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  بِسْنِ اللَّهِ السَّحْوَيِ السَّحِينِ

 المقّدمة  

ربّْ العالميف كالصبلِة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ أجمعيف ، خاتـ األنبياء الحمد        

.  كأصحابو الغر المياميف آلو الطيبيف الطاىريفكأبي القاسـ محمد كالمرسميف ، 

...  بعد أما      

 في القرف العشريف حتى دخمت أفَّ عمـ المسانيات مف العمكـ التي تطكرت ال شؾ     ؼ

 تككينينا ؛ ألفَّ خمؽ المساف ككجكده مطمؽ  ارتباطان : مف جيتيف ترتبط باإلنسافمياديف كثيرة 

مبلـز لمكجكد اإلنساني ، كارتباطنا بنائينا عف طريؽ استعداد اإلنساف كتييؤه إلتماـ الظاىرة 

المغكية ، كىذا يترجـ التتابع الخطّْي مف الناحيتيف التككينية كالبنائية ، كيترجـ التراتب الخطّْي 

 .بيف الكاقع كالمغة الحاكية عف ذلؾ الكاقع

  سبب االختيار      
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    يعد الخطاب العمكم مف أبرز النصكص التي تييئ لمباحثيف فرصة البحث في مفيـك 

الخمؽ كالبناء ؛ لككنو نصان مكتنزان امتمؾ الزمف فكجد لو صدنل في أزمنة مختمفة كأمكنة 

متباعدة ، كىذا ىك سر ديمكمتو كخطّْيَّتو المتعاقبة تارة كالمتزامنة تارة أخرل ، فضبلن عف 

شمكليتو لكؿ جكانب الحياة السمككية كالمعرفية كالفمسفية كالطبيعية المجردة كغير المجردة 

المتناغمة في حركيتيا مع حركية الككف ، كغيرىا مف األحداث المختمفة المتسمسمة الدالة عمى 

 .أفقية الزماف كخطّْيَّتو 

 ىدؼ البحث      

    إفَّ ىدؼ البحث ىك بياف استجبلء خطّْيَّة الخمؽ كالبناء في نيج الببلغة بكصفو نصان 

بشريان يحمؿ ركحان سماكية قد أكضح في كثير مف نصكصو أنَّو يتماشى مع المنظكمة الككنية 

تماشيان خطّْيَّان ، تزامنيان كتعاقبيان، كىك ما كاف سببان في أف يككف البحث سابقان لغيره في ىذا 

 .المضمار

 سابقة البحث     

     إفَّ البحث بيذا العنكاف مجمبلن ، كمكضكعاتو المحددة تفصيبلن ، لـ يشيد الدرس المغكم  

دراسة مناظرة لو ، كلـ أقؼ عمى دراسة تناكلتو بيذا المضمكف ، كعميو جاءت ىذه الدراسة 

ممارسة تطبيقية عمى نيج الببلغة ، كسارت ضمف منظكمة خطّْيَّة منتظمة درست النظاـ 

الجممي الذم يناظر النظاـ الككني ؛ نظران لمعبلقة القائمة بيف المغة كالككف بكصفيما نظاميف 

خطَّيِّة الخمق والبناء في نيج البالغة "متناظريف في تككينيما ، فجاءت ىذه الرسالة المكسكمة

 .  لتبّيف ىذه العبلقة ، التي اقتضت ىيكميتيا أف تككف كاآلتي في خطة البحث"

 أ

1 
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خطة البحث        

قامت خطة البحث عمى ثبلثة فصكؿ تسبقيا مقدمة كتمييد ، كتمحقيا خاتمة بأىـ       

. ، كمف ثـ قائمة المصادر كالمراجع ، كممخص بالمغة االنكميزية  النتائج

في المغة كاالصطبلح ، كقد تناكلتو مفيكمان  (الخطّْيَّة) التعريؼ بمفيـك التمييد       تضمف 

رياضيان امتد استعمالو إلى المسانيات الحديثة ؛ إذ جاء منفردنا بيذه الجزئية مف العنكاف مبينان 

 . في ذلؾ محاكرىا التي ارتكزت عمييا ، كمف ثـ عرض مرادفاتيا كتكضيحيا اصطبلحيان 

 المبحث عمى مدخؿ تعريفي لمفيـك الخمؽ كثبلثة مباحث ، تناكؿ الفصل األول     كاشتمؿ 

المبحث ، كتناكؿ " الخمؽ الكجكدم: " منياالمبحث الثاني، كبيَّف " أنكاع الخمؽ: " منيااألول

 . الخمؽ الفكرمالثالث

، كجاء بمدخؿ تعريفي لمبناء كالبنية المرادفة لو " خطّْيَّة البناء : "الفصل الثاني     كدرس 

، "خطّْيَّة البناء التركيبي : "المبحث األولتناكؿ : في الجذر المغكم ، كقد قسمتو عمى مبحثيف 

 " .خطّْيَّة البناء الداللي : "المبحث الثانيفي حيف درس 

العبلقة الخطّْيَّة بيف الخمؽ كالبناء ، كجاء مقسَّمان عمى ثبلثة  : الفصل الثالث      كأكضح 

، الذم أكضح أفَّ البناء عمؿ انجازم " عبلقة التضامف : "المبحث األولمباحث، تناكؿ 

عبلقة التكامؿ ، كقد جاء عمى أساس أفَّ البناء عممية  : المبحث الثانيلمخمؽ ، كدرس 

ظيارىا لمكاقع المرئي ، عمى حيف تناكؿ  عبلقة  : المبحث الثالثمكممة لعممية الخمؽ كا 

التبلـز ، الذم كاف بمثابة السبب كالنتيجة ، كىك أفَّ البناء نتيجة محصمة كالزمة لعممية 

 .كانتيت الرسالة إلى خاتمة أجممت فييا النتائج التي تكصؿ إلييا البحث . الخمؽ

 ب
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     كاستقى البحث مادتو العممية مف المصادر القديمة كالمراجع الحديثة الميمة ، العربية 

منيا كالغربية المترجمة التي ساعدت الباحثة عمى إكماؿ البحث عمى ما ىك عميو ، كال يكاد 

  .يخمك عمؿ بحثي مف الصعكبات عمى اختبلفيا شدة كلينا ، كثرة كقمة 

 "فمألستاذ الدكتور عبد الكاظم محسن  الياسريإف كاف مف شكر :      كقبؿ الختاـ أقكؿ 

لما أبداه مف متابعة كرأم عممي سديد ككممة طيبة ، فكاف األب الرحيـ كاألستاذ المدقؽ ، كما 

 لما أبداه مف لمسات عممية ناصر عبد اإللو دوشأتقدـ بالشكر لؤلستاذ المساعد الدكتكر 

  .                                             كتكجييات قيّْمة أغنت البحث

 

 

                                                                            الباحثة
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 التـــميــــيـــــد  

 مفيوم الخطِّيَّة

ُعني المسانيكف كعمماء الداللة الحديثة بدراسة كثير مف المفيكمات التي ليا عبلقة 

بالدرس المساني الحديث كنتج عف ذلؾ جممة مف العمـك التي أصبحت فيما بعد مستقمة 

بذاتيا نكعان ما ، كالسيميائية كالشعرية كالتداكلية كعمـ النص كغيرىا مف العمكـ 

كالمفيكمات، كأكلكىا أىمية في دراساتيـ كأبحاثيـ ، إال إفَّ ما كجدناه لدييـ عف مفيكـ 

الخطّْيَّة ال يرقى إلى مستكل اىتماميـ بتمؾ المفيكمات ، عمى الرغـ مف أىمية مفيكـ 

الخطّْيَّة في الدرس المغكم كالمساني الحديث ؛ إذ لـ يحظ ىذا المفيكـ بتمؾ العناية التي 

. حظيت بيا المفاىيـ كالمصطمحات المسانية

فالخطّْيَّة مف المفيكمات التي جرل تداكليا ، مثبلن ، في العمكـ الصرفة كالسيما 

، بعكس ما مكجكد في المسانيات الحديثة ؛ إذ تعتمد الرياضيات ( )الرياضيات كالفيزياء

                                                           

عبلقة المسانيات بالرياضيات ، نقبل عف  ((عمـ االمتداد المتصؿ كالمنفصؿ))فإذا قيؿ إف الرياضيات ىي (

 الخطّْيَّة يككف فييا إفَّ  الخطّْيَّة تقاربيا في حدىا ؛ إذ إف ، ؼ99: عقبات ، مجمة المخاطبات أـ رىانات 

تتصؼ بالدقة التامة في التي " لغة العمـك"، كالرياضيات يعّبر عنيا بأنَّيا  الزماف متصبلن كاف انفصمت أحداثو

، ما يكفر ليا االختصار كيجعميا لغة عالمية تسيؿ  أنَّيا تستعمؿ الرمكزك،  التعبير عف األفكار كالمعاني

ال ننسى العبلقة الكطيدة بيف كؽ لمتفكير ، ائالتكاصؿ بيف الشعكب كحضاراتيا ، كأيضا تسيـ في إيجاد طر
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كالفيزياء في أغمب نظرياتيما عمى الرمز كاإلشارة ، كمف المعمكـ أفَّ المغة العربية تميؿ إلى 

اإليجاز كاالقتصاد ، كغالبان ما تستعمؿ الرمز كاإلشارة كاإليحاء لمتعبير عف المعنى المقصكد 

يصالو إلى المتمقي ، كىي ىنا تشترؾ مع الرياضيات كالفيزياء في تمؾ الخاصية التي أشرنا  كا 

. إلييا

كلربما نتيجة ليذا التداخؿ صار مفيكـ الخطّْيَّة مف المفاىيـ الرياضية المغكية التي تدكر 

حكؿ دالالت معينة يمكف عف طريقيا التقريب بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي ، كسنعرض 

 : تصكران عف ىذه المقاربة 

 :-الخطِّيَّة لغة 

  مف أبرز معانييا المكضع كالتسطير كاالمتداد بما يحممو مف آثار، كقد ذكر الخميؿ

رماح : الخط أرض تنسب إلييا الرماح ، كيقاؿ)) :المعنى األكؿ كالثاني بقكلو( ق175ت)

                                                                                                                                                                

لرياضيات اتسيـ كدكف لغة ، مف ، فالمغة تنمك مع التفكير كال تفكير  المغة كالتفكير فيي عبلقة تبادلية تأثيرية

أيضا في إيجاد العبلقات بيف األفكار الرياضية شأنيا في ذلؾ شأف المغة التي تسيـ ىي األخرل في إيجاد 

أسس الرياضيات كالمفاىيـ اليندسية : ظالعبلقات كالركابط بيف الجمؿ كالتراكيب داخؿ النص الكاحد ، 

ك في عمـ الفيزياء أشير إلى معنى الخطّْيَّة معبّْرا عنيا بالبعد  . 15 : األساسية ، فاضؿ سبلمة شنطاكم

جؿ عرض أالزمف متصبل بالمكاف ، فقد شبو البعد الرابع بشريط سينمائي لك أدير ببطء مف = =الرابع كىك

 كانت المقطة منفصمة األكؿ فيما إذا: محتكياتو بشكؿ منفصؿ لكجدنا أفَّ كؿ صكرة فيو تحتكم عمى بعديف 

 إذا كانت المقطة متصمة ، كفي كبل الحاليف ال نرل حراكان فييا حتى يدار الشريط ، كالثانيكعمى أبعاد ثبلثة

كىك الزمف فتصبح المقطات المنفصمة  متصمة ركاية  ، فعند ذلؾ سيضيؼ العقؿ  بعدا رابعا ، بسرعة مناسبة 

 . 89: اينشتايف كالنسبية ، مصطفى محمكد  :  ظ، ذات تتابع زمني
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 : كالتخطيط كالتسطير ، كتقكؿ . خطية : خطية، فإذا جعمت النسبة اسما الزما ، قمت

. ()((خططت عميو ذنكبو ، أم سطرتيا

الخاء " خط")) : فقد عبَّر عف معنى األثر االمتدادم بقكلو( ق395ت ) كأما ابف فارس

، كأما ...كالطاء أصؿ كاحد ؛ كىك أثر يمتد امتدادان ، فمف ذلؾ الخط الذم يخطو الكاتب ،

إنما ىك خطة ، فاف كاف كذا فكأنو أمر يخط  : فقاؿ القكـ في رأس فبلف خطية: قكليـ

، كبإشارتو لممكضع أك المكاف يشير إلى ما تستند عميو الخطّْيَّة في أحد جكانبيا  ()((كيؤثر

الرئيسة ، مشيران بذلؾ إلى تراتبية ما يشتمؿ عميو ذلؾ المكضع كالمكاف كبياف ما يترتب عميو 

 .                                                                                   مف آثار ممتدة

 :- الخطِّيَّة اصطالحاً 

  إفَّ المتمعف كالمتصفح لعينات مف مؤلفات العمماء العرب القدامى في النحك 

لـ تستعمؿ فييا بكصفيا مصطمحان أك مفيكمان ، إال ما ( الخطَّيّْة)، يتبيف لو أفَّ كممة ()كأصكلو

 عمى سبيؿ اإلشارة ، كىي عمى ما يفيـ أنَّيا إشارة إلى الخط المرسكـ ()كرد عند الجاحظ

عمى الكرؽ ؛ أم الكتابة عمى الكرقة ، كقد عبَّركا عنيا بمسميات عدة كالنظـ ، فمـ يطيمكا 

نَّما أشاركا إليو عَرضان مندرجا تحت عنكانات أخر ال بكصفو  النظر في مفيكـ الخطّْيَّة كا 

                                                           

 / 7:  ابف منظكر ، لساف العرب: ، ك ينظر  (خط)مادة  ، 137- 136/  4: العيف ، الخميؿ كتاب( 

 .   (خطط)، مادة  كما بعدىا 248 /  19:تاج العركس ، الزبيدم :  ، كينظر (خطط)مادة   ،287-291

  .(خط)مادة  154 / 2 : أحمد بف فارس  ،المغة  مقاييس معجـ ( 

 .كالكتاب لسٌبوٌه ، المقتضب للمبرد ، الجمل للزجاج ، وأصول النحو البن السراج  ( 

   .1/78:   ىاركفالسبلـ  كشرح عبدقيؽتح ،الجاحظ  عمرك بف بحر، البياف كالتبييف : ظ (  
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 يعد شيئان ذا (عمـ المغة العاـ)مكضكعا مستقبلن بنفسو ، لكف ما ذكره دم سكسير في كتابو

باؿ؛ إذ كرد ذلؾ في أثناء حديثو عف طبيعة اإلشارة المغكية ، مشيران إلى إحدل صفتييا 

أىممو عمماء ))  ، التي تمثؿ المبدأ الثاني الذم(الطبيعة الخطّْيَّة لمداؿ)الجكىريتيف كالمتمثمة بػ

إذ ......المغة ، ال شؾ في أنَّيـ كجدكه بسيطا جدان كمع ذلؾ فيك أساسي لو نتائج ال تحصى

، كيبدك أفَّ دم سكسير قد انتقد القدامى في عدـ ( )((إف عمؿ المغة بأكممو يعتمد عميو

اىتماميـ بيذا المفيكـ باعتقادىـ أنَّو كاضح كؿ الكضكح ، كأشار إلى أنَّو يمثؿ مبدأن أساسيان 

في نظاـ عمؿ المغة  بأكممو ، كقد بّيف أىميتو في العبلقات الرابطة بيف الكممات داخؿ النص 

تكتسب الكممات ، في الحديث ، عبلقات تعتمد مف جية عمى الطبيعة )): الكاحد ؛ إذ قاؿ 

كىذه الحقيقة تحكؿ دكف النطؽ بعنصريف في آف . الخطية لمغة ألنيا مرتبطة بعضيا ببعض 

 ، كقد أطمؽ سكسير ()((إف ىذه العناصر مرتبة بصكرة متعاقبة في سمسمة الكبلـ. كاحد 

، غير أفَّ  ()(السنتاكـ)عمى العبلقات الخطّْيَّة بيف الكممات داخؿ الكحدة النَّصية مصطمح 

نَّما يككف مركزىا الدماغ  الكممات تكتسب عبلقات خارج النص كال يدعميا التعاقب الخطّْي كا 

فتككف الذخيرة المغكية المكجكدة لدل كؿ متكمـ ، التي عبَّر عنيا سكسير بالعبلقات 

                                                           

  .89: عمـ المغة العاـ ، دم سكسير  (

 .142:  المصدر نفسو( 

مصطمح ينتج عنو الربط الخطّْي بيف العناصر  نتيجة لترتبيا في سمسمة متعاقبة  مف الكبلـ : السنتاكـ  (

كفيما يأتي ،  لمقابمتو لسابقو  السنتاكـكيتألؼ مف كحدتيف متعاقبتيف أك أكثر كيكتسب العنصر قيمتو في

، كأف عبلقاتيا عبلقات حاضرة تعتمد عمى عنصريف أك أكثر في سمسمة حقيقية  أك معيما في آف كاحدق، بعد

 .143 -142  :المصدر نفسو: ظ . فعالة
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، كقد تبعو في ذلؾ تشكمسكي في نظريتو التكليدية ؛ إذ عبَّر عف ىذه العبلقات ( )اإليحائية

اإليحائية بتسميات عديدة منيا الكفاية المغكية كالبنية العميقة كالممكة ، كفي الحقيقة كميا 

تصب في معنى كاحد كىك المعنى المغكم المجرد الذم يممكو كؿ متكمـ بطريؽ الفطرة ، كالى 

الناتجة عف مجمكعة العمميات النحكية الجارية )) ذلؾ أشار في تعريفو لمبنية العميقة بأنَّيا

؛ أم عممية تكليد تحدث في الذىف جارية عمى كفؽ  ()((عمى المؤشر النسقي القاعدم

.     القكاعد النحكية

لما كاف الداؿ ) ) :   إال إفَّ دم سكسير قد قّيد خطّْيَّة الداؿ في ما إذا كاف مسمكعان بقكلو

فيك يظير إلى الكجكد في حيز زمني فقط كيستمد منو ىاتيف ( يعتمد عمى السمع)مسمكعان 

كتقاس ىذه الفترة ببعد كاحد فقط ، فيك عمى ىيئة ( ب)انو يمثؿ فترة زمنية ك( أ)الصفتيف

، كأكضح ذلؾ فيما بعد أفَّ الداؿ السمعي لو بعد كاحد فقط كىك البعد الزمني كبيذا  ()((خط

الداؿ السمعي عف الداؿ البصرم ، في أف الداؿ البصرم يكفر إمكانية )) يشير إلى اختبلؼ

قياـ مجمكعات عمى عدة أبعاد في آف كاحد في حيف أفَّ الداؿ السمعي لو بعد كاحد فقط كىك 

البعد الزمني ، كعناصر الداؿ السمعي تظير عمى التعاقب ، فيي تؤلؼ كتكضح ىذالخاصية 

.                           ()((حينما نعبر عف الداؿ ، فيحؿ الخط المكاني لعبلمات الكتابة محؿ التعاقب الزمني

 .                                       المرتكز المجرد- المرتكز الحسي                                ب-أ 

                                                           

 . 143 - 142: عمـ المغة العاـ : ظ  (
  . 54:نقبل عف محاضرات في المدارس المسانية المعاصرة ، شفيقة العمكم  (
 .  89: عمـ المغة العاـ ، دم سكسير  (
 .89: المصدر نفسو  (
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الداؿ )يشتمؿ عمى ما ال يدعمو التعاقب الخطّْي كالمتمثؿ بػ:  المرتكز الحسي- أ

 ، كىذا يعني أفَّ البصر ال خطّْيَّة فيو ؛ ألنَّو مف الممكف مشاىدة صكر عدَّة في آف (البصرم

كاحد ، مف دكف أف يككف ىناؾ تسمسؿ في رؤية تمؾ الصكر، في حيف ما يشتمؿ عمى 

؛ ألفَّ السَّمع يستقبؿ عناصر الكبلـ بشكؿ تراتبي ( الداؿ السمعي)التعاقب الخطّْي يتمثؿ بػ

متسمسؿ متعاقب ، فبل يمكف إقحامو بأكثر مف عنصر في آف كاحد ؛ لذا قرنيا بالخطّْيَّة دكف 

نظيره ، كيبدك أفَّ كركد لفظة السمع بصيغة المفرد ، كلفظة البصر بصيغة الجمع في الكتاب 

َوُىَو الَِّذي َأنَشَأ َلُكُم السَّْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِمياًل مَّا ﴿:  ، كما في قكلو تعالى( )العزيز

؛ ذلؾ أفَّ  فيو إيماءة إلى خطّْيَّة الداؿ السمعي دكف البصرم[ 78: المؤمنون ]﴾َتْشُكُرونَ 

السَّمع لو بعد كاحد بخبلؼ البصر الذم تتعدد أبعاده مف جية أفَّ العيف تستطيع رؤية أكثر 

.                                    كما ُذِكر مف صكرة في آف كاحد

كىك الداؿ الذىني الذم يشير إلى االرتباطات الكاقعة خارج  : المرتكز المجرد-ب  

الكحدة النصية ، فيككف محمو الذىف أك الدماغ ، كعميو فبل يككف ىناؾ تعاقب خطّْي بينيا، 

إنَّما تككف ىناؾ سمسمة فكرية رابطة بيف عناصر الكبلـ ، كىك ما ُذِكر سابقا  كالمعبّْر عنو 

 ، كعند تشكمسكي بالبنية العميقة أك الكفاية المغكية أك ()عند دم سكسير بالعبلقات اإليحائية

 ، كقد استعاف األخير بالكاقع المغكم ليعكس تمؾ ()الممكة التي درسيا ضمف النظرية التكليدية

                                                           

كردت لفظة السَّمع بصيغة المفرد كلفظة البصر بصيغة الجمع في أغمب آيات الكتاب العزيز منيا في   ( 

 ، فضبل عف اشتقاقاتيما التي شغمت 103:  ، األنعاـ 26:  ، األحقاؼ 78:  ، النحؿ 36: سكرة اإلسراء 

 .حيزا كاسعا مف القرآف الكريـ 

. 142: عمـ المغة العاـ  (   

   . 17 ، 7: مٌشال زكرٌا : األلسنٌة والتولٌدٌة والتحوٌلٌة وقواعد اللغة العربٌة  (
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األفكار المجردة في الذىف عمى سطح النص ، كما ذلؾ إال مف أجؿ الكصكؿ إلى اليدؼ 

المحور  ، كىذا ىك ()المنشكد لدل المتمقي ، كأما عند الجرجاني فقد عبَّر عنو بمعنى المعنى

، الذم يشير إلى المعنى التراتبي - سيرد ذكرىا فيما بعد-  مف محاكر الخطّْيَّة الثبلثاألول

 .بيف الدكاؿ كالمدلكالت 

، كمف عاقبي  الذم يدكر حكلو مفيكـ الخطّْيَّة ، يشير إلى المعنى التوالمحور الثاني      

المعمكـ أفَّ التعاقب ىك سير األحداث عمى ىيأة سمسمة ، كاحدة تمك األخرل كأكثر ما يككف 

ىذا المعنى مرتبطان بالحدث الككني ، كقد أشار إلى ىذا المعنى الكتاب العزيز ، قاؿ 

؛ أم جعؿ أحدىما يعقب [ 62: الفرقان  ]﴾َوُىَو الَِّذي َجَعَل المَّْيَل َوالنََّياَر ِخْمَفةً ﴿:تعالى

كلما كاف الحدث مرتبطان بالزماف ، كالككف بمفيكمو المغكم يعني ما تكّكف منو  . ()اآلخر

الشيء ، فيك يدخؿ ضمف الزماف أيضان ، كعميو يككف التعاقب مرتبطان بالزماف مف الجانبيف 

الحدثي كالككني ، كقد تناكلو الفبلسفة أمثاؿ أفبلطكف الذم يرل أفَّ الزمف لو حركة دكرانية 

، فقد صكَّر الزَّماف في مقكلتو ىذه عمى ىيأة ( )مستمرة سرعاف ما تعكد إلى سيرتيا األكلى

المنحني المغمؽ ))دائرة تأتي األشياء فيو تباعان ؛ ألفَّ الدائرة بالمفيكـ الرياضي تعني 

؛ أم يبدأ مف نقطة ثـ يعكد إلى النقطة التي ابتدأ منيا ؛ ليعمف عف بداية مغايرة ( )((البسيط

لمبداية األكلى مف جية الحدث ، فيذا الميؿ يعقب النيار ككذا الحاؿ في فصكؿ السنة كاألياـ 

ثانية دكف تغيير اتجاه ))كالسنيف ، فكميا تمضي لتعكد مف جديد إلى النقطة التي بدأت منيا

                                                           

 . وما بعدها 304: دالئل اإلعجاز ، الجرجانً : ظ  (

  .106 / 24:  محمد الرازم فخر الديف  اإلماـتفسير الفخر الرازم ، : ظ  ( 
  . 5: مشكمة الزمف مف الفمسفة إلى العمـ : ظ  ( 
 .47: أسس الرياضيات كالمفاىيـ اليندسية  ( 
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حيث ))ما يمكف أف نطمؽ عميو بالثابت المتغير ، فيك ثابت في زمانو الدكرم ( )((الحركة

كانت الظكاىر الدكرية المنتظمة  )) ؛ لذا()((يتقدـ تاريخ الككف في سبلسؿ متكررة الدكرات

عالـ ... في الطبيعة أكثر كضكحان لؤلجياؿ األكلى مف البشرية مف أجيالنا التي تعيش في 

. ، كىك متغير في أحداثو المتسمسمة المتتابعة الكاقعة فيو( )((المدينة التكنمكجية المتحضرة

فالتعاقب اليكمي لميؿ كالنيار كالتعاقب السنكم لمفصكؿ مف الشكاىد البينة الثابتة عمى دكرية 

 .()الزماف

      أما أرسطك الذم ىك تمميذ أفبلطكف فقد نبذ مبدأ الدكراف لمزماف كأخذ ينظر إليو بكصفو 

 ، كىذا يعني أفَّ أرسطك قد فصؿ الككف عف األجراـ ()ذا مسار خطّْي يتسـ باالستمرارية

السماكية ، كجعؿ مف الككف مساحة تتحرؾ فييا األجراـ ، كمف ثـ ربط الزمف بحركتيا ؛ إذ 

يرل أفَّ الككف أزلي ثابت ، تمامان مثؿ السبكرة التي بمثابة الككف األزلي الثابت كالكتابة  عمييا 

 .   ىي بمثابة األجراـ المتحركة ، فيمكف فصؿ الكتابة عف السَّبكرة 

، كىذه المقاربة التي  بيف  (الزماف الخطّْي)       كىناؾ فكرة تشّبو الزماف بخط مستقيـ 

الزماف كالخط المستقيـ تشير إلى أفَّ الزماف لو ُبعد كاحد ، كمثمما نتصكر الخط بأنَّو شكؿ 

فكذلؾ الزماف يمكف أفَّ نتصكره تتابعان مف ، متككف مف مجمكعة مف النقاط المتصمة المتتابعة 

                                                           
  .27: المصدر نفسو ( 2
  .159 :  ترجمة ، فؤاد كامؿ فكرة الزماف عبر التاريخ ،(3
  .159: المصدر نفسو  (
 ، كيبدك أف األلؼ 199 / 13: لساف العرب ((لقميؿ الكقت ككثيره))ال فرؽ بيف الزماف كالزمف ، فيقاؿ  (

المديّْة في الزماف تكمئ إلى امتداد الكقت كطكلو ، عمى العكس مف لفظة الزمف التي يفيـ منيا محدكدية 
 .كؿ زيادة في المبني زيادة في المعنى : الكقت ؛ ذلؾ انطبلقا مف قاعدة صرفية تقكؿ 

 .5: مشكمة الزمف مف الفمسفة إلى العمـ : ظ  (
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المحظات كاآلنات المنسابة نحك اتجاه كاحد ، فيك عبارة عف نظاـ مف التعاقبات لكجكدات 

 .()متتابعة مشتركة

      كرب سائؿ يسأؿ ، كيؼ يككف الزماف دكريا خطّْيَّان في آف كاحد ؟   

ال ضير في ذلؾ ؛ فالزماف خطّْي في سيركرتو كدكرم :      كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ نقكؿ 

في تكرار أحداثو ، كلكف لحظات كآنات الحدث الحاصمة في اليـك األكؿ ىي غيرىا الحاصمة 

 .في اليـك الثاني

يصاليا        كىذه الكقائع الككنية ، قد سعت المغة إلى تفسيرىا كتقديـ قراءة كاضحة ليا كا 

مقكالت  دم " مميكا أفيتش"كقد أكردت الباحثة . إلى الذىف البشرم مف أجؿ إدراؾ ما حكلو 

فبل : أف المغة نظاـ ، كيجب أف تدرس عمى ىذا  ))سكسير األساسية عف المغة كذكرت 

ينبغي أف تؤخذ الحقائؽ الفردية معزكلة بعضيا عف بعض ، بؿ عمى أنيا دائما أجزاء مف 

، ما يعني أفَّ الحقيقة ال يمكف تجزئتيا بؿ يجب أخذىا عمى أنَّيا كؿّّ كاحد ( )((نسؽ كمي

مكحد ، كىك ما أراده دم سكسير مف ذلؾ أفَّ المغة تمثؿ الحقيقة ، كبما أفَّ التعاقب مرتبط 

بالحدث الككني ، كىذا األخير يمثؿ الحقيقة الككنية ، كالحقائؽ تأتي متتالية فالمغة تعبر عف 

ىذه الحقائؽ عمى التكالي ، إذف البد مف تسمسؿ الكبلـ كتتابعو لنقؿ كقائع األحداث الككنية 

، كال تستطيع ...سمسمة الكبلـ تتمثؿ لنا بالضركرة عمى شكؿ خط ،))المتتالية المتعاقبة ؛ ألفَّ 

، كمثمما الحقائؽ الككنية سائرة عمى خط ( )((الفكارؽ النكعية أف تعبر عف نفسيا إال متتالية

                                                           

 162: فكرة الزماف عبر التاريخ : ظ   (

  .194  :سعد عبد العزيز مصمكح ، كفاء كامؿ فايد:  ، مميكا أفيتش ، ترجمة اتجاىات البحث المساني (

  .178: محمد خٌر محمود البقاعً. د.أ: ، مٌشال أرٌفٌه ، ترجمة  سوسٌر ديالبحث عن فردٌنان (
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كاحد كفي بعد زماني كاحد كذلؾ المغة المعبَّرة عنيا ، فالجياز المغكم الصادر منو الكبلـ 

يشبو عمؿ محرؾ تقـك أجزاؤه بكظائفيا ، معتمدا بعضيا عمى البعض اآلخر، مع أف ىذه ))

 ، كخير دليؿ عمى تعاقب المغة ()((األجزاء مرتبة في بعد كاحد أم أنيا عمى ىيئة خط

لمعياف بمجرد أف  ))كتتابعيا لتسمسؿ الحقائؽ الككنية المرتبطة بالزماف كتعاقبيا ىك ظيكرىا

ترسـ تمؾ العناصر بالكتابة ، كتعكض بالتتابع قي خط الزماف بالتتابع في خط المكاف 

، فالعبلمات الكتابية كالرمكز مؤشر مممكس عمى التتابع ( )((بكاسطة عبلمات الكتابة

كالتعاقب الخطّْي لؤلحداث كالكقائع الزمنية الككنية ، كالمغة الحاكية عنيا ترل أفَّ ىذه الحقيقة 

الككنية الزمنية المتكاممة ؛ إنَّما تكاممت نتيجة مركر جزئياتيا بمراحؿ خطّْيَّة متتابعة ، كمف 

ثُمَّ َخَمْقَنا ﴿:الحقائؽ الككنية الزمنية الخطّْيَّة في تككينيا ما أشار إليو الكتاب العزيز، قاؿ تعالى

النُّْطَفَة َعَمَقًة َفَخَمْقَنا اْلَعَمَقَة ُمْضَغًة َفَخَمْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظامًا َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلْحمًا ثُمَّ َأنَشْأَناُه َخْمقًا آَخَر 

، فيمحظ الخطّْيَّة األفقية لمجزئيات المرحمية [ 14: المؤمنون ]﴾َفَتَباَرك المَُّو َأْحَسُن اْلَخاِلِقينَ 

لخمؽ اإلنساف ، كىذه الجزئيات المككنة لمحقيقة الككنية كالمعبَّر عنيا بالمغة المعّينة البد مف 

أف تككف ىناؾ عبلقات منظمة متقاربة بينيا تسير في مستكل كاحد ؛ ألفَّ العبلقات النَّظمية 

، كيتضح مف المذككر آنفان ( )((لمغة ، أم بتتابعيا الزمني" األفقية"تتعمؽ بالصفة الخطّْيَّة ))

أفَّ التعاقبية تتعمؽ باألحداث الككنية العينية المتحققة عمى أرض الشيكد ، ما يقتضي كجكد 

فاصؿ زمني بيف حدث كآخر؛ ألفَّ األحداث ال تقع مجتمعة في آف كاحد ، كىذا ما يعزز 

خطّْيَّة الزماف األفقية ، فيككف الزماف فييا طكيبلن ماضيان كمستقببلن مركران بالحاضر، عمى 

                                                           

 .148:  علم اللغة العام (

 .178 : سوسٌردي البحث عن فردٌنان  (

  .37: النظرية األلسنية عند جاككبسكف ، فاطمة الطباؿ بركة  (
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العكس مف التراتبية فتككف متعمقة بالحدث المركم أك المكتكب بغض النظر عف ككنو متحققان 

 .أك ال ، فيككف الزمف فييا قصيران سريعان حاضران 

 التزامنية كتعني مجمكعة مف األحداث كقعت في زمف كاحد ، المحور الثالث       أما 

بغض النظر عف ككف ىذه األحداث مترابطة فيما بينيا ظاىران أك غير مترابطة ؛ ألفَّ التزامف 

يقتضي ككنا تككف فيو جميع الحكادث غير المرتبطة بعضيا ببعض في الظاىر متحابكة ))

 ، فضبلن عف ككنيا مترابطة ، كىذا ما دعا ()((بحيث تشكؿ نسيجان عالميان متماديان متصبلن 

إذ يرياف أفَّ الككف كؿّّ ال - النسبية كالسببية-إليو كؿ مف اينشتايف كديفيد ىيـك في نظريتييما

انقساـ فيو كأفَّ الحكادث فيو مرتبطة ارتباطان صميميان ال فكاؾ منو كاف اختمفت أنكاعيا 

 ، كالمتمعف لمظكاىر المحسكسة كظاىرة الميؿ كالنيار كالفصكؿ األربعة كتعدد ()كأشكاليا

 : األياـ كالسنيف يدرؾ أمريف

أفَّ الككف يتأرجح بيف حالتي الثبات كالتغير ، فيك ثابت مف جية تكرار الحدث      - 

 .كمتغير مف جية تنكع جزئيات الحدث

أفَّ التعالؽ النسيجي في النظاـ الككني كالترتيب التزامني  يسير عمى كفؽ مجمكعة      -  

مف القكانيف كاألنظمة التي تربط بيف جزئيات األحداث لجعميا كحدة ثابتة كمستقرة ، فتككف 

 .بذلؾ منظكمة متكاممة يككف كؿ جزء فييا مكمبلن لمجزء الذم يسبقو كمميدان لتاليو 

                                                           

  .54: التزامف كاألسطكرة كاأللعباف ، أالف ككمبس ، مارؾ ىكلند ، ترجمة ، ثائر ديب    (

  .54: التزامف كاألسطكرة كاأللعباف: ظ  (



.................................................................................... 

 

 

 

      ككبل المدركيف نجدىما أيضا في النظاـ المغكم الشامؿ لمنص كالجممة كالمفردة ، ككأف 

ىناؾ تناغمان بيف حركة الككف الثابتة المتجددة ، كحركة المغة في المفردات المككنة لمجمؿ 

كالنص عمى السكاء ؛ لككنيا تتناغـ في تجددىا كتماسكيا المستمد مف التجدد الحركي لمككف 

في كجكده كسرمديتو ، فيمكف أف يعد النص ككنان ككؿ ما في الككف مف عناصر ىك نتاج 

لذلؾ النص ، ثـ أفَّ ىذا التجدد كالتحكؿ مف حالة إلى أخرل يشير إلى الحيكية كالتغير، كىذا 

كالتغيير يحصؿ دائما في )): ما أشار إليو جاككبسكف في أثناء حديثو عف التزامنية ؛ إذ قاؿ 

ففي األدب كما في المغة كفي . كؿ مقطع تزامني ، ألفَّ التزامف الحقيقي حيكم كمتغير

 أك ()((الظكاىر االجتماعية ىناؾ دائما بعض التجديد كبعض الخركج عمى األشكاؿ القديمة

العبلقات بيف المفردات المتكاجدة في الجممة الكاحدة أك ))المألكفة ، فالدراسة التزامنية تدرس 

 كما ىك ()((دكف المجكء إلى معرفة تاريخ كؿ لفظة كتطكر استعماالتيا... النص الكاحد

الدراسة التعاقبية تقـك إذف عمى ))الحاؿ في الدراسة التعاقبية ، كقد تكصؿ جاككبسكف إلى أفَّ 

 – التراتبية كالتعاقبية كالتزامنية– ، كىذه المعاني ()((مجمكعة مف الدراسات التزامنية المتتابعة

التي تندرج تحت مفيكـ الخطّْيَّة ، تشير إلى السير باتجاه كاحد زمانان ال مكانان ، كقد كردت في 

القرآف الكريـ ضمنان ، منيا قضية إرساؿ األنبياء كالرسؿ ، فيي قضية تكمف فييا ىذه المعاني 

 إلى بني (عمييما السالم)()ظاىرة تارة كباطنة تارة أخرل ، مثاليا قضية إرساؿ مكسى كىاركف

                                                           

   .35: النظرية األلسنية عند جاككبسكف  (

  .36:   النظرية األلسنية عند جاككبسكف( 
  .35: المصدر نفسو  (
 142: كردت تزامنية نبكة مكسى كىاركف عمييما السبلـ في مكاقع كثيرة مف القرآف الكريـ منيا اآليات  (

سماعيؿ 45 مريـ ، 53 يكنس ، 75األعراؼ ،  عمييما ) المؤمنكف ، كقد كرد التزامف أيضا في نبكة إبراىيـ كا 
ككذلؾ كرد ىذا في سكرة يكسؼ ،  (عمييما السبلـ) سكرة البقرة ، كنبكة يعقكب كيكسؼ 125في آية  (السبلـ



.................................................................................... 

 

 

 

َوَأِخي َىاُروُن ُىَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَسانًا َفَأْرِسْمُو َمِعَي ِرْدءًا ﴿:إسرائيؿ ؛ إذ قاؿ تعالى في محكـ كتابو

 :فيي تحمؿ المعاني الثبلثة  [34: القصص ]﴾ُيَصدُِّقِني ِإنِّي َأَخاُف َأن ُيَكذُِّبونِ 

 . المعنى التزامني ؛ لككنيما نبييف ُبِعثا في زماف كاحد إلى ىداية قكـ فرعكف •      

 ؛(عميو السالم) جاءت بعد نبكة مكسى (عميو السالم)المعنى التعاقبي؛ لككف نبكة ىاركف •      

لربّْو ؛ بأف يجعؿ لو كزيران مف أىمو، ما يعني أفَّ ىناؾ  (عميو السالم)أم بعد دعكة مف مكسى

 .نبيان  (عميو السالم) كبيف صيركرة ىاركف (عميو السالم)مدة زمنية بيف دعكة مكسى 

 كىي تراتبية ؛ ألفَّ الكقائع الحاصمة كصمتنا عف طريؽ الركاية كالسرد بشكؿ متسمسؿ، •      

كالزمف فييا سريع حاضر ، ال يككف ىناؾ متسع مف الكقت بيف حدث كآخر في أثناء سردىا 

 .أك ركايتيا 

     كبما أفَّ الحديث في معرض بياف الفركؽ بيف ىذه المعاني ، ُكِجد أفَّ التزامنية أعـ مطمقان 

مف المعنييف السابقيف ؛ ألفَّ األحداث تستمـز التعاقب ؛ لكجكد الفاصؿ الزمني بيف حدث 

ف كاف الفاصؿ برىة مف الزمف ، ثـ إفَّ ىذه األحداث ، إنَّما كصمت إلينا عف طريؽ  كآخر كا 

الركاية ، كالحدث المركم يستمـز ركايتو سريعان كبالتسمسؿ كىك ما نسميو بالتراتبية ؛ لكقكعيا 

أف ))في زمف كاحد ، فيذا يعني أنَّيا متزامنة في ترتيب أحداثيا في اآلنات كالمحظات؛ لػػ

 بطريقة أفقية متسمسمة ، سكاء أكاف ذلؾ في الكاقع ()((الزماف نتاج ترتيب الكقائع كاألحداث

المحسكس أـ في ركاية النص المكتكب ، كىذا يقكدنا إلى النظرة األحادية البعد التي تعني 
                                                                                                                                                                

ىكد  : 74: إبراىيـ عميو السبلـ كبعث النبي لكط عميو السبلـ في زمف كاحد،في اآليات - المعنى في الحديث عف نبكة
  .ص: 13الحج ،  : 43األنبياء ،  : 72 – 71، 
  .120: عبد الحسيف العمرم . االمتداد الزمكاني في نيج الببلغة ، د (
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النظر إلى األشياء بعيف كاحدة ، كىي المشار إلييا بالزماف الخطّْي أك الخطّْيَّة ؛ ألنَّيا تسير 

ُقُدمان باتجاه كاحد بغية الكصكؿ إلى نقطة التكامؿ الذم يحمؿ في طياتو النياية المحتكمة 

لمحدث ، فاألحداث سكاء أكانت متزامنة أـ متعاقبة أـ متراتبة ، تحركت أـ بقيت ساكنة ، كميا 

داخمة في الزماف ، كالزماف يتابع االتجاه السكم لطريقو بكصفو خطان تتسمسؿ فيو المحظات 

، كمعنى ىذا أفَّ المتغير ىك الحدث أك أمكنة الحدث في الخارج ، كأما في المغة ( )كاآلنات

فتككف العبلمة ىي المتغيرة ، فيي إحدل عناصر المغة القابمة لمتغير؛ ألنَّيا متكاصمة في 

، أمَّا الزَّماف فيك ثابت بالرغـ مف تغير عناصره في الكاقع كالمغة الحاكية عف ىذا ( )الزمف

 .الكاقع داخؿ النص أك الجممة

 :      مقاربات الخطِّيَّة في مفيوميا االصطالحي

التي تسنَّى لمبحث -  التزامف كالتعاقب كالتراتب –       إفَّ المعايير المتصكرة كالمعينة 

الكقكؼ عمييا مف الممكف أف تككف ىدفان نرصد عف طريقو الخطّْيَّة ، كىي مفيكـ رياضي 

مجرد ، يككف العقؿ ىك الحاكـ فييا ، انصرؼ ىذا المفيـك إلى المغة ، كتعني السير باتجاه 

كاحد ، كال شيء يأخذ مساران كاحدان عمى الرغـ مف االختبلفات كالتناقضات منذ بدء الخميقة 

إلى نيايتيا سكل الزماف ، الذم ىك مف المفيكمات غير المرئية ال المدركة بالعقؿ ، بؿ يككف 

مرئيان عف طريؽ األحداث كالعناصر الداخمة فيو ، سكاء أكاف ذلؾ في الككف الذم تتعاقب فيو 

األحداث ، أـ في النص الذم تتكالى فيو الجمؿ كالعبلقات ، كفي كمتا الحالتيف تسير باتجاه 

 .كاحد ، ما يسيؿ عمى الراصد أك القارئ الكصكؿ إلى اليدؼ الحتمي أك القضية الكبرل 

                                                           

  .162:  فكرة الزماف عبر التاريخ :  ظ  (
  .180-179: البحث عف فرديناف دم سكسير : ظ  (
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    كتندرج تحت الخطّْيَّة مفيكمات تقاربيا في المفيكـ االصطبلحي كلكف تبتعد عنيا مف 

َـّ بياف كجو  جنبة أخرل ، فيمكف معرفة ذلؾ عف طريؽ عرض معاني ىذه المفاىيـ ، كمف ث

 :المكاءمة كالمغايرة بينيما ، كمف ىذه المفيكمات 

سمسمة ))مف المفيكمات التي اقتربت مف الخطّْيَّة في االصطبلح كيعني  :      المسار

الكظيفة الفاعمة كالذم )) ، أك ىك ()((ظكاىر تتسـ بكحدة معينة أك تتجدد كفقا لنظاـ معيف

، كبيذا فالخطّْيَّة تمتقي مع ( )((تدعى نتيجتو ، المفسَّرة بقكانيف المعرفة العقبلنية ، باسـ ظاىرة

المسار في ككنو سمسمة ، كالسمسمة تستدعي السير باتجاه كاحد كصكالن إلى النياية ، كتبتعد 

عنو ؛ ألفَّ ىذه السمسمة ىي لمجمكعة مف الظكاىر، كىذه األخيرة ، مف األمكر التي تدرؾ 

كتعرؼ عف طريؽ المبلحظة كالتجربة ، كالتجارب الفيزيائية كالكيميائية ، كيمكف الشعكر بيا، 

كالظكاىر الفمكية ، كككنو كظيفة ، كالكظيفة فاعمة كمؤثرة ؛ فينتج عنيا مجمكعة مف القكانيف 

 .التي بدكرىا تعمؿ عمى تككيف الظاىرة 

 يمتقي مع الخطّْيَّة في المحدكدية ؛ أم في شركع الزماف كنيايتو ، كتفترؽ  :االمتداد     

ذا كاف كذلؾ فيك يتخذ أحيازان  عنو في ككف االمتداد متعمقان بالجسـ كالمكاف ، كالجسـ مادة كا 

كأشكاالن كأبعادان تبعان لممادة المتعمؽ بيا كالمكضع الذم يشغمو ، كمف ثـ يككف متناه ؛ أم 

جزء مف المكاف ))يككف لو حد ، كيرل بعض الحكماء كأصحاب الفمسفة الحديثة أفَّ االمتداد

خط محدكد ، أك سطح محدكد ، أك حجـ محدكد ، : فيك متناه ، كالمكاف غير متناه ، كقكليـ 

                                                           

   .1052:  موسوعة الالند ، اندرٌه الالند (

 .1052: المصدر نفسه ( 
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 ، كالخطّْيَّة ال يعترييا شيء مف ()((كتككف نسبة االمتداد إلى المكاف كنسبة المدة إلى الزماف

 .ذلؾ 

 كىك المفيكـ الثالث المقارب لمخطّْيَّة في مفيكميا االصطبلحي ، فيك في  :االتجاه

الكجاه كالتجاه ما استقبؿ شيء  )):مفيكمو المغكم ىك االستقباؿ أك التكجو لشيء لقكلو 

، كىذا التكجو يستدعي امتدادان باتجاه ذلؾ الشيء ، كقد يككف أفقيان كاألماـ كالخمؼ ( )((شيئان 

كاليميف كالشماؿ كالجانب ، أك عمكديان كالفكقية كالتحتية ، كىي مرتكزات مستفادة مف التجربة 

كمتَجو " بكسر الجيـ"الفيزيائية كالثقافية ، كفي كبل الحاليف يقتضي االتجاه كجكد أمريف متِجو

كىذا يعني أفَّ ىناؾ بداية كنياية ، فيك مف ىذه الناحية يتفؽ مع الخطّْيَّة في " بفتح الجيـ"

التحديد األفقي كما ىك الحاؿ في االمتداد ؛ ألفَّ الخطّْيَّة تتسـ باألفقية ، كلكف يفترؽ عنيا في 

ككنو مختصان باألمكر المحسكسة ال غير ، أما الخطّْيَّة فبل تككف إال في الزماف ، كالزماف ال 

-يمكننا لمسو أك مشاىدتو فيك شيء معنكم يدرؾ بالعقؿ ال بالحاسة ، فكؿ ىذه المفاىيـ

المقاربة لمخطّْيَّة في مفيكميا تنضـ تحت لكائيا كتخضع ليا ، سكاء كاف ذلؾ - اآلنفة الذكر

كفيما . في الككف كأحداثو ، أك في النص خمقان كبناءن ، كعبلقاتيما معان أعني النص كالككف 

يأتي مخطط عاـ يكضح الخطّْيَّة كمحاكرىا كمرادفاتيا في المفيكـ االصطبلحي ، مع رسـ 

 . تكضيحي يبيف فيو الداؿ البصرم كالداؿ السمعي

 

 

                                                           

  .134 / 1: جمٌل صلٌبا . معجم الفلسفً ، د ال( 

  .66 / 4:   كتاب العٌن (
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 االتجاه االمتداد المسار الخطِّيَّة 

 المحاور
 المفهوم فً  المقاربات

 التراتبٌة

 التعاقبٌة

 التزامنٌة

 المرتكزات

 الحسً
 المجرد

ما ٌدعمه التعاقب 

 الخطً

 (الدال السمعً)

ما ال ٌدعمه التعاقب 

 الخطً 

 (الدال البصري)

العالقات اإلٌحائٌة 

 عند دي سوسٌر

 معنى المعنى عند الجرجانً 

البنٌة العمٌقة 

 عند تشومسكً
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 الفــصـــــل األول

 خطَّـــــــيِّـــــة الخــــــــمــــق

  :  مدخل•    
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لغكيان كاصطبلحيان ، كجدنا أفَّ مفيكـ الخمؽ لغكيان  (الخمؽ) في ضكء القراءة المتأنية لمفظة    

، كقد ( )ال يخالؼ معناه االصطبلحي ، فكبلىما يشير إلى الطبيعة كالناس ، كالجمع الخبلئؽ

في كبلـ العرب عمى كجييف أحدىما اإلنشاء عمى مثاؿ أبدعو كاآلخر  ))كرد معنى الخمؽ

اإلبداع )، كىذا المعنى يشير إلى جزأيف ميميف تتككف منيما عممية الخمؽ ، كىما ( )((التقدير

، ككبلىما مف بديييات كاجب الكجكد بالضركرة ، لكفَّ اإلبداع يختمؼ عف الخمؽ ،  (كالتقدير

؛ ألفَّ ا أكجد ( )((كالخمؽ إيجاد شيء مف شيء... اإلبداع إيجاد الشيء مف ال شيء ))فػ

 ﴾َبِديُع السََّماَواِت َواأَلْرضِ ﴿:السمكات كاألرض مف ال شيء فيقاؿ أبدعيف ، كىك قكلو تعالى

نَسانَ ﴿:؛ أم خمقيف عمى غير مثاؿ سابؽ ، كقكلو تعالى[ 117:البقرة]  ﴾َخَمَق اإلِْ

؛ أم أكجده مف شيء آخر كىك الطيف كالماء ؛ كلذا قاؿ بدع السمكات كاألرض [ 3:الرحمن]

 ، كبيذا فقد تأرجح اإلبداع كالخمؽ بيف العمـك كالخصكص ، فمف ()كلـ يقؿ بدع اإلنساف

اإلبداع أخصُّ مف )):  ، كمنيـ مف قاؿ ()((اإلبداع أعـ مف الخمؽ))إفَّ : العمماء مف قاؿ 

: كيبدك أفَّ الذم قاؿ بعمكمية اإلبداع لـ يمتفت إلى أنَّو خمؽ ، بداللة قكلو تعالى ،( )((الخمؽ

 فالسمكات خمقيا فأبدع في صنعيا ، كأفَّ [3: الممك ] ﴾الَِّذي َخَمَق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباقاً ﴿

عمكمية اإلبداع تطمؽ عمى المصنكعات أك المخمكقات مف دكف تخصيص أك تحديد ، فإذا 

ا أك الحديث عف جزء مف أجزاء الخمؽ المبدعة جئنا بمفظة الخمؽ ،  أردنا تحديدان أك تخصيصن

                                                           

  . (خمؽ) ، مادة 151 / 4: كتاب العيف : ظ   (1 
 .(خمؽ) ، مادة 85 / 10: لساف العرب ،  ابف منظكر  (2 
 . 9: التعريفات ، الجرجاني  (3 
  .10: المصدر نفسه : ظ  (4 

 

.10: التعرٌفات (      

.3: ، عابد خزنداراإلبداع (    
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كأرجح الرأييف أفَّ الخمؽ أعـ مطمقان مف اإلبداع ؛ ألفَّ كؿ إبداع خمؽ ، سكاء أكاف ىذا 

اإلبداع فكرة أـ ىيأة ، كليس كؿ خمؽ إبداع ، كمنو يظير اإلتباع أك التقميد في الخمؽ ، كىك 

 .خاص باإلنساف 

ذا ما تطمعنا إلى حركؼ لفظة  مف الناحية الصكتية يثمر عنو كجيتا نظر مف  (خمؽ)      كا 

 :ناحيتي المخرج كالصفة 

 مف جية المخرج نجد أفَّ الخاء كالقاؼ كبلىما مف مخرج كاحد ىك نياية الحمؽ،  :     أوالً 

كيبدك في ىذه الِكجية إيماءة إلى بداية الخمؽ كنيايتو المتيف تعكداف إلى مصدر كاحد كىك 

مخرجيا  قريبان مف المثة أك األسناف ، عند النطؽ بيا .البارم تعالى شأنو ، كأمَّا البلـ التي 

، فيذه الحركة تكشؼ عف االمتداد الزمني لمحياة  ( )يحصؿ انفكاؾ المساف عف سقؼ الحنؾ

 . كمناقضاتيا 

، ما ( ) مف جية الصفة نجد أفَّ صفة الخاء صكت ميمكس رخك شعكرم:ثانيًا 

يعني أفَّ عممية كلكج الركح كدخكليا في الجسد يككف دخكال استئناسيان فيو نكع مف الرخاكة 

كاأللفة كالنقاء ، كصكت البلـ متكسط بيف الشدة كالرخاكة ، كما أنَّو يكحي بمزيج مف الميكنة 

، كىذا يعني أفَّ الحياة ( )كالتماسؾ كااللتصاؽ ، كمف ثـ االنفكاؾ كانفبلت النفس خارج الفـ

كالراحة كالتعب ، كأفَّ ابف آدـ سرعاف ما يتشبث بيا كيتمسؾ عند  مزيج مف السعادة كالشقاء

مجيئو إلييا ، كأفَّ انفبلت النفس عند النطؽ بيا إيحاء إلى قرب نياية الحياة ، فيأتي صكت 
                                                           

  . 178 ، 141 ، 78:  خصائص الحركؼ العربية كمعانييا ، حسف عباس : ظ (1

 . كما بعدىا  78: خصائص الحركؼ العربية كمعانييا : ظ (
 . كما بعدىا78: المصدر نفسو : ظ  (
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ليعمف ىذه - نتيجة النحباس النفس كالضغط عمى أعضاء النطؽ- القاؼ الشديد االنفجارم

النياية بنزع الركح مف الجسد بعد طكؿ التآلؼ بينيما ، ما يقتضي ىذا النزع مف الشدة 

 . كالصعكبة كالقير 

َفَمُيَغيُِّرنَّ َخْمَق ﴿:       كقد كردت لمَخْمؽ معاف عدة ، منيا معنى الّديف كالقدرة كقكلو تعالى 

، كمعنى التماـ كقكلو ( ) أم يريد في ديف ا أك قدرة ا[120: النساء] ﴾الّموِ 

َخمََّقٍة َوَغْيِر ُمَخمََّقةٍ ﴿:تعالى ، كغيرىا مف ( ) ؛ أم تامة كغير تامة[6: الحج ]﴾مُّْضَغٍة مُّ

 :-كفي ضكء ما تقدـ يمكف تقسيـ الخمؽ عمى نكعيف ىما  . المعاني

.   الخمؽ التقديرم :            أوال 
 .عيالخمؽ اإلبدا:  ثانيا            

 

 

                                    المبحث األول

 أنواع الخمق

                                                           
  .113 / 3: مجمع البياف في تفسير القرآف : ظ  (2
 . 71 / 7: المصدر نفسو :ظ  (4
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ال شؾ في أفَّ الخمؽ بمفيكمو المغكم كاالصطبلحي يفتح لنا نافذة البحث في نكعيو 

 :-المذيف يمكف تفصيؿ الكبلـ عنيما في اآلتي 

 كىك أحد كجكه الخمؽ التي كردت في كبلـ العرب في أفَّ :الخمق التقديري / أواًل 

التقدير ، باعتبار ما منو كجكده مقّدر ، كباالعتبار لئليجاد عمى كفؽ  (ىك)أصؿ الخمؽ ))

، كىنا إشارة إلى البدايات األكلى لمخمؽ ، ككيؼ أفَّ ا قّدر األشياء ثـ خمقيا ، ( )((التقدير

 أم [49: القمر]﴾ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ ﴿:كقد أشار الكتاب العزيز إلى ىذا المعنى بقكلو 

الذم ال ،  (صمى ا عميو وآلو وسمم)قدرناه ، كأّيد ما جاء في كبلمو تعالى قكؿ نبيّْو األعظـ 

: ينطؽ عف اليكل في أثناء حديثو عف مبدأ الخمؽ كالكجكد قبؿ السمكات كاألرض ، قائبلن 

قّدر ا المقادير قبؿ أف يخمؽ السمكات كاألرض بخمسيف ألؼ سنة ككاف عرشو عمى ))

، كىذه داللة صريحة كمؤكدة لما جاء في كتابو تعالى ، كمميدة لما جاء في ( )((الماء

حاطتو كعممو (عميو السالم)خطاب كصيّْو  الذم بّيف فيو صفات الخالؽ ، ككيفية خمقو لمككف كا 

الكاسع باألشياء ، كتقديره ليا قبؿ كجكدىا بحجميا كأساسياتيا كأكقاتيا كصفاتيا كمشتبياتيا 

َأنَشّأ الَخمَق إنشاًء ، َوابَتَدَأُه ابِتَداًء، : )) (عميو السبلـ)كقرائنيا ككؿ األمكر المتعمقة بيا إذ قاؿ 

 ِبال َرِويَّة ّأَجاَليا َوال َتجِرَبٍة اسَتَفاَدَىا ، َوال َحَرَكٍة ّأحَدَثَيا، َوال َىماَمِة َنفٍس اضَطَرب ِفييا ، 

َز َغرَاِئَزَىا َوأَلَزَمَيا َأشَباَحَيا َعاِلمًا ِبَيا َقبَل  أَحاَل اأَلشَياَء أِلَوقاِتيا َوأَلَم َبيَن ُمخَتِمَفاِتيا َوَغرَّ

 ، فكانت بداية النص عبارة ()((ابِتَداِئيا، ُمِحيطًا ِبُحُدوِدَىا َوانِتَياِئيا ، َعاِرفًا بَقراِئنيا َوَأحَناِئيا

                                                           

  .251 / 25: تاج العركس  (
  .5 / 14: شعيب األرناؤكط : صحيح ابف حباف ، ابف حباف ،  تح  (

  . 49/ 1: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد   (
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عف قضية كبرل تمثمت بالجممتيف الفعميتيف المرتبطتيف برابطة العطؼ ، كما بعدىا قضايا 

كما -صغرل جاءت مفسرة لمقضية األكلى كىي قضية الخمؽ كمكجده ، فخطّْيَّة النص كاضحة

عف طريؽ التدرج في بياف ماىية الخمؽ ، كلك دققنا جميان في النص - سيتضح بيانو فيما بعد

كقد أجزؿ -  عف صانع الككف ، كعف كيفية إنشائو ()لكجدناه ينُـّ عف جكاٍب ألسئمة افتراضية

 إال إفَّ خميرة األفكار التي انطكل –في صفاتو كثنائو كتحميده جؿ شأنو  (عميو السالم)اإلماـ 

يضاحو ، فبدأ بالمحمكالت كىي المعبَّر  (عميو السالم)عمييا اإلماـ مكَّنتو مف جبلء الشيء كا 

ألنَّيا -  جكابا لمسؤاؿ االفتراضي األكؿ عف نشأة الككف كالخبلئؽ–عنيا بالقضية الكبرل

 ، ىذه الجمؿ (َأنَشّأ الَخمَق إنشاًء ، َوابَتَدَأُه ابِتَداءً  ):األكثر غزارة في إيضاح المعنى ، فقكلو 

عبارة عف أخبار حتمية حدثت كمازالت تحدث ، كالدليؿ عمى حتميتيا مف الناحية المغكية أنَّيا 

مبدكءة بأفعاؿ ماضكية انمازت بالتحقؽ كالثبكت ، ككذلؾ المصادر المأخكذة مف لفظ الفعؿ 

جاءت مؤكدة ألفعاليا ؛ لتنبئ عف حقيقة ثابتة كمممكسة في الكاقع الخارجي،  (إنشاء ، ابتداء)

كأفَّ الكاك الكاصمة أزالت اإلبياـ كالتكىـ مف أفَّ اإلنشاء كاالبتداء كبلىما سكاء ؛ ألنَّيا أفادت 

  ، كما ()المغايرة ، كىذا يعني أفَّ اإلنشاء غير االبتداء

داما متغايريف فيذا يؤكد أفَّ اإلنشاء أسبؽ مف االبتداء كىك المعني بالتقدير معنىن ال لفظان ، 

كمصداؽ ذلؾ ما نشيده عمى أرض الكاقع مف أفَّ لكؿ مخمكؽ تقديران في صكرة خمقو كرزقو 

                                                           
لماير الذم استطاع  أف يؤسس منيجا يقـك ( نظرية المساءلة كالببلغة)مفيـك ))يقترب ىذا الشيء مف  (2

، ( (المبدأ االفتراضي في تحميؿ األقكاؿ ، كمبدأ االختبلؼ اإلشكالي داخؿ األقكاؿ: عمى مبدأيف ، ىما 
  . 297: نعمة رحيـ  العزاكم  . د.أ: نعمة دىش الطائي ، تقديـ . سكسيك لسانيات نيج الببلغة ، د

ىك اإليجاد الذم لـ يسبؽ غير المكجد إليو ، كالمفيـك مف االبتداء ىك اإليجاد الذم لـ يقع مف : اإلنشاء  (3
 ، كبعبارة أخرل أف اإلنشاء ىك إيجاد الشيء بالقكة ال بالفعؿ 172 / 1: المكجد قبؿ ، شرح البحراني 

 . كاالبتداء 
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كحياتو كمكتو ، كما يتعمؽ بو مف شؤكنو الدنيكية كافة ، كىذا السبؽ في إنشاء الخمؽ كابتدائو 

يشير إلى الخطّْيَّة المغكية المتناغمة مع الخطّْيَّة الككنية بما يعبر عف انسيابية الكبلـ كرشاقتو 

 مماثؿ لمكاقع كليس بغريب عنو ، كيبدك (عميو السالم)التي جذبت المتمقي ؛ ألفَّ أسمكب اإلماـ

أفَّ عممية اإلنشاء المتضمنة معنى التقدير جاءت تمييدان لعممية االبتداء كىك اإليجاد المشاىد 

عمى أرض الكاقع ؛ أم التحكؿ مف اإليجاد االفتراضي البلمرئي إلى اإليجاد المرئي العيني ، 

كفي . ما يعني حالة انسجاـ كاستمرار خطّْي كاضح في الخمؽ الككني كالمغكم عمى السكاء 

كيؼ خمؽ - ما يثير في النفس مف خكاطر كىكاتؼ (أنشأ الخمؽ إنشاء ، كابتدأه ابتداء)قكلو 

فيأتي - الككف كأبدعو كصكره كاحكـ صنعو بيذا النظـ العجيب كىك السؤاؿ االفتراضي الثاني

ِبال َرِويَّة ّأَجاَليا َوال َتجِرَبٍة اسَتَفاَدَىا ، َوال ):النص فيما بعد مجيبان عف ىذه الخكالج بقكلو

  .(َحَرَكٍة ّأحَدَثَيا، َوال َىماَمِة َنفٍس اضَطَرب ِفييا

 يبني النص تركيبو ظاىرا فيرسـ لنا دائرتيف ، دائرة الكجكد الكبرل التي مثمتيا الذات 

ببل ركية ، كال تجربة ، كال حركة ، كال ىمامة )المقدسة كعبَّر عنيا بأسمكب النفي المكرر 

أجاليا ، استفادىا ، )لتنفي عنيا النقص كاالفتقار ، كبضمير الغيبة المقدَّر في األفعاؿ  (نفس

العائد في ظاىر النص إلى الكجكد المطمؽ ، كفي باطنو إلى الذات  (أحدثيا ، اضطرب فييا

، التي مثَّمت دائرة الكجكد الصغرل ، المفتقرة في كجكدىا كتككينيا إلى  (اإلنساف)الناقصة 

دائرة الكجكد الكبرل ، كقد أكمأ إلييا المعنى الباطني لمنص ؛ كذلؾ بإثبات ما ُنفي عف 

 .الخالؽ في ظاىر النص إلى المخمكؽ 

 (المخمكؽ)تعكد إلى الممكف -  عند سمب النفي منيا-فيذه األكصاؼ األربعة كميا

المحتاج في كجكده إلى الكاجب المطمؽ ؛ لككنو إذا أراد صنع شيء ، يستدعي التفكير فيو 
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فإذا دار كتردد في حقيقتو ، أقاـ التجربة عميو إلثبات ما التبس عميو ، كىذا األمر يقتضي 

كجكد المادة التي مف لكازميا الحركة ، فإذا ثبت ما دار أك تحيَّر الفكر في صحتو ، ىَـّ بيذا 

 (عميو السالم) الشيء المصنكع ، كمالت نفسو إلى الحرص عميو كالعناية بو ، ككأفَّ في كبلمو

شارة إلى نكع آخر  إيماءة عف كسائؿ المعرفة فيما بعد يمكف لمبشر أف يتبعيا في حياتو ، كا 

، كىذا النكع مف الخمؽ يستدعي التفكر كالتجربة ( )مف الخمؽ كىك الخمؽ االتباعي كالتقميدم

 في كضع األلفاظ كرصفيا بجنب بعض بيذه الدقة المتناىية، (عميو السالم)كمككناتيا ، فاإلماـ

إنَّما ُيعبَّر عف تراتبية الفعؿ البشرم المنطقي فيما بعد ؛ لذا جاء بيا بصيغة نفييا المؤكد عف 

البارئ تعالى  بالباء الزائدة ، كبشكؿ مف الترابطات الخطّْيَّة لمجمؿ ، التي جاءت مفسّْرة لبداية 

الخطاطة اليسيرة تبيف .النص عف طريؽ كاك الكصؿ الرابطة لمجمكعة مف المتغايرات 

مف  (اإلنساف)الدائرتيف بكصفو أفَّ الدائرة الكجكدية الكبرل تحيط بالدائرة الكجكدية الصغرل 

 :كفي كؿ حاالتو .... دنيكيان كأخركيان بداية كنياية  (ظاىران كباطنان )كؿ جياتو 

 

 

 

 

 

                                                           
ىناؾ فرؽ بيف اإلتباع كالتقميد ، فاإلتباع تقميد عف ركية كتدبر باعتقاد أحقية المقمَّد ، كالتقميد إتباع ال عف   (1

 . كما بعدىا 27 / 8: لساف العرب :  ، كظ 58: التعريفات : دراية كفكر ، ككبلىما  مف لكاـز البشر ، ظ 
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 حيف أكمؿ جكاب (عميو السالم)        إفَّ كضكح الخطّْيَّة أك التدرج الخطّْي في النص يؤكده 

السؤاؿ االفتراضي الثاني الذم يمثؿ مف زاكية أخرل ، مرحمة مف مراحؿ اإلنشاء كاالبتداء 

َز َغرَاِئَزَىا َوأَلَزَمَيا َأشَباَحَيا َعاِلمًا ):بقكلو  َأَحاَل اأَلشَياَء أِلَوقاِتيا َوأَلَم َبيَن ُمخَتِمَفاِتيا َوَغرَّ

، فمجيء كممة  (ِبَيا َقبَل ابِتَداِئيا ، ُمِحيطًا ِبُحُدوِدَىا َوانِتَياِئيا ، َعاِرفًا بَقراِئنيا َوَأحَناِئيا

بصيغة الجمع إشارة إلى الزمف المتككف مف جزئيات كتكقيتات ، كما يتخممو مف  (ألكقاتيا)

كحدات ، ابتداءن مف اآلف كالمحظة كصكالن إلى السنيف كالدىر ، ما يعني أفَّ العالـ كالككف لـ 

يخمقا دفعة كاحدة بؿ جاء خمقو تدريجيان ، كأكَّد ىذا المعنى ما جاء في كتابو العزيز عف 

 ِإنَّ َربَُّكُم المَُّو الَِّذي َخَمقَ ﴿:خمؽ السمكات كاألرض كما بينيما في ستة أياـ ، قاؿ تعالى

دائرة الوجود 

 الكبرى

 (الذات المقدسة)

 

     رسم توضيحي يبين دائرتي الوجود الكبرى والصغرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دائرة الوجود           

الصغرى      

 (االنسان)
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، [54:األعراف]﴾السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرِش ُيْغِشي المَّْيَل النََّيارَ 

ففي اآلية إشارة إلى التدبير اإلليي المرسكـ بشكؿ خطّْي ، عف طريؽ ترتيب الحكادث 

الككنية تعاقبيان عمى كفؽ تعاقب األياـ المنسجـ مع التراتب الخطّْي لمغة ، ثـ يعكد إلى 

َعاِلمًا ِبَيا َقبَل ابِتَداِئيا ، ُمِحيطًا ِبُحُدوِدَىا ): النقطة التي انطمؽ منيا النص قائبلن 

كىذا دليؿ آخر عمى أسبقية اإلنشاء عمى االبتداء ، كأفَّ اإلنشاء بمعنى كضع ،  (َوانِتَياِئيا

يجاده بداللة الظرؼ  ، كلـ يقؿ  (ابتدائيا)كالمصدر (قبؿ)المقادير ضمنيان لمخمؽ قبؿ خمقو كا 

، إذ إفَّ منشئ الخمؽ كمقّدره ، كمف ثـ البدء بخمقو عمى غير مثاؿ سابؽ ، قطعان  (إنشائيا)

يككف عالمان بو قبؿ كجكده ، كمحيطان بحدكده كنياياتو ، كىذه العكدة إلى نقطة البداية تشير 

إلى التتبع الخطّْي لمنص الذم يكشؼ عف الترابط التسمسمي لمكحدات الكبلمية مع األحداث 

 .الخارجية الكاقعية 

     مف ىنا يتبيف أفَّ التسمسؿ األكلي الخطّْي لؤلحداث حتى يبمغ النياية التي تحيؿ إلى 

كاف بإمكاف المتكمـ أف . البداية األكلى ىك تسمسؿ أفقي ، كىك المراد بو مف معنى الخطّْيَّة 

يستغني أك يكتفي بقضيتي اإلنشاء كاالبتداء عف بقية القضايا األخر ، التي تعد مككنات أك 

 في مقاـ المسؤكلية التي تقع عمى عاتقو، (عميو السالم)شركطان لمقضيتيف األكليتيف ، لكفَّ اإلماـ

كىي إقناع المنكر أك المتردد ، أك تنبيو المتكىـ المخاَطب عف الحقيقة الثابتة المنصرمة التي 

تبدك مغيَّبة أك مشكبة بالغمكض ، كال يككف ذلؾ إال عف طريؽ المغة ، فعممية ترتيب األلفاظ 

كاألصكات التي تخمؽ االنسجاـ النصي ، مع تحقؽ االستمرارية المكضكعاتية فيو ، ما ىي 

كمما كاف النص عمى سمـ التراتبية الككنية القريبة مف ))إال انعكاس لبلنسجاـ الككني ؛ ألنَّو 
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 ببل أدنى شؾ نص  (عميو السالم)، كنص اإلماـ( )((كمما كانت داللتو تشع...الضكء السماكم 

 ، كينفتح عمى أبعاد الككف بما يثرم كؿ فقرة ()حركي  ينسجـ مع حركية الككف في زمكانيتو

مف النص عف طريؽ ترتبيا ككنيان ، كانسجاميا نصيان ، ما يجعميا مفردة ككنية تتناغـ في 

 .خطّْيَّتيا الخمقية مع كجكدىا في تركيبة النص 

نكار لمسائؿ ، كتعظيـ لمفيكـ  (عميو السالم)     كلما كاف اإلماـ  في مقاـ إبانة كتقريع كا 

السؤاؿ ، عمد إلى التصريح بما يراه مف التقدير لمخمؽ لفظان كمعنىن في خطبة األشباح ؛ إذ 

تكمَّـ فييا عف صفات الخالؽ ككيفية إيجاد الخمؽ مف العدـ ؛ ألنَّو أكقع في النفس كأثبت 

لميقيف ، فقد بّيف عظمة الخالؽ في ضكء اإلشارة إلى التزامف كالتعاقب الخطّْي لمنظكمة الخمؽ 

التي شكمت الفكرة أك النكاة الرئيسة لمنص ، كأسيمت في ربطو كانسجاـ فقراتو ضمف سياؽ 

 عمد- كما ذكر أعبله–تصريح  في مكضع (عميو السالم)زمني خطّْي كاحد ؛ كألفَّ اإلماـ 

بكصفو المتكمـ إلى تقديـ المعنى تقديما حسيان عف طريؽ االبتداء بالجمؿ الفعمية القصيرة 

َيُو ِلٍوَجَيِتِو َفَمم َيَتَعدَّ ُحُدوَد  )):فقاؿ َقدََّر َما َخَمَق َفَأَحَكَم َتقِديَرُه ، َوَدبََّرُه َفأَلَطَف َتِدِبيَرُه ، َوَوجَّ

َمنِزَلِتِو ، َوَلم َيقُصر ُدوَن االنِتَياِء إَلى َغاَيِتِو ، ولم َيسَتصِعب إذ ُأِمَر ِبالُمِضيِّ َعَمى 

، شّكؿ افتتاح النص استقراران ثابتان ؛ لككنو ُصدّْر باألفعاؿ التامة اليقينية الثابتة ، ( )((ِإرَاَدِتوِ 

                                                           

  .153: عبد المجيد نكسي  : يكرم لكتماف ، ترجمة سيمياء الككف ، (
مصطلح استعمله المفكر الروسً مٌخائٌل باختٌن فً دراسته للزمان والمكان فً الرواٌة  ، : الزمكان  (1

أشكال الزمان والمكان فً الرواٌة ، مٌخائٌل : ٌطلق على الزمان والمكان للعالقة المتبادلة بٌنهما ، ظ 

  .14: االمتداد الزمكانً فً نهج البالغة : ه ، وظ : باختٌن 

  . 438 / 3:  ابف أبي  الحديد  نيج الببلغة ،شرح (2
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، كالزمف المضارع المسبكؽ  (قّدر، أحكـ ، دّبر، ألطؼ ، كّجو)المتمثمة بالزمف الماضي 

 فيي عبارة - فضبل عف تزامنيا - (لـ يتعدَّ ، لـ يقصر)التي تحيمو إلى المضي  (لـ)باألداة

 

زيادة عمى أف ىذه الجمؿ القصيرة تتكافر ))عف أخبار متيقنة تنبئ عف الحقيقة الككنية الخالدة

عمى إيقاع خطابي خاص يتمثؿ فيو الفخامة كالسبلسة متناغمة مع حركة المعنى داخؿ ىذه 

، فضبل عف تناغميا مع حركية الككف ، كعمى كفؽ ىذه التراتبية كالتعاقبية ( )((التراكيب

الككنية كاكب الزماف التراتبية الخطّْيَّة النَّصية ، كقد رسمت ىذه البداية المحكر األكلي لمنص، 

نََّما َصَدَرِت اأُلُموُر َعن َمِشيَئِتِو؟ ))التي انتيت بسؤاؿ إنكارم  فاستعماؿ المتكمـ ()((َفَكيَف َواِ 

لصيغة االستفياـ التي خرجت عف أصؿ كضعيا إلى التقرير كاإلثبات ؛ ليثبت أفَّ كؿ ما 

يصدر كيحدث في الككف مف عنده سبحانو كبمشيئتو ال يمكف إنكاره ، كقد أكد ىذا المعنى 

، فضبلن عف أفَّ ( )((يككف لما ىك ظاىر مما ال ينكره المخاطب))الذم (إنَّما)أسمكب القصر بػ

 مف مشيئة ()المؤلفة مف إفَّ كما النافية إلثبات المذككر بعدىا كنفي لما سكاىا (إنَّما)األداة

المفيد لمعنى التجاكز  (عف)الممكنات المتفرعة عف مشيئة الكاجب المطمؽ ، ككذا حرؼ الجر

؛ أم إبعاد صدكر األمكر عف مشيئة البشر كتخصيصيا بمشيئتو سبحانو ، فكاف ( )كاالبتعاد

                                                           

  .23: حسٌن العمري عبد ال. الخطاب فً نهج البالغة ، د (
  .438 / 3: ابن أبً الحدٌد  نهج البالغة ، شرح  (2
 .  216 – 215 / 2: معانً النحو (3
 . (أنن)، مادة  31 / 13: لسان العرب :  ، ظ 297: الجنى الدانً فً حروف المعانً ، المرادي : ظ ( 4
   .254 :المصدر نفسه ، المرادي: ظ  (5 
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الكبلـ بمثابة حمقة كصؿ تربط بيف الزمف الماضي كما تجرم فيو مف أحداث ، كالزمف 

 .()الحاضر الذم ىك زمف التمفظ

حققت طرازان تركيبيان مميزان ، فضبلن  (قّدر)ك (أنشأ)     ىذه المناقمة المفظية في النصيف بيف 

عف أفَّ المفظيف كانا مطمع نص ، كىذا ما يشير إلى أفَّ ىناؾ مرحمة تسبؽ اإلنشاء أك 

، التي أشار إلييا  (قّدر)متزامنة معو ، كىي مرحمة الجعؿ أك التحديد كالمعبَّر عنيا بمفظ 

ْذ َقاَل َربَُّك ﴿:القرآف الكريـ حيف أخبر البارم تعالى المبلئكة عف الشركع في خمؽ آدـ فقاؿ   َواِ 

كتعني اإليجاد بالقكة ، كيشمؿ التقدير ،  [30: البقرة ]﴾ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفةً 

 .كاإلنشاء ككبلىما متزامناف ، كتعقبيا مرحمة اإليجاد بالفعؿ الذم ىك االبتداء

 :اإليجاد بنكعيو- محكرم الخطّْيَّة-كالمخطط اآلتي يكضح التزامنية كالتعاقبية

 

                                                 

                

                                                                   

            

   

 

                                                           

 .120  : ، خلٌفة المٌساوي الوصائل فً تحلٌل المحادثة: ظ  (

 تزامنٌة

   االبتداء

 بالقكة بالفعؿ

 اإلنشاء التقدير

 تــعـــاقـــبــٌــــــــــة

 اإلٌـجــاد
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     كانت نسبة تحقيؽ الخطّْيَّة في النص كبيرة ظيرت عمى فقراتو ظيكران كاضحان عف طريؽ 

حسبما يسمييا النحكيكف ؛ ألفَّ  (كاك العطؼ كالنسؽ )المييمنة عمى النص ، أك (كاك الكصؿ)

الشيء إذا عطؼ عمى شيء آخر بعده جرل مجرل كاحدان ؛ أم أنَّيا تفيد الجمع بيف األشياء 

، كىي بيذه الخاصية تشير كتؤكد محكر الخطّْيَّة التزامنية ؛ أم مجيء ( )في آف كاحدة 

  َفَتمَّ  : ))(عميو السالم)جميعيا بمستكل عرضي كاحد ، كقكلو  (قّدر ، دّبر ، كّجو)األحداث

، يعني أنَّو بعد تقدير الخبلئؽ ( )((...َخمُقُو ِبَأمرِِه ، َوَأذَعَن ِلَطاَعِتِو ، َوَأَجاَب ِإَلى َدعَوِتوِ 

يجادىا كتدبيرىا كتكجيييا لبمكغ غاياتيا التي ُخصِصت ليا بمشيئتو لّكح بتمامية خمقو ، كمف  كا 

جابة دعكتو ، فكانت الفاء الدالة عمى التعقيب كالفعؿ  َـّ )ثـ انقياده لخالقو كا  الداؿ عمى  (ت

 ، خير عبلمة لمداللة عمى التعاقبية الخطّْيَّة ؛ لككنيا رسمت سمسمة مف ()نياية الغاية كثبكتيا

التي ىي بداية الحياة ،  (أم الصكرة النيائية المبدعة)المراحؿ بدءان مف الخمؽ حتى نيايتو 

إسيامان فاعبلن في جعؿ التعبير متسقان متناسقان مع  (الكاك العاطفة ، كفاء التعقيب)كقد أسيمت 

 .غيره ، كأنَّو لكحة فنية مكتممة متكاممة 

      كىذا التراتب الخطّْي كالتعاقب الجممي المنسجـ مع التعاقب الككني لؤلحداث عقد صمة 

كثيقة بيف أجزاء النص كالككف معان ، ما أدل إلى صنع كحدة نصية متبلحمة متماسكة 

 . األجزاء 

                                                           
  .(نسق) ، مادة 10/353:لسان العرب : ، ظ158: الجنى الدانً فً حروف المعانً : ظ (1

. 438 / 3: ابن أبً الحدٌد شرح  (  

.(تمم) وما بعدها مادة 331 / 31: تاج العروس : ظ  (   
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، ( )كىك خمؽ الشيء مف ال شيء كعمى غير مثاؿ سابؽ :الخمق اإلبداعي / ثانيًا        

أم إيجاد شيء لـ يكف لو نظير، كىك خاص بكاجب الكجكد ال ند لو فيو كال شريؾ ، لقكلو 

ُن  َف ْح َفيُن  اْح َف اِل ِل يَف ﴿:تعالى  ، فكممة الخالقيف تستدعي كجكد أكثر [14: المؤمنون ]﴾ َف َف َف اَف َف  ُهَّللا

مف خالؽ ، كأفَّ المفاضمة الداؿ عمييا اسـ التفضيؿ تستكجب كجكد الفعؿ الَخْمقي ، التي 

تجرم فيو المفاضمة المشار إلييا ، كمف ىنا يتضح أفَّ اإلنساف يشترؾ في الخمؽ كاإلبداع مع 

نَّما إبداع بكساطة ، فإطبلؽ صفة اإلبداع عمى  البارم تعالى ، إال إنَّو إبداع ال عف أصؿ كا 

اإلنساف مف باب التجكز؛ ألفَّ الذم يبدعو اإلنساف ناتج عف العقؿ كالعقؿ إبداع اليي ، فيك 

 :إبداع فرع عف أصؿ ، كمف ىنا يتفرع عف ىذا النكع مف الخمؽ نكعاف مف اإلبداع فيو 

 مطمؽ غير محدكد ، كلمعرفة ذلؾ  ، فإفَّ تأمؿ اإلنساف في جزئية إبداع اليي-1      

عميو )صغيرة جدان مف أجزاء بدنو ، سيجد فييا اإلبداع العممي كالفني عمى السكاء ؛ لذلؾ قاؿ

الَِّذي ِابَتَدَع الَخمَق َعَمى َغيِر ِمثَاٍل امَتَثَمُو َواَل ِمقَداٍر احَتَذى َعَميِو ِمن َخاِلٍق َمعُيوٍد )): (السالم

 : ، كفي ىذا النص إشارات عدة منيا ( )((َكاَن َقبَموُ 

عالمية الخالؽ كقادريتو عمى إيجاد خمؽ مف العدـ لـ يسبؽ لو أحد فيو بداللة االسـ -

جاء مشيران إلى مبدع الخمؽ ، كغناه عف الممكف المفتقر المحتاج إلى  (الذم)المكصكؿ 

 .الكاجب في إفاضة الكجكد عميو 

كال مقدار احتذل )،  (عمى غير مثاؿ امتثمو)،  (ابتدع الخمؽ)التراكيب الجممية       - 

فييا مف الدالالت التي تعطي صكرة كاضحة لممتأمؿ ، كالسيما في خمؽ اإلنساف الذم  (عميو
                                                           

  .(خلق) وما بعدها ، مادة 251 /  25: تاج العروس : ظ  (

  . 434 /3:  شرح نهج البالغة ، ابن أبً  الحدٌد (
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يشترؾ مع الخبلئؽ األخرل في كثير مف الصفات ، مضافان إلييا بعض األجيزة المعقدة 

كالخبليا كاألنسجة كاألكعية الدمكية ، كأجيزة الرصد الجسدية المتمثمة بالعيف كاألذف ، كالمخ 

، كذلؾ نمحظ الخطّْيَّة التراتبية ( )كاألعصاب ، كميا تسير عمى كفؽ نظاـ المحاسبات الدقيقة

ابتدع ، غير مثاؿ ، مقدار، )في نفي اإلتباع في الخمؽ عف الذات المقدسة عف طريؽ األلفاظ

، التي تكمئ إلى الخمؽ التقميدم كاالتباعي ؛ إذ إفَّ االحتذاء عمى مقدار أك قياس ،  (احتذل

كالصنعة عمى مثاؿ غيره ، مف لكاـز الممكف المفتقر ، كا تبارؾ كتعالى منزه عف ذلؾ 

 .قطعان 

جاء النص يحمؿ ردان عمى المادييف الذيف يركف أفَّ المادة العمياء ىي التي أكجدت       -

 . ()ىذا النظاـ المتقف المتناسؽ

 :       كيمحظ أيضان مما سبؽ أفَّ النص يقكـ عمى مقدمتيف 

 . ىذا النظاـ الككني الدقيؽإلى المشاىدة كالمبلحظة ؛ بالنظر  تقـك عمىحسية/ األولى       

 . المقدمة الحسيةتحاكر العقؿ مع ب المنتظمةالنتائجاستنباط  ترتكز عمىعقمية  /الثانية       

 كفي كمتا المقدمتيف ُتمحظ الخطّْيَّة ، فما يحدث في الككف مف أحداث ، كما يمر بو 

اإلنساف مف أطكار في خمقو ، جارية في اتجاه كاحد بشكؿ تعاقبي أك تزامني ، ثـ يرتبيا 

العقؿ في ذاكرتو بشكؿ شريط سينمائي متسمسؿ ، كمف ثـ ينقميا إلى المتمقي  بشكؿ تراتبي 

حمقات مترابطة متسمسمة في ))عف طريؽ السَّرد ؛ ألفَّ ما يجرم في الككف مف حكادث ىي 

، ككؿ ذلؾ ال يخرج عف إطار الزمف ( )((سمسمة ممتدة مف أقصى الحياة إلى أقصاىا

                                                           

.196:  هللا خالق الكون ، جعفر الهادي : ظ  (  

  .196: هللا خالق الكون : ظ  (

  .290: المصدر نفسه  (
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الخطّْي، الذم ىك بمثابة النص الحاكي عف ىذه األحداث ، كاأللفاظ ىي بمثابة األحداث 

 .المحكي عنيا 

 كتراتبية النص لؤللفاظ الحاكية عف األحداث الككنية الخارجة عنو ؛ ناتجة عف 

تراتبيتيا في الكاقع الخارجي بشكؿ إما تعاقبي متسمسؿ ، أك تزامني ، ما يؤسس نصان حركيان 

منسجمان في أجزائو كتراكيبو ، كتعد البنية الزمنية في الكبلـ مف أىـ البنى الداخمة في تككيف 

بنيتو المنطقية ، فنمحظ المتكمـ في خطابو يصؿ الحاضر بالماضي كالمستقبؿ ، باالعتماد 

، فضبلن عف إفادتيا ()التي تفيد عممية الترتيب الزمني بيف األحداث (الفاء)عمى الكاصمة

َفَظَيَرت ِفي الَبَداِئِع الَِّتي َأحَدَثَيا َآثَاُر َصنَعِتِو ، َوَأعاَلُم :))(عميو السالم)السببية حيف قاؿ

قكتيا في الترتيب كالتأكيد الذم يقتضيو المقاـ كالسياؽ ،  (الفاء)، كقد استمدت ( )((ِحكَمِتوِ 

الداؿ عمى الثبات كاليقيف ، كىذا يرتبط بفكرة الحتمية  (ظير)مف اقترانيا بالفعؿ الماضي 

تنطكم عمى معنى أف حالة العالـ في لحظة ما  ))المرتبطة بالسببية ارتباطا كثيقان ، التي 

( )((تكفي كي تحدد حالتو في لحظة تالية ، كأف تمؾ البلحقة تحدد حاالت تالية كىكذا دكاليؾ

نشائو كابتداعو عمى غير  ، فضبلن عف تحديدىا قبميان مف قبؿ أحداث أخر، فبعد تقدير الخمؽ كا 

كىي مرحمة قبمية تعمؿ عمى تحديد حالة الخمؽ - مثاؿ معيكد مف قبؿ لـ يقمد فيو غيره 

 ظيرت آثار ىذا اإلبداع المتمثؿ بالخبلئؽ كاألحداث الككنية ظيكران فعميان كاقعيان مرئيان –التالية 

 .لمناظر العاقؿ المدرؾ

                                                           

 .120: الوصائل فً تحلٌل  المحادثة : ظ  (

 . 434 / 3 : شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد( 

 . 23: التدبير اإلليي ،  بكؿ ديفز ، ترجمة ، محمد الجكرا   (
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محدكد متغير قابؿ لمتطكير كالزيادة مف حيف  (ناتج عف ىبة إليية)إبداع إنساني - 2      

 : إلى حيف ، كىذا بدكره يتفرع إلى نكعيف 

كىذا النكع مف الخمؽ اإلبداعي يككف العقؿ المجرد ىك المسؤكؿ  :إبداع عممي - أ      

عنو ؛ إذ إنَّو يتطمب إجراء التجارب ، كاعتماد المنطؽ كالبراىيف ، كالمعرفة بالمسائؿ العممية 

كالفكرية ، كمعالجتيا بطريقة فكرية عممية كاعية كصكالن إلى إنتاج خمؽ إبداعي مبتكر، بغض 

 .النظر عف ككف ىذا الخمؽ ماديان محسكسان أك معنكيان مجردان 

كىذا النكع مف الخمؽ غالبان ما نجده عند الشعراء كالكتاب كاألدباء  : إبداع فني- ب        

كالفنانيف ؛ إذ يككف الشعكر كالخياؿ ىك المسؤكؿ عف إنتاجو بعيدان عف القكانيف كالتجربة 

قد جمع بيف النكعيف فيما قالو في كصؼ السمكات حيث  (عميو السالم)كالمنطؽ ، كنجد اإلماـ 

كاف فييا ، باإلضافة إلى معرفتو بالفمؾ كاألجراـ السماكية ، كانت معرفتو المعيار ذاتو ، 

لغكيان كأدبيان كفنيان كنحك ذلؾ ، في نسج األلفاظ كالعبارات التي تكتنز بالمعاني، كترتيبيا ترتيبان 

َوَنَظَم ِباَل َتعِميٍق َرَىَواِت )): (عميو السالم)يتناغـ كحركة السماء كما يدكر فييا مف أفبلؾ ، كقكلو

،َوَناَداَىا َبعَد ِإذ ِىَي ُدَخاٌن ...ُفُرِجَيا ، واَلَحَم ُصُدوَع انِفرَاِجَيا ، وَوشََّج َبيَنَيا َوَبيَن أزَواِجَيا ،

َفالَتَحَمت ُعرَا َأشرَاِجَيا ، َوَفَتَق َبعَد ااِلرِتتَاِق َصَواِمَت َأبَواِبَيا ، َوَأَقاَم َرَصدًا ِمِن الشُُّيِب 

، ...، َوَجَعَل َشمَسَيا آَيًة ُمبِصَرًة ِلَنَيارَِىا، َوَقَمرَِىا َممُحوًُّة ِمن َليِمَيا،...الثََّواِقِب َعَمى ِنَقاِبَيا ،

َوَقدََّر َسيَرُىَما ِفي َمَداِرِج َدَرِجِيما، ِلُيَميََّز َبيَن الَّميِل َوالنََّياِر ِبِيَما ، َوِليَعَمَم َعَدَد السِِّنيَن 
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َوالِحَساِب ِبَمَقاِديرِِىَما ، ُثمَّ َعمََّق ِفي َجوَِّىا َفَمَكَيا، َوَناَط ِبَيا ِزيَنَتَيا ، ِمن َخِفيَّاِت َدرَاِريَِّيا 

 .( )((َوَمَصاِبيَح َكَواِكِبَيا

 في خطابو ىذا يعطينا صكرة كاضحة ليذا الككف الفسيح الػذم ىك (عميو السالم)    اإلماـ 

، فضبلن ( )((محكـك بقكانيف رياضية محددة تتداخؿ مع بعضيا لتشكؿ كحدة منسجمة بارعة))

عف خضكعو لقكانيف الجاذبية كما تحيط بو مف مجاالت مغناطيسية ساعدت عمى اكتشاؼ 

، ما ()العديد مف المجرات كاختراع الطائرات كالسفف الفضائية لمعرفة أسرار الككف كالفضاء

فَّ السَّماء التي رفعيا ببل عمد كما فييا مف شيب . أدل إلى تطكر التكنمكجيا بشكؿ مذىؿ  كا 

كنيازؾ كنجكـ كككاكب زينة ليا ، كالشمس كالقمر المذاف جعميما آيتيف لميؿ كالنيار ُيعَرؼ 

َوَجَعْمَنا المَّْيَل ﴿:بيما عدد السنيف كالحساب كاألياـ كالشيكر، مستمدان ذلؾ مف قكلو تعالى

َوالنََّياَر َآَيَتْيِن َفَمَحْوَنا َآَيَة المَّْيِل َوَجَعْمَنا َآَيَة النََّياِر ُمْبِصَرًة ِلَتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم َوِلَتْعَمُموا 
                                                           

جمع رهوة ، أي المكان المرتفع ، وٌقال : رهوات  ) ، 440 / 3: شرح نهج البالغة ، ابن أبً الحدٌد  (1

قد فرج : وهً المكان الخالً ، ٌقول -  بضم فسكون–جمع فرجة : للمنخفض ، فهً من األضداد ، والفَُرج 

هللا ما بٌن جرم وآخر من األجرام السماوٌة ، ونظمها على ذلك سماء ، بدون تعلٌق إحداهما باألخرى 

الشق ، أي ما كان فً الجرم الواحد منها من صدع لحمه سبحانه ، : صدوع . وربطها بها بآلة حسٌة 

إذا شبكه باألربطة حتى ال ٌسقط منه شًء " وشج محمله" بالتضعٌف أي شبك من : وأصلحه فسواه ، وشج

، فً الطبقات العلٌا والسفلى عنها ، بالروابط ... ، أي أنه سبحانه شبك بٌن كل سماء وأجرامها ، ... ، 

 ،  165: الماسكة المعنوٌة العامة ، وهً من أعظم المظاهر لقدرته ، نهج البالغة ، الشٌخ محمد عبدة 

التحمت عرى أشراجها ، أي التصقت أجزاء  (علٌه السالم)المقبض أو العروة  ، فقول اإلمام : أشراجها 

 ، 15 / 2:  فً ظالل القرآن : الكواكب بعضها ببعض وتماسكت كما ٌمسكك بعروة اإلبرٌق بالٌد ، ظ 

: نقابها  . 332 / 25: تاج العروس ، الزبٌدي : االلتئام ، فٌقال ارتتق الشًء التؤم ، ظ : االرتتاق . 18

ٌُخرق من : جمع نقب ، وهو الخرق ، والشهب الثواقب  الشدٌدة الضٌاء ، أي جعل الشهب كالراصد لِما 

: تاج العروس : التعلٌق ، ظ : والنوط  (علَّقه : نوطا )ٌنوطه  (ناطه): األجرام فٌعوض عنها بالشهب، ناط 

  .    ( ، أي وعلَّق فً السموات زٌنتها المتمثلة بالكواكب والنجوم وغٌرها 155 / 20

 .19:  التدبٌر اإللهً  (

   . 33:  الفكر العلمً الفلسفً فً اإلعجاز القرآنً ، دكتور وهاب كرٌم الثامر : ظ  (
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، كؿ ذلؾ فيو دعكة مف منشئ النص إلى التفكر [ 12: اإلسراء]﴾َعَدَد السِِّنيَن َواْلِحَسابَ 

كالتأمؿ المذيف يسيماف في غرس المعاني الركحية لدل المؤمف ، فضبلن عف إفحاـ المنكر 

 .كتبييت الكافر ، بالغكص في لجج الككف عف طريؽ الغكر في خبايا النص 

        إفَّ نظرة فاحصة في شتى أرجاء النص ، تكشؼ لنا عف النظاـ النصي المتفؽ 

نظم ، )كالمنسجـ مع النظاـ الككني ، كقد مثؿ ىذا النظـ النصي معاني األفعاؿ الماضكية 

الدالة عمى التناسج كالتكاصؿ ، كقد أسيمت  ( الحم ، وشَّج ، أقام ، التحمت ، عّمق ، ناط

إسيامان فاعبلن في تحديد الزماف الخطّْي لمنص ، انطبلقان مف نقطة زمف الحدث إلى نقطة زمف 

عف طبيعة األحداث التي ستنتج في المستقبؿ حسب مقاصد ))التمفظ كصكالن إلى الكشؼ 

 عف ()((، فيكصؿ المتكمـ في الدكر الكبلمي الحاضر بالماضي كالمستقبؿ...المتكمـ كنكاياه 

طريؽ الكاك الكاصمة التي ساعدت عمى ىذا النسج الخطّْي التراتبي لمنص ؛ لتحقيؽ ىدؼ 

كاحد كىك خمؽ حالة االنسجاـ الكاضحة بيف الخمؽ الككني كالمغكم عمى السكاء ، كما أفَّ 

فيو تمكيح إلى الكينكنة اإلليية المحصكرة بيف الكاؼ كالنكف ، كالتي تكشؼ  (ناداىا)الفعؿ 

 في اختياره ىذه العناصر (عميو السالم)عف سرعة اإلبداع اإلليي ، كتكّضح إبداع اإلماـ 

الكبلمية دكف غيرىا ، مراعيان في ذلؾ التعاقبية كالتراتبية الخطّْيَّة في نقؿ الحقائؽ العممية 

بأسمكب فني رشيؽ يعمد فيو إلى تحكيؿ الفكر المجرد إلى صكر حسية مف أجؿ إقناع 

 .()المتمقي

        كلك دققنا جميان في النص العمكم نجد أنَّو نص مزدكج بيف الخمؽ اإلبداعي كالخمؽ 

 االتباعي كالتقميدم ، فيك إبداعي ككف منشئ النص ينتمي إلى النكع البشرم ، كمف البشر
                                                           

  .120: الوصائل فً تحلٌل المحادثة   (

  .490: النسق القرآنً ، محمد دٌب الجاجً : ظ  (
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 في القمة (عميو السالم)ممف ىـ أرباب لصناعة البديع ، كفي نيج الببلغة يرتقي اإلماـ عمي

مف الفصاحة كالببلغة كاإلبداع ، كىك إتباعي كتقميدم ؛ لككف المتكمـ  منقادان لكاجب الكجكد  

كفيما يأتي مخطط عاـ ألنكاع . مفتقران محتاجان إليو ، بؿ يستمد عممو مف فيضو جؿ شأنو 

 .الخمؽ المذككرة في البحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الَخلق

أو مقّدر الوجود           

خاص  (الخلق التقدٌري )

 باهلل جلَّ شأنه

 إما موجود

أو ال ٌكون  عن 

دراٌة وهو     

 (الخلق التقلٌدي)

أن ٌكون عن 

دراٌة وفكروهو         

 (الخلق االتباعً)

أو على غٌر مثال 

سابق وهو الخلق 

 اإلبداعً إما

 

 

على مثال سابق 

وهو الخلق 

االتباعً 

 والتقلٌدي أما

أو أن ٌكون فرعٌا  

وهو             

الخلق اإلبداعً )

          (البشري 

 وهو إما 

أن ٌكون أصٌال    

وهو             

الخلق اإلبداعً )

 (اإللهً

 قــلــالخ
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 المبحث الثاني

ٌَّة ا لخـلق ا لوجودي  خطِّ
 بٌن اللغة والكون

 

     إفَّ الخمؽ الكجكدم يشكّْؿ ظاىرة بارزة في نصكص نيج الببلغة ، كالكجكد أحد 

بما ))المفيكمات الميمة التي عني بيا الفبلسفة كأكلكىا اىتمامان خاصان ، كيمكف تعريفو أنَّو 

 ؛ أم بمعنى أفَّ ()((الذم يمكف أف يخبر عنو))، أك ىك( )((الثابت العيف (أم)ىك مكجكد 

الخمؽ الكجكدم يعني الماىية التي ىك عمييا كتتضمف مع ذلؾ األدكات اإلجرائية ، كعميو 

 : فاألشياء المكجدة جميعيا تككف عمى صنفيف

 .أف تككف أعيانان ثابتة ككجكد اإلنساف كالحيكاف كاألجساـ ككؿ ما لو أبعاد ثبلثة -1

 .يمكف اإلخبار عنيا ككجكد الذات المقدسة كالمبلئكة كالركح كالجنة كالنار كالجف -2
                                                           

 .11: بداية الحكمة  ، السيد محمد حسيف الطباطبائي  (
  .11:المصدر نفسو  (

 مخطط عام ٌبٌن أنواع الخلق

أو ٌعتمد الشعور والخٌال                

وهو                   

 (الخلق اإلبداعً الفنً)

أن ٌعتمد التجرٌد والقوانٌن 

الرٌاضٌة  والمنطق          

وهو                          

 (الخلق اإلبداعً العلمً)
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، كبعبارة أخرل ىك ( )((ما يتعمؽ بالكجكد أك ينسب إليو الكجكد ))      كالخمؽ الكجكدم ىك

العممية المنتجة ماديان كمعنكيان لؤلشياء سكاء كجدت ىذه األشياء المنتجة خارجان أـ ذىنان، 

فيككف - كما ُذكر آنفا-إفَّ الخمؽ ىك إيجاد األشياء مف العدـ أك إحداثيا : كخبلصة القكؿ 

منسكبان إلى الكجكد أك متعمقان بو ؛ ألنَّو لك لـ ينسب إليو لكاف معدكمان ال يصدؽ عميو 

 . كجكدىا، كعميو فالكجكد أعـ مف الخمؽ 

كممكف  (الذات المقدسة)      كمف ىنا ُيرل أفَّ الكجكد مشترؾ معنكم بيف كاجب الكجكد 

، فاألكؿ كجكده بذاتو ال يطرأ عميو االفتقار كالعدـ بخبلؼ الثاني  (سائر المخمكقات)الكجكد

 ؛ أم أنَّو عمى مراتب متفاكتة مف جية ()كجكده بغيره ؛ كلذا قالكا الكجكد حقيقتو مشككة

الشدة كالضعؼ كمف جية التقدـ كالتأخر، كمف جية القبمية كالبعدية ، كىنا نمحظ الخطّْيَّة 

التعاقبية كالتراتبية في المكجكدات ، فعمى سبيؿ المثاؿ كجكد الذات المقدسة سابؽ عمى كجكد 

مخمكقاتو ، ككجكد المبلئكة سابؽ عمى كجكد اإلنساف كىكذا دكاليؾ ، كلعؿ إخباره تعالى 

ْذ َقاَل َربَُّك ﴿:لممبلئكة بإنشاء خمؽ جديد ليس عمى مادتيـ كال عمى صنعتيـ ، بقكلو تعالى  َواِ 

ِلْمَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَيا َمْن ُيْفِسُد ِفيَيا َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح 

خير دليؿ عمى ذلؾ ، فضبلن عف  [30: البقرة ]﴾ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي َأْعَمُم َما اَل َتْعَمُمونَ 

التي تكحي إلى بعد زمني يصؿ الماضي السحيؽ  (الكجكد)كجكد الكاك المّدية في لفظة 

 .بالمستقبؿ البعيد 

                                                           

   .564/ 2: جميؿ صميبا . المعجـ الفمسفي ، د  (

 . 12:  بداية الحكمة : ظ (
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كقد ُقسّْـ الكجكد إلى أقساـ عدة ، لكف تقسيمو فيما يخص محؿ البحث جاء عمى 

 :()قسميف

مف جية ترتب اآلثار عميو في الخارج كعدـ ترتبيا إلى كجكد خارجي : القسم األول 

الجنة كالنار، كالعمة )، ككجكد ذىني ككجكد المفاىيـ مثؿ (اإلنساف كالحجر كالمبلئكة)ككجكد 

 .(كالمعمكؿ ، كاألزلية

 كمف جية تقكمو باألبعاد الثبلثة كعدـ تقكمو إلى كجكد مادم أك :      القسم الثاني 

 .(الذات المقدسة كالمبلئكة كالركح)ككجكد مجرد ككجكد  (األرض كالنبات)جسماني ككجكد 

 : كيمكف كضع ما ُذِكر عمى شكؿ مخطط كي يتضح بيانو كاآلتي

 

 

                                الكجكد مف حيث

 

                                                   

                                                     
 

 

                         

  

                                                           

   .41 ، 35: نافذة على الفلسفة ، صادق الساعدي : ظ  (

 عدم تقومه     تقكمو باألبعاد الثبلثة   

 الوجود المجرد   الوجود المادي 

 

 

 

 

 ترتب األثر عميو في الخارج عدـ ترتبو

الكجكد الذىني 
 

 الكجكد الخارجي
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خارجان تترتب عمى أعيانو  ()((ككف الشيء في األعياف)) كىك:الوجود الخارجي :     أواًل 

آثار كالصحة كالمرض كالنمك ، كالحرارة كالبركدة ، كالمكت كالحياة ، كالضحؾ كالبكاء ، كالفرح 

كالحزف ، كالتكمـ كعدمو ، كما إلى ذلؾ مف المتغيرات ، فضبلن عف ككنو ثابت العيف كيمكف 

كما - (المادم كالمجرد)اإلخبار عنو ، كىك بيذا المعنى يشير إلى نكعيف مف الكجكد الخارجي 

كككف كجكد اإلنساف ماديان فعبلن مجردان ركحان ُجِعؿ مثاالن لمكجكد - سيتضح بيانيما فيما بعد

 مف كصؼ لئلنساف في  (عميو السالم)الخارجي لشمكليتو ليما ، كيتجمى ذلؾ فيما ذكره اإلماـ

َأم َىَذا الَِّذي َأنَشَأُه ِفي ...)):بياف أطكار خمقو داخؿ رحـ األـ كمراحمو العمرية األخرل ، فقاؿ

ُظُمَماِت اأَلرَحاِم ، َوُشَغِف اأَلستَاِر ، ُنطَفًة ِدَىاَقا، َوَعَمَقًة ِمَحاَقًا ، َوَجِنينًا ، َورَاِضعًا ، َوَوِليَدًا ، 

َر  َوَياِفَعًا، ُثمَّ َمَنَحُو َقمبًا َحاِفَظًا ، َوِلَساَنًا اَلِفظًا ، َوَبَصرًا اَلِحظًا ، ِلَيفَيَم ُمعَتِبرًا ، َوُيٌقصِّ

 .( )((ُمزَدِجرَاً 

المعادلة التي  (أـ)      بداية النص كانت شاممة لمعاف منيا التقريع كالتنبيو كالتذكير بداللة 

َما َلُكْم اَل َتْرُجوَن ﴿:تقتضي كبلمان سابقان يشير إلى ىذه المعاني ، مستكحيان ذلؾ مف قكلو تعالى
                                                           

.559 / 2 : الفمسفيمعجـ اؿ(    
كىك غبلؼ : بضـ الشيف كالغيف ، جمع شغاؼ : الشغؼ ) 3/344: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد (1

لساف : القمب ، كىك جمدة دكنو كالحجاب كسكيداؤه ، كىما يكف فإف المراد مف الغبلؼ ىنا المشيمة ، ظ 
أفرغتيا : الدىؽ شدة الضغط كنطفة دىاقا :  ، دىاقا 405/ 1: قي ظبلؿ القرآف : ، ظ 179/ 9:العرب 

  (.338 ، 106 / 10: لساف العرب : ناقصة ، ظ : إفراغان شديدان، محاقا 

 مخطط ٌبٌن أنواع الوجود المذكورة فً البحث
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كاف لـ تتكشؼ ىذه األطكار أماـ أعيننا   -[14 - 13: نوح  ]﴾ َوَقْد َخَمَقُكْم َأْطَوارًا•ِلمَِّو َوَقارًا 

 قبؿ أربعة عشر قرنان  كما ىذا إال (عميو السالم)إال إفَّ العمـ الحديث قد كشؼ ما قالو اإلماـ 

فأتى إليو بدليؿ آخر كىك بياف ذاتو - جزء مف عمـ اإلماـ المدنّْي ، لكف المتمقي لـ يمتفت بعد

كركحو التي بيف جنبيو كيؼ نشأت ؛ كي يككف الكبلـ أكقع في نفس المتمقي المتفيـ المعتبر، 

ِفي ُظُمَماِت اأَلرَحاِم ، َوُشَغِف اأَلستَاِر ، ُنطَفًة )فنمحظ في النص التعاقب الخطّْي في عبارة 

فيي كاف اشتممت عمى معنى  (ِدَىاَقا، َوَعَمَقًة ِمَحاَقًا ، َوَجِنينًا ، َورَاِضعًا ، َوَوِليَدًا ، َوَياِفَعاً 

التداخؿ ، لكنَّيا جاءت بشكؿ متعاقب أكلو جدار البطف ، كيتمكه جدار الرحـ ، بعدىا جدار 

، كمف ثـ أغشيتيا المعّبر عنيا بالشغؼ ؛ أم شغؼ ىذه الستائر الثبلث ، بعد ذلؾ ( )المشيمة

إلى الكيفية أك الحاؿ التي سيككف عمييا ذلؾ الخمؽ في - عبر جمؿ تنحك منحى كصفيان -ينتقؿ 

،  (شغؼ األستار، نطفة دىاقا):تمؾ الظممات مف دكف أف يككف ىناؾ رابط لفظي في قكلو 

فيذا االنتقاؿ لـ يحدث فجكة في ذىف المتمقي بؿ كاف امتدادان خطّْيَُّا غير منفصؿ األجزاء ، 

كيؼ  )ككأفَّ المتكمـ يعمـ ما في ذىف المخاَطب كما يجكؿ في خكاطره مف سؤاؿ مضمر كىك

إلى ما ....نطفة دىاقا : )فأجابو المتكمـ بقكلو  (نشأ في تمؾ الظممات أك بأية حاؿ كىيأة كاف

كما بعدىا منصكبة لكقكعيا أحكاالن ؛ لتبيف الحاؿ أك الييأة التي يككف ( نطفة)فجاءت  (بعده

،  (كاك العطؼ)عمييا في بداية خمقو ، ثـ يتسمسؿ في الكبلـ بربط البلحؽ بالسابؽ عف طريؽ 

التي تفيد ىنا الجمع بيف المفاىيـ في مضمار كاحد ىك ىذا المخمكؽ الكجكدم الذم أككؿ إليو 

خبلفة األرض ، عمى الرغـ مف أفَّ الكبلـ شكبلن يشير إلى بياف مراحؿ النمك البشرم لمفرد ، 

المفيدة لمترتيب الزمني بيف األحداث لكنَّو لـ  (الفاء)فكاف حقان عمى المتكمـ أف يستعمؿ 

                                                           
  .406/ 1: في ظبلؿ نيج الببلغة :  ، ظ 270/ 2: شرح نيج الببلغة ، ميثـ البحراني : ظ  (2
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ف تعاقبت مادة . يستعمميا؛ ألفَّ الغاية أسمى إذ تتمثؿ في بياف السمكؾ البشرم  كىذه المراحؿ كا 

إال إنَّيا  في مستكل خطّْي أفقي كاحد مف الناحية اإلدراكية ؛ أم أنَّيا مرحمة البلكعي بداللة 

ُثمَّ َمَنَحُو َقمبًا َحاِفَظًا ، َوِلَساَنًا اَلِفظًا ، ): قائبل (عميو السالم)المرحمة اإلدراكية البلحقة التي ذكرىا

َر ُمزَدِجرَاً  ، كىنا يشير إلى الجنبة المجردة لئلنساف ،  (َوَبَصرًا اَلِحظًا ، ِلَيفَيَم ُمعَتِبرًا ، َوُيٌقصِّ

ىي مكجكدة في نشأتو األكلى ، لكفَّ - تككينا– (القمب ، المساف ، البصر )فالجكارح المتمثمة بػ

المتكمـ أراد اإلشارة إلى مرحمة الكعي كالفيـ كاإلدراؾ ، كىذه ال تتحصؿ إال بعد استكماؿ 

الذم أفاد الترتيب كالتراخي  (ثـ)األطكار األكلى مف الخمقة ، كداللة ذلؾ حرؼ العطؼ 

كالخطّْيَّة ، بمعنى أفَّ ىناؾ فسحة زمنية بيف مرحمة البلكعي كصكالن إلى مرحمة الكعي كاإلدراؾ، 

َر ُمزَدِجراً )التي دلت عمييا عبارة  التعميمية المقيَّدة بالمنحة اإلليية  (ِلَيفَيَم ُمعَتِبرًا ، َوُيٌقصِّ

المكىكبة لئلنساف تحديدان دكف غيره مف باقي الممكنات ؛ إذ إفَّ الفيـ كالكؼ كاالمتناع ال يككف 

إال عف دراية كتفكُّر، ثـ بعد ذلؾ يشير إلى المرحمة األخيرة التي يصؿ إلييا ذلؾ المكجكد 

الخارجي المتصؼ بالناطقية في العالـ السفمي كىي مرحمة االختيار، المشركطة بانتظامو 

كتناسب أعضائو ، كبمكغو مرحمة االكتماؿ في النمك الجسدم كالعقمي ، التي تقكده كتفضي بو 

فيما بعد كجكده ، إلى النياية المتسمة إما بالعذاب األليـ أك بالنعيـ األبدم ، كالمرشد إلى ىذه 

تستعمؿ غاية آلخر األمر، كلفظيا ))الدالة عمى الغاية فيي (حتى)المرحمة الداللة المفظية 

عميو )في قكلو  (إذا)، كأداة الشرط ( )((، أم الكصكؿ إلى نياية األمر...يكحي بيذا المعنى،

َحتَّى ِإَذا َقاَم اعِتَداُلُو ، َواسَتَوى ِمثَاُلُو، َنَفَر ُمسَتكِبرًَا ، َوَخَبَط َساِدرًَا ، َماِتَحًا ِفي  )) : (السالم

َغرِب َىَواُه ، َكاِدَحًا َسعَيًا ِلُدنَياُه ، ِفي َلذَِّت َطَرِبِو ، َوَبَدَواِت َأَرِبِو ، ُثمَّ اَل َيحَتِسُب َرِزيًَّة ، َواَل 

                                                           

 . 31 – 30 /3: فاضؿ السامرائي . معاني النحك ، د  (
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َيخَشُع َتِقيًَّة ، َفَماَت ِفي ِفتَنِتِو َغِريرًا ، َوَعاَش ِفي َىفَوِتِو َيِسيرًا ، َلم َيِفد ِعَوضًا ، َوَلم َيقِض 

َنَفَر ُمسَتكِبرًَا ، َوَخَبَط )التي تقتضي جكابان تمثؿ بالقضيتيف الحمميتيف المتعاطفتيف ()((ُمفَتِرضاً 

؛ إذ إفَّ االستكبار يستدعي النفكر كاإلعراض ، كمف ثـ يقتضي التحرؾ ببل عقؿ كال  (َساِدرَاً 

ضابط كىذا األخير يؤدم بو إلى التيو ، فُيمحظ الخطّْيَّة في ىذه األحكاـ كتزامف كقكعيا في 

نَّما ذكرىا  نسيج متماسؾ متبلحؽ في أجزائو ، ثـ إفَّ ىذه األحكاـ ال تخص جميع البشر كا 

المتكمـ مف باب إطبلؽ الحكـ عمى الكمي كتغميب العمكـ عمى الخصكص ، بؿ إفَّ بعض 

 ، فحينما أطمقيا ( )(القضية الميممة) ، كىي المسماة في عمـ المنطؽ بػ()األفراد مسككت عنيـ

ألف األكصاؼ ...اإلنساف المطمؽ في قكة البعض ال اإلنساف العاـ؛ )) أراد اإلشارة إلى 

المذككرة إذا صدقت عمى المطمؽ فقد صدقت عمى بعض الناس كذلؾ البعض ىـ العصاة 

 تقريعا ليـ كتنبييا لمغافؿ ، كحث الطائع عمى دكاـ الشكر كاالمتثاؿ ()((المردة بيذه األكصاؼ

 .   ألكامر ا جؿ شأنو كنكاىيو 

                                                           

إذا : خبطو يخبطو خبطا ، خبط البعير : خبط  )، 344 / 3: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد  (
: ىي الناقة العمياء إذا مشت ال تتكقى شيئا ، كسادرا : ضرب بيديو األرض ال يتكقى شيئا ، كخبط عشكاء 
: لساف العرب : ، ظ 146: نيج الببلغة ، محمد عبدة : حائرا ، كالمعنى انو ال ييتـ كال يعي ما يصنع ، ظ 

نزعو كىك في أعمى البئر كالماتح الذم ينزؿ البئر إذا قؿ ماؤىا : متح الماء : ، ماتحان 281 – 280 / 7
جمع بدأة كىي ما : بسككف الراء الدلك العظيمة ، أم ال يستقي إال مف اليكل، بدكات : فيمؤل الدلك ، كالغرب 
حاجتو ، كالمعنى أم ذاىبا بما يبدك لو مف رغائبو كحاجتو ، ظ نيج الببلغة ، محمد : بدا مف الرأم ، أربو 

 (  208 / 1: لساف العرب :  ، ظ 146: عبدة 
  .271 / 2: شرح نيج الببلغة ، ميثـ البحراني : ظ  (3
أف يككف الحكـ فييا عمى ))كىي مف القضايا المقسمة باعتبار المكضكع الكمي ، كتعني : القضية الميممة  (4

الكمي بمبلحظة أفراده ، بأف يككف الحكـ في الحقيقة راجعا إلى األفراد ، كالكمي جعؿ عنكانا كمرآة ليا، إال 
، المنطؽ ، العبلمة ( (مثؿ اإلنساف في خسر .... أنو لـ يبيف فيو كمية األفراد ، ال جميعيا كال بعضيا

  . 123: محمد رضا المظفر 
  . 271 / 2: شرح نيج الببلغة ، ميثـ البحراني  (
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 َماِتَحًا ِفي َغرِب َىَواُه ، َكاِدَحًا َسعَيًا )كقكلو  (خبط سادرا)     كيبدك في الفصؿ بيف قكلو

كجكد سؤاؿ مقدر غير متجؿ في سطح النص ، يستشعره القارئ ، كما استشعره  (ِلُدنَياهُ 

المتكمـ في أذىاف سامعيو  كىك عف كيفية التخبط كالنفكر كاالستكبار، فكاف جكابو لبياف حاؿ 

المتخبط في تييو بككنو مندفعان في أىكائو ، ساعيان في جمب الماؿ أيان كاف مصدره ، منغمسان 

في لذاتو ، مستبدان بآرائو ، لـ يميؿ نفسو بالرجكع عف غّيو كطيشو ، كالتفكير مميان بعاقبة 

األمكر، كلـ يصِغ إلى مكعظة أك نصيحة يخشع ليا قمبو ، كىذا ما يجعؿ الكبلـ قكيان متصبلن 

عمى خط أفقي مف دكف كجكد رابط شكمي ظاىر سطحيان عمى الرغـ مف كجكد الفصؿ ، كمف 

 (ال النافية) ، كالمردفة بػػػ()الدالة عمى البعد كالتراخي في الزماف (ثـ)ثـ جاءت أداة العطؼ 

التي نفت ىذا اإلمياؿ كالتراخي الزماني ؛ لتعطي مؤشران كاضحان عمى ىذا المعنى الخطّْي 

التعاقبي لؤلحداث المتتالية التي تمثؿ مظيران مف مظاىر االنسجاـ النصي ، المتخمؿ إلى 

التي أفادت  (الفاء)حمقات النص بمستكياتو الخطّْيَّة ، ثـ جاءت القضية الحممية المقترنة بػ

التي دلت عمى مطمؽ  (الكاك)التعقيب مف غير ميمة كالمنعطفة عمييا قضية حممية أخرل بػ

مف غير إفادة مف الكماالت كال إجابة لما فرض عميو مف ( )((حتى اختطفو المكت))كالضبلؿ

 .الطاعات 

     إفَّ ىذا التدرج الخطّْي التتابعي لمراحؿ خمؽ ذلؾ المكجكد الخارجي المزدكج ، يكشؼ 

عف حركية النص كتجدده فضبلن عف استمراره المتكائـ مع استمرارية المنظكمة الككنية 

فَّ الركابط الحرفية المتمثمة بػ ما ىي إال أمارات  (الكاك، الفاء ، ثـ)الخاضعة لخطّْيَّة الزماف ، كا 

                                                           

  .209 / 3: معاني النحك : ظ  (

  .409 / 1: ، محمد جكاد مغنية في ظبلؿ نيج الببلغة  (
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دالة عمى التنظيـ الخطّْي التعاقبي لؤلحداث داخؿ الكحدة النصية المتناغمة مع التنظيـ 

كاألفعاؿ الكاقعة في النص تخضع . الخطّْي التعاقبي لعالـ الكجكد كال سيما الكجكد الخارجي 

ف المكحة النصية المتبلحمة  لترتيب خطّْي زماني فيو تفصيؿ كتدرج ، كىي مجتمعة تككّْ

 :في ىذه الخطاطة اليسيرة  (اإلنساف)األجزاء ، كيمكف تكضيح مراحؿ خمؽ المكجكد الخارجي

 

  

 

  

 

 

 

 

 

ككنو يترتب عميو أثر ، كقد ؿ؛  كىك أحد أقساـ الكجكد الخارجي:  الوجود المادي- أ 

 األبعاد الثبلثة فيتقتضي امتداده ))فَّ الجسمية ألأطمؽ عميو الفبلسفة الكجكد الجسماني ؛ 

كىذا يعني أفَّ المكجكد المادم يشغؿ حيزان مف الفراغ  فيك مف ،  ()((الطكؿ كالعرض كالعمؽ

المفاىيـ الدالة عمى الطبيعة كالعالـ الخارجي ، في مقابؿ الكعي كالفكر المذيف يقعاف تحت 

المفيـك المجرد ، كمثالو اإلنساف في أحد جزئيو كاألرض كالسماء كالشجر كالجباؿ ككؿ مالو 

لبياف  (عميو السالم)إثبات حسي أك ما يشاىد ، كقد كردت ىذه الكجكدات المادية في كبلـ اإلماـ 

                                                           

.  100 / 1: شرح بداية الحكمة ، محمد ميدم المؤمف  (

أنشؤه فً ظلمات األرحام ، وشغف األستار   نطفة 

دهاقا ، وعلقة محاقا ، وجنٌنا  ، وراضعا ، وولٌدا ، 

 وٌافعا

منحه قلبا حافظا ، ولسانا الفظا وبصرا 

 الحظا ، لٌفهم معتبرا وٌقصر مزدجرا

ماتحا فً غرب هواه )نفر مستكبرا  ، وخبط سادرا 

، كادحا سعٌا لدنٌاه ، فً لذات طربه ، وبدوات 

 ، ثم ال ٌحتسب رزٌة    وال ٌخشع تقٌة (أربه

 مرحلة الالوعً

 مرحلة اإلدراك 

 مرحلة االختٌار

 (اإلنسان )خطاطة تبٌن مراحل خلق الموجود الخارجً 
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َكَبَس اأَلرَض َعَمى )): في إيجادىا ، مف ذلؾ ما قالو عف صفة األرض(جل شأنو)قدرة البارم 

َموِر َأمَواٍج ُمسَتفِحَمٍة ، َوُلَجِج ِبحاٍر زَاِجَرٍة ، َتمَتِطُم َأَواِذيُّ َأمَواِجيا ، َوَتصَطِفُق ُمتَقاِذَفاُت 

َأثَباِجَيا ، َوَترُغو َزَبدًا َكالُفُحوِل ِعنَد ِىَياِجيا ، َفَخَضَع ِجَماُح الماِء الُمَتاَلِطِم ِلثُقِل َحمِمَيا ، 

َوَسَكَن َىيُج ِارِتَماِئِو ِإذ َوِطَئُتُو ِبَكمَكِميا ، َوَذلَّ ُمسَتخِذيًَّا ِإذ َتَمعََّكت َعَميِو ِبَكَواِىِميا ، َفَأصَبَح َبعَد 

ِاصِطَخاب َأمَواِجِو ، َساِجيًا َمقُيورًا ، َوِفي َحَكَمِة الذُّلِّ ُمنَقادًا َأِسيرًا ، َوَسَكَنِت اأَلرُض َمدُحوًَّة 

ِة َتيَّارِِه ، َوَردَّت ِمن َنخَوِة َبأِوِه َواعِتاَلِئِو ، َوُشُموِخ َأنِفِو َوُسُموِّ َغمَواِئِو ، َوَكَعِمتُو َعَمى  ِفي ُلجَّ

مف البلفت لمنظر أفَّ النص فيو . ( )((ِكظَِّة َجرَيِتِو، َفَيَمَد َبعَد َنَزَقاِتِو ، َوَلَبَد َبعَد َزَيَفاِن َوَثَباِتوِ 

كالمحدكدية كالخطّْيَّة التراتبية ، يمكف - أم المتفاكتة -إشارات دالة عمى حقيقة الكجكد المشككة 

 :تكضيحيا باالتي 

إفَّ األرض مف الكجكدات المادية ، إذف ىي جسـ ، كالجسـ يقتضي المحدكدية -1     

كالحيز ، كىذا يكمئ إلى المكاف ، كاألخير يستدعي المسافة كاالتجاه كاالمتداد ، فعممية 

 .الكبس تستدعي تحديد المسافات كاإلحاطة

 .كجكد الماء خمقان قبؿ كجكد األرض كىنا يشير إلى التعاقب الخطّْي في الكجكد - 2     

                                                           

–جمع ثبج : أعمى المكج ، أثباجيا : أكاذم  ) ، 452 / 3: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد  (
، استعارة ألعالي المكج التي يقذؼ بعضيا بعضا، ...كىك في األصؿ ما بيف الكاىؿ كالظير،- بالتحريؾ
: ىك الصدر ، كالمراد منيا مبلقاة الماء لؤلرض ، تمعكت: منكسرا مسترخيا ، أك منقادا ، كمكميا : مستخذيا 

الزىك كالفخر ، : ساكنا ، بأكه : ارتفاع صكت أمكاجيا ، ساجيا : تدلكت أك تمرغت في التراب ، اصطخاب 
الطيش ، : االمتبلء ، كيراد بيا ىنا ما يشاىد في جرم الماء مف ثقؿ االندفاع ، نزقاتو - بالكسر:-الكظة

أم أقاـ فييا بعد تبختره كىيجانو كعدـ استقراره ، : كالمعنى انو سكت بعد ىيجانو ، كلبد بعد زيفاف كثباتو 
 .  ( 31 / 2: في ظبلؿ نيج الببلغة : ، ظ 172-171: نيج الببلغة ، محمد عبدة 
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ثراء الكككب بالماء ، اذ اف النص مف بدايتو الى نيايتو يؤكد أىمية الماء لؤلرض  -3

فمكال الماء لكاف كككبان ميتان ال حياة فيو ، فيك العنصر الذم يتكقؼ عميو حياة الككف 

َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ ﴿: كال سيما كككب األرض كقد ُذكرت أىمية الماء في قكلو تعالى

 [.30: األنبياء ]﴾َشْيٍء َحيٍّي 

كجكد قكة ىائمة أشد مف قكة الماء كىيجانو كتبلطـ أمكاجو ، كىي قكة الذات المقدسة؛ -4     

فضبل عف معناه الذم يحتاج إلى قكة كبيرة  (كبس)الذم دؿ عمييا الضمير المستتر في الفعؿ 

لتحققو ، فكبُس األرِض بقكة عمى الماء داللة عمى أفَّ قكة الماء أشد كجكدان مف قكة األرض ، 

فاحتاج إلى قكة اشد كأعظـ لمييمنة عمى قكة حركتو ، فتنشأ مف ذلؾ ثبلث قكل أحدىا أشد 

مف األخرل في الكجكد ، كىذا ينـ عف النظاـ الككني الدقيؽ الذم يسكده التعاقب الخطّْي 

كالتزامني ، الذم ينسجـ مع النظاـ النصي في التراتب الخطّْي ، كيمكف اإلشارة إلى ىذه 

 : القكل بحسب الشدة  بالرسـ اآلتي

 

 

 

 

 

 

 القوة العلٌا

 قوة األرض 

 قوة الماء



.................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كنعني بو سير األحداث في  (التزامني)ُيمحظ نكعاف مف التراتب الخطّْي ، كىما - 5      

مستكل زمني أفقي كاحد ، كالمتمثمة باألفعاؿ المضارعة الدالة عمى االستمرار كالحركة 

ككميا تشير إلى حركة الماء كاضطرابو ، كسبب ذلؾ يبينيا  (تمتطـ ، تصطفؽ ، ترغك)كالتجدد

الذم يربط بيف السبب كمسببو ، فسبب تبلطـ ( )((الخطّْي المنطقي))النكع الثاني مف التراتب 

األمكاج كاصطفاقيا ، أم اضطرابيا ، كصدكر األصكات اليائجة منيا ، ىك كبس األرض 

 .بقكة عمى أمكاج الماء المتفاقمة 

المقترنة بالفعؿ  (الفاء)ُيمحظ التعاقب الخطّْي في سير األحداث بداللة -6       

؛ ( )((صعكده كغميانو))التي تعني (جماح الماء)، كالمنسجـ معناه مع لفظة  (خضع)الماضي

                                                           

  .48 :  ، األزىر الزنادنسيج النص (

  .452/ 3: ابف أبي الحديد نيج الببلغة ، شرح  (

رسم توضٌحً ٌبٌن القوى الثالث من 

 حٌث الشدة والضعف
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إذ إفَّ الخضكع يككف لمعمك كالطغياف ، كالسككف كاليدكء يككف لمييجاف كاالضطراب ، 

التي ىي كصؼ لمماء ، كاألفعاؿ المتعمقة  (سكف ، ذؿَّ ، فيمد ، كلبد )فاألفعاؿ الماضية 

ف كاف لفظيا يشير  (كطئتو ، تمعكت ، سكنت ، كردَّت، كعمتو )باألرض ، المتمثمة بػ فيي كا 

، فضبل عف داللتو عمى  (بعد)إلى الماضي إال إفَّ داللتيا مستقبمية بداللة ظرؼ الزماف

 .الخطّْيَّة التعاقبية التي تنبئ عف تقدـ األحداث بعضيا عمى بعض 

      كؿ األفعاؿ المتقدـ ذكرىا ترتبط بجامع معنكم كاحد ىك الثبات كاالستقرار لؤلرض ، 

كالسككف كاليدكء لمماء بعد غميانو كطغيانو ، عمى الرغـ مف تتابعيا كتعاقبيا خطّْيَّان ، كضمف 

تراتبية زمنية كاحدة ، فبعد الخضكع يككف السككف ، بعده يككف االسترخاء كمف ثـ االنقياد 

الماء )كاالنبساط لؤلرض كانطفاء ثكرة الماء كغميانو ، كمف ثـ استتباب السككف لكمييما

، كما ىذه المراحؿ المتسمسمة النبساط األرض كاستقرارىا عمى الماء إال بمثابة  (كاألرض

؛ أم انبساط األرض ، كىي ما أشار إليو  (الدحك)مرحمة كاحدة يمكف أف نطمؽ عمييا مرحمة 

، كلـ يتكقؼ األمر عند ىذا  [30:النازعات] ﴾َواأْلَْرَض َبْعَد َذِلَك َدَحاَىا﴿:الكتاب العزيز بقكلو

نَّما أخذ اإلماـ رسائيا بقكلو  (عميو السالم)الحد كا  َفَممَّا )): في بياف أحكاؿ األرض بعد سككنيا كا 

َر  َسَكَن َىيُج الُماِء ِمن َتحِت َأكَناِفَيا ، َوَحَمَل َشَواِىَق الِجَباِل الشُّمَِّخ الُبذَِّخ َعَمى َأكتَاِفَيا ، َفجَّ

َيَناِبيَع الُعُيوِن ِمن َعرَاِنيِن ُأُنوِفَيا، َوَفرََّقَيا ِفي ُسُيوِب ِبَيِدَىا َوَأَخاِديِدَىا ، َوَعدََّل َحَرَكاِتَيا 

ِبالرَّاِسَياِت ِمن َجاَلِميِدَىا ، َوَذَواِت الشََّناِخيِب الشُّمِّ ِمن َصَياِخيِدَىا ، َفَسَكَنت ِمِن الَمَيَداِن 

َبٌة ِفي َجوَباِت َخَياِشيِمَيا ، َوُرُكوِبَيا َأعَناَق  ِلُرُسوِب الِجَباِل ِفي ِقَطِع َأِديِمَيا ، َوَتَغمُغِمَيا ُمَتَسرِّ

ُسُيوِل اأَلَرِضيَن َوَجرَاِثيِمَيا ، َوَفَسَح َبيَن الَجوِّ َوَبيَنَيا ، َوَأعدَّ الَيَواِء ُمَتَنسَّمًا ِلَساِكِنيا، 

َوَأخَرَج إَليَيا َعَمى َتَماِم َمرَاِفِقَيا ، ُثمَّ َلم َيدُع ُجُرَز اأَلرِض الَِّتي َتقُصُر ِمَياُه الُعُيوِن َعن 
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َرَواِبيَيا ، َواَل َتِجُد َجَداِوُل اأَلنَياِر َذِريَعًة ِإَلى ُبُموِغَيا ، َحتَّى َأنَشَأ َلَيا َناِشَئَة َسَحاٍب ُتحِيي 

 .( )((َمَواَتَيا ، َوَتسَتخِرُج َنَباَتيا

كانت مميدة لممرحمة السابقة كرابطة لممرحمة البلحقة كىي مرحمة  (فممَّا)     الفاء في 

، التي تككف نتيجة لممقدمتيف السابقتيف المتعاطفتيف بالكاك العاطفة التي أفادت  (الحياة)

فمما سكن ):أعطت معنىن تبريريان لما حصؿ كسيحصؿ ، كالمتمثمتيف بقكلو  (لمَّا)الترتيب ك

، فضبل عف  (ىيج الماء من تحت أكنافيا، وحمل شواىق الجبال الشُّمَّخ الُبذَّخ عمى أكتافيا

؛ ألفَّ مبدأ السككف مف ( )قد أفادت االبتداء (تحت)الداخمة عمى ظرؼ المكاف  (مف)أفَّ 

جكانب األرض كنكاحييا ، ما يشير إلى التراتبية الخطّْيَّة التي بدأت مف نقطة سككف الماء 

نتيجة كبس األرض عميو ، كمف ثـ تثبيتيا بإرساء الجباؿ عمييا كاألكتاد ، كقد عرض النص 

التعاقب الخطّْي المتمثؿ بتفجير ينابيع العيكف مف أعالييا بعد سككف ىيج الماء كتثبيت 

األرض بالجباؿ الشاىقات ، كمف ثـ جريانيا عمى شكؿ شقكؽ أك أنيار أك جداكؿ في فمكاتيا، 

بعدىا عدَّؿ حركات األرض بصخكرىا الثقيمة كتغمغؿ أصكؿ الجباؿ فييا حتى سكنت مف 

َوأَْلَقى ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي ﴿:التمايؿ في حركتيا ، كقد أشار القرآف إلى ىذا األمر ، قاؿ تعالى 

                                                           

جمع شاخ كباذخ ، أم عاٍؿ كمرتفع ، : الشُّمخ الُبذَّخ  ) ،452 / 3: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد  (
كىك ما صمب مف عظـ األنؼ - بالكسر–جمع عرنيف : كقد يراد منيا الضخامة مع االرتفاع ، عرانيف 

: جمع أخدكد الحفر المستطيمة في األرض ، جبلميدىا : الفبلة ، أخاديد : كالمراد أعالي الجبؿ، سيكب 
ْـّ  الرفيعة ، كالمراد : جمع شنخكب كىك رأس الجبؿ ، كالشـ : جمع جممكد كىك الحجر الصمد ، الشناخيب الشُّ

جمع صيخكد ، كىك الصخرة الشديدة ، لرسكب الجباؿ في قطع : رأس الجبؿ الرفيع الدقيؽ ، صياخيدىا 
ما سفؿ عف السطكح  مف الطبقات الترابية، : جمع جكبة كىي الحفرة ، جراثيميا : سطحيا، جكبات : أديميا 

 كاستعبلء الجباؿ 
 . 168 / 2: معاني النحك  (

                                                  52  
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فَّ الذم دؿَّ عمى التعاقب الخطّْي في النص  [15:النحؿ]﴾َأْن َتِميَد ِبُكْم َوَأْنَيارًا َوُسُباًل  ، كا 

التي  (فجَّر، فرَّؽ ، عدَّؿ)العمكم، األفعاؿ الماضية اليقينية المخبرة عف ىذه الحكادث المرحمية

، فكانت مؤشران ( )المفيدة لممبالغة كالشدة كتكرار الفعؿ مرة بعد مرة (فعَّؿ)جاءت عمى صيغة 

كاضحان عمى استمرارية الحدث بداللة كجكد آثاره المتمثمة باألنيار كالبحار كالمحيطات 

كاآلبار، كحركة األرض المتزنة بعد أف عدَّؿ حركتيا عف طريؽ الجباؿ الراسيات ، كىنا البد 

 : مف اإلشارة إلى أمريف

بإرساء كسككنيا  عمى الماء كسككف الماء بيا ، سككنيا مركر األرض بسككنيف ، :األول    

 . الجباؿ عمييا

 الذم –كىذا ما أشرت إليو في الصفحات المتقدمة -  شدة ضعؼ قكة األرض :الثاني     

 .ألمح إليو السككف الثاني ليا 

 (الكاك)كمازاؿ الترتيب الخطّْي قائمان في الكاقع كفي المغة الحاكية عنو ، بداللة 

العاطفة التي أفادت االسترساؿ في األحداث فضبل عف التفسير لما قبميا ، فيذكر المتكمـ 

بعد إرساء األرض كتثبيتيا ، أعدَّ اليكاء الذم لكاله لما كاف ىناؾ حياة عمى ىذا الكككب 

الترابي ، بعد ذلؾ أنشأ السحاب الناتج عف الماء كاليكاء ؛ ألجؿ إيصاؿ الحياة إلى األرض 

المكات التي ال يصميا الماء ، كاستخراج النبات منيا ، ككأفَّ ىناؾ فسحة زمنية بيف إعداد 

حياء األرض المكات أشارت إلييا أداة العطؼ  التي تفيد الترتيب كالتراخي بيف  (ثـ)اليكاء كا 

األحداث ككقكعيا ، كمف ثـ استخراج النبات الذم ينبئ عف الغاية مف إنشاء السحاب ، التي 

الدالة عمى معنى الغاية أك اليدؼ المرسكـ ، كؿ ذلؾ إنَّما يككف باإلمكاف  (حتى)أكدتيا
                                                           

  . 35 / 3: البرهان فً علوم القرآن ، الزركشً : ظ  ( 
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 ؛ لككف األرض كالجباؿ كالماء كاليكاء كجكدات مادية ، كمف صفاتيا الحركة ()االستعدادم

كالتغير كالتبدؿ كالتعدد ، فيي مستعدة ألف تتحكؿ إلى شيء آخر ، كإعادة الحياة إلى 

 .األرض الميتة لقابميتيا عمى العكدة 

كفؽ نظاـ ككني دقيؽ عمى      ىذه الحقائؽ الكجكدية المترتبة بأشكاؿ مختمفة ، التي جاءت 

ثابت ، إنما ُنِقمت إلينا عف طريؽ المغة المشتممة عمى األلفاظ كالجمؿ الكاشفة عف ىذه 

النقاط المشعة في الجممة كعمى مستكل النص بحيث ))الحقائؽ ؛ إذ إفَّ ىذه األلفاظ تمثؿ 

المتمثمة ببياف صفة األرض التي تعد البؤرة ( )((تصبح دالالت خطابية تشير إلى فكرة النص

التي ))األساسية لمنص ، المرتكزة عمييا كؿ الكجكدات المادية المذككرة في المتكالية المفظية

؛ ألفَّ المعنى بنية مضمكنية تجتمع حكليا ( )((تعيف فكرة الخطاب ككنو أثرا داال عمى المعنى

 .كؿ تمؾ النقاط المشعة الدالة عمى حقائؽ الكجكد 

كىك القسـ الثاني مف أقساـ الكجكد الخارجي ، كىك الكجكد  :الوجود المجرد -       ب

المقابؿ لمكجكد المادم أك الجسماني ؛ لذا يسمى بالكجكد غير المادم أك غير الجسماني 

فبل يصدؽ عميو أنو جسـ كال تنسب إليو خصائص األجساـ ككجكد ا األقدس ، فانو ليس ))

كالتغير كالتبدؿ كالحركة كاإلشارة إلى جيتو ، ككذا ( )((بجسـ كال يخضع لخصائص األجساـ

الحاؿ في  كجكد المبلئكة كالركح كالعقؿ ، بؿ إفَّ العقؿ ىك الفيصؿ الحاكـ في إدراكيا ، 

                                                           
كقابمية النبتة ألف تككف ....كىك قابمية مكنكنة في شيء تؤىمو ألف يككف شيئا آخر: االمكاف أالستعدادم ))(1

، نافذة عمى الفمسفة ، ( (شجرة  كىذا ينحصر في المكجكدات المادية ؛ ألنيا في حركة كنمك كتبدؿ دائما
.  48: صادؽ الساعدم 

. 170: عبد الحسيف العمرم .محنة المثقؼ ، د (
 . 170: المصدر نفسو  (
  .41: نافذة عمى الفمسفة ، صادؽ الساعدم  (
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نما تدلنا آثارىا عمييا بحكـ العقؿ القاطع بأفَّ لكؿ  كليس لمحكاس أثر في بعض مكاردىا ، كا 

أثر مؤثران كلكؿ معمكؿ عمة ، كإثبات الجاذبية األرضية عف طريؽ سقكط األجساـ ككجكد 

، ككذا الحاؿ بالنسبة لمغة فكجكدىا مجرد ال ( )التيار الكيربائي عف طريؽ تكىج المصباح

يمكف أف يستدؿ عمييا إال عف طريؽ أصكاتيا كرمكزىا كعبلماتيا الدالة عمييا بحكـ العقؿ 

فضبلن عف أفَّ مسكنيا فيو ، فالمغة ىي األداة الناقمة لممجردات كالمحسكسات عمى السكاء ، 

-كىك في معرض بياف عظمة الخالؽ كقدرتو- عف طريقيا (عميو السالم)كقد نقؿ إلينا اإلماـ

صفة المبلئكة التي تعد مف المكجكدات الممكنة المجردة ، التي ال يمكف لمحكاس أف تدركيا ، 

 ، فكاف حقان عمى ا تعالى أف يسكنيا ()((بكماؿ العبكدية ))كأنَّيا أشرؼ ىذه الممكنات 

ُثمَّ  )):في المكاف األشرؼ كاألطير؛ ألنَّيـ أحؽُّ بو مف غيرىـ مف المكجكدات الممكنة ، فقاؿ

ِفيِح اأَلعَمى ِمن َمَمُكوِتِو ، َخمقًا َبِديعًا ِمن  َخَمَق ُسبَحاَنُو إِلسَكاِن َسَمَواِتِو ، َوِعَماَرِة الصَّ

َماَلِئَكِتِو ، َوَمأَل ِبِيم ُفُروَج ِفَجاِجيا ، َوَحَشا ِبِيم ُفُتوَق َأجَواِئَيا ، َوَبيَن َفَجَواِت ِتمَك الُفُروِج 

َزَجُل الُمَسِبِحيَن ِمنُيم ِفي َحَظاِئِر الُقدِس ، َوَسُترَاِت الُحُجِب ، َوَسرَاُدَقاِت الَمجِد ، َوَورَاِء َذِلَك 

الرَِّجيِج الَِّذي َتسَتكُّ ِمنُو اأَلسَماَع َسُبَحاِت ُنوٍر َترَدُع اأَلبَصاَر َعن ُبُموِغَيا ، َفَتِقُف َخاِسَئًة 

 .( )((...َعَمى ُحُدوِدَىا

                                                           

  .43  - 42:  المصدر نفسه :ظ  (

 . 368 / 2 : شرح نيج الببلغة ، ميثـ البحراني (

: اآلىمة بالسكاف ، الصفيح األعمى : العمارة  ).443-442 / 3 :ابف أبي الحديد   نيج الببلغة ،شرح (

ما يستتر بو ، : الطريؽ الكاسع ، سُترات : رفع الصكت ، فجاجيا : السطح أك السماء العميا ، زجؿ 

الزلزلة كاالضطراب ، تستؾ : جمع سرادؽ ، كىك ما يمد عمى صحف البيت فيغطيو ، الرجيج : سرادقات 

 : طبقات نكر ، كأصؿ السبحات األنكار نفسيا ،  خاسئة : أم تصـ اآلذاف منو لشدتو ، سنُبحات نكر : منو
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شركعان بترتب إبداع خمؽ آخر كىك  (ثـ)       بعد أف خمؽ ا السمكات خمقان بديعان  جيء بػ

 المبلئكة ؛ ألنَّيا أعطت معنى الميمة الزمنية بيف حدثي الخمؽ ، فجعؿ السمكات سكنان ليـ 

كمحبلن إلقامتيـ ، كمف ثـ عمارة ىذا السكف باإلصبلح كالحراسة كالذكر كالعبادة كالتقرب ، 

خير مرشد لمتعاقب الخطّْي المكائـ لمتعاقب  (خمؽ ، مؤل ، حشا)ككانت األفعاؿ الماضية 

الككني ؛ أم بعد أف أكجدىـ ، نشرىـ  في السمكات كغمرىا بيـ ، كلما فاؽ عددىـ السمكات 

كقد ذكر ىذا النكع مف الخمؽ في مكضع آخر مف خطبو ، التي بّيف فييا .  عبَّأىـ فيما بينيا 

كمف عبلمات قدرتو ، ىذا الخمؽ المسيَّر لطاعتو الذم رفعو . قدرة ا تعالى كانفراده بالعظمة 

عف أرضو كأسكنو سماكاتو ، فكاف عمميـ بعظمة ا كقدرتو ىي التي جعمتيـ أكثر قربان 

َماَلِئَكٍة َأسَكنَتُيم َسَماَواِتَك ،  ِمن: )) (عميو السالم)كخكفان منو كطاعة لو سبحانو ؛ إذ قاؿ

نَُّيم َعَمى َمَكاِنِيم ...َوَرَفعَتُيم َعن َأرِضَك ، ُىم َأعمُم َخمِقَك ِبَك ، َوَأخَوُفُيم َلَك ، َوَأقَرُبُيم ِمنكَ  َواِ 

ِمنَك ، َوَمنِزَلِتِيم ِعنَدَك ، َواسِتجَماِع َأىَواِئِيم ِفيَك ، َوَكثَرِة َطاَعِتِيم َلَك ، َوِقمَِّة َغفَمِتِيم َعن 

إلسكاف )ككأنَّو أراد المتكمـ بتقديـ السبب عمى المسبب كالعمة عمى المعمكؿ بقكلو ، ( )((َأمِركَ 

متدرجان حسب األكلية في الكجكد فالسمكات  (سمكاتو ، كعمارة الصفيح األعمى مف ممككتو

كلما كاف . متقدمة رتبة عمى صفيح الممككت األعمى ، ككبلىما متقدـ عمى كجكد المبلئكة 

العاطفة المفيدة لمعنى المغايرة كالترتيب ، فضبل عف  (الكاك)االمتبلء غير الحشك جاءت 

؛ ألنَّو ال يككف  (مؤل)إعطائيا معنى التعاقب الخطّْي لفعمي االمتبلء كالحشك ،  بتقديـ الفعؿ 
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الذم ال يككف إال لممكاف الضيؽ ، أك أنَّو أراد مؿء  (حشا)إال لممكاف الكاسع ، عمى الفعؿ 

داخؿ السمكات بيـ ، كحشك خارجيا ما بيف السماء كاألرض منيـ ، كفي ىذا إيماءة لكثرتيـ، 

،  (َزَجُل الُمَسِبِحيَن ِمنُيم ِفي َحَظاِئِر الُقدسِ )كىذه الكثرة أكحت إلييا العبارة المردفة بعدىا 

، فنمحظ التتابع الخطّْي في النص المنسجـ  (َوَورَاِء َذِلَك الرَِّجيِج الَِّذي َتسَتكُّ ِمنُو اأَلسَماعَ )

مع الحدث الفعمي ؛ أم نتيجة ارتفاع أصكات المبلئكة بالتسبيح  تعالى في أماكف الطير 

أظير التعاقب  (كراء)المقدسة يحصؿ االختبلط كاضطراب األسماع منيا ، كظرؼ المكاف

 (ذلؾ)الخطّْي أيضان بشكؿ جمي ؛ إذ يقتضي كجكد أحداث قبمية ُأشير إلييا باسـ اإلشارة 

تردع أبصار البصائر عف  ))كأحداث بعدية ، ما يصحبو مف تجؿ لنكر ا كعظمتو التي 

، بعد ذلؾ تكمـ عف ( )((إدراكيا فترجع حسيرة متحيرة كاقفة عند حدكدىا كغاياتيا مف اإلدراؾ

البنية أك الييأة التي خمقكا أك كانكا عمييا ؛ إذ خمقيـ عمى صكر كأشكاؿ شتى كما ىك حاؿ 

َوَأنَشَأُىم َعَمى ُصوٍر ُمخَتِمَفاٍت ، َوَأقَداٍر ُمَتَفاِوتَاٍت ، َأوِلي )): البشر كسائر الممكنات ، فقاؿ 

َأجِنَحٍة ُتَسبُِّح َجاَلَل ِعزَِّتِو ، اَل َينَتِحُموَن َما َظَيَر ِفي الَخمِق ِمن ُصنِعِو ، َواَل َيدَُّعوَن َأنَُّيم 

 اَل َيْسِبُقوَنُو ِباْلَقْوِل  •َبْل ِعَباٌد ُمْكَرُموَن ﴿َيخِمُقوَن َشيئًا َمَعُو ِممَّا انَفَرَد ِبِو ، 

َجَعَمُيُم ا ِفيَما ُىَناِلَك َأىَل اأَلَماَنِة َعَمى َوَحيِو  [27 -26: األنبياء ]﴾َوُىْم ِبَأْمرِِه َيْعَمُمونَ 

َوَحمََّمُيم ِإَلى الُمرَسِميَن َوَداِئَع َأمرِِه َوَنيِيِو ، َوَعَصَميم ِمن َرِيِب الشُُّبَياِت ، َفَما ِمنُيم زَاِئٌغ 

إال إنَّيـ يفترقكف عنيا لككنيـ أجسامان لطيفة ال تخضع لخصائص ، ( )((َعن َسِبيِل َمرَضاِتوِ 

المادة ، كأكثر ما قرنيـ باإلنساف في المشابية ، مف ناحية  خمقيـ عمى صكر شتى ، 

كجعميـ في مراتب مختمفة ، كالمخالفة تككف مف ناحية أطكار خمقتو ؛ إذ ينفي عنيـ المراحؿ 
                                                           

  .370 / 2 : نهج البالغة ، مٌثم البحرانًشرح  (

  .443 / 3: ابن أبً الحدٌد نهج البالغة  ، شرح  (

 



.................................................................................... 

 

 

 

العمرية التي يمر بيا اإلنساف ، كالكيفية التي جاء بيا عف طريؽ التناسؿ ، كذكر ذلؾ في 

 َيسِكُنوا اأَلصاَلَب ، َوَلم ُيَضمَُّنوا اأَلرَحاَم ، َوَلم ُيخَمُقوا ِمن َماٍء َمِييٍن لػـ)):أحدل خطبو فقاؿ

 ينفي عنيـ (عميو السالم)، كمف الناحية السمككية ، فاإلماـ ( )((، َوَلم َيَتَشعَّبُيم َريَب الَمُنون

ما قد يفعمو اإلنساف مف ادعاء الربكبية كانتحاؿ منزلة اإللو كما ىك الحاؿ في فرعكف ، 

اَل َينَتِحُموَن َما َظَيَر ِفي الَخمِق ِمن ُصنِعِو ، َواَل  : )(عميو السالم)كاإلشراؾ با تعالى بقكلو 

أك َمف يجعميـ مف بني البشر الجيبلء بأنَّيـ  (َيدَُّعوَن َأنَُّيم َيخِمُقوَن َشيئًا َمَعُو ِممَّا انَفَرَد ِبوِ 

بؿ غايتيـ أنيـ كسائط في إفاضة الجكد عمى )) كىذا مناٍؼ ، ()ىـ مف يخمقكف كيرزقكف

انفرد بذاتو في إبداعو فبل يدعكف القدرة عميو أصبل ؛ ))، كأفَّ ا كحده مف ( )((مستحقو

كذلؾ لكماؿ معارفيـ بأقدارىـ كنسبتيـ إلى بارئيـ كقد أكرميـ ا تعالى بالتقديس عف النفكس 

 ( .)((األمارة بالسكء التي ىي مبدأ مخالفة أمره كالخركج عف طاعتو

 لك دققنا مميان في األحداث الماثمة في النص كجدناىا تحكلت مف عالـ الككف إلى ألفاظ      

كجمؿ تمثؿ عالـ الخطاب ، محاكلة رسـ صكرة لمحدث األصمي في ذىف السامع ، كمف ثـ 

إدراكو ليا عمى الرغـ مف غيابو عف النص ، مع مراعاة التتابع الخطّْي المتعاقب كالمتزامف 

أف المفظ تبع لممعنى في النظـ ، ))لؤلحداث المنقكلة مف قبؿ منشئ النص بشكؿ تراتبي ذلؾ 

كأنو يجب النطؽ بيذه قبؿ ... كأف الكمـ تترتب في النطؽ بسبب ترتب معانييا في النفس 

 ظيرت االقتباسات القرآنية في النص العمكم التي أسيمت إسيامان فاعبلن في ()((النطؽ بتمؾ

                                                           

  . 130 / 4: المصدر نفسه (
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إظيار الخطّْيَّة كاالنسجاـ المكضكعاتي بيف النصيف القرآني كالعمكم ؛ إذ إفَّ القرآف يعد 

كيؼ ال كىك ابف القرآف ، فساعدت  (عميو السبلـ)الركيزة األساسية التي أعتمد عمييا اإلماـ 

متاع  عمى نسج النص في مجرل مبلئـ مف الكبلـ ، الذم أسيـ في التأثير في المتمقي كا 

 كىك القسـ الثاني مف أقساـ الكجكد المقابؿ لمكجكد : الوجود الذىني//        ثانياً 

الخارجي ، كىك الكجكد اآلخر لمماىية الذم ال تترتب عميو اآلثار الخارجية ، كالدليؿ عمى 

 :( )كجكده

إنَّنا نحكـ بأحكاـ ايجابية عمى األمكر المعدكمة التي ال كجكد ليا في الخارج كاجتماع      -

 .النقيضيف، كشريؾ البارم محاؿ 

إفَّ ىذه األمكر المعدكمة إذا لـ تكف مكجكدة في الخارج  تعيَّف كجكدىا في  الذىف      - 

ال لما صح الحكـ عمييا ؛ ألنَّو ال يصح الحكـ عمى معدكـ مطمقان   .كا 

 ، كىي بذلؾ ()       فالجنة إذا نظرنا إلى معناىا عند أىؿ المغة ، نجدىا تعني البستاف

ذا نظرنا إلييا عند أىؿ الشرع أك االصطبلح ، فيي  مفيكـ مجازم يحتمؿ أكثر مف معنى ، كا 

مفيـك عمى كجو الحقيقة ليا مصداؽ كاحد فقط الذم ىك في اآلخرة ، كالكبلـ نفسو يقاؿ عف 

َوَدَخَل َجنََّتُو ﴿:لمجنة كالنار، قاؿ تعالى  (المجاز كالحقيقة)النار، كقد ذكر القرآف كبل المفيكميف

كيريد بيا دخؿ بستانو ، فجاءت  [35:الكيؼ ]﴾َوُىَو َظاِلٌم ِلَنْفِسِو َقاَل َما َأُظنُّ َأْن َتِبيَد َىِذِه َأَبًدا

                                                           

 .102: محمد ميدم المؤمف : شرح بداية الحكمة ، تحػ :  ، ك ظ35: بداية الحكمة : ظ  (
.(جنف)، مادة  100 / 13: لساف العرب : ظ  (   
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ىنا مفيكمان مجازيان ، أمَّا المفيكـ الحقيقي ليس لو إال مصداؽ كاحد كىي الجنة التي في 

 اآلخرة

  ﴾َواُت َواأْلَْرُض ُأِعدَّْت ِلْمُمتَِّقينَ اَوَسارُِعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَيا السَّمَ ﴿:  قاؿ تعالى 

َفاتَُّقوا النَّاَر الَِّتي َوُقوُدَىا النَّاُس ﴿: ، كأمَّا النَّار التي في اآلخرة ، قاؿ تعالى  [133:آؿ عمراف]

ُقْمَنا َيا َناُر ُكوِني َبْرًدا َوَساَلًما َعَمى ﴿:، كقكلو تعالى  [ 24: البقرة  ]﴾َواْلِحَجاَرُة ُأِعدَّْت ِلْمَكاِفِرينَ 

 : ،أراد بيا المعنى المجازم ، كينظر في كجكدىما مف حيثيتيف  [69: األنبياء ]﴾ِإْبرَاِىيمَ 

 .مف حيث كجكد الرسؿ كاألنبياء يككف كجكدىا خارجيان ؛ ألنَّيـ ىـ مف أخبركنا عنيا -1

مف حيث قكانيف المادة كالتشخص الخارجي يككف كجكدىا ذىنيان ؛ إذ ليس ليما  -2

كجكد في عالـ الدنيا ؛ لككف كجكدىما في عالـ الشيكد ، كمف ىذه الحيثية سيككف 

 . محؿ البحث 

َفَمو َرَميَت ِبَبَصِر َقمِبَك َنحَو )):خطابو في كصؼ الجنة بقكلو (عميو السالم)      استيؿ اإلماـ

 َعن َبَداِئِع َما َأخِرَج ِإَلى الدُّنَيا ِمن َشَيَواِتَيا َوَلذَّاِتَيا َلَعَزَفت َنفُسكَ َما ُيوَصُف َلَك ِمنَيا ، 

 ِفي اصِطَفاِف َأشَجاٍر ُغيَِّبت ُعُروُقَيا ِفي ِكثَباِن الِمسِك َوَلَذِىَمت ِبالِفكرِ َوَزَخاِرِف َمَناِظرَِىا ، 

َعَمى َسَواِحِل َأنَيارَِىا ، َوِفي َتعِميِق َكَباِئِس المُّؤُلِؤ الرَِّطِب ِفي َعَساِليِجَيا َوَأفَناِنَيا ، َوُطُموِع ِتمَك 

الثَِّماِر ُمخَتِمَفًة ِفي ُغُمِف َأكَماِمَيا، ُتجَنى ِمن َغيِر َتَكمٍُّف َفتَأِتي َعَمى ُمنَيِة ُمجَتِنيَيا ، َوُيَطاُف 

َقةِ  ، فجاء االستيبلؿ ( )((َعَمى ُنزَّاِلَيا ِفي َأفِنَيِة ُقُصورَِىا ِباأَلعَساِل الُمَصفََّقِة َوالُخُموِر الُمَروَّ

                                                           

تضارب أكراقيا بالنسيـ بحيث : اصطفاؼ األشجار )181 / 5: شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد  (
جمع عسمكج أم ما الف : عساليج : كىك التؿ ، كبائ س -  الكثباف جمع كثيب : يسمع ليا صكت، كثباف 
كىك - : جمع كـ بكسر الكاؼ-كىك الغصف ، األكماـ - بالتحريؾ–جمع فنف : مف قضباف الشجر، أفناف 



.................................................................................... 

 

 

 

فيك خطاب لمنفس كالفكر عمى السكاء ،  (الكجكد الذىني)مطكاعان كمنسجمان مع المكضكع 

فضبل عف طكاعية النص المتمثمة بضمائر الغيبة المتناثرة في تضاعيفو ، كاألفعاؿ المبنية 

جاءت لتؤكد غياب جنة اآلخرة المادم  (ُتجَنى ، ُيَطافُ   ُغيَِّبت ، ،ُيوَصُف، َأخِرجَ )لممجيكؿ كػ

عف ساحة الدنيا ، كحضكرىا في الذىف كبصيرة القمب لك أزيؿ غبارىا ، كقكلو بقمبؾ ال يعني 

فَّ التأمؿ  نَّما القمب الذم ينتج الفكر؛ إذ إفَّ انشغاؿ القمب انشغاؿ لمذىف ، كا  القمب الجارحة كا 

كانطباع صكر األشياء إنَّما يككف في الذىف ، كىذا األخير ليست حالة دائمة لمفكر اإلنساني؛ 

، ما يعني أنَّو  (َلو َرَميَت ِبَبَصِر َقمِبَك َنحَو َما ُيوَصُف َلَك ِمنَيا)كليذا جيء بأسمكب الشرط 

ليس كؿ مف ُكصِفت لو الجنة تأمَّؿ في أكصافيا ، فيي حالة افتراضية قميمة الحصكؿ ؛ ألفَّ 

حرؼ امتناع المتناع ، فامتنع عزكؼ النفس كذىكؿ الفكر المتناع التأمؿ  (لك)األداة 

 .كالتفكر؛ النشغاؿ الذىف بممذات الحياة كتمكثو بيا

     كلك تحقؽ الشرط كىك التأمؿ كالتصكر فيما يقاؿ في كصؼ الجنة جاء جكاب الشرط 

التي أفادت المخالفة بيف المتعاطفيف  (الكاك)مككنان مف شطريف متتالييف تربطيما أداة الربط 

 َعن َبَداِئِع َما َأخَرَج ِإَلى الدُّنَيا ِمن َلَعَزَفت َنفُسكَ  )): ، بقكلو ( )حسب قاعدة الربط الخبلفي

 ِفي اصِطَفاِف َأشَجاٍر ُغيَِّبت ُعُروِقَيا ِفي َوَلَذِىَمت ِبالِفكرِ َشَيَواِتَيا َوَلذَّاِتَيا َوَزَخاِرِف َمَناِظرَِىا ، 

 .(ِكثَباِن الِمسِك َعَمى َسَواِحِل َأنَيارَِىا

                                                                                                                                                                

في ظبلؿ : ، ظ298: نيج الببلغة ، محمد عبدة : المصفاة ، ظ : كعاء الطمع كغطاء النكر ، المصفَّقة 
 (.  2/478: نيج الببلغة 

كؿ جممتيف متتاليتيف في النص ثانييما تخالؼ األكلى ترتبطاف (: باألداة)قاعدة الربط الخبلفي ) كنعني بػ(1
 . 28:، نسيج النص  (بأداة ربط
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     يمحظ التتابع الخطّْي المنطقي المبني عمى قانكف العمّْية ، الذم يعني في المقاـ أفَّ 

عزكؼ النفس عف بدائع الدنيا كزخرفيا ؛ ىك نتيجة ذىكليا كدىشتيا بالصكر التي جسَّدىا 

كشخَّصيا ، فظير معناىا في ذىف المستمع في صكرة حسية مجسمة ،  (عميو السالم)اإلماـ 

تمثمت باصطفاؼ األشجار كانتظاميا كتمايؿ أغصانيا كثمارىا مغمفة بكعاء كالمؤلؤ ، بعد 

، كىي لفظة قرآنية اقتبسيا  (ُيطاؼ)ذلؾ يشير إلى جنِييا مف غير تعب كجيد ، ثـ يقكؿ 

ُيَطاُف َعَمْيِيْم ِبِصَحاٍف ِمْن َذَىٍب َوَأْكَواٍب َوِفيَيا َما َتْشَتِييِو ﴿: مف قكلو تعالى (عميو السالم)اإلماـ

، كجاءت بصيغة المبني لممفعكؿ؛  [71: الزخرؼ ]﴾اأْلَْنُفُس َوَتَمذُّ اأْلَْعُيُن َوَأْنُتْم ِفيَيا َخاِلُدونَ 

فيما نزلكا ، بعد ذلؾ يأتي - الذيف كقع عمييـ الطكاؼ-لتنبئ عف استقرار كانتعاش حاؿ نازلييا

َفَمو َشَغمَت َقمَبَك َأيَُّيا الُمسَتِمُع ِبالُوُصوِل ِإَلى َما َييُجُم َعَميَك ِمن )):بأسمكب شرط آخر قائبلن 

ِتمَك الَمَناِظِر الُموِنَقِة ، َلَزِىَقت َنفُسَك َشوقًا ِإَليَيا، َوَلَتَحمَّمَت ِمن َمجِمِسي َىَذا ِإَلى ُمَجاَوَرِة 

، ( )((َأىِل الُقُبوِر اسَتعَجااًل ِبَيا َجَعَمنا ا َوِايَّاُكم ِممَّن ّيسَعى ِبَقمِبِو إَلى َمناِزِل اأَلبرَاِر ِبَرحَمِتوِ 

 (الـ)الذم يأتي دائما مسبكقا ب (لك)ىذا التكرار في األسمكب الشرطي ، فضبل عف جكاب 

التأكيد ، فييما تأكيد عمى ندرة حصكؿ ىذا التأمؿ مف لدف المستمع ، أك أنَّو دعكة إلى إشغاؿ 

الفكر بالتأمؿ في جنَّة الخمد التي أعدَّىا ا لذكم األلباب ، ثـ ينيي اإلماـ خطابو بالدعاء لو 

و خطابو لنفسو أكالن ، ثـ إفَّ ىذه العناصر المؤلؼ  كليـ ، فيك لـ يجرد نفسو عنيـ ككأنَّو يكجّْ

منيا الدعاء مفيدة في بناء النص كتتابعو الخطّْي ؛ إذ شكَّؿ الدعاء الحد الفاصؿ بيف المتكمـ 

كالمستمعيف في عممية التمفظ ، فيي كاف بدت لحظة انقطاع بينيـ لكنَّيا في الكقت نفسو ، 

تشير إلى التفاعؿ كالتكاصؿ المتجمّْي في التتابع الخطّْي لمكبلـ الذم يسبؽ الدعاء ، فيذه 

                                                           

: المعجبة ، نيج الببلغة ، محمد عبدة : المكنقة )،181/  5 :نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد شرح  (
 . (. 478 / 2: في ظبلؿ نيج الببلغة : ، ظ 298



.................................................................................... 

 

 

 

الخاتمة تكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف المتكمـ بكصفو الكاعظ كالمرشد ، كالمتمقي بكصفو 

َفاَل َتْعَمُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُيْم ِمْن ُقرَِّة َأْعُيٍن ﴿:المستمع كالمسترشد ، كجاء في كتابو العزيز قكلو

، كىذا األمر ال ينطبؽ عمى كصؼ النعيـ األبدم في  [17:السجدة] ﴾َجزَاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُمونَ 

نَّما يتساكل في ذلؾ الجحيـ كالعذاب األليـ في نار اآلخرة ، التي كصفيا  جنة اآلخرة ، كا 

في أثناء حديثو عف مراحؿ خمؽ اإلنساف كما سيؤكؿ إليو ؛ نتيجة تفضيمو  (عميو السالم)اإلماـ 

َوَأعَظُم َما ُىَناِلَك َبِميًَّة ُنُزُل الَحِميِم ، َوَتصِمَيُة الَجِحيم )): طريؽ الرذيمة عمى الفضيمة ، فيقكؿ 

، َوَفورَاُت السَِّعيِر، َوَسورَاُت الزَِّفيِر ، اَل َفتَرٌة ُمِريَحٌة ، َواَل ِدَعٌة ُمِزيَحٌة ، َواَل ُقوٌَّة َحاِجَزٌة ، َواَل 

َموَتٌة َناِجَزٌة ، َواَل ِسَنٌة ُمسِميٌة ، َبيَن َأطَواِر الَموتَاِت ، َوَعَذاِب السَّاَعاِت ِإنَّا ِباِ 

 .()((َعاِئُذونَ 

الذم يشير إلى  (أعظـ)يتجمى التعاقب الخطّْي في النص عف طريؽ اسـ التفضيؿ

النياية العظمى لمعذاب الذم ال يضاىيو شيء آخر، تمؾ النياية التي تقتضي كجكد بداية 

جاءت استتمامان لمركر سمسمة مف الببليا  (بمية)تتدرج فييا أنكاع العذاب كالببلء ، كلفظة 

كالنكبات عمى بني البشر في العالـ السفمي كالبرزخي ، حتى يصؿ إلى النياية المستقبمية التي 

، فضبل عف إيمائيا إلى التتابع  (ىنالؾ)دلت عمييا الـ البعد المقترنة في اسـ اإلشارة 

تكحي إلى عدـ كجكد برىة زمنية بيف أنكاع العذاب  (ال)الخطّْي، كأفَّ الجمؿ القصيرة المنفية بػ
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نما يككف بشكؿ متزامف متكاصؿ ، فضبل عف أفَّ معناىا قد أعطى الداللة كضكحان ، كقكلو  كا 

إشارة إلى مراحؿ متعددة مف العذاب أك أفَّ ىناؾ  (بيف أطكار المكتات كعذاب الساعات )

سمسمة مف أشكاؿ العذاب ، كؿ ذلؾ استكعبتو المغة شكبلن كمعنىن أك ركحان كجسدان ، فكانت 

 ككضع الحدكد ليا ، (عميو السالم)خير معبّْر في إيصاؿ كؿ المفاىيـ التي تحدَّث عنيا اإلماـ

مف منطمؽ ككف الكجكد ىك الذم يكشؼ ذاتو بكساطة مستعمؿ ))كرسميا في ذىف المستمع 

؛ ()((المغة الذم يقـك بدكر الكسيط مف خبلؿ استعمالو المغة في الداللة عمى الحقيقة الكجكدية

أم أفَّ الحقيقة الكجكدية تمنح مستعمؿ المغة كسيمة في الكصكؿ إلى المكجكدات التي يتككف 

منيا الككف بكؿ مفرداتو بكصفيا تنتظـ في تراتبية خطّْيَّة ، تنفتح  أفقيان أك عمكديان بغية تكسيع 

 .الرؤية التي تجد أفَّ الككف يتكاءـ مع المغة في نظاميا المتجدد

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث                                       

 خطِّيَّة الخمق الفكري
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كنعني بو الخمؽ الذم ينتجو الفكر بشكؿ مجرد ، كىك بيذا يشمؿ الحيكاف الناطؽ       

كغيره ، إال إفَّ األخير يككف فكره شيكانيان غريزيان ، فيك يميز بيف ما يضره كما ينفعو غرائزيان، 

يجاد العبلئؽ بينيا ،  كال ييتـ بشيء خارج نطاؽ الغريزة ، كإدراؾ القكانيف الخاصة بالمادة كا 

مع أفَّ الحيكاف لو مستكل ذكاء غريزم عاٍؿ كقدرة قد تفكؽ اإلنساف مف الناحية الجسدية إال 

، ( )إفَّ ىذه القدرة العالية مف الذكاء كالقكة البدنية ال تككف إال في حدكد الغريزة كال تتعداىا

بالعقؿ ، ككىبو ( جلَّ شأنو)عمى العكس مف اإلنساف ذلؾ المخمكؽ الضعيؼ بدنان فقد زكده ا 

يمتاز عف فصائؿ الحيكاف بادراؾ ))الشعكر كالتمييز بيف الضار كالنافع كالخير كالشر؛ ألنَّو 

الركابط بيف األشياء كالقدرة عمى التمييز بيف ما يعرض لو مف ظكاىر الككف كصكر 

 ، كبيف ما يحظى بو الذىف مف أفعاؿ كأفكار ذىنية تصؿ إلى أرقى صكرىا في ()((الكجكد

التفكيؾ كالتنظيـ كالتركيب محاكالن في ذلؾ المزج بيف الصكر الذىنية كاألحداث الخارجية ، 

عف أمكر حاضرة في ذىنو أك ))كما ذلؾ إال بفضؿ الفكر الذم يعني بو انتقاؿ اإلنساف 

إلى أمكر غير حاضرة فيو ، كىذا االنتقاؿ ال يخمك "..." مصدؽ بيا تصديقا عمميا أك ظنيا 

 لممعمكمات أك األسس المكجكدة مسبقا في الذىف ، كالمأخكذة مف البيئة ()((مف ترتيب

كالمحيط الخارجي عف طريؽ األدكات اإلجرائية المتمثمة بالسمع كالبصر كصكالن إلى المطالب 

الكعاء الذم يحكم التصكر كالتخيؿ ))أك الحمكؿ كمف ثـ إلى النتائج ، أك ُيعنى بالفكر بكصفو

، التي ىي مف العمميات اإلدراكية أك المعرفية ، كالتفكير يعد أرقاىا؛ ( )((كالذاكرة كالذكاء

يعقمكف ، يعممكف ، يتذكركف )كمرادفاتيا (فّكر)كقد كردت مادة. لككنو يتعامؿ مع المجردات 
                                                           

 .53 ، 37 ، 32: ميشيؿ حنا : اإلنساف كالحيكاف كاآللة ، فردريؾ كابمف كجكرج شابكتييو ، ترجمة : ظ (1
   .25: المساف كاإلنساف ، حسف ظاظا  (2
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   .18 – 17:أحمد عبد الرحمن حماد . العالقة بٌن اللغة والفكر ، د  (
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الَِّذيَن َيْذُكُروَن المََّو ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَمى ُجُنوِبِيْم ﴿:كثيرا في القرآف الكريـ منيا قكلو تعالى (الخ...

َوَيَتَفكَُّروَن ِفي َخْمِق السََّماَواِت َواأْلَْرِض َربََّنا َما َخَمْقَت َىَذا َباِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب 

 ، كقكلو [171:البقرة]﴾ُصمٌّم ُبْكٌم ُعْمٌي َفُيْم اَل َيْعِقُمونَ ﴿:، كقكلو تعالى [191:آلعمران]﴾النَّارِ 

، كإليصاؿ ما يجكؿ في [ 43:القصص]﴾ِلمنَّاِس َوُىًدى َوَرْحَمًة َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّروَن  َبَصاِئرَ ﴿:تعالى

فالفكر ال يستطيع أف  ))الفكر مف صكر كخياالت كأفكار إلى اآلخر البد مف كجكد لغة ، 

يعبر عف شيء إال بكاسطة المغة ؛ ألفَّ ا منح اإلنساف فكران كجيازان لغكيان ، فكظيفة الفكر 

 مككنة مف أصكات ()((التفكير ككظيفة الجياز المغكم النطؽ كالتعبير كال يككف ذلؾ إال بمغة

أساس معرفة كؿ العمـك ؛ ألف معرفة كدرؾ كؿ المفاىيـ في عالـ ))أك حركؼ ، التي ىي 

فمف عرؼ . الكجكد مف الغيب كالشيكد كالمعاني كامف في الصكرة الفردية كالتركيبية لمحركؼ 

( )((الحركؼ فيـ معاني الكتب السماكية ، كجميع المغات محتاجة إلى الحركؼ المككنة منيا

الكممات ، كمف األخيرة تتككف التراكيب كالجمؿ حتى تصؿ إلى النص الذم يتحرؾ فيو الفكر 

ىذا العالـ ىك عالـ النص حيث تقـك "..." الفكر يقـك بخمؽ عالمو الذم يتحرؾ فيو  ))إذ إفَّ 

أثناء حالة تفكيره بالككف ، فحركة ( )((الكتابة بتثبيت الدالالت كالعبلقات التي يكلدىا الفكر

الفكر مف المبادئ التي ىي األسس إلى المطالب ، نعني بيا مف الحمكؿ إلى النتائج ، ىي 

تقابميا الخطّْيَّة - التعاقبية كالتزامنية كالتراتبية-حركة خطّْيَّة تنطكم تحتيا محاكرىا الثبلثة 

المغكية في التعبير؛ إذ تتدفؽ األلفاظ عمى كفؽ المعاني المراد الكصكؿ إلييا بشكؿ تعاقبي 

تراتبي عف طريؽ المساف ؛ الذم يقكـ بنطقيا بعد أف يتـ  نضجيا في الكعاء الفكرم ؛ ألفَّ 

                                                           

   . 18 :  المصدر نفسه (

  . 14 -13 :أسرار الحروف واألعداد ، علً بوصخر  (

    .20: اللغة والتؤوٌل ، عمارة ناصر  (
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 –نظاـ نحكم يكجد ))أك ىي  ،( )((نظاـ مف الدالئؿ يعبر عما لئلنساف مف أفكار ))المغة 

، يقتضي ىذا النظاـ تراتب ( )((في كؿ دماغ ، أك في أدمغة مجمكعة مف األفراد- بالقكة

لفظان كمعنىن ، فيذا التكالي في المغة ىك تكاٍؿ في األفكار كمف - بالفعؿ-األفكار ليعبر عنيا 

، كىك المعّبر عنو بالجرياف ؛ إذ تتحرؾ المغة مف الحرؼ إلى الحرؼ ( )ثـ تكاٍؿ في الكجكد

كالتاريخ مف الحدث إلى الحدث ، فالمتكمـ حينما ينتقؿ مف الحرؼ الصامت إلى  مجاكره فيذا 

الحرؼ المنطكؽ بو إنَّما حدث لجرياف النفس كامتداده فمذا صحَّت تسميتو بالمجرل ، كىذا 

، كالفكر عمى الرغـ ( )الجرياف المغكم كالتاريخي يحقؽ االنتقاؿ اآلني كالمكاني لتاريخ المغة

 كصفو بالمرآة المقّيدة بالصفاء (عميو السالم)مف تزاحـ األفكار كحشدىا إال إفَّ اإلماـ 

 كالكضكح؛ لككف الفكر كاشفان عف صكر المعقكالت المجردة المتصكرة ، كما المرآة كاشفة عف 

 في باب (عميو السالم)صكر المحسكسات أك األشياء المادية الماثمة أماميا ، فقاؿ اإلماـ 

العمُم ورَاَثٌة َكِريَمٌة، َواآلَداُب ُحَمٌل ُمَجددٌة، َوالِفكُر ِمَرآٌة )): الحكـ كالكممات القصار

، فقد جعؿ صفاء الفكر كنقاءه نياية لسمسمة خطّْيَّة ، أك نتيجة لقاعدة معرفية ()((َصاِفيَّةٌ 

تمثمت بالعمـ كاألدب ؛ إذ إفَّ قاعدة الفكر الصافي ليا صمة تقكـ عمى أساس معرفي ينسج 

عمى نسيج كاحد ، كىك أفَّ ذا الفكر الصافي يستقي تبتبلت معرفتو مف اإلرث اإلليي الذم 

فالمتعمـ أك  (العمـ كراثة كريمة ، كاآلداب حمؿ مجددة)ييبو ا تعالى لمف يحب كالمتمثؿ بػ
                                                           

   .30: محي الديف محسب . المغة كالفكر كالعالـ ، د  (

   .30: المصدر نفسو   (

   .192: المغة كالتأكيؿ : ظ  (

   .193: المصدر نفسو: ظ  (
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الذم يبغي عممان يكتسب عممو ، أك يرثو مف أستاذه ككراثة األبناء آلبائيـ في الماؿ ، فالعمـ 

ىبة إليية جكدىا ال ينفد ككماليا دائـ ال يفنى عند مفيدىا كمستفيدىا ، كبالعمـ ترتقي النفس 

كترتفع عف الدرائف التي تمكث الركح كتكسكىا غباران يحيدىا عف طريؽ الحؽ ، فتتزيف باألدب 

 في مكضع آخر يخص (عميو السالم)كالخمؽ الرفيع الذم يسعى إليو الّديف ، كقد أشار اإلماـ 

 ، كيعني التحمي بالخمؽ ()((وال ميراث كاألدب)): كراثة األدب كضركرة التحمي بو فقاؿ 

القكيـ، فيك أفضؿ كراثة مف الماؿ كغيره ، فإذا أرست ىذه األسس أكتادىا في الركح ؛ نتج 

كال ييب ا تعالى ىذا اإلرث إال لمف يجد . عنيا فكر نقي صاٍؼ كما ىي طبيعتو المجردة 

فيو استعدادان لتركيض ذاتو ، كتركيض الذات ال يككف إال بإعماؿ الفكر كاستخداـ العقؿ 

بالتفكر في الكجكد كصانعو ، كمنو يحصؿ العمـ بكجكد مقدر كمنشئ ليذا الككف ، كليذا 

وال شرف "..." وال عمم كالتفكر)):  أفضؿ العمـ ىك التفكر بقكلو (عميو السالم)جعؿ اإلماـ 

 دقيؽ في اختيار األلفاظ لـ يقؿ التفكير؛ ألفَّ التفكير كظيفة (عميو السبلـ) ، فاإلماـ ()((كالعمم

العقؿ أك الفكر ، التي ال تنفؾ عنو ، بؿ قاؿ التفكر الذم ىك لّب العمؿ الذىني كأسُّو ، كىك 

الداؿ عمى التكمؼ كالكثرة  (تفعَّؿ)تفكير مع زيادة كتكمُّؼ كمبالغة، كداللة ذلؾ كزف الفعؿ 

؛ أم إعماؿ الفكر إراديان كقصديان مع التدبر كالتمعف كاالتعاظ في الشيء المفكَّر ( )كالتدرج

فيو، كىذا يتطمب التدرج في الشيء كصكالن إلى الغاية المبتغاة مف التفكر ، كىي التكامؿ 

 الركحي كالعقمي ؛ ألفَّ الحصكؿ عمى العمـ ، كالمعرفة بحقيقة الكجكد كمنشئو ىي

                                                           

   .336/ 9:   ابن أبً الحدٌد نهج البالغة ،شرح (

   .337-336 / 9:المصدر نفسه  (

   .33: شذا العرف فً فن الصرف ، أحمد الحمالوي ، ضبط وتصحٌح ، محمود شاكر : ظ  (
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 ، بمعنى أفَّ العمـ (وال شرف كالعمم) (عميو السالم) أشرؼ درجات الكماؿ كأرقاىا ؛ لذا قاؿ

ال كاف عممان تمقينيان ، ليذا صار العمـ المصحكب بالتفكر مف  البد مف أف يصحبو تفكير كا 

أرقى مراتب المجد كأشرفيا كأرقى الرُّقيّْ ىك التفكر ، فيناؾ مبلزمة بيف العمـ كالتفكر ىي 

الشرفية كالرُّقيّْ ، فإذا كاف الشرؼ ىك العمـ كالعمـ ىك التفكر، فالتفكر ىك الشرؼ ، فنمحظ 

التدرج الخطّْي المنطقي المبني عمى السببية ، فالتفكر سبب في جعؿ الفكر كاشفان عف 

الحقائؽ كالمرآة الصافية ، كبصفائو يحصؿ عمى العمـ الذم ىك أشرؼ مراتب الكماؿ ، كمف 

ثـ صار إرثان ينتفع بو في الحياة كبعد الممات ، فيي عممية مترابطة ككنيان ككجكديان في 

 . اإلنساف 

     كألفَّ مرحمة التفكر تكصؿ الذات العاقمة المفكرة إلى أعمى مراتب الفضيمة ، فقد كردت 

في مكاضع كثيرة مف القرآف الكريـ ، كاغمبيا جاء بأسمكب الترجي كاالستفياـ المردؼ بالنفي 

ِ اْلَحقِّ  ﴿: كقكلو تعالى   ﴾َأَوَلْم َيَتَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِيْم َما َخَمَق المَُّو السََّماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِإالَّ

 ، ما [ 21:الحشر]﴾َوِتْمَك اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَيا ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَفكَُّرونَ ﴿: كقكلو تعالى، [8: الروم]

 في (عميو السالم)يعني أفَّ ىذه المرحمة ال تحصؿ لكؿ فرد ، كقد أشار إلى ىذا المعنى اإلماـ

َوَلو َفكَُّروا ِفي َعِظيِم الُقدَرِة ، َوَجِسيِم النِّعَمِة َلَرَجُعوا ِإَلى الطَِّريِق ، َوَخاُفوا َعَذاَب )): قكلو 

َأاَل َينُظُروَن ِإَلى َصِغيِر َما َخَمَق ، َكيَف . الَحِريِق ، َوَلِكِن الُقُموُب َعِميَمة ، َوالَبَصاِئُر َمدُخوَلة 

  .()((!َأحَكَم َخمَقُو ، َوَأتَقَن َترِكيَبُو ، َوَفَمَق َلُو السَّمَع َوالَبَصَر ، َوَسوَّى َلُو الَعظَم َوالَبَشرَ 

      في النص دالالت مضيئة ترشدنا إلى عدـ كجكد ىذه الحالة أك الكصكؿ إلى ىذه 

 :المرحمة لكؿ مف يمتمؾ عقبلن منيا 
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التي ىي حرؼ امتناع المتناع المردفة بالفعؿ  (لك)أسمكب الشرط المتضمف األداة       - 

أم امتنع التفكر ، فامتنع - (رجعكا)الكاقعة في جكاب الشرط  (البلـ)، ك (فكَّركا)الماضي 

فيو داللة نفي مبطنة كىك أنَّو لـ يفكّْركا في عظمة الككف - الرجكع إلى جادة الصكاب 

كانتظامو ، الذم تتناغـ حركتو مع حركية المغة المعبّْرة عف ىذه العظمة ، كمنو ُيفيـ كُيدرؾ 

فَّ نفي التفكر يحيدىـ عف طريؽ الحؽ  كجكد منشئ ليذا النظاـ كاالنسجاـ الككني كالمغكم ، كا 

كالخكؼ مف عذاب الحريؽ ؛ ألفَّ التفكر يستدعي حصكؿ العمـ اليقيني بككف ا قادران ، 

القادر الذم ال يتكسؿ باألسباب عند إيجاد األشياء ، فيستدؿ بفكره عمى عظيـ قدرتو كجبلؿ 

 .  نعمتو 

التي ىي  (لكف)الذم أفاد المغايرة كاالختبلؼ بيف المفاىيـ ، كالمردفة بػ(الكاك)حرؼ       - 

 ؛ لذا ()نكع مف أنكاع الكصؿ العكسي ، ما يعني أفَّ ما بعدىا عمى عكس ما ىك متكقع

استدركت كبلمان محذكفان دؿ عميو المفيكـ السابؽ ، المتضمف أسمكب الشرط بانتفائو كعدـ 

القمكب )؛ ألفَّ  (كلكف لـ يفكّْركا بعظمة الكجكد كعظمة منشئو )حصكلو كتقدير المحذكؼ 

؛ أم منغمسة في الممذات كالشيكات ، كىذا ينافي صحتيا كسبلمتيا   (عميمة كالبصائر مدخكلة

كمع كجكد المنافي لصحة قمكبيـ كسبلمة إبصار بصائرىـ ال ))فأدل إلى اعتبلليا كمعيبيا ، 

يحصؿ الصحة التي ىي مف شرط الفكر فبل يحصؿ الفكر فبل يحصؿ معمكلو كىك الرجكع 

ر العمة عف المعمكؿ ، لربما أراد االستئثار في تقديـ متممات الكبلـ ؛    ( )((إلى ا ، فأخَّ

التفكير في عظيـ القدرة ، كجسيـ النعمة ، مف أجؿ الرجكع إلى )التي ىي المعمكالت المتمثمة بػ

 . عمى نتائجيا أك عمتيا  (طريؽ الحؽ ، كالكقاية مف عذاب الحريؽ

                                                           

   .31: أدوات االتساق وآلٌات االنسجام : ظ  (
   .119 / 4: شرح نهج البالغة ، مٌثم البحرانً  (
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التي أفادت التنبيو كالتأكيد ، كما بعدىا الفعؿ المضارع  (أال)أداة االستفتاح       - 

، ما يعني أنَّو افتتح عقكليـ مف خبلؿ التنبيو إلى طريؽ مف طرائؽ الفكر المؤدية  (ينظركف)

إلى إعمالو ، كىك طريؽ الحس المتمثؿ بالعيف الباصرة ، فيك طريؽ يقيني ال شؾ فيو كال 

ريب ؛ ألفَّ ىناؾ شيئان ماديان مجسدان منظكران إليو ؛ لذا فيذا السبيؿ مدعاة حجة عمييـ، كدليؿ 

بعد التنبيو إلى صغير ما خمؽ عمى نحك اإلجماؿ ال  (عميو السالم)قطعي ليـ ، ثـ أخذ اإلماـ 

تقانو عمى الرغـ مف صغر حجـ المخمكؽ ، كما أكدع فيو مف  التفصيؿ ؛ يبيف إحكاـ خمقو كا 

مجاٍر لمسمع كالبصر لتككف حمقة كصؿ بيف الفكر كىذا الككف الفسيح الذم ىك ضمف 

منظكمتو ، ثـ ساكل كناسب بيف عظميا كجمدىا ، كفي ذلؾ ترميز عالي المستكل بيف حجـ 

 .المخمكؽ كالكظائؼ المناطة بو ال يمكف إدراكيا إال بالتفكر العميؽ 

قد عرض لنا كسيمة مف الكسائؿ الناقمة لمصكر المادية إلى  (عميو السالم)     كلما كاف اإلماـ 

الفكر كىي حاسة البصر ، شرع في بياف طرؽ الفكر مجتمعة بشكؿ متسمسؿ كاصفان مف 

َفِإنََّما الَبِصيُر َمن َسِمَع َفَتَفكَّر ، َوَنَظَر َفَأبَصَر ، َوانَتَفَع  )): ُيعِمميا بالبصير الكاعي ، فقاؿ 

اَلَل ِفي الَمَغاِوي رَعَة ِفي الَمَياِوي َوالضَّ  .()((ِبالِعَبِر، ُثمَّ َسَمَك َجَددًا َواِضحًا َيَتَجنَُّب ِفيِو الصَّ

التي ىي صفة مف  (البصير) دقيؽ في انتقاء ألفاظو ، فانتقى لفظة (عميو السالم)     اإلماـ 

صفات البارم جؿَّ شأنو ، كالتي تعني عممو تعالى بخفايا األمكر عممان مطمقان ال حدكد لو ، 

غير مقيَّد بآلة كال بالكجكديف المحظي كالمكضعي ، بخبلؼ مف قرنيـ بيا ؛ بؿ حصرىا فييـ 

؛ التي أفادت تأكيد الصفة ليذا الصنؼ الخاص مف النكع  (فإنَّما)بداللة أداة الحصر 

اإلنساني ، إال إفَّ بصيرتيـ محدكدة بحدكد بشريتيـ ، كمقيَّدة زمانان كمكانان باآللة المتاف ىما 
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حاستا السمع كالبصر المتآزرتاف كالمرتبطتاف بحاسة القمب أك الفكر ، فضبلن عف أنَّيا امتداد 

لبصيرة الخالؽ ، التي تأتي في مرحمة االختيار ؛ التي أشرنا إلييا في مبحث الخمؽ الكجكدم، 

كىي المرحمة الثالثة بعد مرحمتي التككيف المادم كاإلبداعي ، المذيف نعني بيما تككيف الجسد 

 : كالركح ، كىي مرحمة تنشطر إلى طريقيف ىما 

عدـ إعماؿ الفكر كىك المؤدم إلى طريؽ الغي كالضبلؿ كاالستبداد كىك ما ذكرناه      -

  . ()سابقا في المبحث الثاني

 .طريؽ إعماؿ الفكر كأدكاتو اإلجرائية  الذم ىك محؿ البحث      -

      فيمحظ التدرج الخطّْي بدءان مف لفظة البصير الممتدة مف بصيرة الخالؽ ، كصكالن إلى 

الكماؿ المستمد مف الكماؿ المطمؽ ، فالبصيرة ىي فيض اليي يكدعو ا تعالى في صنؼ 

خاص مف عباده ممف تحمَّكا بالتقكل كااللتزاـ بأكامره كنكاىيو ، كالخكؼ مف عقابو كعذابو ، 

كىذا الشعكر ال يككف في النفس كال ينفذ إلى القمب إال بعد إعماؿ الفكر عف طريؽ السمع 

 . كالبصر ، انتياءن إلى التكامؿ الركحي 

التي  (الفاء)      إفَّ ىذا العمؿ الفكرم تصحبو خطّْيَّة تعاقبية تراتبية بداللة حرؼ العطؼ 

، عطؼ التفكر الذم ىك عممية  (مف سمع فتفكَّر)أفادت التعقيب كالترتيب كالسببية حينما قاؿ 

عقمية مجردة عمى السمع ؛ الذم ىك إحساس ُيدرؾ بو الصكت المجرد ، عطُؼ نتيجة عمى 

سبب ؛ أم أفَّ التفكر نتيجة مترتبة عف سمع اآليات كالدالئؿ التي تعبر عف حقيقة الكجكد 

كصانعو ، كمف ثـ إدراكيا كاإلذعاف ليا ، كالعمؿ عمى كفؽ الفيـ كالمعرفة المتحصمة منيا ، 

ككثيرا ما كرد في القرآف الكريـ السمع اإلدراكي ؛ بمعنى سمع ففيـ ككعى كاستجاب كأطاع 
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ِإنََّما َيْسَتِجيُب الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َيْبَعُثُيُم المَُّو ﴿:كانقاد لما كعى كأدرؾ ، مف ذلؾ قكلو تعالى

 ما يعني أفَّ ىناؾ سمعان ال عف كعي مجرد أصكات تككف ، [36: األنعام ]﴾ثُمَّ ِإَلْيِو ُيْرَجُعونَ 

حجة عمى سامعيا ، فتصؿ إلى آلة السمع التي ىي األذف الجارحة ، فيعرضكف عف االمتثاؿ 

إلى الحؽ ، فيككنكف في حكـ األصـ الفاقد ليذه الحاسة ، كقد ُذِكر ذلؾ في الكتاب العزيز، 

َوَلُيْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبَيا ُأوَلِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ُىُم ﴿:قاؿ تعالى 

 :فقد يراد منيما معنياف  (نظر فأبصر) ، كاألمر نفسو في قكلو [179: األعراف]﴾اْلَغاِفُمونَ 

النظر الحسي الذم يككف عف طريؽ العيف الجارحة  بمعكنة الفكر الذم عبَّر عنو        -

باإلبصار، ذلؾ أفَّ النظر ىك بداية اإلبصار األكلى مف غير ركية ، فإذا أعمؿ الفكر فيما 

نظر إليو مف ىذا الككف كما فيو مف الخبلئؽ ، كأدرؾ أفَّ كؿ ما في الكجكد معمكؿ كالبد مف 

عمة أكجدتو حيف ذاؾ سمي ىذا التفكُّر إبصاران، كىك نفاذ البصر إلى القمب الذم يعني نظره 

 .()كخاطره

النظر العقمي الذم يككف الفكر ىك المحكر األساس ؛ ألفَّ األعمى الفاقد لمجارحة       -

المسؤكلة عف اإلبصار كالنظر إلى األشياء ، ككذا الذم يجمس في مكاف مظمـ ، يحصؿ لو 

التفكر في المجيكؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى المعمكـ ؛ ألفَّ النظر ىك فعؿ صادر عف مركز 

استقصاء ))، كمف ثـ ( )الفكر الستحصاؿ المجيكؿ عف طريؽ المعمكمات المناسبة كالمرتبة

النظر إلى الشيء كالتبصر فيو ، كتأممو ، فكأنيا رؤية عقمية تستقصي بيا حقائؽ األشياء 

 عف طريؽ القمب كالعقؿ المذيف ىما مكطنا ()((كبكاطنيا ، أك حدس تدرؾ بو المعقكالت
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ولو نشاء لطمسنا عمى أعينيم ﴿:الفكر، كقد كرد المعنياف في الكتاب العزيز، قاؿ تعالى 

َأْم َلُيْم َأْعُيٌن ُيْبِصُروَن  ﴿:كقكلو تعالى،  [66: يس ]﴾فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون

ُقْل َىْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى ﴿: إشارة إلى المعنى الحسي ، كقاؿ تعالى[195:األعراف ]﴾ِبَيا

 إشارة إلى المعنى العقمي ، كفي آية أخرل فّرؽ فييا بيف [16: الرعد]﴾َواْلَبِصيُر َأْم َىْل َتْسَتِوي

فقد ،  [198: األعراف  ]﴾َوَترَاُىْم َيْنُظُروَن ِإَلْيَك َوُىْم اَل ُيْبِصُرونَ ﴿:النظر كالبصر، قاؿ تعالى 

أكمأت اآلية الشريفة إلى النظر باآللة الجارحة كىي العيف ، كالى البصر بنظر القمب 

كخاطره، ككؿ ذلؾ مف أجؿ فيـ المعنى فيمان سميمان كاالنتفاع بالعبر ، كمف ثـ سمكؾ جادة 

 . الحؽ كالفضيمة كاالبتعاد عف جادة الباطؿ كالرذيمة 

      كىنا مسألة تجدر بنا اإلشارة إلييا كىي مسألة مقترنة بالقرآف الكريـ ، أال كىي مسألة 

تقديـ السمع عمى البصر ، فقد ذكر صاحب البرىاف أفَّ سبب التقديـ ىك مف جية شرؼ 

 ، كيبدك أفَّ السمع مقدَّـ ()اإلدراؾ ، كمف جية القرب ؛ ألنَّو مف يسمع حسَّؾ يككف أقرب

 : عمى البصر لؤلمكر اآلتية 

السمع أشمؿ كأعـ مف البصر ؛ ألفَّ المسمكعات يدركيا األعمى كالبصير ، كتدرؾ في      -

الضياء كالعتمة  مف دكف كاسطة ، كالبصر ال يدرؾ المبصرات إال بالكاسطة  كىك الضكء 

 . حاؿ سقكطو عمى األجساـ كانعكاسيا عمى العيف فتبصرىا 

السمع منفرد كالبصر مشترؾ ، فبل يمكف إدراؾ أكثر مف صكت في لحظة كاحدة عند      -

سماعو ؛ ألنَّو يكقؼ عممية الفكر أك يشكشيا  فيحّدىا عف إدراؾ المسمكع ، عمى العكس مف 
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البصر الذم يمكف مشاىدة أكثر مف صكرة في آف كاحدة ، كىي التي عبر عنيا دم سكسير 

 .بخطّْيَّة الداؿ السمعي ، كالداؿ البصرم 

السمع متعمؽ بالمجردات التي يدركيا العقؿ كلذا ُقِرف بالتفكر ، كالفكر ىك مكطف      -

 .اإلدراؾ ، كالبصر متعمؽ باألشياء المجسمة المحسكسة 

      إفَّ عممية التفكر التي تقكد اإلنساف إلى الجادة الصحيحة في العالـ الدنيكم حتى يصؿ 

إلى التكامؿ الركحي ، ما ىي إال جزء صغير جدان مف مظاىر النظاـ الككني العجيب ؛ إذ 

إننا نمحظ التراتب الخطّْي التعاقبي في ىذه العممية الككنية الكجكدية المييمنة في العقؿ 

اإلنساني، كالداؿ عمى الخطّْيَّة الفكرية في النص عف طريؽ أدكات الربط الخبلفي المتمثمة 

الدالة عمى الجمع  (الكاك)الدالة عمى الترتيب كالسببية التي أشرنا إلييا أعبله ، ك (الفاء)بػ

المطمؽ مع المغايرة بمعنى أفَّ عممية التفكر المرافقة لمحاستيف السمعية كالبصرية تتزامف في 

التي  (ثـ)آف كاحدة ، كفي ىذا إشارة إلى محكر مف محاكر الخطّْيَّة كىك التزامنية ، كاألداة

أفادت الترتيب الزمني مع اإلمياؿ ؛ أم بعد استغراؽ الزمف لعممية السمع اإلدراكي ، كالرؤية 

العقمية ، كاالنتفاع بالعبر أدل بو إلى اجتناب طرؽ المياكم كالمغاكم التي بيا فرح الشيطاف 

كغضب الرحمف ، فيمحظ مف بداية النص إلى نيايتو ، أفَّ األلفاظ تطمب بعضيا بعضان 

 .ككأنَّيا سمسمة متبلحمة األجزاء ال تنفؾ عف بعضيا البعض
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  افصــــل  اث ني

 خطُهَّللا ِّة  ا ن ء   

 :  مدخل•        

مف الضركرم قبؿ الغكر في تفاصيؿ البحث ، التدقيؽ في معرفة ىذا المصطمح الذم 

يشكؿ الجزء الثالث مف عنكاف البحث كالكقكؼ عنده مف الجانبيف المغكم كاالصطبلحي، 

فالسامع كالقارئ لمفظة البناء لمكىمة األكلى ينصرؼ ذىنو إلى البناء اليندسي أك المعمارم ، 

حقيقة األمر إف المعاجـ األكربية تنص عمى أف فف المعمار قد استخدـ ىذه الكممة منذ ))كفي

 بمعناىا اليندسي ، لكفَّ المعجمات العربية استعممتيا لمداللة ()((منتصؼ القرف السابع عشر

الباء كالنكف كالياء ))ك" بني"عمى التشكيؿ كالتماسؾ كالتركيب كالثبات ، فالبناء مف الفعؿ 

تقكؿ بنيت البناء أبنيو ، كسمى مكة . أصؿ كاحد ، كىك بناء الشيء بضـ بعضو إلى بعض 

: ؛ أم الشكؿ أك التركيب المتماسؾ ، كداللتو عمى الثبات ما ذكره ابف منظكر بقكلو( )((الَبِنَية

، كمف ىنا ( )((كسمي بناء مف حيث كاف البناء الزما مكضعا ال يزكؿ مف مكاف إلى غيره))

أطمؽ النحاة عمى الحالة التي يككف فييا آخر الكممة المبلزمة لحركة كاحدة في اإلعراب عمى 
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الرغـ مف تغير العكامؿ الداخمة عمييا حالة بناء ، كبيذا المعنى األخير يقترب مف معنى 

الخطّْيَّة كمحاكرىا ؛ لككنو يقتضي كجكد أجزاء ميما تغيرت مكاضعيا تترابط فيما بينيا بشكؿ 

 .تعاقبي تراتبي متخذة اتجاىان كاحدان ثابتان ال تراجع فيو

اختيار المباني التي يقدميا الصرؼ لمتعبير عف ))      أمَّا البناء في االصطبلح فيك 

إعادة بناء الشيء إلبراز كظائفو مف خبلؿ عمميتيف ىما  )) ، أك يعني ()((المعاني النحكية

االقتطاع كالتركيب ، أم اقتطاع األجزاء الدالة لمشيء ، لمكشؼ عف كيفية قياميا بكظائفيا 

كمدل تأثيرىا في الكؿ ، ثـ تركيب ىذه األجزاء بعد اكتشاؼ قكانيف حركتيا في كؿّْ عضكم 

 ؛ ألفَّ النص نظـ يقكـ عمى ()((كتحميؿ القكاعد المتصمة بإيحاءاتيا كأنظمتيا المختمفة

مجمكعة مف األصكات المرتبطة بالمعنى ، كعمى العبلقات القائمة بيف الكحدات أك األجزاء 

المككنة لمخطاب ، فمك اختمؼ تككيف النص في نظمو كبنائو ، الختمفت دالالتو كمعانيو ، 

تبعان لتغير مبانيو في المكقع كالكظيفة ؛ لككف المباني ىي رمكز لممعاني التي تقكـ عمييا 

 : المغة، كيمحظ مف السابؽ أفَّ الخطّْيَّة في البناء المغكم عمى ضربيف 

خطّْيَّة أفقية بالنظر إلى المباني ؛ أم النظر إلى تراصؼ العناصر أك المككنات  :      أوال 

كاتساقيا بعضيا بجنب بعض بعيدان عف المعنى ، كىذه الصفة مييمنة في تككيف الجممة عند 

كيظير التتابع الخطّْي األفقي عمى مستكل تتابع الكممات كالجمؿ كترابطيا عف  . ()سيبكيو 
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طريؽ األدكات النحكية كاإلحاالت التي تساعد عمى تحميؿ النص ، كىك الذم يدرسو البناء 

 .التركيبي مف ىذا الفصؿ 

خطّْيَّة عمكدية بالنظر إلى المعاني كداللة المباني أك التراكيب التي ُيبنى منيا  :     ثانيا 

النص ، كانتياءن إلى نقطة التكامؿ في المعنى الذم يحمؿ في طياتو اليدؼ المراد مف كراء 

 .فكرة النص ، كىذا ما سيبحث في البناء الداللي مف ىذا الفصؿ

      كىي بيذا تنسجـ مع خطّْيَّة البناء الككني ، المتمثمة بالتتابع الخطّْي لسير األحداث 

. الذم نعني بو الزماف المييمف عمى ىذا البناء في قبالة أفقية المباني الناقمة ليذه األحداث

كالخطّْيَّة العمكدية تمثمت بالمكاف ؛ لككف األحداث يتعاقب كجكدىا في المكاف الكاحد ضمف 

مدد زمنية أفقية متباعدة أك متقاربة ،  كىي بيذا تقابؿ البناء الداللي لمنص ، الذم ىك بمثابة 

المكاف الذم تتياكل عميو الكممات المنتجة لو عف طريؽ تركيبيا أفقيان ، كالبحث عف المعنى 

الذم تنتجو ىذه التراكيب ، الذم يضمف االنسجاـ كالتجانس المتتالي لممعاني النصية التي 

 . تكاكب األحداث الككنية

       كمف المفردات التي تقارب ىذه المفردة في المعنى ؛ لككنيا تنتمي إلى الجذر الثبلثي 

، ...الييئة مثؿ الِمشية كالرّْكبة، ))كىي تعني في المغة " بنية"، كممة  (ب ، ف ، م)نفسو 

، كىنا تشير إلى المعنى الذىني أك المجرد ، كقد ( )((كيقاؿ فبلف صحيح البنية ، أم الفطرة

استعممت في كثير مف العمـك ، كفسرىا أصحاب كؿ عمـ بما يبلئـ صناعة ذلؾ العمـ ، فعمى 

سبيؿ المثاؿ في مجاؿ عمـ االجتماع ُفسّْرت عمى أنَّيا البناء أك التركيب الذم يككف مف إنشاء 

مع "صكرة"الفكر العقبلني ، كفي عمـ النفس كالفسيكلكجيا يركف أنَّيا مجرد مرادؼ لكممة 

                                                           

  .(بني) ، مادة 95 / 14: لساف العرب  (
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التأكيد عمى العبلقات القائمة بيف المككنات ، ما يؤدم إلى رسـ أشكاؿ مف المعاني كالدالالت 

عف طريؽ المغة ، كمنيـ مف جعميا قرينة عمى المعنى النحكم الذم تؤديو الكممة في الجممة، 

عمى مجمكعة مف العناصر المتراتبة  (البنية الجبرية)كىناؾ مف عمماء الرياضيات مف أطمؽ 

، ( )التي يتحدد فيما بينيا قكاعد أك قكانيف تتحكـ في صياغتيا كتككينيا كمختمؼ عممياتيا

كىي بيذا تشير إلى الخطّْيَّة الرياضية ، كالمنسجمة مع التتابع الخطّْي المغكم كالككني ؛ ألفَّ 

المغة كالككف نظاماف مؤلفاف مف سمسمة مف الكحدات ، كالعناصر المفظية الناقمة لؤلحداث 

الفعمية ، كالحقائؽ الخارجية الناتجة عف حركة الككف بشكؿ منتظـ متعاقب تارة ، كمتزامف 

كالبنية في نياية األمر ىي مفيكـ مجرد أك إطار ذىني لصكرة الكممة أك الشيء . تارة أخرل 

دراؾ تككينو عطائو شكبلن مممكسان ( )التي تسمح بفيمو كا  ، ثـ يأتي البناء مترجمان ىذا المفيكـ كا 

 .يسيـ في فيـ المعاني الحاصمة مف ترابط مبانييا كترجمة العبلقات القائمة بينيا 

      كيتضح مف السابؽ أفَّ البنية سابقة عمى البناء ؛ لككف البنية فكرة أك صكرة ذىنية 

لشيء يراد تجسيده أك تشكيمو عف طريؽ البناء عمى السطح المرئي الذم عف طريقو يمكف 

كىناؾ مف الباحثيف مف يعترؼ بأفَّ اليدؼ مف . الكصكؿ إلى المعنى الماكرائي لسطح النص 

مف - الذم يقـك بتحميمو كتركيبو–ىك إدراؾ كمعرفة ما في الكاقع " بنية"استعمالو لكممة 

أنساؽ، كبيذا يحصؿ لديو شعكر بما في مكضكعاتو مف كحدة نسقية ، لكنو يبقى عاجزان عف 

 . مف دكف البناء الذم يعد صكرة شكمية بارزة ليذه األنساؽ()إظيار تمؾ الكحدة بشكؿ كاضح

                                                           

. د ،البٌان فً روائع القرآن :و ظ  ،16: زكرٌا إبراهٌم . ، دأو أضواء على البنٌوٌة مشكلة البنٌة : ظ  (

 . 17: تمام حسان 
  . 17: البٌان فً روائع القرآن :  ، و ظ 140: نظرٌة البنائٌة فً النقد األدبً : ظ  (2
  .17: مشكلة البنٌة أو البنٌوٌة : ظ  (3



.................................................................................... 

 

 

 

     كقد كردت ىذه المفردة في القرآف الكريـ ، كبصيغ اشتقاقية متعددة ، اسمان تارة كفعبلن تارة 

أخرل ، كأيَّان كاف كركدىا فيي تدؿ عمى عظمة الخالؽ كقدرتو ؛ ألفَّ البناء يقتضي كجكد باٍف 

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض ِفرَاًشا َوالسََّماَء ِبَناًء َوَأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرَج ﴿:لو ، كفي قكلو تعالى 

 داللة كاضحة ، [22:البقرة ] ﴾ ِبِو ِمَن الثََّمرَاِت ِرْزًقا َلُكْم َفاَل َتْجَعُموا ِلمَِّو َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ 

، كأيضا كثر ( )((أف العالـ مخمكؽ بتدبير شامؿ كحكمة بالغة كقدرة غير متناىية))عمى

كركدىا في نيج الببلغة ؛ لككنو الكتاب الذم يغترؼ مف القرآف الكريـ ، مف ذلؾ ما قالو في 

 .( )((َأنََّيا ُعِرَضت َعَمى السََّمواِت الَمبِنيَّةِ ))كصيتو ألصحابو في أداء األمانة 

       كيفيد البناء مف معناه المغكم كاالصطبلحي المتانة كالتماسؾ ، كقد أشار الكتاب 

َفَمْم َيْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُيْم َكْيَف َبَنْيَناَىا َوَزيَّنَّاَىا َوَما أ﴿: العزيز إلى ىذا المعنى ، قاؿ تعالى 

، أم ماليا مف شقكؽ أك فتكؽ ، كىك المعنى نفسو الذم أشار إليو  [6: ؽ  ]﴾ َلَيا ِمْن ُفُروجٍ 

كأشرنا إلى ذلؾ في الفصؿ " المبلئكة" حينما تحدث عف الخمؽ المجرد (عميو السالم)اإلماـ 

كأنَّو فسَّر ، ( )((َوَمأَل ِبِيم ُفُروَج ِفَجاِجَيا ، َوَحَشا ِبِيم ُفُتوَق َأجَواِئَيا)):  ؛ إذ قاؿ()األكؿ

 .بممئو ىذه الفركج كحشكىا بالمبلئكة المسبحيف  (ماليا من فروج)قكلو تعالى

  

 

 

 
                                                           

  . 120 / 2: مفاتح الغٌب ، الفخر الرازي  (

.346 / 5 :  نهج البالغة ، ابن أبً الحدٌد شرح (  

.  وما بعدها59: الوجود المجرد  : (خطٌة الخلق الوجودي)المبحث الثانً: الفصل األول من البحث ( 

.443-442 / 3 :  شرح نهج البالغة ، ابن أبً الحدٌد(  
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 المبحث األول

 خطِّيَّة البناء التركيبي

 ، أك ىك بحسب ()((تأليؼ الكؿ مف أجزائو))       إفَّ مصطمح البناء التركيبي يعني 

القكاعد البنائية مجمكعة مف الكممات التي تتبلءـ فيما بينيا كتدخؿ في تركيب أكسع ، مف 

دكف األخذ بالحسباف نسبة التقديـ كالتأخير بيف األجزاء كما ىك الحاؿ في الترتيب الذم 

 .()يقتضي ذلؾ

       كيفيـ مما ذكر سابقا أفَّ البناء التركيبي ىك ذلؾ الكمي المعتمد في تشكيمو عمى تبلحـ 

نتاج ىيكؿ  األجزاء كتأليفيا كنسجيا عمى خط أفقي ، كتركيب النص مف مفردات معينة ، كا 

أك مؤلَّؼ لو معنى سكاء أكاف ىذا البناء المركب معتمدان في تككينو عمى المبدأ كالنتيجة ، أـ 

تجميع األشياء المجردة كتركيبيا كمدل ترابطيا مع الكاقع المرئي ، أك التركيب بيف األشياء 

عمى كفؽ رؤية تشخيصية أك جية محددة أك قاعدة مقننة ، كبناء عمى ذلؾ سيككف البحث 

 : في خطّْيّْة البناء التركيبي عمى مستكيات ثبلثة

  :  البناء التركيبي النفسي -1

                                                           

  .268 / 1: معجم الفلسفً ال( 

  .60: معجم المصطلحات األلسنٌة :  ، و ظ 269 / 1:المصدر نفسه : ظ  (
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       يشير إلى تركيب النفس اإلنسانية بكصفيا ذلؾ البناء البلمرئي أك الجكىر المركب مف 

 كىذه ال تمييز فييا بيف فرد كفرد ، كقدرة الطفؿ عمى الكتابة القوة المطمقةقكل ثبلث ، 

 كىذه القكة تتفاكت بيف األفراد في الشدة كالضعؼ ، فيي والقوة الممكةكالمشي كالنطؽ ، 

تحتاج إلى الدربة كالمراف كالتكرار، كحسف الخط ، كالخطابة ، كالغضب ، كحسف الخمؽ ، 

 كىذه ال تككف إال لفئة خاصة ممف ركضكا ()والقوة الكمالية أو المكتممةكالكـر كغيرىا ، 

نفكسيـ عمى األفعاؿ المستحسنة مف أجؿ الكصكؿ بالنفس إلى أعمى مراتب الرُّقي التي 

يريدىا ا تعالى لعبده ، كيستتبعيا القكة المستسممة كالراضية بقضاء ا سبحانو ، كقد كرد 

َوَما أَُبرُِّئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس أَلَمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ ﴿:ذكر مراتب النفس في القرآف الكريـ ، قاؿ تعالى 

 •َيا َأيَُّتَيا النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة ﴿: ، كقاؿ تعالى  [53: يكسؼ ]﴾َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحيمٌ 

َواَل  •ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة   الَ :، كقاؿ تعالى  [28-27: الفجر]﴾اْرِجِعي ِإَلى َربِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً 

، كالعقؿ ىك المرتكز الذم ُيسيّْر ىذه القكل المكنكنة في  [2-1القيامة ] ﴾ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمةِ 

 أشار إلى (عميو السالم)النفس البشرية ، كال تظير خطّْيَّتيا إال عف طريؽ السمكؾ ، فاإلماـ 

ىذه المراتب في كبلمو بشكؿ متناثر ، بالنصح كالترغيب تارة ، كبالنفي كالتحذير تارة أخرل ، 

نََّما َقمُب )): مف ذلؾ ما ذكره عف الفطرة التي ىي أرضية البناء النفسي لئلنساف ، فقاؿ  َوا 

ُذو )):  ، كقاؿ عف الكلد الصغير ()((الَحدِث َكاألرِض الَخاِلَيِة َما أُلِقَي ِفيَيا ِمن َشيٍء َقِبَمتُو 

 ، كىنا يشير إلى حالة النفس التككينية  قبؿ تشغيؿ قكاىا ، ()((ِنيٍَّة َسِميَمٍة ، َوَنفٍس َصاِفيَّةٍ 

كمعرفة الخط السمككي الذم تسير بو مف كراء ىذا التشغيؿ ، أك ىي القكة الكمالية التي يككف 

                                                           

.51: معارج القدس فً مدارج النفس ، الغزالً : ظ  (   

  .230 / 8 :  نيج الببلغة ، ابف أبي الحديدشرح (
.231 / 8:  المصدر نفسو  (  
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،  عمييا اإلنساف قبؿ تمكثيا ؛ أم يكلد اإلنساف كنفسو مطمئنة مطيعة لخالقيا محبة لمخير

فشبَّو قمب الصبي الصغير الّسف ؛ ألفَّ القمب أحد مراكز النفس ، باألرض الخالية المتقبَّمة لما 

يزرع فييا نافعان كاف الزرع أك آسنان ، كلما كاف كذلؾ فيككف ذا نية سميمة صحيحة، كنفس 

صافية خالية مف الشكائب ، كمف ىنا تبدأ مسيرة القكل التي تقكد النفس ، إما إلى طريؽ 

صمى ا عميو وآلو )الفضيمة ، أك إلى طريؽ الرذيمة ، كىك مؤدل كبلـ سيد المرسميف محمد

َساِنوِ  َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرةِ ):) (وسمم رَاِنِو َأْو ُيَمجِّ َداِنِو َأْو ُيَنصِّ  .()((، َفَأَبَواُه ُيَيوِّ

مف النفس ال يككف إال بعد إقامة الحجة - الفضيمة أك الرذيمة–     كسمكؾ أّم الطريقيف 

لى ذلؾ أشار اإلماـ  عميو )كتنبيييا إلى ضركب النعـ التي كىبيا ا تعالى ليذه النفس كا 

َجَعَل َلُكم َأسَماَعًا ِلَتِعَي َما َعَناَىا ، َوَأبَصارًا ِلَتجُمَو َعن َعَشاَىا ، َوَأشاَلًء )): فقاؿ  (السالم

 .()((َجاِمَعًة أِلَعَضاِئَيا ُماَلِئَمًة أِلَحَناِئَيا ، ِفي َترِكيِب ُصَورَِىا، َوُمَدِد ُعُمرَِىا

أسماعا لتعي ما عناىا،  )       أىـ ما ينقمو النص ىك أفَّ التراكيب السالفة المتمثمة بػ

تكمئ إلى القكتيف  (كأبصارا لتجمك عف عشاىا ، كأشبلء جامعة ألعضائيا مبلئمة ألحنائيا

المطمقة كالممكنة أك الممكة ، فالقكة المطمقة التي ال يتفاكت فييا األفراد تمثمت بأف جعؿ ليـ 

جميعان أسماعان كأبصاران كأعضاءن كقمكبان ، كركَّب صكرىـ بالييأة التي نراىا اليكـ، كأفَّ الجممة 

 :تشير إلى  (جعؿ لكـ)المككنة مف الفعؿ كشبو الجممة 

 .أفَّ الجعؿ ال يككف إال  تعالى بكصفو ىك المالؾ الحقيقي لمككف كما فيو     - 

داؿ عمى أف الممكية إنما تككف لجميع األفراد المخاطبيف  (لكـ)أفَّ شبو الجممة     - 

الحاضريف ممف ألقي عمييـ الخطاب في زمف التكمـ كَمف لـ ُيمؽ عمييـ ؛ ألفَّ خطابات اإلماـ 
                                                           

  .12  /2 :  الكافًأصول ( 

  . 336 / 3: ابن أبً الحدٌد   نهج البالغة ،شرح (
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كالخطاب اإلليي شاممة لكؿ األزماف ، بكصفو ، غير مقيَّدة بزمف الخطاب  (عميو السالم)

 . خطابان ينتمي إلى المنظكمة القرآنية التي تتجاكز حدكد الزماف كالمكاف 

يعد البؤرة أك النكاة التي ترتكز عمييا التراكيب أعبله؛  (جعؿ لكـ)أفَّ التركيب اإلسنادم   - 

عبلقة ))إذ يشعر القارئ بتماسؾ البناء التركيبي الخطّْي ألجزاء الجممة كالنص بأكممو ؛ ألفَّ 

في )، فضبلن عف التركيب البنائي( )((الربط كاالرتباط بطريؽ اإلسناد ىي بؤرة الجممة كنكاتيا

الذم جاء مكمبلن لخطّْيَّة النص المتناغمة مع تراتبية قكل  (تركيب صورىا ، ومدد عمرىا

النفس ، كالخطاطة اآلتية تكضح البناء التركيبي لقكل النفس المشتركة بيف المخمكقات ، 

 :كالمختصة بأفراد النكع اإلنساني المتفاكتة شدة كضعفا بينيـ

 

                البؤرة التي يقوم عميو البناء التركيبي     

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                                           

.161: مصطفى حميدة  نظاـ االرتباط كالربط في المغة العربية ، (  

 جعل لكم

أشالء جامعة ألعضائها               أبصارا لتجلو ما غشاها  أسماعا لتعً ما عناها 

 مالئمة ألحنائها

 فً تركٌب صورها ومدد عمرها
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                   مكمالت البناء التركيبي 

 

ف كانت تشترؾ فييا مع  (القكة الحسية)     بعد أف أشار إلى القكة األكلى لمنفس  ، فيي كا 

الحيكاف إال إفَّ ىذا االشتراؾ مادم ، ثَـّ شرع في بياف القكة الممكنة التي يتفاكت فييا األفراد 

شدة كضعفان ، شركعان ضمنيان يفيـ مف البناء التركيبي لمجمؿ ، كاإلحاالت المتمثمة ببلـ 

عشاىا ، أعضائيا ، أحنائيا ،  ، عناىا)كالضمائر في  (لتعي ، لتجمو)التعميؿ في الفعميف

التي أكضحت الغرض مف جعؿ الحكاس لئلنساف ، ككأنَّو أراد بيذا التعميؿ ،  (صورىا، عمرىا

ىي محصمة القكة األكلى ، كاإلشارة إلى  (الممكة أك الممكنة)اإليحاء إلى أفَّ القكة الثانية 

البناء الخطّْي المتناغـ مع تدرُّج قكل النفس في تعاقبيا زمنيان ، كالقكؿ بأنَّيا متفاكتة ؛ ألفَّ 

الكعي كالكشؼ كاالعتبار بما خمؽ ا ال يحصؿ لكؿ مف ممؾ ىذه الحكاس ؛ لذا ُجِعمت 

اْلَيْوَم َنْخِتُم َعَمى َأْفَواِىِيْم َوُتَكمُِّمَنا َأْيِديِيْم َوَتْشَيُد َأْرُجُمُيْم ِبَما َكاُنوا ﴿:حجة عمييـ ، كما قاؿ تعالى 

َوَلُيْم َآَذاٌن اَل َيْسَمُعوَن ِبَيا ُأوَلِئَك َكاأْلَْنَعاِم َبْل ُىْم َأَضلُّ ُأوَلِئَك ﴿:، كقاؿ تعالى [65:يس]﴾َيْكِسُبونَ 

:  في مكضع آخر فقاؿ(عميو السالم)، كقد ذكر ىذا المعنى [179:األعراؼ]﴾ُىُم اْلَغاِفُمونَ 

، كىذا ( )((َوَما ُكلُّ ِذي َقمٍب ٍبَمِبيٍب ، َواَل ُكلُّ ِذي َسمٍع ِبَسِميٍع، َواَل ُكلُّ َناِظٍر ِبَبِصيرٍ ))

التفاكت بيف األفراد في ىذه القكة ىك الذم يقكدىا إلى القكة الثالثة ، التي يمكف تسميتيا 

بحسب حالة النفس التي تككف عمييا بفعؿ العقؿ ، فإذا كاف العقؿ ىك المييمف عمى النفس 

، التي تقكد إلى طريؽ الحؽ  (العاقمة أك الكمالية)كالمسيّْر ليا كانت مطمئنة كسميت القكة بػ

ذا كانت الشيكة أك الغضب ىك المييمف عمى النفس كانت أمَّارة بالسكء ،  كالفضيمة ، كا 
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، التي تقكد النفس إلى طريؽ الرذيمة كالباطؿ ، كُيمحظ  (الشيكانية أك الغضبية)كسميت القكة بػ

 ، منو ما كصؼ فيو (عميو السالم)أمر ىذه القكل كالممكات النفسانية جميان في كبلـ اإلماـ 

ِإنَّ ِمن َأَحبِّ ِعَباِد اِ ِإَليِو ، َعبدًا )): المتقيف الذيف ىيمنت عمى أنفسيـ القكة العاقمة ، فقاؿ

َأَعاَنُو اُ َعَمى َنفِسِو ، َفاسَتَشَعَر الُحُزَن ، َوَتَجمَبَب الَخوَف ، َفزَىَر ُمصَباَح الُيَدى ِفي 

بشكؿ جمي عف طريؽ البناء  (العاقمة أك الكمالية)، فقد استحضر منشئ النص القكة ( )((َقمِبوِ 

التركيبي لمنص ، الذم جاء مكائمان لبياف صفات َمْف قكيت عنده ىذه القكة ، كآثرت العقؿ 

التي أفادت تككيد الخبر عف القكة  (إفَّ )عمى شيكات النفس كمفاسدىا ، كالمتمثؿ باألداة 

، التي تكحي إلى المعكنة اإلليية التي يفيضيا الخالؽ عمى  (َأَعاَنُو اُ َعَمى َنفِسوِ )كعبارة 

معبكده ، حينما يجد منو مجاىدة عمى قير نفسو اآلمرة لو بسكء العمؿ كفحشو ، فيعطيو قكة 

كاستعدادان تعينو عمى نفسو ، كىذه المجاىدة لمنفس أك كيفية اإلعانة ، تبدأ باستشعار الحزف 

؛ " الجمباب"معنى مممكسان " الخكؼ"كتجمبب الخكؼ ، كىذه استعارة  ألبست المعنى المعقكؿ 

 (الكاك)أم أفَّ النفس التي يككف العقؿ ىك الحاكـ فييا تجعؿ مف الخكؼ لباسان ترتديو ، كأفَّ 

الكاصمة أفادت المغايرة مع الترتيب بيف حالتي الحزف كالخكؼ ، كبعد حصكؿ ىذيف األمريف 

َفزَىَر ُمصَباَح الُيَدى ِفي )في  (الفاء)كارتكازىما في النفس بحيث يصبحاف ممكة ثابتة ، تأتي 

، التي أفادت التعقيب مع الترتيب ؛ أم بعد أف استشعر التقصير في جنب ا كحزف  (َقمِبوِ 

لو كتألـ ، نشأ الخكؼ كالتكرع عف المحرمات ، فكاف ذلؾ سببان في نقاء القمب كصفائو ، كمف 

ثـ إشراؽ نكر اليدل في قمبو الذم ىك أحد مرتكزات النفس ، كعبَّر عف نكر اليداية 

بالمصباح الذم ينير الدرب لمف أراد سمكؾ الطريؽ مستقيمان ببل اعكجاج ، كما صار ىذا 
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األمر إال بمحاسبة النفس كنيييا عف غيّْيا كسعييا كراء الممذات ، كقد عبَّر عف ذلؾ اإلماـ 

ِزُنوا َأنُفَسُكم ِمن َقبِل َأن ُتوَزُنوا ، )): في مكضع آخر مف النيج ، بقكلو (عميو السالم)

 ، كحالة النفس كما تككف عميو مف لكميا كمحاسبتيا ()((َوَحاِسُبوَىا ِمن َقبِل َأن ُتَحاَسُبوا

كسحبيا إلى طريؽ الحؽ ، كتركيضيا لفعؿ الخير ىي المعبَّر عنيا بالنفس المكامة التي أشار 

القيامة ]﴾َواَل ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس المَّوَّاَمةِ  •ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِة  الَ ﴿:الكتاب العزيز إلييا ، قاؿ تعالى

، كىذا التغيير نحك الكماؿ الناشئ مف لـك النفس الذم يعد نقطة االنطبلؽ التي عف  [1-2

طريقيا تحصؿ اإلفاضة اإلليية ، إنَّما يحصؿ بمشيئة ا كاستعداد العبد في التقرب إلى 

، عمى  [11:الرعد]﴾ِإنَّ المََّو اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنُفِسِيمْ ﴿:معبكده ؛ لقكلو تعالى

الذم  (أحب)يمكف أف نستشعرىا ضمنان في اسـ التفضيؿ  (الشيكانية أك الغضبية)حيف القكة 

يقتضي المفاضمة بيف شيئيف أحدىما أفضؿ مف اآلخر ، فبطبيعة الحاؿ النفس التي تحركيا 

القكة العاقمة ىي أفضؿ مف النفس التي تميؿ إلى إشباع شيكاتيا كممكاتيا الفاسدة ، التي 

أغشت بصره عف االعتبار بالحقائؽ كأصمَّت سمعو عف صحيح القكؿ ، كقد عبَّر اإلماـ 

 عف ىذا المعنى حينما تحدث عف العاصي مف الخمؽ عمى الرغـ مف النعـ التي (عميو السالم)

َفُيَو َينُظُر ِبَعيٍن َغيِر َصِحيَحٍة ، َوَيسَمُع ِبُأُذٍن َغيِر َسِميَعٍة ، َقد َخَرَقِت )):كىبو إياىا فيقكؿ

، اَل َينَزِجُر ِمن اِ ِبزَاِجٍر ، ...الشََّيَواُت َعقَمُو ، َوَأَماَتِت الدُّنَيا َقمَبُو ، َوَوَلَيت َعميَيا َنفُسُو،

 . ()((َواَل َيَتِعُظ  ِمنُو ِبَواِعظٍ 

 :       ما يمفت انتباه قارئ النص أمكر
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( ينظر ، يسمع ، ينزجر ، يتعظ)ضمائر الغياب المستترة في األفعاؿ المضارعة      -

فييا داللة كاضحة  (فيو)كالمنفصمة  (عقمو ، قمبو ، عمييا ، نفسو)كالمتصمة ، كالياء في 

عمى أفَّ األكصاؼ التي جاءت عمى ىيأة البنية التركيبية الفعمية شاممة لكؿ العصاة ممف 

ىيمنت عمى أنفسيـ القكة الشيكانية كالغضبية عمى مرّْ األزماف ، فضبلن عف أنَّيا إحاالت 

أسيمت في تماسؾ البناء التركيبي لمنص المتبلحـ مع بنائية النفس المركبة مف أكصاؼ ىذه 

 .القكة المسمطة عمييا 

البناء التركيبي الحركي الذم أسيـ في تماسؾ النص كترابطو بشكؿ فعَّاؿ ؛ إذ إنَّو      -

ركَّب مجمكعة مف الجمؿ الفعمية المتجاكرة ، التي يربطيا زمف كاحد داؿ عمى االستمرار 

َينُظُر ِبَعيٍن َغيِر َصِحيَحٍة ، َوَيسَمُع ِبُأُذٍن َغيِر َسِميَعٍة ، اَل َينَزِجُر ِمن اِ )كالتجدد كالمتمثؿ بػ

 إلى جانبو الربط المكضكعي ، كىك النفس األمارة  بالسكء (ِبزَاِجٍر ، َواَل َيَتِعُظ  ِمنُو ِبَواِعظٍ 

رشاد كال تكبيخ كتحذير   .العاصية البلىية التي ال ينفع معيا كعظ كا 

تقديـ المسبَّب عمى السبب تارة كبالعكس تارة أخرل ؛ إذ جعؿ السبب حمقة كصؿ بيف     -

قد خرقت الشيوات عقمو ، وأماتت الدنيا قمبو، ووليت )نتيجتيف ، فالبناء التركيبي المتمثؿ بػ

فيو ينظر بعين غير صحيحة ، )سببان كسطيان بيف النتيجة األكلى المتقدمة  (عمييا نفسو

ال ينزجر من ا بزاجر ، وال يتعظ )كبيف النتيجة الثانية المتأخرة  (ويسمع بأذن غير سميعة

، كلعؿ مرجع ىذا البناء التركيبي ، إلى أنَّو مف باب تقديـ األىـ عمى الميـ ؛  (منو بواعظ

دراكيا ، لكفَّ ىذه األدكات غير  أم أنو قدَّـ األدكات اإلجرائية المساىمة في تبصر الحقائؽ كا 

عاممة بالشكؿ الذم يقكدىا إلى الصكاب ؛ ألفَّ الشيكة ىي المييمنة عمى ىذه النفس فتُبمي 

العقؿ كتجعمو كالثكب البالي الذم ال ينتفع بو ، فيككف منقادان لشيكتو محبان لمدنيا كممذاتيا 
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شغكفان بحبيا كما يحصؿ منيا ، فتصبح نفسو كاإلنساف اآللي جسدان حّيان مسيَّران ببل قمب ، أك 

قمب ميت مختكـ عميو ، كمحّركو القكة الشيكانية ، فمف كانت حالتو ىذه فبل يفيده الزجر كال 

 .االتعاظ كاالعتبار

ُيمحظ مف ىذا المستكل البنائي التركيبي لمنفس ابتداءن مف األجزاء المتمثمة بالمفردة 

كالجممة كانتياءن بالنص ، الذم يشّكؿ الكؿ أك البناء الداخمي المنتظـ مف ىذه األجزاء ، أك 

المتتاليات الجممية المتعاقبة خطّْيَّان ، كما تشتمؿ عميو مف العبلقات الحاصمة بينيا ، كالدكر 

، الذم يتناغـ مع الككف ، ( )الفعَّاؿ ليذا البناء الداخمي في تحقيؽ االنسجاـ كالتتابع الخطّْي

الذم تعد النفس كما تحممو مف قكل ، جزءان مف ىذا الككف ، ُيمحظ خطّْيَّة البناء التركيبي 

لمنفس بدءان مف الفطرة التي شكمت األرضية ليذه النفس ، ثـ تمتيا القكل تباعان عمى ىيأة بناء 

تجسَّد في سمككيات النفس الظاىرة عف طريؽ أفعاليا ، التي عف طريقيا يمكف الحكـ عمى 

 .النفس عف طريؽ القكة المييمنة عمييا

 .البناء التركيبي التشخيصي -2

ف ىذه الييأة ، كالتشخيص يحدد أك يميز        إفَّ البناء ىيأة كالتركيب مجمكعة عناصر تككّْ

ىك المعنى يصير بو الشيء ))ىذه الييأة مف غيرىا مف الييئات المركبة ، ألفَّ التشخيص 

نسبة صفات البشر إلى )) ، أك ىك()((ممتازان عف غيره بحيث يميز ال يشاركو شيء آخر

                                                           
البنية التركيبية في :  ، كظ 15 :  لمكمبلت البنية االسنادية بيف القاعدة كالمتبقينية التركيبيةباؿ: ظ  (1

  .29:أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ في القصيدة   :  ، كظ145: الخطاب الشعرم 
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؛ أم جامدة كىذا ما نجده جميان في االستعارات ؛ إذ ( )((أفكار مجردة ، أك أشياء ال حياة فييا

ضفاء الحكار كالحركة  يمكف عف طريؽ التشخيص إلباس المعنى المجرد ثكب المحسكس كا 

ليس عممية بحث عف التفرد كاالنعزاؿ ، بؿ ىك خطكة في استحضار  ))عميو ، فالتشخيص 

بخاصية معينة ، سكاء أكاف ىذا التمييز لفرد أـ لفئة مف األفراد ، ()((العناصر الكمية المميزة

أـ شيئان جامدان ، ُبعثت الحياة فيو ككأنَّو كائف حي ، كمف ىنا يتضح أفَّ مصطمح البناء 

التركيبي التشخيصي ، ىك ذلؾ الكمي المركب مف تكافؽ المككنات المؤلفة لمجمؿ كالعبارات 

المتتابعة الممثمة لمكاقع كالحاكية عنو في الكقت نفسو ؛ لككنيا خاضعة لحتمية الخطّْيَّة في 

تعاقبيا كتراتبيا ، كمف ثـ سعي ىذه المككنات المتكافقة في إظيار البناء المركب منيا 

كتحديده كبياف ىدفو كعبلمتو التي تميزه مف غيره مف البناءات المركبة مف مككنات قد تككف 

متشابية فيما بينيا ، لكنَّيا تختمؼ في معناىا كفقان لمسياؽ الذم كضعت فيو ، كقد حفؿ نيج 

َأَنا َيعُسوُب )) : (عميو السالم)الببلغة بيذه الصكر التشخيصية في بنياتيا التركيبية منيا قكلو 

ارِ   .()((الُمؤِمنِيَن ، َوالَماُل َيعُسوُب الُفجَّ

 :         في النص إلماح شديد إلى حدَّم التشخيص

 بمعنى التحديد كالتمييز كعدـ اشتراؾ غيره بو أك معو ، كىذا يتجمى في  :      األول

الداؿ عمى عمكّْ المقاـ  (أنا)بداللة ضمير المتكمـ (َأَنا َيعُسوُب الُمؤِمنِينَ )التركيب األكؿ 

التي انفرد بيا دكف غيره مف  (يعسوب)ككممة (عميو السالم)كشرفية المرتبة كخصكصيتيا لئلماـ
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إذ كصفو بككنو يعسكبان  ؛ (صمى ا عميو وآلو وسمم)الصحابة بمساف النبي األعظـ محمد

بالنص اإلليي بعد  (عميو السبلـ)لممؤمنيف ، كيفيـ مف ذلؾ أفَّ الخبلفة كالكالية لو

 ال باالختيار، كلف تككف لغيره ، كيؤكد ىذا المعنى ما قالو (صمى ا عميو وآلو وسمم)الرسكؿ

يا أيُّيا الناس ، مف كِليُُّكـ كأكلى بكـ مف  )) في حجة الكداع (صمى ا عميو وآلو وسمم)النبي

مف كنت مكاله فيذا عمي مكاله الميـ كاِؿ مف كااله كعاِد : ا كرسكلو ، فقاؿ : أنفسكـ؟ قالكا 

أكلئؾ المؤمنكف ممف . ؛ ألنَّو المبلذ اآلمف لممؤمنيف مف بعده( )((-ثبلث مرات- مف عاداه

ىيمنت عمى أنفسيـ القكة العاقمة كانقادكا إلييا ، فسمككا جادة الحؽ كالصكاب فكاف ال يصدر 

منيـ إال طيبان فعبلن كاف أـ قكالن ، كال يأخذكف إال الطيب تماما كالنحؿ ال تأكؿ إال طيبان كال 

يخرج منيا إال طيبان ، كليس مبلذان لممؤمنيف فحسب بؿ لمعاصيف كالمعانديف ممف رجعكا عف 

 .غيّْيـ كعنادىـ 

ضفاء الحركة كالحياة عميو ؛ أم :الثاني         كىك إلباس المعنى المجرد ثكب المحسكس كا 

عمى الماؿ الذم ىك جامد - كىي اإلمارة التي ىي صفة لئلنساف - إسباغ صفة تشخيصية 

التي أفادت  (الواو)ال حياة فيو ، كالمتمثؿ بالبناء التركيبي المكصكؿ بالنص بحرؼ الكاصمة 

ارِ )المغايرة  ، الذم يفيـ أفَّ الماؿ ىك المبلذ اآلمف لمزائغيف عف طريؽ  (َوالَماُل َيعُسوُب الُفجَّ

الحؽ كالمنقاديف لمشيطاف ، ممف قكيت عندىـ القكة الشيكانية أك الغضبية ، التي أغشت 

أبصارىـ كختمت عمى قمكبيـ ، فعميت عف معرفة الحؽ كسمكؾ طريقو ، كىذا ما يكحي 

 .لمقارئ أفَّ ىناؾ تعالقان بيف البناء التشخيصي كالبناء التركيبي النفسي 

                                                           

.328 / 1:أصكؿ الكافي (   
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في كبل التركيبيف يحيمنا إلى ظاىرة أخرل كىي ظاىرة  (يعسوب)    إفَّ ظاىرة تكرار المفردة 

داؿ عمى االختصاص كالذات العاقمة الناطقة  (أنا)التقابؿ أك المقارنة بينيما ، فضمير المتكمـ 

التي فيو قد تككف عيدية ترد لنكع محدد مف  (ال)اسـ جنس جامد ، ك(المال)المختارة ، ك

الماؿ ؛ أم الماؿ المعيكد إلييـ مف األعياف النقدية ، أك قد تككف لبلستغراؽ ؛ أم تستغرؽ 

جميع ما يقع تحت جنس الماؿ أعيانان نقدية  كاف أـ أعيانان نكعية بما فييا الرقيؽ ؛ إذ سُيشار 

في ( مسند)المفردة المكررة أخذت مكقعا ثابتا  (يعسوب)إلى ىذا النكع مف الماؿ فيما بعد ، ك

النمط التركيبي المككف مف الجمؿ الصغرل ، تمؾ الجمؿ التي ىي في الفكر السيبكييي تعد 

مفيكمان بنائيان ؛ ألفَّ العبلقة بيف المسند كالمسند إليو عبلقة بنائية ، فالتركيب اإلسنادم تركيب 

بنائي ؛ ألنَّو يعتمد عمى المبنة األكلى كىي المسند ، ثـ يبني المتكمـ أك منشئ النص عمييا 

لبنة أخرل ىي المسند إليو ، كىك العنصر المتغير في كمتا الجممتيف ، كمف ىنا يأتي المفيـك 

، بكصفو أفَّ الكممات ىي ( )الخطّْي التتابعي لمبناء التركيبي المشخَّص لمجممة أك النص

لبنات يقـك المتكمـ بتركيبيا كرصفيا عمى كفؽ المعاني الراسخة في الذىف ، فتارة تككف 

اإلمارة لمذات العاقمة الحية كىي مف أكصافيا كما يمكف أف تختص بو ، كتارة تككف اإلمارة 

نَّما أسبغ الكصؼ البشرم عمييا فصارت حية ، كىذا ىك  لمذات الجامدة التي ال حياة فييا ، كا 

التشخيص الذم أشير إليو فيما سبؽ ، الذم يمكف أف نسميو تشخيصان عقائديان ، ألفَّ مف يتبع 

 ىـ ممف رسخ إيمانيـ كثبتت عقيدتيـ فكانكا مف المؤمنيف ، كالذم سار (عميو السالم)اإلماـ 

عمى عكس االتجاه كاف مف الفجار؛ ألفَّ الماؿ أمير الشيكة كالرذيمة غالبان ، فتتشكؿ في كبل 

تثير بيذا التقابؿ جمالية ناتجة عف ...عناصر متقابمة))البناءيف التشخيصييف صكرة مف 
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، ما ينبينا عمى كجكد خطّْيَّتيف متكازيتيف لكؿ بناء ( )((تفاعؿ كؿ جية في مكاجية األخرل

تركيبي مشخَّص ، كلكف كبل الخطّْيَّتيف تسيراف باتجاه كاحد عبر الزمف بشكؿ تعاقبي تراتبي 

لكؿ منيما ، تزامني لكمييما ، كىذا ما نشيده عمى أرض الكاقع الذم  نطقت بو المغة ، مف 

الصراع الدائـ بيف المخمكقات كصكالن إلى الممذات كالشيكات ، فكاف الماؿ كسيمة مف كسائؿ 

الشيطاف الذم يصطاد بو أصحاب النفكس الضعيفة ، أيَّان كاف الماؿ نكعان أك نقدان ، كقد أشار 

إلى ىذيف النكعيف مف الماؿ حينما ذكر ُحكـ الرجميف المذيف سرقا مف  (عميو السالم)اإلماـ 

َأمَّا َىَذا َفُيَو ِمن َماِل اِ َفاَل َحدَّ َعَميِو، َماُل اِ َأَكَل َبعُضُو َبعَضًا ، َوَأمَّا )):ماؿ ا فقاؿ

 .( )((اآَلَخر َفَعَميِو الَحدَّ الشَِّديَد ، َفَقَطَع َيَدهُ 

      في النص مؤشرات ساعدت عمى نسج بنائو مف خبلؿ ربط تراكيبو كتماسكيا ، ما أدل 

إلى أف يككف إصدار الحكـ بشكؿ خطّْي تعاقبي ، تبعان لقرب السارؽ مف العيف المسركقة ، 

كضمائر  (ىذا)فكاف البناء التركيبي المككف مف اسـ اإلشارة الذم يشار بو إلى القريب 

،  (أكل)كالضمير المستتر في (عميو ، بعضو)كالياء في  (ىك)الغياب المتصمة كالمنفصمة 

الداؿ عمى التبعيض ، كميا تشير إلى االنتماء ؛ إذ أفَّ العبد غنيمة مف  (من)ككذا حرؼ الجر

غنائـ الحرب كبقية الغنائـ ، فيك جزء أك بعض مف كؿ ، الذم ىك ماؿ ا تعالى ، فإذا أخذ 

عميو )الجزء مف الكؿ فكأنَّما أخذ بعضو بعضان ، فبل يقاـ  عميو الحد ، كىك كما شخَّصو اإلماـ

؛ إذ نسب صفة مف صفات  (َماُل اِ َأَكَل َبعَضُو َبعَضاً )في البناء التركيبي التشخيصي (السالم

البشر، كىي األكؿ إلى شيء جامد ال حياة فيو باستثناء العبد الذم ىك بعض ماؿ ا تعالى، 

                                                           

  .608: النسق القرآنً ، محمد دٌب الجاجً  (
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كىذا التركيب أيضا يعد جكابان لسؤاؿ محذكؼ يفيـ مف الحكـ السابؽ كىك عدـ إقامة الحد 

، ثـ عبَّر عف الذم سرؽ مف ماؿ ا مف سائر الناس كعامتيـ  (ِلـَ  )عميو ، فيأتي السؤاؿ بػ

  :أفَّ ، كلـ يعبر عنو باسـ اإلشارة كذلؾ ليفيـ  (اآلخر)بكممة 

كليذا يقاـ عميو مف األحكاـ كما يقاـ ،  ق بكصفو بشران نفس السارؽ مف جنس العبد- 1        

. عمى العبد 

 ،  كبيذا يتميز عف العبد القريب مف الماؿ ،السارؽ بعيد عف العيف المسركقة- 2       

 .الذم ىك جزء مف ماؿ ا تعالى شأنو

.  إقامة الحد كىك قطع اليد مفىناؾ حكمان مغايران لمحكـ السابؽ - 3       

     ىذه المغايرة في الحكـ بيف الطرفيف ، التي عبَّر عنيا بتركيبيف مغايريف تشير إلى البناء 

كالذم يمفت االنتباه إلى ىذه . الخطّْي المبني عمى التكازم كالسائر باتجاه كاحد عبر الزماف 

في  (الفاء)ك (أمَّا)الخطّْيَّة المكازية أيضا ، فضبلن عف التفصيؿ الذم عبَّرت عنو ، األداة 

 .التي أفادت الترتيب في الحكـ بشكؿ خطّْي تعاقبي  (فيو ، فال حدَّ، فعميو ، فقطع)

    كلما كاف حب الماؿ قد أعمى قمكب الناس غالبان كعقكليـ عف إتباع طريؽ الحؽ ؛ لييمنة 

القكة الشيكانية عمى أنفسيـ كطغيانيا بحيث أكقؼ عمؿ تمؾ القكل أك أضعفيا ، كّبَخيـ 

النَّاُس َأبَناُء )): بأنَّيـ أبناء الدنيا ؛ لككنيـ مّياليف إلييا بالطبع ، فقاؿ(عميو السالم)اإلماـ 

، ففي ىذا البناء التركيبي ، التشخيص كاضح ؛ إذ ( )((الدُّنَيا ، َواَل ُيالُم الرَُّجُل َعَمى ُحبِّ ُأمِّوِ 

نسب صفة مف صفات البشر كىي األمكمة إلى الدنيا ، التي ىي مف المفيكمات المجردة 

بكصفيا المأكل الذم يعيشكف في كنفو ، أك الحضف الذم يضميـ كىذه حقيقة ثابتة أكدىا 
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، فحبيـ ليا طبعان ال تصّنعان،  (النَّاُس َأبَناُء الدُّنَيا)التركيب االسمي الداؿ عمى التحقؽ كالثبكت

كطبيعة حب الكلد ألمو ، كىذه الطبيعة متغيرة تبعان لقكل النفس كىيمنتيا ، التي أشار إلييا 

الداؿ عمى التجدد كالحدكث ، كمف ىنا  (َواَل ُيالُم الرَُّجُل َعَمى ُحبِّ ُأمِّوِ )التركيب الفعمي المنفي 

يتغير مفيـك الحب عند الناس الذيف ىـ أبناء الدنيا ، فالبناء التركيبي المككف مف األلفاظ 

يشير إلى  أفَّ ىناؾ صنفيف مف الناس في ىذه  (الناس ، أبناء ، الرجل)الدالة عمى العمـك كػ

 : الدنيا 

 مف اتخذ الدنيا غايتو كمبلذه ، فصيَّرتو كسيمة تميؿ بو حيثما مالت ، فكاف :األول       

ف مالت بو إلى الضبلؿ كالعمى ؛ ألنَّو يعمؿ فييا ساعيان لرضاىا ، غير  ابنان باران محبان ليا ، كا 

مدرؾ نيايتو كما يؤكؿ إليو مف مصير، كقد ذكر القرآف ىؤالء الذيف آثركا الدنيا عمى اآلخرة ، 

: الشورى ]﴾ َوَمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَما َلُو ِفي اآْلَِخَرِة ِمْن َنِصيبٍ ﴿:قاؿ تعالى

 [.27: اإلنسان ] ﴾ِإنَّ َىُؤاَلِء ُيِحبُّوَن اْلَعاِجَمَة َوَيَذُروَن َورَاَءُىْم َيْوًما َثِقياًل ﴿:، كقكلو تعالى[ 20

اتخذ الدنيا كسيمة أك مطيّْة يركبيا لتكصمو إلى غايتو ، التي ىي الدار  مف :الثاني       

بترؾ نكاىيو كاالمتثاؿ ألكامره ، فيك بيذا يعد  (جلَّ شأنو)اآلخرة ، فيتزكد فييا ممبيان نداء ا 

نَّما جعؿ منيا  ابنان مصاحبان ليا بالمعركؼ عاش معيا كفييا غير ممتثٍؿ لممذاتيا كشيكاتيا ، كا 

مسمكان يتزكد فيو طمبان لمدار الحؽ كىي الدار اآلخرة ، كقد ذكر القرآف ىذا الصنؼ مف 

 [.20: الشورى ]﴾َمْن َكاَن ُيِريُد َحْرَث اآْلَِخَرِة َنِزْد َلُو ِفي َحْرِثوِ ﴿:األبناء، قاؿ تعالى 

رادة الخاص ، فأطمؽ لفظ         يبدك أفَّ المتكمـ أراد بمفظ العمكـ مف باب إطبلؽ العاـ كا 

كأراد بو القسـ األكبر منيـ ممف اتبعكا الشيطاف كاتخذكه أميران ، فزّيف ليـ الدنيا  (الناس)

ليشمؿ  (الرجل)فغاصكا في شيكاتيا كمفاسدىا ، فأحبكىا كحب الرجؿ ألمو ، ككذا إطبلؽ لفظ
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الستغراؽ جميع جنس الرجاؿ ، كيبدك أنَّو خصَّ الرجؿ دكف  (ال)جميع جنس الرجاؿ ؛ ألفَّ 

 : المرأة ألفَّ  

الرجؿ أكثر ميبلن إلى العاطفة كالحناف بعكس المرأة التي ىي منبع الحناف بحسب خمقتيا    - 

 .التككينية ، كلذا نسب صفة مف صفاتيا التي ىي األمكمة إلى الدنيا ، كجعؿ الرجؿ ابنان ليا 

الرجؿ ىك القّيـ عمى الحياة ،أم ىك المتكلي لمعمؿ الذم يكسب مف كرائو قكتو ىك   - 

كعيالو ، كلـ يذكر المرأة ليس ألنيا منبع الحناف ، بؿ بكصفيا تقع تحت مسؤكلية الرجؿ كىذا 

 .ىك السبب الذم جعمو لـ يذكرىا 

 . المرأة تدخؿ في معنى الرجؿ عمى التغميب   -  

       يمحظ التجانس كاالنسجاـ كاالتساؽ في األبنية التركيبية المككنة لمنصكص ، الذم 

يساعد القارئ عمى تحميؿ النص ؛ لككف االتساؽ يشكؿ البنية المادية لمنص ، المتمثمة 

تترابط بأشكاؿ شتى لتشكؿ كحدات داللية قادرة عمى اإليفاء بالمعنى ))بالكممات كالجمؿ التي 

، التي في ضكئيا ( )((في الكقت الذم تككف فيو قد تناسبت مف حيث مكاقعيا المغكية نحكيا

يقكـ مستقِبؿ النص بتفسير البنيات التركيبية ، كتأكيميا معتمدان عمى آليات االنسجاـ 

بما يضمف التتابع الخطّْي كيحققو ، كالتدرج في الحقائؽ عف طريؽ المغة الناقمة ( )كالتجانس

و إليو  و الخطاب كالمكجَّ ليا كصكالن إلى النياية المحتكمة ، التي ىي ىدؼ كؿ مف مكجّْ

 . الخطاب 

 .البناء التركيبي المنطقي -3       

                                                           

  .147-146 : عبد الحسيف العمرم.  ، د محنة المثقؼ (

  .21: أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ في القصيدة : ظ (
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النظرية "      كىك التركيب المبني عمى المقدمات كالنتائج أك األسباب كالمسببات تبعان لػ

التي تقضي بأف يككف لكؿ مسبب سبب ، كأف يككف السبب متناسبان مع سببو قكة ))" السببية

، ( )((فيي مف مظاىر النضج الفكرم... كضعفان ، فبل ينتج مسبب قكم عف سبب ضعيؼ 

، ( )((كيفية إنشاء المعرفة اإلنسانية انطبلقا مف أساس يقيني))كالبناء المنطقي يتكفؿ ببياف

ُل الدِّيِن  )): بقكلو (عميو السالم)التي مف ضمنيا المعرفة اإلليية التي أشار إلييا اإلماـ َأوَّ

َمعِرَفُتُو ، َوَكَماُل َمعِرَفِتِو التَّصِديُق ِبِو ، َوَكَماُل التَّصِديِق ِبِو َتوِحيُدُه ، َوَكَماُل َتوِحيِدِه 

َفاِت َعنوُ   ، فقد أشار إلى المعرفة النظرية ()((اإلخاَلُص َلُو ، َوَكَماُل اإلخاَلِص َلُو َنفيُّ الصِّ

دراؾ  كىي المعرفة التي تدرؾ بالعقؿ عف طريؽ الحس ؛ أم العمـ بأفَّ ليذا الككف صانعان ، كا 

كجكد الصانع يككف بالعقؿ عف طريؽ مشاىدة آثاره ، التي ىي الككف كما فيو مف بدائع 

الصنعة ، ككماؿ ىذه المعرفة أف نصدّْؽ بككف الصانع كاجب الكجكد لذاتو ، كال يكمؿ 

تصديقو إال حينما ندرؾ بأنَّو كاحد ال يتجزأ كال يشترؾ معو غيره ؛ ألنَّو يستمـز الفساد ، كقد 

َلْو َكاَن ِفيِيَما آِلَيٌة ِإالَّ المَُّو : أشار الكتاب العزيز إلى ىذا المعنى ، قاؿ تعالى

 ، كيمـز مف التصديؽ االعتقاد بكحدانيتو ، كىذه األخيرة ال تكمؿ إال  [22: األنبياء ]َلَفَسَدتَا

ما . باإلخبلص لو ، الذم يتمثؿ بتنزييو تعالى شأنو عف الكصؼ كالتجسيـ كالمحؿ كالزماف

 : نمحظو عمى النص ،  اآلتي 

                                                           

.79/ 1: االشارات كالتنبييات (  

.39: البناء المنطقي لمعالـ  (  

  .45 / 1 :  ابف أبي الحديدشرح (
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البناء التركيبي لمنص عبارة عف مقدمات كنتائج جاءت عمى شكؿ قياس مركب مف -1    

قضايا يتـ فييا التتابع الخطّْي المنطقي عف طريؽ تحكؿ المقدمة أك السبب إلى نتيجة في كؿ 

قضية ، ما يعني احتكاءه عمى عنصر التكرار في تسمسمو الخطّْي الذم ساعد عمى تحقؽ 

، كىذا ما يجعمو مقبكالن كمنسجمان ، فضبلن ( )(قاعدة التكرار)االستمرارية في النص بحسب 

عف تقديـ النتيجة عمى السبب مف باب تقديـ الكؿ عمى الجزء ، فالعناصر اإلشارية المتمثمة 

ىي جزء مف  (معرفتو ، التصديق بو ، توحيده ، اإلخالص لو ، نفي الصفات عنو)بػ

كماالتيا كبالنتيجة فيي جزء مف أكلية الديف أم الطاعة ، كالخطاطة اليسيرة تقكدنا إلى 

 :تكضيح ما ُذِكر

 أكؿ الديف       معرفتو : 1       ق

                 نتيجة           سبب

 كماؿ معرفتو        التصديؽ بو  : 2               ق

                        نتيجة               سبب

 كماؿ التصديؽ بو     تكحيده : 3                       ق

                                 نتيجة             سبب

 ككماؿ تكحيده    اإلخبلص لو : 4                               ق

                                          نتيجة              سبب 

                                                           
كىي التي تساعد عمى إظيار طابع االستمرارية مع التدرج المتجانس المستمر كغياب : قاعدة التكرار  (1

االتساؽ كاالنسجاـ في القرآف : ظ . القطيعة، مف خبلؿ التذكير بأف مككف ما يكجد في الجممة المجاكرة 

  .41:الكريـ 
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 ككماؿ               نفي : 5                                         ق

                                              اإلخبلص لو        الصفات عنو

                                                   نتيجة               سبب 

 لتشكمت 5 كسبب ؽ1لك طكيت األسباب كالنتائج في ىذا القياس ، كأبقينا نتيجة ؽ-2     

كىك ىدؼ كؿ قضية ، ككأف كؿ قضية  (أكؿ الديف نفي الصفات عنو)منيا قضية أخرل

 .تشكؿ لبنة مف لبنات البناء التركيبي لمنص التي أسيمت في تماسكو كتبلحـ أجزائو 

 :في النص أمارات عمى التتابع الخطّْي تبدك كاضحة منيا-  3     

 (.              الكماؿ)التي يفيـ منيا بأفَّ ىناؾ مراتبان تتكالى كتتعاقب كصكالن إلى (أول)كممة        -

التي ىي أرقى المراتب ، كىذا يقتضي كجكد مراتب دكنيا ، فضبلن عف  (كمال)كممة       -

في استمرارية النص ما ... تكرارىا في كؿ قضايا القياس كال يخفى ما ليذا التكرار مف دكر 

 .()يساعد المتمقي عمى الربط بيف القضايا في المقدمات كالنتائج

تشير إلى الذات اإلليية؛  (معرفتو ، بو ، توحيده ، لو ، عنو)ضمير الغيبة الياء في       -

 .التي كماؿ معرفتيا ىي أكؿ الديف كنفي الصفات عنو 

الكاصمة التي أفادت الجمع كالمغايرة ، مع التدرج الخطّْي لمراتب المعرفة  (الواو       -)

 .النظرية

       أما في ما يتعمؽ بالمعرفة العممية التي ىي تجسيد لممعرفة النظرية فقد ذكرىا اإلماـ 

 :  حينما نسب اإلسبلـ الذم ىك خاتـ األدياف نسبة لـ ينسبو أحد قبمو فقاؿ(عميو السالم)

                                                           

.643: اإلحالة كأثرىا في تماسؾ النص القرآني : ظ  (  
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اإلساَلُم ُىَو التَّسِميُم ، َوالتَّسِميُم ُىَو الَيِقيُن ، َوالَيِقيُن ُىَو التَّصِديُق ، َوالتَّصِديُق ُىَو اإِلقرَاُر، ))

 .( )((َواإِلقرَاُر ُىَو اأَلَداُء ، َواأَلَداُء ُىَو الَعَملُ 

      البناء التركيبي لمنص بناء فكرم منطقي محض ، يشكؿ قياسان مركبان مفصكالن مطكم 

، فيك عبارة عف قضايا خبرية صادقة ؛ لككنيا ( )كما ذكره البحراني في شرحو( )النتائج

التي - تطبيقان -، كىي مكممة لقضايا المعرفة النظرية (عميو السالم)صادرة عف اإلماـ المعصكـ

أخبرنا فييا عف أكلية الديف ، ككماالت معرفتو ، كالتي انتيت بنفي الصفات عنو كتنزييو ، 

 : كقد أفادت القضايا التي عبَّرت عف المعرفة العممية اآلتي 

التحكيؿ المكاني عف طريؽ تحكيؿ َمف كاف محمكالن في قضية بجعمو مكضكعان في -1     

 . قضية تالية ليا 

؛ أم تأكيد المتكمـ بصدؽ ىذه  (ىو)التأكيد كالقصر عف طريؽ ضمير الفصؿ -2     

 ( . اإلسالم)القضايا ، كقصر ىذه األكصاؼ عمى مكضكعيا 

في كؿ  (التسميم ، اليقين ، التصديق ، اإلقرار ، األداء)تكرار المبنات التركيبية-3     

العاطفة ، المذيف أفادا استمرارية النص كتماسكو كانسجامو بعكدة آخر  (الكاك)قضية ، كتكرار

، كىك بيذا الشكؿ يعبّْر عف  (اإلسالم ىو العمل)الكبلـ إلى أكلو كبالعكس ؛ أم بجعؿ 

                                                           

  .359 /9:  نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد شرح (
ىك ما تألَّؼ مف قياسيف فأكثر لتحصيؿ مطمكب كاحد ، كمف ثـ فصمت عنو : القياس المركب المفصكؿ ( 3

: النتائج كطكيت ، مثبل كما ىك الحاؿ في النص المذككر في المتف لك قمنا
اإلسبلـ ىك التسميـ :1 مؽ
كالتسميـ ىك اليقيف  : 2 مؽ

 ، المعبر عنيا بالنتيجة المطكية (عميو السالم)اإلسبلـ ىك اليقيف ، كىي ما لـ تذكر في كبلـ اإلماـ: النتيجة
  .194: المنطؽ  : كالمفصكلة عف مقدماتيا ، كىكذا في بقية القياس ،  ظ 

  .287 / 5: شرح نيج الببلغة ، ميثـ البحراني : ظ  ( 
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متتالية أحادية الجممة تخضع لممفيكـ الخطّْي ، الذم يتناغـ مع حركة الذىف البشرم 

المستنير؛ صعكدان إلى فضاءات مفتكحة ، كفي الكقت نفسو ينفتح تطبيقيان عمى الكاقع ؛ ألفَّ 

ما لـ يكف ليا ظيكر تطبيقي تبقى تسبح في فضاءاتيا المفتكحة دكنما قاعدة - أية فكرة–الفكرة

 .ارتكاز تترجـ نفسيا فييا عف طريؽ الكاقع 
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 المبحث الثاني 

ـة البناء الداللي  خطِّيـَــّ

      ينطمؽ البحث مف أفَّ البناء الداللي يأتي نتيجة بنائية لمنص نفسو التي تقكـ عمى 

مجمكعة العبلقات الرابطة لمككناتو الجممية ؛ إذ إنَّيا تتجاكز المنظكرات الفردية التي تأنس 

عمى أفَّ . بالجزئيات كصكالن إلى الدالالت الراكزة خمؼ النسيج النصي كالكممة بيف تجاكيفو 

ىذه العبلقات الرابطة لمككنات النص تشير إلى اتجاىات الداللة التي يبتغييا ؛ ألفَّ الداللة 

ككف الشيء بحالة يمـز مف العمـ بو العمـ بشيء آخر ، ككيفية داللة المفظ عمى  ))ىي 

شارة النص كداللة النص... المعنى  دراكو لو، ()((محصكرة في عبارة النص كا   كمدل فيمو كا 

ما يعني أفَّ إنتاج النص لدالالتو يقكـ عمى طبيعة القراءة الكاعية التي تستقي فعميا القرائي 

المنتج مف فيميا لتمؾ العبلقات التي ينتظـ النص خبلليا ، كبناء عمى ذلؾ فافَّ الربط بيف 

مف األدكات اإلجرائية لمعرفة تمؾ الدالالت " ميمان "البنية الشكمية لمنص كدالالتو يعد جزءان 

كال شؾ في أفَّ معرفة ىذه الدالالت يتـ عف طريؽ رصد العبلقات . التي يقـك النص بإنتاجيا 

القائمة بيف البنيات التركيبية ، كاألكثر شيكعان في مثؿ ىذه النصكص بما يضمف استمرارية 

البناء النصي ، كارتباطو برباط داللي متماسؾ ، كىذا يعتمد عمى مدل فيـ القارئ لمنص 

ككعيو كثقافتو المستقاة مف العالـ الخارجي ، ككثير ممف رصدكا ىذه العبلقات في مختمؼ 

كرصد البحث بحسب ما . الفنكف كال سيما المفسركف كالببلغيكف كاألدباء كالشعراء كغيرىـ 
                                                           

   .91 :  ، الشريؼ الجرجانيالتعريفات (
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يتطمبو ىنا نكعيف مف العبلقات الداللية في نصكص نيج الببلغة ، اإلجماؿ كالتفصيؿ ، 

 . كالتضاد 

 :اإلجمال والتفصيل -1

      كىي مف العبلقات الداللية التي أشبو ما تككف بالقياس كاالستقراء المنطقييف ، فالمتكمـ 

يعطي القاعدة العامة ، أك الخطكط العريضة عف المكضكع ، التي تتسـ بالغمكض نكعان ما؛ 

، ثـ تحتاج إلى بياف ( )((ىك إيراد الكبلـ عمى كجو يحتمؿ أمكرا متعددة))ألفَّ اإلجماؿ

كتكضيح عف طريؽ القياـ بتفصيؿ جزئيات القاعدة كالتمييز بيف جزء كآخر؛ ذلؾ أفَّ 

ىك التفريؽ كالتمييز بيف الشيء ))، أك( )((تعييف بعض المحتمبلت أك كميا: التفصيؿ ))

 ، أك بالعكس يستعرض الجزئيات أك االحتماالت ثـ ()((بإبراز ما يختص بأحدىما... كالشيء

عميو )كيتجمى ىذا المظير الداللي في ما قالو اإلماـ. ينتيي بعبارة مجممة تضـ ىذه األجزاء 

 حينما قسَّـ الناس إلى أقساـ كؿ بحسب سعيو في العبادة كالتقرب إلى ا (السالم

ٌر ِفي )):تعالى ُشِغَل َمِن الَجنَِّة َوالنَّاِر َأَماَمُو ، َساٍع َسِريٍع َنَجا ، َوَطاِلٌب َبِطيٌء َرَجا ، َوُمَقصِّ

 .()((النَّاِر َىَوى

ُشِغَل )، الذم عبَّر عنو مجمبل بػ (المكت)      في النص إشارة إلى االنتقاؿ النكعي كالحتمي 

، كىذا اإلجماؿ في العبارة احتاج إلى البياف كالتفصيؿ ؛ ذلؾ أفَّ  (َمِن الَجنَِّة َوالنَّاِر َأَماَموُ 

الصكرة الذىنية لمجنَّة كالنَّار ىي ماثمة أماـ الناس جميعيـ ، كلكف ىناؾ مف يجعميما شغمو 
                                                           

    .11 : التعريفات (

.11 : المصدر نفسو(    

.315 / 1: معجـ الفمسفي اؿ(     

   .173 / 1: شرح نهج البالغة ، ابن أبً الحدٌد  (
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الشاغؿ ، فيعمؿ ساعيان كيطمب راجيان ، كىناؾ مف ال يرعكم ليما فيغتر ىالكان ، كعبَّر عف 

الساعي كالطالب  ) عمى ثبلثة أقساـ (عمييم السالم)ىذا التفصيؿ بتقسيمو لمناس بعد األنبياء 

، فالطالب يمثؿ حمقة كصؿ بيف الساعي كالتارؾ ؛ كىذا يعني أفَّ الطالب  (تعالى كالتارؾ لو

إّما أف يككف ساعيان أك ال ، كاألكؿ إمَّا أف يككف مستثمران الكقت لمعبادة ، كعمؿ الصالحات 

استثماران صحيحان كىك الساعي السريع ، أك ، ال كىك الساعي البطيء ، كالثاني إمَّا أف يككف 

را بقصد أك ، ال ، فاألكؿ الياكم في النار، كالثاني الراجي لرحمة ا تعالى ،  الطالب مقصّْ

  :كيمكف تكضيح ذلؾ في ىذه الخطاطة اليسيرة 

                                 

                                         

                                   

                                                     

                                  

 

 

      كبيذا يككف الرجاء مقركنان بالعمـ كالعمؿ ، فإذا كاف العبد عالمان عامبلن يسعى لرضا ا 

ذا كاف عالمان عامبلن بما ال يرضي  في كؿ آف كاف رجاؤه محمكدان كيعد مف السبَّاقيف لمخير ، كا 

 ، كيبدك مف (جل شأنو)ا كمع ذلؾ يرجك ا ، فرجاؤه مف الحمؽ كالغركر كاالستيانة با 

ىذا البناء الجممي ، الذم ىك أساس البناء الداللي إيماءة إلى قكل النفس التي أشرنا إلييا في 

البناء النفسي مف ىذا الفصؿ ، مف أفَّ النفس المييمنة عمييا القكة العاقمة ىي النَّفس 

المطمئنة الناجية الساعية لرضا ا سعيان حثيثان ، كالنفس التي تييمف عمييا قكل الشيكة 

رة في حؽ خالقيا الياكية في ناره ، كالنَّفس التي  كالغضب ، ىي النفس األمارة بالسكء المقصّْ

 ساع سرٌع

 ساع بطًء

 مقصر بعمد

 مقصر بغٌر عمد

 طالب

 الرجاء

عمله مقرون 

بالعلم والعمل 

 رجاإه محمود

 أو ال 

رجاإه غرور 

 وحمق
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ر تارة أخرل ، ىي النفس المكامة الطالبة الراجية رضا  تتراكح بيف القكتيف ، تارة تسعى ، كتقصّْ

كىذا ينـ عف الثراء المعرفي الذم تحكمو الغايات ، فضبلن عف الثراء المغكم بما يحكيو . ا

مف مفردات أك جزئيات  ، الذم يضاىي الثراء الككني بما فيو مف قكانيف كغايات تحكمو كما 

 . يحكيو مف جزئيات تنتظـ عمى كفؽ ىذه القكانيف 

 :       يمحظ مف السابؽ ذكره اآلتي 

باسـ الفاعؿ الداؿ عمى  (ساع سريع نجا ، كطالب بطيء رجا)ابتداء البناء التركيبي     -

الصادر منيا  (العبد)الحدكث كالتجدد لمسعي كطمب الرجاء ، فضبلن عف مجيئو كصفان لمذات

الدالة عمى ثبات الحدث ، بمعنى  (سريع ، بطيء)الفعؿ ، ثـ كصؼ الحدث بالصفة المشبية 

 .ثبات السعي كطمب الرجاء عمى الرغـ مف تفاكتيما في استثمار الزمف لذلؾ 

ر في النار ىكل)البنية الجممية      -  تكحي داللتيا إلى النياية الحتمية كىي اليكمّْ  (كمقصّْ

في النار ؛ ذلؾ أفَّ المقصر ، الزمف عنده معدكـ فبل يفكر في استثماره حتى يكصؼ بالسرعة 

 .كالبطء 

الكاك الكاصمة كمجمكعة األصكات المسجكعة التي غمبت عمى النص تعد كسيمة مف      - 

كسائؿ التعبير الفكرم المسيمة في نقؿ معانيو ككشؼ دالالتو ، فضبل عف الجرس المكسيقي 

ظيار خطَّيَّتو البنائية عف طريؽ األحداث كالعناصر المككنة  الذم أسيـ في انسيابية النص كا 

لبناء النص ، التي جاءت مرتبة باعتمادىا التتابع الخطّْي  الذم يتعمؽ بتتالي األحداث عمى 

  .  ()محكر الزمف الداخمي

                                                           

    .43:  نسيج النص : ظ (
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تفصيؿ المجمؿ المكككؿ في بناء الخطاب دالليان ، بدءان مف النقطة العميا التي ىي      - 

السعي لرضا ا سبحانو كالنجاة مف ناره ، ثـ الحالة الكسطى التي يطمب فييا رجاء ا 

تعالى كرحمتو ، إلى النقطة السفمى التي ىي نياية مف لـ يستجب لما ُأِمر بو ، إنَّما ىك بياف 

َوَما ﴿:اليدؼ المتحقؽ الذم ُخِمؽ ألجمو كىي العبادة ، التي أشار إلييا القرآف ، قاؿ تعالى 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ  ، ىذه الخطّْيَّة الداللية العمكدية العميقة  [ 56: الذاريات ]﴾َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

المعنى ، المستكحاة مف خطّْيَّة البنية التركيبية األفقية ، تشير إلى خطّْيَّة الفكر العمكم ، التي 

تتناغـ مع خطّْيَّة الخمؽ كالنشكء ، إذ إفَّ الككف محككـ بغايات كأىداؼ متحققة قبؿ الخمؽ 

كبنائو ، قد تككف كاحدة مف ىذه الغايات لبياف قدرة الخالؽ في صنعو ، كتفعيؿ العقؿ البشرم 

 .ليا

     اتصؼ نيج الببلغة بأنَّو في الذركة مف الفف ، حتى أصبح قبمة الكتّاب كالبمغاء ، كمف 

ىنا ففيو مف مكارد الداللة ما نمحظو في اإلجماؿ كالتفصيؿ بشكؿ كاضح ، حينما ُسِئؿ 

بر ، الَيِقين ، : َعَمى َأرَبِع َدَعاِئٍم اإليَماُن )) :عف اإليماف ، قاؿ  (عميو السالم)اإلماـ الصَّ

ُبر. الَعدل، الِجَياد  َعَمى الشَّوِق ، َوالشََّفِق ، َوالزُُّىِد ، :   ِمنَيا َعَمى َأرَبِع ُشَعٍب َوالصَّ

َعَمى َتبِصَرِة الِفطَنِة ، َوتََأُوِل الِحكَمِة ، َوَموِعَظِة :  ِمنَيا َعَمى َأرَبِع ُشَعٍب َوالَيِقينِ . َوالتََّرقُّبِ 

ِليَن  َعَمى َغاِئِص الِفيِم ، َوَغوِر الِعِمِم ، :  ِمنَيا َعَمى َأرَبِع ُشَعٍب َوالَعدلِ . الِعبَرِة ، َوُسنَِّة اأَلوَّ

َعَمى اأَلمِر ِبالَمعُروِف ، :  ِمنَيا َعَمى َأرَبِع ُشَعٍب َوالِجَيادِ . َوَزىَرِة الِحَكِم ، َوَرَساَخِة الُحُمِم 

دِق ِفي الَمَواِطِن ، َوَشَن ِن الَفاِسِقينَ    .()((َوالنَّيي َعِن الُمنَكِر ، َوالصِّ
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مف خبلؿ النظر في البناء التركيبي كالعبلقة الجامعة ألطرافو ، أك التي تربط بيف 

متكالياتو الجممية بعضيا ببعض ربطان دالليان فضبلن عف ربطيا شكميان ، يتضح أفَّ الربط 

الداللي مرىكف بالربط الشكمي في بناء النص ، ما يعني أفَّ البناء الداللي لمنص يقكـ عمى 

أساس تمؾ العبلقات الرابطة بيف أجزائو ، التي تمد خيكط نسج المعنى في بنيتو التحتانية ، 

عف طريؽ تجسير تمؾ المعاني كالدالالت بشكؿ خفي تحت ظبلؿ األلفاظ بما يعطي النص 

بر ، الَيِقين، الَعدل ، الِجَياد: اإليَماُن َعَمى َأرَبِع َدَعاِئٍم ))بعدان دالليان ، ففي قكلو  (( الصَّ

التي تفيد معنىن خطّْيَّان عمكديان تقكـ عميو دالالت ( (دعائم)) لفظة (عميو السالم)استعمؿ اإلماـ

النص ، بكصؼ تمؾ الدعائـ نقاط ارتكاز تعطي النص أبعاده المتغمغمة الجذكر في أرض 

بنية ))الداللة ، كتمنحو اندفاعان إلى األعمى ، كىنا يتجمى مفيكـ الخطّْيَّة العمكدية ؛ ألفَّ 

لى  الكممة ترمز إلى كؿ مف المفيكـ الذم يتضمف األشياء بتجريدىا مف صفاتيا العرضية كا 

، بمعنى أفَّ البناء الداللي ىنا يستغؿ مقدكرات المفظة كىي منسجمة في ( )((األشياء نفسيا

ظيارىا بشكؿ يفصح عف  سياؽ كبلمي ، يتخذ مف سياؽ الخطاب سبيبلن لرصد الداللة كا 

دالالت السياؽ الجممي التي تتحدد بناءن عمى تمؾ العبلقات الرابطة بيف مككنات النص ؛ ألفَّ 

، كىذا يقكدنا إلى  (اإليماف)عف مفيـك  (عميو السالم)المقاـ مقاـ خطاب مف سائؿ لئلماـ 

، الذم تـ  (اإليمان)ضركرة التنبيو إلى المجمؿ الذم يشكؿ مركز الثقؿ في بناء النص

التي تعد  (الصبر ، اليقين ، العدل ، الجياد)تفصيمو إلى دعائـ كركائز يقكـ عمييا ىي

- اإلجماؿ كالتفصيؿ-مجمبلت لتفصيبلتيا التي تمتيا ، كىذا بحد ذاتو يبرز العبلقة الكثيقة 
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بيف المقاطع البنائية الداللية التي تمكننا مف معرفة الكيفية التي ُبني عمييا النص كمدل 

 : فمك نظرنا مميان في البنية الداللية لمنص كجدنا اآلتي. انسجامو كتبلحـ أجزائو 

إفَّ النص يقكـ بالتفريع الخطّْي أفقيان ؛ لينتج دالالتو التي تتجمى مع تراكـ جمؿ النص،     -

ما يعني أفَّ الخطّْيَّة عمكديان كأفقيان تييمف عمى النص ، أفقيان فيما بيف مفرداتيا المتسقة ، 

كعمكديان فيما بينيا كبيف جذكر مرتكزاتيا ، كىك بيذا يتحرؾ ضمف أبعادىا الداللية مف أجؿ 

استجبلء العبلمات أك الرمكز التي يشير إلييا النص في بنائو الداللي الذم تنتظـ فيو الجمؿ 

 .المككنة لمنص 

ْبرُ )حينما ينتيي مف تحديد دعائـ اإليماف ، ينتقؿ إلى القكؿ     -   ِمْنَيا َعَمى َأرَبِع َفالصَّ

فيك يعيف مككنات الصبر بأنَّيا ..( َعَمى الشَّْوِق، َوالشََّفِق، َوالزُّْىِد، َوالتََّرقُّبِ : ُشَعب

جمع شعبة ، ما يعني أفَّ الخطّْيَّة األفقية قد أخذ النص مساحتو فييا لمتعبير عف بنائو (شعب)

الداللي بغية بياف إمكانية التبادؿ معو سمككيان ؛ ألفَّ العبلقة بيف المغة كبيف الكاقع تقكـ عمى 

أساس تبادلية االنجاز، الذم يعني أفَّ المغة مكجكدة في كؿ مكاف كفي ال مكاف في آف 

، أم بمعنى آخر أفَّ المغة ىي ليست مفردات أك كممات يمكف نظميا في سياؽ محدد ( )كاحد

لتعطي دالالت محددة فقط ، بؿ ىي نظاـ ككني حاليا في ذلؾ حاؿ أم نظاـ آخر في ىذا 

الككف، بكصؼ كؿ شيء في الكجكد ىك عبارة عف نظاـ أك مجمكعة أنظمة أك منظكمات ال 

يمكف أف ينفرط عقدىا أك عقد أم منيا ، كبناء عمى ذلؾ ، فيك يبيف ماىية أك ثمرة تمؾ 

َفَمِن اْشتَاَق ِإَلى اْلَجنَِّة َساَل َعِن الشََّيَواِت، َوَمْن أْشَفَق )): الشُّعب المككنة لمصبر في قكلو 

ِمَن النَّاِر اْجَتَنَب اْلـُمَحرََّماِت، َوَمْن َزِىَد ِفي الدُّْنَيا اْسَتَياَن ِباْلُمِصيَباِت، َوَمِن اْرَتَقَب اْلَمْوَت 
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، ىذه الماىية أك الثمرة التي تنطكم عمى أفؽ منطقي صاـر ال يقبؿ ( (َساَرَع ِفي اْلَخْيرَاتِ 

 .الجدؿ ، بؿ يجب إتباع ذلؾ لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد

    كعمى ذلؾ بقية مككنات النص التي يعددىا كىي اليقيف كالعدؿ كالجياد ؛ إذ إفَّ النص 

ينتقي اشتراطاتو لمككناتو بكصفيا تتناغـ مع حركة الكاقع العممي كال يمكف أف تفارؽ حركتو 

التي تنفتح أفقيان في العبلقة مع اآلخر ، كعمكديان في بناء الذات ، ما يجعؿ حركة الذات 

تسير عمى كفؽ النظاـ الذم يؤطر الككف كمو ؛ ألفَّ أم حركة تنفمت عف طريقيا الصحيح 

سيؤثر عمى كجكدىا في ىذا النظاـ مف دكف المساس بو ، كىذا يعني إرباكان لعبلقة الذات مع 

الخارج المحيط ، ما يجعميا تخرج عف إيقاع النظاـ الككني الثابت ، كىك ما أشار إليو في 

  ،َعَمى غاِئِص اْلَفْيِم، َوَغْوِر اْلِعْممِ :  ِمْنَيا َعَمى َأْرَبِع ُشَعبَواْلَعْدلُ )):كصؼ الجياد بقكلو 

ثـ يعقب ذلؾ الكصؼ باشتراطات تثبت دقة المنحى الذم (( َوُزْىَرِة اْلُحْكِم، َوَرَساَخِة اْلِحْممِ 

يسير فيو النص ؛ لكي ال ينفمت النظاـ أك يخرج عف مساره المرسكـ ؛ ألفَّ النظاـ الثابت 

َفَمْن َفِيَم َعِمَم َغْوَر اْلِعْمِم، َوَمْن َعِمَم )): الذم يتحكـ باألشياء ىك تحديد لكظيفتيا ، فيقكؿ 

، ((َغْوَر اْلِعْمِم َصَدَر َعْن َشرَاِئِع اْلُحْكِم، َوَمْن َحُمَم َلْم ُيَفرِّْط ِفي َأْمرِِه َوَعاَش ِفي النَّاِس َحِميداً 

وعاش في الناس ))إذ إفَّ ىذا النص ينطؽ بنظامو الصاـر حينما يحدد نياية بالجممة 

 .التي تعد استخبلصان لمفكرة التي بني عمييا النص ( (حميداً 

  : التضاد- 2     

التضاد التخالؼ كبيذا جاءت معجمات المغة العربية كقكاميسيا ، كألبي ىبلؿ  

ىك الجمع بيف الشيء كضّده في : ))رأم في التضاد في قكلو  (ق395تكفي بعد )العسكرم 
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جزء مف أجزاء الرسالة أك الخطبة أك البيت مف بيكت القصيدة مثؿ الجمع بيف البياض 

أفَّ التضاد بمعنى  (ق714ت)، كقد كرد في لساف العرب البف منظكر( )((...كالسكاد 

المخالفة كضاّد الشيُء الشيَء خالفو ليغمبو ، كمنيا السكاد ضد البياض ، كالمكت ضد 

 ، كيؤيد القكؿ في ()((أف تجمع بيف المتضاديف مع مراعاة التقابؿ)) ، كالتضاد ىك()الحياة

 كمف المنطمؽ التفاعمي الداللي  ،()((كالتضاد يككف بيف ما يبقى كما ال يبقى))ىذا الباب 

لبناء النص يمكف الدخكؿ إلى زاكية مف زكاياه لتكشؼ عف ىذا المظير الداللي الذم 

لذلؾ قيؿ أف الضديف . التبايف كالتقابؿ التاـ كضد الشيء كخبلفو فالسكاد ضد البياض ))يعني

شرطو أف يككف مف جنس ... ال يجتمعاف في شيء كاحد مف جية كاحدة ، لكف يرتفعاف 

، كبمثابة المرتكز أك النكاة التي تنشد إلييا بقية دالالت النص كمعانيو التي يتشكؿ ( )((كاحد

منيا محيطو ، ما يساعد عمى تماسؾ النص كانسجامو ، كما يسيـ في بياف الكظائؼ 

قناعو متاعو كا  ، كىناؾ ()الجمالية كالبرىانية لمنص بكصفيما أداة فعالة في جذب المتمقي كا 

الصفة التي تطمؽ عمى الكممة التي تناقض األخرل كال تقبؿ ))مف عّرؼ التضاد بأنَّو 

 ؛ أم ليس ىناؾ رتب متفاكتة في الشدة كالضعؼ ، أك في الكثرة كالقمة التي ()((التدريج

نَّما ىي المفظة كضدىا تعاقب أحداىما األخرل ، كفي ىذا إشارة إلى نكع  تستدعي التدريج ، كا 

مف التضاد الخطّْي التعاقبي كىك معنى ال يجتمعاف في شيء كاحد ، كقد كرد ىذا المعنى في 
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 ، منيا ما ذكر في تكحيد ا تعالى كتنزييو عف (عميو السالم)كثير مف خطب أمير المؤمنيف 

 : األضداد ؛ لككنو خالؽ األضداد ، قاؿ 

رِد ، ُمَؤلٌِّف ))  ّضادَّ النُّوِر ِبالظُّمَمِة ، َوالُوُضوِح َبالُبيَمِة ، َوالِجُموِد ِبالَبَمِل ، َوالَحُروِر َبالصَّ

ٌق َبيَن ُمَتَداِنَياِتَيا    ()((َبيَن ُمَتَعاِدَياِتَيا، ُمَفاِرٌق َبيَن ُمَتَباِيَناِتَيا ، ُمَقرٌِّب َبيَن ُمَتَباِعَداِتَيا ، ُمَفرِّ

     يرتكز التضاد في النص عمى مككناتو األساسية التي تذىب في اتجاىات متعددة ، 

لككنيا تتعمؽ بالتككيف الفيزيائي لتمؾ األشياء المتضادة أحيانان ، فالنكر ىك الضد النكعي 

لمظممة ؛ ألفَّ دخكؿ الضكء إلى الظممة يعني نفاذ أشعة الضكء في مككنات الظممة فتتبدد 

ماداـ الضكء مكجكدان ، أما تضاد الكضكح بالبيمة فيك ينسحب إلى السمكؾ االجتماعي ، 

الذم ىك جزء مف الحياة اليكمية في ضكء التعايش مع اآلخر بشكؿ كاضح كعدـ التعامؿ 

بشيء مف الضبابية ، بؿ إفَّ الفطرة اإلليية ىي التي يجب أف تسكد في التعامؿ االجتماعي 

فإنَّو يذىب إلى ( (والجمود بالبمل ، والحرور بالصرد ))بيف األفراد كالجماعات ، كفي تضاد 

المفيـك الكيمياكم مف جية مككنات المتضادات ، فالجمكد ىي عممية كيمياكية تقابميا عممية 

البمكلة التي ىي كيمياكية أيضان ، كالحرارة كالبركدة كذلؾ كبلىما عمميتاف كيمياكيتاف ، كيظير 

أيضا أفَّ لمجممة بعدان اجتماعيان مف حيث السيكلة كالصعكبة في السمكؾ ، عف طريؽ بكاعث 

التضاد في السمكؾ االجتماعي تصكرىا المغة في بنائيا الداللي نصيان ، بكصفيا لحظات مف 

الصراع بيف األعراؼ كالمعتقدات ، فضبلن عف العبلقة الككنية مع األشياء الفيزيائية أك 

الكيمياكية ؛ لككنيا تؤطر الحياة البشرية التي تقدـ الجمؿ األخرل مف النص صكرة عف كنو 

ُمَؤلٌِّف َبيَن ُمَتَعاِدَياِتَيا ، ُمَفاِرٌق َبيَن  : ))(عميو السالم)تمؾ األشياء الككنية ، في قكلو 
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ٌق َبيَن ُمَتَداِنَياِتَيا فالتأليؼ بيف المتعاديات ىك  (ُمَتَباِيَناِتَيا ، ُمَقرٌِّب َبيَن ُمَتَباِعَداِتَيا ، ُمَفرِّ

غير المفارقة بيف المتباينات ، كالتباعد ىك غير التداني ، فيك يناظر بيف األلفاظ بما تحممو 

تمؾ األلفاظ مف دالالت تعطي النص استثماران عالي المستكل في معانييا ، كلعؿ ذلؾ التضاد 

 يمكف تكضيحو في الخطاطة اآلتية التي تبّيف كيؼ أفَّ المعاني تتضاد دالليان ، كتتقابؿ خطّْيَّان 

                                   مقرب

                             

 

  

 

مف ىنا يتبّيف أفَّ األلفاظ المتضادة الكاردة في النص ىي ليست قصدية بحد ذاتيا ، بؿ 

ىي تحمؿ القصدية نفسيا في استنطاؽ طبيعة البناء الداللي الذم يكتنؼ الككف كمو ، 

 .بكصؼ المغة أحدل المنظكمات الككنية التي تتناغـ في مككناتيا مع مككنات الككف نفسو

، ()((لتأكيد شمكلية المعنى)) التضاد في مكطف آخر؛ (عميو السالم)    كيستعمؿ اإلماـ

ظيار جماليتو عف طريؽ اجتماع الشيء كضده بقكلو  :كا 

يِق َوالسَِّعِة ، َفَعدََّل ِفيَيا ِلَيبَتِمي َمن َأرَاَد ))  َوَقدََّر اأَلرزَاَق َفَكثََّرَىا َوَقَمَمَيا ، َوَقسََّمَيا َعَمى الضِّ

بر ِمن َغِنيَِّيا َوَفِقيَرَىا  ُثمَّ َقَرَن ِبِسَعِتَيا . ِبَميُسورَِىا َوَمعُسورَِىا ، َوِلَيخَتِبر ِبَذِلَك الشُُّكر َوالصَّ

َوَخَمَق اآلَجاَل . َعَقاِبيِل َفاَقِتَيا ، َوِبَساَلَمِتَيا َطَواِرَق َآَفاِتَيا ، َوِبُفَرِج َأفرَاِحَيا ُغَصِص َأترَاِحَيا 
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َرَىا ، َوَوَصَل ِبالَموِت َأسَباَبَيا ، َوَجَعَمُو َخاِلَجًا أَلشَطاِنَيا ،  َرَىا ، َوَقدََّمَيا َوَأخَّ َفَأَطاَلَيا َوَقصَّ

  ()((َوَقاِطَعًا ِلَمرَاِئِر َأقرَاِنَيا

يعّبر التضاد في ىذه المقطكعة البنائية عف شبكة مف المتقاببلت التي تسير في  حركة  

خطّْيَّة متعاقبة خاضعة لمنظكمة ككنية غيبية ، ُتكشؼ عف طريؽ السمكؾ االجتماعي لمبشر، 

التي تمثمت بالكثرة كالقمة في الضيؽ كالسعة ، كالعسر كاليسر ، كالتقديـ كالتأخير كالطكؿ 

كالقصر في اآلجاؿ ؛  ذلؾ أفَّ كجكد النكع يقتضي كجكد الضد ، كقد يككف كجكد الضد 

ينبني النص عمى مجمكعة مف العبلقات الداللية التي مكّمبلن أك متممان لكجكد النكع ، كبيذا 

تشكؿ الركابط غير المنظكرة في نسيج النص ، ككذلؾ إنَّو يقكـ عمى شبكة معقدة مف 

العبلقات العابرة لحدكد النص ، في ضكء تكائميا مع األبعاد الكجكدية لماىية األقدار التي 

تناكليا النص ابتداءن ، حينما يذكر تقدير األرزاؽ بتفصيؿ يكمئ إلى الخطّْيَّة العقدية المتصمة 

مف أكؿ الخمؽ ، فتقدير األرزاؽ يشير إلى مفيكـ كمّْي ينتظـ عبر النص كبلميان ، ثـ يبدأ 

في نسقيتيا المعرفية  ))التفريع بالدالالت عف طريؽ استعماؿ األلفاظ ذات الدالالت المتعددة 

:  ، كما في قكلو()((كمية تمسؾ بخط متكازف كمتكاصؿ مف األحكاـ.... مف خبلؿ منظكمة 

وقسَّميا عمى الضيق والسِّعة ، فعدَّل فييا ليبتمي من أراد بميسورىا ومعسورىا ، وليختبر )

( قّسميا ، عّدل ، يبتمي ، يختبر)إذ إفَّ األلفاظ ؛  (بذلك الشكر والصبر من غنيِّيا وفقيرىا

في بنائيا المعجمي ربما تتشابو بدالالتيا ؛ لكنَّيا ىنا تجاكزت ذلؾ إلى أف تبني منظكمة 

معرفية تعتمد البناء الداللي المنضبط عقائديان ؛ لكي تؤسس لما بعدىا مف منظكمة جممية 
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التي تفيد التراخي الزمني،  (ثـ)تقترؼ دالالتيا مف تراكماتيا المفظية التي سبقيا بأداة العطؼ 

كىك ما ينصرؼ دالليان إلى أفَّ ما يرافؽ ىذا التقسيـ كالتعديؿ كاالبتبلء كاالختبار الذم بدأ بو 

النص ، ىك سيحصؿ عمى كفؽ ما سيككف مف سمكؾ كاقعي عممي ينتظـ ضمف أبعاد الحياة 

الكاقعية الممتدة زمنيان بما يسمى عمر الفرد مف جية تراتبية األحداث كاألفعاؿ ، التي تحصؿ 

مف الفرد نفسو كانعكاسات ذلؾ عميو في الدنيا كفي اآلخرة عمى حد سكاء ، كىك ما نّص عميو 

ُثمَّ َقَرَن ِبِسَعِتَيا َعَقاِبيِل ):النص في مجمكعة مف الجمؿ التي اكتمؿ بيا المعنى دالليان ، فقاؿ

 حيث رّكب مف (َفاَقِتَيا ، َوِبَساَلَمِتَيا َطَواِرَق َآَفاِتَيا ، َوِبُفَرِج َأفرَاِحَيا ُغَصِص َأترَاِحَيا

المتناقضات مشيدان ينبض بالدالالت المتضادة ؛ لكي تبدك الصكرة كاضحة بشكؿ جمي 

 .لممتمقي

  كمف ىنا تتحدد دالالت األلفاظ التي تنتظـ في النص لتفتح نكافذ الفيـ البشرم في 

اتجاه خطّْي كاحد ؛ ليقكـ بكظيفتو بكصفو سمسمة لفظية صكتية داللية اختزلتيا الجمؿ األخيرة 

رىا ، ووصل بالموت )): مف النص، في قكلو رىا ، وقدَّميا وأخَّ  وخمق اآلجال فأطاليا وقصَّ

إذ خمؽ اآلجاؿ يقـك عمى ؛ ( (أسبابيا ، وجعمو خالجا ألشطانيا ، وقاطعا لمرائر أقرانيا

نكعيف ال تكازم كال تعاقب بينيما ، فيما كؿ منيما يخص فردان بذاتو كاف تعددت أمكنة األفراد 

لكف الزمف يبقى كاحدان فيما يخص الجميع ، ثـ يذىب النص إلى النياية الحتمية التي يكتمؿ 

 .عف طريقيا البناء الداللي لمنص 
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 الفصل الثالث

 العالقة الخطِّيَّة بين الخمق والبناء

 : مدخل •       

      مف خبلؿ تسميط الضكء عمى مفردات عنكاف البحث كمعرفة مقصد كؿ مفردة تنظيران 

كتطبيقان ، لكحظ أف مفردتي الخمؽ كالبناء مف المفاىيـ العامة التي ال ينحصر إطبلقيا عمى 

ما ينصرؼ الذىف إليو مف المعنى القريب المتعارؼ عميو ، مف خمؽ الككف كالبناء اليندسي 

أك المعمارم ، بؿ تطمؽ كؿ منيما عمى خمؽ كبناء كؿ مف اإلنساف كالحيكاف كالنبات 

كالفضاء بما فيو مف مجرات كأقمار، كالقكانيف كالسمكؾ االجتماعي كنحكه ، كفي الحقيقة كميا 
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ال تخرج عف إطار الزماف كالمكاف ؛ كمف ىنا يمحظ بيف الخمؽ كالبناء تفاعؿ إلى حد كبير، 

فضبل عف انسجاميما في منظكمة النص التي تعد الصكرة الكبلمية المناغمة لممنظكمة 

 :الككنية ، كىذا التفاعؿ تنشأ منو عبلقة يمكف طرحيا عمى شكؿ سؤاؿ 

     عبلقة الخمؽ كالبناء عبلقة تعاقبية أك تزامنية ؟ كبعبارة أكضح الخمؽ اسبؽ مف البناء أك 

 العكس ؟ أك إنيما يحدثاف معا في آف كاحدة ؟ 

قكلو ( )     أجاب عف ىذا السؤاؿ الكتاب العزيز بأسبقية الخمؽ عمى البناء كدليؿ ذلؾ

َوُىَو الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُو َعَمى اْلَماِء ِلَيْبُمَوُكْم َأيُُّكْم ﴿:تعالى

ىنا كاضحة عمى الزمف السابؽ لخمؽ السمكات كاألرض في  (كاف) ، فداللة [7:ىود ]﴾َأْحَسنُ 

 َأَوَلمْ ﴿:أفَّ العرش كاف عمى الماء ، كدليؿ قرآني آخر يثبت أسبقية الخمؽ لمبناء ، قكلو  تعالى

الَِّذيَن َكَفُروا َأنَّ السََّماَواِت َواأْلَْرَض َكاَنتَا َرْتًقا َفَفَتْقَناُىَما َوَجَعْمَنا ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشْيٍء َحيٍّي َأَفاَل َيَر 

 ، أم كانتا ممتصقتيف ثـ فصمتا فيما بعد ؛ ليبيف قدرة ا كمشيئتو [30: األنبياء ]﴾ُيْؤِمُنونَ 

 إلى أسبقية الخمؽ عمى البناء في (عميو السالم)في خمقو كصنعو ، فضبل عف إشارات اإلماـ 

أنشأ  )):أثناء حديثو عف خمؽ السمكات كاألرض كالككف ، التي أشرنا إلييا فيما سبؽ ، فقاؿ 

 ، ما يعني احتمالية أنَّو أراد مف اإلنشاء الخمؽ األكؿ في ()((الخمق إنشاء وابتدأه ابتداء

عالـ الذر، كمف ثـ االبتداء ؛ أم بناء ىذا الخمؽ عمى ىيأة معينة في الزماف كالمكاف ، أم 

الخركج مف عالـ المعنى المجرد إلى عالـ المعنى المتمبس بالشكؿ ، فكأنَّما أراد أف يشير إلى 

أفَّ الخمؽ فكرة كالبناء تجسيد ليذه الفكرة ، كالكاك الكاصمة كانت مؤشران كاضحان عمى ىذه 
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المغايرة بيف المفيكميف ، كمف ىذه المغايرة نشأت عبلقات ، كقد أسيـ البحث في رصد 

بعض ىذه العبلقات القائمة بيف مفيكمي الخمؽ كالبناء داخؿ منظكمة النص المنسجمة مع 

منظكمة الككف ، متجاكزان في ذلؾ الربط الشكمي بيف أجزاء المنظكمة إلى ما ىك أعمؽ كأكقع؛ 

إذ إفَّ الباحثة ترل أفَّ ىذه العبلقة قائمة عمى أساس التضامف أك التكامؿ أك المبلزمة ، كىك 

 .ما سنتناكلو في ىذا الفصؿ 

 

 

 

 المبحث األول

 عالقة التضامن

التـز :      التضامف لغة ، مأخكذ مف الفعؿ َتَضاَمَف بكصفو مف المزيد ، فيقاؿ تضامف القكـ

ر عنو اآلخر عبلقة متبادلة بيف  ))، كالتضامف اصطبلحان ىك ( )كؿ منيـ في أداء ما يقصّْ

عبلقات )) ، ك يطمؽ عمى ()((األفراد تجعؿ األمر الذم يصيب أحدىـ ذا تأثير عمى اآلخر

ىما المذاف يككف أحدىما غير ... األشياء كتكقفيا بعضيا عمى بعض ، فالشيئاف المتضامناف 
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 ، كالعكاطؼ المتبادلة كالكراثة التي تعني تضامف األجياؿ ()((مستقؿ عما يؤثر في اآلخر 

 ، بكصفيا جزءان مف المنظكمة الككنية ، فتككف عبلقتيا بالككف عبلقة الجزء ()المتعاقبة

بالكؿ، كىي بمثابة إحدل الشركط التي يقكـ عمييا التضامف ، ثـ شاع ىذا المعنى كاخذ 

 ، كتمحظ ىذه العبلقة ()يطمؽ عمى عمـ األخبلؽ كالفف ، كعمـ البلىكت كالظكاىر الطبيعية

يجاده ، كمف ثـ تشكيمو كتجسيده تبعا لقانكف طكعي طبعي أك  بعد مرحمتي تقدير الشيء كا 

قانكف كضعي شرعي ، أك سمكؾ اجتماعي ، كعمى كفؽ ىذه الرؤية يقسـ التضامف عمى 

 :أنكاع 

 

 التضامن الطبيعي الطوعي-1      

ىذا النكع مف التضامف يخضع لمذات بكصفيا منبعنا لبلنفعاالت النفسية التي ترل 

اآلخر جزءان مف الكينكنة االجتماعية ؛ أم يحدث مف تمقاء نفسو ، بما أكدع الخالؽ في 

مخمكقاتو مف الطبيعة التطكرية التي تكحي إلى مشيئة خفية كسر مكنكف كراء ىذه الطبيعة 

 بعدما انتيى مف الحديث عف (عميو السالم)الطكعية التضامنية ، مف ذلؾ ما ذكره اإلماـ

صفات الخالؽ كصفة خمؽ سكاف السمكات كىـ المبلئكة ، شرع في الحديث عف صفة خمؽ 

ُثمَّ َجَمَع ُسبَحاَنُو ِمن َحَزِن اأَلرِض َوَسيِمَيا ، َوَعذِبَيا )):سكاف األرض كمنيـ آدـ ، فقاؿ 
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َوَسبِخَيا ، ُترَبًة َسنََّيا ِبالَماِء َحتَّى َخُمَصت ، َواَلَطَيا بالَبمَِّة َحتَّى َلُزَبت ، َفَجَبَل ِمنَيا ُصوَرًة 

َأجَمَدَىا َحتَّى اسَتمَسَكت ، َوَأصَمَدَىا َحتَّى : َذاَت َأحَناٍء َوُوُصوٍل ، َوَأعَضاٍء َوُفُصوٍل 

ُثمَّ َنَفَخ ِفيَيا ِمن َروِحِو َفَمُثُمت ِإنَساَنًا َذا َأذَىاٍن . َصمَصَمت ِلَوقٍت َمعُدوٍد، َوَأَجٍل َمعُموٍم 

ُق ِبَيا َبيَن الَحقِّ  ُيِجيُمَيا، َوِفكٍر َيَتصَرُف ِبَيا ، َوَجَواِرٍح َيخَتِدُمَيا َوَأَدَواٍت ُيقّمُبَيا ، َوَمعِرَفٍة ُيَفرِّ

َوالَباِطِل ، َواأَلذَواِق َوالَمَشامِّ َواأَللَواِن َواأَلجَناِس ، َمعُجونًا ِبِطيَنِة اأَللَواِن الُمخَتِمَفِة َواأَلشَباِه 

الُمؤَتِمَفِة ، َواأَلضَداِد الُمَتَعاِدَيِة َواأَلخاَلِط الُمَتَباِيَنِة ، ِمِن الَحرِّ َوالَبرِد ، َوالِبّمِة َوالُجُموِد، 

، التي أفادت التراخي في  (ثـ)، كىذا الشركع المتأني دلت عميو ( )((َوالَمَساَءِة َوالسُُّرورِ 

الداؿ عمى ضـ األشياء بعضيا إلى بعض ككصؿ ما ىك متفرؽ،  (جمع)الزمف ، كالفعؿ 

كجعميا في سمسمة منظمة ، يؤكداف التضامف الطكعي الخطّْي مع ما سبؽ خمؽ اإلنساف مف 

خمؽ بكصفو جزءان مف ىذه المنظكمة الككنية ، التي تسير طكعنا كتضامنان مع ما قبميا ، كما 

ففي النص مرحمتاف تؤكداف طبيعية . بعدىا بحسب ما أكدعو ا تعالى فييا مف قدرة 

 : التضامف كطكعيتو في كؿ مرحمة كفي المرحمتيف معان 

( جمع)المغايرة كالتعدد مع الجمع الذم أفادتو لفظة:  (التكوين المادي)/ األولى 

الكاصمة ، كميا أمكر تكمئ إلى التضامف الذم ال يككف إال بيف طرفيف فأكثر بغض  (الواو)ك

النظر عف نكعو كآلية تضامنو ، فاختبلؼ األشياء كتعددىا كجمعيا في خمؽ اإلنساف األكؿ ، 

، ثـ إخضاع ىذه األشياء إلى  (َحَزِن اأَلرِض َوَسيِمَيا ، َوَعذِبَيا َوَسبِخَيا)التي تمثمت بػ

عمميات كيميائية فيزيائية متمثمة بالصبلدة كالصبلبة كالمزكجة كالحرارة كضمف ُمدد زمنية 

ُترَبًة َسنََّيا ِبالَماِء َحتَّى َخُمَصت ، َواَلَطَيا بالَبمَِّة َحتَّى َلُزَبت،  ):محددة ، التي عبَّر عنيا بقكلو
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َأجَمَدَىا َحتَّى اسَتمَسَكت ، : َفَجَبَل ِمنَيا ُصوَرًة َذاَت َأحَناٍء َوُوُصوٍل ، َوَأعَضاٍء َوُفُصوٍل 

، كؿ ىذه األمكر عمى الرغـ مف  (َوَأصَمَدَىا َحتَّى َصمَصَمت ِلَوقٍت َمعُدوٍد، َوَأَجٍل َمعُمومٍ 

اختبلفيا كتغايرىا في النكع كالعمميات الخاضعة ليا ، أسيمت إسيامان فاعبلن في عممية 

أيضان في عممية التضامف ىذه ، التي أفادت  (حتى)التضامف الطكعي الطبيعي ، كأسيمت 

معنى الغاية أك النياية المكممة لما قبميا مف عممية ، أك تفاعؿ لممكاد المككنة ليذا الجسد؛ 

ألفَّ التضامف إنَّما يحصؿ بيف األطراؼ لمكصكؿ إلى ىدؼ كغاية معينة يبتغييا كييدؼ إلييا 

كىك بناء ىذا الجسـ اإلنساني ، الذم ما كاف ليصؿ إلى ىذا البناء كالييأة الحاصمة لو إال 

( فجبل)في  (الفاء)ك (حتى)ك (ثم)بعد مركره بأطكار خطّْيَّة تعاقبية متراتبة أكدتيا األدكات 

، الذم أشار  (لوقت معدود ، وأجل معموم)الكاصمة المتناثرة في النص ، كالتركيب (الواو)ك

نما قمنا جزئية ؛ ألفَّ ىناؾ  فيو إلى النياية الجزئية لمتتابع الخطّْي في التككيف المادم ، كا 

 .مرحمة مكممة ليذه النياية كىي مرحمة نفخ الركح التي سنعبّْر عنيا بمرحمة التككيف المعنكم 

كىي المرحمة المكممة التي تؤدم ما تقصر عنو :  (التكوين المعنوي)/ الثانية      

؛ ألفَّ المادة  (الروح)المرحمة السابقة ، التي يككف أداؤىا متكقفان عمى تضامف جزئيا اآلخر 

، ينقصيا الحركة كاإلدراؾ كالتمييز بيف الحؽ كالباطؿ ، كبيف  التي أسيمت في بناء الجسـ

األذكاؽ كالمشاـ ، كمعرفة األلكاف كاألجناس عف طريؽ الحكاس بإيعاز مف العقؿ ، فتأتي 

التي أكدعيا ا تعالى في ىذا الجسد الميت ؛ لتتضامف مع  (التكوين المعنوي)الركح 

التككيف المادم كتؤدم ما قصر عنو أداؤه مف حركة كفكر كقدرة عمى معرفة األشياء 

( نفخ ، فمثمت ، يجيميا ، يتصرف ، يختدميا، يفرق)كتفكيكيا، كأيَّد ىذا المعنى األفعاؿ

الدالة عمى التراتبية الزمنية في تككيف المتغايرات المادية كالمعنكية ، فضبلن عف الثنائيات التي 
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الحر والبرد ، البمة والجمود ، المساءة )أكضحت التضامف الطبيعي الطكعي كالمتمثمة بػ

ف تباينت كتضادت فيما بينيا ، لكنَّيا متضامنة في جزئياتيا كاقعان  (والسرور ، فيي كا 

عف تضامف عناصرىا المغكية ضمف السياؽ عف طريؽ األدكات اإلجرائية التي ساعدت  فضبل ن

عمى ربط أجزاء النص خطّْيَّا ، فعمى سبيؿ المثاؿ ، لك لـ يسمح التراب بدخكؿ الماء لما 

تككنت مادة الطيف ، ككذا الحاؿ في الماء كالشيء الصمب الجامد فكؿ منيما يدخؿ في 

 .    جزئيات اآلخر تبعا لقانكف طبيعي طكعي ، فجاءت األلفاظ متسقة متبلحمة تبعان لمكاقع 

 :التضامن الوجوبي -2      

      ىك التضامف الذم عرفتو أك تكاضعت عميو القكانيف كاألعراؼ عمى أفَّ ىناؾ حقكقان 

ككاجبات بيف الناس ، كالذم بيف الراعي كرعيتو ، فالكاجبات تقع عمى عاتؽ الراعي تجاه 

الرعية كالتعميـ كالنصيحة كتكفير الفيء كالتأديب التي ىي في الكقت نفسو حقكؽ ليـ ، كتقع 

عمى عاتؽ الرعيَّة تجاه الراعي ، اإليفاء كااللتزاـ بما يأمر بو الراعي ، كما يسنُّو مف قكانيف  

 ، الذم بّيف فيو (عميو السالم)كىي في الكقت عينو حقكؽ لو ، كيتجمى ذلؾ في قكؿ اإلماـ 

كاجبات الراعي تجاه رعيتو كحقكقو عمييـ ، إال إنَّيـ تقاعسكا كلـ يمتثمكا لما أمرىـ فنبييـ 

َأيَُّيا النَّاُس، ِإنَّ ِلي َعَميُكم َحقًَّا ، َوَلُكم َعَميَّ َحقٌّم ، َفَأمَّا َحقُُّكم َعَميَّ َفالنَِّصيَحُة َلُكم،  )):قائبلن 

َوَتوِفيُر َفيِئُكم َعَميُكم ، َوَتعِميُمُكم َكياَل َتجَيُموا ، َوتَأِديُبُكم َكيَما َتعَمُموا ، َوَأمَّا َحقِّي َعَميُكم 

َفالَوَفاُء ِبالَبيَعِة، َوالنَِّصيَحُة ِفي الَمشَيِد َوالَمِغيِب ، َواإِلَجاَبُة ِحيَن َأدُعوُكم ، َوالطَّاَعُة ِحيَن 

 : ، في النص دعكة إلى كجكب التضامف يمكف التعرؼ عمييا عف طريؽ اآلتي ( )((آُمُرُكم
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الذم يكشؼ عف انفتاح نّصي يتجاكز حدكد الزماف  (أييا الناس)أسمكب النداء     - 

كالمكاف بكصفو خطابان عامان غير محدد بفئة معينة مف النَّاس ؛ ألفَّ ىذا النكع مف التضامف 

يراد بو إعانة األفراد بعضيـ بعضان ، كالراعي كالرعية مف ضمف أفراد المجتمع الكاحد ، 

فصار ينادم كيكّضح لمف ال يجيب كال يفيـ ماىية الحقكؽ كالكاجبات التي يقكـ عمييا 

التضامف الكجكبي بيف الناس ؛ ألفَّ حب الدنيا أعمى قمكبيـ عف طريؽ الحؽ ، فجاءت ىذه 

مع ىاء التنبيو ؛ لتنبيو المخاطب كلتككيد ما شّرعو ا تعالى مف كجكب  (أيّ )الصيغة 

بصيغة اسـ الجنس االفرادم ؛ لتدؿ  (الناس)االمتثاؿ إلى الحاكـ العدؿ ، كجاء لفظ المنادل

عمى خطَّيَّة أسمكب النداء ، فيك يشمؿ جميع المخاطبيف عمى مر األزمنة بدءان مف المخاطبيف 

 . في زمف التمفظ كصكالن إلى المخاطبيف في أزمنة متباعدة كأمكنة متغايرة 

 الذم أفاده تقديـ شبو ()، كالحصر كاالختصاص (إفَّ )التككيد الذم أفادتو األداة      - 

؛ ليتضامف كؿ مف الراعي  (ِإنَّ ِلي َعَميُكم َحقًَّا ، َوَلُكم َعَميَّ َحقٌّم )الجممة الجار كالمجركر 

كالرعيَّة في تأدية ما نقص عف الرعيَّة مف أمكر تجب عمى الراعي ، كتمبية ما أمرت بو 

 .الشريعة مف حقكؽ تجاه الراعي مف الرعيَّة 

الكاقعة في جكابيما ، فيي كاف دلت عمى التفصيؿ إال  (الفاء)ك (كأما.. فأما )األداة      - 

إنَّيا تحفّْز الّذىف عمى الترقب لخاتمة المكضكع ، كفي ىذا إيماءة إلى الخطّْيَّة التعاقبية 

الربط بيف أكصاؿ الجممة أك السياؽ القائـ عمى أكثر مف  ))لمتضامف الكجكبي الذم زاد مف 

. ، بدءان مف بياف المتكمـ ما عميو مف حقكؽ تجاه رعيتو ، كما لو مف حقكؽ عمييـ ( )((جممة
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كألىمية األمر كُعظمو ُجِعمت ىذه الحقكؽ فريضة ، بؿ مف أعظـ الفرائض التي افترضيا ا 

في أغمب خطاباتو  (عميو السالم)عمى عباده كالةن كانكا أك رعية ، كمثؿ ىذا األمر ذكره اإلماـ 

َفِريَضًة َفَرَضَيا اُ ُسبَحاَنُو ِلُكلٍّي . َحقُّ الَواِلي َعَمى الرَِّعيَِّة َوَحقُّ الرَِّعيَِّة َعَمى الَواِلي )): قائبلن 

، َفِإَذا َأدَِّت الرَِّعيَّة إَلى الَواِلي َحقَُّو ، َوَأدَّى الَواِلي إَليَيا َحقََّيا ، َعزَّ الَحقُّ ، ...َعَمى ُكلٍّي ،

، التي مف أجميا يجب التضامف ، كتأدية كؿ طرؼ ما لو كما عميو ( )((َوَقاَمت َمَناِىُج الدِّينِ 

، (فريضة فرضيا ا سبحانو لكٍؿ عمى كؿ)بكصفو أمر مفركض كال نزاع فيو أكضحتو عبارة

 .      بمعنى أفَّ الحقكؽ فرض لكؿ كاٍؿ عمى كؿ الرعيَّة ، كلكؿ فرد مف الرعيَّة عمى الكالي 

تجاه الرعيَّة كمكقؼ الرعيَّة تجاىو  (عميو السالم)مكقؼ اإلماـ-المقابمة بيف المكقفيف      - 

أعطت معنىن كاضحان لمتضامف الكجكبي ؛ إذ إفَّ تقديـ النصيحة - في الحقكؽ كالكاجبات

 لمرعيَّة مف الحاكـ يكجب تضامف الرعيَّة كالكفاء ببيعتيـ لو ، كتكفير الحاجات البلزمة ليـ

رشادىـ إلى جادة   يقتضي تضامنيـ بالنصح في مكاالتو في مشيده كمغيبو ، كتعميميـ كا 

زالة الجيؿ عنيـ يستدعي اإلجابة لو حيف يدعكىـ ، كمف ثـ تأديبيـ ؛ أم معاقبتيـ  الحؽ كا 

عمى عصيانيـ بعد تقديـ النصح كاإلرشاد ليـ ، كىذا مؤداه الطاعة لو حيف يأمرىـ ، فيذا 

يفضي إلى كجكب ))التعاكف بيف الراعي كالرعيَّة في تأدية ما ليـ عميو كما لو عمييـ 

 كتستقيـ ، كبخبلفو يككف مدعاة ()((التضامف بيف أفراد النكع اإلنساني حتى تتـ بو حياتيـ

ىذا األمر في  (عميو السالم)لسيادة الظمـ كسمب الحقكؽ  كاإلفساد في الديف ، كقد ذكر اإلماـ

َذا َغَمَبِت الرَِّعيَُّة َواِلَيَيا ، َأو َأجَحَف الَواِلي ِبرِِعيَِّتِو ، اخَتَمَفت ُىَناِلَك )): مكضع آخر قائبلن  وا 
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 ؛ لذا جاء ىذا الخطاب ()..((.الَكِمَمُة ، َوَظَيَرت َمَعاِلُم الَجوِر ، َوَكُثَر اإلدَغاُل ِفي الدِّينِ 

خطابان عامان ؛ لعمراف البشر كىدايتيـ ؛ كتحفيز عقكليـ نحك ضركرة التضامف فيما بيف 

الجماعة أنفسيـ ، كفيما بينيـ كبيف قائد الجماعة بغية تحقيؽ اليدؼ الكاحد ، كىذه الحقكؽ 

المتبادلة بيف الجماعة ككالييا إنَّما ىي فريضة مف أعظـ الفرائض التي أفترضيا ا تعالى 

كىك ما يدعك إلى بناء مجتمع مؤمف متضامف تجمعو عناصر خطّْيَّة متجانسة تمثمت 

بالحقكؽ كالكاجبات ، كاجتماع ىذه األلفاظ خطّْيَّان كتراتبيا كتضامنيا بشكؿ إلزامي بدءان بالنداء  

ثـ التفصيؿ في حؽ الكالي كالُمتكلَّى ؛ لتنقؿ لنا حقيقة مف الحقائؽ الكاقعية في ىذا الككف 

 .التي حدثت كال زالت تحدث حتى يكمنا ىذا

 

 

 :التضامن االجتماعي -3    

     كىك نكع مف أنكاع التضامف الذم اتفؽ عميو أعضاء المجتمع الكاحد عمى تقسيـ العمؿ 

كتأدية كؿ فرد خدمة لمطرؼ اآلخر سكاء أكاف ىذا األداء بعممو أـ ال ، كمف ثـ يحقؽ 

تضامنان بيف فئات المجتمع الكاحد كافة عمى اختبلؼ طبقاتيـ ، كتضامف الزارع كالحداد ، 

الخ ، كفي ىذا دعكة إلى التكاتؼ كاالتحاد بيف األفراد ؛ إذ إفَّ ... كتضامف التاجر كالبنَّاء

األشخاص الذيف التزمكا أف يؤدكا فرضا كاحدان أشبو شيء بالبنياف المرصكص يشد بعض ))
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 ، كىك المعنى () ، أك يأتي بمعنى التكافؿ االجتماعي ؛ أم أحدىما يكفؿ اآلخر()((بعضا

ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن  ﴿:نفسو الذم أشار إليو الكتاب كالسنة النبكية ، قاؿ تعالى 

 (صمى ا عميو وآلو وسمم)، كقاؿ النبي[ 10: الحجرات ]﴾َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْرَحُمونَ 

، كىك المعنى نفسو الذم أشار إليو الشاعر ( )((المؤمف لممؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضا)):

 : أبك العبلء المعرم لبياف ىذا المعنى مف التضامف ، فقاؿ

ن َلم َيشِعُروا َخَدمُ   ()والنَّاُس بالنَّاِس من حضر وبادية      َبعٌض ِلَبعٍض وا 

كاألخبلؽ ، كالعرؼ  (األنا)     كالحاكـ في ىذا النكع مف التضامف ، المصمحة ، كالضمير

المتضامناف ىما المذاف يككف لفعؿ أحدىما أك شعكره تأثير في اآلخر ))االجتماعي ، فػ

 ، أك المكاساة فيما بينيـ ، كال ()((كالتعاطؼ فيك عبارة عف شعكر المرء ما يشعر بو أخكه

تككف ىذه إال بالمعاشرة الحسنة كمرافقة اآلخريف في سرائيـ كضرائيـ ، كىذا ما نبَّو عميو 

َخاِلُطوا )):  عمى حسف معاشرة الناس كمعاممتيـ بالحسنى ، حيف قاؿ (عميو السالم)اإلماـ

ن ِعشُتم َحنُّوا ِإَليُكم  .()((النَّاَس ُمَخاَلَطًة ، ِإن ُمتُّم َمَعَيا َبُكوا َعَميُكم ، َواِ 
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مكضكع النص كىي المخالطة كحسف المعاشرة ، المبنية عمى :       النص يقـك عمى ثبلثية 

المحبة الصادقة ، كالكسيمة كالرمز الرابط  لممكضكع ىك البكاء كالحنيف ، كىذه الكسيمة تنفي 

المخالطة المبنية عمى النفاؽ كالرياء كالزيؼ ، فبل تكجد فييا ىذه العبلمة اإلشارية ، كقد أشار 

نَّ َكِثيرًا ِمَن اْلُخَمَطاِء َلَيْبِغي َبْعُضُيْم َعَمى ﴿:الكتاب العزيز ليذا النكع مف الخمطاء ، قاؿ تعالى َواِ 

اِلَحاتِ  ، كصاحب الرمز أك العبلمة ىـ الناس  [ 24: ص ]﴾َبْعٍض ِإالَّ الَِّذيَن َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 .ممف أمر المتكمـ بمخالطتيـ بالحسنى كمداراتيـ

إفَّ النص يحيمنا مف التعبير المساني إلى التعبير غير المساني عف طريؽ العبلمة 

 :، التي بدكرىا ُتعِمُمنا أفَّ في النص نكعيف مف الفقد أك الفراؽ  (الحنيف)ك (البكاء )اإلشارية 

الفراؽ الكمي الذم ال رجعة فيو كىك المكت ، فيك مدعاة لميأس كالتشاـؤ كالعزلة ؛ كلذا     -

اقترف معو البكاء الذم يرمز إلى مممح مف مبلمح اإلببلغ عف صدؽ ىذه المخالطة كتماميا 

؛ أم إف كانت خاتمتكـ  (إف متـ معيا)كمنتياىا بداللة المعية أك المصاحبة التي عبَّر عنيا بػ

كنياية أمركـ قد أغمقت بالحسنى مع الناس ، التي آلت فيما بعد إلى الذكر الطيب بككا عميكـ 

لقطع رجاء عكدتكـ ، فيصكرىا منشئ النص تصكيران دقيقان ؛ ليكشؼ لنا مدل عمقيا كتأثيرىا 

 التي ()((إشارة لعمؽ التأثير كصدؽ المشاعر))في الخبلئؽ ؛ ذلؾ أفَّ البكاء يمثؿ عبلمة أك

 .ال يمكف حصرىا في لغة معينة أك فئة محددة 

الفراؽ الجزئي الذم فيو بذرة أمؿ في الرجكع كىك العيش أك الحياة ؛ كلذا ُقرف بالحنيف     -

ف عشتـ حنكا إليكـ)كالتكؽ كالميفة ، كالمعبَّر عنيا بػ ، كما أنَّو لـ يقرف معو معنى  (كا 
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المصاحبة ؛ بسبب أفَّ المخالطة لمناس بالحسنى مبلزمة لمعيش كالحياة فمـ تحتج إلى اقترانيا 

  .(مع)بػ

أم عدـ اختصاص المخالطة بطائفة معينة مف الناس -      في النص داللة عمى العمكـ

مستكحاة مف التعبيرات المسانية المتمثمة - الخ.. دكف أخرل أك ديانة ، أك عصر مف العصكر

كضمائر الخطاب المقترنة بميـ  (خالطوا ، بكوا ، حنوا)في  (واو الجماعة)ك (الناس)بػ

، كالتعبيرات غير المسانية كىي  (عميكم ، إليكم)كالكاؼ في (متم ، عشتم)الجمع، التاء في 

ف كردت ألفاظا في النص ، إال إفَّ  (الحنيف)ك (البكاء)العبلمات اإلشارية المتمثمة بػ ، فيي كا 

كركدىا كاف تعبيران لفظيان لعبلمات ظيرت في الكاقع دالة عمى ىذه األلفاظ كالدمكع كالحزف 

كاأللـ ، العبلمات المعّبرة عف لفظة البكاء كالحنيف ، فيذه العبلمات ال تختص بمغة معينة 

نما تنفذ إلى لغات العالـ كافة بكصفيا تعبيران إشاريان متعدد األشكاؿ كيدخؿ في صمب )) كا 

، كبيذا يمحظ االنسجاـ بيف المغة كالككف ؛ ألفَّ التعبيرات غير ( )((العبلقة بيف الداؿ كالمدلكؿ

المسانية تشكؿ مظيران مف المظاىر الككنية التي تعبّْر عف معاني ذىنية يفيـ التعبير المساني 

عف طريقيا كتستغني عنو لتحقيؽ اليدؼ المقصكد ، فضبلن عف التتابع الخطّْي في مكنكنات 

 .  النص

 :تضامن التشابو واالتحاد-4   

    ىذا النكع مف التضامف مبني عمى أفَّ لكؿ فعؿ رد فعؿ مشترؾ طكعي سكاءن كاف ىذا 

يعد نتيجة أك رد  (كاستنكارىـ لمجريمة مثبلن )الفعؿ مستيجنان أك مستحسنان بيف أفراد المجتمع 

                                                           

.7:المصدر نفسو (  
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 ، كمف الممكف القكؿ إفَّ تضامف التشابو ()فعؿ ضركرم إليماف اإلنساف بالمثؿ األعمى

كاالتحاد يعني اتفاؽ أفراد المجتمع عمى استنكار الفعؿ القبيح ؛ إليمانيـ بالمثؿ كالقيـ 

 .   كىك يقترب كثيران مف مفيكـ الفطرة التي فطر الناس عمييا .. الرفيعة

     إفَّ ىذا النكع مف التضامف يمكف القكؿ عنو إنَّو تضامف طكعي اجتماعي ، فيك طكعي 

مف جية ارتباطو بالفطرة ؛ ألفَّ أصناؼ البشر يتشابيكف طكعان ، كيتحدكف في ضكء انتمائيـ 

جميعان إلى فطرتيـ األكلى ، تمؾ البداية السميمة التي تنتمي إلى الفضيمة كالقيـ العميا مف 

جية، كىك اجتماعي الرتباطو بالسمكؾ اإلنساني كالحكـ عميو مف حيث صحتو كعدمو ، أك 

 .مف حيث ككنو سمككان مرغكبان أك ممقكتان ، مف جية أخرل 

       إفَّ اليدؼ السامي الذم يسعى إليو اإلنساف ، ىك التكامؿ في السمكؾ الذم يصؿ 

بالذات اإلنسانية إلى المثؿ األعمى ، فالمتّػػػقي يرجع إلى فطرتو األكلى برياضة نفسية عف 

حينما  (عميو السالم)طريؽ تركيض النفس عمى السمكؾ الصحيح ، كىذا ما عبَّر عنو اإلماـ

َقد أَلَزَم َنفَسُو )): ذكر الصفات التي يصدؽ كصؼ مف اتصؼ بيا بعنكاف المتقي ، قاؿ 

الَعدَل ، َفَكاَن َأوُل َعدِلِو َنفيُّ الَيَوى َعن َنفِسِو ، َيِصُف الَحقَّ َوَيعَمُل ِبِو ، اَل َيَدُع ِلمَخيِر 

َمامُو ، َيِحلُّ  َغاَيًة ِإاَل َأمََّيا ، َواَل ِمَظنًَّة ِإالَّ َقَصَدَىا ، َأمَكَن الِكتَاَب ِمن ِزَماِمِو َفُيَو َقاِئُدُه َواِ 

 .()((َحيُث َحلَّ ثُُقُمُو ، َوَينِزُل َحيُث َكاَن َمنِزُلوُ 

       في النص أمارات عمى التتابع الخطّْي التعاقبي ، كىك تكالي صفات الترقي في التقكل 

كاتحادىا كصكالن إلى السمكؾ الصحيح الذم يكصؿ المتقي إلى التكامؿ الذم يريده ا تعالى 
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ألكـر مخمكؽ عمى كجو البسيطة كىك اإلنساف ، كالمتفؽ عميو مف قبؿ أفراد المجتمع ، كمف 

 : ىذه األمارات 

الداؿ عمى تحقؽ كثبكت الكصؼ ليذه الفئة مف الناس  (قد)تصدير النص بالحرؼ      -

؛  (َقد أَلَزَم َنفَسُو الَعدلَ )الداؿ عمى معنى اإللزاـ كالثبات في  (ألـز)كاستعماؿ الفعؿ الماضي 

ألنَّو يدؿ عمى حدكث الفعؿ في زمف مضى كانقضى ، ففيو معنى العكدة إلى الجذكر كالتفاتة 

إلى نقطة الشركع األكلى كىي الفطرة التي ينطمؽ منيا اإلنساف كمف ىناؾ يبدأ صكغ حياتو، 

فالفطرة ىي نقطة االنطبلؽ لئلنساف مف حيث االنتماء إلى عالـ القيـ كالفضيمة ، كاستعمؿ 

الذم ىك مَمَكة  (العدل)مف ألفاظ التككيد المعنكم لتؤكد معنى الكصؼ ، كمصداقو  (نفسو)

كىي الحكمة كالعفة كالشجاعة ، التي طالما العارفكف ركَّضكا : نشأت مف الممكات الثبلث

أنفسيـ عمييا بالعبادة حتى يحصمكا عمييا ؛ ألنَّو ال يمكف الحصكؿ عمى ىذه الممكات إال 

فَّ أكلو كبح . ؛ ألفَّ العدؿ بمثابة الميزاف بيف ىذه الممكات كعدميا ( )بإلزاـ أنفسيـ العدؿ كا 

الشيكة عف نفس المتقي العارؼ السالؾ الطريؽ إلى ا تعالى ؛ ألفَّ اكتماؿ نفس المتقي يبدأ 

، التي كثيران ما تؤكد الشريعة عمى ىذه األمكر ، كمنيا يتضامف  (َنفيُّ الَيَوى َعن َنفِسوِ )بػ

أفراد النكع اإلنساني بفطرتيـ عمى اتحادىـ كتشابييـ في الحكـ عمى ىذه النفس بحسف 

 .سمككيا كصحتو ، فضبلن عف رضكاف ا تعالى عمييا ؛ لككنيا اتبعت الحؽ كعممت بو

ذكر الغاية التي ىي بمعنى أقصى الشيء أك نيايتو أك آخره في أسمكب القصر       - 

بأف جعؿ لمخير أك الحؽ بداية  (اَل َيَدُع ِلمَخيِر َغاَيًة ِإاَل َأمََّيا)الداؿ عمى التخصيص متمثبل بػ

كجزئيات متتالية ، كىذا ينسجـ مع التتابع الخطّْي الككني كالنصي ؛ ألفَّ النياية تقتضي 
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كجكد بداية كجزئيات مكممة كصكالن إلى أقصاىا ثـ تقدميا ، تمامان كما ىك حاؿ اإلماـ 

َواَل ِمَظنًَّة ِإالَّ )كالمأمكميف في الصبلة ، بأف جعؿ نفسو إمامان ألقصى غايات الخير كالحؽ ، 

، القصد أعـ يشمؿ الحس كغيره ، كالمظنة قد يراد بيا المكضع أك المحؿ الذم يحؿ  (َقَصَدَىا

 .   فيو الخير، كقد يراد بيا المعنى الذىني كىك السعي إلى الخير فعبل أك قكال

تفيداف أفَّ  ( َيِحلُّ َحيُث َحلَّ ثُُقُمُو ، َوَينِزُل َحيُث َكاَن َمنِزُلوُ )الحمكؿ كالنزكؿ في قكلو      - 

كؿ إنساف في ىذه الدنيا كال سيما العارؼ أك مف صدؽ عميو عنكاف المتقي في رحمة ، أك أفَّ 

الحياة عبارة عف سفر، كعمى العاقؿ أف يتزكد لرحمتو أك سفره ، كي يصؿ إلى نياية الطريؽ 

بيسر كأماف ، كخير الزاد التقكل ، كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا المعنى ، قاؿ 

ُدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى﴿:تعالى ، فاألفعاؿ الكبلمية الحاممة لئلشاريات  [197: البقرة ]﴾َوَتَزوَّ

شاريات كتراكيب تكمئ إلى العبلقة الرصينة بيف  المتمثمة بالضمير المستتر، ىي ألفاظ كا 

المتقي كربو ، كما تشير إلى سريانية الحمكؿ المتعمقة بالزماف كالمكاف ككينكنة النزكؿ المتعمقة 

الذم قد يككف لممكاف كقد يككف لمزماف  (حيث)بالكجكد المكاني ، كىذا يفيـ مف الظرؼ

، فالقرآف معنيّّ باليداية التي ال يحدىا  (كاف)بحسب ما يرد بعده ، كيفيـ مف الفعؿ الماضي 

زماف كال مكاف ؛ إذ إفَّ السمكؾ الصحيح المتفؽ عميو مف لدف أفراد المجتمع بحسب الفطرة 

المكدعة لدييـ يبقى صحيحان غير خاضع لمتغير المكضعي كاآلني ، ككذا الحاؿ في تضامف 

المجتمع كاتحادىـ الفطرم في استنكار السمكؾ غير الصحيح عف طريؽ معرفة الصفات 

 في بياف صفات الجاىؿ (عميو السالم)المؤدية ليذا الحكـ كاستيجانيا ، مف ذلؾ ما ذكره اإلماـ

الفاسؽ ، كىك الصنؼ المقابؿ لمصنؼ األكؿ ؛ ألفَّ صدؽ العنكاف مبنيّّ عمى صدؽ تحقؽ 

َوآَخُر َقد َتَسمَّى َعاِلمًا َوَليَس ِبِو، َفاقتَبَس َجَياِئَل ِمن ُجيَّاٍل ، َوَأَضاِليَل )):جزئياتو فيو ، فقاؿ
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ٍل ، وَرُة ...، َقد َحَمَل الِكتَاَب َعَمى آرَاِئِو ، َوَعَطَف الَحقَّ َعَمى َأىَواِئِو ،...ِمن ُضالَّ ، َفالصُّ

ُصوَرُة ِإنَساٍن ، َوالَقمُب َقمُب َحيَواٍن ، اَل َيعِرُف َباَب الُيَدى َفَيتَِّبَعُو ، َواَل َباَب الَعَمى َفَيُصدَّ 

  .()((َعنُو ، َوَذِلَك َميُت اأَلحَياءِ 

اقتضت ليذا  (آخر)      بداية النص أعطت معنى الخطّْيَّة التزامنية التراتبية ، فمفظة 

الصنؼ كجكد ضّده المتزامف معو ، كما شكَّمت ىذه المفظة محكر النص الذم ركَّز عمى 

الصفات التي تضامف أفراد المجتمع عمى استنكارىا بحكـ فطرتيـ لمف صدقت عميو ىذه 

الدالة عمى الثبات لدخكليا عمى الفعؿ  (قد)النعكت المتمثمة باالدعاء الكاذب الذم دلت عميو 

الدالة عمى االتخاذ ؛ أم اتخذ أك نسب صفة العمـ لو ( تفعَّؿ)عمى صيغة  (تسمَّى)الماضي 

َفاقتَبَس )في  (اقتبس)كالفعؿ  (وليس بو )كىي منفية عنو ، كالذم يؤكد نفييا أسمكب النفي 

لٍ  الذم يعني أنَّو استمد جيمو المطبؽ مف الجيمة ؛  (َجَياِئَل ِمن ُجيَّاٍل ، َوَأَضاِليَل ِمن ُضالَّ

تعني تكالي الجيؿ عميو جيؿ بعد جيؿ ، كفي ىذا  (جيائل ، أضاليل)ألفَّ صيغة الجمع 

إيماءة إلى التعاقب الخطّْي في اكتساب الجيؿ كالضبلؿ ، الذم يعد مف لكازمو كتعممو كأخذه 

مف جاىؿ مضؿ ، كليؤكد صدؽ عنكاف الفاسؽ عميو أنَّو أكصد مغاليؽ قمبو عف القرآف 

،  (َقد َحَمَل الِكتَاَب َعَمى آرَاِئِو ، َوَعَطَف الَحقَّ َعَمى َأىَواِئوِ )كاالستنارة بنكر ىديو ؛ إذ إنَّو

كيبدك أفَّ كركد حمؿ الكتاب مع الرأم كالعطؼ مع اليكل تعّد عممية انعكاسية ؛ ألفَّ الرأم 

مكطنو العقؿ كىذا األخير ىك مف يفسر األمكر كيحمميا عمى الحسف كالقبح ، كالعطؼ مف 

تباع  العاطفة كىك الميؿ كالرغبة كمركزه القمب الذم يميؿ بالجاىؿ المنافؽ إلى الشيكات كا 

اليكل ؛ أم تطكيع القرآف لما يفكر كيرتأم ، كيحكّْـ ىكاه عمى اليدل ، كفي ىذا األمر حمكؿ 
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َوَلِو اتََّبَع اْلَحقُّ َأْىَواَءُىْم ﴿:الفساد في البر كالبحر، كقد أشار القرآف إلى ذلؾ ، قاؿ تعالى 

وَرُة ُصوَرُة ِإنَساٍن ، )، كقكلو [ 71:المؤمنون]﴾َواُت َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِينَّ اَلَفَسَدِت السَّمَ  َفالصُّ

 :إشارة إلى صكرتيف متعاكستيف ىما  (َوالَقمُب َقمُب َحيَوانٍ 

صكرة شكمية ظاىرية يتفؽ فييا مع جميع أفراد بني نكعو كال سيما العارؼ ، الضد       -

 .المتزامف معو في الكجكد كالمختمؼ عنو في الجكىر 

صكرة كاقعية باطنية يظيرىا السمكؾ الذم ينـ عف عقؿ بييمي كقمب غير صالح       -

لتقبؿ العمـك كالمعارؼ لميمو كانحرافو إلى الشيكات كىذا ما يؤكده الكتاب العزيز، قاؿ 

َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّموا التَّْورَاَة ثُمَّ َلْم َيْحِمُموَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفارًا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن ﴿:تعالى

، كىي الصكرة التي يتضامف [ 5:الجمعة]﴾َكذَُّبوا ِبَ َياِت المَِّو َوالمَُّو اَل َيْيِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

 .المجتمع كيتحد في الحكـ عمى قبحيا بحكـ الفطرة المكدعة لدل أفراده 

      إفَّ إتباع الشيء كالصدَّ عنو يتأتى عف معرفة ، كىذا يعني أنَّيما معمكالف مسبباف  

فيتبعو ، فيصدَّ )في  (الفاء)لممعرفة التي ىي عمة أك سبب اإلتباع أك الصّد عف الشيء ك

( ال يعرف)دالة عمى السببية ، فإذا نفي المسبّْب انتفى المسبَّب ؛ كلذا لـ يكرر عبارة  (عنو

ألفَّ مفتاح كبل البابيف ؛  ( اَل َيعِرُف َباَب الُيَدى َفَيتَِّبَعُو ، َواَل َباَب الَعَمى َفَيُصدَّ َعنوُ )في قكلو 

َوَذِلَك َميُت )كغمقيما ال يككف إال عف معرفة كقصد ، فإذا نفيت عنو المعرفة أشير إليو بػ

؛ أم ميت الجانحة ، حي الجارحة ، أك يراد بالميت ىك الجاىؿ المطبؽ ، فإذا  (اأَلحَياءِ 

ىيمنت عميو الشيكة صار ميتنا في صكرة الحي ؛ ألفَّ حياة العاقؿ إنَّما تستكمؿ بالفضائؿ 
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بمثابة الحكـ  (ذلك)، فكاف اسـ اإلشارة ( )التي ىي سبب السعادة الحقيقية لممؤمف الحؽ

 .المتضامف عميو أفراد المجتمع ليذه الفئة المتصفة بيذه األكصاؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 عالقة التكامل

 :  مدخل •     
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     بيف الخمؽ كالبناء عبلقة تكامؿ ، كالتكامؿ ىك عبلقة تصاعدية متتالية يراعى فييا 

كصؿ األشياء بعضيا ببعض ؛ ألفَّ الشيء سكاء كاف أحادينا أـ ثنائينا أـ مجمكعة أطراؼ 

البد مف أف يتألؼ مف محاكر متنكعة تحتاج إلى ترابطيا بشكؿ تصاعدم لجعميا كبلن كاحدنا 

ا كمؤتمفنا  ، كىذا يعني أفَّ ىناؾ اتصاالن بيف مراتب الشيء القبمية كالبعدية ()متكامبلن كاضحن

نَّما قمنا صعكدنا ؛ ألفَّ العكس يعني التبدد كاالنحبلؿ ، كمف ثـ  صعكدنا إلى مرتبة التكامؿ ، كا 

الغمكض كعدـ اإلدراؾ ؛ لككف الخمؽ عالمان افتراضيان غير منظكر كال مدرؾ مف البشر، 

كالبناء عالـ كاقعي معقكؿ كمنظكر إليو بكسيمة أك بدكنيا ، كالكاقع المرئي ىك نتيجة ليذا 

االفتراض غير المرئي ، ككبل العالميف في حركة تطكرية مستمرة سعينا كراء الكماؿ ، كالتكامؿ 

 :قد يككف ذاتينا  كغيره ، كالذاتي عمى نكعيف 

فردم متنامي كالبذرة تتطكر شيئان فشيئان حتى تصؿ إلى أكمؿ مرتبة مف النضج ، - 1       

ف المجرات الككنية ، أك األجراـ السماكية عمى كفؽ القكانيف  أك كاألجنة في األرحاـ ، أك تككُّ

 . المكدعة فييا مف عند ا تعالى ()الذكية

فردم سمككي معرفي كتعمـ الكتابة أك تركيض النفس كتطكيعيا لصالح العمؿ أك - 2      

 .طالحو ، كفي ىذا المعنى إشارة إلى التكامؿ العقمي  كاإلنجازم 

       أك قد يككف التكامؿ جمعينا ؛ أم متعدد األطراؼ كلكف كؿ طرؼ يككف مكمبلن لمطرؼ 

اآلخر كىك يقترب بذلؾ مف معنى التضامف ؛ ألفَّ الحياة التكاممية ال تقكـ عمى عنصر كاحد، 
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بؿ تقـك عمى كؿ العناصر مجتمعة بغية الكصكؿ إلى اليدؼ األسمى كاألكمؿ لممجتمع 

بعامة، كلكؿ فرد عمى كجو الخصكص ، ككؿ ىذه األنكاع ال تخرج عف إطار المشيئة 

 . اإلليية

       كمما ال محيص مف التمميح إليو أفَّ ىذه العبلقة شاعت في نيج الببلغة بشكؿ 

ممحكظ ؛ إذ كرد في النص العمكم التكامؿ الذاتي المتنامي كالمتمثؿ بخمؽ اإلنساف ؛ لككنو 

ر ليذا المخمكؽ المكرَّـ مف عند ا تعالى،  المحكر األساس في ىذا الككف ، ككؿ ما فيو مسخَّ

و اإلماـ ()فيك الككف المصغَّر ، كالككف إنساف كبير  خطابو إليو (عميو السالم) ؛ لذا كجَّ

أيَُّيا الَمخُموُق السَِّويُّ ، َوالُمنَشُأ الَمرِعيُّ ِفي ُظُمَماِت اأَلرَحاِم َوُمَضاَعَفاِت اأَلستَاِر ؛  )):بقكلو

ُبدِئَت ِمن ُساَلَلٍة ِمن ِطيٍن ، َوُوِضعَت ِفي َقرَاٍر َمِكيٍن ِإَلى َقَدٍر َمعُموٍم ، َوَأَجٍل َمقُسوٍم ، َتُموُر 

اَل َتِحيُر ُدَعاًء ، َواَل َتسَمُع ِنَداًء ، ُثمَّ ُأخِرجَت ِمن َمَقرَِّك ِإَلى َداِر َلم : ِفي َبطِن ُأمَُّك َجِنينًا 

َتشَيدَىا ، َوَلم َتعِرف ُسُبَل َمَناِفِعَيا ، َفَمن َىَداَك اِلجِترَاِر الِغَذاِء ِمن َثديِّ أُّمَِّك ، َوَعرََّفَك ِعنَد 

رَاَدِتكَ   .( )((!الَحاَجِة َموَاِضَع َطَمِبَك َواِ 

     جاء الخطاب لبياف مراحؿ الترقي لخمؽ اإلنساف مع تنبييو عمى كجكد خالقو ؛ ألفَّ 

التصكير البنائي المرحمي ليذا المخمكؽ ، الذم يتكامؿ شيئان فشيئان بشكؿ تصاعدم ال يصدر 

أيَُّيا )إال مف صانع حكيـ عميـ ، كالمبلحظ عمى النص أفَّ المتكمـ ابتدأ بأسمكب النداء

عميو )المحذكؼ الياء لئليجاز كاالختصار كلتبلحؽ الكبلـ ؛ ألفَّ اإلماـ (الَمخُموُق السَِّويُّ 

 في معرض بياف صفات الخالؽ ، فنبَّو المخمكؽ الذم ىك مف صنع ىذا الخالؽ الذم (السالم
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ر لو ما في السمكات كاألرض ، كطمب مف مبلئكتو  صكَّره فأحسف تصكيره كرعاه ، كسخَّ

كالمردفة بالتركيب  (أيُّيا)السجكد تكريمان لو كتعظيمان لخالقو ، فأداة النداء المقترنة بياء التنبيو 

دلت ىنا عمى التكريـ كالتبجيؿ ليذا المخمكؽ ؛ انطبلقان مف قكلو  (الَمخُموُق السَِّويُّ )الخبرم

ْنَساَن ِفي َأْحَسِن َتْقِويمٍ ﴿:تعالى الَِّذي َخَمَقَك َفَسوَّاَك ﴿:، كقكلو تعالى [ 4: التين] ﴾َلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ

ا [7:االنفطار ]﴾َفَعَدَلكَ  الذم .  ، ثـ ىذا التكريـ ما جاء إال لككنو خمقنا متكامبلن شكبلن كركحن

المتاف تمثبلف   (السكم ، المرعي)دؿ عمى ىذا البناء التكاممي المادم لئلنساف لفظتاف ىما 

محكر النص ؛ ألنَّيما تجسداف العبلقة التكاممية بيف الخمؽ كالبناء ؛ ألفَّ السَّكم ال تطمؽ إال 

عمى الشيء التاـ المتكامؿ ، كىذا المعنى يتجسد في البناء ، الذم البد مف أف تككف لو بداية 

لخمقو أك نشأتو التي قدميا المتكمـ تفصيبلن في النص فيما بعد ، كالمرعي بأف ىيأ لو كؿ 

ر لو ما في الككف ليعينو عمى تحقؽ العبكدية التي مف أجميا خمؽ   .السبؿ كسخَّ

     بعد أف بيَّف البناء الكمي لئلنساف بالعبارة المجممة المذككرة أعبله ، شرع في تفصيبلت 

ُبِدئَت، )ذلؾ البناء ككيفية خمقو كبداية نشأتو ، فاألفعاؿ الماضكية المبنية لممفعكؿ كالمتمثمة بػ

دلت عمى بدء التككيف كالبناء الداخمي لئلنساف كما يجرم عميو مف تطكرات  (ُوِضعتَ 

، الذم مثمتو شبو  (عميو السالم)كتحكالت ذاتية تكاممية ، كفي ىذا إشارة إلى الخمؽ األكؿ آلدـ 

التي جاءت كصفنا لو ، كالخمؽ الثاني لذريتو المعبرة عنو شبو  (ِمن ُساَلَلٍة ِمن ِطينٍ )الجممة 

، ()المقيَّدة بالكصؼ المذككر، كلكال ىذا القيد المتنع عمكؽ النطفة فيو (ِفي َقرَاٍر َمِكينٍ )الجممة

ْنَساَن ِمْن ُساَلَلٍة ِمْن ِطيٍن ﴿: كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذا األمر ، قاؿ تعالى  َوَلَقْد َخَمْقَنا اإلِْ
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ثم )بعد ذلؾ ذكر المتكمـ الجممة [ 13-12:المؤمنون ]﴾ ثُمَّ َجَعْمَناُه ُنْطَفًة ِفي َقرَاٍر َمِكينٍ •

 : التي أفادت أمكرنا عدة منيا  (ُأخِرجتَ 

أفادت التراتبية الزمنية في مراحؿ التككيف ؛ أم أفَّ ىناؾ فسحة مف الزمف بيف  (ثم      - )

 .العمكؽ في رحـ األـ كبيف الخركج منو

ُثمَّ ُأخِرجَت ِمن َمَقرَِّك ِإَلى َداِر َلم َتشَيدَىا ، )المبني لممفعكؿ في  (أخرجت)الفعؿ       - 

يفيـ منو بالنظر إلى دخكلو في السياؽ كخركجو منو ، أفَّ ىناؾ  (َوَلم َتعِرف ُسُبَل َمَناِفَعَيا

فيما إذا كاف الخركج ينسجـ مع السياؽ ؛ أم ( )الخروج االتصالي: معنييف لمخركج ، أحدىما 

الخركج مف المقر الذم ىك الرحـ المعبَّر عنو بظممات األستار إلى دار لـ يشيدىا كيريد بيا 

فضاء الدنيا ، بكصفو أفَّ الركح كالجسد في حالة اتصاؿ تكاممي حيكم ، كحينما يخرج إلى 

الدنيا مف ظممات الرحـ أيضا سيمارس عممية االتصاؿ مع اآلخر ، التي تقترب مف مفيـك 

التكامؿ المبني عمى الترابط كالتماسؾ بيف األطراؼ بغية الكصكؿ إلى بناء مجتمع متكامؿ 

 .كؿ فرد فيو يككف مكمبلن لآلخر 

 فيما إذا اقتطعنا الفعؿ كما تعّمؽ بو مف النص؛ ()الخروج االنفصالي كالمعنى اآلخر 

المتيف أفادتا العمـك ، كىذا يعني خركجو مف عالـ الدنيا المقر  (مقرك ، دار)إلطبلؽ المفظتيف

 المؤقت إلى العالـ األخركم الدائـ ؛ ألفَّ اآلخرة أيضا دار لـ يشيدىا كلـ يعرؼ 
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نما سمي انفصالي ؛ ألفَّ الركح تنفصؿ عف الجسد فيصبح العالـ الثاني  سبؿ منافعيا ، كا 

، الذم طالما كّطد  (الفرد)عالـ األركاح ، كما ينفصؿ الفرد عف المجتمع أك عف اآلخر 

 . العبلئؽ معو في العالـ الدنيكم 

ُثمَّ ُأخِرجَت ِمن َمَقرَِّك ِإَلى َداِر َلم )      كلكف ىذا المعنى فيما لك أخرجنا الفقرة مف النص 

نسيج مف الكممات )) كىك معنى بعيد ؛ ألفَّ النص  (َتشَيدَىا ، َوَلم َتعِرف ُسُبَل َمَناِفِعيا

 ، ما يعني أفَّ الترابط النصي قائـ عمى أساس تمؾ العبلقات ()((يترابط بعضيا ببعض

 . الضمنية بيف مككناتو المفظية 

َفَمن َىَداَك اِلجِترَاِر )      ثـ ينيي النص بصكرة تنبيو أخرل عف طريؽ أسمكب االستفياـ 

رَاَدِتكَ  ؛ ليؤكد حقيقة كجكدية  (الِغَذاِء ِمن َثديِّ أُّمَِّك ، َوَعرََّفَك ِعنَد الَحاَجِة َموَاِضَع َطَمِبَك َواِ 

تثبت أفَّ كؿ ما يجرم في الككف مف حركات كسكنات كراءىا قكة خفية تتحكـ بيا ، بما فييا 

الرضيع الذم أكدعو ا تعالى ىذه الغريزة كالمعرفة بحاجاتو بحكـ الفطرة ، كىي مف نعمو 

سبحانو عمى عبده التي نبَّو عمييا بيذا األسمكب االستفيامي التقريرم ؛ ليقرَّ بأفَّ ليذا النظاـ 

، كأفعالو معممة ( )((ال شيء يشبيو مف الكائنات ، كال ىك يشبييا في شيء))الككني صانعنا 

بالغايات ، كىك الذم بيده ممككت كؿ شيء كاليو المناب ، كقد ذكر الكتاب العزيز ىذا 

َلْيِو ُتْرَجُعونَ ﴿: المعنى ، في قكلو تعالى ؛  [83:يس  ]﴾َفُسْبَحاَن الَِّذي ِبَيِدِه َمَمُكوُت ُكلِّ َشْيٍء َواِ 

أم إليو الرجعى فيحاسب ىذا المخمكؽ المكصكؼ بالسكم المتكامؿ عمى كؿ صغيرة ككبيرة 

عمميا في الدار التي شيدىا بعد أف كاف في مقّره كلـ يعرؼ سبميا النافعة كالضارة ؛ لذا 
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فاإلنساف الذم يممؾ عقبلن كامبلن عميو بمراجعة نفسو بيف الحيف كالحيف ؛ ألفَّ فييا الربح 

النكع الثاني مف التكامؿ -كالفكز بالجناف ، كىذه المحاسبة تنـ عف التكامؿ السمككي المعرفي

 (عميو السالم)الذم ال يكاد نص في نيج الببلغة يخمك منو ، مف ذلؾ ما ذكره اإلماـ - الذاتي

َمن َحاَسَب َنفَسُو َرِبَح ، َوَمن  )): في محاسبة العبد لنفسو كعبلقة ذلؾ بكماؿ عقمو ، فقاؿ 

َغَفل َعنَيا َخِسَر ، َوَمن َخاَف َأِمَن ، َوَمِن اعَتَبَر َأبَصَر ، َوَمن َأبَصَر َفِيَم، َوَمن َفِيَم 

 .()((َعِممَ 

      جاء الكعظ لذات اإلنساف ؛ أم تكامؿ الفرد ذاتينا نفسو بنفسو مف الناحية السمككية 

الناتجة عف العقؿ النير ، كالمعرفة الكاعية ؛ التي تركزت بأسمكب الشرط المييمف عمى النص 

المعتمد طريقة الربط السببي ؛ أم أفَّ جكاب الشرط مسبب كمعمكؿ عف فعؿ الشرط ، أك أفَّ 

فَّ القضايا الشرطية المككف منيا النص تبدك كمبنات  األكؿ سبب كعمة في حدكث الثاني ، كا 

تسيـ في بناء السمكؾ المعرفي لئلنساف بدءان بمحاسبة النفس التي ىي بداية خمؽ السمكؾ، 

المكررة في كؿ قضية  (مف)كنيايةن بالعمـ ؛ الذم يعد المضمكف المرتكز عمى أداة الشرط 

لكؿ القضايا الشرطية - اإلنساف العاقؿ العارؼ-شرطية ، التي شكمت المحكر األساس 

المتجاكرة ، كأسيمت بتكرارىا إسيامان فعاالن في نسج النص بربط أجزائو بعضيا ببعض ؛ إذ 

نت سمسمة خطّْيَّة تعاقبية تراتبية تكاممية ؛ ألفَّ كؿ قضية شرطية تتطمب بعدنا زمنينا بيف  ككَّ

ف كاف ركناه  -()كقكع كؿ شرط في النص كتحقؽ جكابو ؛ كألفَّ الشرط داللتو مستقبمية كا 

فيذا ينسجـ مع العبلقة التكاممية التي يفيـ منيا معنى االستقباؿ ؛ ألفَّ التكامؿ - ماضييف

                                                           

  .16 / 10:  ابف أبي الحديد  نيج الببلغة ،شرح (

  .43 / 4: معانً النحو : ظ  (



.................................................................................... 

 

 

 

َمن َحاَسَب )يتطمب مراحؿ متعددة مسبقة حتى يتـ الكصكؿ إليو ، فمحاسبة النفس في جممة

دعامة النص األكلى ، كىي مخطط إجرائي لمنفس يسبقو التيقظ كالتذكر لما عمؿ  (َنفَسُو َرِبحَ 

مف عمؿ صالح فيستمر عميو ، أك طالح فيتكقاه ، كأنَّما ىك تركيض لمنفس ككبح جماحيا 

حتى تصؿ إلى االكتماؿ كىك الربح ، كىذا ينـ عف فيـ تصديقي مسبؽ ؛ ألنَّو لك لـ يصّدؽ 

َوَمن َغَفل )بأفَّ محاسبة النفس ينتج عنيا الربح الدنيكم كاألخركم لغفؿ عنيا كما في الجممة 

َوَمن َخاَف َأِمَن ، )دعامة النص الثاني التي احتكت كؿ مضاميف الجمؿ األخرل (َعنَيا َخِسرَ 

؛ ألفَّ الغفمة تعني كؿ شيء سيء ،  (َوَمِن اعَتَبَر َأبَصَر ، َوَمن َأبَصَر َفِيَم ، َوَمن َفِيَم َعِممَ 

نَّما جاءت مجاكرة لجممة  فإذا غفؿ عف نفسو النشغالو بممذات الدنيا كليكىا لـ يخؼ ، كا 

ذا رانت عمى القمب ختمت  الغفمة ؛ ألفَّ مف أسباب عدـ مخافة ا تعالى ىي الغفمة ، كا 

عميو، فمف كاف ىذا حاؿ قمبو ، لـ يعتبر كلـ يتعظ بما يحؿ بغيره مف العكاقب كالحكادث ؛ 

ذا لـ يحصؿ االعتبار؛ لعدـ  لطمس قمبو كطبعو بالمعاصي كضياع الكقت بالشيكات ، كا 

ذا  كجكد تطابؽ بيف الحادثة كالمكعظة ، فإنَّو يحتاج إلى إعادة نظر في كؿ سمككياتو ، كا 

ُطِبع عمى قمبو ماتت بصيرتو فمـ يِع كلـ يفيـ ، كمف ثـ ينتفي عنو العمـ الذم يشكؿ مضمكف 

عمى العكس مف حصكؿ االعتبار ، فإنَّو طريؽ لحصكؿ البصيرة النافذة - كما ذكرنا-النفس 

التي تساعد عمى بناء ذات الفرد كصناعتيا بما يؤدم إلى تكامميا عف طريؽ التتابع الخطّْي 

نَّما  السمككي المعرفي ؛ ألفَّ تقكيـ السمكؾ كنضج المعرفة لدل الفرد ال تأتي دفعة كاحدة كا 

تككف عمى شكؿ دفعات تدريجية متتابعة كمتعاقبة تسير باتجاه كاحد عبر الزماف ، كىذا 

يتناغـ كحركة الككف التي ىي خير مرتع لنضج المعرفة كتعديؿ السمكؾ عف طريؽ التدبر 
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كالتأمؿ في خطّْيَّة الككف كانسيابيتو ، كىذا النظاـ العظيـ الذم يتككف مف الذرة إلى المجرة 

 .التي ىي أكبر حجـ فيو ، يسير بدقة متناىية عمى كفؽ القكانيف التي أكدعيا الخالؽ فيو 

َأيَُّيا النَّاُس َمن َعَرَف ِمن َأِخيِو َوِثيَقَة ِديٍن َوَسَداَد َطِريٍق ، َفاَل َيسَمَعنَّ ِفيِو َأَقاِويَل  ))

عند التدقيؽ في . ()((الرَِّجاِل ، َأَما َأنَُّو َقد َيرِمي الرَّاِمي ، َوُتخِطُ  السَِّياُم ، َوُيِحيُل الَكاَلمُ 

 :النص يمحظ  اآلتي 

إفَّ النص يبني معماره المفظي ابتداءن بالنداء الذم يتصؼ بالعمكـ ؛ إذ إنَّو في ىذه      - 

الحاؿ يفتح أبكاب التمقي لمكؿ مف دكف تمييز ، سكاء أكاف المعني بو جميكران حاضران أـ 

جماعة غائبة ، كتباعدت األمكنة أك تغيرت األزمنة ، إال إفَّ ذلؾ ال يمنع مف تجاكزه زمانو 

التي تنفتح في آفاؽ تمقييا بعيدان  (َأيَُّيا النَّاُس )كمكانو لحظة اإلنشاء ، فيك يبدأ بجممة النداء 

عف الجماعة الحاضرة ، بما يكفر ليا فضاءات زمانية كمكانية غير منظكرة ، ما يجعميا 

مكرد تكجيو الخطاب إلى الفرد مف العمكـ ، بخاصة إذا عرفنا أفَّ المجتمع ال يمكف أف تككف 

عممية بنائو تامة مف دكف أف تتدرج ىذه العممية البنائية مف الفرد إلى المجمكع ، كمف 

المجمكع إلى الفرد ، كىك ما يمكف تسميتو بالمفيـك التكاممي الذم ال يمكف أف يككف ذا تأثير 

حقيقي في عممية البناء المجتمعي مف دكف أف يككف قائمان عمى ىذيف األساسيف الياّميف ، 

 .بكصفيما ركنيف أك دعامتيف تقكـ عمييما عممية البناء المجتمعي 

ينطمؽ النص مف خطاب العمكـ إلى الكبلـ عف الفرد بكصفو العنصر الحيكم في      - 

، كىك ىنا يبتعد  (َمن َعَرَف ِمن َأِخيِو َوِثيَقَة ِديٍن َوَسَداِد َطِريقٍ )عممية البناء تمؾ ، في قكلو 

عف التشخيص كيطرح األمر عمى شكؿ فرضية تستبطف اإلشارة الفردية مف دكف أف تككف 
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ىناؾ قطيعة بيف ما ىك مطمكب كما ىك مقصكد ؛ ليؤسس مفيكمان اجتماعيان ينبني عمى 

أساس معرفي قائـ عمى مبدأ األخكة الكاثقة التي ىي األخرل تعتمد عمى ركنيف ميميف ىما 

كثاقة الديف كالطريؽ القكيـ ، كبذلؾ يضع حدكدان لمتعامؿ االجتماعي ؛ لكي تنشأ جماعة 

صالحة شغميا الشاغؿ ىك بناء العبلقة المجتمعية الحقيقية ، كليس تمؾ التي تعتمد الخداع 

 .كالتضميؿ ، كتتخذ مف الغاية مبرران لمكسيمة 

َفاَل  ، َمن َعَرَف ِمن َأِخيِو َوِثيَقَة ِديٍن َوَسَداِد َطِريقٍ )يعطي أسمكب الشرط المتمثؿ بػ    - 

معنى التعاقب الخطّْي عمى أرض الكاقع ؛ إذ بعد أف  ( .....َيسَمَعنَّ ِفيِو َأَقاِويَل الرَِّجالِ 

تتحقؽ المعرفة الحقة في أخيو مف كثاقة الديف كاستقامة الطريؽ ، تأتي صيغة النيي المتمثمة 

 ؛ لتبيف المفيـك الخاطئ المقابؿ لتمؾ الحدكد (...َفاَل َيسَمَعنَّ ِفيِو َأَقاِويَل الرَِّجالِ ..)بػ

الصحيحة ، بحيث جعؿ مف ىذه العبلقة المقننة منيجان اجتماعيان يقترف بالسمكؾ الفردم الذم 

ينبذ األقاكيؿ التي تضمر االفتراء ، مف جية ، كيؤسس لتمؾ العبلقة المجتمعية الصحيحة 

عمى كفؽ تمؾ الحدكد التي كضعيا النص مف جية أخرل ؛ إذ إفَّ صيغة جممة األمر جعمت 

النص ينطمؽ كفؽ ترابط منطقي متماسؾ يسير في اتجاه خطيٍّ متحرؾ غير ساكف ، يسير 

 .بناءن عمى التشارؾ االجتماعي القائـ عمى المحددات السمككية التي بّينيا النص 

كبعد أف يضع النص محدداتو العبلئقية بيف األفراد بشكؿ فردم كعمى أساس عبلقة 

الجزء بالجزء ، كبيف الفرد كالمجتمع بكصفو جزءان منو أم عمى أساس عبلقة الجزء بالكؿ ، 

كبعد أف يصنع اتجاىو الخطّْي في ترتيب تمؾ العبلقة المجتمعية ، يفتح باب الحكمة في 

ضكء مجمكعة جمؿ تنتمي في مبناىا العاـ إلى النص ، لكنيا تنفرد عنو في اتجاىيا الحكمي 

لتصنع مظمة مف حيث الشكؿ كالمعنى لكؿ ما يدكر في بنية النص المضمرة ، كىك قكلو 
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الذم يرتكز في بنيتو  (...َأَما َأنَُّو َقد َيرِمي الرَّاِمي ، َوُتخِطُ  السَِّياُم ، َوُيِحيُل الَكاَلمُ ...)

مع  (قد)الشكمية عمى افتراض محتمؿ الكقكع يتبيف عف طريؽ استعماؿ النص ألداة التحقيؽ 

، لكنيا تتقاطع في ضكء  ترابطاتيا النسيجية في  (يرمي ، تخطيء، يحيل)الفعؿ المضارع 

المعنى المضمر الذم ينسجـ مع النص بشكؿ كامؿ ، مف دكف أف يمس المعنى الظاىرم 

بخدكش في بنيتو التركيبية ، التي تعددت فييا األزمنة ؛ إذ انتقؿ فييا النص مف جممة الفعؿ 

يسمعن ، يرمي ، )- الحاضر كالمستقبؿ- إلى جممة الفعؿ المضارع (...عرف)الماضي 

، كىك ما يمنحيا حركية كاستمرارية تأخذ حريتيا في الكلكج إلى فضاءات  (تخطيء ، يحيل

غير محددة مجتمعيان ، زمانيان أك مكانيان، بكصؼ الخطاب قد أخذ صفة العمكمية في جممة 

 .التي بدأ بيا النص  (أّييا الناس)النداء 

إفَّ الترابطات التي يتقاطع فييا النص ال تعني انيياران في أسس النص كمبتنياتو ، أك 

أفَّ ىناؾ تنافران أك تضادان بيف المعاني المتعددة التي يحتكييا النص ، بؿ ىك تكامؿ في 

المعنى بما يجعمو يعطي جماليتو في ضكء ىذا الذم نسميو تقاطعان ، كالنكر كالظبلـ حينما 

يتكامبلف في تقاطعيما ، كيتقاطعاف في تكامميما ، كىك ما يمنحيما تمؾ الجمالية التي تظير 

 . في ضكء ىذا التقاطع 

كفي نص آخر يبدك التكامؿ االجتماعي فرديان ، عمى عكس النص السابؽ الذم كاف 

فيو التكامؿ الفردم اجتماعيان ، أم حينما ينطمؽ المعنى مف الفرد بكصفو جزءان إلى المجتمع 

بكصفو كبلن ، كىك ما يأتي عكس النص السابؽ الذم كاف فيو التكامؿ ينطمؽ مف المجتمع 

 –المجتمع )بكصفو كبلِّ إلى الفرد بكصفو جزءن ، كىك ىنا يعكس ركحية التكامؿ العاـ بيف 

 :، كىك قكلو  ( المجتمع–الفرد ،  كالفرد 
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َمِة ، َوِعنَد ُصُدوِدِه َعَمى الُّمطِف )) احِمل َنفَسَك ِمن َأِخيَك ِعنَد َصرِمِو َعَمى الصِّ

َوِعنَد ِشدَِّتِو َعَمى الِّميِن، . َوِعنَد ُجُموِدِه َعَمى الَبذِل ، َوِعنَد َتَباُعِدِه َعَمى الدُِّنو . َوالُمَقاَرَبِة 

 .()((َحتَّى َكَأنََّك َلُو َعبٌد ، َوَكَأنَُّو ُذو ِنعَمٍة َعَميكَ . َوِعنَد ُجرِمِو َعَمى الُعذِر 

      يبدأ النص بفعؿ األمر الدالة صيغتو عمى اإلباحة كاإلرشاد ، فيك يكفر لمنشئ النص 

سمطة ىدفيا الكصكؿ إلى الغاية المنشكدة ال سمطة جبارة ترغـ المتمقي عمى األخذ بما يسمع 

مف المتكمـ ؛ أم أفَّ المتكمـ يعد نفسو المرشد الشفيؽ ؛ ألجؿ خمؽ سمكؾ ينتمي إلى الفضيمة 

فيككف ميدانان ليا ، يبني في ضكئيا أركاف الفضائؿ األخر، ما يجعميا شيئان متحققنا عمى 

أرض الكاقع ، كبما يتيح لآلخر تمقييا بكصفيا جزءان مف منظكمة سمككية تعتمد عمى مجمكعة 

مف الركائز التي تؤىميا لكي تككف الحاكمة اجتماعيان ، مف جية، كالقائدة فرديان ، مف جية 

أخرل ؛ ألفَّ حكميا اجتماعيان يفسح مجاالت تطبيقيا بنسب متفاكتة بناءن عمى مستكل الفيـ 

االجتماعي ، إذ يختمؼ األفراد في ذلؾ ، كالفائدة فردية بحيث تمسؾ بزماـ النفس البشرية 

كتضع ليا ضكابط صارمة سمككيان ، فالنص يبني تشجيره الداللي عمى أساس فعؿ 

الذم أصبح محكر الفعؿ السمككي القائد لؤلفعاؿ التالية لو ، كىك ما يمكف فيمو  (احمؿ)األمر

 :في ضكء الخطاطة اآلتية 
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 الصمة........................ صرمو 

 المطف والمقاربة....................... صدوده 

 البذل........................ جموده 

 الدنو........................ تباعده 

 المين.........................شدتو 

 العذر........................ جرمو  

                      

 

التي تمثؿ الرابط الزماني كالمكاني في النص ، كىي في الكقت  (عند)إذ تتكرر البلزمة       

نفسو تعّد قاعدة انطبلؽ نفسية تبيح تمؾ السمككيات التي تغدك فييا النفس أحيانان تغتصب 

نفسيا اغتصابان في مطاكعة السمكؾ الذم يرتئيو المجتمع أك يرضى عنو حينما يصدر عف 

الفرد ؛ إذ أحيانان يرل الفرد نفسو منساقان مع المجتمع في منظكمتو القيمية ، كىنا النص يركز 

عمى إدامة العبلقة الثنائية ، في ضكء المركنة الفردية بإتباع اتجاه ال يمثؿ انحيازان ذاتيان بقدر 

ما ىك نكع مف التناغـ السمككي ، بما يمنح كثيران مف السمككيات شرعيتيا االجتماعية ، فضبلن 

احِمل َنفَسَك ))عف شرعيتيا األخبلقية بكصفيا تنتمي إلى منظكمة األخبلؽ العامة ، كقكلو 

( احمل)إنما يبّيف ذلؾ المفيكـ الذم أشرنا إليو آنفان ، فيك باستعمالو فعؿ األمر ( (..ِمن َأِخيكَ 

 احمل نفسك من أخٌك

 على  عند

 كأنك عبد كأنه ذو نعمة
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الذم في معناه المعجمي داللة كاضحة عمى الصعكبة كالمعاناة التي تنتاب فاعمو ، كأفَّ 

عمى المعاني  (َصرمو ، صدوده ، جموده ، تباعده ، شدتو ، ُجرمو)دالالت األلفاظ 

المضمرة البلزمة ليا ، تفيد المعنى العاـ لمنص الذم ذىبنا إليو مف قبؿ ، كىك تمؾ الشدة في 

إجبار النفس البشرية عمى سمكؾ أحيانان ىي غير راغبة فيو ؛ لكنيا مجبرة عمى تطبيقو، كمف 

حينما  (عميو السالم)ىنا يمكف فيـ عممية التركيض النفسي التي أشار إلييا أمير المؤمنيف 

ُضَيا ِبالتَّقَوى ِلتَأِتَي آِمَنًة َيوَم الَفَزِع اأَلكَبرِ )):قاؿ نََّما ِىَي َنفِسي ُأَروِّ ، كقكلو في مكاف ( )((َوا 

 ، ىذه العممية النفسية ()((الخ...أَلَُروَضنَّ َنفِسي ِرَياَضًة َتُيشُّ َمَعَيا ِإَلى الُقرصِ ))آخر

تستكجب إتباع مجمكعة قيـ سمككية بشكؿ خطّْي تجعؿ النفس مطكاعة منقادة لمعقؿ ، كىك ما 

تمثؿ مراحؿ تحكؿ  (الصرم والصدود والجمود والتباعد والشدة والجرم)عناه النص؛ ألفَّ 

العبلقة الثنائية حتى تصؿ إلى حد الجـر بحؽ الفرد ، كالنص ىنا ال يذىب بعيدان عف الكاقع ، 

 .بؿ ىك ينطبؽ تمامان عمى تمؾ المراحؿ كاحدة فكاحدة  دكف أم تفاكت أك لبس 
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 المبحث الثالث

 عالقة التالزم

 : مدخل •       
    تتجمى العبلقة بيف الخمؽ كالبناء في ككف كجكد البناء مرىكنان بكجكد الخمؽ ال ينفؾ عنو ، 

ككف الحكـ ))فإذا لـ يكف األكؿ انتفى كجكد الثاني ؛ ألفَّ التبلـز في أكضح تعريفاتو ىك 

مقتضيا لآلخر عمى معنى أف الحكـ بحيث لك كقع  يقتضي كقكع حكـ آخر اقتضاءن 

، كىذا يعني أفَّ ىناؾ عبلقة كثيقة بيف مفيكمي الخمؽ كالبناء تسيـ في تحقيؽ ( )((ضركرينا

العبلقة الكطيدة التي تنظـ ))التعالؽ كالتناسج الخطّْي عمى الصعيديف النصي كالككني ، تمؾ 

، كتعطي نكعان مف الترابط الخطّْي القائـ عمى شرطية الكجكد الظاىرم أك ( )((الخطاب

أم أفَّ التبلـز يفيـ ضمنان مف دكف - الناقمة لمقضايا الككنية-الضمني بيف القضايا النصية 

كجكد أدكاتو اإلجرائية الدالة عميو ، كىذه العبلقة تستند إلى ركائز ُيعبر عنيا بالمتبلزميف أك 

بعض التراكيب النحكية ))المبلزمات ، التي يقع بينيا التبلـز ، كما في الجممة العربية ؛ إذ إفَّ 

، كىذا يعني أفَّ ىناؾ عبلقة ( )((تتككف مف مككنيف متبلزميف كؿ منيما يتطمب كجكد اآلخر

مصاحبة أك مبادلة بيف الطرفيف ؛ نظران لتحققيما كجكدنا ، كلكف ىذا ال يتحقؽ في كؿ 

األطراؼ التي تككف بينيا عبلقة تبلـز ، فالككف كالتركيب مككف مف عناصر كمككنات يطمب 

أك يصحب بعضيا بعضان ، كلكف ىذا الطمب أك المصاحبة إما أف تككف متبادلة بالفعؿ مف 
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الطرفيف الممزـك كالزمو كبالعكس ، أك أف تككف مف طرؼ كاحد كأف يككف الممزـك طالبا 

لمبلـز بالقكة ، كالبلـز طالبان لمممزكـ بالفعؿ ، كما ىك الحاؿ في الخمؽ كالبناء ، فالعبلقة 

بينيما تككف عبلقة تبلـز أحادية الطرؼ أك المرتكز، ففيما إذا كاف الخمؽ مجرد فكرة لـ تظير 

ا لمبناء بالقكة ال بالفعؿ ، كالبناء الـز لمخمؽ  عمى ساحة الكجكد ، حينئذ يككف الخمؽ ممزكمن

كبناء عمى ما ذكر سابقا ، بالفعؿ ؛ ألنَّو ظاىر لمكجكد ، كالظاىر يتطمب أساسنا لكجكده 

 :يمكف تقسيـ التبلـز عمى ضربيف 

 :التالزم المطمق :      أواًل 

      كيدخؿ تحتو المبلزمات اأُلخر الخارجية كالذىنية التي يككف إدراكيا بالعقؿ ؛ ألفَّ 

ا ()((المبلزمة العقمية التي ال يمكف تصكر خبلؼ الزميا))التبلـز المطمؽ يعبّْر عنو بػ  خارجن

ضركرة ، كيمكف أف نطمؽ  (الخمؽ)مف دكف ممزكمو  (البناء)أك ذىننا ، فبل ُيتصكر البلـز 

، التبلـز البلمشركط ، كلكف يمكف تصكر الخمؽ مف دكف البناء ، كىك بالتبلـز المشركطعميو 

 (عميو السالم)كفي كبل التبلزميف العقؿ ىك الحاكـ فييما ، مف ذلؾ ما كرد في خطاب اإلماـ

كىك في معرض بياف صفات الذات اإلليية التي ىي عمة الكجكد ، غير المفتقر في كجكده 

 : (عميو السالم)، فقاؿ()إلى سكاه ، بؿ ىك المكجكد في ذاتو كبذاتو الذم ال يطرأ عميو التغير

، في النص إضاءات يبيف فييا التبلـز ( )((َواِحٌد اَل ِبَعَدٍد ، َوَداِئٌم اَل ِبَأَمٍد ، َوَقاِئٌم اَل ِبَعَمدٍ ))
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البلمشركط بيف المكجكد المطمؽ كمكجكداتو المحدكدة الكجكد ، كيكمئ إلى التبلـز المشركط 

 : بيف المكجكد المفتقر الممـز إلى كاجده أك فكرة كجكده كمف ىذه اإلضاءات 

( واحد ، دائم ، قائم)أفاد المعنى الظاىرم لمنص ، إثبات المثبت  :       اإلضاءة األولى

لمكاجب ، عمى حيف أفاد المعنى الباطني ، نفي المنفي  (ال بعدد ، ال بأمد ، ال بعمد)كالمنفي 

 .كالمثبت عف الممكف 

النص عبارة عف جمؿ خبرية تخبر عف مكجكد غير مذككر في  :       اإلضاءة الثانية

 (كاحد ال بعدد)، كالتركيب الخبرم  (ا كاحد ال بعدد ، ككذا البكاقي)النص كتقدير الكبلـ 

كحدة ظاىرة تفيـ مف التركيب ، كىي الكحدة  : النوع األولأشار إلى نكعيف مف الكحدة ، 

 ، كتفيـ مف النفي ()الحقة لمبارئ تعالى ، التي ال تدخؿ في باب األعداد أك التعدد كالكثرة

التي جاءت لمكصكؼ كاحد ىك  (واحد ، دائم ، قائم)كالباء المؤكدة ، كاألكصاؼ (ال)بػ

 النوع اآلخريستبطف  (ال بعدد)المكلى جؿَّ شأنو ال غير ، كىذا يستمـز عدـ تعدده ، كالتركيب 

مف الكحدة ، كىي الكحدة التي تدخؿ في باب التعدد كالكثرة لممكجكد الممكف ؛ ذلؾ البناء 

المتكامؿ المستمـز كجكده إلى كاجده استمزامان مشركطان ؛ أم ال يتحقؽ إال بتحقؽ ممزكمو 

 . المعّبر عنو بالخمؽ ، الذم يعني اإلنشاء كاإليجاد

أشارا إلى عكامؿ  (دائم ال بأمد ، قائم ال بعمد)التركيباف الخبرياف :       اإلضاءة الثالثة

المتمثمة في ( )المحدكدية باطنان ، كتعني ككف الشيء كاقعنا في إطار الزماف كحيز المكاف

المعّبر عنيا  (بعمد)الكحدة اإلشارية اإلجرائية المعّبر بيا عف الزماف ، كلفظة  (بأمد)لفظة 
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 ، كما يقاـ عميو يقتضي الجية كالتناىي ()بالمكاف ؛ ألفَّ العمد ما يقاـ عميو الشيء

 ، كىي مف أكصاؼ الممكف المقيد المفتقر ، ما يعني أفَّ كؿ ما في ()كالمحدكدية في المكاف

الككف داخؿ تحت الزماف الخطّْي ، كيشغؿ حيزان مف المكاف ، إال المكلى سبحانو تعالى عف 

كالخطاطة اآلتية ستبيف حقيقة الكاجب المطمؽ الظاىرة في النص في ضكء . ذلؾ عمكان كبيران 

المستبطنة ، -  المحتاج إلى غيره في كجكده-األلفاظ  المتداكلة في النص ، كحقيقة الممكف 

 .التي تدرؾ عف طريؽ األلفاظ الظاىرة أيضان 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحقيقة الظاىرة والباطنة في النص نوعي التالزم وامخطط يبين 

                                                           

.(عمد) ، مادة 303 / 3: لسان العرب : ظ  (   

   .17 / 2: اإللهٌات : ظ  (

 

 واحـد

 دائــم

 قائــم

الواجب 

 المطلق

الممكن 

ـد ٌَّ  المق

 بال عـــدد

 بال أمــــد

 بال عـــمـــد 

 الحــقــٌــقــة

 الظــاهـــرة

 بــــعـــــدد

 بأمـــــــــد

 بــعـــمــــد

 الحــقــٌـقـة

 البـاطـنـة

 التــــــالزم الالمـشـــروط

 التــــــــالزم الــــمـــشـــروط
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لمموجود المطمق والمقيَّد 

 النص عبارة عف سمسمة جممية مف قضايا يقينية مككنة مف محمكالت :      اإلضاءة الرابعة 

اعتمدت اإلشارة إلى مكضكعيا المحذكؼ في منظكمة النص الجممية ؛ إذ ال تحتاج إلى ذكره 

 لـ يذكره بناء (عميو السالم)ألفَّ الذىف ال ينصرؼ إال إلى سكاه ، كىك ا تعالى ، كاإلماـ 

عمى فيـ المتمقي ؛ إذ إنَّو في معرض بياف صفات الخالؽ ، فالركابط الشكمية بيف القضايا 

لتككيد النفي ، جاءت  (الباء)مع  (ال)الكاصمة كالتكرار ألداة النفي (الكاك)اليقينية المتمثمة بػ

لتبيف التبلـز البلمشركط مف جية كاجب الكجكد عبر سمسمة مف الجمؿ ؛ كلتؤكد أفَّ الكحدانية 

كأدلتيا المتمثمة بالديمكمية كالقيكمية ىي ثابتة  تعالى قطعنا كأبدان سكاء كجدت مكجكداتو أـ 

نما يستدؿ عميو العقؿ القاصر بآثاره مف أجؿ تكحيده ، كتكشؼ في الكقت نفسو عف  ال ، كا 

النكع اآلخر ليذا التبلـز ، كىك التبلـز المشركط مف جية الممكف المحتاج في كجكده إلى 

غيره، فضبل عف التبلـز الجممي في النص كال سيما بيف المسند كصفتو ؛ ألفَّ نفي العددية 

مف  (واحد ، دائم ، قائم)الزمة لمكاحد المطمؽ ككذا نفي األمد كالعمد ، فمك ُتصِكر المسند 

النصرؼ الذىف إلى الخمط بيف الكاحد  (ال بعدد ، ال بأمد ، ال بعمد)غير كصفو كتحديده بػ

 . العددم كغيره ، كالى تقييد كاجب الكجكد بالزماف كالمكاف كىذا مناٍؼ لمعقؿ كالقرآف

  :التالزم النسبي :    ثانيا

       كىك عمى العكس مف النكع األكؿ كيمكف أف نطمؽ عميو التبلـز العادم ، كىك ما 

يمكف لمعقؿ تصكر خبلؼ البلـز كفساد العالـ عمى تقدير أك تصكر كجكد أكثر مف الو يدير 
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َلْو َكاَن ِفيِيَما َآِلَيٌة ِإالَّ المَُّو ﴿: ، كالكتاب العزيز أشار إلى ىذا المعنى ، قاؿ تعالى ()الككف

 أكضح ىذا (عميو السالم)، كاإلماـ  [22:األنبياء]﴾َلَفَسَدتَا َفُسْبَحاَن المَِّو َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ 

النكع مف التبلـز في أثناء كبلمو لمخكارج حينما تصكركا في معتقدىـ كاتيمكه بالضبللة 

كالكفر، كىك تصكر خبلؼ البلـز ، كالبلـز أنَّو إماـ معصكـ ال ينطؽ عف اليكل ، كلكنَّو 

:  سار عمى مماشاة تصكرىـ ىذا المنافي لمعقؿ كي يمقي الحجة عميو ، فقاؿ (عميو السالم)

َصمَّى اُ -َفِإن َأَبيُتم ِإالَّ َأن َتزُعُموا َأنِّي َأخَطأُت َوَضَممُت ، ّفِمَم ُتَضّمُموَن َعامََّة ُأمََّة ُمَحَمٍد ))

ُسُيوُفُكم َعَمى َعَواِتِقُكم ! ِبَضاَلِلي ، َوتَأُخُذوَنُيم ِبَخَطِئي ، َوُتَكفُِّروَنُيم ِبُذُنوِبي - َعَميوِ 

 .()((َتَضُعوَنَيا َمَواِضَع الُبرِء َوالسُّقِم ، َوَتخِمُطوَن َمن َأذَنَب ِبَمن َلم ُيذِنب

 :        النص عبارة عف ساحة محاججة أك مناظرة قامت عمى ثبلثة مرتكزات 

، الذم عبَّرت عنو أداة  (الخكارج)مرتكز مناكر مخاتؿ يدّْعي الزكر كيحكـ بو كىـ      -

كالمردفة بالفعؿ ()التي تستعمؿ في المعاني المحتممة الكقكع كالمشككؾ فييا (إف)الشرط 

الذم يشير إلى بطبلف قكليـ ؛  (تزعمكا)الداؿ عمى التثبت كالتحقؽ ، كالفعؿ  (أبيتـ)الماضي 

نَّما ىك ناجـ  لتؤكد عمى أفَّ إصرارىـ عمى معتقدىـ الخاطئ مشككؾ فيو كال يحتمؿ كقكعو كا 

تضممون ، تأخذون ، تكفِّرون ، )في األفعاؿ المضارعة  (كاك الجمع)عف جيميـ المركب ، ك

الدالة عمى االستمرار كالتجدد ؛ لتدؿ عمى استمرارىـ في ضبللتيـ  (تضعون ، تخمطون

                                                           

.417 / 2: معجـ الفمسفي اؿ : ، كظ 183: التعريفات :  ظ (  
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دالء التيـ التي عمى أساسيا يحكمكف بقتؿ األبرياء ممف لـ  كعصيانيـ كتضميؿ غيرىـ كا 

 .  يتبعكا ضبلليـ 

 ، (عميو السالم)مرتكز مستقيـ صائب يدعك إلى الحؽ كيحكـ بو كىك اإلماـ عمي      - 

الذم يفيـ مف المعنى الضدّْم لمتراكيب الفعمية كاالسمية المنسكبة إليو بزعميـ الكاذب 

أخطأت ، ضممت ، بخطئي،  )الباطؿ، كجيميـ المطبؽ ، كحقدىـ الدفيف ، كالمتمثمة بػ

- َصمَّى اُ َعَميوِ -ّفِمَم ُتَضّمُموَن َعامََّة ُأمََّة ُمَحَمٍد ) ليـ (عميو السالم)، كسؤالو (بذنوبي

الذم لـ يكف القصد منو االستفياـ ، بؿ  (ِبَضاَلِلي ، َوتَأُخُذوَنُيم ِبَخَطِئي ، َوُتَكفُِّروَنُيم ِبُذُنوِبي

ىك ناتج عف افتراضيـ الخاطئ كحكميـ الباطؿ ، فجاء السؤاؿ لغرض التنبيو عمى ضبللتيـ 

 في مقاـ (عميو السالم)كخمطيـ لؤلمكر؛ لمعرفتو بنكاياىـ كما يؤكلكف إليو ، كألفَّ اإلماـ 

 ()المحاّجة كما ذكرت الذم يدؿ عميو السياؽ ، أراد أف ينبييـ عمى كضكح فساد الطريؽ

 ، كاستدليـ عمى ذلؾ (صمى ا عميو وآلو وسمم)الذم ىـ عميو لما فيو ىبلكيـ كىبلؾ أمة محمد

َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر  ﴿:بالقرآف الذم جعمكه حكمنا في ساح الكغى ، قاؿ تعالى 

؛ أم أفَّ المعبكد قاضي السمكات كاألرض لـ يأخذ العباد كيعاقبيـ  [164:األنعاـ]﴾ُأْخَرى

بذنكب غيرىـ ، فكيؼ أنتـ العبيد تقضكف بضبللي كخطئي كمف ثـ تأخذكف العكاـ كتقتمكنيـ 

ال لجـر يقترفكنو سكل أنَّيـ عرفكا الحؽ فاتبعكه الذم ىك كفر في ظنكـ كجيمكـ ، كلما كاف 

ال يقطع بتحققو في زمف التكمـ كال مستقببل ، جاء  (الخ...إف أبيتـ إال أف تزعمكا )الشرط 

 . جكابو بصكرة االستفياـ اإلنكارم التكبيخي مقترنا بالفاء التي أسيمت بربط الكبلـ خطّْيَّان 
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عامة أمة )مرتكز كسيط بينيما كىـ السكاد مف العرب أك عامة الناس ، كعبَّر عنيـ بػ   - 

، الذيف يفيـ مف سياؽ الخطاب أنَّيـ لـ يككنكا مع الخكارج في ما  (- صمى ا عميو–محمد 

يركنو ، كأنَّيـ مع إماـ المسمميف الحؽ يقاتمكف تحت رايتو كبإمرتو ، فجاء رأم الخكارج عقابان 

  . (عميو السبلـ)ليؤالء ؛ إلتباعيـ اإلماـ عمي 

ُسُيوُفُكم َعَمى َعَواِتِقُكم َتَضُعوَنَيا َمَواِضَع الُبرِء َوالسُّقِم ، َوَتخُمُطوَن )     بيف االستفياـ كعبارة 

 قد يتكىـ المتمقي بكجكد ثغرة بيف الكبلميف السابؽ كالبلحؽ ، كفي (َمن َأذَنَب ِبَمن َلم ُيذِنب

الحقيقة جاء الفصؿ إليضاح ما كاف خفيان لممتمقي ، بؿ يكشؼ التتابع الخطّْي لمنص عمى 

فعبلقة ))الرغـ مف غياب الرابط الشكمي ، كما يكشؼ السير الخطّْي لممتكمـ في قكلو كفعمو

في مقاـ المحاّجة  (عميو السالم) ، كاإلماـ()((الكبلـ البلحؽ بالسابؽ عبلقة تجمية كتكضيح

 التي تتطمب اإلقناع كالتكضيح كالتبييف ألفعاليـ السمبية، فكاف التركيب األكؿ المتمثؿ

؛ ألفَّ  (َوَتخُمُطوَن َمن َأذَنَب ِبَمن َلم ُيذِنب) نتيجة سابقة لػ(َتَضُعوَنَيا َمَواِضَع الُبرِء َوالسُّقمِ )بـ

كضع السيؼ عمى عنؽ البرمء كغيره ، إنَّما ىك بسبب الخمط الفاسد لؤلمكر ، كعدـ كضكح 

 . الرؤية لممخاطب ؛ لييمنة قكل الشر عمى نفسو ، كعدـ الرضكخ إلى الحؽ 

     قكة الحجة ال تستدعي الكثرة ، فضمائر الخطاب المباشر الدالة عمى الثمة الضالة عف 

سيكفكـ ، )في  (الكاؼ)ك (أبيتـ)في  (تـ)جادة الصكاب ، كالمبلزمة لؤللفاظ الحركية المتمثمة بػ

بالرغـ مف كثرتيا في النص ( تزعمكا ، تضممكف ، تأخذكف ، تكفركف) في ( الكاك)، ك(عكاتقكـ

لكف العائدة إلييـ ىذه الضمائر ، كانت حجتيـ ضعيفة بداللة سفكيـ دماء األبرياء ، أم أفَّ 

جانبيـ الفعمي المتيكر الذم ال ينـ عف شجاعة ، أقكل مف الجانب القكلي ، إذا ما قكرف 

                                                           

.115: لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابً   (   
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، (أخطأت، ضممت)في  (تاء المتكمـ)بالطرؼ اآلخر الذم تحيمنا إليو الضمائر العائدة لممتكمـ 

، التي تنـ عف قكة حجة المتكمـ مف الجانبيف القكلي كالفعمي،  (بخطئي ، بذنكبي)في  (الياء)ك

بداللة مماشاتيـ في اتيامو لنفسو مف أجؿ إظيار مكنكناتيـ أماـ المؤل ، كدحض قكليـ الذم 

 . يزعمكف 

      كىنا نستطيع القكؿ إفَّ الغرض مف النص قد اتضح كىك بياف خبلؼ البلـز المتمثؿ 

بتصكرىـ الخاطئ الناتج عف المعتقد الزائؼ ، كفي الكقت نفسو يثبت النص خبلؼ خبلؼ 

؛ أم يثبت البلـز ؛ ألفَّ نفي النفي إثبات ، كىك أفَّ اإلماـ   منزَّه عف (عميو السالم)البلـز

 .مدَّعاىـ ، في الكقت الذم تبيف فيو كذب ادعائيـ كفساد رأييـ 
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اخلامتة 

كالتنقؿ بيف خطاباتو  (عميو السبلـ)بعد الجكلة الممتعة في رحاب نيج اإلماـ عمي      

كالكقكؼ عندىا كقفة المتأمؿ ، تمؾ الجكلة القصيرة في مداىا العميقة في محتكاىا ، يمكف 

 :    إعطاء صكرة مكجزة لما انتيى إليو البحث  تمثؿ ابرز نتائجو ، كىي كاآلتي 

الخطّْيَّة مفيكـ رياضي فيزيائي جرل استعمالو في دراسة المغة مف قبؿ دارسي      - 

المسانيات ؛ لما يكجد مف تشابو بينيما ؛ ألفَّ الرياضيات نظاـ يعتمد الرمز كاإلشارة ، كالمغة 

نظاـ يميؿ إلى الرمزية كاإليحاء كاالقتصاد ؛ ألف المغة ىي سمسمة مف الكممات المتعاقبة 

 .نطقيان 

الخطَّيّْة الزمانية تعني السير باتجاه كاحد ، كىي متعمقة بالزماف ال غير ؛ ألنَّو يسير      - 

بخط أفقي كاحد ال يتغير، كتسمسؿ األحداث كاختبلفيا دليؿ عمى أفقية الزماف ؛ لذا ارتكزت 

عمى محاكر ثبلثة ، التعاقب الذم يبيف سير األحداث كاحدان تمك اآلخر، كالتزامف يشير إلى 

تعدد أمكنة الحدث ككحدة الزماف ، كالتراتب يعني سرد ىذه األحداث المتعاقبة تارة كالمتزامنة 

 .تارة أخرل عف طريؽ المغة 
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تكصؿ البحث مف خبلؿ نصكص نيج الببلغة إلى أفَّ ىناؾ نكعيف مف الخمؽ ،       - 

الخمؽ التقديرم، الذم قرره الدليؿ النقمي القرآف كالسنة ، الذم ينسجـ مع التقدير المغكم مف 

 .جية كجكده في الذىف ال في الخارج ، كالخمؽ اإلبداعي الذم يعرؼ مف خبلؿ آثار المبدع 

اإلبداع المتصؼ بو اإلنساف مستمد مف خالقو ، فيككف خمقو لممكجكد مف مكجكد،       - 

ألنَّو يمتمؾ عقبلن يحمؿ في داخمو فكران ، كيمتمؾ لغة معّبرة عف ىذا الفكر، تترجـ أفعالو 

 . كتظيرىا عمى أرض الكاقع الفعمي كالقكلي المتمثؿ بالنص 

المغة المنطكقة المتمثمة بالرمكز كالتراكيب كالجمؿ ، جاءت منسجمة كمتناغمة خطّْيان     - 

مع حركية المغة غير المنطكقة المتمثمة باألحداث الككنية  ، كما ىك الحاؿ في النص الذم 

َأم َىَذا الَِّذي َأنَشَأُه ِفي ُظُمَماِت اأَلرَحاِم ،  )): تحدث فيو عف مراحؿ خمؽ اإلنساف إذ قاؿ 

َوُشَغِف اأَلستَاِر ، ُنطَفًة ِدَىاَقا، َوَعَمَقًة ِمَحاَقًا ، َوَجِنينًا ، َورَاِضعًا ، َوَوِليَدًا ، َوَياِفَعًا، ُثمَّ َمَنَحُو 

َر ُمزَدِجرَاً  ، فيمحظ  ((َقمبًا َحاِفَظًا ، َوِلَساَنًا اَلِفظًا ، َوَبَصرًا اَلِحظًا ، ِلَيفَيَم ُمعَتِبرًا ، َوُيٌقصِّ

التراكيب الجممية التي مثمت المغة المنطكقة جاءت متتابعة بشكؿ خطّْي منسجمة مع تتابعيا 

  .  الفعمي الذم مثمتو المغة غير المنطكقة 

البناء مفيكـ كمي مككَّف مف جزئيات صغيرة تشكؿ ذلؾ البناء عف طريؽ اتساقيا      - 

خطّْيان الذم عّبر عنو البناء التركيبي ، كانسجاميا معنكيان الذم بيَّنو البناء الداللي ، فيذا البناء 

الكمي أسيـ في تككيف النظاـ المعرفي المنسجـ كالمتناغـ مع النظاـ الككني بكصفو منظكمة 

 .مناظرة لمنظاـ المغكم 



.................................................................................... 

 

 

 

غياب التزامف في المغة المكتكبة أك المنطكقة كاقتصاره عمى المغة غير المنطكقة ،     - 

بكصفو أف التزامف حصكؿ حدثيف في آف كاحد ، كىذا األمر ال يككف إال في المغة اإلشارية 

. التي عبَّرت عنيا األحداث الفعمية الككنية 

الخمؽ فكرة كالبناء جسد ىذه الفكرة ، كىك ما تتمخض منو عبلئؽ تبعان لفيـ الرابط     - 

بينيما ، فإذا كاف الفيـ يكحي إلى أفَّ البناء مكمؿ لفكرة الخمؽ كمتضامف معيا لتأدية ما 

ذا كاف الفيـ يبيف أفَّ  نقص منيا ، كانت العبلقة تضامنية كتكاممية بشكؿ تعاقبي خطّْي ، كا 

البناء نتيجة لفكرة الخمؽ كانت العبلقة تبلزمية مشركطة ، ك إف كاف الخمؽ مسببان لمبناء أك 

 .غير مسبب ، فتككف العبلقة تبلزمية ال مشركطة 

فضبلن   (ثـ ، كاك الكصؿ ، فاء التعقيب)أسيمت الركابط الشكمية كال سيما األدكات      - 

كانت ىي  (ثـ)عف المعنكية إسيامان فاعبلن في بياف معنى التتابع الخطّْي ، إال إفَّ األداة

المييمنة عمى الساحة النصية ؛ ذلؾ أنَّيا أعطت معنى التراخي في الزمف المتناغـ مع 

 .التعاقب الخطّْي الذم أعطى ُبعدان عبلئقيان لمحدث الككني 

  

 وآخر دعىانا أن احلمد هلل رب العادلني
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 المصادر والمراجع  

 لقزاى الكزينا  ///  

 
 

 

 

• 

 .ـ 1988،  (ط. د ) اإلبداع ، عابد خزندار ، الييأة العامة المصرية لمكتاب ، •

دكتكر سعد عبد العزيز مصمكح ، دكتكرة : اتجاىات البحث المساني ، مميكا افيتش ؛ ترجمة 

  .(ت. د  ) ، 2: كفاء كامؿ فايد ، الييأة العامة لشؤكف المطابع األميرية ، ط 
• 

 

 

• 

 

 

• 

 

 

 

• 

 

 

• 

اإلتقاف في عمـك القرآف ، الحافظ جبلؿ الديف أبي الفضؿ عبد الرحمف بف أبي بكر 

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ، إصدار ، كزارة الشؤكف اإلسبلمية : ، تحػقيؽ  (ق911ت)السيكطي

  . (ت.د)،  (ط.د)كاألكقاؼ كالدعكة كاالرشاد ، المممكة العربية السعكدية ، 

اإلحالة كأثرىا في تماسؾ النص في القصص القرآني ، أنس بف محمكد فّجاؿ ، نادم اإلحساء 

 . ـ 2013– ق 1434 ، 1: ، ط  (ـ. د )األدبي ، 

أسرار الحركؼ كاألعداد ، عمي بكصخر ؛ إشراؼ العبلمة آية ا الشيخ عبد الكريـ العقيمي، 

 ، 1: مؤسسة بنت الرسكؿ صمى ا عميو كآلو إلحياء تراث أىؿ البيت عمييـ السبلـ، ط 

 . ـ 2003– ق 1424

أسس الرياضيات كالمفاىيـ اليندسية األساسية ، فاضؿ سبلمة شنطاكم ، دار المسيرة لمنشر 

 .ـ 2008- ق1428 األردف ، – ، عماف 1: كالتكزيع كالطباعة ، ط 



.................................................................................... 

 

 

 

نصير : الدكتكر سميماف دنيا ، شرح : اإلشارات كالتنبييات ، أبك عمي ابف سينا ، تحقيؽ  

 .  ـ 1983 ، 3: الديف الطكسي ، دار المعارؼ ، ط 

  

يكسؼ حبلؽ ، منشكرات : أشكاؿ الزماف كالمكاف في الركاية ، ميخائيؿ باختيف ، ترجمة  •

 .  ـ 1990،  (ط. د) سكريا ، –كزارة الثقافة ، دمشؽ 

أصكؿ الكافي ، المحدث الخبير ثقة اإلسبلـ محمد بف يعقكب الكميني الرازم ، مؤسسة  •

 . ـ 2005 –ق 1425 ، 1:لبناف ، ط - التاريخ العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

اإللييات عمى ىدل الكتاب كالسُّنة كالعقؿ ، محاضرات األستاذ الشيخ جعفر السبحاني بقمـ  •

 ، 1: لبناف ، ط– الشيخ حسف محمد مكي العاممي ، دار ىشاـ لمنشر كالتكزيع ، بيركت 

 . ـ 2005– ق 1426

األلسنية والتوليدية والتحويلية  وقواعد اللغة العزبية  ، هيشال سكزيا ، الوؤسسة الجاهعية  •

 .م 1986- هـ 1406 ، 2:، ط  (م. د )للدراسات والنشز والتوسيع ، 
عبد الحسيف العمرم ، دار نيبكر لمطباعة كالنشر . االمتداد الزمكاني في نيج الببلغة ، د  •

 .ـ 2016 ، 1: كالتكزيع ، العراؽ ، ط 

انتاج الداللة األدبية ، دكتكر صبلح فضؿ ، مؤسسة مختار لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، ط  •

 . ـ 1987 ، 1:

   .(ـ. د )،  (ت. د )،  (ط.د)اينشتايف كالنسبية ، مصطفى محمكد ،  • 

محمد خير . د.أ: البحث عف فرديناف دك سكسير، ميشاؿ أريفيو ؛ ترجمو كقدَّـ لو كعمؽ عميو  •

لبناف ،  ط – د نادر سراج ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيركت : محمكد البقاعي، مراجعة 

  .ـ2009 ،  1: 
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بداية الحكمة ، األستاذ العبلمة السيد محمد حميف الطباطبائي ، صحح متف الكتاب كحققو   •

كضبط نصكصو حجة اإلسبلـ الشيخ عباس عمي الزارعي السبزكارم ، مؤسسة المعارؼ 

  . (ت.د )،  (ط.د )اإلسبلمية ، 

 

 
محمد أبك : البرىاف في عمـك القرآف ، اإلماـ بدر الديف محمد بف عبد ا الزركشي ، تحػ   •

  . (ت. د )،  (ط. د )الفضؿ إبراىيـ ، مكتبة دار التراث ، القاىرة ، 
  

: البناء المنطقي لمعالـ كالمسائؿ الزائفة في الفمسفة ، ركدكلؼ كارناب ، ترجمة كتقديـ   •

 .ـ2011 ، 1: لبناف ، ط -يكسؼ تيبس ، تكزيع مركز دراسات الكحدة العربية ، بيركت
 

قراءة تحميمية لمقصيدة العربية في القرنيف السابع )البنية التركيبية في الخطاب الشعرم   •

يكسؼ اسماعيؿ ، منشكرات اتحاد الكتاب . ، د  (العصر المممككي– كالثامف اليجرييف 

 .   ـ 2012،  (ط. د )العرب ، 
 

الدكتكر تماـ حساف ، ، البياف في ركائع القرآف دراسة لغكية كأسمكية لمنص القرآني   •

 . ـ 1993– ق 1413 ، 1: الناشر عالـ الكتب ، ط 
 

عبد السبلـ محمد : البياف كالتبييف ، أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ ؛  تحقيؽ كشرح  •



.................................................................................... 

 

 

 

 .(ت. د )،  (ط. د )ىاركف، 
 

؛ (ق1452ت )تاج العركس مف جكاىر القامكس، السيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدم •

الدكتكر عبد المطيؼ محمد الخطيب ، ط : الدكتكر ضاحي عبد الباقي ، مراجعة : تحقيؽ 

 .   ـ 2001– ق 1422 ، مؤسسة الككيت ،1: 
 

محمد الجكرا ، : التدبير اإلليي األساس العممي لعالـ منطقي، بكؿ ديفز؛ ترجمة  •

 ، 1: دمشؽ ، ط – جياد ممحـ ، دار الحصاد لمنشر كالتكزيع ، سكرية .د:مراجعة

 . ـ 2009
 

ثائر ديب ، دار : التزامف كاألسطكرة كاأللعباف ، أالف ككمبس ، مارؾ ىكلند ؛ ترجمة  •

 .  ـ 2008 ، 2: دمشؽ ، ط – الفرقد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، سكرية 
 

تفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسير الكبير كمفاتح الغيب ، اإلماـ محمد الرازم فخر  •

الديف ابف العبلمة ضياء الديف عمر المشتير بخطيب الرم ، دار الفكر لمطباعة كالنشر 

 . ـ 1981– ق 1401 ، 1: لبناف ، ط – كالتكزيع ، بيركت 

الدكتكر فخر : الجنى الداني في حركؼ المعاني ، الحسف بف قاسـ المرادم ، تحقيؽ  •

 ، 1: لبناف، ط–الديف قضاكة ، األستاذ محمد نديـ فاضؿ ، دار الكتب العممية ، بيركت

 .  ـ 1992 –ق 1413
 

خصائص الحركؼ العربية كمعانييا ، حمف عباس ، منشكرات اتحاد الكتاب العرب ، •

 .ـ 1998، (ط.د)
 

الخطاب في نيج الببلغة  بنيتو كأنماطو كمستكياتو دراسة تحميمية ، الدكتكر حسيف  •

  . ـ 2010 ، 1: لبناف ، ط – العمرم ، دار الكتب العممية ، بيركت 



.................................................................................... 

 

 

 

 
نعمة رحيـ . د . أ : سكسيك لسانيات نيج الببلغة ، د نعمة دىش الطائي ؛ تقديـ  •

 .  ـ 2013،  (ط. د )بغداد ، – العزاكم ، دار المرتضى ، العراؽ 
 

عبد المجيد نكسي ، المركز الثقافي العربي ، : سيمياء الككف ، يكرم لكتماف ؛ ترجمة •

 .ـ 2011 ، 1: الدار البيضاء ، المغرب ، ط 

محمكد : العرؼ في فف الصرؼ ، األستاذ الشيخ محمد الحمبلكم ، ضبط كتصحيح  شذا •

 .(ت.د)شاكر ، مؤسسة النبراس لمطباعة كالنشر ، 
 

محمد :  شرح بداية الحكمة ، العبلمة السيد محمد حسيف الطباطبائي ، شرح كتحقيؽ • 

 .ق1422 ، 1: ميدم المؤمف ، سبير ، منشكرات ذكم القربى ، ط 

 

شرح مختصر المعاني لمتفتازاني دركس في الببلغة ، الشيخ محمدم البامياني ، مؤسسة  •

  ـ2013– ق 2،1434: لبناف،ط – الببلغ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 
 

شرح المفصؿ لمزمخشرم ، مكفؽ الديف أبي البقاء يعيش بف عمي بف يعيش  •

الدكتكر إميؿ بديع يعقكب ، دار : ؛ قّدـ لو ككضع ىكامشو كفيارسو  (ق643ت)المكصمي

 .  ـ 2001– ق 1421 ، 1: لبناف ، ط – الكتب العممية ، بيركت 
 

محمد ابراىيـ ، دار الكتاب العربي ، : شرح نيج الببلغة ، ابف أبي الحديد ؛ تحقيؽ   •

– ق 1428، 1: لبناف ، ط - بغداد ، األميرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 

 . ـ2007
 

، دار  (ق679ت )شرح نيج الببلغة ، كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني  •

 .ـ 1999– ق 1420 ، 1: لبناف، ط – الثقميف ، بيركت 



.................................................................................... 

 

 

 

شعيب األرناؤكط ، مؤسسة الرسالة، : ، تحػ  (ق354ت)صحيح ابف حباف ، ابف حباف •

 .ـ1993 ، 2:مصر ، ط 
 

أحمد عبد الرحمف حماد ، دار المعرفة الجامعية ، . العبلقة بيف المغة كالفكر ، د  •

 .   ـ 1985،  (ط. د )اإلسكندرية ، 
 

مجيد الماشطة كآخريف ،  مطبعة جامعة البصرة، ط : عمـ الداللة ، جكف الينز، ترجمة  •

 .ـ1980 ، 1: 
 

الدكتكر يكئيؿ يكسؼ عزيز ، مراجعة : عمـ المغة العاـ ، فرديناف دم سكسير ؛ ترجمة  •

  (ـ.د)،  (ت.د) ، دار آفاؽ عربية ، 3:مالؾ يكسؼ المطمبي ، ط . د : النص العربي 
 

فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ كتاب اإليماف ، األستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف ، دار  •

 . ـ 2002– ق 1423 ، 1: الشركؽ ، القاىرة ، ط 

 
، حققو  (ق395ت)الفركؽ في المغة ، الحسف بف عبد ا بف سيؿ أبك ىبلؿ العسكرم  •

جماؿ عبد الغني مدغمش ، مؤسسة النشر لمطباعة كالنشر : كعّمؽ حكاشيو ككضع فيارسو 

 .  ـ 2002– ق 1422 ، 1: لبناف ، ط - كالتكزيع ، بيركت 

،  (ط. د ) بغداد – الفكر العممي الفمسفي ، الدكتكر كىاب كريـ الثامر ، دار الجكاىرم •

 .  ـ 2014
 

فؤاد كامؿ ، مراجعة شكقي جبلؿ ، : فكرة الزماف عبر التاريخ ، ككلف كلسف ؛ ترجمة  •

  .(ت.د )،  (ط. د)المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ، الككيت ، 
 

محمد جكاد مغنية ، دار العمـ لممبلييف، : في ظبلؿ نيج الببلغة محاكلة لفيـ جديد ، شرح  •



.................................................................................... 

 

 

 

 . ـ 1972 ، 1: لبناف ، ط -مطبعة العمـك ، بيركت
 

. د: القامكس المكسكعي الجديد لعمـك المساف ، أزكالد ديكرك ، جاف مارم سشايفر ، ترجمة  •

  .(ت. د )،  (ط. د )منذر عياشي ، المركز الثقافي العربي ، 

عبد : ، تح  (ق180ت)الكتاب كتاب سيبكيو ، أبك بشر بف عمرك بف عثماف بف قنير •

 .ـ1988 –ق 1408 ، 3: السبلـ محمد ىاركف ، الناشر مكتبة الخانجي ، القاىرة ، ط 
 

كتاب دالئؿ اإلعجاز ، الشيخ اإلماـ أبك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد  •

أبك فير محمكد محمد شاكر ، : ؛ قرأه كعّمؽ عميو  (ق474ق أك 471ت )الجرجاني النحكم 

 .  ـ1992–  ق 1413 ، 3: مطبعة المدني ، المؤسسة السعكدية بمصر ، ط 

 
 

 ، 2:، ط (عميو السبلـ)، جعفر اليادم ، مؤسسة اإلماـ الصادؽ  هللا خالق الكوى •

 .ق1424

، دار  (ق711ت)لساف العرب ، جماؿ الديف محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم •

 .ـ 1968 –ق 1405،  (ط.د) بيركت ، –صادر 

: المساف كاإلنساف مدخؿ إلى معرفة المغة ، الدكتكر حسف ظاظا ، دار القمـ ، دمشؽ ، ط •

 . ـ 1990–  ق 1410 ، 2
 

، محمد خطابي ، الناشر المركز الثقافي،  (مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب)لسانيات الخطاب  •

 .  ـ 2006 ، 2: المغرب ، ط – الدار البيضاء 
 

دكتكر تماـ حساف ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، : المغة العربية معناىا كمبناىا  •

 .    ـ 1994،  (ط. د )



.................................................................................... 

 

 

 

 
المغة كالتأكيؿ مقاربات في اليرمينكطيقا الغربية كالتأكيؿ العربي اإلسبلمي ، عمارة ناصر،  •

 . ـ 2007– ق 1428 ، 1: لبناف ، ط – دار الفارابي ، بيركت 
 

عبد الحسيف العمرم، . ، د  (دراسة نصكص عبد ا بف المقفع أسمكبيان  )محنة المثقؼ  •

 . ـ 2012 ، 1: تكزيع ، دمشؽ ، ط . نشر . تمكز طباعة 
 

محمكد فيمي حجازم ، دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، . مدخؿ إلى عمـ المغة ، د  •

  .  (ت. د )القاىرة، طبعة جديدة مزيدة كمنقحة ، 
 

. د)مشكمة البنية أك أضكاء عمى البنيكية ، الدكتكر زكريا إبراىيـ ، الناشر مكتبة مصر ،  •

 .   ـ 1990، (ط

 
 

د )مشكمة الزمف مف الفمسفة إلى العمـ ، أحمد دعدكش  ، دار ناشرم لمنشر األلكتركني ،  •

 .ـ2011- ىػ 1431، ( ـ. د )،  (ط.
 

معاني النحك ، الدكتكر فاضؿ صالح  السامرائي ، دار السبلطيف لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  •

 . ـ 2010– ق 1431 ، 1: عماف، ط – األردف 
 

؛ تحقيؽ  (ق816ت )معجـ التعريفات ، العبلمة عمي بف محمد السيد الشريؼ الجرجاني  •

،  (ط.د)محمد صديؽ المنشاكم ، دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير ، : كدراسة 

 .ـ 2004
 

المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاالنكميزية كالبلتينية ، الدكتكر جميؿ صميبا، دار  •

  . (ت.د )،  (ط. د )لبناف ، – الكتاب المبناني، بيركت 
 

: معجـ المصطمحات األلسنية ، الدكتكر مبارؾ مبارؾ ، دار الفكر المبناني ، بيركت ،   ط •



.................................................................................... 

 

 

 

 .  ـ 1995، 1
 

معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ، مجدم كىبة ك كامؿ الميندس ، مكتبة  •

 .  ـ 1984 ، 2: لبناف، بيركت ، ط 
 

نادية العمرم، . عبد القادر الفاسي الفيرم بمشاركة د .معجـ المصطمحات المسانية ،  د  •

 .  ـ 2009 ، 1: لبناف ، ط – دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيركت 
 

عبد السبلـ محمد : ؛ تحقيؽ  (ق395ت )أحمد بف فارس بف زكريا ، معجـ مقاييس المغة  •

 .ـ1979– ق 1399، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  (ط. د )ىاركف ، 

 

 
 

مفتاح العمـك ، اإلماـ سراج الممة كالديف أبي يعقكب يكسؼ ابف أبي بكر محمد بف عمي  •

نعيـ زرزكر ، دار الكتب العممية، : ، ضبطو ككتب ىكامشو كعمؽ عميو  (ق626ت)السكاكي

 .  ـ 1987- ق 1407 ، 2: لبناف ، ط – بيركت 
 

 ، 12: المنطؽ، العبلمة محمد رضا المظفر ، الناشر اسماعيمياف ، نينكل ، قـ ، ط  •

 . ق1425
 

خميؿ أحمد خميؿ ، تعيده كأشرؼ عميو : مكسكعة الالند الفمسفية ، اندريو الالند ؛ تعريب  •

 .ـ 2001 ، 2: باريس ، ط – أحمد عكيدات ، منشكرات عكيدات ، بيركت : حصران 
صمى ا عميو كآلو )نافذة عمى الفمسفة ، صادؽ الساعدم ، منشكرات جامعة المصطفى 

 . ق 1429 ، 3: العالمية ، قـ ، ط (كسمـ
 

النسؽ القرآني دراسة أسمكبية ، الدكتكر محمد ديب الجاجي ، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية،  •



.................................................................................... 

 

 

 

 .  ـ 2010– ق 1431 ، 1: المممكة العربية السعكدية ، ط – جدة
 

، األزىر الزّناد ، المركز الثقافي العربي ،  (بحث في ما بو يككف الممفكظ نصان )نسيج النص  •

 . ـ 1993 ، 1: الدار البيضاء ، بيركت ، ط 
 

نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ، الدكتكر مصطفى حميدة ، الشركة  •

 .  ـ 1997 ، 1: لكنجماف ، ط - المصرية العالمية لمنشر
 

النظرية األلسنية عند  ركماف جاككبسكف ، فاطمة الطباؿ بركة  ، المؤسسة الجامعية  •

 . ـ 1993– ق 1413 ، 1: لمدراسات كالنشر كالتكزيع ، بيركت ، ط 
 

، 1:النظرية البنائية في النقد األدبي ، دكتكر صبلح فضؿ ، دار الشركؽ ، القاىرة، ط  •

 .   ـ 1998– ق 1419
 

: نظرية عمـ النص رؤية منيجية في بناء النص النثرم ، الدكتكر حساـ أحمد فرج ، تقديـ  •

األستاذ الدكتكر سميماف العطار، األستاذ الدكتكر محمكد فيمي حجازم ، الناشر مكتبة 

 .  ـ 2003– ق 1428 ، 1: اآلداب، القاىرة ، ط 
 

الكصائؿ في تحميؿ المحادثة دراسة في استراتيجيات الخطاب ، الدكتكر خميفة الميساكم،  •

 .   ـ 2012 ، 1: الناشر عالـ الكتب الحديث لمنشر كالتكزيع ، ط 
 

  . الرسائل واألطاريح :ث ن   
 

االتساؽ كاالنسجاـ في القرآف ، مفتاح بف عركس ، أطركحة دكتكراه ، كمية اآلداب  •

 . ـ 2008كالمغات ، جامعة الجزائر ، 
 

أدكات االتساؽ كآليات االنسجاـ في قصيدة اليمزية النبكية ألحمد شكقي، سكداني  •

-عبد الحؽ ، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب كالعمـك اإلنسانية ، جامعة الحاج لخضر



.................................................................................... 

 

 

 

 .  ـ 2009، - باتنة
 

البحث الداللي عند المعتزلة ، عمي حاتـ الحسف ، أطركحة دكتكراه ، كمية التربية ،  •

 . ـ 1999– ق 1419الجامعة المستنصرية ، 
 

البنية التركيبية لمكمبلت العممية ا إلسنادية بيف القاعدة كالمتبقي ، مضياف عكاد  •

 . ـ 2013الرشيدم ، أطركحة دكتكراه ، عمادة الدراسات العميا ، جامعة مؤتة ، س
 

، حمادة (دراسة نظرية تطبيقية)المصاحبة المغكية كأثرىا في تحديد الداللة في القرآف الكريـ  •

محمد عبد الفتاح الحسيني ، أطركحة دكتكراه ، كمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية لمبنيف 

 .  ـ 2007 –ق 1428بالقاىرة ، جامعة األزىر ، 

 
 

مفيـك الجممة في كتاب سيبكيو ، حسف عبد الغني محمد جكاد األسدم ، أطركحة  •

 . ـ 1999دكتكراه، كمية التربية ، جامعة المستنصرية ، 
 :البحوث والدوريات : ثالثا      

دالالت البكاء كمكضكعاتو في الشعر األمكم ، األستاذ المساعد الدكتكر بدراف عبد  •

 .  ، كمية التربية ، جامعة كرككؾ 98الحسيف البياتي ، مجمة كمية اآلداب ، ع
 لسنة 3سيميكلكجيا المغة ، إميؿ بنفينيست ، ترجمة سيزا قاسـ ، مجمة فصكؿ عدد •

1981. 
عبلقة المسانيات بالرياضيات رىانات أـ عقبات ، صابر حبجة ،مجمة المخاطبات   •  

 .ـ 2013كزارة التربية ، البحريف ، 
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