المكركث المعرفي , كالتعامؿ 

معو فالنظـ الصحيح كالمنسكج في سياؽ فٌني صحيح ضامف لنجاح ذلؾ االستدعاء الذم يتحدي 

مف جية_ دليؿ ثقافة المتكمـ الكاسعة كاٌطبلعو فعممية االقتباس ىي _  , (ٓ)((كالجديد بو القديـ 

_ إحياء لنصكص اندثرت كغابت عف  أخرل عمى المكركث القديـ كربطو بالجديد , كمف _ جية

تيضاؼ ف الناس , كتكظيفيا بشكؿو يجعؿ جذكرىا تتشابؾ في بنية نصٌية مشحكنة بالمعاني ذىاأ

_ االقتباس _  األساس في  ؿبعد يشكٌ  كىكأكؿ كالدتيا ,  اي اكتسبتيالت انيالمعإلى رصيد 

                                                           
 ٖٖٔ/ْالصعيدم : ( ظ : بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح , عبد المتعاؿ ُ
 . ُٗ/ُ( ظ : المثؿ السائر , ابف األثير : ِ
 .ُْٕ/ِ( ظ:  خزانة األدب , ابف حجة الحمكم : ّ
 . ُّٔانة : ( السرقات األدبية , بدكم طبْ
 .ِدراسة أسمكبية , كاظـ عبد فريح المكسكم :  قتباس كالتضميف في نيج الببلغة( االٓ
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لنصكص تتداخؿ التفاعؿ النصي , كىذا ما ييشير إليو مفيكـ التناص الذم يمثؿ حضكران فعميان 

 إلنتاج نص جديد . ان مع بعضيا بعض

تمؾ المغة  ,العمكية ىي نصكصه حية متجددة , تمثؿ لغتيا شرياف الحياة فييا فالنصكص    

استحالت معو ألفاظ ف تامان  القرآف كعيان  عليه السالم, فقد كعى اإلماـ الزاخرة بمعاني القرآف الكريـ 

 ف بيني النٌص إد في شخصيتو كصفاتو ؛ لذا ال عجب ممس تجسٌ يي  ييقرأ إلى سمكؾو  القرآف مف لفظو 

, كنفو  يتربى ف, أك اغترؼ مف الفيض المحمدم الذم عمى أساس النص اآلليي  العمكم

ة ككيفٌية العمكيفي بناء النصكص  عليه السالمالتي نيؿ منيا  كسكؼ يتتبع ىذا المبحث تمؾ المنابع

بدا النص متبلحـ األطراؼ , قكم دكف أف يبدك دخيبلن , بؿ مف النبكم لؤلثر القرآني أك اقتباسو 

 .البنياف , سيؿ العبارة , عميؽ الداللة 

مف محكريف , االقتباس مف القرآف الكريـ , كاالقتباس مف  االقتباسالمبحث ا ىذ درسيسك    

كستككف نقطة بدء البحث مف االقتباس القرآني ككنو يشٌكؿ المظير األكثر الحديث الشريؼ , 

 حضكران .

 االقتباس من القرآن الكريم أ_      

ـى االقتباس القرآني        ده مف النيج , كعرض شكاى قسميف , ارتأينا أف نذكرى كؿَّ قسـعمى قيٌس

 بأكثرىا تجميان .  ان تجنبان لمتكرار بدء
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 شاري أو غير المباشرإلاالقتباس ا_ 1       

دكف أف يمتـز بنقميا مف  ديثو مف القرآف , أك ح ىك أف يأخذ المقتبس كممة ييشير بيا إلى آيةو      

, فقد ازدانت كثير مف , كقد شاع ىذا النكع مف االقتباس في الحكاية ُ)) بمفظيا كتركيبيا

تسمت ظاىرة استدعاء تمؾ المفردات بالعفكية االنصكص الحكائية في النيج بالمفردات القرآنية , ك 

, فحممت إشارات تكشؼ لممتمقي تمؾ  مع أداء كظيفة داللية نابعة مف طريقة بنائيا ضمف النٌص 

النٌص القرآني كقدرتو عمى في قكة إحضار  عليه السالمممكات اإلماـ  ))تمد عمى كىذا يع الدالالت ,

عادة صياغتيا طبقا بالجممة التصرؼ  كال تتكقؼ المسألة عمى إعادة  , (ِ)((لمكقفوالقرآنية كا 

ٌنما قد يقتبس اإلماـ المفظة القرآنية كيكدعيا داخؿ  سياؽو , الصياغة لمجممة القرآنية كحسب , كا 

ىك السياؽ نفسو الذم كانت فيو , كالمكقؼ نفسو كالداللة نفسيا , حامبلن المتمقي عمى التأمؿ,  

؛ لذا عمينا أف ال نقؼ عمى حدكد المفظة المقتبسة مف النص فيما تكحيو تمؾ المفظة أك األلفاظ  

ة العبلقة التي استكجبت , سكاء أكاف قرآنيان أـ حديثان نبكيان , بؿ يفترض الرجكع إلى النٌص لمعرف

وا _ِدِىمْ َمدَ  _ُمْيِطُعونَ _ونَ َيَتَسمَّمُ )فمف تمؾ المفردات اقتباس ىذه المفظة أك تمؾ  ,  , ( ِمنْ  َيفرُّ

, كقكلو  (ّ{وَن ِمْنُكْم ِلَواًذاَقْد َيْعَمُم اهلُل الَِّذيَن َيَتَسمَّمُ } التي كردت في قكلو تعالى :

ِمن َفْورِِىْم ىذا وُكْم ُقوا َوَيْأتُ إن َتْصِبُروا َوَتتَّ  }كقكلو تعالى : ,  (ْ){مُّْيِطِعيَن ِإلى الدَّاِع }:تعالى

وَن ِمْنُو  ِإنَّ }كقكلو تعالى :  ,( ٓ){ ُيْمِدْدُكْم َربُُّكْم ِبَخْمَسِة آاَلٍف ِمن اْلمََلِئَكةِ  اْلَمْوَت الَّذي َتِفرُّ

                                                           
 .ُّالشعر العربي , عبد اليادم الفكيكي :  ( ظ: االقتباس مف القرآف الكريـ فيُ
 . ٖٓ: عباس عمي حسيف الفحاـ ( األثر القرآني في نيج الببلغة , د. ِ
 .ّٔ( سكرة النكر , آية : ّ
 . ٖ( سكرة القمر , آية : ْ
 . ُِٓ( سكرة آؿ عمراف , آية ٓ
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عف فرار رجاؿو مف ان عمى حكاية بمغتو ردٌ في قكلو  ) عليه السالم( فاقتبسيا اإلماـ,  (1){َفِإنَّو ُمَلِقيُكم

وَن ِإلى َمَعاِوَيَة , َفََل تََأَسْف ْن ِقَبـَمَك َيَتَسمَّمُ ْد َبَمَغِني َأنَّ ِرَجااًل ِممَّ َفقَ  ))المدينة قاصديف معاكية : 

ِإنَّما ُىْم َأْىُل ُدْنيا ُمْقِبُموَن َعَمْيَيا , فَ ...ِدِىمْ َعْنَك ِمْن َمدَ ْم , َوَيْذَىُب َعَمى َما َيُفوُتَك ِمْن َعَدِدىِ 

واِإنَّ ِإَلْيَيا...َوُمْيِطُعوَن    .(2)(( َعْدلٍ , َوَلْم َيْمَحُقوا بِ ِمْن َجْورٍ  ُيْم _واهلل_ َلْم َيفرُّ

تمؾ األلفاظ القرآنية ىي بمثابة إضاءات ترفع النقاب عف المعاني التي إٌف استحضار      

كبيرة يربطيا بسياؽ الحاؿ , فينا اإلماـ في معرض بياف , كىي بعد ليا كشيجة  النصُّ يا يحممي 

فالمفظة ,  (ّ)((االنطبلؽ في استخفاء))التسٌمؿ : ىك , فحاؿ مف فرَّ مف المدينة كالتحؽ بمعاكية 

كمف كانت ىذه  ,تكشؼ عف نكاياىـ الزائفة كأىكائيـ الباطمة  ,الخفي بتكاتؼ معناىا مع جرسيا 

َـّ  (ْ)ؤسؼ عمى ضياع مددىـ ؛ أم عكنيـ كنصرىـفبل يي  ـحالي  )إٌنما( القصر أداةجاءت , ث

بحصر طرفي مت تمثٌػيد , كىي ليا زيادة تكك تربط طرفي النٌص إتمامان لممعنى حمقة كصؿو  لتشكؿ

) ميطعكف إلييا( ؛  عبارةعٌبر عنيـ بػىي غاية ما يسعكف إليو  الدنياؤلٌف ف ؛ اإلسناد ببعضيما

يـ يعممكف أف مف جكر كقع عمييـ ؛ ألنٌ بأٌنو لـ يكف  فرارىـ سبب أكضحلذلؾ  ؛ ٓ))فك أم مسرع

ٌنمافيـ يعرفكف بعده عف اآلخرة , , ال لطمب عدؿ معاكية الناس سكاسية أماـ اإلماـ , ك  فٌركا  كا 

 . معاكية  ما في يدلدنيا المتمثمة باطمب ل

                                                           
 . ٖ( سكرة الجمعة , آية  ُ
 . ُٕٔ( : َٕؾ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ِ
 .ّّٖ/ُُ:  , مادة ) تسمؿ( ابف منظكر ( لساف العرب ,ّ
 . ّٖٗ/ّ( ظ : المصدر السابؽ , مادة ) مدد( : ْ
 .ٕٗ/ُاألزىرم :  ( ظ : تيذيب المغة ,ٓ
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انصيرت داخؿ تراكيب بآفو كاحد ,  أربعة نصكص قرآنية إٌف حضكر تمؾ األلفاظ يعني تجمي    

يحكـ في فضاءات تمؾ ذىف المتمقي  كفيؿ بجعؿً كىك بعد , البناء متكامؿ  تمخض عنيا نصُّ 

  ما بيف المتكمـ كالمتمقي الستجبلء المعاني .   الكصؿً  ةى مت حمقالقرآنية التي شكٌ النصكص 

جاء في مثاؿ ذلؾ ما ,  في عممية الكصؼ التي يتكسميا اإلماـ لنقؿ المعاني ان أثر  لمفظ إفٌ     

 : السالم() عليه ان عمى حكاية بمغتو عف عاممو بالبصرة حيف ديعي إلى مأدبة فقاؿ كبلـ لو ردٌ جممة 

فأْسَرْعَت  اْلَبْصَرِة َدَعاَك إلى َمْأُدبةٍ َأْىِل ِة َغِني َأنَّ َرُجًَل ِمْن ِفَتيَ ُحَنْيٍف : َفَقد َبمَ  نَ َيا بْ  , َأمَّا َبْعدُ ))

ذا ـاْْلَْرَض ِمْن ىَر ـَأْن ُأَطي  ِفي َوَسَأْجَيُد  ..اُن .ـُل ِإَلْيَك اْلِجفَ ـُتْسَتَطاُب َلَك اْْلّْلواُن َوُتْنقَ  ِإَلْيَيا

 .  (1)((َحتَّى َتْخُرَج اْلَمَدَرُة ِمْن َبْيَن َحب  اْلَحِصيِد  , واْلِجْسِم اْلَمْرُكوسِ  اْلَمْعُكوسِ  الشَّْخصِ 

َناِفِقين ِفَئَتْيَن َفَما َلُكْم ِفي اْلمُ  }مف قكلو تعالى : عليه السالماقتبسو اإلماـ ,  (َمْرُكوسِ فمفظ )    

جاء بو عمى  عليه السالم لكٌنو,  (ّ)(( ان رٌد الشيء مقمكب ))الركس ىك , ك  (ِ){َأْرَكَسُيْم ِبَما َكَسُبواَواهلُل 

 عف أصمو القرآني ,لـ ييبعده  كىذا االنتقاؿ,  زنة مفعكؿ , فانتقؿ بالمفظ مف الفعؿ إلى االسـ

, فالتعبير عنو بمفظي ) جسـ _ شخص( لئلشارة إلى كمكرد المفظ ىنا ىك لبياف صفة معاكية 

بعيدان عف الممكات النفسية التي  ضحى قالبان فقطأفكأٌنو  (ْ)(( عنايتو بكماؿ بدنو دكف كماؿ نفسو))

كمما أيريد , كاستعماؿ لفظ ) مرككس( دكف سكاه ىنا , ىك لبياف حقيقة أٌنو تييئو لمكماؿ الركحي 

)معككس_ مرككس(  مفردتيبيف خمؽ التكازف ك ف ييردُّ أكلو عمى آخره , قمبان كمى بلح رٌد منبو الصٌ 

 في كشؼ داللة المفظ كشد  المتمقي. تيمأسثنائية بيف المفظ كالمعنى , 
                                                           

 . ٕٓٓ_ ّٓٓ: ( ْٓ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي  (1
 . ٖٖ( سكرة النساء , آية : ِ
 . ّٔٗ/ّ: , مادة ) ركس (  ( الصحاح , الجكىرم ّ
 . ُِْ/ ٓ( شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ْ
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اختبلؼ المكضكع , كطريقة عرضو , كلرٌبما منبعو , مختمؼ لمعاكية  تصكيران آخركنممس     

َـّ  كصفو بػ ) بالشخص المعككس كالجسـ في النص  السابؽ ف كاف ا  طريقة الرٌد عميو , ك  كمف ث

مى حكاية معاكية حيف عالمرككس ( فقد كصفو في مكضع آخر بػ ) األغمؼ القمب( في قكلو ردان 

نََّك _ َواهللِ ...  َوَذَكْرَت َأنََّك زَاِئري في اْلُمَياِجِريَن واْْلْنَصارِ  )) :ىدده بالحرب  َما َعِمْمُت  َواِ 

َوَقاُلوا ُقُموُبَنا ُغْمٌف  }, كقد اقتبسو اإلماـ مف قكلو تعالى:  1))(( اْْلَْغَمُف اْلَقْمِب , اْلُمَقاِرُب اْلَعْقلِ _

محجكب )) ؛ ألٌنو كاألغمؼ ىك الذم عمى قمبو غشاكة فبل يعي شي ,  2)){ مْ لََّعَنُيُم اهلُل ِبُكْفرِىِ َبْل 

, فيك كصؼ لو بقٌمة  ّ))((الحؽ  كفيمو , فكأٌنو في غبلؼ منياعف قبكؿ  بالييئات كأغشية الباطؿ

 . التفٌكر كالتدٌبر

رٌده كنظير ما ذكرنا مف تجمي النصكص القرآنية في نصكص نيج الببلغة , ىك ما جاء في     

فِإن ي َلْم أُكْن ّوَأمَّا َطَمُبَك ِإَليَّ الشَّاَم  ))عمى حكاية لمعاكية حيف طمب إعطاءه الٌشاـ :  ) عليه السالم(

َوِفي َأْيِدينا َبْعُد َفْضُل النُُّبوَِّة الَّتي َأذَلْمنا ِبَيا اْلَعِزيَز , َوَنَعْشَنا  َك َأمِس...ْعِطَيَك اْلَيْوَم َما َمَنْعتُـْلِ 

, َكْنُتْم ْت َلُو ىذه اْلمَُّة َطْوعَا َوَكْرىًا , َوَأْسَممَ  ي ِديِنو َأْفَواجاً َوَلمَّا َأْدَخَل اهلُل اْلَعَرَب فِ ِبَيا الذَِّليَل. 

مَّا َرْىَبًة , َعَمى ِحين َفاَز َأْىُل السَّْبِق ِبَسْبِقِيْم , َوَذَىَب  ِممََّن َدَخَل ِفي الد يِن : ِإمَّا َرْغَبًة َواِ 

ُلوَن ِبَفْضِمِيم .ُرواْلُمَياجِ  ,  (4)(( ِصيبَا , َواَل َعَمى َنْفِسَك َسِبيَلَ َفََل َتْجَعَمنَّ ِلمشَّْيَطاِن ِفيَك نَ  َن اْْلوَّ

َورََأْيَت النَّاَس  }لقكلو تعالى :  ان , اقتباس (َوَلمَّا َأْدَخَل اهلُل اْلَعَرَب ِفي ِديِنو َأْفَواجاَ )فنمحظ في قكلو 

                                                           
 . َٕٔ( : ْٔؾ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
2
 .  88( سورة البقرة , آية :  
 .ِٗٓ/ ٓابف ميثـ البحراني : ( شرح نيج الببلغة ,ّ
 . ْٔٗ :( ُٕ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ْ
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مس الفارؽ بيف النصيف في نسبة فعؿ الدخكؿ ف نم, كممكف أ (ُ){َيْدُخُموَن ِفي ِديِن اهلِل َأْفَواجًا 

كال يككف ىذا مف شأنيـ لكال النبكة التي كانت الكساطة بيف , فالنٌص القرآني نسب الفعؿ لمناس , 

, فالنٌص القرآني  اىتدل الناس لديف اهلل كعرفكا الحٌؽ كاتبعكه طكعان فبالنبكة السماء كاألرض , 

؛  ىك مف باب ذكر المسببك ,  عزَّ وجلَّنسب الفعؿ هلل فكم العم , أٌما النٌص اكتفى بذكر السبب 

شعار لممخاطب , بأٌف اهلل  ألٌنو في معرض بياف فضؿ اهلل كرحمتو عمى عباده , ففيو إشارة كا 

معاكية الديػف سػكاء دخؿ بسببو برحمتو كفضمو مف يشاء , فاختٌصيـ بذلؾ الفضؿ الذم  يختصُّ 

فيك مقتبس مف قكلو تعالى :  (َتْجَعَمنَّ ِلمشَّْيَطاِن ِفيَك َنِصيباَ  َفََل ) أٌما قكلو : رغبة . رىبة أـ أكاف

معاكية مف  السالم عليهيحذر اإلماـ ف,  (2){ َْلَتَِّخَذنَّ ِمْن ِعَباِدَك َنِصيًبا مَّْفُروًضالََّعَنُو اهلُل َوَقاَل  }

أف يككف غرضان لكسكسة الشيطاف فيككف لو بو نصيب ؛ ألٌف كٌؿ ذم شركةو لو نصيب بما 

 اشترؾ فيو , فيك نيي لو عف إتباع األىكاء المضٌمة التي تجعؿ منو فريسة سيمة لمشيطاف . 

التي كردت  , ما مرَّ فتمؾ االقتباساتغير المباشر عمى نحك بعيد خبلؼ  كقد يرد االقتباس     

منو , كقد يمتزج النص القرآني كيتداخؿ في بنية النص العمكم  اقتبستالذم القرآني  تحيؿ لمنص  

أكثر  نو النٌص ما يتطمب إعادة استكشاؼ كف الصعكبة بمكاف الفصؿ بينيما , بحيث يصبح م

و بالجبف كالشٌؾ ردان عمى حكاية مف اتيم ) عليه السالم(قكلو , ففي مف مرة لمعرفة النٌص المقتبس 

َوَأَنا  َفَواهلِل َما َدَفْعُت اْلَحْرَب َيْوَمًا ِإالَّ  ي أْىِل الشَّاِم !شكَّا فِ َأمَّا َقْوُلُكْم :  ))في قتاؿ أىؿ الشاـ : 

 ا َأْن اْقتُـَميَ بُّ ِإليَّ ِمْن ــِإلى َضْوِئي , َوَذِلَك َأحَ  ُشوَ ْـ ِبي َطاِئَفٌة َفَتْيَتدي ِبي , َوَتع َأْطَمُع َأْن َتْمَحقَ 

 

                                                           
 . ِ( سكرة النصر , آية ُ
 .  ُُٖ( سكر النساء , آية : ِ
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ْن َكاَنْت َتُبوُء ِبآثِ   . (1)(( ِميااَعَمى َضَلِليا , َوا 

جالة فكر نظر مف المتمقي إطالة  يتطمب ىذا النٌص      ييشير لو معرفة أٌنو , حتى يتسنى , كا 

 ِإنَّي ُأِريُد َأْن َتُبوأَ  }قكلو تعالى :مف  عليه السالماإلماـ  , فاقتبسإلى قصة ابني أدـ  مضمكنوب

ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّار معنى النص لعبلقتو المباشرة بمقاـ الحاؿ , فأراد ,  (ِ){ِبِإْثِمي َواِ 

ىذا االقتباس بياف ما كقع عميو مف ظمـ , كالمتمثمة بحرب أىؿ الشاـ , كرميو بالجبف عف طريؽ 

ثـ مف قتمو .  كحاؿ قابيؿ حيف ظممو أخكه بقتمو فباء بإثمو حالوكالشٌؾ , ف  كا 

 _ االقتباس النّصي أو المباشر 2      

دكف زيادة أك نقصاف أك  مف كما ىك بمفظو كتركيبو ىك أف يمتـز المقتبس بنقؿ النٌص       

ال ييشير إلى القائؿ , فبل يىعدُّ الببلغيكف  كقد ذكرنا عند تعريؼ االقتباس , إٌف المقتبسى  (ّ)تغيير

مقرآف حيف يتداخؿ كيمتزج ل كاالقتباس الٌنٌصي المباشر,  مع اإلشارة إلى قائمو اقتباسان  ص  نقؿ الن

القرآني يمثؿ الركيزة  النصَّ  ؛ ألفٌ بيف المتكمـ كالمتمقي , يييئ فرص التكاصؿ العمكم مع النص 

مف ناحية العقيدة  مف ناحية الجماؿ األسمكبي أـ أكاف أديب , سكاءن ألم قؿ األكبر األساسية كالث

كىذا ما , (ْ)يمنحو القرآف مف ثقؿ أدبيٍّ لمنصكص فضبلن عٌما كمثمران ,, فيجعؿ التكاصؿ ناجحان 

رغـ , كالنصكص المحكية بشكؿ خاص , عمى ال بشكؿ عاـكم يا ة العمكيى في النصكص تجمٌ 

ف مف إذكاء تمكٌ ٌنو أإال مكاضع ,  ثبلثةاٌل في إٌف ىذا النكع مف االقتباس لـ يرٍد في الحكاية أمف 

ما أٌف الغرض مف االقتباس السيٌ ك ف المتمقي مف استيعاب المعاني , بمزيد داللة تمكٌ  العمكم النٌص 
                                                           

 . ُُْ( : ْٓـ ),  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . ِٗ( سكرة المائدة , آية : ِ
 .ُّالفكيكي :  االقتباس مف القرآف الكريـ في الشعر العربي , عبد اليادمظ: ( ّ
 .ِِِ. حساـ احمد فرج : نٌص النثرم , دنظرية عمـ النٌص رؤية منيجية في بناء ال ( ظ :ْ
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 ) عليه السالم(عمى ما قيؿ , فما جاء منو قكلو  شاىده كقتيا كأٌنو ىك تأكيد المقصكد فيبدك االقتباس 

َبَمَغِني َأنََّك اْبَتْعَت َدارًا ِبَثماِنيَن ِديَنارًا , َوَكَتْبَت  ))عف شيريح أٌنو اشترل داران : مغتورداى عمى حكاية ب

َوُمِزيِل ُمْمِك اْلَفراِعَنِة , ِمْثِل اِلِب ُنُفوِس اْلَجَباِبَرِة , َفَعَمى ُمَبْمِبِل َأْجَساِم اْلُمُموِك , َوسَ َلَيا ِكتَابًا .... 

َوَمْن َبَنى َوَشيََّد , َوَزْخَرَف ,َفَأْكَثرَ  ْمَيَر , َوَمْن َجَمَع اْلَماَل َعَمى اْلَمالِ ِكْسَرى َوَقْيَصَر, َوتُبٍَّع َوحَ 

َد , َوادََّخَر َواْعَتَقَد , َوَنَظَر ِبَزْعِموِ  ْوِضِع َومَ َمْوِقِف اْلَعْرِض َواْلِحَساِب , ِلْمَوَلِد_ إْشَخاُصُيْم ِإلى  َوَنجَّ

ُل ـَشِيَد َعَمى ذِلَك اْلَعقْ   ((َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُمونَ  )) ذا َوَقَع اَْلْمُر ِبَفْصِل اْلَقَضاءِ إِ  ,الثََّواِب َواْلِعَقاِب 

 .  (ُ)((ِإذا َخَرَج ِمْن َأْسِر اْلَيوى َوَسِمَم ِمْن َعََلِئِق الدُّْنَيا 

: خطاب خاص : كىك المكجو لمقاضي  اْلولإٌف النصَّ العمكم يحمؿ نكعيف مف الخطاب ,      

ذلؾ االمتداد الزمني الذم انطكل  بمحاظ: خطاب عاـ لئلنساف بكؿ عصر,  والثانيشيريح , 

تحذير اإلماـ جاء عميو النصُّ , فحبُّ الدنيا كالتعمؽ بيا سمة اإلنساف في أم  عصر كاف ؛ لذا 

, ثـ أخبار األمـ السابقة , التي شٌيدت كعٌمرت كجمعت األمكاؿ منيا _ الدنيا _ بذكر  عليه السالم()

يضع المتمقي أماـ مشيد عظيـ يككف  , فالنصُّ  بمكاقؼ الحساب كالٌثكاشخصكا عف الدنيا إلى 

الدنيا عندىا أك مفكز بثكابيا , كاالستعداد ليا لآلخرة اٌما إا , مفيو بيف مفترؽ طريقيف ال ثالث لي

ىكذا  , فأماـ( ِ){َخِسَر الدُّْنَيا َواْْلِخرَة َذِلَك ىو اْلُخْسرَاُن اْلُمِبينُ }يككف مصداقان لقكلو تعالى : 

 المقتبسالنصُّ القرآني في ممس ن لذا ؛مع سياؽ الترىيب  ينسجـ ال بدَّ مف استدعاء نصٍّ  ,مشيد

                                                           
 . ْْٖ_ِْٖ: ( ّ, ؾ ) ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 .  ُُ( سكرة الحج , آية ِ
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ركيزة أساسية في ترابط النص تعاضدان لممعنى , فكاف ك ان تبلحم,  (ُ)((َوَخِسَر ُىَناِلَك اْلُمْبِطُمونَ  ))

 كدليبلن مؤيدان لما سيؽ . العمكم

, لكف تأتى لكؿ  أديب تال رة كبيرة يتطمب قد آخرإٌف عممية استحضار نصٍّ داخؿ نصٍّ      

كنحف أماـ النٌص العمكم , نمحظ تمؾ السبلسة كاالنسيابية في استدعاء النٌص القرآني بما ينسجـ 

ثمَّ  ))عمى حكاية معاكية حيف اتيمو بقتؿ عثماف :  رٌدان  ) عليه السالم(ففي قكلو  كطبيعة المكقؼ ,

َنا كان أْعَدى َفَأيّ  , َفَمَك َأْن ُتَجاَب َعْن ىذه ِلَرِحمَك ِمْنُو ؛ ُعـْثَمانَ ري َوَأْمِر َذَكْرَت َما كان ِمْن َأمْ 

اْسَتْنَصَرُه َفَتراَخى َعْنُو  نِ , َأمَّ  َواْسَتَكفَّوُ , َوَأْىَدى ِإَلى َمَقاِتِمِو ! َأَمْن َبَذَل َلُو ُنْصَرَتُو َفاْسَتْقَعَدُه َلوُ 

ِقيَن ِمْنُكْم َواْلَقاِئميَن اْلُمَعو   )) َعِمَم اهللُ  دْ قَ لَ  َوَبثَّ اْلَمُنوَن ِإَلْيو ؛ َحتَّى َأَتى َقَدُرُه َعَمْيِو ! َكَلَّ واهلل

َأْنِقُم َعَمْيِو َأْحَداثًا ؛ َوَما ُكْنُت ِْلَْعَتِذَر ِمْن َأنَّي ُكْنُت  ((إِلْخَواِنِيْم َىُممَّ ِإَلْيَنا َواَل َيأُتوَن اْلَبَأَس ِإالَّ َقِميَلً 

 . (2)(( َفَأْن كاَن الذَّْنُب ِإلَيِو ِإْرَشاِدي َوِىَداَيِتي َلُو ؛ َفُربَّ َمُموٍم اَل َذْنَب َلوُ 

بقتؿ إٌياه  كاتيامواكية مع زعـ فبطبلل معنى ميـ كتككيده , بيافكبلـ اإلماـ ىنا في مكرد      

عنو ,  كالكؼٌ  االبتعاد منو ماـ ممف بذؿ نصرتو لعثماف فرفضيا كاستقعده كطمباإلف ,عثماف 

, فكاف  (ّ)أرسؿ عثماف لمعاكية طالبان نصرتو فمـ يزؿ يتراخى عنو لطمعو بالخبلفة حتى قيتؿى قد ك 

؛ ( خارج لمعنى التعجب مف ىذا االتياـ  َفَأيَُّنا ممف أسيـ في قتمو بمنعو النصرة , فاالستفياـ فػ )

مىف تراخى , أـ فرفضيا  صرتو حيف اشتدَّ حصار الناس عميوأم أيككف مف قتمو ىك مف بذؿ لو ن

 , كسممو ليد المنكف ؟ عنو كقعد عف استنصاره 

                                                           
 .ٖٕ( سكرة غافر, آية ُ
 . ُٔٓ_ ُِٓ( : ِٖؾ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ِ
 َّٓ_ِٗٓ/ ْ( ظ : شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ّ
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معنى النٌص العمكم ؛  يضرب في صميـ لتثبيط كالغدر تتطمب استدعاء نصٍّ ىذه الحالة مف ا    

ِقيَن ِمْنُكْم َواْلَقاِئميَن إِلْخَواِنِيْم َىُممَّ ِإَلْيَنا اهلُل اْلُمَعو   َقْد َيْعـَممُ  }لذا اقتبس اإلماـ ىذا النص القرآني 

ق(ُ){َواَل َيأُتوَن اْلَبَأَس ِإالَّ َقِميَلً   صلى ىـ الذيف يعكقكف غيرىـ عف الجياد مع الرسكؿ))  كف, فالمعك 

كىذا , (ّ)منافقكفالقيف , كقد يككف المقصكد بالمعك  (ِ)((, كىـ الييكد يـعنلينصرفكا  اهلل عليه وآله وسلن

يثبطكف عف  كفي الحقيقة كاف ممففكاف ممف يدعي نصرة عثماف ,  , حاؿ معاكيةينطبؽ عمى 

فشٌكؿ النٌص المقتبس  ,  فكأٌنو بذلؾ أعاف عمى قتمو كسٌممو لحتفو نصرتو كيصرفكف الناس عنيا ,

 .العمكم  المرتكز كالمحكر الذم دار مداره النٌص 

بالحرب معاكية آخر يختـ بو كبلمو حيف ىدده قرآنيان يقتبس اإلماـ نصان  انفسي الحكايةً كفي      

ي فِ َوَأَنا ُمْرِقٌل َنْحَوَك َأنَُّو َلْيَس لي َوْلْصَحابي ِعْنَدَك ِإاّل السَّْيُف ...  َذَكْرتَ و  )) : ) عليه السالم(فقاؿ

َساِطٍع َقتَاُمُيْم , َلُيْم ِبِإْحَساٍن , َشِديٍد ِزَحاُمُيْم ,  َوالتَّاِبِعينَ اْلُمَياِجريَن َواْْلَْنَصاِر, َجْحَفٍل ِمْن 

يٌة  حبُّ ال مَقاِء ِإَلْيِيْم ِلَقاُء َرب ِيْم ,أَ  ,ْرِبِميَن َسرَاِبيَل اْلَمْوِت ِ ُمَتسَ  بْدِريٌَّة , َوُسُيوٌف َوَقْد َصِحَبْتُيْم ُذر 

َوَما ِىي ِمْن الظَّاِلِميَن  ))َك ِوَجد َك َوَأْىِمَك ِنَصاِلَيا ِفي َأِخيَك َوَخالِ  َىاِشمِيٌة , َقْد َعَرْفَت َمَواِقعَ 

 . (ْ)((. ((ِبَبِعيدٍ 

المحتشدة , المصٌطفة  اكية بالحرب , في سمسمة مف الجمؿً لمع عليه السالمجاء كعيد اإلماـ      

يديد , كىذا ما يناسب مكاقؼ التلتي ىٌيئيا اإلماـ لمبلقاة العدكداخؿ إيقاع يعكس جانب القكة ا

                                                           
 . ُٖ( سكرة األحزاب , آية : ُ
 .ّْٖ/ ُُ( مجمع البياف في تفسير القرآف : الشيخ أبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي : ِ
 .ُٖٓ( ظ : الكٌشاؼ , الزمخشرم : ّ
 . ُٕٓ_ ُِٓ: ( ِٖ, ؾ )  السالم() عليه نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ْ
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 كنمحظ أٌف ذلؾ اإليقاع المشحكف قكة يصؿ,  الطرؼ اآلخر متصدع األركاف, التي تجعؿ كالكعيد

, إٌف استحضار ىذا  (( َوَما ِىي ِمْن الظَّاِلِميَن ِبَبِعيدٍ  ))عند النٌص القرآني المقتبس إلى الذركة 

إيصاؿ إشارة ميمة لممتمقي , فعند الرجكع ىك  ,مباشرة ذكر السيكؼ الياشمية  بعدتحديدان النٌص 

يٍل مَّْنُضوٍد مَُّسوَّ َوَأْمَطْرَنا َعَمْيَيا ِحَجاَرًة ِمْن  }إلى النص  بشكؿ كامؿ كىك قكلو تعالى :  َمةً ِسج 

نجد الضمير)ىي( يعكد عمى الحجارة التي أعٌدىا  (ُ) { ِىي ِمْن الظَّاِلِميَن ِبَبِعيدٍ َوَما ِعْنَد َرب َك 

مف ًقبؿ اهلل  كفاهلل لمظالميف , فأراد اإلماـ تشبيو الٌسيكؼ الياشمية بتمؾ الحجارة , فكأٌنيـ ميعىدٌ 

  لمنيؿ مف الظالميف , كليست تمؾ السيكؼ عنيـ ببعيدة .

التي تككيد , القكة ك ال مف شحف النٌص العمكم بمزيد الكارد في الحكاية , النص القرآني المقتبسف 

 . عة قكة العدك , كتحطيـ معنكياتو مف شأنيا ضعض

  اقتباس الحديث النبوي الشريف  _ب     

المصدر  ما في القرآف الكريـ , لذلؾ فيي لكؿ   كمكضحةن  تعد السٌنة النبكية الشريفة شارحةن     

 صلى اهلل عليه وآلهكبحكـ قرب اإلماـ مف ىذا المنبع الٌثر المتمثؿ بالنبٌي األعظـ  الثاني لمتشريع ,

فقد تمٌقفو كنيؿ منو , كظير ىذا جميان في نصكص نيج الببلغة , فاالقتباس في النيج لـ    وسلن

ف كاف حضكره قميبلن جدان عمى ؿ األحاديث النبكية يكف مقتصران عمى القرآف كحسب بؿ شم , كا 

 مستكل النصكص المحكية .

َلْم أَ ))التحكيـ : أمر ان عمى مف أنكر ردٌ  لمحديث الشريؼ قكلو عليه السالمفمٌما جاء مف اقتباسو      

ْسَتَقاُلونا أَنا َوَأْىُل َدْعَوِتِنا, ِإْخوانُ  َوَخِديَعًة ,, َوَمْكرًا اْلَمَصاِحَف ِحيَمًة َوِغيَمًة  َتٌقوُلوا ِعْنَد َرْفِعِيمُ 

                                                           
 .  ّٖ_ِٖ( سكرة ىكد , آية : ُ



ُٖٓ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
َأْصَبْحَنا ُنَقاِتُل ِإْخواَنَنا ِفي اإِلْسََلِم َعَمى َما ا َولِكنَّا ِإنَّمَ ...  ِكتَاِب اهلِل ُسْبَحاَنُو ؟ َواْسَتراُحوا ِإلى

ْيِغ وااِلْعِوَجاِج َوالشُّ َدَخَل ِفيو ِمْن  َأِويلِ الزَّ  . (1)(( ْبَيِة َوالتَـّ

 عليه السالمنة لمنٌص العمكم , تيحيؿ مباشرة إلى الحديث النبكم الذم اقتبسو اإلماـ قراءة متمعٌ      

إّن منكم من يقاتل عمى تأويمو كما قاتمُت عمى تنزيمو , فقام أبو بكر وعمر , فقال :  )) , كىك
 . (ِ)((, وعميُّ يخصف نعمو ( لكّنو خاصف النعل و ال  )

في حقو  صلى اهلل عليه وآله وسلن اإلماـ أف ييشيدىىـ عمى ما سمعكه مف النبيٌ  قد كاف بكسعل    

بخصكص القتاؿ عمى التأكيؿ , لكف اقتباسو لمحديث بيذا الشكؿ فتح أماـ المتمقيف آفاقان كاسعة 

, كربطو  صلى اهلل عليه وآله وسلنتحمميـ عمى التأمؿ كالتفٌكر في استدعاء حديث النبي األعظـ 

مف  بدءان في ذكر أسباب الحرب  عليه السالمجو الكقائع الدائرة خاصة عند مبلحظة تدرٌ  بسمسمة

ْيِغ ) َأِويلِ ) إلى( الزَّ مع ييتيح زيادة فاعمية المتمقيف في استحضار األحداث كربطيا مما ( , التَـّ

عمى خط اإلسبلـ  عليه السالمؿ صكرة متكاممة غايتيا , بياف حقيقة سيره تشكٌ , فت ان بعضبعضيا 

 الصحيح , الذم تطمب الحرب لحفظ بنيانو , كما تطمب الحرب لتثبيت أساسو . 

ىذا ميعىٌديف لذلؾ , المييئيف ك ال؛ ككنيـ  كأىؿ بيتو  عليه السالمميمة حفظ الديف باإلماـ إٌف إيكاؿ     

عمكم آخر امتزج كالتحـ بالحديث النبكم الذم ييشير إلى عظيـ منزلتيـ , ي محكييحيمنا إلى نص  

ْيَن الَّذيَن َزَعُموا أَ  )):   السالم نعليهفي قكلو ردان عمى حكاية مف زعـ أٌنيـ أعمـ مف أىؿ البيت تمثٌػؿ 

ا َوَحَرَمُيْم , ا اهلُل َوَوَضَعُيْم , َوَأْعَطانَ َفَعنَ الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم ُدوَنَنا , ِكذبًا َوَبْغيًا َعَمْيَنا , َأْن رَ  َأنَُّيمْ 

                                                           
  . ِّٕ(: ُُِـ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . َّٗ/ ُٕحمد بف حنبؿ , احمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني : أمسند اإلماـ ( ِ
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اَل َتْصُمُح َعَمى  ,ِفي ىذا اْلَبْطِن ِمْن َىاِشٍم  ُسوااْْلَِئمََّة ِمْن ُقَرْيٍش ُغرِ  َوَأْدَخَمَنا َوَأْخَرَجُيْم... ِإنَّ 

  (1)((ِمْن َغْيرُِىْم اْلُواَلُة ِسَواُىْم , َواَل َتْصُمُح 

( ىك مقتبس مف الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْممِ باقتباس قرآني فقكلو :) حكيمال اإلماـ مطمع النٌص بدأ      

ِإنَّ اْْلَِئمََّة ِمْن , كختمو بقكلو ) (2){اّل اهلُل والرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْمِم إُو مَ ُم تَأِويمـَ عْ يَ َوَما } تعالى :قكلو 

ال يزال اإلسَلم عزيزًا إلى أثني عشر  )): عليه وآله وسلن صلى اهلل( الذم اقتبسو مف قكؿ النبي ُقَرْيشٍ 

يكشؼ عف مدل التبلـز فيما بينو كبيف الٌنٌصيف القرآني , فالنصُّ  (ّ)((خميفة... ُكّمُيم من قريش 

إٌف , أمامو يف كحاضريف شاخص احتى كان ماكاستكعبي  عليه السالم ما اإلماـ كعاى فذيمكالنبكم ال

ذىنية منتظمة كسريعة لدل المتمقي في  , تخمؽ حركةن  استدعاء النصكصىذه السرعة في 

لو بآخره ككأٌف المعنى في حركة دائرية يسعى إلى , بربط أكٌ الحكاية مكامف المعنى في  ستكناها

كتيعدُّ بػ ) العمـ كالرسكخ بو _ النبكة _ اإلمامة(  ذم تمثؿ, الذلؾ الفضؿ اآلليي بيـ حصر 

 .  كاذبكبالتالي فكٌؿ مف يزعـ الرسكخ بالعمـ كالفضؿ مف دكنيـ فيك  امتداد لمنبكة , األخيرة

ة النبكية الشريفة عمى رسـ طريؽ الخمؽ اإلسبلمي الرفيع , الذم خٌطو لطالما حرصت السنٌ      

عد النٌص العمكم تمف السمككٌيات التي تنافي النيج القرآني , كال يب ان كثير  كحٌذرتالقرآف الكريـ , 

عف القرآف كالسٌنة , تحذيران لمناس  ان سمؾ مسمكان بعيدمف في تسميط الضكء عمى عف ذلؾ الخط 

ان عمى حكاية ردٌ  ) عليه السالم(مف الكقكع في مكائدىـ كاالغترار بظاىر كبلميـ , مف قبيؿ ذلؾ قكلو 

َيْزُعُم َْلْىِل الشَّاِم َأنَّ فيَّ  ))ديعابة :  في اإلماـذم زعـ ألىؿ الٌشاـ أٌف ال, عمرك بف العاص 

                                                           
 . ِٕٔ :( ُْْخ ),  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 .ٕ( سكرة آؿ عمراف , آية ِ
 .ُّْٓ/ ّمسمـ بف الحجاج النيسابكرم :  صحيح مسمـ , (ّ
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َأَما _ َوَشُر اْلَقْوِل .  َلَقْد َقاَل َباِطًَل , َوَنَطَق آِثماً ُأَعاِفُس َوُأَماِرُس ,  ُدَعاَبًة , َوَأن ي اْمُرٌؤ ِتْمَعاَبٌة ,

, َوَيُخوُن اْلَعْيَد , ْبَخُل , َوَيْسَأُل َفُيْمِحفُ , َوُيْسَأُل َفيً َيْكِذُب , َوَيِعُد َفُيْخِمفُ الَكِذُب _ ِإنَُّو َلَيُقوُل فَ 

لَّ َوَيْقَطُع    .  (1)(( اإلِْ

 ُيْخِمفُ _  َيْكِذبُ  منيا : ) متعددة صفاتو بعمرك بف العاص  عليه السالمكصؼ اإلماـ        

, كيتصدع بيا البناء المجتمعي  , األشخاصالصفات ىي مف أشر  ما ييصيب ( فتمؾ َيُخونُ _

الذم جمع فيو صفات المنافؽ في  صلى اهلل عليه وآله وسلنمف حديث النبٌي  السالم عليه كقد اقتبسيا 

ذا َوَعَد أخمف , َكَذَب ,آية المنافق ثَلٌث : إذا حّدّث   )):قكلو ذا اؤُتِمنَ  وا  كيمحظ ,  (ِ)((َخاَن  َواِ 

قكلو  عمى التعقيب , دليؿ عمى أفٌ دالة ربط األلفاظ بػ )الفاء( الالنٌص العمكم المحكي قد أٌف 

ذا ائتمف  أك إٌنو ينطؽ كذبان  متبكع بالكذب مباشرة , , كذلؾ إذا كعد فسرعاف ما يخمؼ كعده , كا 

, كقد ساقيا اإلماـ لبياف حقيقة مفادىا , إٌف مف كانت ىذه صفاتو فقد ثبت فسقو  (ّ)خاف أمانتو

   سقكط زعمو كبطبلف رأيو .  مف ثـٌ ك 

 نــميـضـالتثانيا :         

الميت أكدعو إٌياه , كما تيكدع الكعاء المتاع ك  ضمف الشيءى الشيء : ))ىك مف ي المغة ف     

قصدؾ إلى  )) االصطبلح فيك أٌما, (ٓ)(( كؿ شي جعمتو في كعاء قد ضمٌنتو إٌياه )), ك(ْ)((القبر

                                                           
 . ُْٔ: ( ّٖـ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 .  ُٔ/ ُصحيح البخارم : محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم : ( ِ
 .  ٕٖ( ظ : االقتباس كالتضميف في نيج الببلغة , د . كاظـ عبد فريح المكسكم : ّ
 . ِٕٓ/ُّ( لساف العرب , ابف منظكر : ْ
 . ُِٓٓ/ٔ( الصحاح , الجكىرم : ٓ
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 اهػمٌ ػػد سػػػ, كق (ُ)(( ؿػكالمتمث رؾ أك في كسطوػر شعػالبيت مف الشعر أك القسيـ فتأتي بو في أكاخ

كقد يككف التضميف  , (ّ)كالغاية منو تقكية المعاني كتككيدىا لدل المخاطبيف,  (ِ)بالتمميح يـبعض

مباشرة , أك يككف إشارة ؛ أم ال يككف تضميف المفظ نٌصو , كلكف بمفظ يدٌؿ عميو كيتضمف 

كيشٌكؿ التضميف مممحان مف مبلمح التناص , فأم نص  ال يقـك بمعزؿ عف النصكص معناه , 

عى الكاتب بذلؾ ك يتسرب إلى داخًؿ نص  آخر , ليجسد المدلكالت سكاء )) األخرل , فكٌؿ نص  

صانعي النصكص أنفسيـ  ))نثرية ؛ ألٌف  أكانت النصكص شعرية أـ سكاءن ك ,  (ْ)((أك لـ يًع 

ليسكا سكل نتاج ثقافي لسياقات المكركث األدبي , كىـ يكتبكف مف فيض ذلؾ المخزكف الثقافي 

أصكال آلثار اإلبداعية ل )) إفٌ ,  (ٓ)((في ذاكرتيـ كأفراد , كفي ذاكرة البلكعي الجمعي لمجتمعاتيـ 

عقيدة حية : تمؾ األصكؿأصكال تستقي منيا أك تستند إلييا , أك تكٌظفيا فنيان , كمتى كانت 

, ( ٔ)((كتاريخان كفمسفة , فإٌف اآلثار اإلبداعية التي اتكأت عمييا ستقرب مف دائرة البقاء إنسانيان 

كىذا ما يمثمو نيج الببلغة الذم استقى كنيؿ مف القرآف كالسٌنة فيك نصُّ معطاء ال يقؼ عند 

مف  نمحظو فيوعمؽ ثقافتو , كما يمٌثؿ عبقرية صاحبو ك  العمكم حدكد عصرو كزمفو , فالنٌص 

 فه فيك ابف القرآف كربيب النبكةىذا أمره بيٌ ك ثقافة ,  عمؽ تمؾ اقتباس كتضميف ماىك إاٌل دليؿ عمى

الشعر كالمثؿ , كما الحاجة إلييما داـ أٌف سؤاؿ عف سبب تضمينو تمؾ النصكص ب ةلكف ثمٌ  ,

 ني المراد بيانيا ؟النٌصيف القرآني كالنبكم قادراف عمى بياف ككشؼ المعا
                                                           

اإلتقاف في عمـك القرآف , جبلؿ الديف ظ:  , ْٖ/ِالعمدة في محاسف الشعر كآدابو , ابف رشيؽ القيركاني : ( ُ
 .  َّٗ/ّالسيكطي :

 . ُّٕ( ظ : نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز : فخر الديف الرازم : ِ
 .   ِّٔ/ِ( ظ: المثؿ السائر : ابف األثيرّ
 . ِّٓ( الخطيئة كالتكفير مف البنيكية إلى التشريحية  , عبد اهلل محمد الغذامي : ْ
 . ٖٓ: ( المرجع السابؽ ٓ
 .ّٔ( التناص في الشعر العربي الحديث , حصة البادم : ٔ
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زاؿ ميدانيـ يبالرجكع إلى مكانة الشعر عند العرب , فيك كاف كما تكمف الجكاب إٌف معرفة      

الرحب , كمضمارىـ الصعب , سجؿ تاريخيـ , كلساف حاليـ , كدليؿ ثقافتيـ , كحامؿ أفكارىـ 

لئلشارات  الكبيرلقيمة األثر  ))دراؾ اإلماـإ ؛ لذلؾ تضمينيا ناتج عفيزىـ كباب في تما, 

ستثارة ذاكرة المتمقي , باعتبارىا إشارات كافية الر كالمثؿ...المباشرة أك غير المباشرة لمشع

لذلؾ كانت مسألة تضميف ,  (ُ)((كاستصحاب الداللة المصاحبة ليا فكر سماعيا أك قراءتيا 

تكسميا اإلماـ في كبلمو ؛ ألجؿ زيادة المعنى ككشفو  الشعر أك المثؿ طريقة مف ضمف طرائؽو 

: التضميف ؛ لذا سيتناكؿ ىذا المحكر التضميف عمى مستكييف السبؿ الممكنة  لممتمقي بكؿَّ 

 . الشعرم , كتضميف المثؿ

 _ التضمين الشعري 1    

كاألياـ مف  الشيء أسبؽ إلى األسماع , كأكقع في القمكب كأبقى عمى الميالي ))قيؿ إٌنو       

, ككبلىما نجده في نيج الببلغة , باختبلؼ المساحة التي شغميا كٌؿ  (ِ)((مثؿو سائر كشعرو نادر

ذلؾ الحضكر الذم لمسناه  لـ يكٍف لو  المحكي , لشعر في النص  عمى الرغـ مف أٌف اا , فممني

كنممس , و مجالو األكسع ( , لكٌنو قياسا بالمثؿ كاف لالنبكمفي غيره ) االقتباس القرآني كالحديث 

شعرم بشكؿو كامؿو , أك تضميف شكميف لمتضميف الشعرم :  تضميف البيت الالعمكم في النص 

 اآلتي : نحكالعمى . كسنذكرىا  يتنصؼ الب

      

 
                                                           

 . ُّْعبد فريح المكسكم : ضميف في نيج الببلغة , د . كاظـ ( االقتباس كالتُ
 . ُّٕالعسكرم : أبك ىبلؿ ( كتاب الصناعتيف , ِ
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 أ _ تضمين البيت الشعري     

كاستحسنو الببلغيكف , كجعمكا مف التضميف  ,ء الشعراإف التضميف الشعرم أمر دأب عميو      

قبيح , كقد يأتي الشاعر عمى البيت فيضٌمنو في شعره أك الشطر منو أك كما ىك  ما ىك حسف

عمى  تو تعمك طبقكممة أك المعنى , كلرٌبما أكدعكا أشعارىـ معاني المنثكر مف الكبلـ , شريطة أالٌ 

أمر مرفكض  , (ُ)((قتيو في الببلغة عمى المنظكـطبنقؿ المنثكر إذا عمت  )) فإذا كافـ , المنظك 

ف ذلؾ ييعٌد قدحان بمؤلؼ ؛ ألمرفكض أيضان ىك , كذلؾ نقؿ المنظكـ إلى المنثكر إذا عمت طبقتو 

يا كقدرتو عمى استدعاء النٌص بشكؿ ال مبدعً  مسألة التضميف ىي رىينةي  , إذان كمكىبتو النص , 

, ذلؾ التبلحـ بيف النٌص المنثكر الحكاية العمكية  نممسو في, كىذا ما إاٌل كضكحاى  نٌص اليزيد 

د  يصاؿ الدالالت لممتمقي إظيار في الحكاية كالمنظكـ , ككأف المنظكـ يشدُّ مف عضي المعاني كا 

ان عمى حكاية ردٌ  ) عليه السالم(في النص المحكي قكلو بشكؿ أقكل , فما جاء مف تضميف البيت 

الَّمُيمَّ ِمْث قُـُموَبُيْم َكَما ُأْنِبئُت ُبْسرًا َقْد اطََّمَع اْلَيَمَن ...  ))اليمف :  بف أرطاة سردخكؿ بي ببمغتو 

 ْدُت َأنَّ لي ِبُكْم أَْلَف َفاِرٍس ِمْن َبني ِفرَاِس ْبِن َغْنٍم .اْلَماِء , َأَما َواهلِل َلَودَ  ُيماُث اْلِمْمُح ِفي

 (ّ)((  (2)ُل َأْرمَيِة اْلَحِميـــــــــــــــــــــــــمِ ـَأتَـاَك ِمْنُيْم            َفَوارُس ِمثْ  ُىَنـاِلَك َلْو َدَعْوتَ           

ب الذم تطمٌ كالنص المتضمف  ةالعمكي الكشيجة القكية بيف معنى الحكاية مبلحظة كيمكف     

ـٍ  السالمعليه إذ سبقو دعاء لو األقرب في بياف المقصكد , , فيك دكف سكاه  هءاستدعا ) فأىٍبًدلني ًبًي

                                                           
 . ْٕ( مكاد البياف , عمي بف خمؼ الكاتب : ُ
 . ّّٔديكاف اليذلييف :  شرح أشعار البيت ألبي جندب اليذلي ,  (ِ
 . ُٖ: ( ِٓخ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ّ
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ـٍ ( ٍيراى ًمٍنيي خى
الفكارس الذيف أشار )), صفاتيـ كصفاًت  ف يككف عكضان عف قكموٌف مى فتمٌنى إ,  (ُ)

؛ (ّ)كخصَّ بني غنـ , (ِ)((إلييـ الشاعر في المبادرة كاالجتماع عمى دفع الضيـ كنصرة حٌقيـ 

, كىذا أقكل تكبيخان  (ْ)يـ حاممكف لتمؾ الصفات , فيـ مسرعكف لمف يدعكىـ كيستغيث بيـ ألنٌ 

بمزيد  ذا التضميف الشعرم قد أضاء الحكايةيفكأشد تقريعان ليـ عمى تقاعسيـ عف نصرة الحٌؽ , 

ى اإلماـ ى تمنٌ ييدرككف إلى أم حد  كصؿ بيـ الضعؼ حتٌ مف الدالالت التي تجعؿ المخاطبيف 

 الحكـ . دعاء إجعؿ لمعاكية الجرأة عمى الذم ىـ , فيذا التقاعس عف حٌقيـ ىك غير 

عثماف  ان عمى حكاية بمغتو عف عامموالذم كرد في جممة كبلـ لو ردٌ  ) عليه السالم(قكلو نظيره       

نيؼ  بف أىِل ِة َرُجًَل ِمْن ِفَتيَ  َغِني َأنَّ ُحَنْيٍف : َفَقد َبمَ  نَ َيا بْ  َأمَّا َبْعُد, ))حيف ديعي إلى مأدبة : حي

َىْيَياَت أْن فأْسَرْعَت ِإَلْييا ُتْسَتَطاُب َلَك اْْللواُن , َوُتْنَقُل ِإَلْيَك الِجَفاُن ... اْلَبْصَرِة َدَعاَك إلى َمْأُدبٍة 

َأْو اْلَيَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُو َبِني َىَواَي , َوَيُقوَدِني َجَشِعي إلى َتَخيُِّر اْْلَْطِعَمِة _ َوَلَعلَّ ِباْلِحَجاِز َيْغمِ 

ِمْبَطانًا َوَحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى , َوَأْكَباٌد َحرَّى , أْو  َبِع _ َأْو َأِبيتَ ْرِص , َواَل َعْيَد َلُو باْلش  ـفي اْلقُ 

 َأُكوَن َكما َقاَل اْلَقاِئُل : 

  (6)(( (5)د  ـَك َأْكَباٌد َتحنُّ ِإلى اْلِقـــَوَحْولَ          َت ِبِبْطَنٍة    َأْن َتِبي َعاراً َك ـَوَحْسبُ              

                                                           
 . ُٖ: ( ِٓخ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . ّٓ/ِ( شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ِ
ابف أبي الحديد : لشجاعة , شرح نيج الببلغة , كنانة عيرفكا با ففراس بف غنـ بف ثعمبو بف مالؾ ب ( بنكّ
ُ/ُِٕ. 
 . ُْٓكالحكـ المستخرجة مف نيج الببلغة  , محمد الغركم :  : األمثاؿ ( ظْ
حاتـ بف عبد اهلل الطائي الجكاد كىك مف )البحر الطكيؿ(, كقد ركيت كفى بؾ داءان  , شرح إلى ( البيت منسكب ٓ

 .       َّٕ/ ُٔنيج الببلغة , ابف أبي الحديد : 
 .  ٓٓٓ_ ّٓٓ( :  ْٓؾ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ٔ
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إشارة إلى الميؿ الذم  (أبيت, كبذكر)  متمئ البطف كأٌف ىمو بطنوم)مبطانان( ؛ أم  :كقكلو   

ينفي اإلماـ عف نفسو أف يككف تحت قياد ىكاه , لذا  ؛ (ُ)يككف فيو احتماؿ الفقراء الجكع أكثر

الجشع الذم يكجيب االستمتاع بالدنيا عف طريؽ طمب ممذاتيا , فيستبعد عنو كأف يككف رىيف 

القرص عندىـ في ببلد المسمميف , يككف مبطانان كحكلو أناس يبيت  فميس مثمو مف تخٌير الطٌيبات

 ))لغرض ؛  استدعاء ىذا البيتلذا نمحظ ال عيد ليـ بالشبع ,  كمف ثـٌ شيئان صعب المناؿ , 

بات مع كجكد ذكم الحاجة إلى اليسير مف التنفير عف العار البلـز عف االستمتاع بالطيٌ 

كسيمة مف كسائؿ التككيد التي يتكسميا اإلماـ لبياف حامبلن لممعنى ذاتو فيككف  ككنوكل؛ ( ِ)((الطعاـ

 تمقي . مما يريد بيانو لم

 _ تضمين شطر البيت الشعري ب      

تضميف اإلماـ لشطر البيت , كالتضميف الشعرم عند اإلماـ سكاء  المحكي في النٌص  جاء     

, فما جاء مف تضمينو لشطر لمبيت بشكؿ كامؿ أك لمشطر منو , كاف تضمينان حرفيان أك مباشران 

َوَزَعْمَت َأنَّي  )): مخمفاء اتيمو فييا بحسده لردان عمى حكاية معاكية التي  ) عليه السالم( قكلو, البيت 

ْم َبَغْيُت , َفإْن َيُكْن َذِلَك َكذِلَك َفَمْيَسِت اْلِجَناَيُة َعَمْيَك , َفَيُكوَن َفاِء َحَسْدُت َوَعَمى ُكم يِ ِلُكل  اْلُخمَ 

                   .اْلُعذُر ِإْليَك 

 (4)((  (3)َوِتْمك َشَكاٌة َظاِىٌر َعْنَك َعاُرَىا                            

                                                           
 .  ُُْ/ ْظ : تكضيح نيج الببلغة , السيد محمد الحسيني الشيرازم : ( ُ
 . ُّٗ/ٓ( شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ِ
3
 البيت ألبي ذؤيب اليذلي )الطكيؿ( ,  صدره : كعٌيرىا الكاشكف أٌني أحبُّيا  كتمؾ شىكىاةه ظىاًىره عىٍنؾى عىاريىا , (  
 .  ُِؿ : اف اليذلييف , القسـ األك ديك  
 . ُٓٓ: (  ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ْ
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 عنيظير  ))لقد شاع ىذا الشطر مف البيت كذىب مذىب المثؿ بيف الناس , كيقاؿ :      

مف كالمعنى المراد نقمو  (ُ)((العيب إذ ارتفع عنؾ كلـ ينمؾ منو شيءه  , فالكشيجة بيف النٌص الميضى

بٌينو , فعمى فرض صحة اتياـ معاكية لئلماـ , بأٌنو حسد الخمفاء كبغى عمييـ , فبل يمحقو مف 

 ىذا األمر عاره , كينالو نقصو ؛ لبعده عنو . 

ثمَّ  )):  السالم( عليه )اتيمو بقتؿ عثماف بقكلو  الذم اإلماـ عمى معاكية يردُّ  انفسي الحكايةً كفي    

َداثًا ؛ ـِذَر ِمْن َأنَّي ُكْنُت َأْنِقُم َعَمْيِو َأحْ ـُت ِْلَْعتَ ْـ َوَما ُكن...  انَ َما كان ِمْن َأْمري َوَأْمِر ُعْثمَ  َذَكْرتَ 

   . اِدي َوِىَداَيِتي َلُو ؛ َفُربَّ َمُموٍم اَل َذْنَب َلوُ ـَأْن كاَن الذَّْنُب ِإلَيِو ِإْرشَ ـفَ 

ـحُ                              ( 3)(( (2) َوَقــْد َيْسـتَـفـِيُد الظَّــنَّــَة اْلمـُتَـَنـص 

يضرب لمف مثؿ ؛ كىك  (ْ)((التيمة كالمتنٌصح : المبالغ بالنصح لمف ال ينتصح))كالٌظٌنة :     

في  السالم عليه, كذلؾ ( ٓ)و يريد حظان لنفسو أك أٌنو غاشيبالغ في نصيحة شخص حتى ييتيـ بأنٌ 

سو فبدا نصحو لو كأٌنو تأليب يـى أٌنو يريد شيئا لنفإرشاده كىدايتو حتى أيتنصحو عثماف بالغ في 

ـٌ أكضح اإلماـ أٌف مبالغتو لو في النصح كانت ألجؿ اإلصبلح , السيٌ  ما إٌف خبلفة عميو , ث

 عثماف شيدت اضطرابان كبيران .

                                                           
 . ٗٗ/ ُٗالخكئي :  حبيب اهلل( منياج البراعة , ُ
قىد يىٍستىًفيدي الظٌَّنةى اٍلميتىنىٌصحي ه , صدر )الطكيؿ( ( البيت ألكثـ بف صيفيِ ةو     كى ـٍ سىقىٍت في آثىاًركيـ ًمٍف نىًصيحى كى  : كى
 .  ُُٔ/ِجميرة األمثاؿ , العسكرم :  
 . ُٕٓ_ ُٔٓ :ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ّ
 . َٓٓلمستخرجة مف نيج الببلغة , محمد الغركم : ا ـ( األمثاؿ كالحكْ
 . َّٓ/ ْشرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ( ظ : ٓ
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فداللة ىذا الشطر كترابطيا مع كبلـ اإلماـ سبب في استدعائو , لتككيد كتكضيح حقيقة     

 لممتمقي تمحكرت حكؿ لفظ ) المتنٌصح ( التي أعطت تصكران عف مكقؼ اإلماـ مف مقتؿ عثماف. 

, أٌما في يف تضميف اإلماـ لمشطريف األخيريف مف البيت تالسابق كنمحظ في الحكايتيف      

حيف ىدده  رٌده عمى حكاية معاكية في كما , فقد كاف التضميف لمشطر األكؿ منو ةاآلتي الحكاية

السَّْيُف , َفَمَقْد َأْضَحْكَت َبْعَد  ي َوِْلَْصَحاِبي ِعْنَدَك ِإالَّ َوَذَكْرَت َأنَُّو َلْيَس لِ  )): قائبلن بالحرب 

ِفيَن , ِعِن اْْلَْعَداِء َناِكِمينَ  اْسِتْعَباٍر! َمَتى أَْلَفْيَت َبني َعْبِد اْلُمطَِّمبِ   فـ , َوبالسَّْيِف ُمَخوَّ

 (2)(( (1) ْث َقمـِيًَل َيْمَحـِق اْلَيْيَجا َحَمـلْ ـب  لَ                                

بف بدر فقاؿ ) لبث قميبل يمحؽ الييجا حمؿ(  أٌف مالؾ بف زىير تكعد حمؿ ))كأصؿ البيت     

ـٌ أتى كقتؿ مالكا , فصار مثبل ييضرىبي لمكعيد بالحرب  فساقو اإلماـ ىنا لمطابقتو مقاـ ,  (ّ)((ث

كمع عمـ معاكية اليقيني بأٌف بني عبد المطمب ال ييابكف  الحاؿ , أم كعيد معاكية لو بالحرب ,

 لبيت قد زاد الحكاية, إاٌل إٌف ىذا التضميف لشطر ا رىـ كعيد مف كعدىـ بوالمكت كال يضٌ 

كضكحان بما أضفاه مف داللة , تجعؿ المخاطب إزاء مكقؼ يتسـ بالشدة كالصبلبة , فيحممو عمى 

 اخذ الحيطة كالحذر كالنظر كالتفكر .

        

                                                           
1
 حمؿ ىك ابف بدر رجؿ مف قشير أيغير عمى أبمو في الجاىمية فاستنقذىا كقاؿ : (  

 لٌبث قميبل يمحًؽ اليٍيجا حمؿ     ال بأس بالمكًت إذا المكتي نزؿ                  
 .ُّٓ/ ْالبيت مف )الرجز( ,  شرح نيج الببلغة ,ابف ميثـ البحراني :   
 . ُٕٓ( :  ِٖ, ؾ )  السالم() عليه نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ِ
 . ُّْ/ ٗ( بيج الصباغة في شرح نيج الببلغة , محمد تقي التسترم : ّ
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 ل ــثــ_ تضمين الم2      

 يجمع ما ال يجمعو غيره مف الكبلـ ففيو و؛ ألنٌ مكانة كبيرة في حياة العرب  شغؿ المثؿي         

صابة معنى , كحسف تشبيو , كجكدة كناية فيك نياية الببلغة  )) , إضافة  (ُ)((إيجاز لفظ , كا 

بعد أف يرسخ قكائمو في  أعماؽ الجكانب اإلنسانيةعميو مف مقاصد تنفذ إلى )) ما يشتمؿإلى 

, (ِ)((ب كالعقاب كالثكاكالترغيب كاالعتبار كالزجر قرير التصح المضمكف عف معاني األذىاف, فيف

ألسباب أكجبتيا, كحكادث اقتضتيا , فصار المثؿ المضركب  )) تضع األمثاؿالعرب ك كانت 

مف األمكر عندىـ كالعبلقة التي ييعرؼ بيا الشيء كليس في كبلميـ أكجز منو كال أشٌد  ألمرو 

الشبو , فيقاؿ: ًمثؿ كمىثىؿ , ًشبو كشىبو بمعنى  ))كالمثؿ في المغة مأخكذ مف ,  (ّ)(( اختصاران 

تشبيو سائر ك تفسير  ))تعددت التعريفات منيا أٌف المثؿ  فقد طبلحاالصأٌما في  , (ْ)((كاحد

 ))مثاؿ تحكى ؛ أم إٌنيا , كاأل (ٓ)((السائر أٌنو يكثر استعمالو عمى معنى أٌف الثاني بمنزلة األكؿ 

؛ المثؿ  ؤدييا, كلمميمة الكبيرة التي ي (ٔ)((تضرب عمى ما جاءت عف العرب كال تيغٌير صيغتيا 

فكاف كسيمةن , نممس حضكره الكبير في القرآف الكريـ , كألٌنو مظير مف مظاىر ثقافة العرب 

يستقي العمكم ىك نبع  كألف النصَّ  ؛ٌص القرآني , كحقائقو كثير مف خبايا الن طريقياف عكيًشؼى 

مف فيض كتاب اهلل ؛ لذا نرل اإلماـ تتبع خطى القرآف كأسمكبو في تكسؿ المثؿ كطريقة لئلفياـ 

                                                           
 . ُّ/ ُ( مجمع األمثاؿ , أبك الفضؿ الميداني : ُ
) بحث منشكر( , فصمية دراسات األدب المعاصر , دب العربي , السيد إسماعيؿ حسيني( مكانة األمثاؿ في األِ

 .ِٔ:  ّعدد 
 . ُْ/ُالسائر , ابف األثير :  ( المثؿّ
 . َُٔ/ُُ:  , مادة )شبو(( لساف العرب , ابف منظكرْ
 .ُِّ( نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز , فخر الديف الرازم : ٓ
 . ُٕ/ ُ( جميرة األمثاؿ , أبك ىبلؿ العسكرم : ٔ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إاٌل إٌف تمؾ  كعمى الرغـ مف أٌف المثؿ شغؿ مساحة كبيرة في النصكص العمكية ,كالبياف . 

في  مراتو تجمى أكثرىا يثمان, فقد كرد المثؿ  راجعت بشكؿ ممحكظ في النص المحكيالمساحة ت

ابو التي يٌدعكف فييا قتاؿ حكاية بعض أصحان عمى ردٌ  السالم( ) عليهقكلو  , منونٌصيف محكييف 

اْلَمْغُروُر ...  َحَيادِ َتُقوُلوَن في اْلَمَجاِلِس : َكْيَت َوَكْيَت , َفِإذا َجاَء اْلِقتَاُل ُقْمُتْم : ِحيدي  )): العدك

_ ِباْلسَّْيِم اْْلَْخَيِب , َوَمْن َرَمى ِبُكْم َفقْد َرَمى َواهلل ِ  ِبُكْم َفَقْد َفاَز _ َمْن َغَرْرُتُموُه , َوَمْن َفازَ  َواهللِ 

 .  ( ُ)((ِبَأْفَوَق َناِصٍل 

 ,لكثرة خسارتو , كخٌصو بالذكر (ِ) لو غنـالميسر ال  أحد سياـ ككالسيـ األخيب ى     

وق ـبأف) لحرب يككف كمف يرميافي كتشبيييـ بو ىك لبياف ضعفيـ كعجزىـ , فمف يتخذىـ عدة 

السيـ الذم سقط نصمو , كاألفكؽ الذم انكسر فكقو , كفيو يضرب المثؿ  ))كالناصؿ ( ناصل

شبيو بالٌسيـ , كتضميف المثؿ بعد الت (ّ)((لمف رجع عف مقصده بالخيبة أك بما ال غناء فيو 

 عدـ نفعيـ . ل كتقريرلحاليـ ,  األخيب , ىك تككيد

, فيك يحمؿ غايات داللية المثؿ في كبلـ اإلماـ يتجاكز البنية الشكمية كالزخرفة المفظية     

حيف فاضؿ بينو كبيف ردان عمى حكاية معاكية  السالم( ) عليه إلى بيانيا, مثؿ قكلو طريقياف عييدؼ 

َوَما َأْنَت َواْلَفاِضَل ...  َلنٌ َوَزَعْمَت أنَّ َأْفَضَل النَّاِس ِفي اإلْسَلِم  ُفَلٌن َوفُ ))غيره مف الخمفاء : 

َمـَقاِء , َوالتَّْمِييَز َبْيَن اْلُمَياِجرين ـَمَقاِء َوَأْبَناِء الطُّ اِئَس َواْلَمُسوَس! َوَما ِلمطُّـَواْلَمْفُضوَل , َواْلسَّ 

                                                           
 .  َٗ :( ِٗـ )  , ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . ٕٓ/ ِابف ميثـ البحراني : نيج الببلغة , شرح ظ : ( ِ
 .  ْْٕ/ ُالميداني : أبك الفضؿ ( مجمع األمثاؿ , ّ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ِليَن َوَتْرِتِيَب َدَرَجاِتِيْم , َوَتْعِرِيَف َطَبَقاِتِيْم ! َىْيَياَت َلَقْد  ال ًتْرَبُع َأيَُّيا أَ  ... ٌح َلْيَس ِمْنَياَحنَّ ِقدْ اْْلَوَّ

ْنَساُن َعَمى َظَمِعَك , َوَتْعِرُف ُقُصوَر َذْرِعَك   . (1)(( اإلِْ

الميراد بيانيا كبيف يتجمى في النص  العمكم المحكي , مدل التبلـز كالتبلحـ بيف المعاني         

َحنَّ ):  السالم عليهىرمي ييمٌثؿ المثىؿي قمتو , كىك قكلو  شٌكؿو في المثؿ , ككأف تمؾ المعاني تترتب 

أحدي ًقداح الميسر , إذا كاف احد القداح مف غير جكىر أخكتو  )), كالقداح ىك  (ِقدٌح َلْيَس ِمْنَيا

ـٌ أجالو المفيض خرج منو صكت يخالؼ أصكاتيا   ,(ِ)(( ممة القداح, فييعرىؼي بو أٌنو ليس مف جث

يعطي صكرة  ىنا المثؿف,  (ّ)لمف يدخؿ في جماعة مف القـك كىك ليس منيـكىك مثؿ ييضربي 

, في معرفة الفاضؿ مف المفضكؿ  قصكرهاألمر كصغير منزلتو ك بعد المخاطب عف تيجٌسد 

َمَقاِء َوَما ِلمطُّـالسٌيما أٌنو جاء في سياؽ االستفياـ الٌداؿ عمى التحقير كاإلنكار المتمثؿ في قكلو : )

بعد فتح مكة ؛  صلى اهلل عليه وآله وسلّن( , فيي عبارة تشير إلى شمكليـ بعفك النبي َمـَقاءِ ـَوَأْبَناِء الطُّ 

 أم لـ يككنكا مف المياجريف األكائؿ حتى يعرفكا تمييزىـ كترتيبيـ في مراتب . 

َـّ يكرد مثبلن آخر لبياف الصكرة أكثر , بدا ككأٌنو ضرب ألكتاد تمؾ المعاني التي ساقيا,         ث

ْنَساُن عَ أ ):فجعميا عالقة كشاخصة في ذىف المخاطب كتمثؿ ىذا بقكلو  َمى ال ًتْرَبُع َأيَُّيا اإلِْ

و كمعنى المثؿ تكمؼ ما ال ظمع البعير إذا غمز في مشي )): كيقاؿ, ( َوَتْعِرُف ُقُصوَر َذْرِعكَ  َظَمِعكَ 

بو المثؿ لمف  تطيؽ ؛ ألٌف الراقي في سمَّـو أك جبؿو إذا كاف ظالعان فإٌنو يرفؽ بنفسو , فييضرب

أم ال تيجاكز حٌدؾ كأبصر نقصؾ كعجزؾ  ؛ : اقصد بذرعؾ , كأٍرؽى عمى ظمعؾيتكعَّدي فيقاؿ لو 

                                                           
 . ُّٓ: ( ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . ِٖٗ/ ُ( مجمع األمثاؿ , أبك الفضؿ الميداني : ِ
 . َّٕ/ ُاؿ , أبك ىبلؿ العسكرم : ( ظ : جميرة األمثّ
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, دكف أف يمتفت إلى ال يطيقو ؽ عمى حاؿ معاكية الذم تصدل ألمر , كىذا ما ينطب (ُ)(( عنو

 قصكره كنقصو . 

َوَلْوال َما َنَيى اهلُل َعْنُو ِمْن  )):في قكلومثبلن آخر  السالم عليه يكرد اإلماـ نفسيا حكايةالكفي       

َيا آذاُن  ,ُقُموُب اْلُمؤِمِنينَ  َنْفَسُو , َلَذَكَر َذاِكٌر َفَضاِئَل َجمًَّة , َتْعِرُفَيا اْلَمْرءِ َتْزِكيِة  َواَل َتُمجُّ

 . (2)((َعْنَك َمْن َماَلْت ِبِو الرَِّميَُّة  َفَدعْ , اْلسَّاِمِعينَ 

إٌف الرجؿ يقصد قصدان فيعرض لو الصيد  ))الصيد الذم يرميو الصائد , كاألصؿ  :ة ميٌ رٌ كال     

ييضربي لمف تميؿ بو عف الحٌؽ  ))فصار مثبل  , (ّ)((فيتبعو فيميؿ بو عف قصده األصمي 

كانحرفت بو عف الدنيا  )) ( أمر بترؾ مف مالت بوَدعْ )الفعؿ , ففي ( ْ)((أغراضو الباطمة 

شارة إلى عثماف إ, كيرل ابف أبي الحديد أٌنيا  (ٓ)((االستقامة كالعدؿ كعمرك بف العاص كغيره 
مثبلف فيذاف ال . كبينيـمف تفاضؿ بيف اإلماـ لما ذيًكرى  الخمفاء هقصد الرأم الراجح ىك , كرٌبما(ٔ)

 الداللٌية , فكانا متمميف لممعنى الذم أراد اإلماـ رفع الستار عنو .  مف خفايا الحكاية ان كشفا كثير 

 ادــــشيــثالثا : االست     

يرل الببلغيكف أٌف التنكيو بذكر اسـ قائؿ النصَّ , ىك خارج مف باب االقتباس , كداخؿ في      

إلقامة الحجة  )) ثبات المعاني فيك يؤتى بوإكال تخفى أىمية االستشياد في باب االستشياد , 

                                                           
 . ْْٓ/ ُ:  مجمع األمثاؿ , أبك الفضؿ الميداني  (ُ
 .  ُْٓ: ( ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ِ
 . ََٓ, ابف ميثـ البحراني :  شرح نيج الببلغة( ّ
 . ٖٗ/ ُٗالخكئي :  حبيب اهلل( منياج البراعة , ْ
 .  ِّْ/ ْ:  السيد عباس المكسكم ( شرح نيج الببلغة , ٓ
 . ُِٗ/ ُٓشرح نيج الببلغة , ابف أبي الحديد : : ( ظ ٔ
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رغاـ الخصـ , حضكرو  شىيدى: فيك يدؿ عمى ))كىك في المغة مأخكذ مف ,  (ُ)((كقطع النزاع , كا 

عبلـ كًعمـً ك  أف تأتي بمعنى ثـ تؤكده بمعنى آخر يجرم مجرل  )), أٌما في االصطبلح ىك  (ِ)((ا 

اآليات القرآنية , )) , كيقع االستشياد في(ّ)((االستشياد عمى األكؿ كالحجة عمى صحتو

كما إلى كاألبيات الشعرية , كالخطب كالمقاالت كاألمثاؿ كاألقكاؿ المأثكرة النبكية ,  كاألحاديث

 (ْ)((ذلؾ مف شعر كنثر, كىكذا فإٌف االستشياد كممة ذات معنى أعـٌ مف معاني التمثيؿ كاالقتباس

, كاختمؼ الشاىد كتعدد بتعدد المجاالت التي يأتي بيا , كما ييمنا منيا ىك  (ْ)((كاالقتباس

يأتي بو أرباب ىذه الصناعة لبياف الجيد كالردمء مف المعاني أك ما الذم , الشاىد الببلغي 

, كيستمد الشاىد ( ٓ)حسف كاستقبح مف الصكر البيانية كمدل استحسانيا كاستقباحيا لدل المتمقي

فميما مف   صلى اهلل عليه وآله وسلّنأىميتو مف الشاىد نفسو إذا كاف مف كبلـ اهلل أك حديث النبٌي 

حية ما ليس لغيرىما مف الشكاىد , إذ يفتحاف أبكابان مف التجاذب كالتقارب بيف القدسية كالرك 

المتكمـ كالمتمقي , كذلؾ مف ناقؿ الشاىد كمكانتو التي تضفي سمة الفاعمية كالتقٌبؿ بيف طرفي 

 كاالستشياد ,كيعمؽ مف دالالتو  كىك بعد مٌما يزيد مف قكة النٌص كتماسكو ,,  (ٔ)الخطاب 

داخؿ النص  العمكم يمثؿ حمقة كصؿ محكمة تربط بيف أجزائو فيخرج نصٌّ محكـ األصكؿ , قكم 

ظاىرة بارزة في النصكص  ىك بعدك البناء تتعالؽ فيو المعاني كتترابط إلظيار فكرة صاحبو , 

ظاىرة  شيكعيا إاٌل إٌنيا بدت عمى الرغـ مفالسٌيما اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية , ك العمكية 
                                                           

 . ِٗ/ ٕ( نياية األرب في فنكف األدب , شياب الديف النكيرم : ُ
 . ُِِ/ ّ( مقاييس المغة , ابف فارس : ِ
 . ُْٔ/  ُ( كتاب الصناعتيف , أبك ىبلؿ العسكرم : ّ
 . ُٗ( معجـ االستشيادات , د, عمي القاسمي : ْ
, ص: َُِٔ,  ِٔاألثر , عدد  مة غريب ) بحث منشكر( , مج مسعكد, د.  كأىميتو االستشياد بالشعر( ظ: ٓ

 .ُّٗص: 
 . ِٖمعجـ االستشيادات , د . عمي القاسمي :  (ٔ



ََِ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
تجمى في أحدىما نٌصاف مف  , يفنادرة في نصكص الحكاية , فمـ يرد االستشياد إاٌل في مكضع

 )): مف الخمفاءغيره رٌدان عمى حكاية معاكية بشاف مفاضمتو مع  السالم( ) عليهالقرآف الكريـ ىك قكلو 

َنا اَل ـتُ ـَوَجاِىِميَّ َقْد ُسِمَع , ما َفإْسَلُمَنا ...  َوَزَعْمَت أنَّ َأْفَضَل النَّاِس ِفي اإلْسَلِم  ُفَلٌن َوُفَلنٌ 

َبْعُضُيْم اِم ـاْْلْرحَ  او َوُأولُ }و َقْوُلُو ُسْبَحاَنُو َوَتَعالىـا , َوىـُتْدَفُع , َوِكتَاُب اهلِل َيْجَمُع َلَنا َما َشذَّ َعنَّ 

 ذاـوُه َوىـِذيَن اتََّبعُ مَّ َأْوَلى النَّاِس بإبراِىيَم َلـ ِإنَّ }َوَقْوُلُو َتَعالى  ,(1){َأْوَلى ِببْعٍض ِفي ِكتَاِب اهللِ 

, َفَنْحُن َمرًَّة َأْوَلى باْلَقرَابِة , َوتَارًِة َأْولى ِبالطَّاَعِة (2){النَّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواهلُل َوليُّ اْلُمؤِمِنينَ 

))(3). 

, بشكؿ   عليهن السالمذكر اإلماـ فضائؿ أىؿ بيتو  , نمحظ الحكاية هفي كثيرو مف مكاضع ىذ     

متسمسؿ , تارة عمى نحك التفصيؿ , كتارة عمى نحك اإلجماؿ , كىذا التفصيؿ كاإلجماؿ تسكقو 

جاء الذم ربطو اإلماـ بنصيف مف القرآف , غايات , تصؿ قمتيا عند ىذا الجزء مف الحكاية , 

 _ اإلمامة ( .  بيما لبلستدالؿ عمى أمريف ىما : ) القرابة

عمى  ان ساقو شاىد(  اْْلْرَحاِم َبْعُضُيْم َأْوَلى ِببْعٍض ِفي ِكتَاِب اهللِ  او َوُأولُ ؿ )فالنٌص القرآنٌي األكٌ     

, فإذا كاف القرآف الكريـ جعؿ  (ْ)((منَّا النبيُّ  )) صدؽ ما اٌدعاه مف قربو مف النبي  حيف قاؿ :

لقربو  أكلي األرحاـ بعضيـ أكلى ببعضو , فيك إذان أكلى بالنبي  ؛ لككنو أخصَّ أكلي األرحاـ بو ,

 القياـ مقامو , ىذا مف جيًة إثبات القرابة .كعمى ىذا يككف األحؽَّ في  منو 

                                                           
 .  ٕٓ( سكرة األنفاؿ , آية : ُ
 .  ٖٔ( سكرة آؿ عمراف , آية : ِ
 .  ُٓٓ_ ُّٓ: ( ِٖ, ؾ )  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي (ّ
 ُْٓ( : ِٖنفسو , ؾ ) ( المصدر ْ



َُِ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
فنمحظ أٌف النٌص القرآني الذم جاء بو اإلماـ كشاىد إلثبات  ,أٌما مف جية إثبات اإلمامة     

ِذيَن اتََّبُعوُه َوىذا النَّبيُّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َواهلُل مَّ َأْوَلى النَّاِس بإبراِىيَم لَ  ِإنَّ ) حٌقيـ ىك قكلو تعالى : 

 الذيف رآف إٌف األكلى بإبراىيـ ىـ ( , ككجو االستدالؿ بالنص  القرآني أٌنو لٌما أقرَّ القَوليُّ اْلُمؤِمِنينَ 

كاف  ))أكلى بالنبي  ؛ ألٌنو  السالم عليه, فكاف , كال يككف اإلتٌباع إاٌل بعد التصديؽ كاإليماف اتبعكه 

, كأكؿ مف آمف بو كصٌدقو كأفضؿ مف أخذ  صلى اهلل عليه وآله وسلّنأقرب الخمؽ إلى إتٌباع رسكؿ اهلل 

, فجمع  (ُ)((منو الحكمة كفصؿ الخطاب , ككٌؿ مف كاف كذلؾ فيك أكلى بخبلفتو كالقياـ مقامو 

مرةن مف جية  صلى اهلل عليه وآله وسلّن ليـ القرآف الكريـ ما لـ يجمعو لغيرىـ , فكانكا األكلى بالنبيَّ 

 , كاألخرل مف جية الطاعة .القرابة 

يف العظيميف مف القرآف تشخص الغاية مف تسمسؿ تمؾ الفضائؿ , فعند ىذيف النصٌ     

طع , كالحجة التي ال فاالستشياد ىنا أٌدل ميمة جميمة , فقد كاف الدليؿ الدامغ , كالبرىاف القا

 يخضع ليا المتمقي فبل يقكل عمى تفنيدىا . ف, يردىا رادٌّ 

 

 خامسًا_ المذىب الكــَلمي        

ى فيو إٌف المنبع الذم ينتمي إليو ىذا الفف ىك عمـ البديع ؛ لكنَّنا ارتأينا دراستو ىنا لما تجمٌ        

  مىػػرٌد عػكية ؛ لمػبػاديث النَّ ػدالؿ بالنصكص القرآنية كاألحػفي االست  عليه السالملئلماـ كبيرة مف قدرة 

                                                           
 .  ِٕٓ/ ْ( شرح نيج الببلغة , ابف ميثـ البحراني : ُ



َِِ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
عؿ تمؾ النصكص داخؿ ا, فتف (ُ)الكريـمزاعـ الكثيريف كأبطاليا متتبعان في ذلؾ خطى القرآف 

 العمكم االستداللي كانت السبب في نقؿ ىذا الفف الكبلمي ىنا .  النٌص 

ظير المذىب الكبلمي في شكمو البسيط القائـ عمى أساس النقاش كاالختبلؼ في الرأم        

حتى بدأت ( ِ)كالرابعفي نياية القرف األكؿ كبداية القرف الثاني, كما أف نطؿَّ عمى القرف الثالث 

حجةن أف يكردى المتكمـ  ))تتشكؿ فيو الفرؽ كالمذاىب كتصبح ليا آراؤىا كأفكارىا, كالمقصكد منو 

, (ّ)((لما يدعيو عمى طريقة أىؿ الكبلـ , كىك أف تككف بعد التسميـ بالمقدمات مستمزمة لممطمكب

, كطريقة  (ْ)((عمماء أصكؿ الديف كسيٌمكا بذلؾ ؛ ألنيـ أكؿ مف تٌكمـ في كبلـ اهلل  ))كأىؿ الكبلـ 

المتكمميف ىي الطريقة الجدلية , كىذا يفترض كجكد قضية ما , المراد إثباتيا , كلئلثبات يحتاج 

المتكمـ إلى أدلة إقناع , تتسمسؿ تمؾ األدلة لمكصكؿ إلى المطمكب , كعمى ىذا يجب أف يككفى 

لمتكمـ ذا ثقافة عالية , حتى يتمكف مف إقناع المخاطىبيف الذيف يجب أف يككف عمى عمـو ا

كاف  فقد   صلى اهلل عليه وآله وسلّنبأحكاليـ كمستكياتيـ , كال نجدي ذلؾ إاٌل في صنك النبٌي األعظـ 

بعد كفاة النبٌي الباب الذم ييطرؽ لمسؤاؿ عف أم مسألة عممية أك دينية , فكاف  عليه السالماإلماـ 

يردُّ عمى أسئمة السائميف مف المسمميف كغيرىـ , كيبطؿ حجج مف يحتٌج بالبراىيف القاطعة كاألدلة 

ف تنكعت أساليبو ل في االستدالؿ فيذا التنكع مردَّه إلى مراعاتو لممستك  عليه السالم الدامغة , كا 

الفكرم كالثقافي كاالجتماعي لممخاطبيف , كقد كرد المذىب الكبلمي في الحكاية بأكثر مف 

                                                           
َعَمى  :}  َما اتََّخَذ اهلُل ِمن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُو ِمْن ِإلٍو ِإذًا لََّذَىَب ُكلُّ ِإَلٍو ِبَما َخَمَق َوَلَعََل َبْعُضُيم( كقكلو تعالى ُ

 .  ِِ. ظ : سكرة األنبياء , آية ُٗ, سكرة المؤمنكف , آية َبْعٍض{
 .ْٔ_ْٓ( مدخؿ إلى دراسة عمـ الكبلـ , د. حسف الشافعي : ِ
 .ُِّ( معجـ المصطمحات الببلغية , بدكم طبانة : ّ
 .َِّ( جكىر الكنز , ابف األثير الحمبي : ْ



َِّ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ المبحث الثٌاني / التفاعؿ النٌصي في الحكاية الفصؿ الثٌالث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 )عليهمكضع اختمفت طرقو في عرض القضية كالرٌد عمييا بحسب المكضكع , فٌمما جاء منو قكلو 

 ردان عمى حكاية مف أنكر كجكد الخالؽ :  السالم(

ٍة ِفيَما َلِف ُصَورِِىْم َصاِنٌع . َوَلْم َيْمجَ َلُيْم زَاِرٌع , َواَل اِلْختِ َزَعُموا َأنَُّيْم كالنََّباِت َما  ))     ُأوا ِإلى ُحجَّ

 ,  (1)((مْن َغْير َجانٍ  ْن َغْيِر َباٍن , َأْو ِجَناَيةٌ ا , َواَل َتْحِقيٍق ِلَما َأْوَعوا . َوَىْل َيُكوُن ِبَناٌء موْ ادَّعَ 

ىك  كاجب , فالممتنعال , ك ممكفكالى : ممتنع الكجكد , إلالمتكممكف ماىك مكجكد قٌسـ ي       

في كجكده إلى عٌمة إيجادو , أٌما الكاجب ىك  ان الممكف ما كاف محتاجك , إيجاد المعمكؿ بدكف عٌمة 

الحكاية فكبلـ المنكريف الكارد في ,  جلّ وعاللذاتو ال يطرأ عميو العدـ كىك اهلل  ان كاف مكجكد ما

, كما استٌدؿ , حيث أنكركا العٌمة الحقيقة في كجكدىـ كىك اهلل حكؿ مدار الممتنع العمكية , يدكر 

: عمى نكعيف األدلة في أثبات الخمؽ كما قيٌسمت , بو اإلماـ يدكر حكؿ مدار الممكف كالكاجب 

باألدٌلة الفمسفية , كاستدالؿ اإلماـ ىك  كاالستدالؿعمى كجكد اهلل باآلثار كالشكاىد ,  االستدالؿ

كىذه قاعدة ينطمؽ منيا , عممية الخمؽ كاإليجاد مف العدـ , مف النكع األكؿ حيث اتخذ مف 

واْلْرِض َواْخِتََلُف  َوِمْن آَياِتو َخْمُق الّسمواتِ  }القاعدة أشار إلييا القرآف الكريـ , في قكلو تعالى 

, كقد سار اإلماـ عمى نٌفس النيج القرآني في  (2){ْم ِإنَّ ِفي ذِلَك َْلَياٍت ِلْمَعاِلِميَن أَْلِسَنِتُكْم َوأَْلَواِنكُ 

 إثبات الخالؽ , فػفي قكلو : 

_ اختبلؼ صكرىـ , دليؿ قكم عمى كجكد خالؽ قدير , فيذا االختبلؼ الذم امتاز بو    

كتمييز بعضيـ عف بعض , فمك  بعضان اإلنساف دكف الحيكاف , لٌما احتاجكا إلى معرفة بعضيـ 

                                                           
 . ُّٔ: ( ُٖٓخ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 .ِِ( الرـك : آية ِ



َِْ 
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تٌدبركا في اختبلؼ صكرىـ كتبايف ألسنتيـ كتمايز أصكاتيـ , كتشابييـ في ككنيـ محبل لمحكادث 

مف مرض كصحة كشباب كىـر , كحياة كمكت , ألدرككا أٌف ىذا لـ يحدٍث اعتباطا كلـ يجيء 

ٌف كراءىه مٌدبر  ,  هِ َعَمى وُجُودِ  , و ِبُحُدوِث َخْمِقوِ  ِقوِ ِبُحُدوِث َخمْ  وِ عمى ِقَدمِ  ))دؿَّ  ان صدفة , كا 

, بيذا النظاـ المحكـ المتقف الصنع, فخمؽ اإلنساف كالككف  (ُ)(( وِباْشِتباِىِيم َعَمى َأْن ال َشَبَو لو

إلبطاؿ دعكل إنكار  عليه السالماإلماـ  بيا جاء فالحجة التي محاؿ أف يككف محض صدفة ,

( كىنا االستفياـ مْن َغْير َجانٍ  ْن َغْيِر َباٍن , َأْو ِجَناَيةٌ َيُكوُن ِبَناٌء مَوَىْل  )الخالؽ ىي قكلو :

دكف مف دكف كجكد بافو ليا , أك حدكث جناية مف قياـ بناية إذا امتنع ف عمى سبيؿ اإلنكار ,

 كجكد جافو أحدثيا , فكيؼ بيذا الككف ؟! 

كأاٌل فإٌف تسمسؿ العمؿ , ة حقيقية أكجدتو يفضي إلى عمٌ ,  الصنعفيذا النظاـ الككني الدقيؽ     

يؤالء المنكركف لك تدبركا كتفكركا في تمؾ اآلثار كالشكاىد الشاخصة , دكف عٌمة حقيقية باطؿ , ف

 لكصمكا إلى عٌمة الكجكد الحقيقية . 

ٌنما قد يتناكؿ أمكر       ال يقتصر االستدالؿ في المذىب الكبلمي عمى األمكر التكحيدية , كا 

محتجان عمى  )عليه السالم(, مثؿ قكؿ اإلماـ ( ِ)فرعية في الديف مثؿ األحكاـ كغيرىا مف المسائؿ

َفِمَم ُتَضم ُموَن ُت مْ َطأُت َوَضمَ فإْن َأَبْيُتْم ِإاّل أْن َتْزُعُموا َأنَّي أخْ  ))الخكارج حيت اتيمكه بالٌضبلؿ : 

َصمَّى _َوَقْد َعِمْمتُـْم َأنَّ َرُسوَل اهلل ... ِبَضَللي  _ وآلو وسمم صمَّى اهلُل َعَمْيوِ _َعامََّة ُأمَِّة ُمَحمٍَّد 

َوَقَتَل اْلَقاِتَل َأْىَمُو .ِو , ُثمَّ َورََّثُو َرَجَم الزَّاِنَي الُمْحَصَن , ُثمَّ َصمَّى َعَميْ  _وآلو وسمم اهلُل َعَمْيِو 

, ُثمَّ َقَسَم َعَمْيِيَما ِمَن اْلَفيِء ,  َد الزَّاِنَي َغْيَر الُمْحَصنِ َوَورََّث ِميرََاَثُو َأْىَمُو . َوَقَطَع السَّاِرَق َوَجمَ 

                                                           
 . ّٕٓ: ( ُٖٓخ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي (ُ
 . َّ: ما ىك عمـ الكبلـ , الشيخ عمي الرٌباني الكمبيكاني :  ( ظِ
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, َوَأَقاَم َحقَّ اهلِل ِفيِيْم , َوَلْم  , ِبُذُنوِبِيمْ  _َصمَّى اهلُل َعَمْيوِ  _َوَنَكَحا اْلُمْسِمَماِت , َفَأَخَذُىْم َرُسوُل اهلل

 . ( 1)((َيْمَنْعُيْم َسْيَمُيْم ِمَن اإلْسََلِم , َوَلْم ُيْخِرْج َأْسَماَءُىْم ِمْن َبْيِن َأْىِمِو 

ىك تطبيؽ لما في القرآف مف أحكاـ, بيد   صلى اهلل عليه وآله وسلّنعف النبي األعظـ ٌف ما صدر إً     

 ؟ السؤاؿ الذم قد يرد ىنا ىك : لماذا لـ يحتٌج اإلماـ مباشرة بالقرآف , كاحتٌج بفعؿ النبٌي أفن 

 :  ىكلعٌؿ مرجع ذلؾ        

دكف مف ٌف الطرؼ اآلخر مف النزاع ىـ مف الخكارج , كىـ ممف يأخذ بظاىر القرآف إ_      

أرتكب ذنبان فيك كافر عمى كجو اإلطبلؽ تٌدبر, إضافة لمعتقداتيـ الباطمة , فيـ يركف أٌف كؿَّ مف 

, كىذا ما دفعيـ إلى تكفير  ( ِ)كال يفرقكف بيف ذنب كآخر , بؿ يعٌدكف حتى الخطأ في الرأم كفر

 بلؿ .اإلماـ كاتيامو بالضٌ 

مف تطبيؽ ألحكاـ اهلل   صلى اهلل عليه وآله وسلّنبما صدر عف النبي   عليه السالمفاحتجاج اإلماـ      

السارؽ لسرقتو , كجمد الزاني غير يد مة بمعاقبة الزاني برجمو , كقتؿ القاتؿ لجرمو , كقطع المتمث

؛ ألف تطبيؽ تمؾ األحكاـ إٌنما يككف عمى مرأل نكره منكر كال يرده رادو المحصف , ىي مما ال ي

النبي لـ يخرٍجييـ  ارتكابيـ لتمؾ الذنكب فعمى الرغـ مفكمسمع مف الناس , ففعؿ النبٌي حجة , 

بدليؿ أٌنو كٌرثيـ ميراث أىميـ , كساكاىـ بالعطاء , كتزكجكا ف دائرة الديف كحظيرة المسمميف ,  م

 مف المسممات .

                                                           
 . ِْٓ_ ِْْ: ( ُِٕـ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 .ُٕٗاحمد عكض أبك الشباب : ( ظ : الخكارج تاريخيـ _فرقيـ_ عقائدىـ , د. ِ
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ر اهلل فعميو يككف كجو االستدالؿ ىك: لك كاف فعؿ )الزاني _السارؽ_ القاتؿ( ييعدُّ كفران ألم    

 وسلّن صلى اهلل عليه وآلهمف النبي األعظـ  اهلل , فميس ىناؾ مف ىك أحرصبقتميـ , كطبؽ النبٌي أمر 

 عمى تطبيؽ شرائع الديف كتعاليـ القرآف .

أٌنو أخطأ بقبكلو التحكيـ ,  فعمى فرض المحاؿمف فعؿ النبٌي دليبلن كحجةن ,  عليه السالمفاتخذ      

فيك ليس  ان الذم جٌركه إليو عنكة , فيذا ال يخرجو عف الديف , فما صدر منو لك أيعًتبر ذنب

, كعميو ال يصٌح بأم حاؿ مف  صلى اهلل عليه وآله وسلّن بمستكل تمؾ الذنكب التي عاقب عمييا النبيٌ 

 األحكاؿ تكفيره كتٌضميمو .

ُلوَن : َتقُـو َوَلَقْد َبَمَغني َأّنُكْم ))  ان عمى حكاية مف اتيمو بالكذب :ردٌ  )عليه السالم(نظيره قكلو       

ُل َمْن آَمَن ِبِو ! َأْم َعَمى ى ! َفَعمَ َقاَتَمُكُم اهلُل َتَعالَ َعميٌّ َيْكِذُب ,  ى َمْن َأْكِذُب ؟ َأَعَمى اهلِل ؟ َفَأنا َأوَّ

ُل َمْن َصدََّق بو َنِبي وِ   . ُ))(( ؟ َفَأنا َأوَّ

في ىذا النص  عف سابقو , ففي النٌص السابؽ كاف  عليه السالماختمفت طريقة استدالؿ اإلماـ      

لكبلـ مكٌجو لمخكارج , أٌما في النٌص الذم بيف أيدينا فيك مكجو لممنافقيف , كىـ أشٌد خطراى مف ا

ٌبر عنيـ القرآف الكريـ بالعدك , في قكلو تعالى : ما ييظيركنو مف خديعة كمكر فقد عالخكارج , ل

, فبطبيعة الحاؿ تختمؼ طريقة االستدالؿ باختبلؼ المخاطب ,  (2){ُىُم ااْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُىْم  }

ٌف المنافقيف كانكا أكأيضا باختبلؼ المكضكع , الذم يضرب في صميـ اإليماف , فمجمؿ القضية 

يمكف اإلماـ بالكذب , بسبب ما كاف يخبرىـ عنو مف أمكر غيبٌية , كاف بعضيـ ال يعقميا , يتٌ 

أم قاؿ ) أكؿ مف آمف كليس  البدء بذكر اإليماف دكف اإلسبلـ ؛لذلؾ نمحظ في استدالؿ اإلماـ 
                                                           

 . ُِٓ( : َٕـ ) ,  ) عليه السالم(نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ُ
 . ْ( سكرة المنافقكف , آية ِ
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ليس بالضركرة مف أسمـ ( ؛ ألف اإليماف أعمى مرتبة مف اإلسبلـ , قد يككف المرء مسممان , كلكف 

نَّا اُب آمَ اْْلَْعرَ  َقاَلتِ  }مرتبة اإليماف ؛ لذا فرؽ القرآف الكريـ بينيما , في قكلو تعالى :  أف يصؿ

, فاإليماف ما انعقد عميو ( ُ){ ُقُموِبُكمْ  يُقوُلوا َأْسَمْمَنا َوَلمَّا َيْدُخِل اإِليَماُن فِ  نلَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلكِ ُقْل 

يرادىا مع لفظ الجبللة يستمـز زيادة تككيد , فيك أكؿ مف آمف بآلو  القمب كعممت بو الجكارح , كا 

مسألة  يجعؿضخة لمبدأ تعدد اآللية , مما كاحد, في كقت كانت الناس تقكدىا عقمية جاىمية را

أكؿ  عليه السالم, كمع ىذا الحاؿ مف االنقياد األعمى , كاف أمره صعب  , كجكد آلو كاحدتقبميـ 

, الذم تيعدُّ مسألة تصديقو المرحمة األكلى  اهلل عليه وآله وسلّن صلىمف آمف بما جاء بو النبيُّ األعظـ 

, فبدأ بذكر أعمى سمطتيف ىما ) اهلل _ النبي( , بفارؽ إٌف األكلى  وجلّعزّ كاألساسية لمكصكؿ هلل 

َوَما آتاُكُم  } التفكيضتمثؿ سمطة عمى نحك مف االستقبلؿ كالييمنة المطمقة , كالثانية عمى نحك 

ؽ , فكيؼ فإذا كاف أكؿ مف آمف , كأكؿ  مف صدٌ  , (2){الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا 

مع ىذا اإليماف يصدر منو الكذب , كلك جاز صدكره منو , لكاف أكؿ األمر كاألرض مممكءة 

 .  ما زعمكا كفر , كىذا ما يبطؿ 

داخؿ نصكص الحكاية  التفاعؿ النصيٌ  كسائؿتعدد  نخمص مف كؿ  ما ذيكر إلى أٌف  إذان       

, كتأثيران  ل, كمنحيا قكة كبر  يابشكؿ فاعؿ في إضفاء مزيد مف الثراء المعنكم ل أسيـالعمكية , 

كتكظيؼ تماسكان كترابطان أكثر ,  حكاية كجاء بعضيا كدليؿ كبرىاف , منح ال أقكل عمى المتمقي ,

 منيا .  اتي تحقيؽ الغايات المرجك اإلماـ بأىميتيا كأثرىا ف عمى عمـدليؿ ك ى, كٌمياتمؾ الكسائؿ 

                                                           
 .  ُْ( سكرة الحجرات , آية ُ
 .  ٕ( سكرة الحشر , آية : ِ



 

 

 

 

 

 

  الخاتمة والنتائج  

 



202 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة والنتائج 

 
 

  الخاتمة      

 يا, خرج البحث بمجموعة من النتائج نعرضبعد الرحمة العممية في آفاق الحكاية العموية ,     

 اآلتي  :  عمى النحو

المكتوبة , التي الشفاىية , و :  نوعان من الحكايةالعموية , الحكائية في النصوص  ظير_ أوال 

 وقفت خمف كان ليا المجال األوسع , والميدان األرحب , والظيور األكثر , من نظيرتيا , وقد

غايات افيامية , و غايات كشفّية ؛ أي الكشف عن الحقائق , أىداف وغايات منيا :  الحكايتين

بالغية , وتوجييية   التربوي,  يسموب االستداللاأل , توسل اإلمام لعرضيا بأساليب عدة منيا :وا 

آخران من  , فتمخض عنيما نوعان غيرىا, و ي األسموب التنبؤ ,  واإلرشادي , التذكيري والوعظي

 . والحكاية الموجزة  المفّصمةالحكاية ىما: الحكاية 

, مساحة كبيرة جدًا ؛ لذلك كانت وسائل تشّكميا كثيرة ومتنوعة فصمة _ شغمت الحكاية المثانيا 

, ومرجع ذلك , التي تجمت بأساليب متعددة  لطويمةلمجممة ا التركيبيالبناء و  , وعناصر طناباإل

شغمت مساحة أقل ؛ لذلك عوامل  وجزة فقدالحكاية الم, أّما يعود إلى الموقف وطبيعة الموضوع 

 .   فصمةتشكيميا أقل من الحكاية الم

ثالثا : ظير االستفيام داخل الحكاية كأسموب من أساليب بناء الجممة الطويمة , عمى الرغم من  

أّنو من أساليب بناء الجممة القصيرة , لكّن اإلمام وّظفو توظيفًا سمح بمّد الجممة لمساحة ساعدت 

 عمى بسط المعاني . 

وسائل من  ميمةوسيمة , عموية وسائل التنوع البياني التي تجمت في الحكاية المّثمت _ رابعا

, , ومرجع ىذا التنوع إلى المعاني التي يعرضيا اإلمام بشكل مختمف في كلِّ مرٍة إليجاز فييا ا
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السّيما إذا كانت المعاني مكررة ؛ لذا التمون ينأى بيا بعيدا عن التكرار المنفر , الذي تستثقمو و 

معاني صفة التجدد والحيوية الباعثة عمى الأّن ذلك التمون والتنوع منح و الّنفس وتمّجو األسماع , 

استمزم , التي يحمميا المتكمم طبيعة األفكار كذلك  لدى المتمقي . يالنشاط الذىني والتقّبل النفس

 ييا غيره . فكّل أساس من أسس عمم البيان ينيض بميمة يؤدييا قد ال يؤدىذا التنوع , 

من قدرة عمى  الما ليشّكمت الصورة الكنائية المتوارية األساس في الحكاية العموية ,  _خامساً 

أساليب عرضيا تنوع  عن طريقالمعاني في أقل لفظ , فيي تمثل أعمى مراتب اإليجاز ,  إيجاز

الوسائط والسياق , ب التصوير, أو  أكثر حضورًا كان , الذي  المكنى عنومابين التصوير ب, 

ناية عن الصفة بشكل أكبر من الكناية بالموصوف وىي بعد أكثر تجميا من الكناية وجاءت الك

 . التي قّل مجيئيا في الحكاية العموية , بالنسبة 

فكان ليا عميو الصورة الحكائية ,  ُبنيتاألساس الثاني الذي  مثمت الصورة االستعارية_ سادساً 

 مكنية ,تمك الصورة بشكل كبير في االستعارة الت ر وتبمو أثرىا البين عمى نحو أقل من الكناية , 

 .ر من غيرىا من أنواع االستعارات شغمت مساحة أكب التي 

 ال إنّ إجاء التشبيو ليشكل المظير البياني األقل ظيورًا في الحكاية العموية , وبرغم قمتو _ بعاً سا

ه الفاعل في نقل و أثر رج في عرض الصور التشبييية بحسب ما اقتضاه الحال , فكان لاإلمام تدّ 

 المعاني وبيانيا . 

االشتقاقي منو لما لو الجناس السّيما و , تجمت أكثر الوسائل التنغيمية ظيورا في الجناس _ ثامناً 

. بينما شغمت األنواع األخرى من الجناس مساحة من قدرة عمى التوكيد إضافة إلى جرسو القوي 



210 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخاتمة والنتائج 

 
 

تراجعًا ممحوظَا  شيد لكّنوو  , ميمةالتنغيمية ال ائلوسال أّنو من عمى الرغم منالسجع أّما  . أقل

 .  شيوع الحكاية المكتوبة بسبب ؛في النصوص الحكائية العموية 

باالقتباس القرآني الذي مّثل الظاىرة األكبر  التفاعل النّصي داخل الحكاية العموية ,_ تجمى تاسعاً 

من رغم عمى الجزءًا أقل في النصوص الحكائية , لكّنيا التي شغمت , ثم األحاديث النبوية , 

 لمنص العموي الذي وردت فيو . ذلك أضفت مزيدًا من القوة 

 لألول شمل التضمين الشعري والمثل , وقد كان وقد  في الحكاية العمويةالتضمين وقع _ عاشراً 

االستشياد شّكل و الحكاية ,  منمواضع  ة في أربعالذي لم يرد إالّ  باألخيرالمجال الرحب قياسًا 

المذىب الكالمي  يغايروىو بذلك ال الستدالل واإلثبات ا فيمن وسائل التفاعل النّصي ,  وسيمة

ثبات مسألة عقدية أو حكم من األحكام , وكان لو إأّنو من فنون البديع , في من رغم , عمى ال

 ميدان كبير وفسيح في النصوص الحكائية العموية . 

  



 
 في نهج ةالحكايمسـرد 

 لبالغة ا        
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 مسرد الحكاية في نهج البالغة 
 

 
 الشــــــاهــــــــد

  
 الصفحة        

 
 الموضع الذي ورد فيه  

 
 . .. ((أقل يقولوا : حرص عمى الممك ._ )) فإن 2
 
  ...((بايع بيده  ولم يبايع بقمبو ._ )) يزعم أّنو قد 3
 
ّني واهلل ألظنَّ ُنبئت بسرًا قد أطّ  ))_ 4 مع اليمن , وا 
...)) . 
  ...((ني أّن الرجل منيم كان يدخل عمى._ )) بمغ5
  . _ )) تقولون في المجالس : كيت وكيت ...((6
._ )) ىؤالء يقولون : ال إمرة ...((   7  
 ((_ )) أّما قولكم : أكل ذلك كراىية في الموت ...8
. _ )) بمغني أّنكم تقولون: عميٌّ يكذب ...(( 9  
_ )) أتزعم أّنك تيدي إلى الساعة التي من :

    . سار...(( 
. _ ))يزعم ألىل الّشام أّن فيَّ دعابة ...((21  
_ )) يقول: أقف عن الشبيات, وفييا وقع ...((22  
._ )) حتى يظّن الظانُّ أّن الدنيا معقولة ...(( 23  
._ )) إّن الذي ُأنبئكم بو عن النبي األمّي ...((24  
وأّما قولكم لم جعمت بينك وبينيم أجال...((_ )) 25  
_ )) فإن أبيتيم ِإال أن تزعموا أّني أخطأت ...((26  
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)) تقولون: البيعة البيعة, قبضت كفي    _27
.فبسطتموىا...((      

.أين الذين زعموا أّنيم الراسخون ...((  _ ))28   
_ )) يّدعي بزعمو أّنو يرجو اهلل , كذب 29

.والعظيم...((   
._ )) يقال : يقتل في ىذه األّمة إمام ...(( :2  
_ )) قال قائل : إّنك يابن أبي طالب عمى ىذا 31
.مر لحريص ...(( ألا  

._ )) زعموا أّنيم كالنبات ما ليم زارٌع ...((32  
_ )) فقال : أال تعجبون من ىذان يشرطان لي 33

.... ((  دوام الممك   
_ ))فقال القوم كّميم : ساحر كذاب ...(( .34  
فيقول : أنا أعمم بنفسي مني ...(( . _ )) 35  
_ )) يقول : أنا سمعتو رسول اهلل)ص( ...(( . 36  
أن تأخذه ...(( . _ )) وقالوا : أال إّن في الحق  37  
._ )) لقاات : ذىبوا في األرض ضالاًل ...(( 38  
( .نواضر ...(_ )) فقالوا : كمحت الوجوه الّ  39  
._ )) فقال : ال ذا و ال ذاك ...(( :3  
._ )) يقول :إّنيا فتنة فقّطعوا أوتاركم ...(( 41  
_ )) بمغني أّنك ابتعت دارًا بثمانين دينارًا ...((.42  
.  _ )) وزعمت أّنك جئت ثائرًا ...(( 43  
وأّما قولك إن الحرب أكمت العرب ...(( . _ )) 44  
.  _ )) بمغني تنمرك لبني تميم ....(( 45  
فإّن دىاقين أىل بمدك شكوا...((. ,_ )) أّما بعد46  
فقد أتاني كتابك تذكر فيو ...((. ,_ )) أّما بعد 47  
فإّن عيني عمى المغرب كتب إلّي  _ )) أّما بعد,48

 يعممني أّنو وجو ناٌس...(( . 
_ )) بمغني أّنك جردت األرض . فأخذت ما 49

 تحت قدميك ...(( .
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)) بمغني عنك أمٌر أن كنت فعمتو فقد _ :4
سخطت ربك ... بمغني أّنك تقسم فيء ...(( .  أ  

_ )) وقد عرفت أّن معاوية يستزلُّ لـّبك ...(( . 51  
_ )) بمغني أّن رجاًل من أىل البصرة دعاك إلى 52

. مأدبة ...((   
.  _ )) وقد زعمتما أني قتمت عثمان ...((55  
  _ )) وذكرت أني قتمت طمحة والزبير ...(( . 56
_ )) بمغني أّن رجااًل من قبمك  يتسممون إلى 57
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 جدول إحصائي باأللوان البالغية الواردة في الحكاية                     

 
 المون البالغي      

 

 
        عدد مرات مجيئه في 

 الحكاية

 
 الموضع الذي ورد فيه                  

 
 االعتراض   

 
12 

م: , 23/131م: , 42/32, خ: 42/31خ:  
, م: 424/ 142, م: 141/432م: , 33/121

خ: , 122/331م : , 444/ 111خ : , 142/421
, ك : 22/222, ك: 112/ 21, ك: 212/ 144
 , 112/ 12, ك : 213/ 43

 
 التذييل       

 
3 

                        
 432/ 141م:  ,  12/113, ك:  224/ 32ك:    

 
 اإليضاح بعد اإليهام 

 
3 

 
/ 23, ك 421_ 422/ 142, م  232/ 3ك:   

221  
  التكميل أو االحتراس 

4 
 
  432/ 141,  م/ 212/ 43ك:         

 
 اإليغال     
 

 
4 

 
  214/  443, م  143/ 111ك :         

 
 ذكر الخاص بعد العام 

 
4 

 
  424/ 132,  ك :  213/ 43ك :         

  
 ذكر العام بعد الخاص 

 
1 

  
  34_31/  42خ                  

 
 التوشيع       

 
1 

 
 422_  422/ 42م               

,م: 23/131, م: 21/142, م: 22/112م:  2           االستفهام بالهمزة  
 . 334/ 144, خ: 141/432

  32/  42خ :                 1 االستفهام ب ) هل ( 
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 االستفهام ب ) أي( 
 

1 
 

  41/ 44خ :                  

 
 االستفهام ب ) ما ( 

 

 
4 

 
 .213/ 144, خ: 41/  44خ :         

 االستفهام بـ ) متى( 
 

 212/  43ك :                  1

  412/  122خ :                   1 االستفهام بـ ) أين ( 

   
 التشبيه البميغ    

 
3 

 
 224/ 22, ك :  41/  44, خ :  14/  2م :  

 
 التشبيه التمثيمي   

 
3 

 
  221/  22, ك  112/ 12, ك  214/ 43ك : 

 
 االستعارة المكنية 

 
2 

 
/  441, م :  221/ 33, ك :  212/  43خ:  

  241/  12, ك :  223_  221
 
 االستعارة التصريحية  

 
2 

 
,  143/ 111, خ  221/ 33, ك:  113/ 12ك : 
  122/ 31خ : 

 . 244/ 14, ك : 412/ 122, خ 243/ 13ك :  3           االستعارة الترشيحية 
 

 الكناية عن الصفة
 
3 

 
, خ : 221/ 23, ك : 222/ 21, ك:  42/31خ: 

, م / 222/ 431, خ : 223/ 412, م: 342/ 124
 .422 _422/ 142, م :  432/ 141

 
 

 كناية عن الموصوف   
 

   4   
 
 .  143/ 111, خ :  2 21_ 213/  43ك :   

 
 كناية النسبة    

 
1 

 
 . 412/  122خ :               
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 كناية التعريض 

 
4 

 
 12/241, ك :  112/ 22م :         

  كناية اإلشارة  
3 

  
 .212_ 213/ 43, ك : 21/142, م:  2/14م:    

 كناية الرمز   
  

4  
 

 . 423/ 142, م :  112/ 12ك :         
      

, م: 121/ 33, م : 41/ 31, م: 14/ 2م:   2 الجناس االشتقاقي  
112/311 . 

الجناس المضارع 
 والالحق 

 

4 
3 

 . 432/ 141, م: 121/242ك:    
 .143/ 111, خ: 112/ 21, ك: 424/ 142م : 

 
 الجناس الناقص

 

 
3 

 
  124/342, خ : 432/ 141, م : 32/224ك:   

 
 الجناس التصحيف 

 
4 

 
 .212/ 144, خ : 311/ 131خ :       

 طباق الفعل 
 

  131/ 23. م :  112/ 22, م : 14/ 2م :  3

  112/  21, ك : 422/ 142م :       4 طباق االسم 

  113_ 112/ 12ك :            1 طباق الحرف 

 النصياالقتباس 
 المباشر

, م : 241/ 12, ك: 221/ 22, ك: 21/112ك:    2
22 /112  , 

االقتباس النصي أو 
 المباشر

 211/ 43, ك : 232/  3, ك: 142/ 21م:  3
_212  . 
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االقتباس من 
 الحديث النبوي

 

 .121/ 33, م : 412/ 122, خ :  432/ 141م :  3

 
 تضمين بيت الشعر

 

 
 4 

 
 221/ 22, ك :  31/ 42خ :

 
 تضمين شطر البيت

 
1 

 
 .212_ 212/  43ك : 

 
 تضمين المثل

 

 
4 

 
 .213/  43, ك :  41/ 44خ: 

 
 االستشهاد

 
1 

 
 . 212/  43ك : 

 



 
 

 والمراجع المصادر
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 أوال : المصادر والمراجع          

    القرآن الكريم .        

  اإلتقان في عموم القرآن , عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت

ه( , تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم , الييئة المصرية العامة لمكتاب , 111

1191  . 

  األثر القرآني في نيج البالغة دراسة في الشكل والمضمون , د. عباس عمي حسين

 . 8118,  لبنان , دار الرافدينالفحام , 

  : األدب وفنونو دراسة ونقد , عز الدين إسماعيل , دار الفكر العربي , القاىرة , ط

 م . 8114ىـ _ 1141,  1

  األساليب اإلنشائية في النحو العربي, عبد السالم ىارون , مكتبة الخانجي , القاىرة

 .  8111,  5,  ط :  

 ح عبيد درانة , مطبعة أساليب القصر في القرآن الكريم وأسرارىا البالغية, د. صبا

 .  1121_ 1111,  1األمانة , مصر , ط : 

  , االستعارة , تيرن ىوكس , ترجمة عمرو زكريا عبد اهلل , مراجعة محمد بريري

 .  8111,  1المركز القومي لمترجمة , القاىرة , ط: 

 ي االستعارة الحية , بول ريكور , ترجمة د. محمد الولي , مراجعة وتقديم جورج زينات

 . 1111,  1, دار الكتاب الجديد , بيروت_ لبنان , ط: 

  االستعارة القرآنية في ظل النظرية العرفانية , د. عطية سممان احمد , األكاديمية

 .  8111,  1الحديثة لمكتاب الجامعي , القاىرة _ مصر , ط : 
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  , عّمان _ االستعارة في النقد األدبي الحديث , يوسف أبو العدوس , األىمية لمنشر

 . 1119.  1األردن , ط: 

 ه( 191)تالبالغة , عبد القاىر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  أسرار ,

 . 1111,  1تعميق محمود محمد شاكر ,  دار المدني , جدة , ط : 

  األسس الجمالية لإليقاع في العصر العباسي , د. ابتسام حمدان  , دار القمم العربي

 . 1119,  1, حمب , ط : 

  .  ) األصوات المغوية , إبراىيم أنيس , مكتبة نيضة مصر , مصر , ) د.ت 

  : 11أصول النقد األدبي , احمد الشايب , مكتبة النيضة المصرية , القاىرة , ط  ,

1111 . 

 , ابن الّسراج  أبو بكر بن السرّي بن سيل النحوي المعروف بـ األصول في النحو (

 .  8111, 1تحقيق محمد عثمان , مكتبة الثقافة الدينية , ط :  ه( ,411)ت (

  : إعراب الجمل وأشباه الجمل , د. فخر الدين قباوة , دار القمم العربي , حمب , ط

5  ,1121   . 

  إعراب نيج البالغة وبيان معانيو , الدكتور زىير غازي زاىد , إصدار وحدة

 .  8111, 1جامعة , النجف , ط : الدراسات والبحوث , الكمية اإلسالمية ال

  , االقتباس من القرآن الكريم في الشعر العربي , عبد اليادي الفكيكي , دار النمير

 . 1111,  1سوريا , ط : 

  االقتباس والتضمين في نيج البالغة دراسة أسموبية  , د . كاظم عبد فريح الموسوي

 .  8111, )د.م( , 
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 الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن احمد  اإليضاح في عموم البالغة , جالل

, وضع حواشيو إبراىيم شمس الدين , دار الكتب ه( 941)ت بن محمد القزويني

 .8114,  1العممية , بيروت_ لبنان , ط : 

  العالمة محمد باقر المجمسي , الجامعة لدرر أخبار األئمة األطياربحار األنوار ,

 . 8111ه_ 1184, 1بنان , ط : دار التعارف لممطبوعات , بيروت_ ل

 شرحو وحققو عرفان مطرجي ه( 111ت )بن المعتز عبد اهلل البديع , أبو العباس ,

 . 8118,  1, مؤسسة الكتب الثقافية , ط : 

  البرىان في عموم القرآن , أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن عبد اهلل بيادر الزركشي

 1يم , دار إحياء الكتب العربية , ط : ه ( , تحقيق محمد أبو الفضل إبراى911)ت

 ,1159 . 

  . البرىان في وجوه البيان , أبو إسحاق بن إبراىيم  بن وىب الكاتب , تحقيق د

 .  1111حفني محمد شرف , مكتبة الشباب , القاىرة , دار الرسالة , 

  , بغية اإليضاح في تمخيص المفتاح , عبد المتعال الصعيدي , مكتبة اآلداب

 , ) د. ط( . 1111رة , القاى

  _ البالغة العربية , عبد الرحمن بن حسن حبّنكة الميداني الدمشقي , دار القمم

 . 1111, 1دمشق , دار الشامية _ بيروت , ط : 

  _ بالغة النيج في نيج البالغة , د. عباس عمي الفحام , دار الرضوان , عّمان

 . 8111, 1األردن , ط : 
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  , محمد عبد المطمب  , مكتبة لبنان ناشرون , بيروت _ لبنان , البالغة واألسموبية

 . 1111,  1ط : 

  , بناء الصورة في البيان العربي , كامل حسن البصير , المجمع العممي العراقي

 , )د. ط( .  1129

 دار ومكتبة  ه(855)ت  البيان والتبيين , عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ,

 ه . 1184اليالل _ بيروت ,

  تاج العروس من جواىر القاموس , محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الممقب

 بالمرتضى الزبيدي , تحقيق . مجموعة من المحققين , دار اليداية , ) د.ت ( . س

  ه( , مكتبة 891تأويل مشكل القرآن , أبو محمد عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة ) ت

 س . 1194,  4دار التراث , القاىرة , ط : 

  , تحقيق د. احمد مطموب و د. ه( 151)ت بن الزممكانيالالتبيان في عمم البيان ,

 .  1111خديجة الحديثي , مطبعة العاني , بغداد , 

  عبد العظيم بن الواحد , في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنتحرير التحبير

,  د. حفني محمد شرف :,  تحقيق ىـ(151بن ظافر ابن أبي اإلصبع العدواني )ت

 . (  ,)د.ت لجنة إحياء التراث اإلسالمي

  , محمد بن يوسف بن عمي بن سعيد, شمس الدين الكرماني تحقيق الفوائد الغياثية

مكتبة العموم ,  د. عمي بن دخيل اهلل بن عجيان العوفي, تحقيق  ىـ( 921)ت

 .  ىـ 1181,  1ط: ,  والحكم, السعودية
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 أحداث المغة , محمود عكاشة , دار النشر لمجامعات ,  تحميل الخطاب في ضوء

 . 8111,  1القاىرة , ط : 

  التصوير البياني دراسة تحميمية لمسائل البيان ,  محمد محمد أبو موسى , مكتبة

 . 1114,  4وىبة , القاىرة . ط : 

 الفحام , مؤسسة  طب اإلمام عمي )ع( , د. عباس عميالتصوير الفني في خ

 م.  8118ه_ 1144,  1, ط :  , عّمان _ األردن  قافيةالصادق الث

  , ه( , دار 211عمي بن محمد الشريف الجرجاني )ت العالمة الفاضل التعريفات

 .  1124,  1الكتب العممية بيروت_ لبنان , ط : 

  التفسير الكبير , أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الممقب

,  4ه( , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط 111بخر الدين الرازي ) ت

 ه . 1181

  تقنيات السرد بين النظرية والتطبيق , الدكتورة آمنة يوسف , المؤسسة العربية

 .  8115,  4لمدراسات , بيروت _ لبنان , ط : 

  التمخيص في عموم البالغة , جالل الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني

,  1, ضبطو وشرحو عبد الرحمن البرقوقي , دار الفكر العربي , ط : ه( 941)ت

1111  . 

  التناص التراثي في الشعر العربي المعاصر , عصام حفظ اهلل واصل , دار غيداء

 م .8111ه _ 1141,  1لمطابعة والنشر , ط : 

  , التناص في الشعر العربي الحديث , حصة البادي  , دار كنوز المعرفة العممية

 .  8111,  1عّمان _ األردن , ط : 
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 ه( , تحقيق محمد عوض 491تيذيب المغة , محمد بن احمد األزىري اليروي )ت

 .  8111,  1مرعب , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ط : 

  الكبير في صناعة المنظوم من الكالم والمنثور, ضياء الدين ابن األثير الجامع

 ه . 1495ه( , تحقيق مصطفى جواد , مطبعة المجمع العممي , 149)ت

  جدلية الخفاء والتجمي دراسات بنيوية في الشعر, كمال أبو ديب  , دار العمم

 . 1191,  1الماليين , بيروت _ لبنان , ط : 

 تيا في البحث البالغي عند العرب , ماىر ميدي ىالل , دار جرس األلفاظ ودالل

 الرشيد لمنشر , بغداد _ العراق , ) د.ت (  . 

  , الجممة العربية تأليفيا وأقساميا , الدكتور فاضل صالح السامرائي  , دار الفكر

 . 8119,  8عّمان _ األردن , ط : 

  ه( , دار 415العسكري )ت الحسن بن عبد اهلل بن سيلجميرة األمثال , أبو ىالل

 . 1122,  1الكتب العممية , بيروت _ لبنان , ط : 

  ه( , تحقيق : رمزي 481جميرة المغة , أبو محمد بن الحسين بد دريد األزدي ) ت

 م . 1129,  1منير بعمبكي , دار العمم لمماليين , بيروت , ط : 

 الجوائب ,  جنان الجناس في عمم البديع . صالح الدين الصفدي , مطبعة

 ه . 1811,  1قسطنطينية , ط 

 تحقيق  ه(911) تالجنى الداني في حروف المعاني , الحسن بن قاسم المرادي ,

فخر الدين قباوة و محمد نديم فاضل , دار الكتب العممية , بيروت _ لبنان , ط : 

 م .  1118ه _ 1114,  1
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  , نجم الدين احمد بن جوىر الكنز تمخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة

ه( , تحقيق محمد زغمول سالم , دار المعارف 949إسماعيل ابن األثير الحمبي )ت

 , اإلسكندرية _ مصر,) د.ت (   . 

  اسخون , حسن الصياغة في فنون البالغة , األستاذ ىارون عبد الرزاق , مركز الر

 .  8112,  1الكويت , ط : 

  الخبر في األدب العربي دراسة في السرّدية العربية , محمد القاضي , دار الغرب

 م . 1112ىـ _ 1111,  1اإلسالمي , تونس , ط: 

  تقي الدين أبو بكر بن عمي بن عبد اهلل بن حجة خزانة األدب وغاية األرب ,

دار ومكتبة اليالل_بيروت , ط : ,  عصام شقيوتحقيق ,  ىـ(249الحموي )ت 

  .  8111خيرة , األ

  تحقيق محمد عمي النّجار ه( 418)تالخصائص , أبو الفتح بن عثمان بن جني ,

 , دار الكتب المصرية  , ) د.ت (  . 

  : 1خصائص التراكيب , د. محمد محمد أبو موسى , مكتبة وىبة _ القاىرة , ط  ,

1111  . 

  , خطاب الحكاية بحث في النيج , جيرار جنيت , ترجمة محمد معتصم وآخرون

 .  1119,  8الييئة العامة لممطابع األميرية ,) د. م( ,  ط 

 حسين عبد ال,  يميةوأنماطو ومستوياتو دراسة تحم الخطاب في نيج البالغة بنيتو

 .  8111,  1العمري , دار الكتب العممية , بيروت_ لبنان , ط : 

  الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية  , عبد اهلل محمد الغذامي , الييئة

 .1112,  1العامة المصرية لمكتاب , اإلسكندرية _ مصر , ط : 



885 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  الخوارج تاريخيم _فرقيم_ عقائدىم , د. احمد عوض أبو الشباب , دار الكتب

 .  8115,  1العممية , بيروت_ لبنان , ط : 

 1122,  1المعارف , )د.م( , ط :  اإلبداع , الحسين الحايل , مكتبة الخيال أداة. 

 ه( شرحو وعمق عميو ووضع 191دالئل اإلعجاز , عبد القاىر الجرجاني )ت

 .  8111فيارسو د. محمد التنجي , دار الكتاب العربي , بيروت _ لبنان , 

 لشنقيطي , الدار ديوان اليذليين , الشعراء اليذليون , جمع وتحقيق محمد محمود ا

 .  1115القومية لمطباعة والنشر , القاىرة _ مصر , 

  سر الفصاحة , أبو محمد بن عبد اهلل بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي

 . 1128,  1ه(  , دار الكتب العممية , بيروت _ لبنان , ط : 111)ت

 انة , دار طبعمال األدبية وتقميدىا, بدوي السرقات األدبية دراسة في ابتكار األ

 نيضة مصر , القاىرة , ) د.ت (  .   

  ( ه_ 912سير أعالم النبالء اإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي

ه_ 1111,  1م( , حققو وخرج أحاديثو وعّمق عميو شعيب األرنؤوط , ط: 1491

 م. 1128ه_ 1118,  8م, ط: 1121

 محمد بن عيسى , نور الدين  عمي بن,  شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك

,  1ط : ,   دار الكتب العممية بيروت_ لبنان,  ىـ(111األشموني الشافعي )ت 

 م .1112ىـ_ 1111

  شرح الرضي عمى الكافية , محمد بن الحسن الرضي اإلستراباذي , نجم الدين

ه( , تصحيح وتعميق , يوسف حسن عمر , منشورات جامعة قاريونس , 121)ت

 . 1111, 8بنغازي , ط
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  شرح الكافية البديعية في عموم البالغة , صفي الدين عبد العزيز بن سرايا ين عمي

ه ( , تحقيق د. نسيب نشاوي , دار صادر , بيروت_ 951_199)ت  السنبسي ,

 .  1128,  1لبنان , ط : 

 ه( , قدم 184شرح المفصل لمزمخشري , يعيش بن عمي بن يعيش الموصمي ) ت

فيارسو , د. إميل بديع يعقوب , دار الكتب العممية , بيروت _ لو ووضع ىوامشو و 

 . 8111,  1لبنان , ط : 

  , أحمد بن عمي بن أحمد الفزاري القمقشندي صبح األعشى في صناعة اإلنشاء

 , دار الكتب العممية , بيروت _ لبنان , ) د.ت (  .  ه(281)ت

  الصحاح تاج المغة وصحاح العربية , أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوىري الفارابي

ه( , تحقيق احمد عبد الغفور عطار , دار اعمم لمماليين , بيروت , ط : 414)ت 

 م . 1129ه _ 1119,  1

  ىـ ( , 851صحيح البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل البخاري الجعفي ) ت

 ىـ . 1188,  1ر بن ناصر الناصر , دار طوق النجاة , ط: تحقيق , محمد زىي

  ىـ ( , 811صحيح مسمم , مسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ) ت

 تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيروت ) د.ت ( . 

 ربية , ) د.ت(. الصورة األدبية تاريخ ونقد , عمي عمي صبح , دار إحياء الكتب الع 

  الصورة األدبية في القرآن الكريم , صالح الدين عبد الّتواب , الشركة العالمية لمنشر

 .  1115,  1, لونجمان , ط :  
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  الصورة الشعرية : سيسل دي لويس , ترجمة احمد نصّيف وآخرون , مراجعة عناد

 . 1128غزوان إسماعيل , دار الرشيد , بغداد , 

 ي النقد العربي الحديث , بشرى موسى صالح , المركز الثقافي الصورة الشعرية ف

 . 1111, 1العربي , بيروت , ط :

  الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي , د. جابر عصفور,  المركز الثقافي

 .  1118, 4العربي , بيروت , ط : 

  بن عمي بن حمزة  ىسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز , يحيألالطراز المتضمن

 , دار المقتطف , مصر , ) د.ت (  . ه( 911)ت بن إبراىيم العموي 

 الدار الجامعية , لدرس المغوي , طاىر سممان حمودة ظاىرة الحذف في ا ,

 .  1112اإلسكندرية_ مصر , 

 العربية , بيروت_ لبنان , ) د.ت(  عمم البديع , عبد العزيز عتيق , دار النيضة . 

 ريخية وفنية ألصول البالغة ومسائل البديع , د. بسيوني عبد عمم البديع دراسة تا

 .  1112,  8الفتاح فّيود , مؤسسة  المختار/ دار المعالم الثقافية , ط : 

  :1عمم المعاني , عبد العزيز عتيق , دار النيضة العربية , بيروت _ لبنان , ط  ,

8111  . 

  عمم النص , جوليا كرستيفا , ترجمة فريد الزاىي , مراجعة عبد الجميل ناظم , دار

 . 1111,  1توبقال _ المغرب , ط : 

  عموم البالغة . د. محمد احمد قاسم , د. محي الدين دبي , المؤسسة الحديثة

 , ) د.ت (  . 1لمكتاب , طرابمس_ لبنان , ط :
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 أبو عمي الحسن بن ابن رشيق القيرواني  العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ,

 5ه( , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , دار الجيل _ سوريا , ط :  151)ت

 م  . 1121ه_ 1111, 

 ( 191تالعين , أبو عبد الرحمن الخميل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي , )ه

 بة اليالل , ) د.ت (  . تحقيق د. ميدي المخزومي و إبراىيم السامرائي , دار ومكت

  حققو محمد إبراىيم سميم . دار ه( 415) الفروق المغوية , أبو ىالل العسكري ,

 العمم والثقافة , القاىرة , ) د.ت (. 

  _ في النحو العربي نقد وتوجيو , ميدي المخزومي , دار الرائد العربي , بيروت

 . 1121,  8لبنان , ط : 

 ه( , 219 تن طاىر بن يعقوب الفيروز آبادي )القاموس المحيط ,  محي الدي

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة , محمد نعيم العرقسوسي , بيروت _ لبنان 

 م . 8115ه _ 1181,  2. ط : 

  القصة والحكاية في الشعر العربي في صدر اإلسالم والعصر األموي , د. بشرى

 .  1111,  1, ط : محمد عمي الخطيب , دار الشؤون الثقافية العامة 

  , ىـ(811أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار , المعروف بثعمب )ت قواعد الشعر   ,

  1115,  8ط: ,  مكتبة الخانجي _ القاىرة,  رمضان عبد التواب ق:يتحق

  ه( , تحقيق 825, أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت المغة واألدب في الكامل

,  4محمد أبو الفضل إبراىيم , دار الفكر العربي , القاىرة _ مصر , ط : 

 م . 1119ه _ 1119
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  تحقيق محمد عمي البجاوي و ه( 415)تكتاب الصناعتين , أبو ىالل العسكري ,

 ه. 1111محمد أبو الفضل إبراىيم , المكتبة العصرية , بيروت . 

  أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر الممقب بـ)سيبويو( , تحقيق عبد سيبويو كتاب ,

 م .  1122ه_ 1112.  4السالم ىارون , مكتبة الخانجي , القاىرة , ط : 

  كشاف اصطالحات الفنون والعموم , محمد عمي التيانوي , تحقيق : الدكتور عمي

 م .  1111,  1دحروج , مكتبة لبنان _ ناشرون  , بيروت _ لبنان , ط: 

  أبو القاسم جار اهلل عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل الكّشاف ,

بو وخّرج أحاديثو وعمق عميو , اعتنى ه( 542)ت محمود الزمخشري الخوارزمي 

 . م8111ه_  1141,  4_ لبنان , ط : خميل مأمون شيحا , دار المعرفة , بيروت

  الكناية والتعريض , ألبي منصور عبد الممك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي
ه( , تحقيق : الدكتورة عائشة حسين فريد , دار قباء لمطباعة 181النيسابوري )ت 

 م . 1112والنشر , مصر , 

  المباب في عمل البناء واإلعراب , أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري

,  1ه( , تحقيق د. عبد اإللو النبيان , دار الفكر , دمشق , ط :111البغدادي )ت

 م .  1115ه _ 1111

  لسان العرب , محمد بن مكرم بن عمي أبو الفضل جمال الدين بن منظور اإلفريقي

 ه . 1111,  4ه( , دار صادر , بيروت , ط : 911 )ت

 ار الثقافة , المغرب , المغة العربية معناىا ومبناىا , الدكتور تمام حّسان , د

1111 . 

 دار انتشارات, ايران , ) د.ت( ما ىو عمم الكالم , الشيخ عمي الرّباني الكمبيكاني ,. 



841 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمصادر والمراجع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  , مؤسسة المطبوعات دار العمم مبادئ العربية في النحو والصرف , رشيد الشرتوني

 , قم , ) د.ت ( .

 نصر اهلل بن محمد ضياء الدين  ابن األثير,في أدب الكاتب والشاعر المثل السائر

, قدمو وعمق عميو د . احمد الحوفي , د. بدوي طّبانة , دار ه( 149الجزري )ت

 , ) د.ت ( .  8نيضة مصر , القاىرة . ط : 

 يداني , احمد بن محمد بن احمد بن إبراىيم مجمع األمثال , أبو الفضل الم

ه( , تحقيق و محي الدين عبد الحميد , دار المعرفة _ بيروت 512النيسابوري )ت

 ,) د.ت (. 

  , مجمع البيان في تفسير القرآن : الشيخ أبو عمي الفضل بن الحسن الطبرسي

عربي , صححو وحققو وعّمق عميو باسم الرسولي الحالني , دار إحياء التراث ال

 بيروت ,) د.ت(. 

 ه ( , تحقيق زىير 415القزويني الرازي )  ابن فارس بن زكريا مجمل المغة , احمد

 م . 1121ه _ 1111عبد المحسن سمطان , مؤسسة الرسالة , بيروت , 

  ه( , 911مدارك التنزيل وحقيقة التأويل , عبد اهلل بن احمد بن محمود النسفي )ت

حققو وخّرج أحاديثو , يوسف عمي بديوي , راجعو وقّدم لو محي الدين ديب متو , 

 م . 1112ه _ 1111,  1دار الكمم الطيب , بيروت , ط : 

  آن والعموم اإلسالمية المدخل إلى دراسة عمم الكالم , د. حسن الشافعي , إدارة القر

 .1121,  1,)د.م( , ط: 

  مستدرك سفينة البحار , الشيخ عمي النمازي الشاىوردي , تحقيق , حسن بن عمي

 ه . 1112النمازي  , مؤسسة النشر اإلسالمي _ قم المشرفة , 
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  مسند اإلمام احمد بن حنبل , أبو عبد اهلل احمد بن محمد بن حنبل بن ىالل بن

ىـ ( , تحقيق شعيب األرئؤوط , عادل مرشد وآخرون , 811ت  سد الشيباني )أ

 م . 8111ىـ _ 1181,  1مؤسسة الرسالة , ط: 

  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير , احمد بن محمد بن عمي الفيومي

 ه( , المكتبة العممية , بيروت , ) د.ت (   . 991)

 والصفات , عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النياوندي الزّجاجي  معاني الحروف

 , ) د.م(  1128,  1, تحقيق عمي توفيق الحمد , ط : ه( 449)ت

  جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيفي إعجاز القرآن معترك األقران , 

 , تحقيق محمد عمي البجاوي , دار الفكر العربي , ) د.ت (  .  ه( 111)ت 

 : 8111,  1معجم االستشيادات , عمي القاسمي , مكتبة لبنان ناشرون , ط . 

 1ار محمد عمي لمنشر , تونس , ط :معجم السرديات , محمد القاضي وآخرون , د 

 ,8111  . 

  معجم المغة العربية المعاصرة , احمد مختار عبد الحميد عمر , الناشر عالم الكتب

 م .  8112ه _ 1181,  1, ط: 

 1المصطمحات األلسنية , الدكتور مبارك مبارك , دار الفكر المبناني ,ط:  معجم  ,

1115 . 

  د.ت(4ر المنارة , جدة , ط : , بدوي طبانة , دابالغية ال المصطمحاتمعجم (,  . 

  , المعجم الوسيط , إبراىيم مصطفى وآخرون , مجمع المغة العربية , دار الدعوة

 )د.ت(. 
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 ه(911)ت عاريب , جمال الدين ابن ىشام األنصاري مغني المبيب عن كتب األ ,

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , المكتبة العصرية , صيدا_ بيروت , 

 م . 1111ه _ 1111

  , يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن  اإلمام سراج الممة والدين أبيمفتاح العموم

م زرزور , دار , ضبطو وكتب ىوامشو وعمق عميو نعيه( 181)تعمي السكاكي 

 .   1124,  1الكتب العممية , بيروت _ لبنان , ط : 

  تحقيق عبد السالم ىارون ه( 415بن زكريا )ت مقاييس المغة , احمد بن فارس ,

 .  1191, دار الفكر , 

  , المقتضب , أبو العباس محمد بن يزيد المبرد , تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة

 م .  1111ه _ 1111القاىرة , 

 1118ألنجمو المصرية , القاىرة , مناىج البحث في المغة  , تمام حسان , مكتبة ا. 

 تحقيق حاتم الصالح الضامن  ه( 149)ت  مواد البيان , عمي بن خمف الكاتب  ,

 . 8114,  1, دار البشائر , سوريا , ط: 

  : 8موسيقى الشعر , إبراىيم أنيس , مكتبة األنجمو المصرية , القاىرة , ط , 

1158 . 

  السيد محمد حسين الطباطبائي , مؤسسة األعممي في تفسير القرآنالميزان ,

 م . 1119ه _ 1419,  1لممطبوعات , بيروت _ لبنان  ط : 

  : د.ت( .  4النحو الوافي , عباس حسن , دار المعارف بمصر , ط( , 

  نسيج النص بحث في ما يكون بو الممفوظ نصا , األزىر الزناد , المركز الثقافي

 .  1114,  1العربي , بيروت , لبنان , ط : 
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  نظريات االستعارة في البالغة الغربية , د. عبد العزيز الحويدق , دار كنوز المعرفة

 . 8115,  1, عّمان , ط : 

 ( في الكّشاف عن حقائق 542_ 119 النظرية البالغية عند اإلمام الزمخشري )ىـ

التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التنزيل , الدكتور عطية نايف الغول, دار يافا 

 .  8111,  1العممية , األردن _ عّمان , ط: 

  نظرية البنائية في النقد األدبي , الدكتور صالح فضل , دار الشروق , القاىرة , ط

 م . 1112ىـ _ 1111,  1: 

 التأويل وفائض المعنى , بول ريكور , ترجمة سعيد الغانمي , المركز الثقافي  نظرية

 .  8111,  8العربي , الدار البيضاء_ المغرب , ط: 

  نظرية عمم النّص رؤية منيجية في بناء النّص النثري , د. حسام احمد فرج , تقديم

,  1ط :اآلداب , القاىرة .  سميمان العطار و محمود فيمي حجازي . مكتبة

8119 . 

  , 1111النقد األدبي مناىجو وأصولو , سيد قطب , دار الشروق , القاىرة  . 

 مطبعة الجوائب ,  ه( 449) ت نقد الشعر , أبو الفرج قدامة بن جعفر ,

 ه . 1418,  1قسطنطينية , ط : 

  , د.1121نقد النثر, قدامة بن جعفر, دار الكتب العممية , بيروت _ لبنان (,  

 . ط(

  , عمي بن عيسى بن عمي بن عبد اهلل الرماني المعتزلي النكت في إعجاز القرآن

ه( , تحقيق محمد خمف اهلل , د. محمد زغمول سالم , دار المعارف , 421)ت 

 .  1191,  4:   مصر . ط
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  نياية األرب في فنون األدب , احمد بن عبد الوىاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي

ه( , دار الكتب والوثائق القومية , القاىرة , ط : 944يري  )ت, شياب الدين النو 

 ه. 1184,  1

  نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز , فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي

 1, حققو نصر اهلل حاجي مفتي اوغمي , دار صادر , بيروت , ط :  ه( 111)ت

 م.  8111ه_ 1181, 

  السيوطيعبد الرحمن بن بكر  الجوامع  , جالل الدينىمع اليوامع في شرح جمع (

 , تحقيق عبد الحميد ىنداوي , المكتبة التوقيفية , مصر ) د.ت( . ه( 111ت 

 ه(414)ت  الوساطة بين المتنبي وخصومو , عمي بن عبد العزيز الجرجاني  ,

دا تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم , عمي محمد البجاوي , المكتبة العصرية , صي

 م. 8111ه _ 1189, 1_ بيروت , ط: 

  وفّيات األعيان وأنباء أبناء الزمان , ألبي العباس شمس الدين احمد بن محمد بن

ه( ,تحقيق: الدكتور إحسان عباس مطبعة أمير 121_ 112أبي بكر بن خمكان ) 

 . 1414,  8_ قم , ط :

   ةـــشروح نهج البالغثانيا :       

  مؤسسة النشر اإلسالمي  لمستخرجة من نيج البالغة , محمد الغرويااألمثال والحكم ,

 ه. 1119_قم , 

 دار أمير كبير , طيران _  بيج الصباغة في شرح نيج البالغة , محمد تقي التستري ,

 م. 1119ه_ 1112, 1إيران , ط : 
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  : 8تصنيف نيج البالغة , لبيب بيضون , مركز النشر مكتب اإلعالم اإلسالمي , ط 

 ه. 1112 ,

 دار التراث الشيعي , إيران , )د.ت(.  لبالغة , محمد الحسيني الشيرازيتوضيح نيج ا , 

  , الكيذري , ن البييقي يحسالمحمد بن قطب الدين حدائق الحقائق في شرح نيج البالغة

 ه. 1111تصحيح , عزيز اهلل العطاردي , مؤسسة نيج البالغة _ قم , 

  الّدرة النجفية في شرح نيج البالغة الحيدرية , السيد إبراىيم بن حسين الخوئي , تم

 ق , ) د.ت ( .  1811التأليف 

  , ه( , وفا _ 191, كمال الدين ميثم بن عمي بن ميثم البحراني )ت شرح نيج البالغة

 ه. 1189,  1إيران , ط : 

  ه( , 151ىبة اهلل المدائني )ت , عبد الحميد بنشرح نيج البالغة , ابن أبي الحديد

 .  8119,  1تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم , دار الكتاب العربي , بغداد , ط : 

 دار المحجة البيضاء , بيروت _ لبنان ,  اس الموسويشرح نيج البالغة , السيد عب ,

 .  1112,  1ط : 

  بيروت , شرح نيج البالغة , محمد كاظم القزويني الحائري , مطبعة منيمنة ,

 ه. 1421

 دار العمم لمماليين , , محمد جواد مغنية محاولة لفيم جديد نيج البالغة  في ظالل ,

 . 1194,  1بيروت , ط : 

  القايني الخراساني , مطبعة , محمد تقي النقوي في شرح نيج البالغة مفتاح السعادة

 ه. 1182,  8زنبق _ طيران , ط : 
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  المكتبة الخوئي الياشمي حبيب اهلل الميرزا , في شرح نيج البالغة منياج البراعة ,

 اإلسالمية , طيران , )د. ت( . 

  حققو وضبط نصو الشيخ قيس بيجت العّطار  ) عليه السالم (نيج البالغة , اإلمام عمي ,

 م .  8111ه _  1141,  1, مؤسسة الرافد لممطبوعات , قم  , ط : 

 :اريح ــواألطل ــالرسائ ثالثا :     

  خالد كاظم دراسة في الوظائف والداللية والجمالية أساليب البديع في نيج البالغة ,

      , 8111, جامعة الكوفة , كمية اآلداب ,  أطروحة دكتوراه ,الحميداوي 

  أساليب السرد في رواية ممكة العنب لنجيب الكيالني , محمد األمين يزيد , رسالة

 .  8111_8115ي بكر بمقايد , كمية اآلداب والمغات , الجزائر , ماجستير, جامعة أب

 التناص في رواية المخطوطة الشرقية لواسيني األعرج , بمعباس ياسين وبمقاسمي نعيمة ,

 , كمية اآلداب والمغات , جامعة عبد الرحمن ميرة , بجاية, الجزائر . رسالة ماجستير

  خطية الخمق والبناء في نيج البالغة , زينب ثجيل نعمة  , رسالة ماجستير , كمية التربية

 م . 8111لمبنات , جامعة الكوفة , 

 :والدوريات البحوث  رابعا:     

  , اإلدراك وحسية الصورة الشعرية , د صباح لخضاري  , جامعة تممسان , الجزائر

 .  114مجمة فكر  
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  أسموب االستفيام وتأثيره في شعر سميح القاسم المقاوم , عمي خضري ومجموعة , مجمة

العربية  أصفيانالمغة نصف سنوية عممية محكمة لكمية المغات األجنبية بجامعة  بحوث 

 .1141, 12, عدد 

  اإلعجاز بإيجاز الحذف في القرآن الكريم, ستنا محمد عمي مجمة العموم والبحوث

 . 8111,  8جامعة السودان , العدد :اإلسالمية , 

 8ستشياد بالشعر , د حسن غريب , ) بحث منشور( , مجمة األثر , عدد الىمية  اأ  ,

8111  . 

 مجمة كمية التربية   اإليقاع الصوتي اإليحائي في القرآن الكريم . د. جنان محمد ميدي ,

 .8111,  1, عدد  81, مجمد 

 لكريم , د. عمي ناصر غالب , كمية التربية , جامعة بناء الجممة الطويمة في القرآن ا

 بابل . 

  , شاريات العمل األدبي , حافظ صبري )بحث منشور( مجمة عيون المقاالت التناص وا 

  .1121, 8عدد

  الجممة االعتراضية في سورة )ص( بين الموقع والداللة , مخزوم عمي الفرجاني , مجمة

 . 8114,  81الجامعة األسمرية , عدد 

  مجمة  ,شبية استعمال السجع وتنميق الكالم في نيج البالغة , عمي حاجى خانى

  .   8111,  8, عدد  اإلنسانية مدراسات في العمو 

  الصور الشعرية بين التشكيل الجمالي إلى  جماليات التخيل  , ابتسام دىينة , كمية

 .  8118,  11_  11اآلداب والمغات , جامعة محمد خيضر , سكرة , الجزائر , العدد 
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  الصورة الشعرية مفيوميا وتقنياتيا في الشعر الحديث , عادل بشير الصاوي , الجامعة

 . 8114,  81األسمرية  , عدد 

  بحث أولية التنظير : رامي أبو شياب )مصطمح السرقات األدبية والتناص بحث في

 . 8112, فبراير 11منشور( , مجمة عالمات في النقد , عدد 

  ( فصمية سيد إسماعيل حسيني , ) بحث منشوراألمثال في األدب العربي , المكانة

 , جامعة كيالن .  1, العدد  4 دراسات األدب المعاصر , السنة
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A 

 

Abstract 

         Nahjul-Balagha is considered as important resource of the 
Arabic    literature in general, and in prose in particular; it represent 
the peak  of  rhetoric  which  Imam Ali  had  derived  from  rhetoric  
of the  holy Qur’an , so  there  are  many  studies upon  this  book  
which  attracts  the  attention  of  all  the  scholars  and  researchers . 
( The Rhetoric of Tale in  Nahjul-Balagha ) is one of  these studies . 
Always tale represents  one of the types  of  narration ; it is to  narrate 
the others’ sayings honestly , Imam Ali ( P.U.H) sometimes narrated 
them in brief , and  in  details in  another times , according to the 
situation and the purpose of narrating which had been tolled with 
many styles. 

         The study includes  there  chapters . The first chapter  deals with 
the constructional  structure of the  Always tale : the detailed  and  
brief, each has its own elements and each  participates in giving a 
coherent and cohesive tale , though , the elements of the detailed tale 
is less than the brief one.  

          The second chapter is devoted to the rhetorical depiction in the 
tale ; where  the  ways  of  depiction  are varied : simile, metaphor: 
figurative and  statement and  metonymy  which occupied a great  
deal of the  rhetorical depiction. The aim of this diversity is  to   avoid 
repetition  and  monotony . Diversity does not restrict  to the  rhetoric 
elements , in includes the  intonation elements  within the Always 
tale  which had  been studied in the third chapter;  this diversity 
appears in alliteration , antithesis and rhyme . The textual interactive 
has a great effect on the  coherence of the narrated text , it is clarified 
by the quotation ,implication and citing .     



                                                                        B                                             

        The research  concludes  a number of  important results  such a : 
the detailed  according is common more than the brief tale to  the  
subject nature , metonym  is  used  largely as  a  means   of  depiction  
as  it  can  give more  significance  with a few word , alliteration is 
used   largely as it   gives the   significance  of emphasis in addition to 
its  effective tone , the written tale became more apparent in front  of  
the rhythm and the theological  doctrine appears clearly among the 
elements of the textual interaction, so it becomes one of the mains 
that participate in constructing the Always  told texts   .                                                                                  


