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 0 لعرفانواالشكر                                   

كماؿ بحثي ىذا, فمكال إفي  حسانو عمي  ا  ك  كجميؿ صنعًو, و كلطفو,منٌ عمى ,خران آً أكالن ك  الحمد    
بالشكر كاالمتناف قدـ تأ .لمحةو كخطكةو في ذلؾ عمى كؿ   ان ر كثيحمدي اللطفو لما تكفقت ليذا أبدان, فموي 

مو ف (الكريطي عزر حبيب حاكم)لدكتكرا المتمرس ألستاذم المفضاؿ المشرؼ األيستاذيف الفائق
معالـ كضع قيمة, كاىتمامو في ك  ما أبداه مف تكجييات سديدةلاألثر الكبير في ارتقاء البحث 

كاف لي أبان عطكفان ك كتجاربو الٌثرة, كعممو الكافر,  الخطة عمى النحك المعركؼ, كمتابعتو الدقيقة,
 ما يجازم بو عبادًه المخمصيف, كأطاؿ بعمرهً  ان كأستاذان مرشدان, كعالمان متبحران, فجزاه ا خير 

 عممان مف أعبلـ المغة العربية كمف أقطابيا ...         ؛ ليظؿى الشريؼً 
 (  عالء ناجي المولى)الدكتكر األستاذ  (ربية لمبناتالت  ) ةعميد كميقدير إلى كأتكجو بالشكر كالت     
خان ناصحان, كلبيبان عالمان, رفعى منار أما كجدناه إاٌل ف)عباس عمي الفحام (  الدكتكر ذستاأللى اا  ك 

شكر بالكأتكجو  ،اً ا خير هفجزا، , كما ترؾ مف أثر كبير في تشييد صرح الكميةفي كميتنا العمـ
لجيكدىا  إيمان مطر السمطاني(قسـ المغة العربية ) الدكتكرة الفاضمة رئيس ةاألستاذكاالمتناف إلى 

كاختيارىا لمكضكعي في نيج  ,نالكرعايتيا الكبيرة العميا, راسات طمبة الد  بىتماميا اك  المخمصة,
 شكرم كأقدـ. وكمٌ عمى ذلؾ الكبير كاالمتناف  ,الجزيؿ , فميا الشكركلتعاكنيا معيالببلغة, 
 ىادم الدكتكر األستاذ الصمكد,التحدم ك ك  الشيامة ابف ,قار ذم ابف إلى الكبير كامتناني الخالص
إلى كالشكر المكصكؿ , المحسنيف جزاء ا فجزاه سديدة, تكجيياتمف  لي قدـ بما شندكخ,حميد 

لى  الخفاجي,صاحبة الخمؽ الرفيع, كالصدر الرحب األستاذة الدكتكرة الفاضمة ميثاؽ عباس  كا 
لىك  0األستاذة الدكتكرة صبيحة حسف فجزاىف ا جزاء المحسنيف  العميا الد راسات لجنة ا 

لى ,العمـ طمبة الحتضانيـ  0المديد كالعمر بالصحة, ليـ داعية الت حضيرية, السنة في ميذأسات كا 
ذم العمماء األفاضؿ سدنة العمـ أعضاء لجنة المناقشة, كذلؾ يإلى أساتكامتناني كأكجو شكرم    

 كعمى ما سيبدكنو مف آراء كأفكار سديدة,, لما سيبذلكنو مف جيد في قراءة ىذًه األطركحة
, كحفظيـ  يران قيمة تيقٌكـ اعكجاج البحث, كتصحح ىناتو كزالتو فجزاىـ ا تعالى خكمبلحظات 

 .ا ذخران لدارسي المغة العربية 
كشد  عـلتقديميا سبؿ العكف كالدٌ  ؛عاء لعائمتي الكريمةالد  ك كالعرفاف  كأتقدـ بخالص الشكر    

 0 جميع زميبلتيلالمكتبات العامرة, ك بالشكر كالتقدير إلى سدنة الكتاب أصحاب  وكأتكجي ,  أزرم
أٍف يحشرنا كجميع أساتذتي مع صاحب ىذا النيج القكيـ مكالنا أمير  المكلى نسأؿكفي الختاـ   

 0مف حكضو يكـ الكركد  يسقينا كأفٍ (, المؤمنيف )
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 بسمَاهللَالرحمنَالرحيم

َهَنستعينبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

                      ةُ دّْمَ ُمقَ الْ                                

عمى  بلـكالس   بلةأليـ, كالص   ما عمى كلو المنة كالشكر أنعـ, العالميف عمى ما رب    الحمدي    
 .المياميف اليداة الطاىريف خير خمقو محمد كآلو الطيبيف

 بعد: أم ا

كصاحبو القرآف الناطؽ,  !ذلؾكفما يزاؿ نيج الببلغة مكضع عناية الد ارسيف, ككيؼ ال يككف    
ذلؾ ًلمىا يحمؿ مف مضاميف عالية, ترسـ سبؿ الٌسمـ في مجاالت الحياة كافة, كتنظـ شؤكف 

مـ كاألماف كاالطمئناف مثمو قط, بعد القرآف الكريـ حامبلن لمعاني الس   المسمميف, كلـ يكف كتابه 
 زىد نحك الخالؽ, كالتحذير مف كؿ  كذلؾ بما فيو مف المكاعظ كالحكـ إلنارة حياتنا, كالرغبة في ال

الس مـ, كىك رغبة كؿ فرد في المجتمع, ك األمف يسكده  سبؿ الغي كالنفاؽ كالشقاؽ؛ ليككف مجتمعان 
رسائو, لذا  ؽ التي تؤدم إلى ائتكضيح ىذه الطر  البلزـى مف كاف كالغاية المنشكدة في تحقيقو كا 

ما ل في عصرنا الحاضر ضكعاتا ليذه المك احكجن , كماكالسبلـ األمف كاالستقرار كاالطمئناف
 0يسكد العالـ كثرة االضطرابات, كالحركب, كانتياؾ حقكؽ اآلخريف

أٍف أكاصؿ مسيرتي العممية بالبحث في نيج الببلغة, كقد تمنيتي أٍف يككفى في  كانت رغبتيفقد    
إٍذ كانت رسالتي مكسكمة بػ ة الدكتكراه, كما كاف ميدانان لدراسة الماجستير, ميدانان تطبيقيان لدراس

؛ ليككف ذخران (ق679ت)مشيخ كماؿ الديف مىيثـ البحرانيلمباحث ًداللية في شرح نيج الببلغة ):
(, كىذه خير تجارة )أمير المؤمنيفمف تمسؾ بكالية  لي يكـ ال ينفع فيو ماؿ كال بنكف إال  

عػف  تبيفدفتيو مػادة لغكيػة ميمػة, قد ضـٌ بيف ف ,ىميػة ىذا الكتابأفضبلن عف , مع ا مربحة
ىك لـ يترؾ جانبان مػف جكانب ك تمكف صاحبو مف ناحية العربية, كيتجمى ذلؾ في كؿ مباحثو, 

كاألمر اآلخر حاجتنا  صرفان كنحكان كداللة,دلكه فيػو, صػكتان ك بلو شأف فيو, كقد أدلى ك المغة إاٌل 
, كاىميتيا في مجتمعنا ليا كالفتقارنا, كافة اعوبلـ بأنك كنحف نعيش أزمة الس  , ضكعاتليذه المك 

   مكضكع بحثي في كتاب نيج الببلغة,  أٍف يككفى  نا أحببتي كىي تدعكنا إلى ذلؾ ال محالة, مف ىي 
ٍكءً  فيمـ في نيج الببلغة كىك)داللة الس   أكرمني ا سبحانو كتعالى بيذا المكضكع,ك   الد راسة ضى
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 (إيماف مطر الٌسمطاني)الدكتكرة  ةاالستاذبيذا المكضكع أستاذتنا القديرة  عمي   متٍ (,كقد تفض  المغكيةً 
كمراعاتيا لطمبة  ,لتعاكنيا معيالخالصاف؛  قسـ المغة العربية, فميا الشكر كالعرفاف رئيس
  0 راساتالد  

, األكاديمية لندرتوراسات شعب في الد  نكع كالت  تطرؽ إليو بيذا الت   قمة مفىذا المكضكع أرل كما    
بلـ( عمى الرغـ مف )عمييـ الس   ـ في نيج الببلغة, كفي فكر أىؿ البيتمؽ إلى الس  كلقمة مف تطر  

كتاب نيج الببلغة الذم جمعو الشريؼ في دراستي كقد اعتمدت  0مـ كمنبعويـ أساس الس  أن  
اعتمدت دار األندلس فقد شرحو محمد عبده, , نيج الببلغة  ؿ مف جمع نصكصو أك  ألن   ؛الر ضي

  .عمى تحقيقو  في النجؼ األشرؼ عمى لجنة مف رجاؿ الفكر كاألدب في لبناف كالنجؼ األشرؼ

لتمؾ الظكاىر الداللية؛ لبياف الكصفي كالتحميمي كاف المنيج المتبع ىنا في دراستي ىك المنيج ك    
 0ـ مأنكاع الس  

, خصبة يفتح أبكابان كثيرة أماـ الباحثيف ان نيج الببلغة ما زاؿ أرضب كتا ف  أكفضبلن عف ذلؾ,    
فيناؾ جكانب كثيرة بحاجة إلى  ,وضكعاتلسعة مادتو, كتنكع مك  في الدراسات كتشعبان  ان كتنكع

  0دراستيا, كالغكص فييا بيانان كداللةن كفنان 

مييد مفسران كتمييد, إٍذ جاء الت  في أربعة فصكؿ مسبكقة بمقدمة استنادان إلى ىذا, انتظـ البحث    
فيو تمؾ درست , (تأسٌس مصطلحات البحث) ـ, ككاف بعنكاف:مكمكضحان لمفاىيـ الد اللة كالسى 
  0المفاىيـ في المغة كاالصطبلح

كتي ك )المك الحديث عف: كاف مدار :األكؿ في الفصؿك     تضمف الفصؿ , الس مـ( اللةد فيف الص 
ي حيف كاف المبحث الثاني فكتية(, بعنكاف: )الت كرار كداللتو الص  األكؿ كاف  ثبلثة مباحث,

)الٌداللة  :بحث فيكفي المبحث الثالث  ,(كأثرىا في بنية الكممة ,كتية)المناسبة الص   بعنكاف:
   0 كتية المطردة(الص  

ف الت   :أثر ضح فيونك : كفي الفصؿ الثاني     فيو ثبلثة ككاف (, ـمالس   لةدالفي ركيبي )المكك 
كأما  ،(0اكدالالتية جمملم ية التركيبالبنية المبحث األكؿ: ): المبحث األكؿ: معنيان بدراسةمباحث, 

جاء المبحث الثالث ك مـ(, )األنماط البنائية لؤلساليب المغكية في داللة الس  فيك:  المبحث الثاني
  0 (ـالس م مقاصد تجميات في الخبرية كاألساليب غير الطمبية اإلنشائية األساليب بنية)بعنكاف: 
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(, إٍذ حظي ىذا الٌسمـ داللة في الٌنصي المككف) :بعنكافالبحث فيو  فكاف ,الفصؿ الثالثأما ك    
ت الثاني استكممك (, النص نحك: )بعنكاف ثبلثة مباحث األكؿ تالفصؿ بدراسة حديثة تناكل

الحذؼ ): عف  في حيف جاء المبحث الثالث, كأنكاعو( العطؼ )الكصؿ أك عف:  فيو الدراسة
   0( أثره  في الت ماسؾ النصيك 

اختص المبحث ف ,(داللة السمـ في الٌداللي المككف) :البحث عفكاف ف ابع:كأما الفصؿ الر     
 لةالداللي( ضمف دال العدكؿ) المبحث الثاني:في حيف كاف  ,)العبلقات الد اللية(: األكؿ بدراسة

 0 لمعرفة معنى المعنى, أك الجممة العميقة؛ شبيو كاالستعارة كالكنايةالت  

ـ  أفضػى  ثيـ  خمص البحث بعد ذلؾ إلى خاتمػة,    تضػمنت فييػا أىػـ النتػائج التػي تكصػمت إلييػا, ثيػ
 تضمنت بيف المصادر كالمراجع في اختصاصات متنكعة. البحث بعد ذلؾ إلى قائمة

االعتػػػػػػراؼ كاالفتخػػػػػػار بمػػػػػػف ىػػػػػػك متفضػػػػػػؿ ب شػػػػػػرافو عمػػػػػػي, فػػػػػػبل  كمػػػػػػف دكاعػػػػػػيكفػػػػػػي الختػػػػػػاـ,   
ألسػػػػػتاذم المفضػػػػػاؿ أسػػػػػتاذم العبلمػػػػػة )  العظيمػػػػػيف الشػػػػػكر كاالمتنػػػػػاف ب يسػػػػػعني إال أٍف أتقػػػػػدـ لػػػػػو

ليػػػػػػة, كمرحمتػػػػػػي فػػػػػػي المرحمػػػػػػة األك   (الكريطػػػػػػي  عػػػػػزر حبيػػػػػػب حػػػػػػاكـ: الػػػػػػٌدكتكر المتمػػػػػػرس األسػػػػػتاذ
 شػػػػػػرافو عمػػػػػػى أطركحتػػػػػػي كسػػػػػػركرم أٍف أحظػػػػػػى بمػػػػػػف دكاعػػػػػػي اعتػػػػػػزازم ك  الماجسػػػػػػتير كالػػػػػػدكتكراه,

لػػػػػػي مػػػػػػف تكجييػػػػػػات  ـى كمػػػػػػا قػػػػػػدٌ , إٍذ جمػػػػػػع فػػػػػػي تعاممػػػػػػو معػػػػػػي بػػػػػػيف ركحٌيػػػػػػة األب الحػػػػػػاني, أيضػػػػػػان 
سػػػػػائميف المػػػػػكلى أٍف يمبسػػػػػو , فجػػػػػزاه ا خيػػػػػر الجػػػػػزاء الخطػػػػػة بتنكعيػػػػػا ,ككضػػػػػعو   مػػػػػة,سػػػػػديدة كقيٌ 
ػػػػػػ لينتفػػػػػػع ؛ ك ىػػػػػػؿ المغػػػػػػة كاألدبلكػػػػػػي يبقػػػػػػى مػػػػػػكردان أل ؛بعمػػػػػػره  حة كالعافيػػػػػػة,  كأٍف يمػػػػػػد  ثػػػػػػكب الص 

   الحمد  رب العالميف. كآخر دعكانا أفٌ  , راسات مف فيض خمقو كعمموً طمبة الد  

   الباحثة                                                                         

 



 

 

 0تأسيس مصطلحات البحث  التَّمييد:

 .كركافدىا الد اللة مفيـك في قراءة: األكؿ المحكر          

        الكريـ, كالقرآف المغة, في ـمالسٌ  مفيكـ في قراءة: نيالثا المحكر
 .الببلغة نيج كفي المطيرة, كالسنة
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 0تأسيس مصطمحات البحث التَّمييد:                  

 افدىا. رو : قراءة في مفيوم الدَّاللة و األول المحور

 الداللة لغة :-1

كعند الرجكع إلى المعجمات العربية لمبحث في  ,( جديدة عمى مسامعنااللةالد  لـ تكف لفظة )    
 بف أحمد الفراىيدممعجـ العيف لمخميؿ باألصؿ المغكم لمفظة الداللة البد لنا مف الت عريج 

 كالرجؿ 000تىدىل مىتٍ  اذا المرأة دىالؿي  الد ؿ   :دؿ: ))تعني عنده اللةالد  فالعيف(  ) كتاب ىػ( في175)
 عمى الرجؿ ييًدؿ   مما: كالدال ةي  صيده عمى ييًدؿ   كالبازم فكؽ مف يأخذىـ الحرب في أقرانوً  عمى ييًدؿ  
نزلةه  عنده لو مف راءةو  ًشٍبوي : قريبةه  قرابةه  أك مى إٍذ , (1)((كالكسر بالفتح الدليؿ مصدر: كالد اللة منو جى
عند , في حيف تكسعت المفظة نكيةععؿ الخميؿ الجذر المغكم لػ)دؿ( في األشياء المادية, دكف المج

))دلؿ: دىل ػوي  :إٍذ أشار إلييا بقكلو معان, كجعميا في األشياء المعنكية كالماديةىػ( 538)ت الزمخشرم
ـٍ أدال   دليؿعمى الط ريػػػؽ, كىك  الداؿ  " الطريؽ: اىتديتي إليو...كمف المجاز: ؤىىا, كأيًدلمتالمفازة كىي
, . كٌدلو عمى الصراط المستقيـ. كلي عمى ىذا دالئؿ, كتناصرت أدلة العقؿ"عمى الخير كفاعمو

مف  ان عضب ذكرأف  الزمخشرم  يبدكك , (2)((كاقبمكا ىدل ا كدٌليبله كاستدؿ بو عميو كأدلة السمع,
  0 كالحجة, اليداية كالمساندة بمعنى ترد يي , ففظة المجازية لم ستعماالتالا
ؿ ؿ( بقكلو:  )دعمى مف سبقو معنى التسديد لمجذر المغكم ىػ( 711)ت زاد ابف منظكرك    
 كقد الد اؿ   كالد ًليؿ بو ييٍستىدىؿ   ما كالد ًليؿ 000كدىل و عمى الشيء يىديل و دىالًّ كدىاللةن فاٍندىؿ  سد ده ًإليو))
كالداللة بفتح الداؿ ككسرىا كضميا  ,(3)((أىعمى كالفتح كديلكلة كًداللة دىاللة يىديل و الطريؽ عمى دىل و

, إذ ىدل, فالمعنى المغكم لمداللة عند  –كالفتح أفصح مف دلؿ   ,اإلرشاد: إلى  القدماء يكحييدؿي
 .(4) ىك التكجو إلى الشيء سديد, كاإلبانة, أككاليداية, كالت  

 
 

                                                             
 .  8/8 :, مادة  )دؿ( العيف (1)  
 .  1/295:ؿ()الد  مادة  ,أساس الببلغة (2)
 0 11/247 :) دلؿ(مادة لساف العرب,  (3)  
  . 23 راث العربي:طبيقي في الت  اللة الت  عمـ الد   :ٌنظر (4) 



 
5 

 :  االصطالحالداللة في  -1

طو الداؿ بعند ر ىػ( 180ت لييا سيبكيو)إشار أ حيف ,القدماء العمماءبدأ مفيكـ الداللة عند    
, ثـ جاء مف بعده ابف (1))باب المفظ لممعاني ((أحد أبكاب كتابو بقكلو :)بالمدلكؿ في 

ككضع مفيكمان كاضحان عند تعدد الدالالت, كبياف اقساميا الثبلثة كىي: الداللة  ,ىػ(392جني)ت
المفظية, كالداللة الصناعية, كالداللة المعنكية, فاألكلى تمثمت بالداللة المغكية أك المعجمية, في 

عنى, حيف تمثمت الثانية بالداللة الصرفية, كفي الثالثة كضحت الداللة الخفية في بياف ما كراء الم
مقاييس )ىػ( بمعجمو 395كما أشار إلييا ابف فارس )ت  0(2)التي تقكـ لبياف االستدالؿ البياني

المغة( بداللة األلفاظ عمى كجو خاص, عند ربطو المعاني الجزئية بالمادة المغكية بكجو عاـ 
  0 (3)يجمعيا

عف حدكد الجذر المغكم ليا, قاؿ  –أكؿ أمرىا –لـ تخرج الداللة في معناىا االصطبلحي    
 عمى األلفاظ كداللة الشيء, معرفة إلى بو يتكصؿ ماالداللة: ىػ(: ))502لراغب األصفياني)ا

 ممف بقصد ذلؾ كاف كسكاء الحساب, في كالعقكد كالكتابة, كالرمكز, اإلشارات, كداللة المعنى,
كما يمحظ أف  الراغب  ,(4)((حي وأن   فيعمـ إنساف حركة يرل كمف بقصد, يكف لـ أك داللة, يجعمو
أف  ما  دى يٍ بى  .مغة المنطكقة أك المكتكبةيتجاكز فيو حدكد ال   لـ اللةمفيكـ الد  ل ان عام ان مفيكم كضع

عمماء المنطؽ, كضع التفاصيؿ الدقيقة في تعريفيا, كبيف أقساميا ؿ مف أف  أك  تجدر اإلشارة إليو 
كذلؾ لمتحاكر بيف المنطؽ, كعمكـ المناظرة,  ,المقدمات العامةفقد كانت دراسة الداللة مف 

  ((0(5)كأصكؿ الفقو, كالتفسير, كالنقد األدبي, كالبياف
 الشيء ككف ىي)): عندما حد ىا بقكلو ىػ(816عند الشريؼ الجرجاني)اللة الد   معالـ كتبينت  

 0 (6)((المدلكؿ ىك كالثاني الداؿ, ىك األكؿ كالشيء آخر, بشيء العمـ بو العمـ مف يمـز بحالة

                                                             
1/24الكتاب: ( (1

 
0
  

 0 48 :دراسة تحميمية نقدية لنظـ المعرفة في الثقافة العربية العربي, كبنية العقؿ 98/ 3ينظر:الخصائص:((2

 2/259مقاييس المغة : ينظر:( (3
  0  1/349 :ألفاظ القرآففي غريب مفردات ال (4)   
  .5عمـ الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة :)ينظر: (5)
  .104عريفات:الت   (6)
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كىـ ال , ف الٌداللة بالدرسك كالمغكي ,كالمناطقة ,فك كالمتكمم ,فك في حيف تناكؿ األصكلي    
))ككف الشيء بحالة إذا عممت بكجكده انتقؿ ذىنؾ إلى كجكد  , بقكليـ:(1)يختمفكف في تعريفيـ ليا

 :  (3)كىيبحسب المكرد كاليدؼ, ثبلثة,  أنكاع إلى اللة الد   تقسم ـ  , ثي (2) شيء آخر((

 الخارجي, كجكدىما في ذاتية مبلزمة كالمدلكؿ الداؿ بيف كاف إذا فيما كىي: ةياللة العقمالد  -1
 سمعناأف  ضكء الصباح أثر لطمكع قرص الشمس, ك  -مثبلن  –اإلنساف عمـ ف ذار, كالمؤث كاألثر
  . ما متكمـ بكجكد فعممنا جدار كراء مف متكمـ صكت

 طبع يقتضييا كالتي مبلزمة طبعية, الشيئيف بيف المبلزمة كانت إذا فيما : ىيالٌداللة الطبعية-2
 عند" اؼ" ك باأللـ, الحس عند"  آخ:" يقكؿ أفٍ  الناس بعض طبع اقتضاء: فمنيا. اإلنساف

   0 كغيرىا مف دالالت الضجر كالسأـ ,كالتضجر لتأسؼا
 كاالصطبلح كاضعالت   مف تنشأى  الشيئيف بيف المبلزمة كانت إذا فيما ىي :الكضعيةالٌداللة -3

 الحسابية كالرمكز, األخرس  شاراتك الثاني, كجكد عمى دليبلن  يككف أحدىما كجكد أف   عمى
 . النفس مقاصد عمى دليبلن  جعمت التي كاأللفاظ األخرل, العمكـ سائر كرمكز, كاليندسية

 0(4) الكاسع في الد رس الد اللي بأبكابو الرئيسة في معارؼ تراثناا يدؿ عمى حضكرىا مم  كىذا   
إلى عمـ الد اللة العاـ أٍف يككفى طريقان إلى معرفة قكانيف في تعريفاتيـ أشار المحدثكف , في حيف

المغات مف تطكر معاني األلفاظ, كأسباب استبداليا, كمعرفة تمؾ الصمة بيف المفظ كمدلكلو, 
مة بيف المفظ الص   أف  ب ؽ إبراىيـ أنيس,عم  ك  ,(5)صمة المغة بأصحابيا بكجو عاـككذلؾ معرفة 

 مف سحر األلفاظ في أذىاف ا))بد :, كىذا مافياليكنانيمف قدماء الكمدلكلو استرعت اىتماـ 
ربط بينيا كبيف مدلكالتيا ربطان كثيقان, كجعميا سببان طبيعيان  أفٍ , , كسيطرتيا عمى تفكيرىـبعضيـ

لمفيـ كاإلدراؾ, فبل تؤدم الداللة إال بو, كال تخطر الٌصكرة في الذىف إاٌل حيف النطؽ بمفظ معيف, 
كمف أجؿ ىذا أطمؽ ىؤالء المفكركف عمى الٌصمة بيف المفظ كمدلكلو, الٌصمة الٌطبيعية, أك الٌصمة 

                                                             
 . 25 : عمـ الداللة دراسة  نظرية كتطبيقية:ينظر (1)
(2)

  0 35:  المنطك 

 . 36,  35: المرجع نفسو :ينظر ((3
 0  40:اللة أصكلو كمباحثو في التراث العربيعمـ الد   :ينظر ((4
  0 164:فقو اللغت ًخصائص العسبيت ينظر: (5)
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المغكيات أك المسانيات, كىك أىـ ىذه  أك اللة أحد فركع عمـ المغة,عمـ الد   لذا عد   .(1)الذاتية((
الكظيفة الرئيسة لمغة, الذم يمثؿ المعنى  فييبحث  فيك الفركع كأعقدىا كأمتعيا في الكقت نفسو,

يعطي ف ن و  ا متعتوم  أيبحث في أمكر مجردة ذات طبيعة فمسفية. ك  وي عد  عممان معقدان؛ ألن  ككذلؾ يي 
 .(2) لمباحث متعة ذىنية راقية

فرع مف فركع عمـ المغة  (المعنى)دراسة )) :بأن و يعرؼفاللة, كىناؾ تعريفات أخرل لعمـ الد      
 .(3)((و قمة ىذه الدراساتىك غاية الدرايات الصكتية, كالفكنكلكجية, كالنحكية, كالقامكسية؛ إن  

 ,ـ(1883) (, سنةMich Breal-الفرنسي )ميشاؿ بػلايركضح اسع عشر في نياية القرف الت  ك    
 أك, عمـ المعنى, كظؿ المغكيكف الفرنسيكف يعدكف مسألة عمـ المعنى اقصد بيك معنى الداللة 

راسات اللة ضمف الد  عادكا ليدرجكا عمـ الد  أن يـ  , بيداللة ضمف اىتمامات األساليب األدبيةالد  
لـ ك  ,البحث راسات في المعنى كالٌداللة, كاتضحت المناىج, كتطكرلبحكث كالد  المغكية, كاتسعت ا

ن  تقتصر الد    كؿ  لالجكانب االجتماعية كالنفسية كاإلنسانية  تدخمما أي راسة عمى الجكانب الٌتاريخية؛ كا 
المعنى المغكم عمى  كالٌتركيز اللة المغكية,عمـ الداللة يبحث في الد   كأصبح مالو عبلقة بالمعنى,

    .(4)راسات المغكية في الد  

 

 

 

 

 

 
                                                             

    0 47 :ظداللة األلفا (1)
  .  11 (:عمـ الداللة)عمـ المعنى ينظر: (2)
 0 261:عمـ المغة مقدمة القارئ العربي(3)
 . 8, 7ترجمة نكر اليدل لكشف: ,لكمكد جرماف كريمكف لكبمكف عمـ الداللة, ٌنظر: (4)
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: قراءة في مفيوم الّسمم في المغة، والقرآن الكريم، والسنة المطيرة، انيالث المحور
 نيج البالغة. فيو 

دى      مىـ(, بفتح الس   ,الٌسمـ عمى ثبلثة أكجولفظة  تكرى ٍمـ كالس  ٍمـ كالس  يف ككسره, كفتح كىي: )الس 
ٍمـ: الس   كالٌسميـ:  ضد الحرب, كمنو اشتقاؽ السبلمة.كميا بمعنى كاحد كىك الصمح يف كالبلـ, كالس 
ٍمـ: كالٌسبلـ: مصدر المسالىمة دالمم  0 (1)كغ, سٌمي بذلؾ تفاؤالن بالٌسبلمة, كالس 

ـي كداللة  ٍم ـي ك الس  ٍم  (2)ضد الحربكىك االٍسًتٍسبلـي ك الس 
 (3)الخعسي هن اآلفاث الظاىسة ًالباطنتحعنً اللغت فً  السالهتً ,الّسْلنًسلن, ًهفيٌم   

 :  (4)تحت جذر)سمـ(, كىي تية,آلممعاني اللساف العرب  فيمـ مفيكـ الس   في حيف تكسع   
 . كذلؾ لسبلمتو مف العيب كالنقص ,سماء ا تعالىأ: مف  بلـالس  -1
 0البراءة  بلـ: الس   -2
 0الس بلـ: الت حية -3
  االبتعاد عف العيكب.:  الس بلـ–4
 . : ما يخمص اإلنساف مف كؿ مكركه يصعب عمى اإلنساف تحممو بلـالس  -5
  داد.: الس   بلـالس  -6
 0السبلـ : ضد الحرب  -7
كاف اسـ الم و تعالى ييٍذكىري عمى األىعماؿ  اسـ الم و تعالى, ًإذٍ مـ تعني في األصؿ داللة الس  ك )   

ق عان  الجتماع كؿ معاني الخيرات فيو, كاالطمئناف كالراحة كانتفاء عكارض الفساد عنو, ككذا تىكى
تعني الس مـ ىك الس بلمة في دينو كنفسو, كتٍأكيؿ الس مـ اسـ الم و أن و ذك الس بلـً الذم يممؾ الس بلـ 

كىك كاىب لمحياة األمف كاألماف كاالستقرار كالطمأنينة, كىك مصدر السبلمة لئلنساف في  .(5)
 الحياة 

                                                             
  0 2/858)سمـ( : , مادة جميرة المغة  ينظر :(1)

 0 12/289لساف العرب ,مادة سمـ :: ينظر (2)
 0 493: ألفاظ القرآففي غريب مفردات ال: ينظر (3)
  0 290, 289 / 12:سمـ( ) مادةلساف العرب,  ينظر:(4)

 0 12/289 ينظر: المرجع نفسو:( (5
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كما تعني سبلمة لمبدف مف اآلفات كالنكاقص كالعيكب , ، الدنيا كاآلخرة كجنتو ىي دار السبلـ
, كسبلمة الحقد كاالنتقاـالحسد لقمب مف اسبلمة ك كسبلمة لمعقؿ مف الضبللة كاالنحراؼ كاألكىاـ, 

 0((لمجكارح مف الظمـ كاالعتداء كاالستغبلؿ كاالستعباد, كسبلمة
في كتابو )المحيط في المغة(, تعني داللة الٌسمـ لديو  ق( 385)الٌصاحب بف عباد  كذكر  

ؿ   (,السداد) ﴿  :كما كضح في قىٍكًلو عىزى كجى                

                ﴾(1) ـى تعني  أم ًم كىابان. كقيؿ أيضان سى صى

تعني : أم فعؿ, ب ضمار نصبان ( سبلمان ) قكلو فيككف السبلمة, منكـ نطمب ككذلؾ  ,(2) بمف العىيٍ 
كعدـ ,كاب في األمكراالستقامة كالص   تعنيمـ كىذا ما نستدؿ بو مف معاني الس  ,(3)القكؿ مف سدادان 

حصؿ تريؽ المستقيـ الذم ما تعني الط  ال تعني نقيض الحرب كالتحية فقط؛ إن  ك  اعكجاجيا,
   بلمة منو .الس  
و ا, مى م  برمء, كسى : فـ مف المرضمً يك سمـ مف الببلء, كسى ف ,مـ في مفيكـ الزمخشرما الس  كأمٌ   

مـ كسالمت العدك مسالمة, كفبلف سمـ لفبلف كحرب لو, كعقد الس  ـ إليو الشيء فتسممو. كسمٌ 
بلمة مف الببلء, كالبراءة مف تعني الس   إذن  مـ عنده متعددة,داللة الس  كتبدك , (4)بلـ مف اليمكة كالس  

  مكاطف التي تؤدم إلى اليبلؾ.الالمرض كالمصالحة, كالمصادقة كاالبتعاد عف كؿ 
بلـ كما تعني داللتو الًسٍمـ بالكسر الس  , خمص كالنجاةلت  امـ بالفتح تعني داللة الس  ككذلؾ    
كالثكرة,  كاالطمئناف, كىك نقيض الحرب كاالضطراب ,كاألماف ,كاألمف ,صالحكالت  ,بلح كالص  ,

يؤدم إلى األماف كاالطمئناف يككف ىك  شيءو  كؿ   إٍذ إف   ,(5)عتداءت عمى اآلخريفالككؿ أنكاع ا
كالذم يعنينا ىنا أف   ,(6)أيضان  مـبلـ, ككذلؾ خمكه مف النقيصة كالعيكب يؤدم إلى الس  معنى الس  

                                                             
   . 63: اآلية ,الفرقاف سكرة(1)
 0 8/332 , مادة )سمـ(:المحيط في المغة ينظر:(2)

  494/ 1: ألفاظ القرآففي غريب مفردات ال :(ينظر(3
 0 471, 1/470 :( , مادة )السيفالببلغة أساس ينظر:(4)
 0311:ضدادألمعجـ المترادفات كا ينظر:(5)

 0 1/933: , مادة )السمـ (المعجـ الكسيط  ينظر:((6
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ن ما أبعد مف ذلؾ, فقد تعني النجاة مف  مح كالت حية؛ كا  داللة الس مـ تتكسع بمعاف أخرل, فميس الص 
 0كؿ منغصات الحياة مف النقص كالعيكب كاليبلؾ كاأللـ كاالضطراب كالخكؼ 

حية, مح أك الت  عمى الص  لـ تقتصر مـ كممة الس   أف   ,نستنتج مف أقكاؿ أصحاب المعجمات كما    
ن   ن  تخص الس   بل, فكافة مـ جكانب الحياةما كانت كممة شمكلية, فتعني الس  كا  ما ياسة كحدىا؛ كا 
ياسية, كاالقتصادية كالس  االجتماعية  مـ في جميع نكاحي الحياة,الس   دت إلى أبعد مف ذلؾ, أم  تام

  د كفي كؿ األمكر. افر كؿ األمف كالعسكرية, كفي كؿ مجاالت الحياة, فاألماف مطمكب 
بلـ تجرد النفس عف المحنة في ))الس   :أف  بكضح الجرجاني فقد كأٌما في االصطبلح     

القير كالعنؼ, , أم االبتعاد عف كؿ ما يسبب االضطراب كالفكضى, ككؿ كسائؿ (1)الداريف((
: في المغة كالمحنة ،مـ, كذلؾ لكجكد كممة المحنةعريؼ عمى شمكلية مصطمح الس  كيدؿ  ىذا الت  

ٍحًف لفظة  كأىٍصؿي  االختبار, تعني تجرد , ك (2)كاالمتحافىي ما يمتحف بو اإلنساف مف الببلء المى
 . مف الببلء كالفشؿ كاالنيياركافة اإلنساف في كؿ مجاالت الحياة 

تختص التي  المصطمحاتإلى ياسية تكحي مـ في المسائؿ الس  فكثرة استعماؿ مصطمحات الس      
ن  المجاؿ الس  ب ختص مفيكمويعاـ ال  مصطمحه   ن وأ ال  إبمفردات الٌسياسة دكف غيرىا,  ما ياسي؛ كا 

عي, كالمجاؿ العمـ كالمعرفة, كليا أثره كاضحه في المجاالت األخرل, كالمجاؿ االجتماتعداه إلى 
  . (3)مف المجاالت االقتصادم, كالمجاؿ العسكرم, كاإلدارم, كالصحي كغيرىا 

بلـ, إٍذ مـ كالس  , كلفظة اإلسبلـ مأخكذة مف مادة الس  (4) داللة اإلسبلـ تعني: الخضكع كاالنقيادف  
 مـ كاإلسبلـ يمتقياف في تأصيؿ مبادئ األمف كاالطمئناف كالٌسكينة. الس   تناسب المكضكع؛ ألف  

جب ك األعـ كالشمكلي يقتضي األمف كالعافية كاالستقرار, ككؿ ما يبمعناه ىنا السمـ يعد  ذان إ   
 تقدـ الحياة كتطكرىا ككضعيا في أبعادىا الصحيحة كىي: الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية 

 0 (5)كالعسكرية كغيرىا, كىي كممة تدخؿ في نفس المتمقي االطمئناف كالراحة 

                                                             
 .  120:عريفاتلتٌ ا(1)
    401 /13 محف(:)  مادة, لساف العرب ينظر:(2)
 0 30:بلـمـ كالسٌ السٌ  ينظر:(3)
 0 23:  عريفاتلت  ينظر: ا(4)

 ينظر: السمـ كالسبلـ :((5
20
 



 
11 

بعيدان , النجاةً  اإلنساف إلى بر  بيصؿ  أك أسمكبو  أك منيجو  طريؽو  كؿ  بأن وي  الس مـ:كيمكف تعريؼ    
االبتعاد عند , كذلؾ إلحبلؿ األمف كاالستقرار زمات النفسية كالمادية؛ألكا عف كؿ االضطرابات,

  بؿ التي تؤدم إلى الفكضى .عف الس  

 0 وفي الّسنة المطيرة، مم في القرآن الكريمالسَّ  معاني -2
كذلؾ في مائة كاربعيف  ,أكجو متنكعةعمى الكريـ كردت مادة )س ؿ ـ( في القرآف      

كقد جاءت في مائة كاثني عشر مكضعان بصيغة االسـ , كما كردت في ثمانية , (1)مكضعان 
السمـ في القرآف الكريـ  داللة ذكرت فيياقد كردت آيات عدة , (2)كعشريف مكضعان بصيغة الفعؿ
كما  الٌسبلـ كىي دؿ  عمى صفة مف صفات ا تعالى,يمنيا ما , بدالالت مختمفة يحددىا السياؽ

 ﴿ في قكلو تعالى :               ﴾،(3)  كفي

 ﴿ كما في قكلو تعالى: سبلـإلامكضع آخر جاءت داللة السمـ بمعنى     

                           

    ﴾ (4) , لعذاب كىك السبلمة مف ا سبؿ السبلـ ىنا طرؽ ف  أكقد بيف

﴿ :قكلو تعالى, كما في أيضان  اإلسبلـتعني اآلية ىذه في  ,(5) اإلسبلـ      

            ﴾(6),  إسبلميـ, كذيميا تشير داللة السمـ ىنا بمعنى

إلى ككف اإلسبلـ إضطراران ال ينفعيـ؛ فكانكا يركف  إلكىية كلشركائيـ إلكىية فاختاركا تسميـ 

                                                             
كالكجكه كالنظائر, البي , 246 ,245:قامكس القرآف أك اصبلح الكجكه كالنظائر )باب الزام كالسيف ( ينظر:(1)

 .اكما بعدى 256 :ىبلؿ العسكرم
 0 356, 355مادة سمـ: , لفاظ القرآفألمعجـ مفيرس : ينظر (2)
 0 23سكرة الحشر , اآلية  (3)
 0 16سكرة المائدة , اآلية : (4)
 0 2/22تفسير الصافي:: ينظر (5)
 87:سكرة النحؿ , اآلية (6)
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شركائيـ كعبادتيـ عمى التسميـ , ثـ  لٌما ظير ليـ الحٌؽ يكـ القيامة, فسممكا لو مضطريف 
 0 (1)كانقادكا لو كارىيف

  ﴿كما في قكلو تعالى:  ,الثناء الحسف أك        ﴾ (2),  في ىكبمعنى 

الثناء ك  بعدىـ مف الناس عند حسنان ان ذكر  ليـ يجعؿ أفٍ ك  بسكء, ذاكر يذكره أف الم و مف كأماف أمف

﴿في قكلو تعالى:  تعني الٌسبلمة مف كؿ شر كما ,(3)الجميؿ           ﴾ 

﴿ كفي قكلو تعالى:, (4)        ﴾(5) ،لم أو ،ذىأم بمعنى السالمة من أي فالسال

َ:كما في قكلو تعالىَ،بلـحية كالس  جاءت بمعنى الت  كذلؾ و، (6)خطرألمن من كل األوا، لم أو
﴿                                  

   ﴾ (7). (وسلن واله عليه اهلل صلىبمعنى السبلـ ىنا بكساطة الرسكؿ) ,مف الرسكؿ مباشرةأن و  أك, 

كما جاءت لفظة السمـ بمعنى الخير قاؿ  ,(8)ككبل االحتماليف ىك القبكؿ كالتفاىـ كالترحيب كالمحبة

﴿قاؿ تعالى:                         

      ﴾ (9)سبلـ كالتحية, بؿ ىي عبلمة ال يعنىالسمـ ىنا ال داللة , ف

 0 (10)المحبة كالرابطة, كالداؿ عدـ المقابمة بالمثؿ أماـ الجيمة كالحمقى
                                                             

 0 312/  12 :الميزاف : ينظر (1)
 0 ٧٤ :اآلية ,مريـ سكرة, ك  79سكرة الصافات , اآلية  (2)

 0345/ 6التفسير الكاشؼ :  : ينظر (3)
 0 ٧٤ :اآلية ىكد, سكرة(4)

 0 49سكرة الحجر, اآلية : (5)
 0 8/81 :األمثؿ في تفسيركتاب ا المنزؿ: ينظر (6)
كسكرة  ,24, ٣٢ :اآليتاف ,سكرة الرعد, كآيات أخرل تدؿ عمى معنى التحية كىي : 54سكرة االنعاـ, اآلية:  (7)

 0 ١٦:اآلية ,النكر
 0 4/306:ا المنزؿاألمثؿ في تفسير كتاب : ينظر (8)
 0 63سكرة الفرقاف , االية (9)

 0 11/306األمثؿ في تفسير كتاب ا المنزؿ:: ينظر (10)
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فٍ  ﴿ : كما فً لوله تعالى محعمى الص   دؿ  تكمنيا ما      كا            

            ﴾ (1), أٍف ك  , (2)إلييـ فمؿ لصمح إليؾ مالكا إذا :بمعنى

 0 (3)اإلسبلـ صمح عمى الحقيقة  ف  يككف السمـ ىنا ىك الذم بمعنى الصمح , أل
جؿ حماية العقيدة كالشريعة ألشٌرع القتاؿ كالجياد  ماعنديضان أمـ بمعنى الصمح تي الس  أكت  

ميداية كالخير كالسبلـ لكصكؿ الكالدفاع عف المظمكميف, كقد شٌرع الجياد مف أجؿ  كحماية أفراده,
 , كفي ذلؾ قاؿ تعالى:القتاؿو ال يرغب في استمرار لذا يدعك إلى السمـ كالمصالحة؛ ألن  , كاألماف

﴿                         

                                 

                           

                       ﴾(4)أف  , يقصد ىنا الصمح ب:  

فٍ ا ال  )) المسمميف  يسمح لممسمميف بالمساس بقكـ عرضكا عمييـ الصمح كتجنبكا قتاليـ, كا 
يقبمكا دعكة الصمح ىذه, كيصافحكا اليد التي امتدت إلييـ كىي تريد الصمح كالسبلـ  مكمفكف بأفٍ 

 0 (5)((اعتزلككـ فمـ يقاتمككـ كألقكا إليكـ السمـ فما جعؿ ا لكـ عمييـ سبيبل ف فٍ 

كما جاءت داللة الٌسمـ ىنا بمعنى االستسبلـ, كذلؾ لمف ينٌصبو لمقاـ اإلمامة كالخبلفة أمر     
 كتسميـ األمكر  (,وسلن واله عليه اهلل صلى)مف ا تعالى, كيترتب عمى ىذا االستسبلـ المطمؽ لرسكؿ ا 

                                                             
 0 61:يةآلا ,نفاؿألسكرة ا (1)

 0 2/43التبياف في تفسير القرآف : : ينظر (2)
 0 130/ 2البحر المحيط:: ينظر (3)
 0 91 -90سكرة التكبة , اآلية :  (4)
 0 3/379في كتاب ا المنزؿ:  مثؿاأل: ينظر (5)
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﴿ إليو, كعدـ الرد عميو في قضية مف القضايا شرعية كما في قكلو تعالى:          

                           ﴾ (1), فداللة 

  0(2) عني سممكا لو بالكالية كبما جاء بوت)سٌممكا( 

أىمية لبياف ( وسلن واله عليه اهلل صلىالنبي األعظـ )في قكؿ الس مـ في الحديث الشريؼ, داللة كردت ك    
ديف  أف  بشعار المسمميف كغيرىـ ا  حية بيف الناس, ك ممي , كذلؾ عف طريؽ إفشاء الت  عايش الس  الت  
كردت أحاديث عدة ك رىاب كالقتؿ, بعيدان كؿ البعد عف كسائؿ العنؼ كاإل ,بلـسبلـ ىك ديف الس  اإل

 واله عليه اهلل صلىسكؿ األكـر )ؾ المجتمع, ففي قكؿ الر  ماستبلـ في الحفاظ عمى الس  أثر تفصح عف 

أمنكا  بلـ في قكـ إال  , كفي حديث آخر: ))ما فشا الس  (3)بلـ تحية لممتنا كأماف لذمتنا ((الس  )) :(وسلن
  بلـؤكد أىمية الس  تمف األحاديث النبكية  كثيره  ؾ, كىنا(4)فعمتمكه دخمتـ الجنة(( مف العذاب, ف ف  

 الفرد كالمجتمع مف كؿ كسائؿ العنؼ كاالرىاب كاالحتراب.ف مأك الببلد   ستقرارأ في 

 مم في نيج البالغة.مفيوم السَّ -2
( كرسائمو كردت لفظة الس مـ في نيج الببلغة باشتقاقات عدة, منيا ما ختـ بو خطبو)    

ثنيف كثبلثيف مكضعان, في حيف كردت لفظة )الٌسمـ( في ابقكلو: )كالس بلـ( فيي بمعنى التحية في 
ا لفظة الس بلمة فقد كردت كعاتمكض تسعة م  ( عمى السمـ كأكد اإلماـ ), (5)عشرة مرة أربع, كا 

يككف لو الصدارة في التعامؿ مع  اآلخر ثبلثة مبادئ كىي: تقديـ  فٍ أالسمـ بكصفو أصبلن يجب 
 0النصح , كالتحاكر, كالمصالحة 

 :(6)كيمكف تمخيص السياسة السممية باالتجاىات اآلتية  
  0حرية البيعة كعدـ االجبار  -1
  0كلكية النصح كتأخير القتاؿ, كاف يؤسس بعدـ جكاز البدء بالقتاؿأ  -2

                                                             

 0 56ية : آلحزاب , األا سكرة  (1)
 0 4/201كالتفسير الصافي: ,  96/ 2 : تفسير القمي: ينظر (2)
 0 8/360 :مستدرؾ الكسائؿ (3)
 . 8/363:نفسو صدرالم (4)

 0 221:, مادة ) س ؿ ـ( المعجـ المفيرس أللفاظ نيج الببلغة ينظر: ( (5
 0 20:العمكية السميمة دراسة تحميمية ,)بحث(  السياسة:ينظر (6)
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 0تصنيؼ اآلخر   -3
ا الس مـ المعني في دراستنا ىنا     يك كؿ ما يؤدم إلى االستقرار فمفيكمو الشامؿ, فتككف أم 

  0كاالطمئناف النفسي بمجالو األكسعكاألماف 
كمف السنة المطيرة,  الكريـ, القرآف مف مـالس   مفيكـ (عمي)اإلماـ استقى كمف ىذا المنطمؽ,  

سالة, ر ( أسرار النبكة, كعبء ال) ألمير المؤمنيف (وسلن واله عليه اهلل صلى)سكؿ األكـر فقد أكدع الر  
كؿ  ()اإلماـ  سسإٍذ أ, النظاـ في الببلد, كبث السمـ فييالحفظ كمسؤكلية رعايتيا كصكنيا, 

بمعناه مـ الس  ليذا كانت خطبو كرسائمو كحكمو كميا تصب في مفيكـ  .مـ كاالستقرارسبؿ الس  
كسبؿ العيش  كسائؿ االطمئناف كاألماف, كؿ  فداللة السمـ ىنا تعني  ,في نيج الببلغة الشامؿ

ما يؤدم إلى حفظ كرامة المكاطف, كتكفير  كاالستقرار الركحي, ككؿ  , مميعايش الس  الكريمة, كالت  
بلـ بكؿ أبعاده, كألىمية ىذه كما أحكجنا ليذا الس   , كتكفير سبؿ الحياة الكريمة لمرعية,لوالعزة 
مـ في نكاحيو أ, كنحف نعيش الحاضرفي كقتنا  ضكعاتالمك  فقد احببنا أٍف نمتمس كافة, زمة الس 
 صائح العظيمةركس كالعبر مف تمؾ المكاقؼ النبيمة, كالن  كنأخذ الد   مـ,الس   سبؿ ()كبلمو مف 

في عيد مفاىيـ السمـ ت حم   قد( منبعه لمٌسمـ, ك و )إن   إذٍ  مف المحبيف كاألعداء معان,مع رعيتو 
عف طريؽ ما رسمو في  سكدىا األمف كاالستقراريحككمتو العادلة في بناء دكلة مستقمة, 

, استراتيجية حككمتو الحكيمة في إقامة العدؿ, كالحرية كالمساكاة بيف المسمميف كغير المسمميف
ا أىخه لىؾى ًفي ))عمى أف  الرعية: () بوكجعؿ المؤاخاة شعاران ليـ, كىذا ما صرح  ًصٍنفىاًف ًإم 

ٍمؽ ,اىلد يفً  م ا نىًظيره لىؾى ًفي اىٍلخى كمجانبة الباطؿ كأىمو؛ ليسكد األمف  ظيار الحؽ, كما قاـ ب ,(1)((كىاً 
القضاء عمى تفشي الى , كىذا يؤدم كاألماف في الببلد, كتحقيؽ الٌسمـ في جكانب الحياة كافةن 

كانتيجو في , (االقتصادم الذم عمؿ بو أمير المؤمنيف )الجانب , فالجرائـ في المجتمع
لمعامميف في مجاؿ االقتصاد,  أكيد عمى تحقيؽ كسائمو في المراقبة الدقيقةحكمو, كىك الت  

دفع بجبارىـ إكباألخص أصحاب الجباية كالكالة, كاالىتماـ الكاضح باألرض كالمزارعيف, كعدـ 
جار, جارم, كمراقبة الت  فاىية, كاالىتماـ بالجانب الت  كسائؿ الر   الضرائب المنيكة, كتكفير كؿٌ 

مـ فيو, الس   كفير رفاىية العيش؛ ليحؿ  كتكمراقبة حركتيـ في السكؽ, كمحاسبة المحتكريف فيو, 
 ما يحقؽ األمف كاالطمئناف النفسي لدل الناس,كىذا الغش كالخداع كاالحتكار, أساليب بعيدان عف 

كتكفير سبؿ األماف, كىذا ككذلؾ القضاء عمى البطالة كاالىتماـ باألكفاء, كاختيار األصمح منيـ, 
                                                             

 نيج الببلغة :( (1
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مسببات انيياره, فيذه الكسائؿ التي عف نتعاش االقتصادم, كاالبتعاد الاما أدل إلى 
ا يحؿ الس مـ كاألمف( ليا آثار كبيرة استعمميا) , كذلؾ في تطكر اقتصاد الببلد كازدىارىا, مم 

حاجة االقتصادية, ال عند تكطيف العبلقة بيف الحاكـ كرعيتو في تكفير سبؿ العيش الكريـ, كسد  
مف شرائح المجتمع مف  لبطالة, كتكفير الركاتب مف بيت ماؿ المسمميف لمجميعقضاء عمى االك 

مدل بو عف  ما نستدؿ كىذاعمى الرغـ مف معارضتيـ الكبيرة لو,  المكاليف كمف األعداء أيضان,
تنظيـ الحكـ, كنشر الٌسمـ أدل إلى انتعاش الحركة االقتصادية في الببلد في ظؿ  عمى سيطرتو 
 الحكيمة. (حككمتو )

ىك تقرب العبد , (في كبلمو )االجتماعي  السمـ التي كردت في الجانب مكضكعاتكأما    
لخالقو, كمحاسبة النفس كتقكاىا, إٍذ إف  معظـ الجرائـ التي ترتكب بحؽ اإلنساف لنفسو, كبحؽ 

نفس , كمحاسبة الماء, كعدـ الخكؼ مف عقاب الخالؽاالبتعاد عف قيـ الس  سبب اآلخريف, ىك 
كمراقبتيا كرياضيا, كاالبتعاد عف  الركحيةتربية المـ عمى ( مفيكـ الس  ) اإلماـ؛ لذا رك ز كلكميا
 ؛البحث عف ككؿ الكسائؿ التي تؤدم إلى سمك الركح كطيارتيا بؿٍ  ؛كسائؿ الزيغ كاالنحراؼ كؿ  

الفرد أكالن نعكس معطياتو عمى سبلمة تكحي, كىذا ما كاالطمئناف الر   ,النفسي االستقرار ليحؿ  
عية, كاصر األخكة بيف الر  أعمى ( في خطبو كرسائمو مع تأكيده) ,ثانيان  المجتمعكعمى 

كاصؿ معيـ, مع كفالة األيتاـ كالطبقة كالت   كحٌب العمماء كمجالستيـ, ,ماسؾ األسرم كالعشائرمكالت  
كىك ضد  بمفيكمو الضيؽ,إذان فالسمـ ىنا ليس  رؼ,طخاء بعيدة عف الت  أللى اإعكة كالد   الفقيرة,
 شامؿ. ال عناهمـ بما الس  ن  ا  ك  حية,أك إداء الت   الحرب,

التي تحقؽ السمـ, كذلؾ عند فينصب في المياـ  () هياسي في فكر الس   السمـا كأم     
مع األعداء, كاجتناب  اليادئ كاستعماؿ أساليب الحكار المتابعة الدقيقة لمكالة,ب ()قيامو

 ياأن   () اإلماـ لتمؾ الحركب التي ير  كىبلؾ الجيش إال   ,الببلدتدىكر تؤدم الحركب التي 
العدك, مع فيي أفضؿ مف صمح  العدك كىيمنتو,كىيبتو مف اعتداءات د تصكف كرامة الببل

قيؽ ختيار الد  االىك  ()الس بلـ العسكرم في فكر اإلماـ  أىـ مقكمات لو, ككما أف   كالخضكع
قكل مف مقكمات الت   فيمتمكك  مفالخبرة كالكفاءة, كمك النزاىة,  مف أىؿالجنكد  دةكالقا ,لمكزراء
عمى حرصو الشديد عمى سبلمة  كىذا يدؿ  كمف البيكتات التي ليا قدـ في اإلسبلـ, بلح, كالص  

عمكد الفقرم لمببلد, الالكالة كالقادة ىـ  ف  إإٍذ  إنشاء الجيش كتجييزه, مع الببلد مف ىؤالء الظالميف,
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 مجاالت الحياة مـ فيكاالستقرار كالس   األمف كبث ,عيةكمركز ثقميا, فصبلحيـ ينشأ مف صبلح الر  
الحرص عمى مسألة ىؤالء في نزاىتيـ؛ لذلؾ كانت تكجيياتو  ( شديد)اإلماـ كاف , ك كافة

 ذلؾ فضبلن عفمراقبتو الدائمة ليـ, ك  ,دقة متناىيةلؤلشتر)رضكاف ا عميو( في اختيار الكالة في 
فاع عف ف الحنيؼ, كالد  ألجؿ ترسيخ مبادئ الٌديً  كانت حركبو ىي مف صميـ الٌسمـ بكؿ معناه؛

 0كرامة اإلسبلـ كالمسمميف, كعدـ االنقياد إلى األعداء 

بالشمكلية كالعمؽ كالتطبيؽ تتسـ  ,كالقيادية ياسيةفي بياف األحكاـ الس   (فرؤية اإلماـ )   
التدىكر األمني في الببلد  ككذلؾ االستفادة مف ىذه الرؤية لمعالجة حكاـ الشرعية,أللتمؾ ا العممي

كبياف , شكالية األحكاـ الٌسياسية في كاقعنا المعاصر مف جية أخرلإلالحمكؿ المناسبة ككضع , 
 .(1)الـالعفي كاألمف  السبلـ لنشر األساليب التي يجب اتباعيا

لبياف مكاطف  ؛مـ في نيج الببلغةفي ىذا البحث داللة الس   سنكضحكمف ىذا المنطمؽ,     
مـ, بمعناه في المفردة كالجممة كالنص, كذلؾ عند دراسة الكسائؿ التي تحقؽ الس   اإلبداع 
ن   ال يقتصر عمى الٌسمـ مقابؿ الحرب أك الشامؿ,   كافة. ما الٌسمـ في مياديف الحياةالتحية؛ كا 

 

                                                             
 0 353)بحث (:( عمي بف ابي طالب ) ماـإلمـ عند افقو الس   ينظر: ((1



 

 ول( أل)الفصل ا 

 الّسمم  لةدال  فيالمكون الّصوتي                

 0المبحث األكؿ : الت كرار كداللتو الٌصكتية 

 0المبحث الثاني: المناسبة الٌصكتية كأثرىا في بنية الكممة

 0المطردة الٌصكتية الٌداللةالمبحث الثالث: 
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 ممالسَّ  اللةد فيوتي ن الصَّ وُ المكالفصل األول:             

  توطئة :   

ؿى ))    خصائصػػو كالكشػؼ عػف , لػػدخكؿ إلػى عػالـً الػن صعنػد اتعػد  الٌدراسػةي الٌصػكتيةي المحػكرى األك 
كبنػػػاء المعنػػػى  الجممػػػةىميػػػة الٌصػػػكت فػػػي بنػػػاًء ألالعػػػرب قػػػديمان عممػػػاء فػػػي تكػػػكيف الكػػػبلـ, كتنب ػػػو 

ـٌ الٌدراسػات الٌصػكتية كخاٌصػة  ىػػ( 175معجػـ العػيف لمخميػؿ )ت لػذا يعػد كالكشػؼ عػف الد اللػة,  أىػ
ذائقتػػػو الٌصػػػكتية الفػػػذة مخػػػارج إلػػػى الخميػػػؿي أشػػػار مقد متػػػو التػػػي تػػػدلؿ عمػػػى حػػػس  لغػػػكم دقيػػػؽ فقػػػد 
يػػا عمػػى مػػدارج ك أحيػػاز ,خػػاكة كنحكىػػاالحػػركؼ, كصػػفاتيا مػػف ىمػػس, كجيػػر, كشػػٌدة, كر       , (1)ككزعى

الػػػػػى  تكالىػػػػػٍت بعػػػػػده اإلشػػػػػارات فػػػػػي جيػػػػػكد العممػػػػػاء الػػػػػذيف جػػػػػاءكا بعػػػػػده  إلػػػػػى أٍف كصػػػػػؿ األمػػػػػري ك 
كمػػف المصػػادر التػػي جػػاءت )): بقكلػػو  حػػيف ذكػػر ربػػط الصػػكت ببنيػػة الكممػػة ,ق(180سػػيبكيو)ت

ن  كالن   زكافي : الن  حيف تقاربت المعاني قكلؾ عمى مثاؿ كاحد مػا ىػذه األشػياء فػي زعزعػة البػدف قػراف؛ كا 
ألف  الصػػػكت قػػػد تكم ػػػؼ فيػػػو مػػػف نفسػػػو مػػػا تكم ػػػؼ مػػػف نفسػػػو فػػػي النػػػزكاف  ارتفػػػاع... كاىتػػػزازه فػػػي

  .(2)((كركتث   نفسوً  شي و تجي  ألنٌ  ؛يافثى ؾ. كمثمو الغى و زعزعة كتحرٌ ألنٌ  ؛يافمى مثؿ ىذا الغى 000كنحكه,
القيـ التعبيرية تمؾ بو الخميؿ كسيبكيو, كمكضحان قاؿ ما  ؤيدان ق( م392جني)تابف جاء ثـ    

فأما مقابمة األلفاظ بما يشاكؿ )): بقكلو لؤلصكات في باب إمساس األلفاظ أشباه المعاني
ما  أصكاتيا مف األحداث فباب عظيـ كاسع كنىٍيج ميٍتًمٌئب عند عارفيو مأمكـ. كذلؾ أنيـ كثيران 

الحركؼ عمى سىٍمًت األحداث المعبر  بيا عنيا فيعدلكنيا بيا كيحتذيكنيا عمييا يجعمكف أصكات 
 , (3)((. كذلؾ أكثر مٌما نقٌدره كأضعاؼ ما نستشًعره

الذيف فيـ  ,المعاني في المغةبكىذا يدؿ عمى معرفة القدماء مدل ارتباط داللة األصكات    
سار عمييا  ـ  ثي  األكلى في مدلكؿ الصكت,لخطكط ككضعكا ليا ا ,معالـ الداللة الصكتيةرسمكا 

 .العمماء فيما بعد

                                                             

  58/ 1: , هقدهت  كخاب العين: ينظر (1)
 .4/14كتاب:ال (2)
 .2/157الخصائص: (3)
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في بياف صفاتيا كمخارجيا  كحديثان  كما لقيت الدراسة الصكتية عناية مف قبؿ العمماء قديمان      
إذ يقكؿ محمكد  ,ىمية ىذه الدراسةأالعصر الحديث بي ف  كذلؾ  ,كتعامميا مما جعميا كاضحة بينة

ألخذ في دراسة لغة ما, أك ليجة ما, دراسة عممية ما لـ تكف ىذه الدراسة ال يمكف ا: ))السعراف
مبنية عمى كصؼ أصكاتيا, كأنظمتيا الصكتية. فالكبلـ أكال, كقبؿ كؿ شيء سمسمة مف 
األصكات, فبل بد مف البدء بالكصؼ الصكتي لمقطع الصغيرة, أك لمعناصر الصغيرة, أقصد 

   0 (1)((تي تتألؼ منيا "المقاطع"أصغر كحدات الكممة, ىذه الكحدات ال

, كذلؾ الىتماميـ المفرط بجماؿ الرنة أىتـ العرب منذ نشكء المغة بمكسيقى األلفاظ نظمان كنثران ك    
كما عرؼ نقاد العرب ما بيف  ,بنية المغة الببلغية اتسمت بالتبلؤـ الصكتي ألف   كحسف اإليقاع؛

م جعمكا أ ,النغـ كالصكت مف داللة عمى المعنى كما يستطيعو كالمعنى مف صبلت خفية, المفظ 
 0 (2)كالمفظ الجزؿ لممعنى القكم كالرصيف  ,المفظ الرقيؽ لممعنى الرقيؽ

في جانب ميـ منيا بالبنية الصكتية لمكممة, كما ) ككما عنيت الدراسات الصكتية الحديثة: )    
أك التباعد بيف مخارجيا فالتركيب تتطمبو ىذه البنية مف عناصر االنسجاـ كالتكافؽ بيف الحركؼ 

الصكتي بما يتضمنو مف مزايا خاصة بفرضيا االستعماؿ كالقصد الداللي, يتعدل إطاره المحدد 
لو في المغة, كيصبح ذا أثر ميـ في جبلء القصد كايضاح المغزل, كما أن و يحكم ميزة جمالية 

الذاتية  تياقيم, فجمالية الكممة ك ( 3)يضفي عمى التعبير أنغامان تتداخؿ في بنية الخطاب (( 
الصكتي الناتج مف التآلؼ صكاتيا عف طريؽ انسجاميا ألىميتيا مف الطبيعة  النغمية أتكتسب 

 0الصكتي تستتعذبيا النفس 

 ظيارإ في كبيرال دكركنرل أف  الدراسة الصكتية ال تنفؾ عف الدراسة الصرفية, كليا ال    
ال يزاؿ ىناؾ اختبلط كبير بيف منيج الدرس الصكتي كبيف الصرؼ,  )): ا ألني؛ الداللية الكظيفة

ف ف   ,ف ذا  كانت دراسة األصكات بحثا في في العناصر األكلى البسيطة  التي تتككف منيا المغة

                                                             

 0 104عمـ المغة مقدمة لمقارمء العربي:  :ينظر (1)
 0 132النقد الجمالي كأثره في النقد العربي:: ينظر (2)

 0 99استقباؿ النص عند العرب: ( (3
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مرجعيا ذلؾ بنى عمى قكانيف صكتية نكثيران مف المكضكعات التي يدكر حكليا الصرؼ إنما ت
 0 (1)كيتصؿ بعضيا ببعض ((ى تتألؼ اتاثير لمتباؿ بيف الحركؼ حت

في  في بعض المباحث ةيالصرفمع البنية دراسة الداللتيف الصكتية في  ىذا الفصؿتناكؿ كقد   
مبدأ تنا ىنا ستككف دراسف كالبنية الصرفية, تناسبت فييا األصكات مع األصداء,, داللة السمـ

 ((:  لفاظ السمـأفي  ,كالصرفي يكتالص  كالكصؼ  يؿ كالت عميؿمً الت حٍ 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 0 159رآنية: قالميجات العربية في القراءات ال (1)
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وتية. المبحث األول: التَّكرار        وداللتو الصَّ

ػػكت  إف       ػػكتي, الػػذم يعػػد أسػػمكبان أدبيػػان مػػف أسػػػاليب تنفػػؾ الدراسػػة الص  عػػف دراسػػة الت كػػرار الص 
الػػذم نػزؿ بمغػػتيـ  اإلبػداع عنػد المخاًطػػب, كاسػتعمؿ فػػي الشػعر الجػػاىمي كنثػره, كفػي القػػرآف الكػريـ

تعنػػػي  كػػػرار فػػػي المغػػػةالت  كعميػػػو فظػػػاىرة فخاطػػػب بػػػو عقػػػكليـ, ليػػػذا بيػػػركا بػػػو, كاسػػػتمذكا بسػػػماعو, 
رى الشػػيء ككىٍركىػػره أىعػػاده مػػرة بعػػد ك ))اإلعػػادة كالػػرد كالرجػػكع, كمػػا أشػػارت المعجمػػات إلػػى ذلػػؾ:  كىػػر 

دىٍدتػو  000أيخرل  ٍرتي عميو الحديث ككىٍركىٍرتيو ًإذا رٌددتو عميو ككىركىٍرتيو عػف كػذا كىٍركىػرةن ًإذا رى كيقاؿ كىر 
  .(1)((كالكىر  الرجكع

كرار: عبارة عف التٌ )) :القاضي الجرجاني ذكر كما ,أيضان بمعنى اإلتياف  الت كراركيعرؼ     
أك  كلتعظيـ أمر ,نبيو عمى شيءككيد أك الت  الت  كيفيد التكرار  ,(2)اإلتياف بشيء مرة بعد أخرل((

معظـ نصب ت, ك مفت انتباىوتك  بالمتمق ي, الحديثة راساتالد  ,كتيتـ (3)التمذذ بذكر المكررأك  ,تيكيمو
  0المتمقي فيكرار( )الت   سمكبأيحدثو الذم  فسيالن   األثر كتي,الجرًس الص   عنايتيا في إظيار

, كت كداللتوعبلقة بيف الص  كجكد , كأكدكا كتٌيةالص   راسةالد  أىمية الحديث  العصر درككا فيكأ   
لمحرؼ في  أف   ,نقكؿ في غير تردد فٍ أكنستطيع )): بقكلوما صرح بو محمد مبارؾ ذلؾ مف ك 

يحاء,  عمى المعنى يدؿ   ةداللة قاطع لـ يكف يدؿٌ  المغة العربية إيحاءن خاصان فيك إفٍ  داللة اتجاه كا 
 .(4)((كيكجو إليو كيكحي بو ,كيثير في النفس جٌكان يييئ لقبكؿ المعنى

  :عمى كيمكف تقسيمو ,في داللة السمـ ,ةكتيالص  كداللتو كرار ت  الأىمية البحث ىذا في  سندرس   

  .في الجممة الحرف صوت تكرار-1

كصمت ك القدماء,  في مؤلفات العمماء كبيره  كًت كمدلكًلو حيزه مسألة الر بط بيف الص  ل كاف    
ؤدم كظيفة نغمية يأف  تكرار الحركؼ الفكنيمية لى إكأشاركا  ,(5)المسألة إلى العمماء المحدثيف

                                                             
 0 5/126, ك مقاييس المغة , مادة , )كر(:  5/135:) كرر(مادة  لساف العرب,  ((1
        . 65:التعريفات (2)

 0 347-5/345  :(التكرار)باب  ,نكاع البديعأأنكار الربيع في  ينظر: ((3
   .261:العربية كخصائص  المغة فقو (4)
 . 151:, كدراسات في فقو المغة261:,فقو المغة كخصائص العربيةينظر:  (5)
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نان تتضم نو العناصر مككٌ  دنغميان ييع كرار بيعدان ))كيضفي ىذا التٌ  ليا: خاص يقاعا  ك  لمصكت,
األمر الذم يفضي إلى اكتساء ىذه العناصر إيقاعان خاصان ىك مكٌكف ذاتي في المغة  المسانية,

)الرمزية  ينبثؽ مف طبيعة الفكنيمات نفسيا, كيمكف أٍف يتمٌثؿ التكرار الفكنيمي بما سيم ي بػ
التي تتأسس عمى عبلقة بيف البنية الصكتية لمكممة اك  )المحاكاة الصكتية (أك الصكتية (

الفكنيمات بصكت معيف تحاكيو البنية محاكاة مباشرة أك محاكاة غير  مجمكعة مف
؛ القكؿ عف نمطية الكزف المألكؼ يخرج صكتي,إلدخاؿ تنكع  ؛األحرؼ كررتكت, (1)مباشرة((

ماخاصان يؤكده,  ان ليحدث فيو إيقاع تآلؼ  بكساطة يككف لشٌد االنتباه إلى الكممات بعينياأٍف  كا 
ما صكات  بينياألا  .(2) أٍف يككف لتأكيد عمى قصدية المخاطب, كا 

و إحدل أن  بالمقطع كرار تبياف معطيات ل ؛مـالس   لةكتية في داللبنى الص  ا ةدراسبيف ىنا نسك    
  :منيا , كأثره في داللة األلفاظ ,مرتكزات اإليقاع

عند االستسبلـ كالخضكع  كتقكيميا اتبية الذ  عمى تر فييا د ك  أي ()لو االستسقاء خطبة مف    
ِإنَّ َالمََّو َيْبَتِمي )) :القرآف الكريـ, بقكلومفيكـ مف  ىذا ما استمدلمخالؽ, كالتكجو الصادؽ نحكه, ك 

ْغاَلِق َخَزاِئِن َاْلَخْيَراِت، َوَحْبِس َاْلَبَرَكاِت، ِعَباَدُه ِعْنَد َاأْلَْعَماِل َالسَّيَّْئِة ِبَنْقِص َالثََّمَراِت، ِلَيُتوَب  َواِ 
َوَقْد َجَعَل َالمَُّو ُسْبَحاَنُو َااِلْسِتْغَفاَر َسَببًا ِلُدُروِر  0َوَيَتَذكََّر ُمَتَذكٌّْر َوَيْزَدِجَر ُمْزَدِجرٌ  َتاِئٌب َوُيْقِمَع ُمْقِمٌع،

ْزِق،  ﴿ :َفَقاَل ُسْبَحاَنوُ َ،وَرْحَمِة َاْلَخْمقِ  َالرّْ                    

              ﴾ (3)، ََوِاْسَتَقاَل َخِطيَئَتوُ  ،ْوَبَتوُ تَ  َالمَُّو ِاْمَرًأ ِاْسَتْقَبل َفَرِحم، 

  0 (4)((َوَباَدَر َمِنيََّتوُ 

 ان تكرار كفي النص أعبله نىمحظي كتي فيو, الجرس الص  في الن ص ما يجذب المتمقي  ؿى إف  أك     
اؿ( د  )ال فضبلن عف صكت مرة, ةعشر أربع بتكراره  ,صالن   فضاءً عمى الذم ىيمف  )التاء(لصكت 
فقد يتحداف مف المخرجو كاحدو  ص,عمى نغمات الن  فيذاف الصكتاف ىيمنا  مرات, يثمانالمكرر 

                                                             
 .98:نشكدة المطر (( لمسيابأي البنى األسمكبية دراسة في)) (1)
      .78 :كتحميؿ الخطاب األسمكبية ينظر: (2)

0 12, 11,  10سكرة نكح , اآليات : ( (3
 

 0 2/226:نيج الببلغة ((4
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فيما  )بما فيو طرفو(,كالثنايا العميا )بما فييا أصكليا(يكاد ينحصر الصكتاف بيف أكؿ المساف 
 يحدثي فصفة انحباس اليكاء  مامع فييتتج إذٍ  صفة الشدة, عمى يحتكيافاألصكات االسنانية, ك 

 ب,قرعان قكيان كمكثفان في مسامع المخاطى  ة؛ لتكرثمناسب انت ىذه األصكاتفك,(1) صكتان انفجاريان 
كبيذا يحقؽ لفت انتباه متميز عند  ؛بي يفزع إليو المخاطى  ,مف ايحاءو مكسيقي شديد محتك تبما 

 في تأكيدعمى التعبير القدرة  كليماالمتمقي كأف  الحرفيف مف العناصر المكسيقى المغكية الجذابة, 
وً ك  بالتكبة الجير في النص  مرة ةعشر  ثبلث اء(صكت )الر   اركر تك  لذنكب,اكتجنب  ,لمخالؽ التكىج 

 الشدة بيف متكسط مجيكر تكرارم لثكم الراء كرر, فصكتتساعد عمى تشكيؿ صكرة الحدث الم
, ستمرارية إدرار الرزؽال كالمبالغة في كثرة االستغفار قمع الذنكب,ىا في كرار كت ,(2) كالرخاكة
الٌتكرار الذم أحدثو حرؼ يخفى أثر فبل : ))إذان  ,كزيادة القكة لمبشر نزكؿ الرحمة الربانية,كتكرار 

فني انسجـ مع مككنات  الراء, بضرباتو المتبلحقة عند النطؽ, كزمنو الٌصكتي مف تناسؽو 
 ,االنفصاؿ عنياكعدـ  قيـ الٌسماكية,الرتباط اإلنساف بامدل ككضح ىذا االنسجاـ , (3)السياؽ((

االقتصاد نمك  () اإلماـربط ليذا زيادة خيرات السماء, كالبنيف, في عباده بو ما كعد ا  كىذا
 كثيقة بالخالؽ, توٍف تككف عبلقبأ بالمخاطى  (اإلماـ )نبو ك  ,كتربية الذات ,بأعماؿ البشر

 في تطكركليا آثار كبيرة  ,الخيراتكأسرع لنزكؿ , صبلح الذات أفضؿ مف إصبلح األرضا  ك 
ح بو كىذا ما صر   كتقكاىا,كقكة إيمانيا با  بسبلمة الناس مف الذنكب,مرتبطة الببلد اقتصاد 

:﴿ تعالىبقكلو , كذلؾ القرآف الكريـ                 

                          ﴾(4)، 

, بعيةالت   بعض أعماؿ البشر تتبع ,الككنية كالحكادث ىناؾ أثران بيف العبد أف  يكضح المفسركف 
االنحراؼ  في حيف عد  , أبكاب البركات كانفتاح, الخيرات نزكؿليا آثار كبيرة في فاألعماؿ الحسنة 

 كتفشي ,األمـ كىبلؾ ,كالبحر البر في الفساد ظيكرل ان كجبمي  كفساد النيات, العبكدية صراط عف

                                                             

 60:المغكية األصكات عمـ, ك 47,48:األصكات المغكية :ينظر( (1
  072:المغكية األصكات عمـك  , 71:عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ينظر: ((2

 0 78 :(دكتكراه أطركحة) , الببلغة نيج في الكريـ لمقرآف الليالدٌ  األثر ((3   
 0 96:مف اآلية ,عراؼألسكرة ا ((4
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ما يؤدم في نقص الخيرات ربما يبتمى  كأعمالو اإلنساف إلى الراجعة الشركر الظمـ, كسائر
  0 (1)اإلنساف بفقده: كاألمف, كاالطمئناف,كالرخاء ,كالصحة, كالماؿ, كاالكالد, كغيرىا 

السبباف ))فظمـ اإلنساف في حياتو العممية ككفرانو بالنعمة اإلليية ىما  كاستنادان إلى ما تقدـ:   
  :عيد االقتصادمالص  عمى كيتجسد ظمـ اإلنساف  .األساسياف لممشكمة االقتصادية في حياة اإلنساف

  .(2)الطبيعة كمكقفو السمبي منيا(( في إىمالو الستثمار :منعمةلد كفرانو كيتجسٌ  0يعز ك في سكء التٌ 

 فقد االنييار,مف االقتصادية المنظكمة أساليب نجاح عمى  )اإلماـ ) , أك دكفي الكقت نفسو  
 كالنتيجة الحاصمة مف ذلؾ, كما في المخطط اآلتي : ذكر مسببات تطكرىا,

                                                                                       
 السبب                                                          النتيجة

 

 

 

 

عف  كاالقبلعكبة مف اإلنابة كالت   ىجنكما يي  االستغفار,يكضح معطيات األعمى فالمخطط    
 0 كيحقؽ األماف كالسبلـ لمببلد فيعطي ثماران مربحة, كتذكير بعظمة الخالؽ, ,المحرمات كارتكابيا

صفات اإلدارم الناجح في  شتر)رضكاف ا عميو(أللعاممو مالؾ ا يبي ف ()لو كمف كتاب    
َشاَرِة،  ، َوَأِلْن َلُيْم َجاِنَبَك، َوآِس َبْيَنُيْم ِفي المَّْحَظِة، َوالنَّْظَرِة،وذلك))بقكلو: ك  إدارة المجتمع َواإلِْ

َعَفاُء ِمْن َعْدِلكَ    .(3). والسَّاَلُم ((َوالتَِّحيَِّة؛ َحتَّى ال َيْطَمَع اْلُعَظَماُء ِفي َحْيِفَك، َواَل َيْيَأَس الضُّ

                                                             
  0 8/208 :الميزاف ينظر:( (1
 0381, 380:اقتصادنا  ((2

 . 3/452 :الببلغة نيج (3)

 االستغفار

 وبة عن المعاصً الت  

 االلالع عن المعاصً 

 تذكٌر بنعم هللا 

 زدجار عن المعاصً اال

 انزال الرزق 

 رحمة الخلك 

تطور 
االقتصاد 
 وانتعاشو

انتشار 
 السالم 
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أىًلٍف, آس( األفعاؿ ىذه لنا تتجسد     كىك تحقيؽ  ,إشارة إلى المعنى المراد مف سياؽ الكبلـ )ى
كالثقة كالناس؛  المسؤكؿ بيف القائمة بياف العبلقة شؤكف األمة فيليتصدل لمف  ,إلدارة الناجحةا

 0كافة  بلـ بأنكاعوتحقيؽ الس  القائمة بينيما, ك 

 ,لمرعيةكاضع أىمية الت  يتناسب مع  ,(1)ان مجيكر ال ك  ان ال ميمكس ان اليمزة شديدصكت كلٌما كاف     
 كناية جانبو نةآلب  أمره: ))فة قربت المعنى المراد منو إذٍ فيذه الص   الستمالة قمكبيـ, ؛ليا الميفك 

 قريب كىك. األحكاؿ كؿٌ  في حٌقيـ في كالجفاكة عمييـ الغمظة كعدـ كاألفعاؿ األقكاؿ في الرفؽ عف
  .(2)(( التكاضع مف

   .وتيالمقطع الصَّ  كرارت -2

, كىك اللة العميقة لمنصبياف الد  في  كتية كأدكارىا الفاعمةأىمية المقاطع الص  الدارسكف دى ك  أى    
: ))درجة أعمى مف الفكنيـ في سمـ الكحدات الصكتية يمثؿ كىذا ما, أعمى درجة مف الصكائت

كقسمكا ,  (3)مرتبة ترتيبان معيناي بحسب كؿ لغة (( الفكنكلكجية, ألف المقطع مكٌكف مف فكنيمات
بصكت ي ينتيالذم  ىك ,متحرؾمقطع  ىمااحدأ: قسميف عمىىذا النحك المقاطع الصكتية عمى 

))المقطع الصكتي ىك عبارة إذان: , (4)كت ساكفبص ينتيي ساكف مقطع كاآلخر  ,قصير أك طكيؿ
, كييعد  (5)يمكف االبتداء بيا كالكقكؼ عمييا ((ك  ,عف كمية مف األصكات, تحتكم عمى حركة كاحدة

كرار, كىك الٌسجع في نمط الت   تككفكتية في الجممة مف الفنكف البديعية التي المقاطع الص   تكرار
 عمىفاألسمكب مقسـ  ناسب في الكبلـ,و تكاطؤ الفكاصؿ, كىك مف عناصر الت  أن  بالذم يعٌرؼ 

كىذا  0(6)فيؤدم إلى ربط الكبلـ كتبلحمومتناسقة الٌنغـ,  فقرات متساكية, كمتشاكمة المقاطع,
غاية الخطاب التأثير  يقاعيان لمتأثير في المتمقي؛ ألف  ا  األصكات تكظيفان دالليان ك  ؼى كظ  التكرار 

 صي, كانسجاـ فقراتو.ماسؾ الن  الت   آثارقناع لما يظير إلكا

                                                             
 0 157, عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي : 288عمـ األصكات , كماؿ بشر: , 87:األصكات المغكية ينظر: ((1
 .4/422:البحراني ميثـ ,الببلغة نيج شرح (2)

 0 154مبادئ المسانيات:  ((3
  . 150:المغكية األصكات ينظر:  ((4
 .194 :فصكؿ في فقو المغة (5)
   .110:دراسات منيجية في عمـ البديع ينظر:(6)
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الكاحدة كفي الجممة؛ لبياف اليدؼ في تكرار المقطعي في الكممة الكمف ىنا سنكضح أثر     
دارييف إلختيار االالعناية الفائقة فيو يكضح  ()ئلماـلما جاء في كتاب  ,كضكح الد اللة, منيا

 ()وكرد في كبلمكىذا ما  ,الميف كاآلثميفابقيف الظ  أعكانان لمكزراء الس   فيككنك  بلف ,الصالحيف
ِإنَّ َشرَّ ُوَزَراِئَك َمْن َكاَن ِلأْلَْشَراِر َقْبَمَك )) :بقكلو متنكعة,كمتكررة بنغمات , مف مقاطع متكازية

ْخَواُن َالظََّمَمةِ ، َفاَل َيُكوَننَّ َلَك ِبَطاَنةً  ،َوَمْن َشِرَكُيْم ِفي َاْْلثَامِ  َوِزيرًا، َوَأْنَت  ،َفِإنَُّيْم َأْعَواُن َاأْلََثَمِة َواِ 
ْن َلُو ِمْثُل آَراِئِيْم َوَنَفاِذِىْم، ،َواِجٌد ِمْنُيْم َخْيَر َاْلَخَمفِ  ْن  ِممَّ َوَلْيَس َعَمْيِو ِمْثُل آَصارِِىْم َوَأْوَزارِِىْم، ِممَّ

 َوَأْحَسُن َلَك َمُعوَنًة، وَنًة،ؤُ ُأوَلِئَك َأَخفُّ َعَمْيَك مَ  َواَل آِثمًا َعَمى ِإْثِمِو، َلْم ُيَعاِوْن َظاِلمًا َعَمى ُظْمِمِو،
ًة ِلَخَمَواِتكَ  َوَأَقلُّ ِلَغْيِرَك ِإْلفًا، ،ْيَك َعْطفاً َوَأْحَنى َعمَ    . (1))) َوَحَفاَلِتكَ  َفاتَِّخْذ ُأوَلِئَك َخاصَّ

المعنى المقصكد كثيؼ ت  في  كتكافقيا الصكتي, كتكرارىاكتية في المقاطع الص  قارب ى الت  جم  يتى    
نحك  الذىف قكة عمى تنبيوأكثر ليككف  ؛كمعناهالمفظ خمؽ نكعان مف االنسجاـ بيف مكسيقى منو, إذ 

()ىً المقطع األخير كرارتأثر (, كنبلحظ ) أرادىا اإلماـ تيالمقاصد ال قصير كىك مقطع  ,ـٍ
ْن َلُو  ): (2) في النص مقفؿ يتجمى  ( َوَأْوَزارِِىمْ  َوَلْيَس َعَمْيِو ِمْثُل آَصارِِىْم، ِمْثُل آَراِئِيْم َوَنَفاِذِىْم،ِممَّ
,ىكيمكف بياف المقاطع الصكتية لمكممات (3)(المطر ؼ لس جعاالكممات ما يسمى بػ) نياية في

 :اأعبلى

  0 : ص ح صـٍ ىً      ,    ص ح : ئػً     أ : ص ح ح , رى   آ: ص ح ص,   =آَراِئِيْم 

  0: ص ح ص ـٍ ىً        , ص ح  :  ذً       ص ح ح, ا :فى      نػ : ص ح ,  =َنَفاِذِىمْ 

 0: ص ح ص ـٍ ىً  ،         : ص حرً      ص ح ح,  ا:صى ،  ص ح صآ:  =آَصارِِىمْ 

 0ًر: ص ح  ,        ىـٍ : ص ح ص   ,     ح= أك:ص ح ص ,  زىا: ص ح َأْوَزارِِىمْ 

استبداؿ عمى  (لبياف إصرار أمير المؤمنيف)كالمتكازم؛  المقطعي المكثؼ التكرارىذا كجاء    
ا يحممكا مف ركاسب في أفكارىـ مف القكانيف مى كاإلدارييف عند تغيير الحكـ, ذلؾ لً ىؤالء الكزراء 

                                                             

  .3/461:نيج الببلغة (1) 
 0 141 مناىج البحث في المغة : ينظر: ((2
اإليضاح في عمـك  ينظر:0( الصكت األخير( التقفية فييما قااختبلؼ الفاصمتيف في الكزف كاتف يقصد بو: ((3

 .362:الببلغة
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ما يصب اختياره عمى مف ماء؛ إن  إراقة الد  حبيـ في سمط العدائي عمى الناس, ك الجائرة القديمة, كالت  
( في بياف ـ  كاصؿ كبلمو)سديدةن؛ لحفظ سبلمة الببلد مف االضطياد, ثي  أٍرآءن نيران ك  يحمؿ فكران 

اشتقاؽ المفظة مف جذر ك , المقطع الصكتي في الجناس االشتقاقي كرارصفاتيـ باستعماؿ أسمكب ت
))كطبيعة التكرار االشتقاقي ىك أٍف تتكلى مفردات ليا جذر كاحد حتى يككف ىذا اإلجراء كاحد: 

ىذا المكف مف التكرار يعمؿ عمى  كما أف  فت انتباه المتمقي الى ذلؾ الجذر, أكثر قدرة عمى ل
متأكيد عمى سبلمة الس يرة الحسنة لمكزراء, كذلؾ ما يحتمكف ل؛ (1)تركيز الداللة في ذىف القارئ((

مف مكاقع ميمة في الد كلة, فيعدكنيـ العمكد الفقرم الذم يرتكز عميو نظاـ الببلد كسبلمتو؛ لذا 
مىى )):يف, كىماكرار في الفقرتبيذا الت   ص مكثفان الن   جاء ـٍ ييعىاًكٍف ظىاًلمان عى ٍف لى مىى  ظيٍمًموً ًمم  كالى آًثمان عى
  0 (وً م)فيفي نياية الكممة  (2)قصير مفتكحكىك  كتيمع تشابو المقطع الص  ( ًإٍثًموً 

 : (ِإْثِموِ  وُظْمِمِو سنكضح المقاطع الصكتية لمكممتيف )

 0: ص ح ص  وً : ص ح ص, مً  ظيؿٍ  =ُظْمِموِ 

 0: ص ح ص   وً : ص ح ص, مً  ػٍ = ًإث ِإْثِموِ 

يف, المخمص يفاإلداريكالحذر في اختيار  ,قةالد  بياف مزية عمى  تنبيو المتمقي كرارالت  ىذا أفاد     
استبعاد ىؤالء الظممة عف  لبياف مدل ؛يستكقؼ المخاطبكآثاميـ, ك  ممةالظ   أكزارى  كايحممالذيف لـ 
قكل, كحسف معركفة بالت  ال ,الحةمف البيكتات الص   كفاء كالمخمصيفألابكاستبداليـ  ,كلةمكاقع الد  

قيؽ في تنصيب ختيار الدٌ االكيد أتكىك  ,يلممعان ظبلالن المقطع  تكرارأعطى فنبلحظ  ,يرةالس  
ثيـ  ادرؾ كبلمو في بياف  ىـ شريحة في المجتمع,أعمى ركيز كالت   كمراقبتو,اإلدارم المخمص 

ىـ أشد خطكرة مف الحكاـ أنفسيـ؛ لسرعة تنفيذ أكامرىـ, كتزييف ك  ,)أعكاف الظممة(خطكرة 
كتعكيدىـ  ب عمى حساب دماء اآلخريف,اصألجؿ كسب األمكاؿ أك المن مٌمؽ ليـ؛أفعاليـ, كالت  

كمعكنتيـ لو, كالكقكؼ في  ,إحسانيـ ةأىمي ()بيف ـ  ثي عمى سفؾ الدماء, كخنؽ حرية اآلخريف, 
بما يخدـ الناس, بتكرار المقطع , كدراستو القرار صدارإيـ عند تنداسمك  ,مكاطف الضعؼ معو

                                                             
  .264دكنيس:أاألسمكبية الصكتية في شعر  ((1
141:  في المغة اىج البحثمن ينظر: ((2

 0  
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 ،ةً ونَ ؤُ مَ َأَخفُّ َعَمْيَك ( في نياية الجممتيف: )ةن نى كىك) )ص ح ص(األخيرالمقفؿ  القصيركتي الص  
 0 (2)أيضان  جناس المضارعبال ي  سمك  ,(1)جع المتكازمالس  ( ضمف ةً َمُعونَ َوَأْحَسُن َلَك 

 كيمكف بياف المقاطع الصكتية, ىي:   

  0 ص ح ص : ةن نى          ؤك: ص ح ص,         : ص ح, =  ـى كنىةن ؤي مى 

 0 ص ح ص : ةن نى           ك: ص ح ص,عي        : ص ح, ـى  = مىعيكنىةن 

القصير المغمؽ المقطع , ألف  اإلكفاء المقاطع ليا القدرة عمى تنبيو المتمقي في أىمية الكزراءف     
 ,جعالس  ظاىرة تكجو ت, ك صكتو مترددان؛ ليكقظ المتمقي حكؿ أىمية األمر المرجك منويبقى  تكررالم

كرد تكرار المقطع ضمف استعماؿ السجع ك المراد منيا, أك الجناس بتكجو الٌداللة مع مناسبة الفكرة 
  يمكف بياف المقاطع الصكتية ىي: ( ِإْلفاً َوَأَقلُّ ِلَغْيِرَك  َعْطفًا،َوَأْحَنى َعَمْيَك ) في الفقرتيف:المتطرؼ 

ٍطفان   0 فان= ص ح ص         =  عىٍط : ص ح ص , عى

 0 فان= ص ح ص         ص ح ص ,   :ًإؿٍ  =    ًإٍلفان 

ليخدـ المعنى المراد منو, كبياف مزايا  ) ص ح ص( كتيعمى الر غـ مف تكرار المقطع الص     
, كالبعد كالغمظة مع أعدائو, كىذا ما مع الرعيةالعطؼ التقرب كالميف ك  اإلدارم الناجح, كذلؾ عند

كص مف صٍ كتي في الن  مكيف الص  , كيظير ىذا الت  ماف في الببلدألاك  بلـفي تحقيؽ الس   هثر أيصب 
استعماؿ ككذلؾ عند كمنبيان عمى الفكرة,  ,الفتان النظر ,دقيقةتنكع في المقاطع, كتكزيعيا بصكرة 

, ممتمقي في التكرار بعيدان عف الممؿلأمؿ الت   مف إلى خمؽ حالة افكرار يؤديجع في الت  الجناس كالس  

                                                             
الحرؼ كفي  مت ًفقىتىٍيف في الكزف,مف الٌسجعىتىيف تككف الكممتاف األخيرتاف  ))كىك أفٍ  السجع المتكازم يقصد بو: ((1

الببلغة العربية أسسيا  ينظر:  0((أك في أحدىمااألمريف, ما قبميما في في مع كجكد اختبلؼن  األخير منيما,
  .2/506:فنكنياكعمكميا ك 

 المطيمع البياف عمـ في التٌبياف ينظر: , كىما )اليمزة كالعيف(بحرؼ متقارب مف المخرج  كيقصد بو: االختبلؼ (2)
  . 167 :القرآف إعجاز عمى
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, عمى سائر المقاطع األخرل المقفمة كالمتكررة في نياية الكممات القصيرةطع اكجكد ىيمنة المقك 
 0يكحي أىمية ىؤالء األكفاء عمى سبلمة المجتمع كتماسكو (فان ) ( كالمقطعةن,كالمقطع )(ًىـٍ )كىي:

  كسنكضح أثر تكرار المقطع في المخطط أدناه: 

عدد  الفقرة     
  الكممات 

تكرار المقاطع 
 االخيرة 

الحرف 
 الروي 

داللة القصد أو   السجعنوع  
 البنية العميقة 

ٍف لىوي ًمٍثؿي   كى  ِىمْ آرىائً ًمم 
مىٍيًو  ِىمْ نىفىاذً  لىٍيسى عى  ًمٍثؿي كى

ارً    ِىمْ أىٍكزىارً ك   ِىمْ آصى

 ًىـٍ  4

 ص ح ص

 لس جعا الميـ
 المطر ؼ

  األكفاء,اختيار 
كعدـ اختبلطيـ 

  0بالظالميف

ـٍ ييعىاًكفٍ  مىى  لى ظىاًلمان عى
مىى ًإثٍ  ًموً ظيمٍ   ًموً كىالى آًثمان عى

 ػوً مً   2

  ص ص ح

 لس جعا الياء
 المطر ؼ

النزاىة كحسف  
كبغضو السيرة 
 0لمظمـ 

مىٍيؾى مى    كنىةن ؤي أىخىؼ  عى

 كنىةن كىأىٍحسىفي لىؾى مىعي 

  نة 2

 ص ح ص  

جناس ال النكف 
 المضارع

كالسجع 
 المتكازم

االعتماد عميو في 
 كقت الضيؽ.

مىٍيؾى عىطٍ  كىأىٍحنىى كى  فان عى
 فان أىقىؿ  ًلغىٍيًرؾى ًإلٍ 

  فان  2

 ص ح ص

 لس جعا النكف
 المطر ؼ

الصادؽ  الكالء
 لمكالي.

      

يبي ف فييا مدل اىتمامو البالغ  لكاليو مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو(  ()كمف كصية لو     
 ان شركط ()ككضع ار,جى في حركة الت  شديدة بة االرقتككف في سبلمة االقتصاد, كذلؾ عندما 

َناَعاتِ )) بقكلو: ,بيـ خيران اع بعد أٍف أكصى نٌ ار كالص  جى لعمؿ الت   اِر َوَذِوي َالصّْ ، ثُمَّ ِاْسَتْوِص ِبالتُّجَّ
وَأْسَباُب  َفِإنَُّيْم َمَوادُّ َاْلَمَناِفعِ  ،َوَاْلُمَتَرفِّْق ِبَبَدِنوِ  َوَاْلُمْضَطِرِب ِبَماِلِو، َاْلُمِقيِم ِمْنُيْم، ،َوَأْوِص ِبِيْم َخْيراً 



 
30 

َك َوَبْحِرَك، ِمَن َاْلَمَباِعدِ  َوُجالَُّبَيا َاْلَمَراِفِق، َوَحْيُث اَل َيْمَتِئُم َالنَّاُس  َوَسْيِمَك َوَجَبِمَك، َوَاْلَمَطاِرِح ِفي َبرّْ
َوُصْمٌح اَل ، َباِئَقُتوُ َفِإنَُّيْم ِسْمٌم اَل ُتَخاُف  وَن َعَمْيَيا،ئُ َواَل َيْجَترِ  وَن َعَمْيَيا،ئُ َواَل َيْجَترِ  ِلَمَواِضِعَيا،

 .(1)((وِفي َحَواِشي ِباَلِدكَ  َوَتَفقَّْد ُأُموَرُىْم ِبَحْضَرِتَك، ،َغاِئَمُتوُ َشى ُتخْ 

يحتاجيا المخاًطب؛  ةإف  التكرار ال يعطي لمنص قيمة معنكية فقط؛ بؿ يكفر لو قيمة مكسيقيٌ    
مف تكرار ىذه  لجذب ذىف المتمقي كالتأثير فيو, كذلؾ ما اكسب الٌنص إيقاعان كاضحان متكلدان 

اؼي  متكازية: مستكيات ٌصكتيةجاء النص ب, كقد المقاطع ـه الى تيخى ـٍ ًسٍم ٍمحه الى  ,بىاًئقىتيوي )فىً ن يي كىصي
اًئمىتيوي(تيٍخشىى   كىي :  (َغاِئَمُتوو َباِئَقُتو ) كما سنبيف المقاطع الصكتية لمكممتي ,غى

 0: ص ح ص ,      تيوي:  ص ح ص  : ص ح ح ,   ئؽا= بى   بىاًئقىتيوي 

اًئمىتيو  0تيوي:  ص ح ص        ا: ص ح ح ,   ئؽ : ص ح ص ,= بى  غى

 أحيانان  تجاكزيكىيمنتو , (2)(ص المفتكح ) ص حالقصير المقطع تكرار الكممتيف بلحظ في ن  
 انتباه إلييا تشد   خاصة جاذبية ليا ترلف ,الجمؿ قصار عمى منيا بنى ما الشؾك , الكزف جماؿ

في نمط الجممة إلى  تغييرتابة عف المتمقي عند المتمقي نحك كسر النمط اإليقاعي, كذلؾ لدفع الرٌ 
, كشٌده نحك المخاطىبعف كالممؿ  ,أـدفع السٌ  يؤدم إلىلمكممات  المقطعي التكرار كىذا السجع,

 الجانب تعززل؛ (فاعؿعمى صيغة ) الصرفية البنىماثؿ في اليدؼ المرجك تحقيقو, مع بياف التٌ 
بيف الكممات المسجكعة, كلعؿ تكرار المقطع األكؿ مف الكممتيف عمى حرؼ مدم األلؼ  اإليقاعي

متداد األلؼ, كمجيء اليمزة بعد األلؼ في كممة كاحدة, أصبح زيادة في تمطيط ازاد في عمؽ 
, فمو كضكح سمعي عف (3)صكت األلؼ, كىذا ما يسمى عند عمماء التجكيد بػ )المد المتصؿ(

المراد منو إلسناد المعنى ناسب طكؿ المقطع كامتداده؛ طريؽ استطالة الكممتيف, كتكاتره مرتيف, 
الحركة االقتصادية, كامتداد تجارتيـ مع البمداف  تطكررىـ في أثفي إطالة كصؼ مزايا الٌتجار, ك 

 0األخرل, فيؤدم إلى حركة انتعاش الٌسكؽ, كالقضاء عمى البطالة 

                                                             
    0 3/469:نيج الببلغة ((1
 0 141ينظر: مناىج البحث في المغة :  ((2
 0 148كاألصكات المغكية: ,451:راسات الٌصكتية عند عمماء الٌتجكيدالد   ينظر :(3)
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تطكر في كما أثرىما , كالٌصناع الٌتجار ىذا االىتماـ الكبير بشريحتي ـى ؿ المتمقي لً اءى كربما يتس   
يتطمب مف الحككمة ما كىذا , عيةجزءه مف الر   عان  ار كالص  جى الت   كىنا نقكؿ: إف   ؟ والببلد كسبلمت

, كبحركتيـ تزداد األرباح, كبيذه الببلدحركة اقتصاد كذلؾ ألىميتيـ في الحفاظ عمى سبلمتيـ, 
ستحساف اكيعكد بالخير عند , حركة العمراف تكثر أمكاؿ الببلد كبنماءالعمراف,  يتطكرالزيادة 

         0كينمك كيصبح قكةن مييابةن , كاستغبلليا لمصالح رعيتو, الكالي ىذه الطاقة

 النيكض إلى متكاممة؛ لذلؾ سعى حمقة ضمف مف التجار( فضبلن عف ذلؾ, عٌد اإلماـ )   
 التنمية ىذه إحداث في التجارة الرئيس ألثر مدركان  ,بلدلمب االقتصادية التنمية لتحقيؽ ؛ـبكاقعي

 ()  المؤمنيفاىتـ أمير  لذا ,ليـ ةالكريم العيش بؿسي  تكفرك  باإلنساف, ترتقيالتي  المنشكدة
 .(1)كتطكر الببلد ,االقتصاديةتنمية ال,آلثارىـ العظيمة في ارجى الت  شريحة ب

 .الجممةفي ومشتقاتيا المفردة المفظة كرار ت – 3 

 عدة,دالالت  حاممة ياألن   جذب انتباه المتمقي؛تيكفر لمنص قيمة مكسيقية المفظة  كرارت ف  إ    
تحمؿ في طبيعة داللتيا نغمان ناتجان عف الجرس  لفظةو  , ف ف  كؿ  لتككيد كبلمو يقصدىا المتكمـ

كتكرار  ,(2)كافؽ الفطرمالذم تحممو أصكاتيا المككنة ليا,كتحمؿ مكسيقى باطنية عفكية أساسيا الت  
  0  (3)الليكثيؼ الد  ت  الالمبنى, ييعد  مممحان مف مبلمح  صيغةمع كضكحان المعنى  يدز ياأللفاظ 

( ) كصاياهفي سو مم  تن ما كىذا ,المتمقي فيكآثارىا , مفظةتكرار الندرس أىمية سكمف ىنا     
 :جاء بكتاب لوما كذلؾ  ,لبياف أىمية الخراج لمببلد كافة ؛شتر)رضكاف ا عميو(أللكاليو مالؾ ا
َصاَلحًا ِلَمْن ِسَواُىْم، َواَل َصاَلَح َاْلَخَراِج ِبَما ُيْصِمُح َأْىَمُو، َفِإنَّ ِفي َصاَلِحِو َوَصاَلِحِيْم  ))َوَتَفقَّْد َأْمرَ 

 .(4))) أِلَنَّ َالنَّاَس ُكمَُّيْم ِعَياٌل َعَمى َاْلَخَراِج َوَأْىِموِ  ِلَمْن ِسَواُىْم ِإالَّ ِبِيْم،

كحصكؿ الٌتأثير في  ,بكضكح كسيمة إليصاؿ المعنىخمس مرات  ىاكرار بلح( بت)الصى  لفظةإف      
 , كىذا يدؿ  المتمقي بلح, كتقريره في ذىفأكيد عمى معنى الصى كالت   ,)فىعاؿ(كىي عمى كزف , المتمقي
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كتية ترددت في السياؽ بصكرة منتظمة, بحضكر اإليقاع المكسيقي المتكلد أف  الكحدات الص  عمى 
كصفيره  وكأزيز صكت كالمستعمي الصاخب ت الصادصك بمف ترديد كممة الصبلح, 

,كىك مف حركؼ الصفير مف عبلمات قكة حرؼ الصاد اقكاىا لؤلطباؽ كاالستعبلء ىيك (1)كانطباقو
كتكحي أىمية الصبلح صكتيان, ترددان المتنكعة كتية الكحدات الصٌ أحدثت كالصفير حدة الصكت 

, البطالة في المجتمعك  ,القضاء عمى الفقرك الخراج في رفع المستكل المعيشي,  كآثار في المجتمع
أمر  إلىالمخاطب جذب انتباه ميمة  التكرارمزايا  تٍ أدمف ىنا ك  مجاالت الحياة كافة,ر يتطك مع 

مسألة الخراج بما ب واىتمامعطؼ الكالي ك عمى  أكيدلتٌ تعني ا المفظة, كاتركعند ت ,الخراج كصبلحو
  0لرفاىية المجتمع  يصمح بو الناس

عد  يا تألن  الكفاء بالعيد, فضيمة في  (أمير المؤمنيف)د عمييا السمـ التي أك   مكضكعاتكمف   
ىذا ؤدم إلى إحبلؿ الس مـ, كنبذ الخبلؼ, ك تك التقارب كالٌتكادد بيف أفراد المجتمع,  مف أسبابسببان 
ْن َعَقْدَت َبْيَنَك َوَبْيَن َعُدوٍّ َلَك ُعْقَدًة،)) لكاليو, بقكلو:بكتاب جاء ما  ًة، َأوْ  َواِ  َفُحْط  َأْلَبْسَتُو ِمْنَك ِذمَّ

َتَك ِباأْلََماَنِة،، َعْيَدَك ِباْلَوَفاءِ  َفِإنَُّو َلْيَس ِمْن َفَراِئِض  ،َوِاْجَعْل َنْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعَطْيتَ  َوِاْرَع ِذمَّ
ِق َأْىَواِئِيمْ  ،َالنَّاُس َأَشدُّ َعَمْيِو ِاْجِتَماعاً  ،َالمَِّو َشْيءٌ  ِمْن َتْعِظيِم َاْلَوَفاِء  َوَتَشتُِّت آَراِئِيمْ ، َمَع َتَفرُّ
 (. 2)((َاْلُمْسِمِمينَ  ُدونَ  َبْيَنُيمْ  ِفيَما َاْلُمْشِرُكونَ  َذِلكَ  َلِزمَ  َوَقدْ  ، ِباْلُعُيودِ 

الفعؿ االسـ, ك  مرتيف بصيغ متباينة مف ك)العيد( ك)كالذمة( )العقدة( الكممات: كرارإف  ت   
كنغميا اإليقاعي, معبرة عف مضمكف الفكرة, كال تككف أكثر قكة في جرسيا الٌصكتي,  , كمصدره

 , إذٍ ـالٌداللي, لتنبو المتمقي إلى اليدؼ المرجك مني ـرىيالصكتي في إداء المعنى, كتأث ـيخفى أثرى
عمى االلتزاـ بالكفاء عند  كضكحان, كيقكم حجة المفظة لتأكيد األمرالفكرة أكثر يزداد الٌتكرار 

 ,تمثؿ في الثقة المتبادلةتساس الحياة االجتماعية أ ف  أل ؛ء بالعيكدكالكفا انعقاده, كصكف األمانة
قد تذلؿ كثيران مف المتاعب, لذا كانت الدعامة األصمية لمديف ىك الكفاء  كىذه الثقة بيف الناس

كاجباتيـ  مف كتجعمو كاجبان  ,بالعيد تربي أفراد مجتمعيا عمى حب الكفاء التي كلةالد  ف ,(3)بالعيد
 في تمؾ األمكر االقتصادية كالمالية كتككفبالغان,  اىتمامان  ذلؾ كتيتـ بمراعاة, كاألخبلقية الدينية
فبل  ,قةكالد   حةالص   مف أساس عمى المعامبلت كتنضبط ,المبادلة الثقة أساس عمىمبنية  الدكلة
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 ,النفس شرؼ مف الناشئ الٌتعيد يككف الحالة ىذه مثؿ غش كال خداع كال تماطؿ في العيكد, في
(.1) نفيس متاع أم مف كأعظـ, رسمي سند أم مف األخبلؽ أغمى كفضيمة

 

 كعدـ افسادىا بشركط عدة, كذلؾ جمي بقكلو: ,االلتزاـ بالعقكد عف()كضح اإلماـ كما   
َتُو َأْمنًا،))  َوَحِريمًا َيْسُكُنوَن ِإَلى َمَنَعِتِو، ،َأْفَضاُه َبْيَن َاْلِعَباِد ِبَرْحَمِتوِ  َوَقْد َجَعَل َالمَُّو َعْيَدُه َوِذمَّ

ُز ِفيِو َاْلِعَملَ َواَل ُمَداَلَسَة، َواَل ِخَداَع ِفيِو، َواَل َتْعِقْد َعْقدًا ، َفاَل ِإْدَغالَ  َوَيْسَتِفيُضوَن ِإَلى ِجَوارِِه، َُتَجوّْ
َلنَّ َعَمى َلْحِن َقْوٍل َبْعَد َالتَّْأِكيِد َوَالتَّْوثِ  ،   (.2)(( َقةِ َواَل ُتَعوّْ

ص يجعؿ الن   ناغـ المكسيقي, إذٍ المفظة بصيغيا المختمفة, يشيع جكان مف الت  تكرار إف  أساليب    
ٍقدان وَ لفظة العقد ) كرارالمتمقي؛ لسيكلة الفيـ كقكة صداىا, فت اكقطعة شعرية, يأنس بي  (الى تىٍعًقٍد عى

عمى المعنى المراد منو؛ لتنبيو المتمقي كثيؼ تفي كرارىا صكات الفعؿ كمصدرىا كتتقارب أ عطيي
مطمقان ى)ني لذاأىمية الكفاء بالعقكد كصحتيا,  يحممو عمى أكجو  يعقد عقدان  أفٍ عف  ( نييا ن

كتزكيقو بعبارات يخادع بيا الناس,  أك فحكل قكؿ, عمى تأكيؿ خفي معكالن مختمفة في داللة المفظ, 
,  (3)متداكؿ في االصطبلح كالعرؼ في االستعماؿمف األلفاظ  ظاىر العقكد تعقد عمى ما ىك ف ف  

دخؿ في العقد ما ليس فيو يفسده بيذا الفعؿ, كاألدغاؿ ليس مف خمؽ المؤمف, فيذا أفمف 
عارض بيف اإليماف كاألدغاؿ يحٌتـ عمى المؤمف أٍف يتجنب الفعؿ الذم يخرجو مف دائرة الت  

كأٌنو ال  ,تنطكم داللة المدالسة عمى خداع غير ظاىر, كستر المخادع بخداعو, ككذلؾ اإليماف
يرل, كال يستقيـ ىذا الفعؿ مع خمؽ اإلسبلـ؛ بؿ ىك مدعاة لسخط ا كغضبو, كبيذا يبتعد عنو 

 0(4)المسممكف, كابتعاد الكالي عنو قبؿ غيره؛ ليككف قدكة لمرعية

عاممو نبو  كذلؾ ما, المساكاة بيف المحسف كالمسيءعدـ ب كضحي () اإلماـكمف كتاب لو     
َواَل َيُكوَننَّ الُمحِسُن والُمِسيُء ِعنَدَك ِبمنِزَلٍة َسَواٍء، َفِإنَّ في َذِلَك )) : قكلوبذلؾ في  عمى مصر
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َما َأْلَزَم  مْ َأْلِزْم ُكالِّ ِمْنيُ اَءِة، وَ اِن، َوَتدِريًبا أَلىِل اإِلساَءِة َعمى اإِلسْ سَ اِن ِفي اإلحْ َتْزىيًدا أَلْىِل اإلْحسَ 
  (1)((0َنْفَسوُ 

اللي في ساعد بشكؿ كبير في معرفة األثر الد   تكرار المفظة كما يرافقيا مف إيقاع مكسيقي إف     
خمؽ ف ,(اإلحسان واإلساءة)لفظتي كما في  متكررة كمتقابمة في المعنى,ردت كممات ص, فقد ك الن  

 ىماتكرار كجاء  ,اليدؼ المراد منو حكؿ المتمقيأذىاف شد لي ؛كاضحان أضفى جرسان انسجامان تامان, 
رشاده حكؿ المعاممة الحسنة في تقياالك  تنبيو؛ إلفادة ىنا كعدـ  ,سيءمـ المحسف, كمعاقبة اليلي, كا 

, ييدؼ إلى كقد يحمؿ ىذا الخطاب في مضمكنو فكران أخبلقيان ناجحان في الحقكؽ, ما مساكاتي
  0 المجتمع إلى حماية حقكؽ اآلخريف, كتحقيؽ العدالةرتقاء ا

 مو مف انجازات في عمموما يقدٌ بقيمة الفرد  إلىممتمقي ل ان تنبيي المفظتيف كرارككذلؾ, أضفى ت   
خبلصو لو, كعميو  عف النظاـ اإلدارم  في رىيبكالت   رغيبالت  تفعيؿ قانكف ( )أراد اإلماـ كا 

في ظؿ العدالة ؽ حقيتل مكافأة المحسف عمى إحسانو, كمحاسبة المسيء عمى إساءتو؛ طريؽ
إثابة في المجتمع عند ؤلفراد لقابة الذاتية الر  دكر  زيكتعز  بلـ,لس  حبلؿ سبؿ اإل ؛عيةحككمتو الكا
زجران لممسيء بعدـ لممحسف اإلحساف  يعد  ليذا , كعدـ اإلغفاؿ عنيـ كتأنيب المسيء, المحسف,
: )) ألف  إىماؿ نظاـ الثكاب كالعقاب, كعدـ الشكر كالتقدير تضييع  لممكاىب كبخس ألىؿ تكريمو

   0(2)اإلحساف كالعطاء, كتشجيع لممسيئيف عمى االستمرار في طريؽ اإلساءة ((

 .صالجممة في النَّ  كرارت-4

 كتيالص   كرارتٌ الٍف حصؿ ىذا ا  و في نسؽ إسنادم كامؿ, ك بأن   التكرارىذا النكع مف  يمتاز    
ن  , الجمؿ ال تأتي لغاية صكتية فاإلسناد أكثر تحديدان لمداللة, كعميو ف ف   ما أك صرفية باألساس؛ كا 

لفكرة اياقية, فتدعك لمتأمؿ بسبب تقمب ترد لغاية داللية تتقدـ عمى ما يرافقيا إلى المثيرات الس  
 0(3) الكاحدة
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اإلماـ  ييبي فى ما  منيا ,االجتماعي بلـمعاني الس   يحكضلت(؛ )اإلماـ كرار في كبلـ كجاء الت      
()  كمف جممة ما العمؿ الصالح عف طريؽ تممؾ اليكل, كانصاؼ الناس منو, أىمية لكاليو

َالذََّخاِئِر ِإَلْيَك َذِخيَرُة  َفْمَيُكْن َأَحبُّ )) بقكلو: ,لكاليو مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو( ()أيكصى بو
اِلِح، ا اَل َيِحلُّ َلَك، َفاْمِمْك َىَواَك، َاْلَعَمِل َالصَّ ْنَصاُف ِمْنَيا  َوُشحَّ ِبَنْفِسَك َعمَّ َفِإنَّ َالشُّحَّ ِبالنَّْفِس َاإلِْ

 .(1)((،ِفيَما َأَحبَّْت َأْو َكرَِىتْ 

يما في ياختبلفالرغـ مف عمى  (َفِإنَّ َالشُّحَّ ِبالنَّْفسِ  و) ,(َوُشحَّ ِبَنْفِسكَ  )الجممتافتكررت    
 ,المحاطب نفس في تقريره أك),كتكضيحو المعنى تأكيد ألجؿكذلؾ , صيغتيما الفعمية كاالسمية

منيا  يتكلد الذم ,المفظي اإليقاع عف طريؽ النص عمى وتفاضالذم أ الجمالي البعد عف فضبلن 
 يعني كىذا جممة )شح النفس( مرتيف, تكررتكقد (.المتماثمة الصكتية مبنىل الصكتي الترديد نتيجة
 في المفظي اإليقاع حضكر عكامؿ مف يعدك  بانتظاـ, النص في ترددت الصكتية كحداتيا أف  

لمتأكيد إلى أىمية التربية  ىذه الجممة فالتعٌدد المعنى, الزدىار مناسبة رضيةأ يشكؿف ,النص
الجممتيف ككثرة  الذاتية, كحفاظ النفس عف ما اليحؿ ليا كتركيضيا حب االنصاؼ, كجمالية تكرار

كذلؾ ألىمية اإلنصاؼ مع شرائح المجتمع كافة, سكآء أكاف مع كركد األصكات الميمكسة, 
يعبر  عيدان عف األىكاء, كىذا ماالصديؽ أـ العدك, فبل يمكف الت عامؿ معيما إال  بمبدأ االنصاؼ, ب

تزكية النفس  فاألساس األكؿ لنجاح الشخصية اإلدارية, أىمية اإلنصاؼ لدل اإلدارم الناجح,عف 
كعدـ اإلجحاؼ بحقكؽ ؿ, اإلنصاؼ في حالة الكره كالحب كالعد كنشرمف اليكل كشحيا, 

 احتمكايؤالء الذيف لكحية ربية الر  الت  أىمية عمى المتمقي  ىنا؛ لتنبيوالجممة  تكرارلذا جاء اآلخريف, 
, كتيذيب لمخيرـ الح كحبيكحي لمعمؿ الص  ألجؿ االستعداد الر   يمة في الببلد؛مالالمكاقع تمؾ 

, كذلؾ ما يؤدم الى التعايش السممي بيف الناس, بر في الحب كالكرهالنفس, كتركيضيا عمى الص  
 .كنبذ كؿ الخصكمات 

نصافو ا ً ك  نصاؼ مع ا,إلً با يتحمى أفٍ في ميامو كاليو ) )أمر اإلماـ  ضع آخرك كفي م   
ِة َأْىِمَك،وَ  ،وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن َنْفِسكَ  َأْنِصِف المََّو،))  بقكلو: ,لمناس  َمْن َلَك ِفيِو َىوىً وَ  ِمْن َخاصَّ

                                                             
 .3/458:نيج الببلغة (1)



 
36 

 َخاَصَموُ  َوَمنْ ، المَِّو َكاَن المَُّو َخْصَمُو ُدوَن ِعَباِدهِ  ِعَبادَ َمْن َظَمَم  َتْفَعْل َتْظِمْم، وَ ِمْن َرِعيَِّتَك، َفِإنََّك ِإالَّ 
َتوُ  َأْدَحَض  َالمَّوُ   0 (1)(( َيُتوبَ  َأوْ  َيْنِزعَ  َحتَّى َحْرباً  ِلمَّوِ  َوَكانَ  ،ُحجَّ

أثر ك  ,(َنْفِسكَ وَأْنِصِف النَّاَس ِمْن  َأْنِصِف المََّو،) صفي الن  كتكرارىا جممة اإلنصاؼ  ىيمنةى إف     
المتمقي كعدـ غفمة  بالتنبو,ي كحدى جرسان يكلى  (2)اد كصفيره كانطباقوكأزيز صكت الص   إيقاعيا,
لك نظرنا إلى ىذه الكصايا ك مع الخالؽ كالمخمكؽ,  كاستمرارية الدكاـ بو, لعمؿ باإلنصاؼحكؿ ا

أية عمى نجاح كاضحان دستكرنا خبلقنا كدليبلن  ؿتمثألن يا  عظ اإلدارم,الك ك  ,رشاداإلالقيمة في 
لتككيف  ؛))مف اإلماـ المعصكـ عاليـت  الصائح ك ن  أشار بكجكب األخذ بال ة, كىذا ماحككم

ؤية الشرعية في متمؾ الر  بما ت تطبيقيا قانكف اإلنصاؼ بيف الر ٍعية عندشخصية إدارية ناجحة, 
كأٍف يتصؼ في مبدأيف ىما: العدؿ  ,كالجكر عسؼالت   عف بعيدة ,اكعند اتخاذ قراراتي ,اأعمالي
 النتياكوكذلؾ  ؛فشؿ اإلدارمتجنب األسباب التي تؤدم إلى ال () اإلماــ  كضح ثي  .(3)كالرحمة
كىذا التكرار ذك  (,ِإالَّ َتْفَعْل َتْظِمْم، وَمْن َظَمَم ِعَباَد المَّوِ  )جممة ال هتكرار كذلؾ عند  ية,عٍ الر   حقكؽ

إلى المعنى الظاىر إيحاءن صكتيان عند تكرار  الظمـ, فأعطتٍ  عمى ترؾيحائية لداللة إطبيعة 
كتحذيره , خطكرتو المترتبة عمى الظمـ, لبلرشاد كذكرل بياف عكاقب الظمـ الجتنابو الجممة مرتيف؛
  0عميو كسطكتو ,مف عقكبة ا

 كأعكانوً  كأصدقائوً  رحاموً أ تفضيؿعند كمف جممة األضرار التي تمحؽ بظمـ الر ٍعية مف الكالي     
لى إالمجتمع ب ؤدمإذان فاإلدارة  غير الكفكءة ت ,كعدـ مراعاة األكفاء نيـ مف مياـ الدكلة,يكتمك

 0 (4)ؼاالنحرا

كلمتأكيد  األذىاف, فی كترسيخياالسبلـ  معانی بياف يف التكرارتسيـ ظاىرة خبلصة القكؿ: ك     
أىمية كبيرة بيكحي ك  , كرةالف تكصيؿل يالمتمق عمی هتكرار الكبلـ ك  تكجيوعند  عمى أىمية األمر

  0لممعنى المراد بيانو
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 المبحث الثاني: المناسبة الصَّوتية وأثرىا في بنية الكممة          

 كلـ تقؼٍ  كبيران في كتب العمماء مف القدماء, أثران كًت كمدلكًلو الص  قضية ربط  تركت    
؛ فخاضكا مسيرتيـ  مسيرتيا, كفأكمؿ العمماء المحدثلدييـ, بؿ دراستيا  دكف ممؿو أك سأـو

ال مف األمكر ال تي كىي  كت كالمعنى,المناسبة بيف الص   ككضحكا .العممية بالبحث كالت حرم
ثـ كتدٌبركىا, في ىذه األلفاظ  كاكنظىرى يكضع المفظ لمداللة عمى معنى معٌيف,  درؾ إال بعد أفٍ تي 

 ,(محاكاة األصكاتبػ) ت, كسميت عمييااألصكات التي جاءتمؾ كيبيا مف ابحثكا أسباب تر 
الخصائص( بابان طكيبلن جعؿ عنكانو )باب في إمساس األلفاظ أشباه  كعقد ابف جني في كتابو)

  0 (1)المعاني(

يرل بعض العمماء أف  مناسبة المفظ لممعنى مناسبة حتمية, فالمفظ يدؿ  عمى معناه داللة ك     
مناسبة طبيعية بيف المفظ كمدلكلو حاممة لمكاضع عمى أٍف جكد بك  كذلؾ كجكب ال انفكاؾ فييا, 

  0 (2)فظة ليذا المدلكؿميضع ال

المناسبة عف  ناتجان  مكسيقيان  تحمؿ الكممة في طبيعة داللتيا نغمان عف ذلؾ, فقد  فضبلن     
كت كداللتو بيف الص  تربط تعني كجكد عبلقة كثيقة فكتية, اإليحاءات الص   الصكتية أك
قد يككف كذلؾ: )) ف غيره,لو, يمٌيزه م مدلكؿو بكؿ  صكتو مف أىصكات المغة فيختص المعنكية, 
بما لو مف كقع صكتي معيف عامبلن مف عكامؿ التأثير العاطفي لممعنى, فالمعركؼ المفظ نفسو 

ذا كمبلئمة لي, بعض األصكات كبعض التراكيب الصكتية ذات قكة تعبيرية عف المعنى أفٌ 
  0 (3)((المعنى بكجو خاص

مـ كتناسبيا في كتية في ألفاظ الس  لة الص  الالد   كتية, أكالمناسبة الص   سندرسكفي ىذا البحث    
 :كعمى النحك اآلتي ,معانييا كمبانييا, في تككيف النص
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  0في بنية الكممة  وت وتشديدهالصَّ  تضعيف -أوالً    

لفظة ليا  , فكؿ  بشكؿ دقيؽ التي تتناسب مع أصكاتيا,فاظ األل ى نيج الببلغة بكفرةجم  يتى     
كتككف ىذه  ,طاقتيا اإليحائي, التي تعٌبر عف الفكرة المناسبة لؤلحداث بتمؾ األصكات كصفاتيا

نٌبو عميو كىذا ما  ألجؿ المبالغة كالكثرة, الٌرباعي؛ المضعؼ فيالمناسبة الٌصكتية في بنية الكممة 
ر  ))  بقكلو: الخميؿ رىة فكأٌنيـ تىكىى مكا في  قكلؾ: صى ٍرصى رى األخطىبي صى ٍرصى ٍنديب صريران كصى الجي

د ان كتىكىى مكا في صكت األخطب ترجيعان  ٍنديًب مى  0(1) ((صكت الجي

لى زيادة في إأدت متنكعة,   (عمى صيغ)اإلماـكردت مجمكعة مف األلفاظ في كبلـ ك     
كمف تمؾ الكممات ,تناسب األحداث فيما تكحيو أصكاتيا مف معافو مبنى الكممة, كالٌتضعيؼ لو أثر 

ُنوا )):منيا التي كردت في إطار البحث  .(2)((َأْمَواَلُكْم ِبالزََّكاِة، َواْدَفُعوا َأْمَواَج اْلَباَلِء ِبالدَُّعاءِ  َوَحصّْ

ا داللتيا أم   .كالعفة المنع كالحظربمعنى في أصؿ الفعؿ)حصف( المعجمية  ةاللد  تكحي ال    
ٍكًفو,المجازية فتعني  ؿ إلى ما في جى القرية إذا بنيتى حكليا  كحصف كٌؿ مكضع حصيف ال ييكصى

اد في (3) نيكا), فينا جاء الفعؿ مشددان لحرؼ الص  ص   صبلبةمف  ادى زى ( فٍكاكىك عمى كزف )فىع مي  (حى
اد, كصكنيافكير كاإلمعاف في كيفية حفظ األمكاؿ في الت   تياقك ك الداللة  مف  يعد فصكت الص 

فمى باألسناف األسناف الس   تمتقى, حتكاكيا صكتكىك  ,(4)المطبقة تحمؿ صفة القكةصكات ألا
ا يدؿ  عمى أىمية إخفاء  ,(5)ان مفتكح يككفالفـ في حالة العميا عند النطؽ بو, كال يمكف نطقو  مم 

العطاء, كعدـ التفكه بو, كالمف عمى المعطى كتعظيمو؛ لتسكد المحبة كالتكادد كاالطمئناف النفسي 
افرىا مع ضكال يخفى عمى المتمقي أثر البنية الصرفية في كضكح الداللة عند ت بيف أبناء المجتمع,

نيكا)جرس الصكت, لتقكية الفكرة, لذا جاء الفعؿ  ص  عمى  ,توداللتكحي ( بتشديد عيف الفعؿ ما حى
كثرة  ف ذا أردتى  يا,تي يا كقطعٍ تي رٍ سى كى  :تقكؿي )) يقكؿ سيبكيو: , إذٍ في تحصيف األمكاؿ كالمبالغة كثيرالتٌ 
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: كس   كتعني كثرة المزاكلة في تحصيف األمكاؿ عند إعطاء . (1)((وتي قٍ ز  و كمى تي عٍ و كقط  تي رٍ العمؿ قيمتى
فقد , تقكية معنى تحصيف األمكاؿ كالحفاظ عمييال؛ )فٌعؿ(البنية الصرفية ناسبت ففضيمة الزكاة, 

 كس ر فقالكا الفعؿ تكرير عمى دليبلن  المثاؿ في العيف تكرير جعمكا)) يـ:ضعؼ عيف الفعؿ, ألن  
 قٌكة بوً  يقابؿ أفٍ  ينبغي المفظ فأقكل المعاني دليمة األلفاظ جعمكا لٌما أنيـ كذلؾ. كغم ؽ كفت ح كقط ع
عمى  ركا أقكاىا, كجعمكه دليبلن فمما كانت األفعاؿ دليمة المعاني كرٌ  ...الفاء مف أقكل كالعيف الفعؿ

ارة جى الت  أف  عامؿ الزكاة ىك أحد عكامؿ تطكر (؛ )اإلماـف بي  ك  ،(2) ((المحد ث بو قكة المعنى
فتشديد  إذان  بينيـ, معيداكؿ السٌ زيادة التٌ ك  كنمك اقتصاد الببلد, عند دكراف رأس األمكاؿ بيف الناس,

في إيحائو ب يتناس ,(3)المتمقيفي مسامع عاليان رنانان كصفيراى  ؿ جرسان شك  ي (ادالص  )صكت 
عند دفع فريضة الزكاة  , كالراحة النفسية الحاصمةالرخاءأىمية الزكاة في الصكتي في بياف 

 .كانتعاشيـ بيا لممستحقيف

 مراقبتو حركة السكؽ,ل )رضكاف ا عميو(األشتر مالؾ اليو ك يخاطب بو  ()كمف كتاب لو     
))َوْلَيُكِن اْلَبْيُع َبْيعًا : بقكلو ,كعدـ االجحاؼ باألسعار؛ ليعـ األمف كالسمـ في المستكل المعيشي

َفَمْن َقاَرَف ُحْكَرًة َبْعَد ، َسْمحًا: ِبَمَواِزيِن َعْدٍل، َوَأْسَعاٍر ال ُتْجِحُف ِباْلَفِريَقْيِن ِمَن اْلَباِئِع َواْلُمْبَتاعِ 
 . (4)((َفَنكّْْل ِبِو، َوَعاِقْبُو ِفي َغْيِر ِإْسَرافٍ ، َنْيِيَك إياهُ 

ظيار الٌبراعة في اختيارىا, إٍذ إف  اإليقاع الص   أثرال يخفى عمى المتأمؿ       كتي لمفظة )نٌكؿ(, كا 
 , ككؿ شيء يينكؿ بو غيره فيكقيكدضرب مف المجـ كال( يدؿ عمى مفعؿ )نٌكؿاألصؿ المغكم ل

أما المعنى المجازم, فيقصد ىنا بو  .كالمنع كأصؿ الن ٍكؿ: القىٍيد, (5)نكؿ, كالٌنكؿ ىك االمتناع
ناكؿه عف األمكر: ضعيؼه عنيا, كمعناه أٌنو فىعىؿ بو ما يمنىعيو مف المعاكدة كيمنع غيرىه , فالضعؼ

نيًعو تضييؽ, الالنكاؿ ىك  مف معناه المعجمي, بأف  بو  كىذا ما نستدؿ, (6)مف إتياًف مثًؿ صى
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انزاؿ الٌنكاؿ  ()كتكراره؛ لذلؾ أراد اإلماـ وبفعم الناكؿ كتضعيفو؛ لعدـ اإلتياف حركةلتقييد الك 
مف كىك , في الكممة تشديد حرؼ الكاؼلذا تناسب , بيـ  كتشديد العقكبةخؿ بنظاـ الدكلة, أبمف 
داللة الزيادة في  أف  عمى  كىذا يدؿ  مع الحدث كخطكرتو عمى المجتمع,  (1)ةنفجارياالت اصك األ

تفيد التكسيع في المغة, كالزيادة في التي جاءت مف داللة )فىع ؿ( ؿ( بتضعيؼ العيف ك  الفعؿ)نى 
فبل يخفى عمى المتمقي أثر البنية الصرفية في كضكح الداللة عند تضافرىا مع جرس  ,(2)المعنى

إلى  حرؼتكرار القكة إلى كحي تف ؛في تنكيؿ المحتكركالكثرة الشدة  أمٌ الصكت لتقكية الفكرة , 
عيؼ الحرؼ ضككذلؾ أفاد تإرباكان في الٌسكؽ,  يعممكفلمذيف في حالة الغضب كالسخط  نفسي أثرو 

  0 ديدةو الس  عدـ االلتزاـ بتكجيياتك  ,في حالة تيكينو أكامر الكالي توتشديد محاسبعمى المبالغة في 

تعييف التي يجب أٍف تتكفر عند  شركطاليبي ف لعاممو ( مير المؤمنيف)كمف كصية أل     
اِلكَ  ِفي ُأُمورِ  ))ثُمَّ اُْنُظرْ  :بقكلو ,ال الفراسة جربة معياران لبلختيارعمى الت   هباعتماداإلدارييف   ،ُعمَّ

ِمْنُيْم  َوَتَوخَّ  ،َفِإنَُّيَما ِجَماٌع ِمْن ُشَعِب َاْلَجْوِر َوَاْلِخَياَنةِ ، َفاْسَتْعِمْمُيُم ِاْخِتَبارًا، َواَل ُتَولِّْيْم ُمَحاَباًة َوَأَثَرةً 

ْساَلِم َاْلُمَتَقدَّْمِة، َفِإنَُّيْم َأْكَرُم  ،َأْىَل َالتَّْجِرَبِة َوَاْلَحَياءِ  اِلَحِة، َوَاْلَقَدِم ِفي َاإلِْ ِمْن َأْىِل َاْلُبُيوَتاِت َالصَّ
  .(3)اأْلُُموِر َنَظرًا(( َأْبَمُغ ِفي َعَواِقبِ ، و اً فَأْخاَلقًا، َوَأَصحُّ َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ ِفي َاْلَمَطاِمِع ِإْشَرا

( جاءت كممة      كدقة اختيار االدارم,  في بياف الكبلـ متسقة كماؿ االتساؽ مع سياؽ)تىكىخ 
كىذا التشديد نشأ نكع مف , (4)كاالتخاذكاإلرادة  القصد كالتحرم كالطمبكتعني داللتيا في المغة 

 ,(5)كىك مف األحرؼ المجيكرة  الخاءكيتناسب تشديد حرؼ المط كاالستطالة في نياية الكممة ,
مع الشدة كالدقة كالمبالغة في التحرم كاتخاذ اإلدارييف ذات صفات تمكنيـ بقياـ كاجباتيـ عمى أتـ 

صفات  كففي اإلسبلـ, ممف يمتمك العريؽكامتدادىـ الكجو, مف الذيف يتصفكف بالص بلح كالتقكل, 
 0االستقرار في الببلد كسبلمتو ذلؾ ما ينتج مف ب, الكماؿ كاألدب, كطيارة النسب 
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ا أم   .لكفاءة؛ لضماف جكدة العمؿ كنزاىتوا :األكؿىنا شرطيف الشرط  (لذا جعؿ اإلماـ )    
 ومنعت, ك (1)يشيف عما اصاحبي زجرت ايألن   ؛بالحياء الييإ أشار, ك األمانةفكانت  :الٌشرط الثاني

ما  كذلؾ؛ الحةالص  ت ف العمة مف اختياره مف البيكتابي   ـ  أعمالو, ثي  فينكاقص بتياف برذائؿ أك إلا
ليا  األسرةأف  سبلمة يؤكد ك   مف ممكات ركحية فطرية اكتسبيا مف البيئة التي احتضنتو, يتمتع

  0في رفد المجتمع بالرجاؿ الصالحيف كاضحةه  ره اثآ

( الفاظان ذات أصكات تحمؿ طاقة إيحائية كخبلصة القكؿ: استعمؿ أمير المؤمنيف )    
كظيفتيا تؤدم فكؿ مفردة مختارة تتناسب مع مدلكليا, فيكلد معنى المبالغة كالتفخيـ كالشدة كالميف, 

يكحي  , كجرسيا المكسيقيكصيغتيا الصرفيةداللتيا اإليحائية تناسب صكتيا ل بدقة متناىية, مع
 أبدان. خرلأسد مسدىا لفظة ت ال إذٍ  ,اكمكضعيلتيا يا المناسب بعمؽ دالمكانفي  ىار اختياإلى 

  المناسبة الصوتية في المفردة.-ثانياً 

, ففي كؿ لفظة , بشكؿ دقيؽ كجميؿالتي تتناسب أصكاتيا فاظ األل يتجمى نيج الببلغة بكفكر    
كما , ليا طاقتيا االيحائية, التي تعبر عف الفكرة المناسبة لؤلحداث, بتمؾ األصكات كصفاتيا

كعده مف شاكؿ أصكاتيا, فيت ,مف باب مصاقبة األلفاظ لممعانيذكر القدماء ىذه المناسبة 
عنيا, فيعدلكنيا بيا  األبكاب الكاسعة, ما يحممكف أصكات الحركؼ عمى سمة األحداث المعبر

ـى(, كيحتذكنيا أكثر ما تقدر  ـى, كقىضى فقالكا اف كأضعاؼ ما نستشعره, فمف ذلؾ قكليـ: )خىضى
كالقضـ ألكؿ الصمب اليابس فاختاركا )الخاء( لرخاكتيا لمرطب, ك)القاؼ(  ,خضـ ألكؿ الر ًطبال

 فكردت ىذه, أك حكايتيا ليا, ابنيتيا مناسبة األصكات مع أك ,(2) لصبلبتيا لميابس, حذكان لمسمكع
 :يمكف اإلشارة إلييا منيا ()في كبلـ اإلماـ أصكات الحركؼ تتناسب  ,مزخرفةاأللفاظ 

محاسبة عمالو, كبعث العيكف  عند ,شتر)رضكاف ا عميو(ألكاليو ا () ما أمر بو اإلماـ   
كي ال تميؿ أيدييـ  فاىية ليـ, , كمنحيـ مكانة الئقة؛ر سبؿى العيش كال أعطى بعد أفٍ  عمييـ أال  

مَّ َأْسِبْغ ))ثُ  :بقكلومف كناب لو , كذلؾ  إذا ما خانكا األمانة إلى الناس, فبل عذر ليـ بعد ذلؾ,

                                                             
 .4/81:في ظبلؿ نيج الببلغة ينظر:(1)
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َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت  َلُيمْ  َعَمْيِيم اأَلْرَزاَق، َفِإنَّ َذِلَك ُقوٌَّة َلُيْم َعَمى اْسِتًصاَلِح َأْنُفِسِيم، َوِغنىً 
ٌة َعَمْيِيم ِإْن َخاَلُفوا َأْمَرَك، َأْو َثَمُموا َأَماَنَتَك((  0 (1) َأْيِديِيم، َوُحجَّ

ستريح تكداللية  تثرم الن ص ب يحاءات صكتية, فظة كالدقة في اختيارىا,مال إف  مناسبة استعماؿ   
 إيحاءو صكت المفظة مف إيقاع كمعناه, كما يتركو المفظ جرس بيف ليا نفس المتمقي, مع انسجاـ

( فميس َأْسِبغْ عند استعماؿ الفعؿ ) وي سى مم  تنالن غمي, كىذا ما  تنكعو كمف ,مف رقة المفظ كىمسو ينبع
داللة الك  كممات األخرل,الأكثر داللة مف ىك فجرسيا , في ىذا السياؽ منيانسب أثمة لفظة 
ٍبغةو نٌ أك  كاتماميا النعـ, اؿأىٍكم, كالس بغ (2) تماـً الشيء ككمالو يتعن (سبغلمجذر)المعجمية  يـ لفي سى

صكت  إف   يا الصكتي, إذٍ ئتناسب مع إيحاكقد تضافرت أصكات المفردة ل, (3 مف العىٍيًش أىم سىعةو 
كثرة لرسـ مشيد عف  مع سياؽ الكبلـ المراد منو, يتناسب, (4)صفيرهبك  ائورخبيف بيمسو ك الس  
 فيو منغصة الفقر كالعكز,ليس  الذم العيش الرغيد رؼتيا أماـ ئكىدكء النفس كاسترخا عـ,النٌ 
بما تحمؿ مف رقة الطمب المحبب  احة كاالطمئناف عند سماعيا,الرٌ  أبانت أجراس حركفيا اليادئةك 

 يدؿ عمى الميكنة كالسيكلة, ف ن و في النصأثر يف لو الس   يقاًع صكتأف  إكماؿ النعـ؛ كذلؾ إ في

مع  قة كاالسترخاء ال الشدة كالعنؼ؛خريف بأساليب الر  آلتتناسب مع جرياف النعـ كامتدادىا لف ,(5)
اليدؼ كاف , لذلؾ في العطاء عمى االستمرارية تناسب استعماؿ صيغة فعؿ األمر)أفعؿ( لدالتو

  0 معاقبتيـكليس  إصبلح اإلدارييف, (أمير المؤمنيف) فكرفي ىـ األ

كاالقتداء برسكلو, الذكر الدائـ لمخالؽ كتعٌبده, ( يكضح أىمية كمف خطبة ألمير المؤمنيف)   
كىذا الذكر الذم يمجأ إليو الفرد يؤدم إلى نشر السمـ, كاالبتعاد عف  كالتمسؾ بالقرآف الكريـ,

 َفِإنَّ  ،َاْلُمتَِّقينَ  َوَعدَ  ِفيَما َوِاْرَغُبوا ،َالذّْْكرِ  َأْحَسنُ  َفِإنَّوُ  َالمَّوِ  ِذْكرِ  ِفي َأِفيُضوا))بقكلو: الجرائـ كافة 
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َ،َالسَُّننِ  َأْىَدى َفِإنََّيا ِبُسنَِّتوِ  َوِاْسَتنُّوا ،َاْلَيْديِ  َأْفَضلُ  َفِإنَّوُ  َنِبيُّْكمْ  ِبَيْديِ  َوِاْقَتُدوا ،َاْلَوْعدِ  َأْصَدقُ  َوْعَدهُ 
 0 (1) ((َوَتَفقَُّيوا ِفيِو َفِإنَُّو َرِبيُع َاْلُقُموبِ َ،َوَتَعمَُّموا َاْلُقْرآَن َفِإنَُّو َأْحَسُن َاْلَحِديثِ 

تعني داللة )الفيض( ك تتناسب مع جرسيا السمعي, في السياؽ استعماؿ داللة )أفيضكا( إف     
جرياف الماء لنا السياؽ ىنا تدفؽ ر صكٌ ف, (2)كثيربمعنى كماء فىٍيض في المغة الكثرة كاالتساع, 

, فتتناسب داللتيا المعجمية مع لمرعية () الذم أراده اإلماـ لممخاطىبعف رقة الطمب كامتداده 
كتضافره مع أصكات  ,(3)إيحائيا الصكتي, فصكت الضاد بما يمتمؾ مف قكة الجيركالتفخيـ كالشدة

المد )األلؼ كالكاك كالياء( في إطالة الذكر, كالجير بالدعكة لمتكجو نحك الخالؽ, كاالقتداء بسنة 
الشديدة بما كعد المتقيف مف جنات كنعيـ, كمقاـ كذكر (, كالرغبة وسلن واله عليه اهلل صلىرسكلو الكريـ )

ترغيب المتمقي, كتكجييو إلى الخالؽ, كذلؾ عند الذكر الدائـ, لحصكؿ ()حسف, فأراد اإلماـ
ممكة التقكل, مما يعصـ اإلنساف مف الكقكع في الخطيئة, عند الت مسؾ بالقرآف الكريـ, كالسنة 

كيكجو مساره نحك الطريؽ المستقيـ, كىذا ما ينعكس عمى المطيرة؛ لتنزيو الفرد مف المعاصي, 
 بعيدان عف األمراض النفسية كاالضطرابات, لحصكؿ االطمئناف الركحي,سبلمة المجتمع بأجمعو, 

    :كما كضح ذلؾ القرآف الكريـ           
(4). 

كىذا سراؼ, إلاالبتعاد عف الزياد بف ابيو ينصحو فيو  ()لؤلمير المؤمنيف كفي كتاب آخر   
ْسَراَف ُمْقَتِصدًا، َوُاْذُكْر ِفي َاْلَيْوِم َغدًا، َوَأْمِسْك )) :بقكلوما يصب في السمـ االقتصادم,  َفَدِع َاإلِْ

ِم َاْلَفْضَل ِلَيْوِم َحاَجِتكَ    (.5)((ِمَن َاْلَماِل ِبَقْدِر َضُروَرِتَك، َوَقدّْ

بمعنى  لتكحيص يا في الن  لكأساليب استعما ,أصكاتيا جرسب ى داللة الفعؿ )دع(تتجم      
كتية كجرسيا المناسبة الص   كلعؿ  , اإلسراؼ ترؾفي في استمرارية  قكةالص فأعطى الن   ,(6)الترؾ

بيف الشديدة كالرخكة, , )العيف كالداؿ(, فالعيف مف األصكات المجيكرة كاضحة المعالـ في صكتي
                                                             

1))
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صكت أسناني لثكم شديد مجيكر فيك ا صكت الداؿ أم   ,(1)بو النطؽ عند الصكتياف الكتراف كييتز
المجتمع, بما فيو  فياإلسراؼ الترؾ كاالبتعاد عف  مع الشدة كالقكة كالعـز فيتناسب ي ,(2)انفجارم

بيف لفظ الفعؿ مف أخطار في دمار االقتصاد, فينا جاء الفعؿ بقكة حركفو مناسبان لداللة الحدث, 
 مف اإلسراؼ كتحذيرهلتٌنبيو إلفادة امف أىـ المثيرات االنفعالية عند المتمقي؛  كجرس أصكاتو, كتعدٌ 

 ليككف شعاران سائدان لمتنظيـ في مجاالت الحياة كميا. ؛

سميح المجتمع بسبلح القكة تمنيجو السممي عند فيو  يكضح  () ر المؤمنيفيمكمف كتاب أل   
 ِبوِ  ُتَكمَّمُ  ِبَما ُتَكمُّْموِني َفالَ )) بقكلو: ,كعدـ الخضكع لمسمطاف كمراكغتو ,لمتصدم الطغاة كالشجاعة
َواَل َتُظنُّوا ، ِباْلُمَصاَنَعةِ  ُتَخاِلُطوِني َوالَ ، َاْلَباِدَرةِ  َأْىلِ  ِعْندَ  ِبوِ  ُيَتَحفَّظُ  ِبَما ِمنّْي َتَتَحفَُّظوا َوالَ ، َاْلَجَباِبَرةُ 

َاْلَحقَّ َأْن ُيَقاَل َلُو، َأِو ِاْسَتْثَقَل  َمنِ َفِإنَُّو  .َواَل ِاْلِتَماَس ِإْعَظاٍم ِلَنْفِسي ِبي ِاْسِتْثَقااًل ِفي َحقٍّ ِقيَل ِلي،
،  َكاَن َاْلَعَمُل ِبِيَما َأْثَقَل َعَمْيِو، َعَمْيِو،َاْلَعْدَل َأْن ُيْعَرَض  َمُشوَرٍة  َأوْ  َفاَل َتُكفُّوا َعْن َمَقاَلٍة ِبَحقٍّ

ِإالَّ َأْن َيْكِفَي َالمَُّو ِمْن َواَل آَمُن َذِلَك ِمْن ِفْعِمي  ،َفِإنّْي َلْسُت ِفي َنْفِسي ِبَفْوِق َأْن ُأْخِطئَ َ،ِبَعْدلٍ 
 .(3)((َأْمَمُك ِبِو ِمنّْيَنْفِسي َما ُىَو 

()ة فظل (استعمؿ اإلماـ )     (صكاتيا أب ًاٍستىٍثقىؿى لؼ ألالٌثبلثي بزيادة )ا عمى كزف )اٍستٍفعىؿى
في  رفيةكالتباطؤ في قكؿ الحؽ, كتستعمؿ ىذه البنية الص   ,كالسيف كالتاء(, تكحي بزيادة الثقؿ

داللة ف,(4)بمعنى االستدعاء كالطمب الثاني:, كاستىٍكبىر ,تك بىر كمؼ, نحك:بمعنى التٌ  ألكؿ:امعنييف 
األلفاظ  دؽ, فكانت المفظة أ(5)الت ثاقيؿي في المغة تعني التباطؤ كالتحامؿداللة ف,(4)كالطمب

باطؤ في الحركة, معنى الت   لنا لداللتيا المعجمية, فيي تصٌكر كظيفتيا مكازية تؤدمل كأفصحيا
كمف ىنا  كالعمؿ بو, ,كشدة االنجذاب إلى الباطؿ عنو,قاعس ثاقؿ في مبلزمة قكؿ الحؽ كالت  كالت  

كالمجيكرة معان,  الميمكسةصكات األطؽ عند اجتماع الن   بعسرىا الٌصكتية ؤ تكحي أصدا
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 ف  فكعميو  ,(1) البلـ مع الحرؼ المجيكر القاؼك يف السٌ ك ىي حرؼ التاء كالثاء فأصكات اليمس 
مف كاستماع النصح  ,عمى العسر كالثقؿ مف استماع الحؽ يدؿ   اجتماع ىذه األصكات في الفعؿ

فقد تحمؿ المفظة القيمة الذاتية لممفردة  مناسبه لبنيتيا الصرفية,كتي لمفظة فاإليحاء الص  , أحد
القدرة  لوثبلث مرات  هكتكرار  ,كمصدره)استثقؿ(  كما أف  كركد الفعؿقبؿ كركدىا في السياؽ, 

 تطبيؽ العدالة في المجتمع,دـ ععمى كالرد العممي  الرفض النفسي,ة عمى يدالل العالية مف قكة
لذلؾ أرادى  0المناسبة مؤىبلتالكالعمؿ عمى برمجة تعييف الكزراء كالقضاة كاإلدارييف ضمف 

 0اإلماـ مف المجتمع أٍف يثقؼ بثقافة الكعي كالشجاعة, كعدـ الت ممؽ لمحكاـ, كقبكؿ النقد البناء
 القكل ألجؿ أٍف تتآزر ؛اكمعالجتي اآلخريف سمكؾ في المكجكدة كاقصالن تدارؾ إلى يدؼكي

؛ (2)كاالجتماعي الفردم كامؿالت   كسائؿ كىك أحد, الشخصية المتكاممة بناء في االجتماعية
 0كلتركيض النفس  قبكؿ الحؽ, كعدـ التمرد عميو 

مع أصدائيا, يا أصكاتتتناسب ( طائفة مف األلفاظ استعمؿ اإلماـ ) خبلصة القكؿ:    
كىذا يدؿ عمى براعة المبدع في دقة اختياره المفظة  مف جنس صياغتيا, اةستكحمداللتيا ككانت 

لذا ال يمكف استبداؿ أم كممة بمرادفتيا, كذلؾ بما تمتمؾ مف إيحاء  كتناسبيا مع سياؽ الكبلـ,
  0صكتي التمتمكيا األخرل 
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وتية المطردة.  المبحث الثالث:                    الدَّاللة الصَّ
كتية في النص عمى امكانات ذات أداءو صكتي إيقاعي لو األثر الكبير ككينات الص  ى التى جم  تتى    

ثرائو مف جية اإليضاح أحيانان, أك التأثير في المتمقي أحيانان  كفي بعض أخرل,  ب نتاج المعنى كا 
  0 (1)كتيالمكضكعي في النص عف طريؽ فاعمية ذلؾ المفظ الص  ى المعنى السياقات يتجم  

فالمطردة كالجدير بالذكر إف  الداللة الصكتية تككف ذات داللة كظيفية مطردة, كغير مطردة,   
بيف األلفاظ حتى يحدث  تعتمد عمى مكاقع األصكات, كىذا عند استعماؿ المقاببلت االستبدالية

تعديؿ أك تغيير في المعاني ليذه األلفاظ, فمكؿ  صكت مقابؿ استبدالي يحؿ محمو, كيحدث 
ختبلفان في الداللة اكنفذ(, فعند تغيير األحرؼ أحدث  ,كنفر ,كعز ,تغييران في الداللة مثؿ: )ىز

إحبلؿ صكت  أك اإلبداؿ أك رالتغيي المستمدة مف طبيعة بعض األصكات, كىذااللة ىذه الد  , ك (2)
مف ظكاىر صكتية أخرل , كتستمد أيضان مكاف صكت في الكممة يؤدم إلى اختبلؼ المعنى

  0(3) كغير ذلؾ ,لتنغيـكا

 كزافكىي ما تؤدم دكران خاصان, كما في بعض أ ,أما الداللة غير المطردة أك الخاصةك    
التي تدؿ  عمى  (الفعبلف)كجمكع التكسير, كما جاء في صيغة كالمصادر, كالمشتقات, , األفعاؿ

  .(4)التي تدؿ عمى الحرفة (ًفعبللة)مب كاالضطراب, كما جاء عمى كزف تقال

 :(5) ىما ,نكعيفككف عمى تك   كتية المٌطردة,اللة الص  الد  ىنا سنتحدث عف ك    

 استعمػاؿ المقابػبلت كىك التركيبية لمكممة, ير الفكنيماتياللة المعتمدة عمى تغالد   -(أ) 
تؤدم إلى إحداث تغيير في المعاني مثؿ: طابى كشابى كعابى  , إذٍ االستبدالية بيف األلفاظ

, كمثؿ: الذيٌؿ كالًذٌؿ, كالًعكىج كالعىكج   . كخابى
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ح الصكتية المىبلمً تمؾ  كىيركيبية لمكممة, اللة المعتمدة عمى تغير الفكنيمات فكؽ الت  لد  ا-)ب(
 . التنغيـمنيا  المرافقة لمكبلـ,

 :  بما يأتيالسمـ منيا,  مكضعكبياف  كتية المطردة,اللة الص  الد  كىي  ىنا وسندرسما كىذا 

  .وأثره في إثراء المعنىاالستبدال -أوالً 

ىنالػػؾ مناسػػبة بػػيف الصػػكت  مػػف المعتزلػػة أفٌ  ق ( 250) تمرمياد بػػف سػػميماف الصػػيػػرل عٌبػػ    
فكػػػػرة فػػػػي دراسػػػػتو لؤلصػػػػكات  ىػػػػػ(392)ت ى ابػػػػف جنػػػػيتبن ػػػػك : كمدلكلػػػػو, إذ ذكػػػػر السػػػػيكطي قػػػػائبلن 

ػػكتية عنػػد ربطػػو  ػػاالسػػتبداؿ بػػيف الفكنيمػػات الص  فصػػكؿ فػػي لػػو ثبلثػػة  عقػػدك كت كمدلكلػػو, بػػيف الص 
فئػػة مػف الكحػدات بفئػػات أخػرل يمكػف أٍف تشػػغؿ المكػاف ذاتػو فػػي  سػتبداؿكا ,(1))الخصػائص( كتابػو

ػػػتقػػػع  ىػػػذه العمميػػػةالجممػػػة, أك فػػػي الٌتركيبيػػػة المغكيػػػة, أك اسػػػتبداؿ فػػػي الحركػػػات, ك  كامت فػػػي الص 
  0(2) عمى الس كاءكائت كالص  

كاف مأك مقطع , ( عممية تقتضي كضع صكت (Commutationاالستبداؿظاىرة  عدثً    
, المدلكالتفي يؤدم إلى تغيير  ر في داللتيايتغيإٍذ إف  الخر في كممة كاحدة, آمىقطع  صكت,أك

كىي مف الكسائؿ التي تيعيف المغة عمى تنكيع  تستقٌؿ كٌؿ كحدة صكتية بكيانيا الخاص,ك 
كيككف لكٌؿ صكت منيا أصكاتيا, ب جراء التبادؿ بيف  كالتفريؽ بينيا لتككف أداة تفاىـ مفرداتيا,

 .(3)تو المغكيةقيم

حصكؿ عمى معاف عدة, عند التغيير كاالتساع, كال التنكع العربية فيالمغة بو تمتاز ىذا ما ك    
مقاببلن استبداليان المتغير يككف  كىذا يعني أف  في الفكنيمات كاالستبداؿ بيف األحرؼ,

(Substitution Counter   لمفكنيـ األصمي؛ ألن ,) و في تغٌير معنى ب حمكلو في محم  بسيو

                                                             
باب في تصاقب األلفاظ لتصاقب ), ك139 /2إلى2/133مف:(باب في االشتقاؽ األكبر) الخصائص, ينظر: (1)

 . 2/168إلى  152 /2مف:(باب في إمساس األلفاظ أشباه المعاني), ك152 /2إلى 145 /2مف :(المعاني

   .26:أصكات المغة العربية عمـ األصكات العاـ ينظر: (2)
 الحسف بف محمد جعفر ابك كالبحث الداللي في التبياف في تفسير القرآف,  169 :عمـ األصكات العاـ ينظر: (3)

 .34: ( دكتكراه أطركحة) ,(ىػ 460ت) الطكسي
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كصار يحمؿ في إطاره ثبات قدرة الحرؼ عمى حمؿ المعنى مف اإلضافة كاالستخراج, ا  ك  الكممة,
 0 (1)شيئان مف المعنى الجديد

 يأتي:  بما مـ الس   لةدالبياف في  ظاىرة االستبداؿ,سندرس   

اختيار القضاة,  عند قة كالحذر الد  كأرقى في صكره مبدأ السمـ في أسمى  (اإلماـ ) يظير    
كالسمطة القضائية مف أىـ السمطات في  ,مف أثر كبير في سبلمة الببلد كأمنو كسيادتوليـ لما 

ضاء عمى قفي فض المنازعات, كىي بمثابة الكيؼ الحصيف لؤلمة لميا معنية ألن  المجتمع, 
لكاليو االشتر بكصيتو ىذه ( كضح اإلماـ ) , كمف ىذا المنطمؽ,(2)الفكضى كاالضطرابات

))ُثمَّ ِاْخَتْر ِلْمُحْكِم َبْيَن َالنَّاِس َأْفَضَل َرِعيَِّتَك  , بقكلو:الناجح صفات القاضيعميو (  )رضكاف ا
ْن اَل َتِضيُق ِبِو َاأْلُُمو  ِفي َنْفِسَك، ِمَن اَل َيْحَصُر َواَل َيَتَماَدى ِفي َالزَّلَِّة وَ ، ُكُو َاْلُخُصومُ حّ َواَل ُتمْ  ُر،ِممَّ

، َواَل َيْكَتِفي ِبَأْدَنى َفْيٍم ُدوَن َأْقَصاهُ ، َواَل ُتْشِرُف َنْفُسُو َعَمى َطَمعٍ ، َاْلَفْيِء ِإَلى َاْلَحقّْ ِإَذا َعَرَفوُ 
ْن اَل َيْزَدِىيِو ِإْطَراٌء، َواَل َيْسَتِميُمُو ِإغْ ، َوَأْوَقَفُيْم ِفي َالشُُّبَياتِ  َراٌء، َوُأوَلِئَك َوآَخَذُىْم ِباْلُحَجِج... ِممَّ

  .(3)َقِميٌل ((

بياف الفرؽ فكنيـ )الطاء كالغيف (حاسمان في  ان في كثير مف األحياف أثر صكت الحرؼ يؤدم      
ٍغرىا ,ءو )ًإٍطرىابيف: وي سى مم  تكىذا ما ن, اللي بيف الكممات المتشابية أك المتقاربةالد    ف( في الحرفيءو كاً 

العالية كمقدرتو  ,يدؿ  عمى براعة المنشئ, كىذا الكممة بمرادفتيا تعذر استبداؿك  كالغيف(, ,)الطاء
في  تعني المبالغة في المدحالتي ًإٍطرىاء( استعمؿ لفظة )إذ إن و  في صياغة األلفاظ كاختيارىا,

فتناسب داللة , (5)في الكلع كالعجب غراءإلاكاستعمؿ لفظة  ,(4) مع الغفمة في حسف القكؿك  ,الكجو
كأدنى  الفـ مف  ,صكت الغيف مف األصكات الرخكة ألف   الغيف؛لحرؼ يحاء الصكتي اإلمع  الكممة

الجرس المفظي ليما يتناسب تناسبان كثيقان ك ,(6)عند النطؽ بياان يسمع ليا حفيفاألصكات الحنكية, ك 

                                                             
 . 76,77 :المغة العربية معناىا كمبناىا ينظر:(1)
 . 4/115:(ماـ عمي )إلىدافيا عند اأمكسكعة التربية الجيادية ك  ينظر: (2)
 0 3/465,466:نيج الببلغة (3)
 . 51:المغكية الفركؽينظر:  (4)
  .15/121, )غرا(:لساف العرب ينظر: (5)

 . 85:األصكات المغكية ينظر: ((6
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صكت)الطاء(, ءان مف دٍ بى  عند اإلطراء, جبرغياف كالت  أكحى بامتداد الط   ىنا و, فكأن  مع صكت المد
كىي ,(1)ة كالشديدةمفخمكمف األصكات اليكحي بقكة الحدث كشدتو,  ,كىك صكت شديد انفجارم

كممة  أصكات فيدكت ,غمظة الشيء كتفخيمومف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايا العميا تناسب في 
الجير حمؿي مف صفات تًلمىا  المفخمة كالمستعمية كالشديدة تقكية المعنى في السياؽ؛ )اإلطراء(

,مع مساندة أصكات شديدة كانفجارية أخرل (2)كىي مف األصكات القكية كالش ٌدة كالقٌكة كاالستعبلء,
يكحي بجرسو  (األلؼ) امتداد صكت ,(3), كمجيكر, كمكررمتكسطكىك حرؼ  (اءالر  )صكت مثؿ 

 0( )اإلطراء كاإلغراء: ناسب مع داللة الكممتيفيفكالٌسمك,  العمكالٌطكيؿ إلى 
 و في ظبلؿ المعنى المراد منو,ئكاستعبل يتكافؽ صكت الطاء في طغيانوبناءن عمى ذلؾ, فقد    

أٍف يككف دقيقان  كاليو( مف )لذلؾ أراد اإلماـ  ؛كفخامة التٌبجيؿ لئلدارم ,جبركبر كالت  كىك الت  
يقاظيـ ك , مف قبؿ المتممقيف بجيؿكالت  كاإلغراء  اإلطراءف بالذيف ال يتأثرك  ,اإلدارييف ارتيخافي  ا 

كحب  ,جبركبر كالت  عاد عف الت  بتأماـ مغريات الحياة, كاالكصمكدىـ  مف غفمة مدح الجيبلء,
؛ ال يحتاج مف ينزىو كيطريو ,كمخمصو بعممو ,ألجؿ خمؽ إدارم ناجحو كاثؽو بنفسو طراء؛اإل

بيف عينيو التأميف ( )ماـ إلضع اك كىنا  0ليسكد العدؿ كالرفاىية كاألماف في المجتمع
مف سمك الخمؽ, يمتمؾ فالقاضي ميما لكاليو,  االقتصادم ليضمف االستقامة كالعدؿ كحسف السيرة

ذا جازك في المزيد مف الماؿ  قد يطمعإنساف فيك , النفسكطيارة  عميو ىذا جاز عميو  الرفاىية, كا 
و العدـ إلى الضعؼ أماـ , فتدفعو الحاجة إلى قبكؿ الرشكة, كيدفعفي مكقؼ معيفينحرؼ  أفٍ 
شركطان لمقاضي ( )ماـ إلا, لذلؾ كضع الظالـ مف النتصاؼيؤدم عدـ اكىذا غراء, إلا

  0 (4)لضماف سبلمة الببلد في حفظ حقكقيـ
شركط العمى كفؽ الضكابط كالمعايير التي تراعي في اختيار القضاة ص أىـ جمى في الن  تى تك     

 كتفاضمو عمى أقرانو, ,األفضمية في مزايا خمقيةكىي  ,كاليو( عمى اشترطيا اإلماـ )التي 
ال تحممو مخاصمة  , كلو القدرة عمى حميا,عالمان مجتيدان يستخرج األحكاـ مف مصادرىاككنو 

                                                             
 0 48: ,األصكات المغكيةينظر: ( (1
 . 47 :األصكات المغكيةك  ,121:الٌتمييد في عمـ التجكيدينظر:  (2)

 . 151:تقاف كالتجكيدإلالتحديد في ا,  66:األصكات المغكية ينظر: ((3
 دراسات في نيج الببلغة : ينظر:((4
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 ,مع في االفادة مف المترافعيفنفسو بالط   ال يحٌدثى ك عمى رأيو,  صرارإلالخصكـ عمى المجاج كا
  0(1) وعف الحٌؽ كالحكـ بخبلفكالميؿ  ,الرشكةو إلى فيتكج  

و األشتر)رضكاف ا عميو(, كىك يعد كثيقة السمـ لكالي كجيو (مير المؤمنيف)كمف كتاب أل    
فضيؿ ذكم عدـ تباإلنصاؼ مع العامة, كعدـ االجحاؼ بحقكقيـ, ك كىك تمسكو كالسبلـ لمرعية 

َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن ..َوَأْنِصِف َالنَّاَس ِمْن َنْفِسَك. ))َأْنِصِف َالمََّو،, كذلؾ بقكلو: عمى الرعية القربى

ْنَصافِ  وَنًة ِفي َالرََّخاِء، َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُو ِفي َاْلَباَلِء،ؤُ َمى َاْلَواِلي مَ َالرَِّعيَِّة َأْثَقَل عَ  َوَأْسَأَل َ،َوَأْكَرَه ِلْْلِ
ْلَحافِ  ْعَطاءِ  ،ِباإلِْ اِت َالدَّْىِر ِمْن  َوَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعْنَد َاْلَمْنِع،، َوَأَقلَّ ُشْكرًا ِعْنَد َاإلِْ َوَأْضَعَف َصْبرًا ِعْنَد ُمِممَّ

ةِ  نََّما َعُموُد َالدّْينِ َ،َأْىِل َاْلَخاصَّ ةِ  ،َوِجَماُع َاْلُمْسِمِمينَ  ،َواِ  َفْمَيُكْن  ،َوَاْلُعدَُّة ِلأْلَْعَداِء َاْلَعامَُّة ِمَن َاأْلُمَّ
   0 (2)((َوَمْيُمَك َمَعُيمْ  ،َك َلُيمْ ِصْغوُ 

, لكف ما نرل أف  التغيير  (وَنًة، َوَمُعوَنةً ؤ مَ ) ٌبدو للمتلمً وجود تشابه بٌن كلمتً     بمعنى كاحدو
الداللي حاصؿ بينيما, ألف  لكؿ منيما أصبلن لغكيان يختمؼ عف غيره, عمى الرغـ مف تقارب 

 سياؽفقد استعمؿ حرؼ اليمزة في , (3)مف مخرجو كاحدو كىك الحمؽ  كالعيف( )اليمزة , لحرفيفا
 َالقكتمف  ىيالمؤكنة داللة , فالببلءمكضع سياؽ في حيف استعمؿ حرؼ العيف في  الرخاء,

تعني فالمعكنة ا م  أ .(5)اإلنساف مف ثقؿ النفقة التي ينفقيا عمى أىمو ككلده يتحممو ماك  ,(4)
أم المعكنة  ليا داللة  أكسع مف النفقة , فالمساعدة تككف جسديان أك , (6) المساعدة كاالستعانة

إذان , حمؿصبر كالت  ككثرة الت  , لى القكة كالجيدإتحتاج معنكيان أك ماديان؛ لمكاجية األخطار, ف
 كصؼيك , (7)الصكتر جيبما يمتمؾ مف الشدة, ك  ,العيف يتناسب السياؽ ىنا مع صفة حرؼ

كذلؾ اختار لفظة  ,(8) سمعان  جرسان, كأنصعو كأفخمو ,أطمؽ األصكات نطقان  وبأن   حرؼ )العيف(
                                                             

, 20/235,الخكئي:  في شرح نيج الببلغة كمنياج البراعة ,5/163البحراني :,ميثـ شرح نيج الببلغة  ينظر:((1
 0 52, الراعي كالرعية :4/74:في ظبلؿ نيج الببلغة

 .460, 3/459:نيج الببلغة ((2
85: صكات المغكيةألا: ينظر( (3

 

 .1327:, مادة ) مؤكنة(قامكس المحيطال ينظر:((4
 . 196التعريفات:  ينظر:((5
 . 13/298:(عكفمادة )لساف العرب,  ينظر:((6
إبراىيـ أنيس أف  حرؼ العيف عند  0كضح د0 85:صكات المغكيةألا, ك  1/229سر صناعة االعراب:  ينظر:(7)

  0بعض القدماء مف األصكات المتكسطة بيف الشدة كالرخاكة  
 . 53/  1العيف, المقدمة:  ينظر: (8)
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 جندؾ رؤس آثر ليكفالمعكنة؛ لككنيا أكثر تناسبان في تحمؿ الصعاب, كفي مكاجية العدك: )) 
 خمكؼ مف كرائيـ مف كيسع يسعيـ بما جدتو, مف عمييـ كأفضؿ معكنتو, في كاساىـ مف عندؾ
 قمكبيـ يعطؼ عمييـ عطفؾ ف ف   العدٌك, جياد في كاحدان  ىٌمان  ىٌميـ يككف حتى أىمييـ,
أٌم مف يمتمؾ القكة كالشجاعة كالصبلبة في تصدم األعداء كالخطر الذم يحيؽ  0(1)((عميؾ

كىي مف األصكات المتكسطة بيف اليمس  ,(اليمزةحرؼ )في حيف استعمؿ بالكالي كالببلد, 
يتناسب صكتيا مع لفظة , (2)كىي أقؿ قكة مف العيف االستفالة,حركؼ كمف كالشدة,  كالجير

 يـن  ؛ ألكنةؤ م أخؼ  الذيف يجب اختيارىـ الكالي بقربو ىـ  أكلئؾألف   ؛ الرخاءفي مكضع  (كنىةؤ مى ال)
  0(3)األمكاؿ كاٌدخار ,المعيشة في سراؼإلاعمى  يعتادكا كلـ ,كسداد صبلح أىؿ
 ,بناء المجتمعأ بيفسامح الت  مبدأ في حكمة قصيرة لو  () ماـإلا كفي مكضع آخر, أكد    

مقضاء عمى الفقر في ل البذؿ؛عمى  غنياءألكتشجيع ا ,التعاكف كرعاية الضعفاءكيد عمى أمع الت  
 0(5)((ُمَقتّْراً  َتُكنْ  َوالَ  ُمَقدّْراً  َوُكنْ ، ُمَبذّْراً  َتُكنْ  َوالَ  َسْمحاً  ُكنْ )) :بقكلو,  (4)المجتمع

 ماثبلن بيف الصكتيف الميبدليف بيف تلك تأممنا الفارؽ الد اللي المترتب عمى الفارؽ الصكتي لرأينا    

كال فرؽ كمف األصكات األسنانية, , (6)كاالنفجار حرفي )الداؿ كالتاء( ككمييما يتصفاف بالشدة
كقد استعمبل بصكرة دقيقة لمكممتيف:  ,(7)حرؼ ميمكس كالتاءى  مجيكره  بينيما سكل أف  الداؿى حرؼه 

 عميو كقىدىٍرتي كتدبيره, ع, كمكافقة الشيء التكس: في المغةَداللة )القدر( تعنيف ,(ُمَقتّْرو، ُمَقدّْر )
 اختيار, ف(9)العيش ًضيؽَفي حيف تعني داللة القتر, (8)الًمٍقدار عمى جاءى  أىم فاٍنقىدىر قدران  الثكبى 

سياؽ الكبلـ, إٍذ استعمؿ الصكت األقكل لمفعؿ أكثر قكة كعطاء  مع يتناسب الصكتيف كاف 
, مع داللة  البذؿ (10)الداؿ بجيره كقكتو كاىتزاز الكتريف الصكتييفكحركة, فيتناسب مع صكت 

                                                             
20/203:  , الخكئيمنياج البراعة في شرح نيج الببلغة ينظر:( (1

 
0
 

 0  87:صكات المغكيةألاك  .118, 117:العاـ أصكات المغة العربيةعمـ األصكات  ينظر:(2)
20/188  :الخكئي  منياج البراعة في شرح نيج الببلغة,( (3

 
0 

 0 4/91ماـ عمي:إلىدافيا عند اأمكسكعة التربية الجيادية ك  :ينظر ((4
 0 4/509: نيج الببلغة ((5
48 : صكات المغكيةألينظر : ا( (6

 
0
 

 0 60المرجع نفسو :  : ينظر( (7
 0 5/74:(قدر)مادة  ,لساف العرب: ينظر ((8
 0 73/ 5 :(قترمادة ),  المصدر نفسو ينظر((9

 0 48,49:صكات المغكيةألينظر: ا((10
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لمشيء أقؿ طاقة, إذ قمة  (1)كالتكسيع في العطاء, في حيف يتناسب صكت)التاء( بضعفو كىمسو
اإلنفاؽ عمى الناس كمساعدتيـ ال يحتاج إلى جيد كحركة, كما أف  صكت التاء ال يتحرؾ الكتراف 

( لذلؾ أراد اإلماـ) 0مع صفة البخيؿ بعدـ سعيو لمساعدة اآلخريفالصكتياف فيو, فيتناسب 
كينفؽ  الحاجة, لكقت الفاضؿ كيدخر العكاقب, يقدرأٍف يسكد المجتمع الس بلـ كالمحبة كالسخاء, ك 

ال يقتر كال  كلينان  سمحان كاىؿ بيتو كالمحتاجيف بعيدان عف البخؿ كالتبذير, كيككف  كعيالو نفسوعمى 
 0 (2)يبذر, كيضع كؿ شيء في محمو 

 فيإلى تغيير  يؤدمذلؾ سألف   ل,خر أ مكافبلفظة ال يمكف أٍف تستبدؿ  كنختـ ىنا القكؿ:   
كتي, الذم يبرز المعنى كجرسو الص   ,كقد يتميز الفكنيـ عف سكاه بذلؾ الكضكح السمعي المعنى,
 (.النحك الذم يريده اإلماـ ) عمى المراد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 0 61: صكات المغكيةألا ((1
 0 4/238ينظر: في ظبلؿ نيج الببلغة :( (2
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 وأثرىا في ظيور المعنى.نغيم التَّ داللة  ثانيًا:    

 الخميؿ بقكلو:إليو  أشاركما  كت,أك ىك حسف الصٌ  نغيـ في المغة: جرس الكبلـ,الت  يقصد     
ٍرسي :  الن ٍغمىةي )) ٍسفي  الكبلـً  جى ٍكتً  كحي  (.1)((كنحًكىا الًقراءةً  مف الص 

تككف في مدح  ف  إ)) :ي قكلو, فالخصائص(في)إلييا ابف جني  أشار قدا في االصطبلح كأم     
) ا ( ىذه الكممة كتتمكف في  ػإنساف كالثناء عميو فتقكؿ: كاف كا رجبل ! فتزيد في قكة المفظ ب

طالة الصكت بيا ) كعمييا ( أم رجبلن  أك نحك ذلؾ.  أك كريمان  أك شجاعان  فاضبلن  تمطيط البلـ كا 
ككذلؾ تقكؿ: سألناه فكجدناه إنسانا! كتمكف الصكت ب نساف كتفخمو فتستغنى بذلؾ عف كصفو 

عممنا أف  الت نغيـ في الكبلـ يقكـ بكظيفة عبلمات , (2)أك نحك ذلؾ(( أك جكادان  سمحان  بقكلؾ: إنسانان 
غير أف  التنغيـ , (3)ات, أك نفيفبكساطًتو ييمكف تحديد داللة الجممة مف إثب ؛الت رقيـ في الكتابة

؛ ألن و يعد قرينة صكتية (4) يككف أكضح مف الٌترقيـ في الداللة عمى المعنى الكظيفي لمجممة
تكشؼ عف البنية العميقة المراد منيا؛ كذلؾ أف  معرفة البنية العميقة تكضح لنا المقاصد مف 

الجممة بصكرة كاضحة كصحيحة لدل تفسير عمى البنية العميقة تساعد ك كراء الجممة؛ 
راسات المغكية العربية نغيـً ضمف الد  لت  امصطمحى إلى إبراىيـ أنيس  الدكتكر ؛ ليذا أشار(5)المتمقي

اإلنسافى  ف  برىنت الت جارب الحديثة عمى أ)) بقكلو:, كذلؾ المعاصرة, باسـ )مكسيقى الكبلـ(
فاألصكات التي  ,حيف ينطؽ بمغتو, ال يتبع درجة صكتي ة كاحدة في الن طؽ بجميع األصكات

 كمف ,ككذلؾ الكممات قد تختمؼ فييا يتكٌكف منيا المقطع الكاحد, قد تختمؼ في درجة الصكت,
تبعان كبرل, إٍذ تختمؼ فييا معاني الكممات  ىميةأ الصكت درجة ختبلؼال يجعؿ ما المغات

 أك بالتنغيـمصطمحات ال؛ لذلؾ ترتبط مجمكعة مف (6)((الختبلؼ درجة الص كت حيف النطؽ بيا

                                                             
 . 4/426:مادة )نغـ(  العيف, (1)

  .371 /2:الخصائص ((2
     .164 :مناىج البحث في المغة ينظر: (3)
 الصوتٌة الداللة فً دراسة الداللة علم ضوء فً اللغوي التحلٌلك, 226 :المغة العربية معناىا كمبناىا ينظر:(4) 

 .52: والمعجمٌة والنحوٌة والصرفٌة
 0 119,  118: الد اللي  -النحكم النحك كالداللة مدخؿ لدراسة المعنى ينظر:((5
 .163صكات المغكية: ألا(6)
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ىي: النغمة كالمحف كااليقاع, كىي مصطمحات ذات دالالت فنية في مجاؿ  الكبلـ مكسيقى
  0(1)المكسيقى كالغناء, كلكف تستعمؿ ىنا بالدالالت المتعارؼ عند دارسي األصكات المغكية 

ال تختمؼ عف المكسيقى في درجات, كالتكافؽ بيف  ةن مكسيقي ان الكبلـ عند إلقائو تكسكه ألكانك     
النغمات الداخمية, كتظير ىذه المكسيقى في صكرة ارتفاعات, كانخفاضات, أك تنكيعات 

التنغيـ نبران في المكسيقى  برتيؿ مالمبرج عدٌ , في حيف (2)صكتية, كال تككف عمى درجة كاحدة 
تتناسب مع المكاقؼ المتباينة مف أسمكب الٌتعجب  عبارة عف جممة مف العادات األدائية, العربية,

  0(3) يةكالٌسخرية كاالستفياـ كالتٌأكيد كغيرىا مف المكاقؼ التي تؤدم إلى االنفعال

كص األدبية مف صٍ تكجيو معنى الن  كتية في أحد الظكاىر الص   نغيـالتٌ كىذا يدؿ عمى أف      
الختبلؼ المكاقؼ االجتماعية, عف  حيث ينبئ اختبلؼ النغمات, كفقان  ((اللي:االلتباس الد  

كىذه النغمات تؤدم دكرىا في  فراد,ألك كجيات نظر شخصية في عممية االتصاؿ بيف اأحاالت 
  . (4)((خرل مف ظكاىر التطريز الصكتي...أف بمصاحبة ظكاىر صكتية أالش

كتية      , المنخفضةعدة منيا:  درجات ىعماستنادان إلى ما تقدـ, فقد قٌسمت التٌنغيمات الص 
, كىناؾ مف جعميا أربعة مستكيات, كتعرؼ ىذه (5)كالثابتة كىي منبكرة كغير منبكرة اعدة, صٌ كال

 .(7) النكع جية مف لمتنغيـ مستكياتة ست حدد مف منيـك , (6) ىذه المستكيات باألرقاـ

  : (8) يىمتنغيـ, ك لفيما يأتي سنشير إلى األنماط الثبلثة التي بٌينيا المحدثكف في تقسيماتيـ    

                                                             
 0 242: العربية أصكات عمـ إلى المدخؿ ينظر: ((1
 . 533صكات, كماؿ بشر:ألعمـ اينظر: ((2
 . 209مالمبرج: برتيؿصكات, ألعمـ ا ينظر: (3)

 .539:بشر عمـ األصكات, كماؿ(  (4
 . 167: ةالمغفي  البحث مناىج ينظر:(5) 
 .141:العربية فكنكلكجيا , العربية المغة في كتيتشكيؿ الصٌ  ينظر: (6)

 .165 :ةالمغفي  البحث مناىج ينظر: ((7
المدخؿ إلى عمـ أصكات ك  ,534,537كماؿ بشر: صكات,ألعمـ اك  ,167:ةالمغفي  البحث مناىج ينظر: (8)

  .245-244العربية:
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كجكد درجةو مينخفضة في مقطعو أك أكثر تمييا درجة أكثر عمكًّا بيا كيقصد اعدة: النغمة الص  -1
في األساليب اإلنشائية, فالمستكل األعمى يقع عمى أساليب  تتمثؿىذه التنغيمات ,ك (1)منيا

 0 (2)االستفياـ, كأفعاؿ الطمب

,النغمة المستكية:  -2 ا,  تعني كجكد درجةو عاليةو في مقطعو أك أكثر تمييا درجة أكثر انخفاضن
 يرل ما ككثيران  )):تحقؽ قبؿ اكماؿ المتكمـ تماـ المعنىيك ,(3)أيضان  بالنغمة المسطحةكتسمى 
 تنفسية فقر إلى االلقائية االعتبارات بحسب تنغيميان  الجممة تقسيـ يتطمب المعنى أف   المتكمـ
 .(4) كغيرىا(( العطؼ كأدكات األلفاظ مف بكجكد مفاصؿ تتصؿ

كتتمثؿ في  ,(5)كتعني كجكد عددو مف المقاطع تككف درجاتييا مت حدةن : المنخفضةالنغمة -3
ظيار الحزف كاألسؼأسمكب التمني, كالٌتيكـ,  (6)كا 

االستبطاء, ك  ,االستفياـ المجازم كفي 0
 .(7), كغيرهكالعتاب ,كالتمني, كالتيكـ, كالتكبيخ, كالدعاء كالتفجع, حقير,كاالكتفاء, كاإلنكار, كالتٌ 

 ومف كبلم كفىيـ المقصكد المعنى, لمبلحظةً  ميمةن  كسيمةن  ييعىد   ـ,التنغي في االختبلؼ كىذا    
()  جاءت التي أنكاع التنغيمات سنبيف ىنا ك  0فيو قيمت الذم كالمكاقؼ التركيب ألنماط كفقان

 : منيا, السمـداللة بياف في  ()اإلماـ كبلـفي 

, كمسالـ عادؿ قامة مجتمعإالمنشكد  () اإلماـ كاف ىدؼف ,أىمية حفظ األمانةبياف     
 مع أقرب الناس إليو, ()اإلماـ  ساركىذا منيج  ,مايز كالمحسكبيةبعيدان عف الت  , كمتكازف

كىذا ما جاء خطبة لو, أخيو عقيؿ)رضكاف ا عميو (حيف طمب منو ماالن, يتمثؿ ذلؾ بحادثة 
 َأِبيُعوُ  َأنّْي َفَظنَّ 000 َصاعاً  ُبرُّْكمْ  ِمنْ  ِاْسَتَماَحِني َحتَّى َأْمَمقَ  َوَقدْ  ،َعِقيالً  َرَأْيتُ  َلَقدْ  َوَالمَّوِ )) قكلو:ب

 َفَضجَّ  ،ِبَيا ِلَيْعَتِبرَ  ِجْسِموِ  ِمنْ  َأْدَنْيُتَيا ثُمَّ  ،َحِديَدةً  َلوُ  َفَأْحَمْيتُ  ،َطِريَقِتي ُمَفاِرقاً  ِقَياَدهُ  َوَأتَِّبعُ  ،ِديِني

                                                             
 .244 :المدخؿ إلى عمـ أصكات العربية ينظر: (1)
  . 59:والمعجمٌة والنحوٌة والصرفٌة الصوتٌة الداللة فً دراسة الداللة علم ضوء فً اللغوي التحلٌلينظر:  (2)
.  
 . 244 :المدخؿ إلى عمـ أصكات العربية ينظر: (3)
   .231, 230المغة العربية معناىا كمبناىا : (4)
   .244 :المدخؿ إلى عمـ أصكات العربية ينظر: (5)
   0 229:المغة العربية معناىا كمبناىا ينظر: (6)

ا   )االستفياـ المعاني عمـب الببلغية تكجيو األغراض في  التنغيـ أثر ٌنظر: ( (7      0 45-44:)بحث ()أنمكذجن
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! َالثََّواِكُل َيا َعِقيلُ  َثِكَمْتكَ : َلوُ  َفُقْمتُ  ،ِميَسِمَيا ِمنْ  َيْحَتِرقَ  َأنْ  َوَكادَ  ،َأَلِمَيا ِمنْ  َدَنفٍ  ِذي َضِجيجَ 
َأَتِئنُّ ِمَن  ؟!َوَتُجرُِّني ِإَلى َناٍر َسَجَرَىا َجبَّاُرَىا ِلَغَضِبوِ  َأَتِئنُّ ِمْن َحِديَدٍة َأْحَماَىا ِإْنَساُنَيا ِلَمِعِبِو،

َوَمْعُجوَنٍة ، ِفي ِوَعاِئَياَوَأْعَجُب ِمْن َذِلَك َطاِرٌق َطَرَقَنا ِبَمْمُفوَفٍة  ؟!ِمْن َلَظى ِئنُّ أَ  َاأْلََذى َوالَ 
َفَذِلَك ُمَحرٌَّم َعَمْيَنا  َقٌة،دَ َأِصَمٌة َأْم َزَكاٌة َأْم صَ " :َكَأنََّما ُعِجَنْت ِبِريِق َحيٍَّة َأْو َقْيِئَيا َفُقْمتُ  ،َشِنْئُتَيا

 .(1)َأْىَل َاْلَبْيِت ((

ثىًكمىٍتؾى اىلث كىاًكؿي يىا  ):نياية جممة النداءففي , صلن  عمى انغيـ في إضفاء داللة جديدة الت   يـسأ    
ًقيؿي  : ))يكتسب النداء تنغيميان قدرة تعبيرية فػ  كبيخالعتب كاألسى كالت   تحمؿ صاعدة نغمة (عى

, ثيـ  تتصاعد (2)مثمى تتشكؿ مف النغمية, كالشدة كالطكؿ كالحدة بالشحنة الشعكرية كاالنفعالية((
ستصحب نغمة االستفياـ المتمك بكقفة قصيرة, ثـ ي أسمكبالنص ب مساحة لتغطي غمةالن  ىذه 

( بصيغة الٌتعجب مف فعؿ أخيو عقيؿ, مع تكاصؿ غضبو) عند نياية االستفياـصاعدة 
بيمزة االستفياـ التي تتصؼ بالشدة, كىذا يتطٌمب جيدان كبيران بأسمكب االستفياـ المجازم, ممثبلن 

, تتناسب مع شدة العقكبة كىكؿ الحساب؛ لذلؾ (3)عند الن طؽ بيا, فيي مف أشٌؽ األصكات 
أصبحت التنغيمات أكثر صعكدان في نياية جممة االستفياـ مناسبة لسياؽ المكقؼ في سخط 

ر الجممة كرٌ  ـ  ثي  تألمو مف حديدة نارىا مف نيراف الدنيا,عند (, كتعجبو كتأنيبو ألخيو اإلماـ)
كذلؾ عند خركج االستفياـ  ,إذٍ أعطت قكة لمجممة مرتيف (َأَتِئنُّ )مصٌدرةن بالفعؿ االستفيامية

 ؛ لتصكير ىكؿ(4)))يستعمؿ في التمني كالعتاب مع نغمة ثابتة أعمى مما قبميا (( :لمعتب
أمؿ لى القدرة عمى الت  إتدعك بنغمات الحدث كسكء العاقبة عند أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ, 

أثر ت. سنكضح بالمخطط اآلتي ستيانة باألماناالفكير في مدل خطكرة األمر عند اكالت  
  :في كضكح المعاني  نغيماتالت  

 )نياية جممة النداء خارجة لمتعجب( ,)نغمة صاعدة (   َثِكَمْتَك َالثََّواِكُل َيا َعِقيلُ     

             

 ؟!َوَتُجرُِّني ِإَلى َناٍر َسَجَرَىا َجبَّاُرَىا ِلَغَضِبوِ      ، َتِئنُّ ِمْن َحِديَدٍة َأْحَماَىا ِإْنَساُنَيا ِلَمِعِبِو أ 

                                                             
  .3/375:نيج الببلغة (1)
 . 10,11:)بحث( ,ياؽثره في اختبلؼ المعنى كداللة الس  أنغيـ ك الت   (2)
 . 87:األصكات المغكية ينظر:(3)
  0 169مبادئ المسانيات:(4)

،
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     (صعكدان أكثر نغمة ))نغمة مستكية(    كقفة  صعكدان ( أكثر )نغمة  نغمة صاعدة () 

كت في عمى الكممة األخيرة, إٍذ يزداد ضغط الص  لمنبر كتتصاعد التنغيمات في نياية الجممة     
عمى اخيو مف  (كذلؾ لشدة غضب اإلماـ ) كلغضبو(., لمكممتيف )لمعبو المقطع األخير
عمى  كألميا الٌدنيا نار أذل مف تئفٌ  كنت إذا أم: ))يا التي أكقدىا إنساف لمعبونٍ تألمو مف نار الد  

 . كقٌكتيا شٌدتيا عمى كالحجارة الٌناس كقكدىا ال تي اآلخرة نار مف أئفٌ  ال فكيؼ كحقارتيا ضعفيا
 الظمـ عف كتجٌنبو لمعدؿ مراعاتو غاية عمى التٌنبيو عقيؿ قٌصة ذكر مف غرضو كمحٌصؿ
 .(1) ((المسمميف ماؿ بيت عمى كمحافظتو

 )جممة استفيامية ()نغمة أكثر صعكدان(؟ َلَظى ِمنْ  َأِئنُّ  ِمن َاأْلََذى َواَل   َتِئنُّ أ           

فػي الكممتػيف )األذل كلظػى(, ككػاف أكثػر حػدة في نيايػة الجممػة, كأكثػر حػدة كيزداد التنغيـ عمكان    
))يكػػػػكف المقطػػػػع  فالصػػػػكت العػػػػالي : عجػػػػب,كصػػػػعكدان فػػػػي التٌنغػػػػيـ؛ لكجػػػػكد أسػػػػمكب االسػػػػتفياـ بالت  

 , (2)األعمػػى درجػػػة فػػػي الصػػػكت إمػػا عمػػػى الكممػػػة السػػػؤاؿ أك عمػػػى الكممػػة التػػػي يشػػػد عمييػػػا كثيػػػران((
مػع سػياؽ المكقػؼ, ككػذلؾ أسػيـ  تتناسػبط خٍ فبرزت شحنات صػكتية صػاعدة مميئػة بالغضػب كالس ػ

المعنػى مػى لرفضػو القػاطع نحػك عػدـ قبكلػو األمػر,  فيتجى  (َوالَ )لػؼ أللمحرؼ ا الليفي في المد الد  الن  
ػػ ػػالػػذم  كتيمػػف طػػكؿ المػػد الص  كتي المفتػػكح حزمػػة صػػكتية مشػػحكنة بتنغيمػػات أضػػفى المقطػػع الصى

عػػػدـ رضػػػاه نحػػػك االسػػػتيانة عمػػػى لتأكيػػػد كىػػػك ا ,صػػػاعدة ألقػػػت ظػػػبلالن دالليػػػة لممعنػػػى المػػػراد منػػػو
 صػػفات مػػف المػػد, كالمػػيف أصػػكات بػػو سػػـذلػػؾ, تت  عػػف فضػػبلن نغػػيـ صػػاعدان, ت  لباألمانػػات, فيتجم ػػى ا

     0(3)العالي السمعي كالكضكح الجير,

إظيػار المعنػى فػي الضػغط عمػى نغػيـ, كذلػؾ عنػد مسػاعدة النبػر عمػى سمة أخػرل فػي الت  كىناؾ    
الصػػػاعدة, كالضػػػغط الكبيػػػر عمػػػى تكػػػرار جممػػػة االسػػػتفياـ بنغمتػػػو حػػػرؼ األخيػػػر مػػػف الفعػػػؿ, مػػػع ال

 نغػيـ بػالنبر بػػطمػؽ عمػى الت  أى صكت الغنة أكثر صعكدان لػذلؾ ( يتجم  َتِئنُّ أخير في الفعؿ)ألالمقطع ا
ػكذلؾ الشتراكو مع الت  , (4))النبر المكسيقي( , كقػد تتصػاعد التٌنغيمػات كت كعمػكهنغيـ في خفض الص 

                                                             
 .12/293:يالخكئ ,منياج البراعة في شرح نيج الببلغة ينظر: ((1
144 : كلكجيا العربيةنفك  كتي في المغة العربية ,شكيؿ الص  التٌ ( (2

 0  

 .150: العربي ئالقار  مقدمة المغة عمـ ينظر: ((3
 .209 :عمـ األصكات, برتيؿ مالمبرج ينظر: (4)
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يبػيف بػو أىميػة األمانػة,  صػكتي مػنح الكػبلـ انفعػاالن  يحػاءو إ( مػف تَـِئنُّ أ, كذلؾ بمػا تممػؾ الكممػة )عمكان 
 حاسػػػػيسألا كتثيػػػػر, حػػػػرؾ المشػػػػاعرفيػػػػذه النغمػػػػات المتصػػػػاعدة ت العاقبػػػػة,سػػػػكء مػػػػف حػػػػذر لػػػػذلؾ  ي
 فتػػؤدم كظيفػػة لغكيػػة زيػػادة عمػػى المعنػػىخطػػكرة المكقػػؼ, لكشػػؼ  رسػػـ صػػكرة متنكعػػة؛تك  ,كالخيػػاؿ

قػػػػكةن ى فييػػػػا الليتجم ػػػػ  بنغماتيػػػػا المتصػػػػاعدة,المنفيػػػػة ك الجممػػػػة االسػػػػتفيامية  سػػػػاعدتلػػػػذا   األصػػػػمي,
كممزكجػة بالٌتعجػب كالنفػي مػف قػكؿ , مشػحكنة بالغضػب الصػاعدة نغيماتتمؾ التٌ فىتيصٍبح  يحاءن,إلكا

 0الحاؿ مناسبة لسياؽ نغيـت  ال تكظيؼفي  عكقد أبد أخيو, يؤكد مدل حفظو لؤلمانة,

 فتتجم ت عجبان مف فعؿ أخيو, كاف مف فعمو أكثرك  ,(1)(عف األشعث)تحدث اإلماـ ثـ    
شدة تعجبو كسخطو  , تتناسب مععجبيةفي نياية الجممة التٌ  تتمركزعدة, تصاغيمات منبت

كىأىٍعجىبي ًمٍف )بقكلو:  ()لئلماـىدية األشعث  عندما أىدل ,األشعث مف مكر (كسخريتو )
قىنىا  باإلىداءو يستميمل ((, فجاء األشعث في الميؿ طارقان بيت أمير المؤمنيف)ذىًلؾى طىاًرؽه طىرى
 ,(2) خبث نكاياه كلذلؾ رٌد ىٌديتوبيتفٌطف ك  (اإلماـ )ألف  األشعث كاف يبغض  لغرض دنيكم؛

لـ بجمؿ خبرية  ,عممو القبيحتكاصؿ حديثو عند إنكاره يالجمؿ لتتكسط تأتي تنغيمات مستكية ك 
 لينفر الناس مف أمثاليا نفكره منيا.كأن يا عجنت بالسـٌ القاتؿ  كصفو الرشكة, تستكمؿ معناىا في

عامؿ مع المرتشيف, عمى المسمميف, كعدـ الت  كتبعاتيا  ,الرشكة اتجاه اإلسبلـ مكقؼ ىك كىذا   
بعادىا شبحيا ب زالة يقضي, كاضح صريح مكقؼ كىك  حكـ كما ,اإلسبلمية الحياة عف كاقع كا 
حرية بيا, فمـ تعد  صرؼالت   كال ,يجكز تممكيا ال لصاحبيا ممؾ ىي بيا يرتشى التي األمكاؿ بأفٌ 

؛ ينطبؽ عمى كاقع الحياةسمميان ( منيجان يعد منيج اإلماـ )كقد  .(3)الٌتصرؼ بأمكاؿ المسمميف
 0كالحفاظ عمى ثركات الببلد  ,بلـ االقتصادمالستمياـ العظة كالعبر مف أجؿ تكريس الس  

 سنكضح الكبلـ أعبله بالمخطط اآلتي:    
                (نياية جممة التعجب) ,()نغمة صاعدة  0ِبَمْمُفوَفٍة ِفي ِوَعاِئَيا َطَرَقَنا َوَأْعَجُب ِمْن َذِلَك َطاِرقٌ 

 
  0َأْو َقْيِئَيا، َكَأنََّما ُعِجَنْت ِبِريِق َحيَّةٍ , َوَمْعُجوَنٍة َشِنْئُتَيا    

                                                             
األكرميف بف  معاكية بف جبمة بف عدم بف ربيعة بف معاكيةيكرب بف  معداألشعث بف قيس بف  ينظر: ((1

 0( 2/40:النببلء أعبلـ سير ينظر:)الحارث بف معاكية بف ثكر بف مرتع بف كندة .
 .14/295:يالخكئ ,منياج البراعة في شرح نيج الببلغةينظر:  (2)

 . 250:سبلـإلالعمؿ كحقكؽ العامؿ في ا ينظر:((3
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 (خبرية جممة نياية)  ,(منخفضة نغمة)                                                نغمة مستكية ( )   
مف داللتيا الحقيقية إلى ستفيامية االيمزة العند خركج  منخفضة( بتنغيمات ) جاءـ  ثي     

 جكابان  حتى ينتظر قصدية األشعث مف اليداية, يجيؿ ال ىنا (و )ألن   مجازية,أغراض داللية 
ن  االستفياـ ليذا مرتيف أضفت قكة  كعند تكرار ىمزة االستفياـما أباف خبثو كقبح سريرتو, ؛ كا 
فانخفاض مكسيقى الكبلـ؛ لغرض الٌتحقير كاالنكار بفعؿ  ,أخرل لمجممة كدالالت لمفعؿ

 ,كالصاد ,كالحاء ,)التاء :األشعث, ككذلؾ أسيمت أصكات اليمس في تجميات النص كىي
, كعميو فقد (1)صكات ال ييتز معيا الكتراف الصكتيافألكىذه ا ,كالياء( ,كالكاؼ ,القاؼ ,كالفاء

لفعؿ مف ال ييتـ باألمانة  مناسبة ألسمكب اإلنكار شكمت نسبة عالية مف اليبكط في تنغيمات
ثارة انفعاالن  تيحدث التنكع في التنغيمات ىذاأٌف  يخفى كال , عنده في نفس المتمقي, فتؤكد أىمية  كا 

عمى  األدلة مف ىالةلمنص ىذه النغمة ضفت أكما  األمانة عمى سبلمة المجتمع كحصانتو,
 جكؼ في الناقع كالٌسـ ياأن   غاية دنيئة, , كتبيفمف تمؾ الصمةالسبلـ (  ـ)عمييحرمة أىؿ البيت

حـر أخذىا ليذا ي ,لشدة خطكرتيا كما تسبب مف نتائج كخيمة في انييار اقتصاد الببلد ؛األفعى
 .(2)إطبلقا عمى أىؿ البيت كغيرىـ 

مع أخيو عقيؿ درسان كاضحان؛ لنجاح  (مكقؼ أمير المؤمنيف ) عد  يي ما تقدـ, عمى  بناءن ك    
مف قٌيـ السماء, بعيدة عف  مستمدةو  كقٌيـو  سسو عمى أي صقمت ما ك  الشخصية اإلدارية القكية,

في حفظ  (وسلن واله عليه اهلل صلىمسؤكلة أماـ ا عٌز شأنو كرسكلو )المشركعة ال غيراألىكاء كالرغبات 
 كالبذخ كالتٌبذير كالٌترؼ عمى حساب اآلخريف. المسمميف,كعدـ ىدر أمكاؿ  األمانة,

 كمراقبتو في كيفية أداء عمؿالشديد ( حرصو أمير المؤمنيف )فيو  كضح,  لوكتاب  مفك    
 الببلد؛ لذلؾ لمحفاظ عمى اقتصاد ،دكف متابعتو الشخصية يـلؤلمانة, فبل يتركـ , كحفظيالكالة
ِإْن ، َبَمَغِني َعْنَك َأْمرٌ )) :بقكلو ,كاليوكىك  ,(3)مصقمة بف ىبيرة الشيبانيٌ (عاممو اإلماـ ) كبخ  

َأنََّك َتْقِسُم َفْيَء َاْلُمْسِمِميَن َالَِّذي َحاَزْتُو  ؛َوَأْغَضْبَت ِإَماَمكَ  َفَقْد َأْسَخْطَت ِإَلَيَك، ُكْنَت َفَعْمَتُو،

                                                             
 . 22 :األصكات المغكية ينظر:((1
 .3/318:في ظبلؿ نيج الببلغة ينظر:(2)

عمى بمد مف ببلد  (ألمير المؤمنيف ) مصقمة بف ىبيرة الشيباني كاف عامبلن  أف   القصة : كممخص( (3
الؼ, كلـ يستطع إعطاء ما  100فأعطاه ألؼ درىـ كأعتقيـ  500  معقؿ بف قيس باشترل أسارل مف ىكاز, ألا

  3/0147: ريخ األمـ كالممكؾأت, 107:كالٌسياسة مامةإلا ينظر: 0 معاكيةل ليبلن مصقمة يرب متبقى مف األمكاؿ, ف
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 الَِّذي َفَمَق َاْلَحبَّةَ  َفوَ  ِمْن َأْعَراِب َقْوِمَك،*ِفيَمِن ِاْعَتاَمكَ  َعَمْيِو ِدَماُؤُىْم،َوُأِريَقْت ، ِرَماُحُيْم َوُخُيوُلُيمْ 
َفاَل َتْسَتِيْن ِبَحقّْ  َوَلَتِخفَّنَّ ِعْنِدي ِميَزانًا، َلَتِجَدنَّ ِبَك َعَميَّ َىَوانًا، َلِئْن َكاَن َذِلَك َحّقًا،، َوَبَرَأ َالنََّسَمةَ 

  .(1)((0 ُتْصِمْح ُدْنَياَك ِبَمْحِق ِديِنَك َفَتُكوَن ِمَن َاأْلَْخَسِريَن َأْعَماالً َوالَ  َربَّْك،

ىك الذم يحدد أنكاع التنغيمات التي  المكقؼ عند دراسة سياؽ الٌنص كما يحيط بو, نرل أف      
فييا أساليب السخط كالٌتيديد  ةحاممبنغمات عالية, ( جاء اإلماـ ) طرزتو كلكنتو, فنبلحظ أف  

 بيت عاممو في تصٌرؼ أٌنو إلى يشير ,ىذا كتابو في (عند اظيار عتابو) ,كالتٌنكيؿ بعاممو
 منو ان ( ظن  ماـ )إلإجازة ا دكف مف قكمو بني في الخراج عمى كجو غير صحيح, كقٌسـ الماؿ

 مف فعؿ ما قبح عمى ()اإلماـ نٌبيوف ,المسمميف ماؿ بيت في سياميـ مف عمييـ احتسابو
 يحكز بمد أم   مف الفىء أف   فبٌيف ,(عمى ىذا التصرؼفغضب ) ,الماؿ بذلؾ قكمو تخصيص

 بيت في خراجيا جمع مف بد   منيـ, فبل البمد ذلؾ حضر بمف يختٌص  كاللممسمميف جميعيـ,  فيك
عمى كنيى بشدة عاممو بتكزيعو الفيء  ,(2) بصكرة عادلة (اإلماـ ) بنظر كتقسيمو ,الماؿ
المسمميف الذيف كتحريمو األمكاؿ عمى  ,كرئيسان  عمى قكمو الذيف اتخذكه سيدان , كتقسيمو أىموير غ

يثارك ،  بأنفسيـ كسبلحيـعميو ا حازك   حؽ األمكاؿ ىذه, ك (3)دكف الرعيةأىمو كأقاربو بماؿ الفئ  ا 
 يوكذك  وأىم ميا عمىيا, كتقسمني بشيءة ناستياال, فبل يجب كالجياد بالجد اكتسبكىا لممسمميف

  . (4)كالمجاىديف الكادحيف حساب عمى

يتضح أف  النص جاء بتنغيمات متنكعة مف االرتفاع  ,فيو النص بعد بياف األجكاء التي قيؿ   
ص الكاحد, فيؤدم إلى بياف القصدية مف تمؾ كتية في الن  حدات الص  الكاالنخفاض كالتساكم في ك 
 لممعاني.  التنغيمات إلعطاء ظبلالن 

 المخطط اآلتي لبياف معطيات التٌنغيـ في كضكح المعاني, كىي: في  سنكضح    

 )نغمة صاعدة(    ((َوَأْغَضْبَت ِإَماَمكَ  ِإْن ُكْنَت َفَعْمَتُو َفَقْد َأْسَخْطَت ِإَلَيَك، ))    

                                                             
  3/445المرجع نفسو:0.* اعتامؾ:اختارؾ 3/445نيج الببلغة: ((1
 0 20/82, الخكئي: في شرح نيج الببلغة  منياج البراعة , 5/95شرح نيج الببلغة, البحراني: ينظر: ((2
 .16/176:ابنبي الحديد شرح نيج الببلغة, ينظر: ((3
 0 4/6في ظبلؿ نيج الببلغة : ينظر: ((4
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 (( َوُخُيوُلُيْم َوُأِريَقْت َعَمْيِو ِدَماُؤُىمْ ، َالَِّذي َحاَزْتُو ِرَماُحُيمْ نََّك َتْقِسُم َفْيَء َاْلُمْسِمِميَن أ)      

 )نغمة مستكية (                     عدـ اكتماؿ الكبلـ                   

     

  0)نياية الجممة الخبرية( ,( المنخفضة )نغمة ,  ِفيَمِن ِاْعَتاَمَك ِمْن َأْعَراِب َقْوِمكَ         

 

 ((نَّ ِعْنِدي ِميَزاناً َفَوالَِّذي َفَمَق َاْلَحبََّة،َوَبَرَأ َالنََّسَمَة َلِئْن َكاَن َذِلَك َحّقًا َلَتِجَدنَّ ِبَك َعَميَّ َىَوانًا َوَلَتِخفَّ 

 0اكتماؿ جممة القسـ  صاعدة( تنغيمات )                                     

     0واَل ُتْصِمْح ُدْنَياَك ِبَمْحِق ِديِنكَ ،  َربّْكَ َفاَل َتْسَتِيْن ِبَحقّْ   

 (النيي جممة نياية()  صاعدة تنغيمات)                 

يديد نبلحظ ارتفاع التنغيمات كحدتيا في أسمكب النيي المحض الذم يشكبو نكع مف الت      
صبلح إمر دنياه عمى حساب بكالٌكعيد  خرتو, لذا كاف الضغط آمف يستييف بحقكؽ الخالؽ, كا 

عمى المقاطع المنبكرة في المد أسيمت في خمؽ جرس مكسيقي ينبو المتمقي نحك خطكرة األمر, 
( بعدـ كت, في حالة غضب اإلماـ )المقطع المنبكر )ال( المتناسب مع عمك الص   فقد أسيـ

رتفع في الصكت المفيتناسب ىذا المكقؼ بكالتقصير بحؽ الديف,  الخالؽ,االستيانة بحؽ 
(, كمتابعتو لبياف مدل حرصو) ؛(ًديًنؾى  المقطع األخير مف الكممتيف عند نياية الجممة )ربؾ,

الدقيقة لكالتو كتكجياتو السديدة مف أجؿ سبلمة دينيـ كصبلحو, ففي صبلح أنفسيـ يصمح 
 بحقكقيـ.الحفاظ عمى أمكاؿ الٌرعية, كعدـ االستيانة عند االقتصادم,  االنتعاشالببلد كيعـٌ 

 يبلحظ أف  صعكد التنغيمات في نياية جممة القسـ, كجممة النيي, كجممة فعؿ الشرطككذلؾ    
 فيالجمؿ اإلنشائية ليا قكة إيحائية  تتمٌركز في صياغتيا قمة الٌسخط كالكعيد كالٌتيديد؛ ألف  

( في إخباره ) ا في الحاالت الشعكرية ينتابيا الحزفتصكير المكاقؼ الحاسمة كالشديدة, كأم  
مف غيرىا؛  ان ر عنيا بالجمؿ الخبرية, فكانت أكثر كركد, فعب  كليو بعدـ إنصافو في تكزيع األمكاؿ

في تمؾ الجمؿ, كبياف حرصو عمى بالتسكية كاليبكط ( المؤمنيف) ى نبرات أميرليذا تتجم  
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ي كحكاشيو, كىذا التنمية االقتصادية مف الٌتبلعب, كىدر األمكاؿ؛ ألجؿ إشباع رغبات الكال
فشاء  يؤدم إلى انحبلؿ في المنظكمة االقتصادية, كتٌكقؼ الحركة العمرانية لو كتسرب الفقر, كا 

فيك ينتخبيـ ( دقيقان في اختيار كالتو, مع مراقبتو الدائمة ليـ: ))ماـ )إلالجريمة؛ ليذا كاف ا
صبلح ما كجد إلى ذلؾ سبيبل. كالعامؿ إليراقبيـ كيحمميـ عمى ا ثيـ  , يكلييـ اختباران  ـ  , ثي انتخابان 

و ليـ مف شرائع جؿ ضماف استقامة الكالة عمى ما سنٌ أل..ماـ ىنا.إلاالقتصادم أداة يستخدميا ا
ثر في إصبلح ىذه ألما لمعامؿ االقتصادم مف عظيـ ا ()ماـ إلالعدؿ. كلذلؾ لـ يغفؿ ا

فسادىا, فقد تدفع الحاجة أحدىـ إلى الخيانة كالظ  .(1)((مـالطبقة كا 

لكاليو مالؾ  الكصية التى كجيياتمؾ  () السمـ التي ركز عمييا اإلماـ مكضكعاتكمف     
 كحفظ حرمتيـمقضاة, كالنظر في شؤكنيـ, المتكاصمة ل تومتابععند ( رضكاف ا عميواألشتر)

ليحؿ السمـ كاألماف عند  بيف الناسالعدالة  لنشر ،(2)كىك أصؿ مف أصكؿ القضاة استقبلليـ,ك 
فٍ كاكصاه بكجكب  نشرىا , مف  كمحاسبه  و مراقبه بأن   اكتممت بو شركط النزاىة إشعار القاضي كا 

، َوِاْفَسْح َلُو ِفي َاْلَبْذِل َما ُيِزيُل ِعمََّتوُ  ))ثُمَّ َأْكِثْر َتَعاُىَد َقَضاِئِو،: , يقكؿكتاب لومف  ,قبؿ الس مطة
ِتَك، ،َوَأْعِطِو ِمَن َاْلَمْنِزَلِة َلَدْيكَ  َحاَجُتُو ِإَلى َالنَّاِس،َوَتِقلُّ َمَعُو   َما اَل َيْطَمُع ِفيِو َغْيُرُه ِمْن َخاصَّ

ًا َفِإنَّ َىَذا َالدّْيَن َقْد َكاَن َأِسير  َفاْنُظْر ِفي َذِلَك َنَظرًا َبِميغًا، ِلَيْأَمَن ِبَذِلَك ِاْغِتَياَل َالرَّْجاِل َلُو ِعْنَدَك،
 (.3)َوُتْطَمُب ِبِو َالدُّْنَيا(( ،ُيْعَمُل ِفيِو ِباْلَيَوى ِفي َأْيِدي َاأْلَْشَراِر،

؛ (ماـ )إلافي قكؿ  , انبثقتصاعدجرس تنغيمي كامر ذات مف األمجمكعة  كردت    
مناسبة لسياؽ المقاـ, كذلؾ  صاعدةص بتنغيمات الن   جاءفقد  شريحة القضاة,لمعناية الفائقة ب

؛ ألف  المستكل األعمى ائمة, كىي مف التنغيمات العاليةالد  امة كالمحاسبة المراقبة الت  عف طريؽ 
نغيـ ظبلالن فقد أعطى الت   كىذا ما يحدده سياؽ المكقؼ, ,(4)يقع عمى أدكات االستفياـ كالطمب

كاالىتماـ  لبياف شدة المراقبة ليـ, كحدتو؛ك نغيمي كت الت  بتصاعد الص  األمر  فعاؿفي أ يلممعان

                                                             
 .73 :دراسات في نيج الببلغة (1)
 .16:(ماـ عمي )إلالقضاء كصفات القاضي عند ا ينظر: (2)
 .3/466:نيج الببلغة(3)
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 .143كلكجيا العربية:نفك  كتي في المغة العربية ,شكيؿ الص  التٌ ك 
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, استغبلليـ مف قبؿ الناس كارتشائيـ, كعدـ معطٌ إلى البعد عف اليؤدم ك  بأمكرىـ االقتصادية,
لى عدـ تسخير القضاء لتسيير أمكر الخاصة مقابؿ إىماؿ أمكر العامة, كىذا يعني إكىذا يقكد 

كفعبلن خشية أٍف يقع مف كالتو كقضائو كذكم الشأف  ( قكالن عدـ العدؿ الذم يحاربو اإلماـ )
 ىـ؛ىتماـ الكالي نحك االكاستجبلب , العناية بشريحة القضاة (أٌكد اإلماـ) في الدكلة؛ ليذا

عدـ انحرافيـ عف مسار تطبيؽ ك  لترغيبيـ كاستمالتيـ إلى الحكـ العادؿ عند اكتفائيـ الذاتي,
, العناية إلظيار ة؛الصاعد بتنغيماتيا مف األكامر بمجمكعة ()فجاء  القكانيف العادلة,

 مف كاف لذا كتحممو األكامر؛, المطمكب الحدث باتجاه المخاطىبلتكجيو  يقكؿ؛ مال الستعبلءاك 
كتستعمي في أثناء الجمؿ, نياية  في اعدالصٌ  كتيالصٌ  بالتنغيـى تتجمٌ أف  المعاني يذهلالمناسب 

  .عمى نزاىة القضاة () وحرصل ,ذكير كالمكعظة تارة أخرلكبالت   ,صح تارةبالن, كمـ باألمرالتٌ 

ـي  التٌنكيع كىذا, أخرلحالة  لى أداء آخر, كمف حالة إلىإنغميات مف أداء ت  التنكعت  ـ  ثي       ييٍسًي
 أذىاف مما تشد  المختمفة, بمستكياتيا اتيغمتنال استعماؿعند  كمترابطان  متماسكان  صالن   جعؿ في

( إعطاء المنزلة لمقضاة بأسمكب ىادئ أنبنى بجممة خبرية عرض اإلماـ )حكؿ  المتمقي
ًتؾى منخفضةتنغيمات بمنفية تعبر عف أفعاؿ الكالي  اص  بجممة منفية (,)مىاالى يىٍطمىعي ًفيًو غىٍيريهي ًمٍف خى
))ككناية شٌدة صبلبتو في :حكلو مف استغبللو في خدمة مصالحيـ خبرية تنفي عدـ طمع ما

ىؿ يقبؿ  يمتحنكنو, كتمٌسكو بالحٌؽ بحيث ال يطمع الخصكـ في جعمو محكان  يمانو,إيبة كى, أمره
 بتنغيمات مستكية,, ثيـ  صاغ الحديث (1)يديد أـ ال((كالتٌ طميع التٌ كىؿ يؤٌثر فيو , الرشكة أـ ال

 سابقان  كافو القضاء كالٌتذكير, بأن  خبار ألا؛ ألجؿ مناسبة لسياؽ المقاـ, منخفضة كختميا بنغمة 
 .إٍذ ال قيمة لو, فيـ يعممكف بأىكائيـ, كما يخدـ مصالحيـ األشرار,كالحكاـ الظممة ك بيد القضاة 

جعؿ  مامصار عندأللقضاتو في ا مراقبتومكاطف السمـ عند ييبيف فيو  ()كمف كتاب لو     
مخاطبان عثماف بف  المقصريف,؛ مع عقكبة كسيرتيـ في الرعية ثارىـ,آتىتىفىق دي ك  العيكف تحيط بيـ,

ا َبْعدُ :بقكلوكاليو في البصرة ,  حنيؼ َفَقْد َبَمَغِني َأنَّ َرُجاًل ِمْن ِفْتَيِة َأْىِل  *!َيا ِاْبَن ُحَنْيفٍ  ،))امَّ
َوَما َظَنْنُت  َفاُن،َوتُْنَقُل ِإَلْيَك َاْلجِ  َاْلَبْصَرِة َدَعاَك ِإَلى َمْأُدَبٍة َفَأْسَرْعَت ِإَلْيَيا ُتْسَتَطاُب َلَك َاأْلَْلَواُن،

                                                             
 .1/233:الخكئي ,في شرح نيج الببلغة  منياج البراعة (1)
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َفاْنُظْر ِإَلى َما َتْقَضُمُو ِمْن َىَذا  ،َوَغِنيُُّيْم َمْدُعوّّ  ،َأنََّك ُتِجيُب ِإَلى َطَعاِم َقْوٍم َعاِئُمُيْم َمْجُفوّّ 
 (.1)ُو((وَما َأْيَقْنَت ِبِطيِب ُوُجوِىِو َفَنْل ِمنْ  َفَما ِاْشَتَبَو َعَمْيَك ِعْمُمُو َفاْلِفْظُو، َاْلَمْقَضِم،

بيانو كتكجييو لممخاطىب عمى اىمية  ()ذلؾ ما يريد اإلماـ تمٌكف نغمة الصكت صعكدان,ت    
ظيار فصكتو ميترًجـ عف مقاصده, ككاشؼه لبياف أغراضو,  ,االىتماـ بشريحة الفقراء المعاني كا 

نشائية نكاع الجمؿ أبأىمية التنغيـ في بياف  كىنا يبدأنحك اليدؼ المنشكد, كظبلليا  خبرية كا 
 في تمؾ الكصايا لعاممو. وي سى مم  تنكىذا ما  كجرس تنغيماتيا, ضمف االنفعاالت النفسية,

عند  اعد,كتي الصٌ بتنغيميا الصٌ  داللة النداء كاضحة في بداية الخطاب, أف  , كالجدير بالذكر  
كاستنكار بتكبيخ  ان مصحكب)يا( النداء فيتصاعد معو الٌصكت,  بػ طؽ حرؼ األلؼ المدمن
في تمبية دعكة األغنياء إلى مأدبة  البصرة ابف حنيؼكالي  وفعمعمى ما  ,(بغضب اإلماـ)ك 

ن بي  (المؤمنيف) أمير جدي فن ,عاـالطٌ   مف أمكاؿ المسمميف؛ رى أىٍىدى  ليس عمى ما ,عاممو بشدة ييؤى
أمير  ادى فأرى  ,, كغنييـ حاضران فييا غائبان  فقيرىـقبكلو دعكة الكليمة لرجؿ ثرم, كاف ل بؿ

لذ ا جاء الت ٍكًبيخ ىنا بنغمات متصاعدة   ؛يككف الكالي قدكة يقتدم بو الناس أفٍ ()المؤمنيف
ليككف المكظ ؼ في جياز الدكلة نزييان كال يستجيب ألٌية دعكة يدعى إلييا حٌتى ال يككف ))كذلؾ :

نياية لى إاعدة ممتدة ص  ال غيماتنالت كىذه ,(2)مطمعان لمكجكه فيٌتخذكنو جسران لتنفيذ أمكرىـ((
: ))التنغيـ يحدد المراد مف , إذان كاليو عمى فعؿما يختمج في نفسو  كحسرةن  ان الجممة تحمؿ ألم

  .(3)ك سياؽ المكقؼ((أداللة الجممة أيضان كيشارؾ في ذلؾ السياؽ الخارجي 

                                                             

 (وسلن واله عليه اهلل صلى)الذيف آككا النبي  ,صحابي جميؿ مف األنصارك  ,كاليو عمى البصرة كىك عثماف بف حنيؼ*
عمر بف الخطاب استشار الصحابة  ذكر العمماء أف   :«االستيعاب » كىك مف قبيمة األكس في  ,كفدكه باألركاح,

فكاٌله  ,كمعرفةن  كعقبلن  تبعثو الى أىـ مف ذلؾ ف ف لو بصران  فٍ أ :كقالكا ,فأجمعكا عميو ,لى العراؽإفي رجؿ يكجيو 
ـى , كضرب الخراج ك الجزية  ,أرض العراؽمف مساحة  كسكف الككفة بعد  ,(البصرةاله اإلماـ عمي )ك  ث
  0 3/275:, معجـ البمداف2/222:شراؼألنساب اينظر : أ مات بيا في زمف معاكية ك (  ) هاستشياد

 . 3/447:نيج الببلغة (1)
0 40 : ضكاء عمى السياسة العادلة كالظالمةأ ((2

   

 .51:والمعجمٌة والنحوٌة والصرفٌة الصوتٌة الداللة فً دراسة الداللة علم ضوء فً اللغوي التحلٌل ((3



 
65 

فىأىٍسرىٍعتى ًإلىٍييىا  :)( بمكعة كحسرة عمى سرعة إجابة عاممو لمكليمة بقكلو) ثـ تحد ث    
, , تيٍستىطىابي لىؾى اىأٍلىٍلكىافي تيٍنقىؿي ًإلىٍيؾى اىٍلًجفىافي ٍجفيك   كى اًئميييـٍ مى ا ظىنىٍنتي أىن ؾى تيًجيبي ًإلىى طىعىاـً قىٍكـو عى مى  ,كى

ٍدعيك   ًني ييـٍ مى متو عف لبياف غف ؛ساليب اإلنشائية الطمبيةاأل, فجاء ىنا بجمؿ خبرية خالية مف  (كىغى
( بحالو, كمدل سرعة قبكلو يبكط التنغيمات, كذلؾ عند اخبار اإلماـ )ب لا أدم  األيتاـ, م
خيبة الظف بو عند اجابتو؛ لتمؾ الكليمة التي تخمك مف الفقراء حمؿ في طياتيا ي إذٍ لمكليمة, 

قبكلو الدعكة ل ؛وكحزن وسفلكضكح الفكرة كاستكماليا؛ لبياف مدل أ منخفضة؛كأيتاـ البمدة, فجاءت 
تحمؿ بطياتيا مف التكبيخ  مف دكف النظر إلى فقراء المسمميف,كاستطابتو الطعاـ المتنكع 

يقبؿ أٍف تحت ظؿ حككمتو العادلة قاضيو ب ()فمـ يظف (,)في قمبوب كالحسرة االعتك 
و تفاجأ:))أم ما كاف يخطر ببالي أن ؾ تذىب إلى كليمة قكـ فقراؤىـ مبعدكف لكن   الدعكة,

كما زاد غضب , (1)كمطردكف, كأغنياؤىـ مدعككف مقربكف كبأنكاع األطعمة منعمكف فكيكف((
تخمميا رياء ليس قد ك  غنياء المنطقة,ألمكجياء  كانت الكليمة ( كسخطو عميو ىك أف  اإلماـ )

 كسمعة رياء طعامان  أطعـ فم)) :(عنو بقكلوى رسكؿ ا )يى نى  فيذا ما ,لكجو ا تعالى
 بيف يقضي[ حٌتى] بطنو في نارا الطعاـ ذلؾ كجعؿ جينـ, صديد مف مثمو الم و أطعمو
  (2)((الناس

جممة مف  تحمؿ بطياتو ,حديثو بتنغيمات متصاعدة مكثفة( ) أمير المؤمنيف كاكبى  ـ  ثي       
ميوي ) :كاليونصائح لالاألكامر ك  ا تىٍقضى مات ي(, فارتفاع ىذه التنغفىنىٍؿ ًمٍنوي  ..فىاٍلًفٍظوي. ...فىاٍنظيٍر ًإلىى مى

فيما يأكمو الكالي, كعدـ انغماسو  ,كالدقة ,النظرك  ,شدة التنبيو يكىتكحي بدالالت إضافية, 
فضبلن عما تحمؿ مف  ,فيو لكركد الشبيةعدـ مضغو بعميو, عممو بشتبو أما بالحراـ, كبياف 
االحتياط في الٌديف فكؽ حٌد العدالة ككجكب  كخكفو عمى كاليو, (حرص اإلماـ)دالالت تبيف 

يناؿ ما ال يحٌؿ  مقاـ ىذا الكالي أجٌؿ مف أفٍ  ألف   ال تي كانت شرطان في التصدم ليذه المناصب؛
في  مكظؼو  ككاف ىذا التكبيخ البف حنيؼ ليككف عبرة لكؿ   .(3)لو مف الطعاـ جيبلن بالمسألة 

 0جياز الدكلة 
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لى إإٍذ كتب محاسبة القضاة عند التيكاف بحقكؽ الرعية, (اإلماـ)كمف مكاطف السمـ عند     
ا َبْعدُ َ)), بقكلو:فعموقاـ بما بعض عمالو يؤنبو عمى  َفَقْد  َفَقْد َبَمَغِني َعْنَك َأْمٌر ِإْن ُكْنَت َفَعْمَتُو، ،َأمَّ

َفَأَخْذَت َما َتْحَت  ،َبَمَغِني َأنََّك َجرَّْدَت َاأْلَْرَض . َوَأْخَزْيَت َأَماَنَتكَ  َوَعَصْيَت ِإَماَمَك، َأْسَخْطَت َربََّك،
َوِاْعَمْم َأنَّ ِحَساَب َالمَِّو َأْعَظُم ِمْن ِحَساِب  َفاْرَفْع ِإَليَّ ِحَساَبَك، َيَدْيَك، َوَأَكْمَت َما َتْحتَ  َك،َقَدَميَ 
 ََ.(1)((.َالنَّاسِ 

كفرة اإلنشائية أضفت شحنات كبيرة  أف  ص أساليب إنشائية كخبرية, نمحظ في الن   تكرد   
ياؽ, منحت النص تنغيمان تستعذبو النفكس؛ إلدراؾ المعنى المراد الس   عمىيا المتصاعدة تبنغم

 منو, كذلؾ لما لؤلسمكب اإلنشائي مف قكة التنبيو لممتمقي, كلفت مسامعو نحك الغرض المقصكد.

لفيمنا داعي كجكد تمؾ االنفعاالت التي  ؛(2)لك تفحصنا سياؽ الحاؿ الذم كتب فيو الكتاب  
 . (3)() مف شحنات الغضب كالتأسؼ كالحزف التي تجٌمت قمبو , كىي طغت في الٌنص

  :في نياية الجمؿ, كاآلتي اتأنكاع التنغيمىنا نكضح في األسيـ س 

ا َبْعُد َفَقْد َبَمَغِني َعْنَك َأْمرٌ )   (0 َربَّكَ  ِإْن ُكْنَت َفَعْمَتُو َفَقْد َأْسَخْطَت        ))          َأمَّ

 

 ( )جكاب الشرط)نغمة صاعدة(    )نغمة مستكية(                       كقفة  

 0) نياية جكاب الشرط( ) نغمة أكثر صعكدا(، َأْخَزْيَت َأَماَنَتكَ و  َعَصْيَت ِإَماَمكَ و               

                                                             
 0 3/442:نيج الببلغة ((1
كتب ىذا ك  تو,عشير  بني مفك  ,() وخكاصٌ  أحدكىك  عبد الٌمو بف عٌباس بو يخاطب الكتاب ذاكاف ى ((2

مف إدامة حككمة  ,عبد الٌمو بف عٌباسأيس  , عندماالكتاب بعد استشياد محمد بف ابي بكر )رضكاف ا عميو(
أعداء بني يد الحككمة تقع في  كعمـ أف   ,() توحككمظؿ  في  في البصرة ككاف عاممو  ,() اإلماـ 
 حقكقيـكعمالو بسمب  (كانتقاـ األعداء مف أصحاب األماـ ) ,مف الفقرعبد الٌمو بف عٌباس  لذلؾ خاؼ ,ىاشـ
 وكقد أثر عممو ىذا في قمب ,فاٌدخر مف بيت ماؿ البصرة ,الحياةكضنؾ  ,يقاعيـ في ضيؽ المعاشا  ك , 

كآباؤىـ في  ,قتؿ أزكاجيفٌ  يكاأليتاـ البٌلت, لكؼ مف األرامؿألعشرات اسمب حقكؽ  (؛ألن و سبب)الشريؼ
 0 20/75:الخكئي ,في شرح نيج الببلغة  ينظر:منياج البراعة0كالصفيف معارؾ جمؿ
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 نغمات مستكية( ) (االخبار)تتكسط بيف جممة       

 0(منخفضة)نغمة  َأَكْمَت َما َتْحَت َيَدْيكَ و  ،َفَأَخْذَت َما َتْحَت َقَدَمْيكَ  ،َبَمَغِني َأنََّك َجرَّْدَت َاأْلَْرضفقد 

 

 خرجت لمتيديد كالتحذير(ة األمر استكماؿ المعنى في جمم)               

 0(صاعدة تنغيمات)ِاْعَمْم َأنَّ ِحَساَب َالمَِّو َأْعَظُم ِمْن ِحَساِب َالنَّاسِ و )،َفاْرَفْع ِإَليَّ ِحَساَبكَ        

كذلؾ لتنبيو  ,األمرك الشرط ة نبلحظ ارتفاع تنغيمات األصكات كحدتيا في فعؿ جمم    
كالٌتحذير  فكالكعيد,الٌتيديد  ,المخاطىب لخطكرة األمر, كعدـ االستيانة باألمانة, فكانت داللة

فييا تتجمى إظيار الجد كالمثابرة, كالٌتشديد في محاسبة المقصريف, كىذا ما يتبلءـ مع التنغيمات 
سياؽ المكقؼ يتطمب معاقبة الكالي بخيانتو,  الٌصاعدة في أسمكب الحدة نحك الكالي؛ ألف  

( كتتصاعد؛ اـ)لذا تشتد ليجة اإلم ( ثانيان؛كتيديده بعقكبة ا أكالن, كعقكبة اإلماـ )
االستيانة بأمكاؿ المسمميف يسبب ضرران كبيران  ألف   ,هكاقتصادالببلد  لخطكرة المكقؼ عمى أمف

 فيكتية العالية تنغيماتيا الص   عمىعمى المستكل االقتصادم, فالجمؿ اإلنشائية ليا قدرة كبيرة 
كت إلى تثيـ  كتشخيصو لممتمقي بسيكلة.  ,الحدث كضكح نغيـ اليابط, الت  نحدر نغمات الص 
ا كأىكىٍمتى ) :في  المنخفضة النغمة باتجاه يةك المست النغمة زةك متجا في نياية الجمؿ ( يىدىٍيؾى  تىٍحتى  مى

 فعمو؛ كالستكماؿ المعنى كالقصدية. قباحةالخبرية؛ لمٌداللة عمى تأكيد ما فعمو كاليو, عمى 

( و )الجمؿ عند عدـ استكماؿ المعنى لشرح تتكسط ةالمستكيفي حيف جاءت التنغيمات    
ربط لذا  أعماؿ كلٌيو, كبياف مساكئ أعمالو, كخيانتو عند سمب حقكؽ رعيتو كىدرىا, تفاصيؿ

داللة؛ لبياف أىمية األمانة كحفظيا, التي الكالتكسع في  الجمؿ المعطكفة قبؿ استكماؿ المعنى,
أك التنغيـ  ,كاف أثر التنغيـ المستكمالستقرار في الببلد, ك البد مف كجكدىا؛ ليعـٌ األماف كا

؛ ألن يا ال تحتمؿ اليبكط ينتيي داللة كبيرة في بياف المعاني الخفية المسطح, قبؿ تماـ المعنى 
, كعميو ف ٌف (1)بو الكبلـ أك الصعكد يحتمؿ اإلنشاء أك الطمب, فتككف في مستكل كاحد

بيف الجمؿ سكآء أكانت انسجامو كات الكصؿ؛ لتماسؾ الٌنص ك التٌنغيمات المستكية بمثابة أد

                                                             
 .141كلكجيا العربية:نفك  كتي في المغة العربية ,شكيؿ الص  ينظر: التٌ ((1
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ىنا جاءت التنغيمات  ,كربط األحداث كاستكماليا كالقدرة عمى تكصيؿ الفكرة, أـ خبرية, ,إنشائية
مامو.المستكية؛    لتنبيو الكالي نحك أعمالو التي جرأتو عمى حدكد ا كا 

 فيما يأتي:في تمؾ النصكص اختبلؼ التنغيمات أساليب  ٍجًمؿ: يمكف أٍف ني خبلصة القكؿك    

في حاالت الغضب كالٌسخط كاٌلنيي كالشرط, كذلؾ  الٌصاعدة النغمة ()اإلماـ استعمؿ  -1
 كاالييتاـ كاألرامؿ.  , كعدـ حفظ األمانة, كعدـ مراعاة الفقراءتعالى عند مخالفة عمالو أكامر ا

كاإلرشاد, كمف ىذا يبدك أف   لمتذكير خبرية؛كرد الحديث عنيا بجمؿ  المنخفضة:التنغيمات  -2
ظاىرة التنغيـ تخرؽ القكانيف الٌنحكية كتكسر أفؽ التكقع, كذلؾ عند تحكيؿ دالالت االستفياـ مف 
حقيقية إلى مجازية, كما الحاؿ في ىمزة االستفياـ التي تخرج الى دالالت متنكعة تثرم المغة 

 لتحكيؿ مف النداء إلى الٌتعجب. ك اأبمعاف أخرل 

أما التنغيمات المستكية فقد كانت بمثابة أدكات الكصؿ ما بيف التنغيمات األخرل, في - 3
( عند حديثو المتكاصؿ في , كربط الجمؿ فيما بينيا, كقد استعمميا اإلماـ ) إكماؿ المعنى

 كصؼ أعماؿ كالتو, كبياف نقاط ضعفيـ, كمساكئ فعاليـ. 



 

 

 لة السممفي دال  ل الثاني: المكون الّتركيبيالفص         

 0اكدالالتية جمملم ية التركيبالبنية المبحث األكؿ:              

 0 ـالمبحث الثاني: األنماط البنائية لؤلساليب المغكية في داللة الٌسم      

 اإلنشائية غير الطمبية كاألساليب الخبريةالمبحث الثالث: بنية األساليب 
 0 ـفي تجميات مقاصد السم
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ممالفصل الثاني:          المكون التَّركيبي في داللة السَّ

 0 ةتوطئ 

الد اللػػة التركيبيػػة ىػػي: الداللػػة الناشػػئة مػػف العبلقػػة بػػيف كحػػدات التركيػػب, أك المسػػتمدة عرفػػت    )
, كالػى ىػذا المعنػى أشػار عبػد القػاىر الجرجػاني فػي  (1) يكافؽ القكاعػدمف ترتيب كحداتو عمى نحك 
ػػؾ الكضػػعى الػذم يىقتضػػيًو عمػػـ  تعريفػو ) الػػنظـ ( , قػػاؿ : )) ـٍ أف لػػيسى الػػنظـ ًإال أف تضػعى كبلمى اعمػ

ػػػٍت , فػػػبل تزيػػػغ عنيػػػا, كتحفىػػػظ  ػػػوي التػػػي نيًيجى الٌنحػػػك, كتعمػػػؿ عمػػػى قكانينػػػًو كأيصػػػكًلو , كتعػػػرؼى مناىجى
الر سكـى التي ريسمٍت لؾ فبل تيخؿ  بشيءو  منيػا ((
كمػا تمثػؿ نظريػة الػنظـ  نضػجان كاضػحان فػي  0 (2)

  0 (3) باب ربط النحك بالداللة فتؤكد عمى أف  : ال معنى لمنظـ مف غير تكخي معاني النحك
 :    (4)كالداللة النحكية في العربية عمى قسميف   

ــة  دىاللػػة نحكيػػة عامػػة : كىػػي المعػػاني العامػػة الميسػػتفادة مػػف الجمػػؿ كاألسػػاليب  -األول :الدالل
 كمعناه الذم يفصح عنوي . ,النحكية كلكٌؿ أسمكب أدكاتوي 

 ,دىاللػػػػة نحكيػػػة خاصػػػػة : كىػػػػي المفيكمػػػة مػػػػف معػػػاني األبػػػػكاب النحكيػػػػة  -: والداللـــة الثانيــــة 
 ر ذلؾ .كالفاعؿ كالمفعكؿ بًو , كالمبتدأ كالخبر كاإلضافة كغي

 أك الخبر عمى كاألساليب الدالة لمجمؿ العاٌمة المعاني مف يستنبطالتركيبي  المستكلف إذان     
 األدكات باستخداـ كالنداء كاألمر, كالنيي, كاالستفياـ, كالطمب أكالتأكيد النفي, أك اإلنشاء,
 0 (5)عمى ىذه االساليب  الداٌلة

يعد المستكل التركيبي مف المستكيات الميمة في الدرس المغكم؛ ألن وي يتعمؽ بدراسة كما    
الجممة كتراكيبيا, كما تتضمن وي مف أدكات ليا دالالت متباينة تساعد عمى إضفاء المعنى المراد 

 ف  عندما يككف المسند فعبلن فك إيصالو, فمف المعركؼ أىف  الجممة تتككف مف مسندو إليو, كمسند, 
الجممة تدؿي عمى التجدد, أما إذا كاف المسند اسمان ف ف  الجممةى تدؿي عمى الثبات في صفًة المسند 

                                                             
   0 68- 67ينظر: أثر الكقؼ عمى الداللة التركيبية:  (1)

  . 81 :دالئؿ اإلعجاز(2) 
 .  525المصدر نفسه :  (3)

 .178اللغة العربية معناها ومبناها: : ينظر (4)
 0 43: كتطبيقية نظرية دراسة الداللة ينظر:عمـ(5) 
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ة بنيكبياف  ,, كىذًه صكرة مف صكر التنكع في التركيب كيؤدم إلى التنكع في الدالالت(1)إليو
ظيار خصائصي الجممة       0النحكية كالبيانية  االسطحية, كبنيتيا العميقة ,  كا 

كؿ جزء فى ىذا البناء, كعبلقة دراسة نظاـ بناء الجممة, كدكر المككف التركيبي في كقد تناكؿ   
حفؿ نيج الببلغة مف تمؾ  كماأجزاء الجممة بعضيا ببعض, كأثر كؿ جزء فى اآلخر, 

 في ىذا الفصؿ اىـ تمؾ المستكيات عرض ليا نالمستكيات التركيبية في بياف داللة السمـ , س
 ((عمى النحك اآلتي : 

 

                                                             
 .15/ 1ينظر: معاني النحك:  (1)
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 0اودالالتية جمملم ية التركيبالبنية المبحث األول:            

زائيا جأذلؾ لبياف  ان,لغكي الغاية مف دراسة النحك ىي فيـ تحميؿ بناء الجممة تحميبلن  ف  إ     
كقد تترابط ىذه العناصر بعضيا مع بعض, لتؤدم معنىن مفيدان, كلتكضيح  كعناصر تركيبيا,

عبلئؽ ىذا البناء, ككسائؿ الربط بينيا, كالعبلمات المغكية الخاصة بكؿ كسيمة مف ىذه الكسائؿ, 
يضاح ىذه العبلقات المغكية الخاصة بكؿ كظيفة منيا  0 (1)كا 

في الدخكؿ إلى النص  فضبلن     عف ذلؾ, فاف بنية التراكيب: ))تمثؿ دراسة التراكيب منفذان ميما ن
دكف غيرىا, مف باعتباره أصبلن ثابتان معبران عف بنية دافعة في ذىف المنشئ الختياره تمؾ التركيبة 

التي  مف ىنا كاف االشتغاؿ باديان عند قدماء مف نحكييف كببلغييف في تناكؿ كتحميؿ تمؾ األطر
 0 (2)تستجمع فييا نكاة المغة بفارؽ مف نكع التفكيؾ كالرؤية لمنصكص((

كمف ىنا سنشير في ىذا البحث إلى تركيب الجممة األسمية كالفعمية, كبياف سبب اختيار    
 المبدع ليما, في بياف معاني الس بلـ, كالمقاصد مف تمؾ التراكيب, ىي : 

 ، واثرىما في تجميات السمموالفعميبنية التركيب االسمي  : أوالً 

األسمكبية البلفتة في نيج الببلغة الدقة في تنكع الجممة, كبياف تمؾ الفركؽ في  مف الظكاىر   
بيف الجممة االسمية كالجممة  معرفة الفرؽمف البد , ك األحداث بصكرة دقيقة معانييا عند تصكير

السمية التي صدرىا ))ا: أف  ذكر إٍذ ىػ( 761)ت عند النحكييف كالببلغييف, كمنيـ ابف ىشاـالفعمية 
ًربى المص (...  اسـ كػ)زيدو قائـه(ك)ىييات العقيؽ(... كالفعمية التي صٍدريىا فعؿ كػ)قاـ زيده(ك)ضي

)ضرب( ففي قكؿ عمى الفعؿ الحقيقي,  دؿ  كتيا تبتدئ بفعؿ, ألن  ؛ الجممة الفعميةبسميت ك , (3)((
 ,(4) يسمكف الشيء بالشيء, إذا كاف منو بسبب ف  ألبو,  سمي  لذا عمى الفعؿ في الحقيقة,  دؿ  
: في حيف داللة االسـ يبي فلو,  مبلزمان يككف  عمى الحدث شيئان تدؿ داللة الفعؿ ف أف  ىنا تبي  مف ك 
. شيء بعد شيئان  تجدده ييقتض أف غير مف لمشيء المعنى بو يثبت أف عمى االسـ مكضكع أف  ))

                                                             
 0 19بناء الجممة العربية :  ينظر:( (1
129: أنمكذجان  العربي المعجـ القديـ المغكم الدرس في العنكاف عتبة ((2

 

  0 83, كأسرار العربية : 2/7 :مغني المبيب عف كتب األعاريب(3)
   0 35 :أسرار العربية ينظر:( 4)
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عميو تنب و ك  .(1)((شيء بعد شيئان  بو المثبت المعنى تجدد ييقتض أن وعمى  فمكضكعو الفعؿ كأما
 يستعمؿ كؿه إٍذ  سمية,الداللة الجممة اك كجكد اختبلؼ بيف داللة الجممة الفعمية  إلىالنحكيكف 

عمى الحدث  دؿ  كالسياؽ الذم فيو, فاستعماؿ الفعؿ يى  منيما بحسب ما يقتضيو المعنى المراد منو,
كتختمؼ داللة )ىك يتعمـ( عف داللة )ىك  عمى الثبكت كاالستقرار, يدؿ  فاالسـ أما ك  كالٌتجدد,
ثبكت عمى دؿ , في)متعٌمـ( االسـالفعؿى )يتعمـ( يدؿ عمى الحدكث كالتجدد, أما  إف   إذٍ , متعمـ(
 (.2)ا مف صاحبي ياتمكنك الصفة 

نظران ألىمية  ,مـالس   اللةاالسمية كالفعمية ضمف دفي ىذا البحث صياغة الجممة سندرس ك    
مف الد اللة في دراسة الجممة, كالكقكؼ عمى أساليب تراكيبيا, كما تخفي مف معاف كراء الن ص 

  0مقاصد السمـ 

  0لمجممة االسمية وداللتيا  ةالّتركيبي يةالبن-1
 بثبكت لئلخبار مكضكعة)) جاءت:سمية بأن يا الىػ( داللة الجممة ا1094الكفكم )ت أكضح    

ذا ,استمرار أك تجدد عمى داللة ببل إليو لممسند المسند  الدكاـ بو يقصد اسمان  خبرىا كاف كا 
ذا ,القرائف بمعكنة الثبكتي كاالستمرار  يكجد لـ إذا تجدديان  استمراران  يفيدك  ,مضارعان  خبرىا كاف كا 

 إلييا فيمجأ, الثبكت كاالستقرارتدؿ عمى سمية ألالجممة اف  كىذا يدؿ  عمى أ 0(3) ((الدكاـ إلى داع
  0غيرتعف حقائؽ ثابتة ال ت التعبيريريد  حيفالمتكمـ 

الت عبير عف  تجسدت بنية الجممة االسمية مف مجمكعة أنماط أساسية فيكفي دراستنا ىنا    
 : منيا, الجمؿ لكجكد مقاصد داللية في تكظيؼ ,مـ في عناصرىا المتنكعةالس  داللة 
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 , كىي أفضؿفضيمة الحمـ (ذكر اإلماـ ) السمـ التي أشار إلييامكضكعات كمف     
(عمى )اإلماـ الكماالت النفسية بعد العمـ, كال ينفع العمـ دكف الحمـ؛ كمف ىذا المنطمؽ أثنى 

 .(1)))اْلِحْمُم َعِشيَرٌة (( إٍذ قاؿ: ,القصيرةمف ضمف حكمو  الحمـ

 تناسب  عمىالمعنى لمشيء االستقرار كثبكت التي تحمؿ معنىدؿ  الكبلـ بالجممة االسمية    
, فجاء الن ص بجممة اسمية غير مؤكدة, عند إسناد الحمـ لمعشيرة مة مزايا الحمـ كمعطياتوظى عى 

ن ما جاءت الجممة لبياف  كليس ىناؾ محؿه لمشؾ في عظمة الحمـ الحمـ, مزية لتأكيد عميو؛ كا 
؛ لكثرة مزاكلة العفك, كالصفح عف لنصرة الحميـجاء بالجممة االسمية؛ لتحقيؽ الثبكت كالدكاـ ف

كلكي ال يتبادر لمذىف  فتصبح ممكة دائمة ال ينفؾ عنيا الحميـ؛ الناس, كالغض عف مساكًئيـ,
 تصبحفأ ,العدكعمى  كاالنتصار الراحة,يؤدياف إلى ناة كالصفح ألازكاؿ ىذه الصفة, ف ف  كثرة 

غـ مف إيجاز ر  عمى ال, لو الحماية كتكفر, لوبمثابة العشيرة التي تنتصر ثابتة, ىذه الممكة 
يا تحمؿ في طياتيا كثيران مف ألن   الناس في حياتيـ؛ اكلوأصبحت مثبلن يتدف الحكمة كقصرىا,

 فضيمة الحمـالمتمقي نحك تنبيو  (), كىذا ما أرد اإلماـ كاتؼ األسرممـ كالت  دالالت الس  
 ,بالحمـيقرنو  لعمـاعند مدحو  (وسلن واله عليه اهلل صلى)األكـرلذا كاف النبي  0الفرد كالمجتمع عمىكآثارىا 

زينة لممرء, كعد  الحمـ  ,(2)((الميـ أغنني بالعمـ كزيني بالحمـ)) قكلوبىما مكمبلن لآلخر, اأحدى  عد  كيي 
 ممي بيف أفراد المجتمع,عايش الس  ألجؿ الت   ؛(3)فضائؿ األخبلؽكمف أعظـ 

كرفع مكانتيما  االىتماـ بشريحة الفقراء كالمحتاجيف,يؤكد فييا  لرعيتو ()لو كمف الكصايا   
ىك منيجو السممي مع رعيتو , كىذا  ,الناسكالعمؿ عمى تعزيز الٌثقة المتبادلة بيف  في المجتمع,

ا مَ أَ فَ السََّخاُء َما َكاَن اْبِتَداًء، )): إذ ػ قاؿ ٌم((مَّ  .(4) ا َكاَن َعْن َمْسأَلٍة َفَحَياٌء َوَتَذمُّ
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إلخبار المجتمع كتشجيعو عمى استقرار صفة  جاءت الجممة االسمية باألسمكب الخبرم؛   
عند احتراـ الفقير كالمحتاج في المجتمع, سيككف المجتمع كحدة متماسكة فالسخاء كدكاميا فيو, 

إلفادة داللة الت خصيص ؛ تصد رالخطاب باالسـ كىك)الس خاء(لذا كالمسكنة,بعيدة عف مظاىر الذؿ 
خاء ال يككف إال  بطيب النفس ف  الس  إ قكلوفي  ()اإلماـ أرىادى كإلثبات الد كاـ لصفة الس خاء, ف

ككذلؾ  لحفظ كرامة السائؿ, ؛دكف المسألة منومف كأٍف يبدأ السخي ب عطاء المحتاج  لممعطي,
الذم يعيش بيف  خمة الفقير, أٍف يتكاتؼى في سد  مف  بد  الك  ,بيف أبناء المجتمعماسؾ لت  قيؽ اتحل

 كبث ركح األخكة, كىذا يؤدم إلى تقميؿ تفشي الجرائـ في المجتمع, كعدـ احساسًو بالٌذؿ,, أكنافيـ
الفرد مف الرياء؛ أٍف يتنزه  (أراد) كما, كاصؿ االجتماعي عند تكاضع األغنياء لمفقراءالت  ك 

 .بعيدان عف كؿ الكسائؿ التي تحط مف شأف الفقير ,لتحقيؽ التكاتؼ في بناء المجتمع

جانب التقكل, في حفظ النفس يكضح فييا  (المؤمنيف) ميرخطبة ألكمف مكاطف السمـ في     
النفس حفظ ك , كالسمـ مف كؿ المزالؽ, كاالستقرار, األماف نسافئلل كثيقة تضمفكىي كالمجتمع, 

ا)) قكلو:ب, كالفتف الزلؿ مف َلْيوِ  ،َخْمَقُكمْ  ِاْبَتَدأَ  َالَِّذي َالمَّوِ  ِبَتْقَوى َفُأوِصيُكمْ  ،َبْعدُ  َأمَّ  ،َمَعاُدُكمْ  َيُكونُ  َواِ 
َلْيوِ  ،َطِمَبِتُكمْ  َنَجاحُ  َوِبوِ  َلْيوِ  ،َسِبيِمُكمْ  َقْصدُ  َوَنْحَوهُ  ،َرْغَبِتُكمْ  ُمْنَتَيى َواِ  َفِإنَّ َتْقَوى ، َمْفَزِعُكمْ  َمَراِمي َواِ 

، َوَصاَلُح َفَساِد ُصُدوِرُكمْ  َوِشَفاُء َمَرِض َأْجَساِدُكْم،، َعَمى َأْفِئَدِتُكمْ  َوَبَصرُ  َالمَِّو َدَواُء َداِء ُقُموِبُكْم،
  . (1).((َوِضَياُء َسَواِد ُظْمَمِتُكمْ  َجْأِشُكْم،َوَأْمُن َفَزِع ، َوِجاَلُء َعَشا َأْبَصاِرُكمْ  َوُطُيوُر َدَنِس َأْنُفِسُكْم،

رت تصد  ك  كاحد, لمبتدأأخبارىا  تعددتكضح معاني التقكل  ة االسمية التيالجمم يفيبلحظ    
(, فت عف أىمية  كاإلنكار كالحيرة الشؾ زالة؛ كذلؾ إلنفسية كداللية كظيفة مؤدبأداة الت ككيد)إف 

كحي, عند المتمق ذىفالتقكل في  ي في ما تحققو الت قكل مف االستقرار الن فسي, كاالطمئناف الر 
أنسب في    االسمية المثبتة كىنا فقد كانت الجممة ثبكت اإليماف في نفس المؤمف, كترسيخ العقيدة, 

كحية كالجسدية  أىميةقناع المتمقي إل الليةالد   كضكح كظيفتيا سبلمة الن فس مف األمراض الر 
في سبلمة الفرد  عمييا بةالمترت   كالثمرات قكل كمنافعياالت  عند تعدد اخبارىا عف أىمية رتيا, كطيا

 الن فسيةك  ةالقمبي   لقمع األمراض ؛رغيب فيياعمييا, كالت   كذلؾ بالحث   ,يانٍ كالد   يفكالمجتمع في الد  
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 كييتدل ,األفئدة عىمى ليرتفعى  ,ليا مضاد ة ألن يا ؛كغيرىا كالعداكة كالنفاؽ كالحسد البخؿ مف المكبقة
راط إلى  .(1)اليكل متابعة مف مانعةالتقكل  لككف المستقيـ؛ الص 

 0لمجممة الفعمية وداللتيا ةالّتركيبيية البن -2

فجاء الن ص بتكظيؼ عدد , فاعؿه  كشكؿه عبيرية, ت ةه بنية الجممة في الس بلـ االجتماعي قيمل   
إذْ عسفج الجولت الفعليت معيف مف الجمؿ الفعمية, كىدفيا تكظيؼ الٌداللة عمى الحدث كالتجديد, 

الحدث في  عمى يدؿٌ  فعبلن  المسند كيككف ,التغيير كالتجدد عمىداالن المسند  فييا يككفىي التي 
  0منيافي مضمكنيا تدؿ عمى الس مـ  كردت جمؿ فعمية ليا دالالت متباينةليذا فقد ,(2)زمف معيف

 ,لمحفاظ عمى أكاصر األخكة  أىمية االلتصاؽ بصفة الحمـفييا يكضح  () خطبة لو مف    
  .(3)(())ِإْن َلْم َتُكْن َحِميمًا َفَتَحمَّْم َفِإنَُّو َقلَّ َمْن َتَشبََّو ِبَقْوٍم ِإالَّ َأْوَشَك َأْن َيُكوَن ِمْنُيمْ  بقكلو:

( عمى كزف) تىفىع ؿ( دى رى كى ك ابتدأ الن ص بجممة الفعمية فعميا فعؿ)أمر(,     ـٍ م   كىك فعؿ, الفعؿ )فىتىحى
التكم ؼ, كىك الد اللة عمى الر غبة في حصكؿ عني: ))الداللة عمى ثبلثي مزيد بالتاء كالتضعيؼ ت

 أمٌ  ,(4)تحمـ((000)تصبركال يككف إال  في الصفات الحميدة, نحك  الفعؿ لو كاجتياده فيو,
جب يك  ام  م ,, كالمبالغة في تعٌمموتوربة عمى فضيمكالد   تربكيان لممارسة صفة الحمـ كضعيا كضعان 

ككقعت الجممة  ,بممكة الحمـاإلنساف صؼ يتكي  تيا؛اقتفس كمشجدد في تركيض الن  الحركة كالت  
م ـٍ الفعمية ) ـ كمؼ في تعم  كالت   االستمرارية, ()فقد أشترط اإلماـ ,جكابان لفعؿ الشرطجاءت ( فىتىحى

ككف ممكة تسانده في لحظة الغضب, كيتصؼ بيا صاحبيا لكثرة القياـ بيا تالحمـ كممارستو؛ ل
خمؽ و بقكـ كتكمؼ الت  ألف  مف تشب  ))حتى يتطبع خمقو بفضيمة الحمـ: مع اآلخريف, مو مٌ حفي ت

كمرف عميو الزماف الطكيؿ, اكتسب رياضو قكية,  ,ؾكاستمر عمى ذلأدب بآدابيـ, بأخبلقيـ, كالت  
سبلمة المجتمع تأتي مف سبلمة كعميو ف ف   .(5)((كممكة تامة, كصار ذلؾ التكمؼ كالطبع لو
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فة كىذه الص  , يعـ األمف كاالستقرار في الببلدفبيذا  أبنائو عندما يككف الفرد متسامحان كحميمان,
 . كالمحككـ لمزاياىا العظيمة يتحم ى بيا الحاكـأٍف مف  د  البي 

ب يككف المخاطى ك  , مزايا الحمـعمى   ()يؤكد فييا اإلماـة مف خطبفي مكضع آخر ك      
ر عىوً أكثر حممان عند   كحفظو مف المخاطر, بقكلو: كذلؾ لسبلمة الفرد, الغيظ كتحممو, تىجى

 .(1)((0ُجْرَعًة َأْحَمى ِمْنَيا َعاِقَبًة، َواَل َأَلذَّ َمَغبَّةً  َفِإنّْي َلْم َأرَ ، َوَتَجرَِّع َاْلَغْيظَ ))

ـ مع سياؽ الجمؿ الفعمية, بما يحمؿ ءىذا الخطاب يتبل أف   يجد   ص,فالناظر إلى بنية الن      
سياؽ الحاؿ, فنبلحظ داللة مع  ـبلئيتكتجدده  ع( مف داللة المبالغة, كتكرار الحدثالفعؿ )تجر  

كجاءت الصيغة عمى معنى التدرج في الحدث أم حدكث شيئان  صيغة )تفع ؿ(( عمى عتجر  )
مف أبمغ كأقكل  ,, كما تدؿ عمى التكمؼ, ألف  الصيغة فييا حمؿ النفس عمى أمر فيو مشقةفشيئان 

كالسبب في , (2)ما يدؿ عمى قكة المعنى المراد منو  ,؛ لتشديد حرؼ العيفالصيغ األخرل
جرع كىذه مناسبة لمرارة الغيظ, كفكرانو كغصتو, فالت   جاءت عمى صيغة األمر ياألن  ؛ االستمرارية

يعني تتابعي الجرع مىر ة بعد مىر ة
أف  )) كىك: ميؿ في الشيء,درج كالت  عمى معنى الت   كتدؿ  , (3)

تجر ٍعتيو, جزء, عمى تمادو كميمة كقكليـ:  يككف بمعنى اإلتياف عمى الشيء, كأخذه جزءان بعد
ؽى, كتنق ٍصو, كتسم عى   . (4)((الحديث كتحس اه, كتفك 

مدل للمعرفتو  مف المنافقيف؛المخاطىب فييا يحذر ( مير المؤمنيف)خطبة ألمف ك     
ألنيـ  منيـ, لحذررعيتو ا () اإلماـلذلؾ أيكصى  ,منيـ كأمنو خطكرتيـ عمى سبلمة المجتمع

ِبَتْقَوى  -ِعَباَد َالمَّوِ -ُأوِصيُكمْ )) بقكلو:يمزقكف كحدة الكممة في المجتمع, كيفكككف رباط األخكة 
الُّوَن َاْلُمِضمُّوَن، َوَالزَّالُّوَن َاْلُمِزلُّوَن، َالمَِّو، ُنوَن َأْلَوانًا،  َوُأَحذُّْرُكْم َأْىَل َالنَّْفاِق َفِإنَُّيُم َالضَّ َيَتَموَّ
 َوِصَفاُحُيمْ  ُقُموُبُيْم َدِويٌَّة،، َوَيْعِمُدوَنُكْم ِبُكلّْ ِعَماٍد، َوَيْرُصُدوَنُكْم ِبُكلّْ ِمْرَصادٍ  ْفَتنُّوَن ِاْفِتَنانًا،َويَ 
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راءَ  َنِقيٌَّة،    .(1)((000ِشَفاءٌ  َوَقْوُلُيمْ  َدَواٌء، ، َوْصُفُيمْ َيْمُشوَن َاْلَخَفاَء، َوَيِدبُّوَن َالضَّ

فعؿ بيف الفعؿ في خطابو ص, كتداخمت تراكيب اللية لمجمؿ في الن  ساليب الد  األتنكعت     
الجممة الفعمية عندما  ()اإلماـ فاستعمؿ  سياؽ الحاؿ, مةءلمبلاألمر, كالفعؿ المضارع؛ 

(, أيكًصيكيـٍ مف مكر المنافقيف)  حذيرصح كالت  الن   ادى أرى  ـٍ ذ ريكي ا ليـ كىأيحى سمبية عمى تفكيؾ  رآثا مف ًلمى
لى إالكصية بالتقكل تحتاج ك  المنافقيف, ليؤالءمستمرة المراقبة الك  الحذركيتطمب كحدة المجتمع, 

مف إلى الحذر  ()اإلماـكبعد ذلؾ انتقؿ  كحفظيا مف المزالؽ, مراقبة النفس,في استمرارية 
يـ, لمعرفة أساليب؛ منيـالحيطة كاستمرارية حركة دائمة كىذا الحذر يحتاج إلى  ,أىؿ النفاؽ

 ,فعمية جمؿب كصؼ المنافقيفثيـ   ,إلشعاؿ النزاعات بيف المسمميف ةفشؿ مخططاتيـ المستمر ك 
فتتجمى كيرصدكنكـ(,  يعمدكنكـ, )يفتنكف, :العدائية لبياف أفعاليـ كأىدافيـسياؽ المقاـ  تناسب

ي كالصدكد الدائـ لممؤمنيف, كىكالعمد  ,الفتفباالستمرارية كالتجدد مف ىذه األفعاؿ المضارعة 
؛ ليـ ةمبلزمأفعاؿ  الفعؿ المضارع لداللة األفعاؿ عمى الحاؿ لذلؾ استعمؿ  في كؿ  عصرو

ىذه ك  ,(2)ىؤالء المنافقكف مستمركف بأفعاليـ في كؿ زمافك  كتدؿ عمى المركنة, كالمستقبؿ,
, لكصؼ تحركاتيـ مبلئمةفعاؿ المضارعة ألا كدبيبيـ الدائـ  ,كبثيـ الفتف المستمرة في كؿ  زمافو

األفعاؿ  مصادرإلى ـ  العدكؿ ثي , كتمزيقيا كحدتيـكتشتيت  المستمر لشٌؿ حركة المؤمنيف,
كاستمرارية مبلحقتيـ  ,أفعاؿ المنافقيفعمى أكيد ت  كالكعماد, كمرصاد(؛لممبالغة  )افتناف,مف
كع تن فثمة )) :,ؾ كحدة األمةممؤمنيف, كتجددىـ بأساليب مختمفة مف المكائد, كالبغضاء لتفكل

ا يٌلتي عميالحقيقية الة بياف الحاتف أراد فحي, سميةكااللفعمية ؿ الجمف ابياإلداء في  وليكد إمقص
سمية الالجممة ا ؿاستعمامف عناد ثابت ركز عمد إلى ـ يسكنف وعميطكت نا ماكف كلمنافقا

براز إف أراد حيك سمكب نفسو,األرة بقصيؿ ا بجميفكأرد كف(لمضمكف الضالـ اي)ف ن ؿ:فقا
ؿ لجمؿ استعماالى ؿ عمد إشكف مكر في أكثر يظلر كالتغيياعمى رة مف القدرة ىاظلابيعة طلا
 .(3)((000نا(كالكف أنك)يتم :ؿفقاكالحدكث ػدد لتجاصفة لما فييا مف   لفعميةا
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خبار الا اأمٌ  سـ فيو داللة عمى ثبكت المعنى لممخبر عنو,الاإلخبار با إف  خبلصة القكؿ:    
 ةو إبانفي ( بالفعؿ ففيو داللة عمى تجدد المعنى كحدكثو. كىذا ما استعممو أمير المؤمنيف )

داللة الجممة االسمية فضبلن عف  ب,المخاطى  عفتدفع السأـ  بفكرة كاضحة كمتنكعة, ,لممتمقي
تدؿ  التي الجممة الفعمية  بخبلؼأشمؿ كأثبت كأعـ مف الجممة الفعمية؛ لعدـ تقيدىا بزمف محدد, 

  . عمى الحدث كالتجدد بقيد زمني مف تنكع الخطاب بالجمؿ لتنكع الداللة المطمكبة

 0العدول التركيبي  -ثانياً 

بكصفيا قضية أساسية في جمالية  ,اىتمامان كبيران  العدكؿبظاىرة  العرباىتـ  عمماءي    
المادة  يقكد البحث فيفي المغة,إذ العدكؿ د  مف اإلشارة إلى مفيكـ النصكص األدبية, كالبي 

 ىذهدالالت الى المعجمات إلى أف  أغمب  عند الرجكعكما يشتؽ منو  (ؿ , د , ع)مجذرالمغكية ل
ٍدالن كعيدكالن حاد الشيء عف (عىدىؿى )و ,(1) كالخركج عف األصؿالمادة حكؿ الميؿ  كعف  ,يىٍعًدؿي عى

دىؿى ًإليو عيديكالن رجع ,الطريؽ جار ٍعدكؿه أىم مىٍصًرؼه كعىدىؿى الطريؽي ماؿ ,كعى ٍعًدؿه كال مى  ,كما لىو مى
ٍعًدؿ الحؽ ذى الرجؿي في مى ٍذىىبو ,كيقاؿ أىخى ٍعًدؿ الباطؿ أىم في طريقو كمى كمى

كىذا المعنى  0(2)
 0يتناسب مع مقاـ البحث ىنا كىك الميؿ 

نالت ظاىرة العدكؿ اىتمامان كاضحان بيف العمماء القدماء كالمحدثيف الذيف كفي االصطبلح,     
استطاعكا أٍف يميزكا بيف المغة العادية المألكفة كبيف المغة الفنية كاألدبية, قد تجاكزكا المعيارية , 

 شجاعةفي  بابسماه: ) الخصائص في فصبلن كعقد ىػ( 392)ت ابف جنيإليو تىنىب وى  كقد
معظـ ذلؾ إنما ىك الحذؼ كالزيادة كالتقديـ كالتأخير كالحمؿ عمى  ))اعمـ أف   كقاؿ فيو: (,العربية

 مف لضرب منو أثقؿ ىك ما إلى الثقيؿأشار إلييا عند الحديث عف كما  ,(3)المعنى كالتحريؼ((
  0(4) االستخفاؼ
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بمصطمحات عدة منيا: االنزياح,  اعٌبرى عني فقدفي الدراسات الحديثة, العدكؿ كأم ا ظاىرة    
االنحراؼ, كاالنحبلؿ, كاالنتياؾ, كالتجاكز,كالمخالفة,كخرؽ السنف, كالشناعة, ك اإلطاحة ك 

  0اكتركيمعنػى الخركج عف األصؿ جميعيا إلى كىذه المصطمحات المترادفة تحيؿ ,(1)كالت حريؼ

تعني داللتو في المغة ف ,يختمؼ عنو في االصطبلح الالعدكؿ في المغة سىبؽى أف   مم ا حي ضى تٌ ي    
 ,مف الباطؿ إلى الحؽالمعنكم االنحراؼ ك نحراؼ كميؿ الجسد, ألالميؿ كاالنحراؼ المادم كا

ٌمى في االصطبلح بىٍيدى أن و يككف  اليب ساألأك  ,بيف الصيغمعنكيان  ان كانحراف ميبلن كالمعنى نفسو يىتىجى
 0 كجماليةأببلغية, أـ داللية, سكآء أكانت غراض ألأك بيف ا؛

 :السمـ بما يأتي  ةضمف دالل في التقديـ كالتأخيرالعدكؿ سيككف ميداف البحث ىك  كمف ىنا,   

 :التقديم والتأخير 

ككاف سيبكيو اء في درسيـ, ظاىرة مف أىـ الظكاىر اٌلتي تناكليا الن ٍحكيكف القدمىذه تيعد      
يؤكد أف   كغيره, كىذا ما تقديـ الفاعؿ كالمفعكؿ كالخبركذكر أٌكؿى مف اعتنى بالٌتقديـ كالتٌأخير, 

كانت العناية بالشيء  ٍف ف, كاالىتماـلعناية ألجؿ ا تقديـ كالتأخير أسبابان عدة, فقد يككف الٌتقديـلم
  0 (2) متمقيلمـ في الكبلـ؛ لبياف أىميتو د  قي  أكبر

عند الخركج عف  شجاعة العربيػة,الد  ابف جني ظاىرة الٌتقديـ كالٌتأخير مف عن في حيف    
 ا ذكره مف أنكاع أيخرل,فضبلن عم   االستعماؿ العادم عند العرب القدماء تعد مف مبلمح الجرأة,

كىذا ما يدؿ  عمى تمكنيـ في الفصاحة, كقكة ممكتيـ , (3)الحذؼ كالحمؿ عمى المعنى منيا:
  0 (4)مو في القمكب أحسف مكقع, كأعذب مذاؽ فكسميقتيـ في الكبلـ, 

ا      ـ  كثير الفكائد, جى  بابه  ىك)) :عند ظاىرتي التقديـ كالتأخير كقفكا, فقد الببلغيكفأم 
فضي بؾ إلى لطيفة, كال , كيي لؾ عف بديعةو  الغاية, ال يزاؿ يفتر   ؼ, بعيدي المحاسف, كاسع التصر  

راقؾ كلطيؼ  تنظر فتجد سبب أفٍ  , ثـ  وي ؼ لديؾ مكقعي طي مٍ , كيى وي معي سٍ يركقؾ مى  تزاؿ ترل شعران 
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كيبدك أف  الظاىرة التقديـ  ,(1)((إلى مكاف ف مكافو عفظ ؿ الم  ك  كحي  ,ـ فيو شيءد  قي  عندؾ, أفٍ 
 . كاالىتماـ, كما ذكره سيبكيو, بؿ أبعد مف ذلؾ العناية  كالتأخير عنده ال تنحصر في

جاءت (, )وال تي لكحظت في كبلم العدكؿمظاىر ظاىرة التقديـ كالتأخير مف أىـ  د  كتيعى    
 منيا: دراستنا الظكاىر,في سنكشؼ  غايات عدة,عمى تنبيو المتمقي ل

 تقديم الخبر عمى المبتدأ: -1

عمى  كقد يقدـ الخبربعد المبتدأ,  التأخير رتبتوككف تك  االسمية, الجممة ركني أحد الخبر عد  يي     
, (2)غيرهً  دكف القياـ لو أثبت( زيد قائـ) كما في القكؿ ,األبمغ , كىكالختبلؼ في المعنى ,المبتدأ

داللية  غراضألبؿ  تقديـ الخبر في الجممة ليس إلفادة االختصاص فحسب؛ظاىرة كعميو ف ف  
  : منيا, () اإلماـفي كبلـ أخرل, يمكف إجماليا  ببلغيةك 

تيعد  كثيقة تربكية؛ ىي ك  (,) الحسفاإلماـ بنو أل ()ألمير المؤمنيفما جاء في كصية     
! ِاْحَفْظ َعنّْي َأْرَبعًا، بقكلو: لتنظيـ حياة الفرد, َأْغَنى : َمَعُينَّ  َوَأْرَبعًا اَل َيُضرَُّك َما َعِمْمتَ  ))َيا ُبَنيَّ

 .(3)ُخُمِق((َاْلِغَنى َاْلَعْقُل، َوَأْكَبَر َاْلَفْقِر َاْلُحْمُق، َوَأْوَحَش َاْلَوْحَشِة َاْلُعْجُب، َوَأْكَرَم َاْلَحَسِب ُحْسُن َالْ 

تقديـ الميٍسنىد الخبر عمى المسند إليو المبتدأ؛ كذلؾ لمتشكيؽ عند في الن ص بالعدكؿ  دى رى كى    
المراد مف كىك المخاًطب,  يةاألعماؿ التي تنفعو في حفظيا, كالتفاتو إلى قصدتمؾ لسماع المرء 

بصكرة تؤثر في نفس  ,كاإلرشاد صحكصكؿ تقديـ الن   مف أجؿداء ؽ في األائر ط  الأفضؿ بالعمؿ 
رتقاء ركحو نحك الكماالت العقمية, كالخمؽ الرفيع؛ لذا ال ؛المتمقي, كىذا ما يبحث عنو المتمقي

(؛ لبياف أىمية العقؿـ المقد   كاالكتفاء  ,سند الخبر)أىٍغنىى اىٍلًغنىى(عمى المسند إليو المبتدأ )اىٍلعىٍقؿي
 ,قٌدر عكاقب األمكر, فالعقؿ ىك الذم يي ي  شد مف الغى لمعرفة مكاقع الر   ؛بنكره, كالغنى عمف سكاه
ـ, كالظم ,مكات: كالكذبكفعؿ الخيرات, كاالبتعاد عف الرذائؿ كالمي ,كاضعكيدفع بصاحبو إلى الت  

ـ  األمف كاالستقرار, كالقضاء عمى الجرائـ في المجتمع, ثي  نشر ألجؿ ؛كالقتؿ ,كالنفاؽ ,كالعجب
, لذلؾ كالمجتمع بياف المضاد لصفة العقؿ, كىي صفة الحمؽ كأضرارىا عمى سبلمة الفرد
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حذير مف نبيو كالت  الكعظ كالت   فادأ ,تقديـ الخبر) أفقر الفقر(عمى المبتدأ )الحمؽ(فكصفيا بالفقر, 
كال يستفيد مف تجارب اآلخريف, كال يدرؾ عكاقب  ينتفع مف المكاعظ, األحمؽ الفرذيمة الحمؽ, 

يكاصؿ ثـي   كفيـ األمكر,  تقاره لئلدراؾ,الف بعد فكات الفرص عميو؛ لذلؾ شبيو بالفقر؛ إال   األمكر
شى اىٍلكىٍحشى المسند تقديـ بحديثو  كىك المسبب  ,)اىٍلعيٍجب( ليو المبتدأإعمى المسند  ة(الخبر)أىٍكحى
كمخاطرىا في المجتمع, فالمعجب  العجبصفة كعدـ األنس مع اآلخريف؛ لبياف نتيجة , لمكحشة

ليس لو أقاربه أك أصدقاء ك  ,اس؛ لذلؾ يعيش المتعجب غريبان بيف قكموبنفسو ثقيؿ عمى كؿ  الن  
سىب( عند تقٌدـذلؾ ككيأنس بيـ,  ـى اىٍلحى ٍسفي  عمى المسند إليو المبتدأ الخبر المسند )كىأٍكرى )حي

ميًؽ(؛ ي بحمية األخبلؽ عند التحم   ,لمتشكيؽ كلمترغيب في الحصكؿ عمى ىذا الحسب الرفيع اىٍلخي
ىذه األخبلؽ السيئة مف الجيؿ  المتمقي باجتناب (اإلماـ)كقد نبو , (1)الفاضمة كمنزلتيا
 0 ألجؿ الت عايش السممي, كالتكاتؼ بيف أفراد المجتمع؛ كالحمؽ كالتعجب

 :قكلو, بكالترابط كاالطمئناف بلـسكد المجتمع الس  يلعمؿ الخير؛ أىمية  ()اإلماـ أكد كما    
 . (2)َالتََّنفيُس َعِن َاْلَمْكُروِب((، وَ ِإَغاَثُة َاْلَمْمُيوفِ  :)ِمْن َكفَّاَراِت َالذُُّنوِب الِعَظامِ )

( مسندان, الجممة بشبو ؿالخبر المتمث   تقديـ كرد     عمى المسند  كىك)ًمف كىف اراًت الذ نيكًب اٍلًعظاـً
شكيؽ إليو, لبياف المخصكص بالكبلـ كالت  ؛ )إغاثة اٍلمميكؼ كمعطكفو( ,إليو المبتدأ المعٌرؼ
ظيار القيمة الد   , مف كفارة الذنكب, كىك االىتماـ كالعناية كاالنشغاؿ في أمكر آخرتو ,الليةكا 

كمحاسبة النفس كتقصيرىا نحك خالقيا, فيتقرب العبد بيذه الكفارة بما في ذمتو مف األعماؿ 
الصالحة التي تنعكس عمى سعادة المجتمع كخدمتو؛ لكي يبقى العبد قريبان لخالقو مستعدان ليكـ 

تؤدم إلى ك  ,آلخريفكيعمؿ ما يصمح المجتمع, كيقدـ كؿ كسائؿ الر احة كاألماف ل خرتو,آ
لى المحبة كالت   بيف كاتؼ ممي, كالت  عايش الس  كالت   كاصؿ االجتماعي,الشعكر باألمف كاالستقرار, كا 

 ف  أ)) فالحكمة تدؿ عمى : عاكف يؤدم إلى كفارة الذنكب العظيمةىذا الت  فضبلن عف أف   ,أبنائو
ال يتعمؽ بحؽ  ف ذا ارتكب اإلنساف ذنبان  مان كعظا كانت كباران  فٍ أالذنكب قابمة لمتكفير كالتدارؾ ك 

  .(3)ك يفرج عف مكركب يزكؿ ذنبو كيغفر لو((أ كمف يغيث مميكفان  الناس ثـ يحؿ خيران 
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 تقديم المفعول عمى الفاعل. -2

في لغتنا  الكمماتى  ف  كالمعركؼ أىك أٍف يأتي بعد الفاعؿ,  العربية ةفي الجمم رتبة المفعكؿ إف     
كسر أفؽ ك , النمط السائد ياكذلؾ بخرق اللية,بالحرية كالمركنة في االنتقاؿ لممقاصد الد  تمتاز 

كقد تأتي ألجؿ أغراض . (1) تقديـ المفعكؿ عمى الفاعؿكراء لو كاف الداعي التكقع, كىذا ما 
 منيا: ,مـالس   لةفي دالببلغية البد مف اإلشارة إلييا 

األمر بالمعركؼ, كالٌنيي عف شعيرة  ()كمف أىـ المبادئ السمـ التي ركز عمييا اإلماـ    
 األمفيعـ  لمـ كركائزه؛ الس   ؛ لنشرالميمة المنكر, كتعد ىذه الفريضة مف فرائض اإلسبلـ

نََّما َعَقَر َناَقَة َثُموَد ))(: ) بقكلوكاألماف,  َأيَُّيا َالنَّاُس! ِإنََّما َيْجَمُع َالنَّاَس َالرَّْضاُء َواْلسُّْخُط، َواِ 

ا َعمُّوُه  ﴿ :ُسْبَحاَنوُ  َفَقالَ  الّرضابَرُجٌل واِحٌد، َفَعمَُّيُم ا باْلَعَذاِب َلمَّ         

   ﴾(2))) (3.)   

, ه كقصره عمى الحدث دكف غير  الىتمامو بو, ؛كجكبان يمجأ المخاًطب إلى تقديـ المفعكؿ     
, كنىاقىةى ثىميكدى ) كىذا ما يريد تكجيو عناية المخاطىب لو, كعميو جاء تقديـ المفعكؿ بو عمى  (الن اسى

ا(؛ بػ )الرضا, كرىجيؿ( في سياؽ القصر الفاعؿ كاليدؼ مف  ,افاعمييم عمى مقصكراف ألن يما)إن مى
الراضي بالمنكر كفاعمو, كمف لـ ينو  ب ف ف  ا) يجمعيـ في استحقاؽ العذ(: أفٍ  ذلؾ التقديـ ىك

 استحقاقيـ العقاب اإلليي لرضاىـ بالمنكر, كعدـ نيييـ عنو, , أم  (4)عنو فيك بو راض((
أٍف يككفى  مف دكف ,عمى سبلمة المجتمع كأمنو ىذه الشعيرةكلتنبيو المتمقي نحك خطكرة ترؾ 

ٍف كاف ك  ,عقاب جماعي ؾىنا المجتمع في البد  مف إلحاؽ الضرر  مذنبه  كاحدي  شخصه ىناؾ ا 
األضرار الحاصمة في عمى ()اإلماـد لذلؾ أك   قبكؿ المجتمع بفعؿ ذلؾ الشخص, عند,مموابك

ا ليا مف  قمة أشخاصيا, أك ميما بمغ صغر حجميا, ,ياكف بالجريمةالمجتمع عند الت   آثار ًلمى
))فميست العقكبة لمف اجتـر ذلؾ الجـر بعينو بؿ لمف  حمكؿ الس خط اإلليي كعذابو:لكاضحة 

                                                             
 097 -96- 95: دالالت التقديـ كالتأخير في القرآف الكريـ دراسة تحميمية ينظر:(1)

 0 157: مف اآلية ,سكرة الشعراء((2
 0 346-3/345:نيج الببلغة (3)

 3/0345 :المصدر نفسو( (4
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فٍ  عاقر ناقة صالح إنما كاف إنسانان كاحدان فعـٌ ا  لـ يباشره بنفسو ف ف   اجترمو كمف رضي بو كا 
 .(1)ثمكد بالسخط لما كانكا راضيف بذلؾ الفعؿ كميـ((

 تقديم الجار والمجرور عمى عاممو:  -4

كرتبتو التأخير, كمف المكاقع التي يستحسف  ,ييعد  الجار كالمجركر مف متعمقات اإلسناد    
فائدتو ل ؛كاف الكبلـ مقصكدان بو اإلثبات, فيككف التقديـ أكلى مف تأخيرهً ىك إٍف , اتقديمو فيي

ف فيو سي حى  منفيان الكبلـ كاف  ذا ف غيرًه,بعده إلى صاحب الظرؼ دكف الذم يقع إسناد الكبلـ 
يتقدـ , ككذلؾ (2)غيرهبف ذا قدـ في النفي يككف لمتفضيؿ المنفي عنو  تقديـ الظرؼ كتأخيرًه,

 مخصيص كالحصر أك لمراعاة مشاكمة رؤكس اآلككيد كالت  ألجؿ الت   ألغراض ببلغية كأسمكبية؛
 :منيا جممة في نيج الببلغة,الشبو في  ـ كالتأخيرما جاء التقدي ان ككثير . (3)الفاصمة القرآنيةفي 

 حيح لممجتمع,ربكم الص  البناء الت  جممة مف الصفات الحميدة؛ ألجؿ  ()ما جاء في حكمو    
 قكلو:ب ,في ترسيخ قكاعد السبلـ في المجتمع نصاؼ كالتكاضع كالحمـ كالعدؿإلفي بياف فضيمة ا

ْمِت تُكوُن الييبُة، )) وبالّنصَفِة َيْكثُُر الُمَواِصُموَن، وِباإِلْفَضاِل َتْعَظُم اأَلْقَداُر، بكثرِة الصَّ
ِحْمِم الْ بِ ي، وَ اوِ نَ ِة ُيقَيُر المُ لَ ُد، وِبالسَّيَرِة الَعادِ ِحُب السُّْودَ يَ  نِ ؤَ مُ وبالتَّواُضِع َتِتمُّ النَّْعَمُة، وباْحِتَماِل الْ 

 .(4)((وِ يْ مَ ثُُر اأْلَنَصاُر عَ السَِّفيِو تكْ  نِ عَ 

عمى )بكثرة الصمت, كبالنصفة ,كباإلفضاؿ, كبالتكاضع( في النص  :جممةالتقديـ شبو  دى كرى    
ديـ تقجاء ك اللية, كبياف ما كراء المعنى المراد منو, لتحقيؽ المقاصد الد  كذلؾ  متعمقيا الفعؿ؛
فأيفى  الحميدة,الخصاؿ عمى كيد أت  الك  كاالىتماـ, خصيص,القصر, كالت   إلفادةشبو جممة؛ 

 ,ككثرة األصدقاء ,خاء كالمحبة كاأللفةعادة كالر  معيا الس   فات في المجتمًع تحؿ  ماكجدت ىذه الص  
فات ىي إحبلؿ األمفكقمة األعداء,  ؛ ـكاالستقرار؛ لذلؾ كاف تقدي, بلـكالس   ,فتككف ثمرة تمؾ الص 

فات  .كااللتزاـ بيا  ألجؿ الت حم ي بفضائؿ تمؾ الص 

                                                             
 0 10/261,10/262:ابف ابي الحديد شرح نيج الببلغة,(1)
 0 220، 2/219 :في أدب الكاتب كالشاعر المثؿ السائر ينظر:(2)
 0 105 /3:كمعاني لنحك  ,2/39 :الطراز المتضمف ألسرار الببلغة ينظر:(3)
 0 4/547:نيج الببلغة( 4)
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اف مف أثرو كبيرو سلم لبياف مافات األخرل؛ متى عمى الص  الص  كثرة  ()اإلماـبلحظ تقديـ يك    
كذلؾ لتشكيؽ المتمقي  فات األخرل بحسب األىمية؛ـ  جاءت الص  ثي  ,في نجاة صاحبو أك ىبلكو

 0بوكالتحمي   و ىك المقصكد باإلفادةكبياف أن   ,ي بفضائميام  كالتح   ليا, كاالىتماـ بيا,

أف  مف أىـ أساليب العدكؿ ىك التقديـ كالتقديـ, فقد يستعمؿ  ,ابقةكص الس  ن صنستنتج مف ال  
 أخيركالت   قديـالت   ألغراض متعددة منيا مساعدة المتكمـ في داللة المعنى بصكرة أبمغ, كما لمعدكؿً 

خرل: أي  بأغراض عيني بؿٍ  ؛كاالىتماـ فحسب معنايةل أًت يمـ أغراض فيك ي( ) وفي كبلم
 مف عمييا تنطكم كما ,المتمقي نفسفي المسٌرة   كذلؾ لبث   حذير,كالت   نبيوعظيـ كالت  الت  ك شكيؽ كالت  

  .ببلغية جماليات
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 0المبحث الثاني: األنماط البنائية لألساليب المغوية في داللة الّسمم    

ن ما تجرم عمى كفؽ نظاـ ؛الالت اعتباطان راكيب المغكية في بياف الد  ال تجرم الت       كقكاعد  كا 
إف  لكؿ  لغةو مف المغات قكاعد  إذٍ  كاستقامتيا الٌداللية,, د صحتيا النحكيةتحد   ,كقكانيف خاصة

لذلؾ تشترؾ المفردات  كترتيب الكممات كنظميا؛ كطرائؽ تؤطر طبيعة تركيب العبارة, معركفة,
 , (1)اللةكقكاعد النحك عمى تحديد الد   كتركيب الجمؿ, رفية,كالبنى الص   المعجمية,

فمكؿ  أسمكب لغكم داللتو الخاصة بو, كقد تخرج ىذه الد اللة في بعض األساليب إلى دالالت    
فتككف حينئذ سمة أسمكبية خاصة لخركج أسمكب األمر إلى معنى الٌدعاء أك الٌتعجب أك , أخرل
لى النفي, كقد عيٌني الدرس الببلغي بيذا التحٌكؿ الداللي تأكيدان عمى مركنة األمر اإل نكار كا 

 .(2) كالنفي كغيرىا

نشائية الطمبية, كبياف إلكالببلغي لؤلساليب ا حميؿ المغكمفي ىذا المبحث الت   سندرسك    
 في نيج الببلغة. داللة السمـ المعاني الٌدالة عمى 

 .ودالالتيا  الطمبيةاإلنشائية الجمل  

 :اإلنشاء الطمبييقصد ب, ك اإلنشاء الطمبي, كاإلنشاء غير الطمبي قسميف:عمى ـ اإلنشاء قس      
قد . ف(3)المتناع تحصيؿ الحاصؿ, كىك المقصكد  يستدعي مطمكبنا غير حاصؿ كقت الطمب؛ما 

كاف مطابقان لو فيك الصدؽ, ف ٍف , يككف الطمب مغايران لمخبر؛ ألف  الخبرى أمره حاصؿه في الخارج
بل يدؿي عمى حصكؿ األمر؛ بؿ يككف مف حقيقة ف :ا اإلنشاءكأم   0كأٍف كاف مخالفان لو فيك الكذب
   .(4)ليتحقؽ الطمب في حقو مع ككنو معدكمان في حاؿ طمبو؛ الطمب أٍف ال يككف مطمكبان إال  

ئية ساليب اإلنشااألمـ التي جاءت عمى كفؽ الس   ةسنسمط الضكء عمى أىـ دالل كمف ىنا,  
 كىي:  ,ةالطمبي

 
                                                             

  0 127 : عمـ الداللة التطبيقي في التراث العربي ينظر: ((1
مارة ا ينظر:(2)   0 218:المختار الثقفي دراسة لغكية أسمكبيةلنثر الفني في ثكرة التكابيف كا 

       0 130:اإليضاح في عمـك الببلغة ينظر:( (3
  0 3/155 :الطراز المتضمف ألسرار الببلغة ينظر: (4)
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  أساليب صيغ األمر. أواًل:
 معنى:الييعد  أسمكب األمر أحد أساليب اإلنشاء الطمبية, كقد كردت داللة األمر في المغة ب    
ماران فٍأتىمىرى ...  األىٍمري معركؼ نقيض الن ٍيًي أىمىرىه بو))   .(1)((أىم قىًبؿى أىٍمرىهيىٍأميريه أىٍمران كاً 

كلؤلمر صيغ , (2)ت عمى الطمب بذاتيا(())كممة دل  : وأن  بنحكييف, فقد حٌدكه الا عند أم      
 فعؿ األمر,كىي: صيغة  ةمجازي   حقيقية أـٍ ىذه الصيغ سكآء أكانت  ,تكضح معناهمختمفة 

 ,(3)النائب عف فعؿ األمرفعؿ المضارع المقترف ببلـ األمر, كاسـ فعؿ األمر, كالمصدر الك 
ن ما تتجاكز بنية  كعناية الببلغييف بصيغة األمر ال تقتصر عمى ككنيا بنية إنشائية طمبية؛ كا 

ـٍ تتعكد المغة انتاجو, كىذا  ن ما تحاكؿ أٍف تنتج ما ل تكليدية, كذلؾ لعدـ التزاميا بأصؿ المعنى؛ كا 
تفيد اإلباحة, كالٌتيديد ما , منيا عدة تخركج عف أصؿ المعنى, كيتيح ليا انتاج دالالاليعتمد 

لما تضمنػو مف معافو  ,كألسمكب األمر أىميػة كبيرة في داللة الٌسمـ , (4)كالٌتعجيز كاالىانة كغيرىا
 0ىي ,مجازية 

  0فعل األمر -1
ما لـ يفعمو المأمكر بو سمي بأف  داللة األمر عند العرب,  ق(395)تكضح ابف فارس   

 الفعؿ بصيغة بمعنى طمبك , (5)ٍفعٍؿ( ك)ليٍفعىٍؿ(اعاصيان, كتأتي عمى صيغتيف)المأمكر بو 
ا إذا كاف مخصكصة لو بحسب إضافاتو, ف ٍف صدر مف األعمى إلى مف دكنو يعد  أمران, كأم  

فقد قيؿ  ,, كأٍف كاف مف األدنى إلى األعمىان طمب الخطاب صادران مف النظير إلى النظير فيسٌمى
 منيا: , عدةياقات دالالت ببلغية الس   عبركيعطي فعؿ األمر  ,(6)لو دعاء

                                                             
 0 4/26:مادة )أمر( ,لساف العرب ((1
    0 101:شرح كتاب الحدكد في النحك ((2
 0 14:العربي النحك في نشائيةإلاألساليب ا , 228 /1:أسسيا كعمكميا كفنكنيا الببلغة العربية ينظر: (3)

  0 294,  293: خرلأي الببلغة العربية قراءة  ينظر: ((4
 0 138: المغة فقو في الصاحبي ينظر: (5)
 0 14:العربي النحك في نشائيةإلاألساليب ا, 58 / 7:المفصؿ شرح ينظر: (6)
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أىمية مدارسة العمماء كالحكماء, كأىمية العمـ في  (اإلماـ )كمف جممة ما أكصى بو     
))َوَأْكِثْر ُمَداَرَسَة اْلُعَمَماِء، َوُمَنافثَة اْلُحَكَماِء ِفي َتْثِبيِت  قكلو:كتاب لو بناء المجتمع, كمف ذلؾ 

َقاَمِة َما اْسَتَقاَم ِبِو النَّاُس َقْبَمَك(( َما  .(1)َصَمَح َعَمْيِو َأْمُر ِبالِدَك، َواِ 

كجو نحك العمماء كالحكماء كالمدارسة لت  باعكة األمر ركيز عمى الد  في ىذا الخطاب الت  يتجم ى     
كالعمـ  ,العقؿستقامة العباد, كأىمية أخذ المشكرة مف أىؿ كالمعيـ؛ ألجؿ إصبلح الببلد, 

لتحقيؽ ىذا المطمب, ؛ كمجالستيـ, حتى يتحقؽ ما يتمناه الكالي لكاليتو. لذا جاء فعؿ األمر
كىك اإلكثار  (,) ىك ممـز بتطبيؽ ما أمره بو اإلماـبٍؿ فالكالي ليس ميخٌيران ىنا بيف أمريف, 

القرارات مف أجؿ الكصكؿ مف مدارسة العمماء كالحكماء كمناقشتيـ, كبياف أكجو النظر في اتخاذ 
لخدمة بناء المجتمع كذلؾ  كافة؛ الى أحكاـ صائبة كدقيقة في تنظيـ أمكر الحياة في مجاالتيا

كاالىتماـ بالعمماء, كاألخذ بأقكاليـ الصائبة,  ,ب األمر العناية بالعمـبلـ , ليذا يتطم  كلتحقيؽ الس  
ؽكتجاربيـ القيمة, كاالبتعاد عف مشاكرة الجيبلء في   الحكـ.  إٍطبلى

بخفايا تاريخ مف غيرىـ أعرؼ  أىؿ المعرفة, كحكماء األيٌمة مف ذلؾ البمدك عد  العمماء, يي ك    
األخذ بأفكار ىؤالء العمماء, كالتشاكر معيـ, كمحادثتيـ في  () لذلؾ طمب اإلماـ ميجتمعيـ؛

 0 (2)أمر األيٌمة مف يـ أعرؼ الناس بما صمىحى بلـ كاالستقرار؛ ألن  أمكر الببلد مف أجؿ الس  

أٍف يقترفى عمـ العمماء بالعمؿ كنشره, كىذا ما  ()المؤمنيف كفي مكضع آخر, أمر أمير   
))اَل َتْجَعُموا ِعْمَمُكْم َجْياًل، َوَيِقيَنُكْم َشّكًا، ِإَذا َعِمْمُتْم  ضمف تكجيياتو لممخاطىب, بقكلو:إليو  أشار

َذا َتَيقَّْنُتْم َفَأْقِدُموا َفاْعَمُموا،  (.3).((َواِ 

كتقديمو لممستحقيف عند , كنشر فضيمتو, االنتفاع مف العمـ كالعمؿ بو فييستمر األمر     
ميكا, فىأىٍقًدميكا( بالعمؿ بقكلو ()اإلماـأمر  إذٍ التيقف بو,  ألىمية العمـ في تطكر الفرد  ؛)فىاٍعمى
اقتراف العمؿ بالعمـ يككف مثمران في المجتمع, كلتعجيؿ , ففادة منور مف عدـ اإلحذ  ثـ  كالمجتمع, 

عجمة الحياة كتطكرىا, كسبلمة أبناء المجتمع مف الجيؿ, كتحصينيـ مف آفات الجيؿ 

                                                             
 . 4/462:نيج الببلغة (1)
 0 56:دراسة في ضكء نيج الببلغة (االجتماعي عند اإلماـ عمي )في الفكر ينظر:  (2)
 0 4/562:نيج الببلغة (3)
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قد ييمؾ العالـ عند قكلو ما ليس لو, كالقكؿ عمى الٌمو بغير الحؽ, كيككف العمـ جيبلن ك , كالحرماف
قد , ك أضؿ سبيبلن ىك كل العالـ بالجاىؿ عند ترؾ العمؿ بعممو؛ بؿ قد يتسا, فعند ترؾ العمؿ بو

فيك كالشاؾ , الباطؿ كيقؼ مع أىؿ ,مف كاف عمى يقيف مف الحؽ, كلـ يعمؿ بواإلماـ بأف  ف بي  
  .(1)فيو كالمتردد

كيفية الحفاظ عمى رابطة القصيرة في حكمتو  (أمير المؤمنيف)كفي مكضع آخر كضح     
تماسؾ األسر, كتضامنيا االجتماعي, اليؤدم إلى كىذا ما  ,بياف أىمية الت كاصؿاألخكة في 

ْنَعاِم  قكؿ:ي إذٍ ,(2) ىـ الخبليا في المجتمعأكىي  ْحَساِن ِإَلْيِو، َوُاْرُدْد َشرَُّه ِباإلِْ ))َعاِتْب َأَخاَك ِباإلِْ
 (.3)((.َعَمْيوِ 

عف  ان سياؽ مختمفاألرشاد ىنا, ككاف ال, أفاد (اِتبْ عَ ( فعؿ األمر)) اإلماـ ستثمرا   
لعتاب قكالن, قد ا ييعد كىنا لـٍ  , العتاب يتحقؽ عف طريؽ اإلحساف لممعاتب المألكؼ, إٍذ جعؿى 

ن مايثير الضغينة بيف أبناء المجتمع مرة أخرل؛  يضفي لذلؾ لتثميف العبلقات,  صار سمككان  كا 
نعاـ عميو, ( شر المعاتب باإلَوُاْرُددْ كىك)بفعؿ أمر آخر,  ,ما يريده مف العتاب (اإلماـ )

 بلـ كالمحبة محؿ لغة البغضاء كاالنشقاؽ في المجتمع .لغة الس   كذلؾ لتحؿ  

خر لمعناه الظاىرم, فالمفظةي تحمؿ معنى اٌلمكـ عمى فعؿ مف آ( بمعنى اِتبْ عَ كٌظؼى الفعؿى )  
( اِتبْ عَ األمر)فعؿ  ىنا جاءكلكف ؛ (4)عنو خطئوالميًسيًء الر جيكعى عف  مفأساء إليو, كيطمب 

عمى  كىذا دليؿه البعد كالفراؽ,  زيدعف العتب الذم يمعنى اإلحساف في القكؿ كالفعؿ, كاالبتعاد ب
كالمطؼ بالقكؿ, ككثرة   بمغة اإلحساف رقٌي المجتمع حيف يستبدؿ لغة العتاب كالتأنيب كاٌلمكـ

 0 كليف جانبيـذلؾ أنفع في دفع شٌرىـ,  ,اإلنعاـ في حٌقيـ

  , بقكلو:التكاصؿ(عف أسس بناء المجتمع عف طريؽ اإلماـ )ث كفي مكضع آخر تحد    

ْن َأَرْدَت َقِطيَعَة َأِخيَك َفاْسَتْبِق َلُو ِمْن َنْفِسَك َبِقيًَّة َيْرِجُع ِإَلْيَيا ِإْن َبَدا َلُو َذِلَك َيْومًا )) (5)َما((َواِ 
. 
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خكة في المجتمع, كذلؾ األأثر  عزيزفي األمر بت( خطاب أمير المؤمنيف)يتجمى    
كنبذ القطيعة, سترجاع العبلقة بيف اإلخكة, كالمبادرة في ترابط تمؾ األكاصر, ال ؛سابؽبالت  
فضيمة  أف  في  عف المسيء, كالميف في األمكر, كال شؾ   فحكالص   سامحالمجكء إلى مبدأ الت  ك 

, , كىي حسف النية, كطيبة النفسالٌتسامح تتضٌمف في كاقعيا مزيجان مف كماؿ األخبلؽ الٌرفيعة
 دبطريقة الر ىفكاتيـ,  كىي تؤىؿ المتسامح لغٌض طرفو عف زلؿ اآلخريف, ككذلؾ يتجاكز عف

عمى  د  ير  أفٍ  ال  ب المكقؼ منو العقكبة عمى سكء الفعؿ, فبل يسعو إالمناسبة, فيما إذا تطم  
يتطمب الحماية حتى مف القطيعة االخكية, ك  )): ليماكالت كدد  ,المقصر كالمسيء باإلحساف

كشريعتو  سبلميإليف اكاالتجاه في بناء الجسر الكاصؿ في صمة الرحـ أك صمة ما يبنيو الد  
 0 (1)في الحد مف القطيعة((في تبللكذلؾ لمعكدة منيا السمحاء كما يتطمب مف جعؿ لمصمة بقية, 

 .)الم( األمر مع الفعل المضارع-2

سيبكيو مف ضمف صيغتي ما  ه)البلـ( مف األدكات الجازمة لمفعؿ المضارع, كعدٌ  حرؼ عد  يي     
تختمفاف في داللتيما عمى  صيغتي )ًليفعٍؿ( ك)اٍفعىٍؿ( ال ف  أكيرل  ,(2)يعمؿ في األفعاؿ كيجزميا

؛كمنو: زيدان )) أمر المخاطب, كذلؾ بقكلو:  , كبشران ًليقتٍؿ أباه بكره ألٌنو أمر  ًليضرٍبوي عمركه
في حيف يرل أحمد عبد الستار الجكارم فركقان كاضحة بيف , (3)((لمغائب بمنزلة اٍفعىٍؿ لممخاطب

ىذه األخيرة أقكل  األمر بالبلـ يختمؼ في الكاقع عف صيغة األمر؛ ألف   ف ف  الصيغتيف بقكلو: ))
يكاد يقربو مف الرجاء كااللتماس  لبلـ فيو شيء مف الميف كالتمطيؼكالمضارع المتصؿ با كأشد,

صيغة مستقمة بالمخاطب, ال  في االمر صيغة افعؿ إف  كلعؿ ذلؾ يدؿ عمى كبذؿ النصيحة...
صيحة, كنحك ذلؾ مف مطؼ, كبذؿ الن  ريد معنى الت  إذا أي إال   يعدؿ عنيا إلى )ًلتفعٍؿ(

( صيغة( اإلماـ )استثمر كقد  .(4)((المعاني  :في داللة السمـ منيا ) ًليٍفعىؿى

 َفْمَيِصلْ  َمااًل  المَّوُ  آَتاهُ  َفَمنْ )) المجتمع, بقكلو:أىمية الٌسخاء في كضح  ()خطبة لو كمف   
َياَفَة،  ِمْنوُ  َوْلُيْحِسنْ ، اْلَقَراَبةَ  ِبوِ  َواْلَغاِرَم،  اْلَفِقيرَ  ِمْنوُ  َوْلُيْعطِ َواْلَعاِنَي،  اأْلَِسيرَ  ِبوِ  َوْلَيُفكَّ الضّْ

                                                             
 0 449:عمـ االجتماع في نيج الببلغة( (1
  0 2/43:كالمقتضب  ,3/8:الكتابينظر: (2)
 0 1/138::الكتاب (3)
  0 59 ,58:الفعؿ نحك (4)



 
90 

 َمَكاِرمِ  َشَرفُ  اْلِخَصالِ  ِبَيِذهِ  َفْوزاً  الثََّواِب، َفِإنَّ  اْبِتَغاءَ  َوالنََّواِئبِ  اْلُحُقوقِ  َعَمى َنْفَسوُ  َوْلَيْصِبرْ 
 .(1) المَُّو.(( َشاءَ  ِإنْ  اْْلِخَرةِ  َفَضاِئلِ  الدُّْنَيا، َوَدْركُ 

ص مبنيان عمى تكرير الفعؿ المضارع المتصؿ ببلـ الناظر في بنية الخطاب, يجد الن   إف     
 عظمة المسؤكليةعمى  تأكيدلأكامر, ك  مف سيكاجو لى ماإالمتمقي  لتنبيو األمر خمس مرات؛

التعايش السممي في بكاب أمف  لتككف بابان  ؛في تحمؿ أعباء اإلنفاؽ ,عمى عاتقو الممقاة
لشد أكاصر  ؛نفاؽإلفي اكالترغيب خرجت داللة صيغ األمر إلى اإلرشاد كالٌنصح , المجتمع

كحدتيا, , كتقكية ميمة؛ ألجؿ ديمكمة تمؾ األكاصر لتحقيؽ مف ركائز ؛القرابة, بما يبذلو المرء
 )فميصٍؿ( :كىي ,االمر( )الـ مقركنة بػىذه األفعاؿ الو .األعداء تجعميا حصينة ضد أخطارف

في بياف فكائد اإلنفاؽ, كالنتائج المثمرة جاءت جكابان لممخاطب ف, ليعط(, ك)ليصبر(ك) ك)ليفيٌؾ(
رغبة, كتشجيع لعمؿ الخير, ىناؾ  ليككف؛ )ف ف  فكزان(كما أك دى ذلؾ:  ,الفكز مف تمؾ األعماؿ ىي
 , كيرفعأدعى إلى قبكؿ أمرهفيككف ذلؾ حب اإلنفاؽ, ا يثير لدل المتمقي م  كالبذؿ لممحتاج مى 
 0يسيـ في نشر األمف كالسبلـ  كقكد الجريمة مما

بنشر  ( كاليو مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو(كمف جممة ما أيكصى بو أمير المؤمنيف )   
 ,عامؿ بالعدؿ مع جميع أفراد األمة مف مختمؼ طكائفيا في إتباع الحؽالت  السمـ بيف الرعية عند 

ُموِر ِإَلْيَك َأْوَسُطَيا ِفي َاْلَحقّْ، َوَأَعمََّيا ِفي َاْلَعْدِل، َوَأْجَمَعَيا ِلِرَضى َوْلَيُكْن َأَحبُّ َاأْلُ )) كذلؾ بقكلو:
ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرَضى اَ  نَّ ُسْخَط َاْلَخاصَّ ِة، َواِ  ِة ُيْجِحُف ِبِرَضى َاْلَخاصَّ ْلَعامَِّة، َالرَِّعيَِّة، َفِإنَّ ُسْخَط َاْلَعامَّ

َوَأْكَرَه  ،َوَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُو ِفي َاْلَباَلءِ  رَِّعيَِّة َأْثَقَل َعَمى َاْلَواِلي مؤوَنًة ِفي َالرََّخاِء،َوَلْيَس َأَحٌد ِمَن َال
ْنَصافِ   (.2)((ِلْْلِ

أثير الت ػ كقعػان, كأقػدر عمػى أشػد  كىػك  (,لػيكف(المضػارع المقتػرف بػبلـ األمػرفعػؿ البالخطػاب  بػدأى    
كازف أىميػة الت ػعمػى أكيػد ت  ال, ك شكيؽ إلى أكسط األمكرصح, كالت  لغاية الن  الفعؿ؛ لمتمقي, فكركد افي 

مػف أسػاليب األمػر  أقػكل كأشػد  لػذلؾ جػاء بػػ)الـ( األمػر مػع الفعػؿ المضػارع المجػزكـ  ؛في المجتمع
حبللػػو بػػالمجتمع(3)األخػرل                    0؛ ألىميػػة قػػكؿ الحػػؽ, كالعمػؿ بالعػػدؿ؛ ألجػػؿ ترسػػيخ مبػادئ الس ػػبلـ, كا 
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القػػػائـ عمػػػى  و يجػػػ( لمسػػػمـ, كمنخيػػػر كثيقػػػة , يبػػػيف فيػػػو مػػػدل حبػػػو )ىػػػك كمػػػا يعػػػد ىػػػذا الػػػنص 
 0كالسنة النبكية  ,مف فيمو لتعاليـ القرآف الكريـ ةنابع ) العدؿ , كالحرية , كالمساكاة (أسس

ليو ترجع فيو,  األطراؼتجمع فقد  ,الحد الكسطىك أف  خيرى األمكر  ()اإلماـ ليذا بي فى     كا 
فالكسط مجمع القكة,  , فراط كال تفريطإقؿ, كليس فيو كمركز الث   ,حيالجيات, كىك قطب الر  

احقة مف كالعامة الس   ,كلكؿ  مكاطفو صكتو ,نسافو حريتوأكعميو الرضا برضاء العامة؛ ألف  لكؿ  
 .(1) ـ القمة بسخط العامةرضاء الخاصة, كىإالشعب المعٌكؿ عمى رضاىـ, فبل جدكل مف 

عمى الرغـ مف داللتيا في مطؼ, الميف كالت  نكعان مف األمر بصيغة )ليفعؿ(  ف  أىنا  يتضح   
خشكنة, كقد خرجت العامؿ مع اآلخريف, كاالبتعاد عف فس عمى مركنة الت  لتكطيف الن  ؛ الطمب

 .حذير(غراء كالت  إلصح, كانبيو, كالن  )اإلرشاد كالت   ألغراض ببلغية, منيا: يغ؛ىذه الص  

  .اسم فعل األمر-3

يا ذىب بعض المتأخريف إلى أن  )) :فقد ,)الخالفة (اسـ فعؿ األمر عمى اصطمح النحكيكف    
كيسٌمييا الخالفة, , عف قسمة الكممة المشيكرة  يا خارجةه ليست أسماءن, كال أفعاالن, كال حركفان؛ ف ن  

لذلؾ ال  كاالختصار؛ ,كالمبالغة ,متأكيدالصيغة لكتأتي ىذه  ,(2)((رابع مف قسمة الكممة فيي قسـه 
فبل يقاؿ )صيا كال صيكا( في حيف يقاؿ اسكتا  ,يراد بيا الحدث المجردبؿ  ترد معيا الضمائر؛

مف االختصار  الما فيي )الزـٍ نفسؾ(؛ كاسكتكا, ككذلؾ داللة )عميؾى نفسىؾ( تككف أبمغ مف
  0(4), كالمنقكؿ عف المصدراالمرتجؿ, كالمنقكؿ عف غيرى ثبلثة أقساـ:تي عمى تأك  ,(3) كالسرعة

 :منياكردت عف طريؽ استثمار اسـ فعؿ األمر,  ,مس مـ لعدة دالالت كىناؾ    

صيحة؛ ألىمية سامح كالن  كاصؿ كالت  مبدأ الت  عمى أىمية يؤكد  ()ئلماـكمف كصايا ل    
المجتمع قكلو: في كافؿ في ترسيخ مبدأ األخكة, كالت  سبلمة المجتمع مف الخبلفات كالقطيعة, 
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يَّاُكْم وَالتََّداُبَر َواَلتََّقاُطَع، اَل َتْتُرُكوا َاأْلَْمَر ِباْلمَ  ْعُروِف َوَالنَّْيَي َعِن ))َوَعَمْيُكْم ِبالتََّواُصِل َواَلتََّباُذِل، َواِ 

  .(1)((ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكمْ  ،َفُيَولَّى َعَمْيُكْم ِشَراُرُكمْ َ،ْنَكرَاْلمُ 

أكثر تككيدان,  الصيغة ألف   في سياؽ الحديث؛ اسـ فعؿ األمر)عميكـ( ()اإلماـ ؼ كظ     
كذلؾ لكجكب التكاصؿ كالبذؿ, كعدـ القطيعة بيف مككنات  ,(2)ـ(الز كمبالغة مف الفعؿ نفسو)

حفظ رابطة األخكة مع المسمميف ك كاصؿ, مبلزمة الت   في األمرداللة اسـ فعؿ ألىمية ك المجتمع, 
اـ بياف الحمكؿ المناسبة لمعبلج الت   دابر, ثيـ  قاطع كالت  و المتمقي كتحذيره مف عكاقب الت  كافة, كلتنبيٌ 
مف انحبلؿ كياف األسرة, كتفكؾ المجتمع, ك في دابر التي تترؾ آثارىا قاطع كالت  الت  مف أمراض 

دابر كالقطيعة ترؾ الت  ك , خاءكاصؿ االجتماعي, كمبلزمة الس  : العمؿ بقانكف الت  الطرائؽ كىيتمؾ 
 . كاليجر؛ لجمبو العداكة كالمقت

عاكف مع اآلخريف, صيحة, كحسف الت  المجتمعي ممتزمان مبدأ الن   أٍف يككفى  ()اإلماـ أمر كما    
ِن ِاْشَتدَّ َعَمى ِرَضاء  )) قاؿ:إٍذ  َفَعَمْيُكْم ِبالتََّناُصِح ِفي َذِلَك، َوُحْسِن َالتََّعاُوِن َعَمْيِو، َفَمْيَس َأَحٌد َواِ 

َوَلِكْن ِمْن  ،ِبَباِلٍغ َحِقيَقَة َما َالمَُّو َأْىُمُو ِمَن َالطَّاَعِة َلوُ  َالمَِّو ِحْرُصُو، َوَطاَل ِفي َاْلَعَمِل ِاْجِتَياُدهُ 
 .(3)َوَالتََّعاُوُن َعَمى ِإَقاَمِة َاْلَحقّْ َبْيَنُيْم((، َالنَِّصيَحُة ِبَمْبَمِغ ُجْيِدِىمْ  ،َواِجِب ُحُقوِق َالمَِّو َعَمى ِعَباِدهِ 

ممي في المجتمع, ما أمر بو أمير عايش الس  مف مظاىر الت   ـ, نبلحظ أف  في ضكء ما تقد  ك    
ألجؿ إبقاء المكٌدًة, كىذا ما أشار إليو النبي  ؛صيحةص ىك االلتزاـ بالن  ( في الن  المؤمنيف )

ناصح في فى أىمية الت  صح كاإلرشاد, كبي  ف كمو في الن  عندما حصر الٌديً (وسلن واله عليه اهلل صلى)الكريـ
 المسمميف كألئمة كلكتابو كلرسكلو  قاؿ لمف قيؿ النصيحة الديف نماإ)) :قكؿيالمجتمع 
ألثرىا  صيحة اىتمامان كبيران؛اإلسبلـ بالن   المجتمع؛ لذلؾ أىتـ   قكاـ صيحةى الن   ألف   ؛(4)((كعامتيـ

كىذا يدؿ  عمى حرص اإلسبلـ عمى سبلمة , الفعاؿ في حماية المجتمع مف الغش كالخيانة
 ,كثيرة تؤكد أىمية الٌنصحنبكية أحاديث  كابعاده عف الخيانة, فقد كردتٍ , مف التفكؾالمجتمع 
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لـ  ـ  ) مف مشى في حاجة أخيو ثي )(: وسلن واله عليه اهلل صلى)األكـر رسكؿ ال كما جاء بقكؿكعدـ الغش, 
  (.1)يناصحو فييا كاف كمف خاف ا كرسكلو ككاف ا خصمو ((

طًبو, كسيمة تظير امكاناتو في  ()اإلماـف  استعماؿ إ القكؿ: كصفكة    ألنكاع األمر في خي
مف قيـ  وتحمم مع ما ,إليصاؿ رسالتو إلى المتمقي استعماؿ الطاقات التعبيرٌية في المغة؛

في سبلمة المجتمع كأمنو, فخرج األمر كثيران عف دالالتو الحقيقية؛ خبلقية تصب  أ, ك جمالية
  0 ليحٌقؽ ما يريده مف أغراض, كدالالت مجازية

  أسموب النيي. -ثانياً  

ىناؾ مف جعؿ أسمكب النيي بمنزلة األمر في داللتو عمى أحد األساليب اإلنشائية الطمبية, ك    
كجو االستعبلء عمى عف الفعؿ أك الت رؾ كالت يديد  ,يقصد بو طمب الكؼك أسمكب الطمب, 

يحددىا التي ثانكية الي معانتمؾ الالحقيقي, إلى المعنى يي عف كخرج فحكل الن  , (2)كاإللزاـ
ا)معناىا( فيي الن  أ: ))ياؽالس   عاء, كالد  كتحمؿ عميو مجازات الن يي, مف االلتماس,  0يي أصالةم 
  .(3)مني, كنحك ذلؾ((كالت  رشاد, إلً يديد, كاكالت  

 : منيا ,مـالس  داللة التي كردت في تجميات  النييساليب أكمف 

أىمية ركابط األخكة؛ لضماف سبلمة المجتمع مف ( لبياف ما جاء في حكـ اإلماـ )   
ِبَكِمَمٍة َخَرَجْت ))اَل َتُظنَّنَّ يقكؿ: إٍذ  بيـ, فً الظ   , كحسفي بالناس قةي شتت, كمف تمؾ الٌركابط الث  الت  

  (.4)((0ِمْن َأَحٍد ُسوءًا، َوَأْنَت َتِجُد َلَيا ِفي َاْلَخْيِر ُمْحَتَمالً 

اآلخريف, كتأكيؿ الكممة لؤلحسف, لذا أراد اإلماـ في  فً ( ىنا عف سكء الظ  ينيى اإلماـ )   
()   المجتمع, فسبلمة ؽ, كتكثيؽ المركنة مع ائر ط  أفضؿ البمككيات االجتماعية تكظيؼ الس

حكمتو  (اإلماـ ) أالمجتمع مرتبطة بسبلمة العبلقات االجتماعية القائمة بيف األفراد؛ ليذا بد
مف عاقبة الظنكف النصح, كاالرشاد, كتحذير المجتمع  ىناالمراد , ك (الى تىظين ف  بأسمكب النيي )

                                                             
 0 2/194:الكافي(1) 

  .  143 :اإليضاح في عمـك الببلغة ينظر:( 2)
  0 184:األساليب االنشائية في نحك العربي (3)
 0 4/576:نيج الببلغة (4)



 
94 

حتى كادٍت اس كثيران بيذا الببلء, الن  بتمى ابعد أٍف كتبعاتيا عمى النزاعات في المجتمع, ، يئةالس  
لذلؾ أمرى القرآف الكريـ اجتناب ىذا  ع حبائؿ المىحٌبة كالمكدة بينيـ.قط  تذىب أكاصرىـ, كتأٍف 

         ﴿المرض الفتاؾ, بقكلو تعالى: 

  ﴾(1) ,مكبقات ما يترتب عميو مف ك إثمان, ييعد  ف أف  بعض الظ  ب المفسركف اأشار إليي

 ـى رسى  ـ  ثي  ,(2)كتفكؾ أكاصر األخكة ,مف شأف المسمـ ؿكقذفو التي تقم : ك ىانة المظنكف بو,آثارك 
مزؽ عف كالت   ,شتت( حمكالن مناسبة لمقضاء عمى سكء الظف؛ لسبلمة المجتمع مف الت  اإلماـ )

كء, بمعنى أٍف حممو عمى مظنة الس  بلح, كال ينبغي يء إلى الخير كالص  طريؽ تأكيؿ الكبلـ الس  
 .(3)يحمؿ كبلمو عمى أحسف كجكىو 

إلى الد ائـ عنايتو بالفقراء كالمحتاجيف, كسعيو مدل  ()اإلماـ كضح ,كفي مكضع آخر    
))اَل  حقكؽ الفقراء, بقكلو:كمراعاة تطبيؽ العدالة االجتماعية, ك رفع المستكل المعيشي ليما, 

 (.4)((0َتْسَتِح ِمْن ِإْعَطاِء َاْلَقِميِل َفِإنَّ َاْلِحْرَماَن َأَقلُّ ِمْنوُ 

القميؿى أفضؿ مف  ألف   ب مف الحياء عند العطاء القميؿ لمسائؿ؛( المخاطى اإلماـ ) ىيني   
المجتمع  سكدأٍف يك  و,ميما كاف حجم اإًلٍنفىاؽإلى ينبو المتمقي أٍف  ىنا( اإلماـ) ادى فأرى المنع, 

سد خمة المحتاج, يفربما كاف القميؿ , حالة مف األمف كالتعايش السممي, كاالطمئناف النفسي
كيقضي مؤنتو, سكآء أكاف العطاء مسبكقان بالسؤاؿ, كالقضاء عمى جرائـ التي تككف سببيا الفقر, 

ظيار الحاجة  ,حياءالقميؿ مف إعطاء كاف المعطي يستحي  أـ كاف ابتداء مف المعطي, ف فٍ  ,كا 
لى بالحياء؛ ألن   ترؾالف    (.5)منو و يعد  أقؿ  أك 
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عف ذلؾ, اىتـ    ( اىتمامان بالغان بذكم القربى, كىـ أكلى بالمعركؼ مف )اإلماـ  فضبل ن
 َيِزيُدهُ  الَ  ِبالَِّذي َيُسدََّىا َأنْ  َاْلَخَصاَصةَ  ِبَيا َيَرى َاْلَقَراَبةِ  َعنِ  َأَحُدُكمْ  َيْعِدَلنَّ  الَ  َأالَ غيرىـ, بقكلو: ))

 0 (1)((َأْىَمَكوُ  ِإنْ  َيْنُقُصوُ  َوالَ  ،َأْمَسَكوُ  ِإنْ 

البحث  مساعدتيـ, بؿ البد  , كعدـ أحده ( نييان مطمقان أٍف يعدؿ بذم الرحـ نيى اإلماـ )   
مف عف سد حاجتيـ المادية, كأنكاع المعكنة ليـ, كأٍف لـ يصرفو الشخص في السبيؿ, كامسكو 

, ككذلؾ نيى القرآف الكريـ (2)نفسو لـ يزده في غناه, أك في جاىو, كلك لـ ينقصو مف ذلؾ
 سببالناس ىك  مف عف المستحقيف الماؿ مف الفضؿ إمساؾ ألف  إمساؾ اليد عف العطاء؛ 

( تشجيع المجتمع عمى , كىنا أراد اإلماـ )(3)اآلخرة في األليـ كالعذاب, العظيـ لمشقاء
  0فضيمة اإلنفاؽ؛ كي ال يبقى فقير في المجتمع, مع شد  أكاصر القرابة, كعدـ التياكف بيـ 

 معنى النييلكحظ خركج أسمكب الن يي في أساليب الس بلـ االجتماعي عف : خبلصة القكؿ  
 عمى لتثبيتيا كالعقكؿ, كتارة النفكس إلرشاد تارة فييا إلى معاف مجازية, فقد يككف الخطاب

 .ان كبيران في المتمقيتأثير  تمتمؾ تركيبية لغكية سمسمة في انتظـفبالتدبر كالتفكر,  القكيـ الطريؽ

  أسموب االستفيام .-ثالثاً 
االستفياـ: طمب الفيـ كاإلفياـ عف ب راديكفي المغة ؼ القدماء االستفياـ تعريفات كثيرة, عر     

ككما عرؼ عند أىؿ المغة : ))أسمكب يطمب بو العمـ بشيء مجيكؿ  ,(4)شيء ال يعرفو السائؿ
: في االصطبلح فيقصد بوا م  أك , (5)كقكلؾ ىؿ لديؾ نقكد ؟ فتجيب السائؿ بالنفي أك اإليجاب((

كانت تمؾ الصكرة كقكع نسبة بيف الشيئيف, أك ال طمب حصكؿ صكرة الشيء في الذىف, ف ف  ))
ال فيك التصكركقكعيا, فحصكل أم المراد منو معرفة الداللة الحقيقية , (6)((يا ىك التصديؽ, كا 

قرير, شكيؽ, كاإلنكار, كالفخر, كالتٌ التٌ  أسمكب االستفياـ كظائؼ داللية كثيرة منيا:, كيؤدم لمشيء
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كيمكف بياف األغراض التي خرجت إلييا  .(1)كغيرىا كبيخ,كالتٌ حقير, عجب, كالتٌ كالتٌ  كالٌتمني,
  (, منيا:)واألساليب االستفيامية في كبلم

, فميس ستر عيكب الناس يكضح فيو معالـ السمـ عند () ير المؤمنيفمإلمف كتاب ك    
تقديـ النصح ك لمسمـ أٍف ينظر عيكب المذنبيف كالمجرميف إال  بعيف الرحمة كالرأفة, 

ِباْلَعاِئِب َالَِّذي َعاَب َأَخاُه، َوَعيََّرُه  َكْيفَ فَ 000)) (بقكلو:كىذا ما أراد بيانو ) 0(2)كالمكعظة
ا ُىَو َأْعَظُم ِمَن َالذَّْنِب َالَِّذي َعاَبُو ِبوِ  ،َذَكَر َمْوِضَع َسْتِر َالمَِّو َعَمْيِو ِمْن ُذُنوِبوِ َأَما  ِبَبْمَواُه. َ؟ِممَّ
ُو ِبَذْنب َقْد َرِكَب ِمْثَموُ  َوَكْيفَ  َفِإْن َلْم َيُكْن َرِكَب ذِلَك الذَّْنَب ِبَعْيِنِو َفَقْد َعَصى اَ ِفيَما ِسَواُه،  ؟َيُذمُّ

ا ُىَو َأْعَظُم ِمْنُو. َواْيُم اِ  ِغيِر، َلَجَراَءُتُو  !ِممَّ َلِئْن َلْم َيُكْن َعَصاُه ِفي اْلَكِبيِر، َوَعَصاُه ِفي الصَّ
 0 (3)((َتْعَجْل ِفي َعْيِب َأَحٍد ِبَذْنِبِو َفَمَعمَُّو َمْغُفوٌر َلوُ ! َيا َعْبَد َالمَِّو اَل 0ََعَمى َعْيِب النَّاِس َأْكَبرُ 

 كمف ألخيو الغائب غيبة مف (اإلماـ) بتعج  عند خرج االستفياـ بػ )كيؼ( لمتعجب,      
التعجب أفاد الت أنيب كالن صح كارشاد المتمقي كتحذيره ف ف   القبيؿ ىذا كمف ,(4)لمثمو المذنب مذمة

 كلكف ,المعيب كبذن مف أعظـ ذنكبان  لو العائب يككف قدأخيو المؤمف بما فيو, ك  يبمف أٍف يع
مؤل, ككيؼ أٍف يعيره كقد ارتكب مثمو, كقد تككف غيبة ال أماـ يفضحو كلـ ستر ا عميو, ذلؾمع 

فشاء معايبيـ ىك  أعظـ عند ا مف ذنكب العائب, ربما يغفر ا لممعيب, كال يغفر لو, الناس, كا 
( ىنا أٍف تحؿ  لغة الس مـ, كىي النصح كالكعظ كالستر محؿ لعدـ ستره لو, لذلؾ أرادى اإلماـ )

التعيير, كالذـ كافشاء الذنكب, كأٍف يستعمؿ أسمكب الرقة كالرأفة بدالن مف أسمكب القكة كالعنؼ مع 
ٍف لـ يتعظكا فعميو أٍف يككف الدعاء ليـ باليداية ال السخرية كالتعيير, ككذلؾ مف ا  يف, ك العاصي

الس مـ ىنا, أٍف يحاسب المرء نفسو, كيشغؿ ب صبلح عيكبو, كأٍف يشكر ا تعالى  مكضكعات
يتضح  ىناالببلء كالفتف كحفظو مف تمؾ المزالؽ,  ضكعاتعمى ما أنعـ عميو حيف صانو مف المك 

سباب التي تؤدم إلى النفكر, كالتشتت منيا الغيبة, كأٍف األاإلماـ أرىادى أٍف يتطيرى المجتمع مف  أف  
    0لزلؿ اآلخريفايككف المجتمع متماسكان يغفر 
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 : منيا التكبيخ كالمكـ كالتعجبأغراض مختمفةإلى ب االستفياـ اليأسخرجت كخبلصة القكؿ:     
ظياره بصكرة تنبو المتمقي, كتحرؾ , تمكيف الخطاب, كىذًه المعاني أجممت في في النص كا 
لمعرفة معنى  في إثارة أذىاف المخاطىب؛االستفياـ أسيـ كما  ,اليدؼ األساس عمىمشاعره 
 . فيوالمعنى 

   أسموب النداء.-4

 نتباهال شادان  أسمكبيان  مممحان  تشكؿ الطمبية, التي اإلنشائية األساليب عد  أسمكب النداء مفيي      
: راج في األصكؿ بقكلوتنبيو المدعك, كىذا ما كضحو ابف الس  كىك أحد الكسائؿ لالمتمقي, 

عجب كالمدح كالندبة ))أصؿ النداء تنبيو المدعك المقبؿ عميؾ, كتعرض فيو االستغاثة في الت  
كاالختصاص, كالتفاؤؿ, , غراءإلكا إلى معاف أيخرل:ناه الحقيقي معيخرج النداء مف قد ك , (1)((

 : , منيا () كبلـ اإلماـليذا األسمكب نصيب كافر في ك  0(2)يمعانالكغيرىا مف 

فس كتطييرىا تزكية الن  ىتماـ بكىك األ ,فييا مبلمح السمـ الذاتييكضح  ()كمف خطبة لو    
العبد إلى عبادة كذلؾ عند تكٌجو  الحد مف انتشار الغيبة في المجتمع كمكافحتيا,ك مف الذنكب, 

))َيا  :فييا يقكؿالتي , () خطبتو , كىذا ما ذكر فيكتيذيبيانفسو بتركيض كانشغالو ,  ربو
ُطوَبى ِلَمْن َشَغَمُو َعْيُبُو َعْن ُعُيوِب َالنَّاِس، َوُطوَبى ِلَمْن َلِزَم َبْيَتُو، َوَأَكَل ُقوَتُو،  َأيَُّيا َالنَّاُس!

 .(3)َوَبَكى َعَمى َخِطيَئِتِو، َفَكاَن ِمْن َنْفِسِو ِفي ُشُغٍل، َوَالنَّاُس ِمْنُو ِفي َراَحٍة(( َربّْو،َوِاشَتَغَل ِبَطاَعِة 
قضية إلى  لكي يمفت أنتباه المتمقيبمد الصكت؛  ( خطابو بأسمكب الٌنداءبدأ اإلماـ )   
الفرد ما بينو صبلح نفسو قبؿ كؿ شيء, ف صبلح  يمة, كىي ترؾ الغيبة, كاشتغاؿ المرء بم

كبيف ا مف إداء كاجباتو المفركضة عميو, كاىتمامو بعبادتو تغنيو عف ذكر عيكب اآلخريف, 
))الشغؿ الشاغؿ في المنافع كتقكيـ الذات  :ف   كىذا يؤدم إلى سبلمة المجتمع مف الفرقة, ف

 ساف, كتماساالجتماعي لئلن –كاصبلحيا مؤشر عمى سبلمة كقكة محتكل كتماسؾ البناء التربكم
كنبؿ يبعد الشخصية عف التعدم  الشخصية كعمؽ ما تحممو مف الثقافات, كتحسس حضارم,

                                                             
 0 1/329:األصكؿ في النحك (1) 
 0 144:اإليضاح في عمـك الببلغة ينظر: (2)
  0 2/282:الببلغةنيج  (3)



 
98 

 -األخبلقي عمى اآلخريف كالمس بشخصيـ كمكانتيـ كبذات الكقت ىك ما يعزز حماية البناء
 . (1)المجتمعي((

أساس  بلـ, كىك؛ ألجؿ إحبلؿ الس  إراقة الدماءعدـ ( )كفي مكضع آخر نيى اإلماـ    
))َيا  :بقكلو العادؿ,مبدأ القصاص في العمؿ )عمييـ السبلـ(  كالدهأ( ) ليذا أكصى, العدالة

َأاَل  ،اَل أُْلِفَينَُّكْم َتُخوُضوَن ِدَماَء اْلُمْسِمِميَن َخْوضًا َتُقوُلوَن ُقِتَل َأِميُر اْلُمْؤِمِنينَ  َبِني َعْبِد اْلُمطَِّمبِ 
َواَل ُيَمثَُّل  اَل َتْقُتُمنَّ ِبي ِإالَّ َقاِتِمي. اْنُظُروا ِإَذا َأَنا ِمتُّ ِمْن َضْرَبِتِو ىِذِه، َفاْضِرُبوُه َضْرَبًة ِبَضْرَبٍة، 

ْو َباْلَكْمِب ِإيَّاُكْم َواْلُمْثَمَة َولَ ))آِلِو َيُقوُل: ِبالرُجِل، َفِإنّْي َسِمْعُت َرُسوَل اِ صمَّى ا َعَمْيِو وَ 
 .(3)(((2)((اْلَعُقور

 ألمر غاية في األىمية و القكـص؛ لتنبيٌ داء في الن  ( أسمكب الن  أمير المؤمنيف)ؼى كظ     
)القصاص(, كذلؾ لمحد مبدأ  ظؿ حككمة عادلة, كىكفي البد مف االلتزاـ في تطبيقو لممجتمع, 

فالعمؿ بالقصاص العادؿ المجتمع, سبلمة , كمدل خطكرة ىذه األفعاؿ عمى الثأرف ظاىرة م
, كحفظ دماء الرعية, في الببلد, كعدـ التياكف مع المجرميف يؤدم حالة مف األمف كاالستقرار

تقميص مما يؤدم إلى , ف جزاءىـ العادؿيالمجرمعند أخذ  ؛الحككمةفي الثقة فيؤدم ذلؾ إلى 

﴿: كما قاؿ عز شأنو, ,عند انزاؿ العقكبةفي الببلدائدة حجـ الجرائـ الس        

            ﴾ (4) ٍعمـ  , فتشريع القصاص حياة متحققة لمجماعة, إذ

 0 (5)الناس أف  مف قتؿ غيره يقتؿ بو

مناسبة لمحد مف ص, لتككف حمكالن مـ التي كردت في الن  كيمكف أٍف نكضح أىـ مقكمات الس    
 ظاىرة القتؿ, منيا:

كذلؾ حيف أكصى كلديو الحسف  ـ فقط ال غيره؛أٍف يقكـ بالقصاص صاحب الد  -1 
 يما أصحاب الدـ بقتؿ مف قتمو.ان  عمى (كالحسيف)

                                                             
  0 541 :في نيج الببلغة جتماع عمـ اال (1)
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 . أٍف يقتؿى القاتؿ نفسو, كال يستبدؿ بو غيره مف أىؿ بيتو )الى تىٍقتيميف  ًبي ًإال  قىاًتًمي (-2

 نكيؿ بأجساد القتمى, كلك كاف القكـ مجرميف.مثيؿ كالت  بحرمة الت  أمر  -3

ٍربىةو(.عمى بؿ  ء المجـر المبالغة في قتمو؛اال يككف جز – 4 ٍربىةن ًبضى  قدر جريمتو, )فىاٍضًربيكهي ضى

في قمكب  توإلطفاء آثار الجريمة, كلكع اإلسراع في تنفيذ حكـ القصاص, كعدـ المماطمة؛-5
ٍربىًتًو ىًذًه, فىاٍضًربيكهي( , كذلؾ بداللة حرؼ )فاء( التعقيب في أصحاب الدـ )ًإذىا أىنىا ًمت  ًمٍف ضى

اإلماـ كىذا مف أىـ مقكمات المنيج الٌسممي الذم عمؿ بو .اليمكف إٍميىالو  (فىاٍضًربيكهي لفظو )
()  لقاء الحجة ع ,سامح كالعدؿالتٌ مبدأ العفك ك في تطبيؽ دراكو كا  مى العدك, كفؽ إمكاناتو كا 

  0السمحةألحكاـ اإلسبلـ 

كذلؾ  ؛الطمبية اإلنشائية األساليب مفكىك , كاضحة ظاىرة النداء أسمكب يعدكصفكة القكؿ:  
كيشد الثاني إلى األكؿ, كقد كٌظؼ  المخاطب كالمتمقي, بيف الٌصمة مف الكسائؿ التي تعقد ككنو

الٌسمـ؛ألغراض الٌنصح كاإلرشاد, كتنبيو المتمقي عمى اليدؼ في خدمة الٌنص؛ لبياف دالالت 
 المنشكد, كالمراد تحديدان كتأكيدان.
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في  المبحث الثالث: بنية األساليب اإلنشائية غير الطمبية واألساليب الخبرية
 تجميات مقاصد السمم

 .اإلنشاء غير الطمبي -أوالً   

, كالفاظ القسـ ,ال يستدعي مطمكبان, كصيغ العقكد و مابأن   اإلنشاء غير الطمبي:يعرؼ       
نشائية غير الطمبية, إلاكفي ىذا المبحث نستكمؿ األساليب  0(1)كأفعاؿ المدح كالذـ ,كالرجاء

 :منياك نقؼ عندىا, ك دالالت السبلـ االجتماعي, في  الخبريةكاألساليب 

  0أسموب القسم-1 
القسـ تككيده  ))اعمـ أف   بقكلو: ,سيبكيو وضحك  قدك القسـ أسمكب لغكم, يفيد تككيد الكبلـ,     

))كالقسـ  يقكؿ:سمكب القسـ في كصؼ ابف يعيش يحتكم عمى جممتيف, أك  ,(2)لكبلمؾ.((
المعنى إال   كال يتـ   كجكد ترابط بينيما,ل ,(3)كالجكاب جممتاف تبلزمتا فكانتا كالجممة الكاحدة((

ثبات, اإل أك ,نفيأساليب الما يقسـ عميو مف بككيد الت   ىك وكالغرض منبكجكد جكاب القسـ, 
 0 , منياالقسـأساليب إلييا خرجت األغراض التي تمؾ كمف  .(4)كإلزالة الش ؾ عف المخاطب

عمى  العامة المصمحةكتقديـ األمف,  كتحقيؽ, كحدة األمة حفظعمى  (اإلماـ ) عمؿ   
عف  األمر بتنازلوىذا  كجاءعاشيا, التي  الظركؼ مقتضيات كفؽعمى  الشخصية المصمحة
َلَقْد َعِمْمُتْم )) بقكلو:ك  ,إلى الٌتأٌسي بوالمجتمع كدعكة لبياف مدل حفظو لمسبلـ,  رعي؛شحقو ال

ألُْسِمَمنَّ َما َسِمَمْت ُأُموُر َاْلُمْسِمِميَن، َوَلْم َيُكْن ِفيَيا َجْوٌر  َأنّْي َأَحقُّ النَّاِس ِبَيا ِمْن َغْيِري، ووا
ًة ِاْلِتَماسًا أِلَْجِر َذِلَك َوَفْضِمِو، َوُزْىدًا ِفيَما َتَناَفْسُتُموُه ِمْن ُزْخُرِفِو َو ِزْبِرجِ   .(5)((وِ ِإالَّ َعَميَّ َخاصَّ

ككيد, عمى تراكيب القسـ كالت   بينيى ص أف  أسمكب الن   الخطاب, يجدىذا إف  الناظر في ًبنية     
عميو  نيى تي تشكؿ فييا الن ص الذم بي انتقاء األلفاظ العف طريؽ فكاف االختيار ليما دقيقان, 
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لفظ الجبللة بالكاك,  فقد حذؼ فعؿ القسـ لؤلقترافالخطاب, كىذا ما يقتضيو سياؽ الحاؿ, 
كاقترف الجكاب بالبلـ؛ ألف جممة الجكاب جاءت مثبتة متصدرة بالبلـ كنكف التككيد, كبكغ الجممة 

 حرؼ القسـ )الكاك( مع لفظ الجبللة؛في ( فقد تصد رت خطبتو )أعمى درجات التككيد, 
مع )نكف(  ـ ال يأتي إال  )اٌلبلـ( جكابان لمقسـ, كحرؼ البل إلثبات حجتو عمى الناس, ثيـ  أتى بػ

و لمناس؛ بأن   ككيد الذم أكحى بو القسـ( بأسمكب التٌ كبلمو) عٌززلذا  ؛ككيد لمفعؿ المضارعالتٌ 
ى كنٌ فال تعنى شيئان لو, ألن يا  أشار إلييا بضمير الغائب )بيا(,تي عند تنازلو عف الخبلفة ال

بر عمى الظمـ كالصٌ  مفيكـ الٌتسامحترسيخ كذلؾ لشأنيا؛  متقميؿ مفلغائب ال بضمير عنيا
ر القكؿ دص, فكسبلمتيـ مف الفتفالمسمميف,  ستقامة أمكرال ؛برؿ مرارة الصٌ كاألذل, كتحمٌ 

( , كيبلحظ أف  القسـ في قكلو الس ابؽ رٌسخى في نفكس المسمميف أن و )بالقسـ البار تكثيقان لو
المكقؼ الذم تمث ؿ بو مصالح المسمميف,  ترؾ حقو؛ ليحقف دماء المسمميف, كلف يتراجع عف ىذا

 يـ قبؿ كؿ شيء.ئكحقف دما

 بأمكاؿمف العبث محذران إياه  كاليو عمى البصرة,, إلى زياد بف أبيو () مف كتاب لوك     
))َوَاْيُم َالمَِّو! أَلُْنِصَفنَّ َاْلَمْظُموَم ِمْن َظاِلِمِو، : قكؿي, ()كنصرة اإلماـ لممظمكميف ,المسمميف

ْن َكاَن َكارِىًا ((  (.1)َوأَلَُقوَدنَّ َالظَّاِلَم ِبِخَزاَمِتِو، َحتَّى ُأوِرَدُه َمْنَيَل َاْلحقّْ َواِ 

 ؛داللتو عف طريؽ اقتصادمممحان أسمكبيان كاضحان, ()ماـ إلا كتابفي ؿ أسمكب القسـ شك      
, فجاء القسـ وكذلؾ لتأكيد المعنى المراد منو, كىك إنصاؼ المظمكـ, كمحاسبة الظالـ كتكبيخ

كعدـ , ( مدل استمراره في نصرة المظمكـ, كمحاربة الضاليف الظالميف)ىنا ليؤكدريح الص  
 ياكف بعقكبتيـ.التٌ 

أيكد بالنكف مع البلـ مما  جاء التاكيد بالقسـ ألن يا مثبتة جاء فعميا مضارعان كفي الكقت نفسو,    
عف طريؽ ()المؤمنيف  أمير أك دى أدل الى بمكغ الجممة أعمى مراتب درجات التككيد أك مراتبو 

عبة العدؿ كاإلنصاؼ, كمناصرة المظمكميف, كجعؿ الظالـ بمنزلة األبؿ الص  عمى أسمكب القسـ 
كتيديده  ,كعيده أثبت ماكذلؾ , بالظالميفالعقكبة كالحاؽ بالخزامة,  التي ال يمكف انقيادىا إال  

كذلؾ  تفعيؿ قانكف العدؿ في ظؿ حككمتو العادلة؛ك فسي لممتمقي, طمئناف الن  بلل ان ؛ كتحقيقلمظممة
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 ككيدات, كمنيا القسـ؛ت  الكعدـ محاسبة الفاسديف, فجاء بجممة مف  ,بما فقده المجتمع مف قبؿي 
  . عف ذلؾ كموو ال يغفؿ, كخطكرتو في المجتمع, كأن   ألىمية األمر

ما  أشد  ك )أيـ ا(, ك)كاك القسـ(  أسمكب القسـ بحرؼ ()أمير المؤمنيف  ؿستعما كما     
بيمف ا كبركتو, كتقديره أيمف ا قسمي عني ي القسـ بوأسمكب ألف  ؛ يككف عميو القسـ بػ)أيـ(

كيأخذ حقيـ , و سينتصر ليـبأن   ,لممظمكميفيككف أمانان ؛ لفالقسـ ىنا بشيء عظيـ, (1)أك يميني
ليو إ لتحقيؽ ما يصبك القسـ كسيمة؛ ليذا كافى , يرحـ مف يظمـ أبدان  ( الو )أن  مف الظالميف, ك 
 في نصرة الحؽ. 

 . التََّعجُّبأسموب  -2

ب أحد عد  يي       الشيء عف الخبرية, كىك خركج اإلنشائية غير الطمبية األساليب  أسمكب الت عىج 
عند مشاىدة ما يجيؿ سببو )) :كىك قد يحدث ق(643)تابف يعيش ح بوً عادتو, كىذا ما صر  

إلى ىػ( 972)تكأشار الفاكيي  0(2)((كيقؿ في العادة كجكد مثمو كذلؾ المعني كالدىش كالحيرة 
  .(3)لناكالدىشة  ,االستغرابيسبب االنفعاؿ عندما نجيؿ معرفة الشيء ما  بأن و عجبمعنى التٌ 

 :منيا, (كبلمو ) فيعجب التي كردت نشير إلى أىـ أساليب الت  ساستنادان إلى ذلؾ, ك    

عنايتو الشديدة بالفقراء كالمحتاجيف, كسعيو المتكاصؿ إلى رفع مستكاىـ ك  (اإلماـ) اىتماـ    
بحكمة مف أجؿ تطبيؽ العدالة المنشكدة, كالحد مف ظاىرة الفقر, كىذا ما أشار إليو  ,المعيشي

)) َما َأْحَسَن َتَواُضَع َاأْلَْغِنَياِء ِلْمُفَقَراِء َطَمبًا ِلَما ِعْنَد َالمَِّو، َوَأْحَسُن ِمْنُو ِتيُو َاْلُفَقَراِء بقكلو: لو, 
 .(4)لمَِّو ((َعَمى َاأْلَْغِنَياِء ِاتَّْكااًل َعَمى اَ 

( ىنا دعكة كتعٌجب اإلماـ ), ص بأسمكب الٌتعجب القياسي عمى كزف: )ما أفعؿ(الن   دى كرى     
كذلؾ عند تكاضع االغنياء لمتمسؾ بيذه القيمة العميا اٌلتي أراد تسخيرىا لخدمة المجتمع كأبنائو, 

ترفع  أف  أفضؿ مف ذلؾ ىككضح , ثـ  بيف أبناء المجتمع ؽ المساكاة المطمكبةيكتحقلمفقراء, 
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الفقراء أكثر بكثير مف األغنياء, فترفعيـ عمييـ مكجب  , كذلؾ لثقتو با, كأف  يالغن عفالفقير 
تي تذكب عندىـ الفكارؽ مة ال  ( مف ىذه الث  ؛ لذا تعجب اإلماـ )(1)لحصكؿ مساكاة أكثر

ب عمى اس بأخبلقو, كيتغم  ي يكسب الن  الغن لفقراء, كذلؾ بأف  عند االىتماـ بشريحة ااالجتماعية, 
( يرل تيو الفقراء عمى األغنياء أفضؿ كأكمؿ مف كمع ىذا ف ف  اإلماـ ) ,ىكل قمبو كميكلو
كىذا ما يصب في  ,(2)ككؿ عمى الٌمو تعالىعمى اإلباء كالقناعة كالت   ىذا التٌيو يدؿ   األغنياء؛ ألف  

عمى  ؿ  دؽ الطبقية بينيـ, كيك فر المع ذكباف  ه,بيف أفرادراحـ الت  فيقكده إلى  ,سبلمة المجتمع
أدل إلى خمع األغنياء لباس حتى كحية , كقٌيمو الر  كاإليمافالمجتمع بثقافة اإلسبلـ م ح تس

 0كاضع قكل كالت  جبر, كتزٌينيـ بمباس الت  الكبرياء كالت  

في المجتمع, كالتنبيو  كبركالت  البخؿ  أضرارعف (ث اإلماـ)تحد  ل, خر كفي مناسبة أ    
 لتطيير المجتمع مف ىذه الخصاؿ التي تعكس أضرارىا عمى الركابط االجتماعية, منيما؛ 
يُش ))َعِجْبُت ِلْمَبِخيِل َيْسَتْعِجُل َاْلَفْقَر َالَِّذي ِمْنُو َىَرَب، َوَيفـُوُتُو َاْلِغَنى َالَِّذي ِإيَّاُه َطَمَب، َفَيعِ  بقكلو:

َكاَن  َوَعِجْبُت ِلْمُمَتَكبِّْر َالَِّذي، َعيَش َاْلُفَقَراِء، َوُيَحاَسُب ِفي َاْْلِخَرِة ِحَساَب َاأْلَْغِنَياء ِفي َالدُّْنَيا
 .(3)((000َوَيُكوُن َغدًا ِجيَفةً  ،ِباأْلَْمِس ُنْطَفةً 

(( صيغة الت  كظ ؼى اإلماـ )    ًجٍبتي  عجبكمحؿ الت   ,عجب غير القياسية بالفعؿ الماضي)عى
نيا عيش الفقراء في جفاء العيش خكفان مف الفقر, كيعيش في الد   يجمع أمكالو أف  البخيؿى  ىنا
كعف  كا بأمكاليـ كمنعكه عف الفقراءبخمبما  ,مع األغنياء الذيف ظممكا أنفسيـعاقب كي ,قشؼكالت  

مف ىنا كىك بيذا يحاسب حساب األغنياء, بما بخؿ عمى نفسو كاىمو كمجتمعو, , المحتاجيف
 ىي ك , كسبلمتو أٍف يمفت نظر المتمقي نحك قضية جكىرية تيـ  المجتمع (أراد اإلماـ )

عيـ يسكده الن  مجتمع  ممي في ظؿ  عايش الس  الت   ليعـ   ؛ىامف أضرار  تجنب صفة البخؿ كالحذر
  .كالتكبر ,البخؿ ,عف الذؿ ان بعيد ,خاءفاىية كالس  كالر  

مف ما يجده اإلنساف ( إيقاظ المتكبر مف غفمتو عند بياف  تعجبو ) ىيخرل, كىنا دعكة أي    
فخرج الت عجب ىنا تنبيو المتكبر كي يصمح نفسو, في نفسو عند خركج الشيء عف عادتو, 

                                                             
 0 21/487الخكئي:  ,في شرح نيج الببلغة  البراعة منياج ينظر: ((1
 0 4/254 :في ظبلؿ نيج الببلغة ينظر: (2)
 0 528, 527 /4:نيج الببلغة (3)
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كىذا ما يبث في المجتمع ركح األخكة كالمحبة عند النظر لآلخريف نظرة  كيخمع ثكب التكبر,
  0المساكاة كنبذ االستعبلء كتفشي السخاء, كسد خمة المحتاجيف 

  :أساليب العرض والتحضيض-3

يدالف عمى طمب فيما الطمبية, غير ساليب اإلنشائية األمف  حضيضييعد  العرض كالت      
ا ,فركقان, فالعرض يأتي بمعنى طمب بميفو كتأدبو  , بيد أف  بينيماالشيء يأتي فحضيض الت   فأم 

العرض  أف  بحضيض أشد تككيدان مف العرض, ذلؾ كداللة الت   ,(1)بمعنى طمب بحٌث كازعاج
 0 (2) حضيض األكلى لؾ أٍف تفعؿ, فبل يفكتنؾكفي الت   ,تعرض عميو شيء لينظر فيو

 :, منيا()ىذيف األسمكبيف في كبلموالكاردة في  ـأىـ دالالت الس مكفيما يأتي    

نََّما))كستر عيكبو, بقكلو:, ظير الغيبفي حفظ المرء أخيو المؤمف  () اإلماـأيكصى       َواِ 
 َوَيُكونَ  َوَاْلَمْعِصَيِة، َالذُُّنوبِ  َأْىلَ  َيْرَحُموا َأنْ  َالسَّاَلَمِة، ِفي ِإَلْيِيمْ  َوَاْلَمْصُنوعِ  َاْلِعْصَمِة، أِلَْىلِ  َيْنَبِغي
 َفَكْيَف ِباْلَعاِئِب اَلَِّذي َعاَب َأَخاُه، َوَعيََّرُه ِبَبْمَواُه. َعْنُيْم، َلُيمْ  َوَاْلَحاِجزَ  ،َعَمْيِيمْ  َاْلَغاِلبَ  ُىوَ  َالشُّْكرُ 

ا ُىَو َأْعَظُم ِمنَ      0(3)((َالذَّْنِب َالَِّذي َعاَبُو ِبوِ  َأَما َذَكَر َمْوِضَع َسْتِر َالمَِّو َعَمْيِو ِمْن ُذُنوِبِو ِممَّ

, ما يحمؿ في طياتو مف العتب كالمكـ كىك ,(4)ما()أى ػبفي النص  جاء أسمكب العرض   
ألجؿ  مف شخصو؛ كال ينتقصو ال يعيب عمى أخيو, أن  ب ,(5)بأسمكب الرفؽ كالميف لممخاطب

 مع ذنكبو عميو الم و ستر مكاف يذكر أفٍ  فينبغي عميو سبلمة المجتمع مف االحقاد كالمنازعات.
حاطتو, عممو سبلمة المجتمع في تجنب ذكر عيكب ك  ,(6)ككبائرىا صغائرىا بيا سبحانو كا 
األخكة, كقد شدد اإلسبلـ عمى  ألجؿ الحفاظ عمى ليحمة المجتمع, كعدـ تشتت أكاصر الناس؛

  ﴿ :ترؾ الغيبة في قكلو تعالى                   

                                                             
  0 1/523 :عاريبألمغني المبيب عف كتب ا ينظر: (1)
 0 383, 382في حركؼ المعاني:  الجنى الداني ينظر: (2)
 0 2/224,225 :نيج الببلغة (3)

ا(مى أ) ((4
شرح الرضي  ينظر:  0يفيد العرض يختص بالفعؿ, كىكمركب مف ىمزة اإلنكار كحرؼ النفيحرؼ  

 1357/ 1:لكافية ابف حاجب
0
 

 0 1386/ 1المصدر نفسو : ((5
 0  8/370الخكئي : في شرح نيج الببلغة, ينظر: منياج البراعة ((6
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         ﴾(1), متينةك يريد اإلسبلـ بناء الفرد عمى أسس قكية ف, 

ليسكد المجتمع المحبة  ؛يـمف شأن كالحطٌ  اآلخريف, كترؾ أسمكب االستيزاءفي بعيدة عف الطعف 
 كنبذ التعصب كاألضغاف. ,كالعطؼ

كالترغيب  ,كسيمة مف كسائؿ التشكيؽ أسمكب اإلنشاء غير الطمبي كاف ف  إ خبلصة القكؿ:    
أمير  وي ٌظفى كى  فقدبلـ االجتماعي, السٌ  لتحقيؽ مضاميف ؛كاإلرشاد ,كالكعظ ,حذيرتكال ,كالترىيب

بما  ,ككيد في تجسيد الحدث, كتصكيره تصكيران دقيقان مبالغة, كالتٌ الداللة عمى لم (المؤمنيف )
 يترؾ أثران في نفس المتمقي.

 0الخبرية  ساليبتجميات األ :ثانياً 

 بقكلو:, كأىؿ الببلغة بيف أىؿ المغةاألساليب الخبرية  بايف في تعريفاتذكر ابف فارس الت      
كالخبر ىك  أخًبره(0تقكؿ )اخبرتو 0))أما أىؿ المغة فبل يقكلكف في الخبر أكثر مف أنو إعبلـه 

العمـ. كأىؿ النظر يقكلكف: الخبر ما جاز تصديؽ قائمو أك تكذيبو. كىك إفادة المخاطب أمران في 
ق( 471ت في حيف يرل عبد القاىر الجرجاني) ,(2)((000ماضو مف زماف أك مستقبؿ دائـ 

ر إاٌل فيما صك  تى ال تي  يا معافو م  كي  اعمـ أف  معاني الكبلـً  )) بقكلو: ,الخبر ىك األصؿ في المعاني
كيتميز األسمكب المغكم بكجكد أداة أك صيغة  ,(3) ( ((ربي الخى )ؿ ىك كاألك   ؿي كاألصٍ , بيف شيئيف
دؽ رت األداة الجممة الخبرية, كاف األسمكب خبريان يتحمؿ الص  ر الجممة, ف ٍف تصد  لغكية تتصد  

  0 (4)قيامع الكاقع الخارجي الذم يطابتطابقو كالكذب؛ كذلؾ بحسب ما 

  كىي:, داللة السمـ كفيما يأتي أىـ ما كرد مف األساليب الخبرية في 

 

 

                                                             
 0 12 :اآلية ,سكرة الحجرات (1)
 .133 :المغة فقو في الصاحبي (2)

 0 527, 526عجاز :إلدالئؿ ا( (3
مارة المختار الثقفي دراسة لغكية  ينظر: (4)  0 219:سمكبيةأالنثر الفني في ثكرة التكابيف كا 
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 وكيد.أساليب التَّ -1

 بقكلو: بف جنيا, فقد أشار إليو إلزالة الشؾ ساليب الخبريةاألككيد أحد عد  أسمكب الت  يي     
نما تؤكد )) زالة االتساع كا  المعارؼ دكف النكرات التككيد لفظ يتبع االسـ المؤكد لرفع المبس كا 

 ,فالمفظي يقصد بو تكرار المفظ ,, كىما عمى ضربيف لفظي كمعنكم(1)((كمظيرىا كمضمرىا
 ,(2)كغيره ,كأجمع ,كعيف ,كنفس ,كؿ :مثؿ ,يقصد بو تكرار المعنى دكف لفظوفكالمعنكم 

))التككيد تثبيت الشيء إٍذ قاؿ: كتكر ميدم المخزكمي, الد  يـ من ,ككيدككضح المحدثكف داللة الت  
كالغرض منو: إزالة ما عمؽ في نفس المخاطب مف شككؾ, كاماطة 0في النفس, كتقكية أمره
))الت ككيد يفيد تقكية  امرائي عنو بقكلو:كتكر فاضؿ الس  يختمؼ الد   كلـٍ  ,(3)((ماخالجو مف شبيات

 (.4)المؤك د, كتمكينو في ذىف الس امع كقمبو((

 :كىيالس مـ,  لةككيد متنكعة ضمف دالالتٌ  ككردت أساليب   

كقد مف مبدأ الت قكل,  ان , منطمقاىتمامان بالغان  مسألة تربية الذات كتقكيمياب( إلماـ )ااـ أىتم    
يدكر محكرىا األساس عمى تربية الذات  (, التيالبنو اإلماـ الحسف) تضمنت كصيتو الخالدة

 ِبَتْقَوى َفِإنّْي ُأوِصيكَ ))كخالقو, بقكلو:  المرء الكشيجة بيف تمؾ العبلقة عمى يا, كالحفاظمكتقكي
 َسَبٍب  ِمنْ  َأْوَثقُ  َسَببٍ  ِبِذْكرِِه، َواالْعِتَصاِم ِبَحْبِمِو، َوَأيُّ  َقْمِبكَ  َأْمرِِه، َوِعَماَرةِ  َوُلُزومِ  ُبَنيَّ  َأيُّ  اِ 
 .(5)((ِبو؟ َأَخْذتَ  َأْنتَ  ِإنْ  اِ  َوَبْينَ  َبْيَنكَ 

 بالقمب حكؿ االىتماـ عظيـ عمى أمر تككيد( في الن ص, كىك َفِإنّْيأسمكب الت ككيد بػ) يتصد ر   
كحية عمى لتأكيد اك , كتيذيبو قضية ميمة في حفظ المرء في نفسو, كانعكاسات ىذه الت ربية الر 

 كمخافتو في, تعالى ا إلى يكمف إال  بالتقكل, كالمجكء ال عمى سبلمة المجتمع أيضان, كىذا
كتقكية  النفس, إلى تيذيب كالعبلنية, كااللتزاـ المطمؽ بأكامره كنكاىيو؛ ألجؿ الكصكؿ السر

                                                             
  0 84:ممع في العربيةال (1)
 .1/238 :كالمقرب, 40- 3/39:المفصؿشرح  ينظر: (2)
 .234 :نقد كتكجيو في النحك العربي, (3)
  0 4/131 :معاني النحك (4)
 0 3/421 :نيج الببلغة (5)



 
107 

المحافظة ب( ) الحسف اإلماـ كلده () تعالى, ليذا يكصي اإلماـ ا مع الكثيقة العبلقة
كبشرائعو كسننو, كيكضح أف  ذكر ا, كاالعتصاـ بكؿ ما يقربو إليو, بعماره  ً ب القمب, ىذا عمى

مف األمراض  اكبيرة في سبلمتو الركحية كتيذيبي آثار ليا عدة, يككف عف طريؽ كسائؿ صبلحو
, مم ا تنتج سبلمة الفرد مف  كاالنغماس الدنيا, كحيب فييا, كىذه الت قكل ىي مفتاح لكؿ  خيرو

 0الببلد مف الجرائـ عمى استقرار كىذه السبلمة تؤدم بدكرىا الحفاظ االنحرافات, 

كالعمؿ بيا  كاةعمى فريضة الز   حث  سبؿ السمـ عندما  ()اإلماـ كفي مكضع آخر, كضح   
 أطمؽك  الن اس,بيف  المساكاة في الحقكؽ كالكاجباتتحقيؽ مبدأ عمى يحرص  و؛ ألن  في المجتمع

 الزكاة باستعماؿ أىميةكبيف .(1) االجتماعية العدالة أك االجتماعي العدؿ اسـ عصرنا في عمييا
))ثمُّ إنَّ الزكاَة ُجِعَمْت مع الّصالِة ْقْربانًا ألىل اإلسالِم، فمن أْعطاَىا،  بقكلو:, أسمكب الت ككيد

َطيََّب النَّْفِس بيا، فإنَّيا ُتجعل لو َكفَّارًة، َومَن النَّاِر ِحجازًا َوِوقايًة. فال ُيْتِبعنََّيا أحٌد نفسو، َوال 

، َيْرُجو ِبَيا َما ُىَو َأْفَضُل ِمْنَيا  ،َفِإنَّ َمْن َأْعَطاَىا َغْيَر َطيِّْب َالنَّْفِس ِبَياَ،َعَمييا َلْيَفوُ  ُيْكِثَرنَّ 

 .(2)((َالنََّدمِ  َطِويلُ  َاْلَعَمِل،  َضالُّ  َاأْلَْجِر، َمْغُبونُ ، َفُيَو َجاِىٌل ِبالسُّنَّةِ 

كافؿ ت  الكاة, كالغاية منيا المحافظة عمى مسألة الز   ()عميو اإلماـ أك دى  مف جممة ما    
 النصفبدأ ؛ (3)بطيب النفس قبكليا مشركطكاف ٍف ا  االجتماعي, كىي فريضة كاجبة قبؿ ذلؾ, ك 

 كضحى  ـ  كألىميتيا في المجتمع, ثي , بلةعندما قرنت مع الص   (إنَّ بحرؼ)كاة أىمية الز  بتأكيد بياف 
)فبل  يي)ال( مقترنان بالفعميف:حرؼ الن  , كذلؾ بتكرار أسمكب المعطي مع اآلخريف كيفية أٍف يككفى 

(؛ ك)كال ييٍتًبعن يىا(, د بالفعؿ أك   ـ  منو, ثي  المعطي ما أعطاه بمٌنةو مف أٍف يتبع لنييو المطمؽ  ييكثرف 
ب يتاء ىذه الفريضة عمى المطمؽ تأكيد عمى النيي ملككيد )النكف( الثقيمة؛ كذلؾ مقترنان بػحرؼ الت  

 (د مرة أيخرل بحرؼ)إف  أك  ك , كالمسكنةً  ؿ  , كعدـ إحساس المعطي بالذ   ىذا الكجو المنيي عنو
كذلؾ لمترغيب كلمتشجيع عمى  )ف ن يا تيجعؿ لو كىف ارةن(؛ كاة بقكلو:المشبية بالفعؿ ثمرة عطاء الز  

بدأ التكافؿ االجتماعي الذم أسسو اإلسبلـ, كىك تقكـ فمسفة الزكاة عمى م )) :إذٍ  خاءفضيمة الس  
اك يتخمص منيا كال  ف تعفى عنياأمسؤكلية المسمـ عف اخيو المسمـ مسؤكلية مادية ال يمكف 

                                                             
 . 3/208:في ظبلؿ نيج الببلغة ينظر: ((1
  .344/ 2 :نيج الببلغة (2)
 .465/ 3البحراني نيج الببلغة,شرح  ينظر: (3)
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كمف ىنا صارت الز كاة كسيمة مف  .(1)يكجد لذلؾ نظير في أم ديفو أك مذىب اجتماعي ((
في حديثو بأكثر مف مؤكد, ليتناغـ ما يقكلو ( يا اإلماـ )عمي دكسائؿ بناء المجتمع, لذا أك  

(مع ما أمر بو ا تعالى في القرآف الكريـ ) :﴿             

                       َ﴾ (2)
0  

تعد كثيقة سممية  () ية لوكصفي  فؿ االجتماعي بيف أبناء المجتمعكاأىمية الت  بيف كما    
ِجيَراِنُكْم! )َالمََّو َالمََّو ِفي َاأْلَْيَتاِم! َفاَل ُتِغبُّوا َأْفَواَىُيْم، َواَل َيِضيُعوا ِبَحْضَرِتُكْم، َوَالمََّو َالمََّو ِفي ) :كىي 

وِصي ِبِيْم َحتَّى َظَننَّا َأنَُّو َسُيَورّْثُُيْم، َوَالمََّو َالمََّو ِفي َاْلُقْرآِن! اَل َفِإنَُّيْم َوِصيَُّة َنِبيُّْكْم، َما َزاَل يُ 
اَلِة! َفِإنََّيا َعُموُد ِديِنُكْم، َوَالمََّو َالمَّ  َو ِفي َبْيِت َربُّْكْم! َيْسِبُقُكْم ِباْلَعَمِل ِبِو َغْيُرُكْم، َوَالمََّو َالمََّو ِفي َالصَّ

، َوَأْلِسَنِتُكْم وُه َما َبِقيُتْم، َفِإنَُّو ِإْن ُتِرَك َلْم تَُناَظُروا، َوَالمََّو َالمََّو ِفي َاْلِجَياِد ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكمْ اَل ُتَخمُّ 
 (.3)))  ِفي َسِبيل َالمَّوِ 

كذلؾ  ,كؿ زماف كمكافللثبكت ذلؾ الحكـ كبقائو  الت ككيد المفظي عمى بنية الخطاب سيطر   
لمتحذير مف عقكبتو في إذالؿ اليتيـ كقيره,  مرتيف؛ )ا( ر لفظ الجبللةكر  ك , لزيادة تنبيو المتمقي

لتنبيو  ىماؿ ىذه الشريحة الضعيفة؛ا  ياكف بو, ك كعدـ االعتناء بو, كلخطكرة األمر عند الت  
 عمى مدل اىتماـ كيديدؿ  الت ك فيغبفى اليتيـ, كيضيع حقو في المجتمع, ال أٍف  عمىالمخاطىب 

ـ  ركيز عمى رعايتيـ, ثي كالحفاظ عمى كرامتيـ, كالت   ,باأليتاـ, كضماف حقكقيـ () اإلماـ
كالتأكيد عمى  ,كالعمؿ بو ,مسؾ بتعاليـ القرآف الكريـت  الغيب كااللتزاـ بحسف الجكار, ك ر أكيد كالت  الت  

تي تؤدم االلتزاـ بمكجب ىذه األعماؿ ال  لتأكيد االصبلة كالحج كالجياد, فقد كرر لفظ الجبللة 
 0 إلى سبلمة المجتمع كاستقراره

, كىي تحتؿ المرتبة األكلى في صدارة الكصية حظيتشريحة األيتاـ  التأكيد عمىنبلحظ أف  ك    
ىذا المجتمع نسيج االجتماعي, كتماسكو مف االنفكاؾ, في ظؿ الحفاظ عمى م؛ كذلؾ لفييا

, كال ييجر القرآف كالمساجد كبيت عتدل عمى جارو , كال يي فيو اليتيـ يضيعى يمكف أٍف  بل, فالمتكاتؼ
                                                             

 0 84, 83:سبلـإلمقكمات الحياة االجتماعية في ا((1
  0 78 :اآلية, مف سكرة الحج ( (2
  0 453-3/452 :نيج الببلغة((3
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 واله عليه اهلل صلى) كـر محمدأل(, كقد كرد في كصايا النبي اأىؿ بيت نبيو)كال يفارؽ الحراـ, ا 

كىاًفؿي اٍليىًتيـً فً تكافؿ اليتيـ بقكلو: ))عمى تأكيد ال (وسلن ٍسطىى  يأىنىا كى ن ًة ىىكىذىا, كىأىشىارى ًبالس ب ابىًة كىاٍلكي اٍلجى
ا شىٍيئنا فىر جى بىٍينىييمى  ,المجرميف يدمأفي  تركوكعدـ  ,اليتيـ مف الضياع كاالنحراؼفحفظ  ,(1)((كى

 . , كتحقيؽ العدالة االجتماعية فيوالمجتمعفيؤدم إلى تماسؾ نسيج 

 أسموب النفي:  -1
نكار, يستخدـ لدفع ما ) :النفي أسمكبه     ) لغكم تحدده مناسبات القكؿ, كىك أسمكب نقض كا 

يتردد في ذىف المخاطب, فينبغي إرساؿ النفي مطابقان لما يبلحظو المتكمـ مف أحاسيس ساكرت 
كأدكات النفي عند , (2))) إلزالة ذلؾ بأسمكب النفي ذىف المخاطب خطأ مما اقتضاه أٍف يسعى؛

ـٍ  -إٍف  -مىا  -لىٍيسى  -التى  -الى  :كىي ,العرب ثماف  .(3)لىفٍ  –لىم ا  -لى

 السمـ , عف طريؽ أسمكب النفي, كما يأتي:داللة الركائز التي يستند إلييا  عندسنقؼ 

كبيرة آثار  اميفأىمية الصداقة في المجتمع,  (اإلماـ)كمف مقكمات السمـ التي أكد عمييا    
لمصديؽ المخمص,  صفات محددة مقياسان  () كضع, لذا حياة الفرد في الداريفسبلمة في 
ِديُق َصِديقًا َحتَّى َيْحَفَظ َأَخاُه ِفي َثاَلٍث: ِفي َنْكَبِتِو، َوَغْيَبِتِو، َوَوَفاِتوِ بقكلو:  (.4)((0))اَل َيُكوُن َالصَّ

عندما تتحٌقؽ ثبلثة أمكر في الصديؽ, كىي: حفظو  الصداقة إال  تككف أٍف  (نفي اإلماـ )   
 .كاصؿ معيـكالتٌ  بعد كفاتو, كحفظ أسرتوعميو رحـ تٌ الكالٌدفاع عنو بظير الغيب, ك  ,في أزماتو

خكة الصادقة في الديف, العبلقة النبيمة التي تربط األك الصداقة الرابطة اإلنسانية المقدسة,  كتعد  
ديؽ مف أفٍ لالمجتمع, كالبد كالنظراء في الخمؽ ضمف أفراد  الكفاء كاإلخبلص بيتصؼ  مص 

ديؽ لصديقو كمراعاتو, كتقديـ يد العكف لو, كدعمو في كؿ األزمات , كىذه ىي صفات الص 
 . كالت راحـ ,كالت كاتؼ ,الحقيقي, الذم ينعـ المجتمع في ظمو بالس بلـ

( أسس الس بلـ كاألماف لممسمميف, فبنى ليـ طريقان كاضحان حتى لف اإلماـ ) كضع كما    
 يضمكا أبدان, كذلؾ عند التمسؾ بيدم اىؿ البيت)عمييـ الس بلـ(, كيقتدكف بسيرتيـ, بقكلو: 

                                                             
 0 1/542كالتفسير الحديث: ,129/ 1:في غرر األخبار نكارألمشكاة اك  ,6/178البخارم:صحيح ( (1
 0 246 :في النحك العربي نقد كتكجيو(2)
 0 1/203:الببلغة العربية اسسيا كعمكميا كفنكنيا ينظر:(3)
 0 4/530:نيج الببلغة (4)
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َوَلْن  ،َفَمْن ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ُىدىً  ،َواتَِّبُعوا أََثَرُىمْ  ،َنِبيُّْكْم َفاْلَزُموا َسْمَتُيمْ  اْنُظُروا َأْىَل َبْيتِ  ))
نْ  ،َفاْلُبُدوا َلَبُدوا َفِإنْ  ،ىً ُيِعيُدوُكْم ِفي َردَ  ُروا َوالَ  ،َفَتِضمُّوا َتْسِبُقوُىمْ  َوالَ  ،َفاْنَيُضوا َنَيُضوا َواِ   َتَتَأخَّ

(1)((َفَتْيِمُكوا َعْنُيمْ 
0 

تفيد نفي الحاضر المقيد إلى المستقبؿ, ىي ك  ,(2)النافية حديثو بػ) لف( () أك دى اإلماـ   
شدد تككيده بيا ألىمية األمر كخطكرتو, كما يتعمؽ كتحدث تغيران في الداللة الزمنية الفعمية, ك 

بسبلمة الفرد كالمجتمع, كأمف الببلد, فجاء النفي ىنا لتشكيؽ المتمقي, كتنبييو لعظمة اىؿ 
فيـ سبؿ السبلـ تعاليميـ, كاالقتداء بسيرتيـ, البيت)عمييـ السبلـ(, كالتمسؾ بيدييـ, كاألخذ ب

يضؿى المرء عف الحؽ, كلف يخرجى عف طريؽ اليداية, كذلؾ أف  كاألماف كالنجاة, فالتمسؾ بيـ ال
ؤدم إلى كؿ كسائؿ الراحة كاالطمئناف النفسي, كنشر السبلـ, كاالبتعاد يااللتزاـ بحسف سيرتيـ 

كاىمو, كاالبتعاد عف الباطؿ كاتباعو, كقد كضحت  عف مكاقع الفتف كالشبيات, كمعرفة الحؽ
 عليه اهلل صلى) السنة المطيرة أن يـ عدؿي القرآف الكريـ, فبلبد مف الت مسؾ بيـ,  كما قاؿ النبي األعظـ

 , بيتي أىؿ كعترتي ا كتاب أبدا تضمكا لف بو تمسكتـ إفٍ  ما فيكـ مخمؼ إني: ))(وسلن واله
ن    0 (3)((الحكض عمي يردا حتى يفترقا لف يماكا 
ايتضح م     طمبية في نيج الببلغة الغير  نشائيػةاإلخبريػة ك البيف تكزيع الجمؿ  ف  إ, سبؽ م 

مف تمؾ  تمكيػف أسمكب الخطاب, ك كدالالتوأساليب الس بلـ االجتماعي في الكشػؼ عف ت أسيم
إلى تنبيو ذىف المتمقي حكؿ تمؾ اف الد اللي يؤديضافر ـ كالت  ؤ التبلف ذلؾ ف ف  عفضبلن األدكات, 

   .األنفػس اتتكؽ إليياألساليب؛ إليصاؿ الفكرة إلى المتمقي بصكرة 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 0 1/165: نيج الببلغة(1)

  0 407المفصؿ في صنعة اإلعراب:  ظ:((2
 0229/ 2ككشؼ المشكؿ مف حديث الصحيحيف:  ,176/ 1, المفيد :رشادإلا ((3



  

 )الفصل الثالث(

 مالّسم لةالمكون الّنصي في دال                  

 كأنكاع اإلحالة ؾ الٌنحكمبٍ الس   :  كؿأللمبحث اا              

 0كأنكاعو لثاني : الكصؿ أك)العطؼ(االمبحث 

 0 أثر الحذؼ في الت ماسؾ النصي المبحث الثالث :    
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 مالّسم اللةفي د يصالنَّ المكون  الفصل الثالث:             
        :تكطئة 

إف  لنحػك الجممػة ىػػدفان, كلنحػك الػػن ص ىػدفان آخػػر, فػبل يمكػف فصػػميما عػف اآلخػػر, إٍذ يمجػأ نحػػاة 
ػػػياؽ,  يحتػػاج كػػػؿ منيمػػػا ك الػػن ص إلػػػى تجزئػػة الجممػػػة , كنحػػاة الجممػػػة يقكمػػكف بتحميميػػػا بمراعػػاة الس 

اسػة عمػـ المغػة نظرية الن ظـ تيعػد  مػف أكلػى النظريػات التػي تشػٌكؿ الجػذكر األكلػى فػي در , ك (1)لآلخر
, كجعػػؿ  ًمػػـً بعضػػيا بػػبعضو الن صػػي, كىػػي الحجػػر األسػػاس لكضػػع الد راسػػة الن صػػي ة, فػػػ: ))تعميػػؽ الكى

تسػتخدـ  Textكأشػار ىاليػدام, كرقيػة حسػف: )) إلػى أف  كممػة نػص  (2)بعضيا بسبب مف بعػض((
في عمـ المغكيات لتشير إلى أم فقرة مكتكبة أك منطكقة ميما كػاف طكليػا, شػريطة أف تكػكف كحػدة 

   .(3)((0كاضحان ىذا التركيز عمى أف الن ص يتضمف المكتكب كالمنطكؽ كيظير متكاممة
)) عبلقة  و:ن  أ ؛صً تي تدرس عبلقة الجممة بالن  اللية ال  راسات الد  مف الد   ص أن وي كاحده عرؼ الن  ك   

الذم يتجاكز معنى الجممة المفردة إلى بحث العبلقات  ,(Text semantics)الجممة بالنص 
بيف الجمؿ التي تشكؿ الٌنص كالمعاني النصية التي تتحقؽ مف ترابطيا في سياؽ لغكم متصؿ, 

  0 (4)لتي تتجاكز داللة الجمؿ المفردة في ضكء نص ممتد(( االلية بلت الدٌ فيبحث الصٌ 
مف الدكتكر سعيد مصمكح ؿ  ك ونقم ما لو ةصي, كالشاممعريفات الجامعة لعمـ المغة الن  كمف الت     

ـ ؛ ان تكاصمي ان حدثيعد  و ن  أبجانج كلجراند, كالفبك كالدكتكر بحيرم عف ركبرت دم  ان نص لككنو يم
 :(5), ىي المعايير سبعة معايير مجتمعة, كيكٌؿ عنو عند تخمؼ كاحد مف تمؾفيو تتكفرى 

 كييتـ بالكسائؿ الخطاب المشكمة لنص أك جزاءأذلؾ التماسؾ بيف  :الٌسبؾ أك الٌربط الٌنحكم-1
  0( 6)المغكية الشكمية

                                                             
 68ص اتجاه جديد في الدرس النحكم : نحك الن   ينظر:( (1
 0 4 :عجازاإلدالئؿ  (2)
الباحثيف كترجمو بعض  "االتساؽ في االنجميزية" :نمال عن كتاب0 22 :نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي (3)

  Halliday .M .A. K  and Rouquaya Hassan, Cohesion in English,P.1"التماسؾ في االنجميزية" 

 0 66:ص"دراسة الركابط النصية في ضكء عمـ المغة النصي"تحميؿ الن  (4)
 , كالنص34 -33 /1:(المكية السكر عمى تطبيقية دراسة )كالتطبيؽ النظرية بيفنص ال المغة عمـ ينظر:(5)

  94-93:فييفيجر ديتر مف, ىاينو فكلفجانج النصي, المغة عمـ إلى مدخؿ ,ما بعدىاك  103:اإلجراءك  كالخطاب
 0 5:النص انسجاـ إلى مدخؿ النص لسانيات: ينظر (6)
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:))ييتـ بكيفية ارتباط مفاىيـ, مثؿ فاعؿ كحدث كحالة كصفة  الحبؾ أك الٌتماسؾ الٌداللي-2
 0 (1) ((الخ, مف أجؿ أيجاد معنى كمي لمنص

 يقصد بو ىدؼ النص المراد منو.: القصد-3
 يتعمؽ بمكقؼ المتمقي مف قبكؿ النص كاستحسانو. كىذا القبكؿ أك المقبكلية:-4
 يقصد بو تكقع المعمكمات الكاردة فيو أك عدمو. االخبارية أك اإلعبلمية:-5
 ما يتعمؽ بمناسبة الٌنص لممكقؼ. اكيقصد بي المقامية:-6
 0(2)نصكص مع نصكص بكيفيات مختمفة يقصد بو تعالؽ التناص:-7
 بؾ النحكم(,مف مظاىره )السٌ مظير  كىي ,ةمجمكعة مف الجمؿ المتكالي  بأنو كدراسة الٌنص    
ص نفسو, أك تمؾ تتصؿ بالن  ىي الثبلثة,  ابأقسامي كصالن ص اقكـ عمييتأىـ المعايير التي ك 

 النحك عمى كالثقافي, ىذه المعايير ياؽ المادمٌ أك ما يتصؿ بالس  , صالتي تتصؿ بمنتج الن  
 0 (3)اآلتي

 
 
 
   
 
 
 
 
  التناصية             المقامية  اإلعالمية  المقبولية     القصدية     الحبك  االلتحامالسبك         
   
  

                                                             

 0  5:النص انسجاـ إلى مدخؿ النص لسانيات: ينظر (1)
  0 121:تحميؿ الخطاب الشعرم ) استراتيجية التناص( ينظر:(2)
 نحك ,146 :ص كالمفاىيـ كاالتجاىاتكعمـ لغة الن  ,  105, 103,104:جراءإلالنص كالخطاب كا ينظر:(3)

 0 75:النحكم الدرس في جديد اتجاه النص

 النّص رمعايي

 الماديّ  بالسياق يّتصل ما
 بمستعمل يّتصل ما بالنّص  المحيط والثقافيّ 

 منتًجاأومتمقًيا النّص:
 ذاتو بالنّص  يّتصل ما

 ذاتو
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 بؾ كااللتحاـ(,ىما:)الس   ص,ىناؾ معياراف ليما صمة كثيقة بالن   كمف ىذه المعايير الس بعة,    
في  الت فكير بعة دكفالمعايير الس  تمؾ مف  معيارو  كليما عبلقة ببحثنا ىذا, كال يمكف فيـ أمٌ 

  .(1) العكامؿ األربعة جميعان, كىي: )المغة, العقؿ, المجتمع, اإلجراء(
كاقساميا,  كىي اإلحالة العمميات التكاصمية في الٌسبؾ الٌنحكم,بياف الفصؿ ذا ىفي  سندرس    

 كآثارىـ في الت ماسؾ النصي ضمف داللة السمـ لممتمقي؛ ,كالحذؼ ,كالشرطكالربط,  ,كالكصؿ
حدكد  اىيتجاكز ل, , إٍذ ترتبط الن صكص بعضيا ببعضالليةراسة الد  الد   بياففي ا نريد م  ملقربو 
 كىي : الجممة

 

                                                             
 0 106:اإلجراءك  كالخطاب النصينظر:  ((1
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 وأنواع اإلحالة  ك الّنحويبْ السَّ   المبحث األول:             

كسكبيا في  ,كيقصد بيا عممية إذابة الذىب كالفضة مف )سبؾ(,ؾ في المغة بٍ أخذت كممة الس     
كذلؾ لقكة تماسؾ أجزاء المعادف بعضيا  ,(1)ى سبيكةتسمٌ  ـ  قالب, فتككف متماسكة متبلصقة, ثى 

مع بعض, فتصبح كتمة كاحدة متماسكة؛ لذلؾ انتقؿ تشبيو الس بؾ المادم مف سبؾ المعادف 
 كقكة تماسكو.كتماسكو كصبلبتو إلى سبؾ الكبلـ, 

ػا فػػي االصػػطبلح فتعنػػي كممػة الس ػػبؾ:  المشػػٌكمة األجػػزاء بػػيف الشػػديد التماسػؾ ذلػػؾ(( أم 
لجػزء  المكٌكنػة العناصػر يفبػ تصػؿ التػي )الشػكمٌية( المغكٌيػة بالكسػائؿ فيػو مػا, كييػتـ خطػاب/لػنٌص 
أك األدكات ككػذلؾ تعنػي كممػة السػبؾ أيضػان تمػؾ: ))العبلقػات . (2)))برمتػو لخطػاب خطػاب, أك مف

الشكمية كالداللية التي تسيـ في الر بط بيف عناصر الػن ص الداخميػة , كبػيف الػن ص كالبيئػة المحيطػة 
 0 (3) مف ناحية أخرل, كمف بيف ىذه األدكات المرجعية((

 التي دكاتتمؾ األ أىـ  كمف, صيالن لمسبؾ المحققة األدكات حكؿالباحثيف  آراء تعددتك    
 0 (4)ىيالتماسؾ  تحقؽ
 0 اإلحالة -1
 0االستبداؿ  -2
 الحذؼ  -3
 0الكصؿ  -4
 0االتساؽ المعجمي  -5

 : (5) لنا اقساـ السبؾيبيف  المخطط اآلتيىذا كساطة ب
 
 

                                                             
 0 5/317 :(سبؾ)مادة  ,العيف ينظر: (1)

  0 5 :الخطاب انسجاـ إلى مدخؿ النص لسانيات ((2
 0 1/96(:المكية السكر عمى تطبيقية ) دراسةالمغة النص بيف النظرية كالتطبيؽعمـ  ((3
 0  1/118 :المرجع نفسو ينظر:( (4
كنحك الٌنص اتجاه جديد  ,103:جراءإلالنص كالخطاب كا, ك 110عمـ لغة  النص النظرية كالتطبيؽ,:  ينظر: (5)

  116/  1:(المكية السكر عمى تطبيقية ) دراسةكالتطبيؽعمـ المغة النص بيف النظرية ك  ,105:في الدرس النحكم
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      الحذؼ        االستبداؿ            أك الربط الكصؿ   اإلحالة           
 المكصكلة    اإلشارة  الضمائر 

 
 خارجية إحالة        داخمية إحالة

  0 واقساميا اإلحالةمفيوم    
الد اللية, كقد كابطر  ال كمف أىـ الن صي, ماسؾالت  عكامؿ  مفتعد اإلحالة عامبلن أساسان      

حكيكف القدامى اإلحالة, كتكم مكا عف الضمير, كعف قرينة الر تبة في فيـ المتقد ـ أك الن   درسى  
: ))باب ماال يعمؿ في المعركؼ إال في صكرىا ضمف أبكاب كتابوإلى المتأخر, كأشار سيبكيو 

و المثؿعكدة الضمير في  إلىالر ضي ىناؾ إشارات كاضحة عند ك  ,(1)مضمران(( )ضرب غبلمى
 ,د مف ميتقد ـ يرجع إليو ىذا الضمير تقد ما لفظي ان, أك معنكي ان كىك راجعه إلى زيدبال فيقكؿ:  زيده(

ف يالقدماء سباقالعرب ثنا العربي, ككاف اعمى كجكد اإلحالة في تر  ما يدؿ  كىذا  ,(2) متأخر لفظان 
   . ذلؾفي 

طابؽ بيف كجكب الت  تعني  إلى أن يا الينز أشارمفيكـ اإلحالة عند المحدثيف فقد بالنسبة لا كأم     
فاألسماء  ىي عبلقة إحالة: ))العبلقة القائمة بيف األسماء كالمسمياتكىي: االسـ كالمسمى, 

  : (4)ما نقكلواآلتي يبٌيف المخطط ك  0(3) ((تحيؿ إلى المسميات

                                                             
  0 2/175الكتاب: ((1
  . 114/  2 :شرح الرضي لكافية بف الحاجب (2)

 0 36:   يكؿ 0ب, براكف, ج 0,ج تحميؿ الخطاب ( (3
كلسانيات النص  ,41/ 2(:المكية السكر عمى تطبيقية )دراسة بيف النظرية كالتطبيؽ  عمـ المغة النص ينظر: (4)

 0 118-117:نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكمك , 17:لى انسجاـ النصإمدخؿ 

بن الس  

 النحوي 

الس بن 

 المعجمً 

 لسام السبنأ
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 أقسام اإلحالة                                
 
 إحالة خارجية في النص والمغة          إحالة داخمية في النص والمغة     

 المقامية()النصية   )النصية مقالية (                                  
 0إحالة بعدية           إحالة قبمية   

 :  ىما، المغكيكف إلى  نكعيف مف  اإلحالة في المغة أشارك     
كعناصر , ىى التي تختص بالنصكص المدركسةك : )مقالية نصية( اإلحالة الداخمية -أكالن  

 .(1) تحيؿ إلى عناصر مكجكدة داخؿ الٌنص, كاإلحالة ىنا تككف لغكية  اإلشارة
حالة المقامية تساىـ في خمؽ إل))ا: صتشير إلى خارج الن  ك )المقامية(:  اإلحالة الخارجية-ان ثاني 

  .(2)تربط المغة بسياؽ المقاـ(( ياألن   النص؛
 : (3)قد قٌسمت الضمائر في المغة العربية عمى ثبلثة أقساـ, كىيكعميو ف      
 . ضمائر الشخص -1
 .ضمائر اإلشارة  -2
 المكصكلة. الضمائر -3
؛ كذلؾ لما ليا مف أثر كبير في تماسؾ الٌنص, ككثرة ىنااإلحاالت بالضمائر  عمى سنقؼك    

 :كىي  داللة السمـ, في ( ) وكركدىا في كبلم
  اإلحالة بالضمائر الشخصية.-1 
كرار في الكبلـ, تٌػساؽ النصكص, فيي تغني عف التٌ ااإلحالة بالضمائر مف أكثر كسائؿ  تعد     
شرطان أساسيان لداللتيا عمى معيف,  بكصفياالضمائر جميعنا مفتقرة إلى القرائف, كىذه القرينة ك 

فضمير المتكمـ كالمخاطب كاإلشارة قرينتيا الحضكر, كأٌما الضمير الغائب فقرينتو المرجع 
 (.4)معا بيما  أك ,المتقدـ, أٌما بالمفظ أك بالرتبة

                                                             
 0 102-101:دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ينظر: (1)
  0 17لى انسجاـ النص:إلسانيات النص مدخؿ  (2)
 0 110 :المغة العربية معناىا كمبناىا ينظر: (3)
 0 110 :المرجع نفسو ينظر:(4)
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, (1)كالخطاب كالغياب التكمـ ضمائر كىي الضمائر الكجكدية(, ( ميت الضمائر حديثان باسـكس   
ىـ, ك نحف, ك أنت, ك مثؿ: أنا,  الضمائر الكجكدي ة قسميف ىما: عمى الضمائر تمحيف قس   في
 ,(2)مثؿ كتابي, كتابؾ, كتابيـ, , كتابنا  المتصمة: الضمائر أك, الممكية ىف, كالضمائرك  ىك,ك 
كالجمؿ المتتالية, كالعبارات  عف الكممات يا نائبةه ن  أل ؛صيٌ الن   ؾً بٍ أدكات الس   ىـأ ىذه الضمائر مفك 
 ةالبعدي   أك ,ةة القبمي  المقالي   أك ,ةالمقامي   ص  الن   أجزاءربط بيف تككنيا  إلىتتعدل كظيفتيا ك 

كالجمؿ متناثرة ال رابط يربطيا, في حيف يقكـ  ,داللة الكبلـ تككف غامضة أحيانان , ك (3)أيضان 
لتمثؿ تمؾ الضمائر الجسر الذم ليربط بينيا,  ؛جمع شتات ما تناثر مف جمؿبتكضيح ك الضمير 

  .(4), كمف ىنا فقد جعؿ الباحثكف اإلحالة رابطان دالليان ايكصؿ بيف العبارات المتناثرة كربطيا مع

 :منيا,  الس مـفي بياف مقاصد () وفي كبلم الضمائرركابط  كمف     
 آثار ليا يدؿ  عمى أف  الرفقةى الصالحةكىذا أىمية الجميس الصالح,  (تحدث اإلماـ )ما      

رضكاف ا عميو( كيفية )لمالؾ األشتر()اإلماـ أكصى كعميو فقد ,كبيرة عمى شخصية الفرد
َالنَّاِس، َفِإنَّ  ))َوْلَيُكْن َأْبَعُد َرِعيَِّتَك ِمْنَك، َوَأْشَنَأُىْم ِعْنَدَك، َأْطَمُبُيْم ِلَمَعائبِ  اختيار الجميس, بقكلو:

ا َغاَب َعْنَك ِمْنَيا، َفِإنََّما َعَمْيَك  َتْطِييُر ِفي َالنَّاِس ُعُيوبًا َاْلَواِلي َأَحقُّ َمْن َسَتَرَىا، َفاَل َتْكِشَفنَّ َعمَّ
َيْسُتِر َالمَُّو ِمْنَك َما  َفاْسُتِر َاْلَعْوَرَة َما ِاْسَتَطْعَت،، َما َظَيَر َلَك، َوَالمَُّو َيْحُكُم َعَمى َما َغاَب َعْنكَ 

َوِاْقَطْع َعْنَك َسَبَب ُكلّْ ِوْتٍر، َوَتَغاَب َعْن ، ُتِحبُّ َسْتَرُه من رعيَِّتَك، َأْطِمْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلّْ ِحْقد
، وَ  ْن َتَشبََّو ِبالنَّاِصِحيَن. ُكلّْ َما اَل َيضُح َلَك، َواَل َتْعَجَمنَّ ِإَلى َتْصِديِق َساٍع َفِإنَّ َالسَّاِعَي َغاشّّ اِ 

ِن َواَل ُتْدِخَمنَّ ِفي َمُشوَرِتَك َبِخياًل َيْعِدُل ِبَك َعِن َاْلَفْضِل، َوَيِعُدَك َاْلَفْقَر، َواَل َجَبانًا ُيْضِعُفَك عَ 
َن، َوَاْلِحْرَص َغَراِئُز َشتَّى، َيْجَمُعَيا َاأْلُُموِر، َواَل َحِريصًا ُيَزيُّْن َلَك َالشََّرَه ِباْلَجْوِر، َفِإنَّ َاْلُبْخَل َوَاْلُجبْ 

 .(5)ُسوُء َالظَّنّْ ِبالمَِّو((
ص, ىي شخصية مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو(, ز حكليا الن  تي يرتك  البؤرة األساسية ال   إف     

شخصية  ألف   ؛عنصر إشارم خارجي, كالضمائر المحيمة عمييا أكثر حضكران مف غيرىافيي 
                                                             

 0 1/72:دراسة تطبيقية عمى السكر المكية النظرية كالتطبيؽ بيف مغة النصالعمـ  ينظر:(1)
  0 18 :لسانيات النص مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ينظر: (2)
 0 137/ 1: دراسة تطبيقية عمى السكر المكية بيف النظرية كالتطبيؽ مغة النصالعمـ  ينظر:( 3)
 . 164/ 1:  نفسوينظر: المرجع ( 4)
 0 461, 4/460:نيج الببلغة (5)
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المقامية اإلحالة ىي كىذه يقتدم بيا الناس, التي ألسكة الحسنة ىي ا)رضكاف ا عميو(, مالؾ 
)رضكاف ا عميو(, ككاف لضمير  ضمائر عدة تحيؿ إلى مالؾكيفصح النص بص(, )خارج الن  
في كيفية ستر عيكب لو ألف  الخطاب مكجو  ص؛حضكر كاسع في الن   )الكاؼ( المخاطب

ن   نحصر بمكافحة العيكب الظاىرة؛يأف  أثر المخاطب ال عمى أكيد كالت  , اسالن   البد مف ما كا 
ابتعاد المخاطب عف الذيف يكشفكف عيكب اآلخريف, كفضحيـ أمامو, فاالبتعاد عف التجسس, 

كاالختبلؼ بيف  ,يتسببكف في إرباؾ األمف, كسبلمة المجتمع, كيخمقكف أجكاء الفرقة ىـفيؤالء 
  0المجتمعكحدة إلى تمزيؽ ذلؾ  يؤدمف, بينيـثقة الًف بينيـ, كعدـ الناس, كسكء الظ  

  :تي كردت حالية ال  عناصر اإلالإحصاء تمؾ الضمائر, كبياف أدناه يشير إلى المخطط ك  
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دى لقد     ميركالض   كاؼ( لممخاطب,الكىك) ,مائر المتصمةعشر ضميران مف الض   ستةكىرى

 )  اىتماـعمى الخطاب  لضمائر المكٌثؼ ىذا الحضكرأف  يدؿ  ك مرات,  يثمانالمستتر)أٍنتى
مف يره األسس الصحيحة الختيار الصمحاء بجانبو, كتحذ إلىكتنبييو  ,ب( بالمخاطى اإلماـ)
 الجميس السيء, فتكرار ىذه الضمائر المحيمة إلى مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو(, مساكئ

نشر  عمىفي ترسيخ سبؿ السبلـ عند األخذ بتمؾ النصائح كاإلرشاد يتجمى بحضكره الفعاؿ 
تي تصب في مصمحة الفرد كالمجتمع أكالن, (الٌ كاألخذ بتعاليـ اإلماـ), الرسالة الٌتربكية

ىي , تمٌركز حكليا األحداثتكلتكطيد العبلقة بيف الكالي كرعيتو ثانيان, فالٌشخصية الرئيسة اٌلتي 

 نوع اإلحالة العنصر المحيل اإلحالة ليوإمحال ال
 مقامية الضميرالمتصؿ)الكاؼ(المخاطب عندؾ ,منؾ ,رعيتؾ  األشتر مالؾ

  يةخارج
 = الضمير المستتر)انت(المخاطب فىبلى تٍكًشفىف   
 = المتصؿ)الكاؼ(المخاطب الضمير عنؾ, لؾ, عميؾ, عنؾ  
 = الضمير المستتر)انت(المخاطب فأستر 
 = المتصؿ)التاء ( المخاطب الضمير استطعت 
ًتؾى  , منؾ   = المتصؿ)الكاؼ(المخاطب الضمير ًبؾى  , مىشيكرى
مىف   , تحب   = الضمير المستتر)انت( المخاطب تيٍدًخمىف    تٍعجى
ييٍضًعفيؾ  يىًعديؾى , كعندؾ 

 لىؾى 
 = الضمير المتصؿ)الكاؼ(المخاطب

 = الضمير المستتر)انت(المخاطب كتغاب, أطهمٍؽ, أقطٍع  
 = الضمير المتصؿ)الكاؼ(المخاطب عنؾ, لؾ 

, أىٍطمىبيييـٍ  الرعية ـٍ  نصٌية قبمية المتصؿ )ىـ( الغائبالضمير  كىأىٍشنىأىىي
 = الضمير المتصؿ )الياء(لمغائب سىتىرىىىا, ًمٍنيىا  العيكب
 = الضمير المتصؿ )الياء( لمغائب تىشىب وى  الساعي
 = الضمير المستتر )ىك( لمغائب يىٍعًدؿي يىًعديؾى  البىًخيؿ
 = المستتر )ىك( لمغائب الضمير ييزىي في  لحرص
جباف  بخيؿ

 حريص
 = الضمير المتصؿ )الياء( لمغائب يجمعيا
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كذلؾ لتقديـ الٌنصح إليو, كرسـ الثكابت كالنقاط , شخصية مالؾ األشتر)رضكاف ا عميو(
مف الكاشي  الت قىٌرًب (مف اإلماـ) رحذ  كما  .الحختيار الجميس الصٌ ال التي تككف أساسان يمة مال

ـ  يػأتي التٌ  مابكالبخيؿ كالجباف كالحريص  عقيب ليـ مف آثار سمبية في لحظة صنع القرار, ث
لى الغاش كالبخيؿ كالجباف  لى العيكب كا  فتتغير حركة مسار الضمائر كمرجعيتيا إلى الٌرعية كا 

شرائح يجب االبتعاد بعض ( إلى نٌبو اإلماـ)كمف ىنا كالحريص بصكرة ثانكية في النص, 
عمى كحدة األمة, ككحدة المجتمع, كىـ: مف تأثير ليـ كلما , رديئةمف صفات تمتمؾ عنيا لما 

ف  ىذه الٌصفات بينيا قدر أك , البخيؿ كالجباف كالحريص, فيؤالء يجمعيـ سكء الٌظف با
ٍف كانت غرائز كطبائع مختمفة, ل  ككاف يقينو صادقان؛ ,أحسف اإلنساف الظف با كمشترؾ, كا 

 . (1) أيضان  الغنى كالفقر مقدراف الرزؽ مقدر, كأف   األجؿ مقدر, كأف   لعمـ أف  
ؿ كيتشتي تريد اللة ال  مائر تكزعت بصكرة منتظمة, كميندسة بأسمكب دقيؽ بحسب الد  فالض      
مائر أغنت عف إعادة المحاؿ الكاضح أف  الض  , كالغرض الذم جاءت ألجمو, كمف منيا صالن  

كذىب ركنؽ األسمكب  ,لك تكرر القكؿ بتكرار المفظ بعينو لفقد الن ص جماليتو كأبداعو  وألن   إليو؛
فٍ  (,رضكاف ا عميو)يكجو كبلمو إلى مالؾ األشترىنا ( ) فاإلماـ ,كراربكثرة الت    فكا كا 

إلى  ىنا فتكرار ضمير المخاطب يجعؿ الكبلـ مكجيان مف ك  المراد كؿ مف يصؿ إليو الخطاب.
 . كافة في العصكر  متمؽو  كؿ  
ياكف حفظ األمانة كصكنيا, كعدـ الت  أىمية  يكضح فيو (مير المؤمنيف)كمف كتاب أل    

نَّ  ))األشعث بف قيس عاممو في أذربيجاف, بقكلو:  عاممو ىإلبو  ()ربيا, كىذا ما أشا َواِ 
َلْيَس َلَك ِبُطْعَمٍة، َوَلِكنَُّو ِفي ُعُنِقَك َأَماَنٌة، َوَأْنَت ُمْسَتْرًعى ِلَمْن َفْوَقَك َلْيَس َلَك َأْن َتْفَتاَت َعَمَمَك 

، َوَأْنَت ِمْن ُخزَّ  َحتَّى  اِنوِ ِفي َرِعيٍَّة، َواَل ُتَخاِطَر ِإالَّ ِبَوِثيَقٍة، َوِفي َيَدْيَك َماٌل ِمْن َماِل َالمَِّو َعزَّ َو َجلَّ
، َوَلَعمّْي أَ   .(2)َأُكوَن َشّر ُواَلِتَك َلَك، وَالسَّاَلُم(( الْن ُتَسمَّْمُو ِإَليَّ

كاإلحاالت , حكلو فالحديث يدكر, ص ىك)األشعث بف قيس(نمحظ أف  البؤرة األساسية في الن      
ص )الكاؼ( كرد في الن  أف  الضمير المتصؿ  يظيرك تي تشير إليو خارجية تسند إليو, المقامية ال  

)األشعث بف  ىعمعائدان  , كتكرار الضمير )أنت( ثبلث مراتمرات يثمانبتكراره كركدان كاسعان 
كيجعميا نسيجان كاحدان  ,ليحكـى في بنية النص   ؛خارج فضاء النصمقامية كميا اإلحاالت , ك قيس(

                                                             
 0 17/41 :ابف ابي الحديد نيج الببلغة,شرح  ينظر: (1)
 0 3/394:نيج الببلغة (2)
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ب لتنبيو المخاطى  ؛كب عنوين ضميراالسـ بتكرار ال ض عفيعك التعف طريؽ عدـ تكرار االسـ, ك 
ٍف كاف مقصران في  ,عمى خطكرة االستيانة باألمانة تجاه حقكؽ الرعية, اكعدـ صكنيا, كمعاقبة مى

بلـ ىذا مف أىـ مقكمات الس   عد  يي ف(عمى أمكاؿ المسمميف, )ومدل حرص ىذا ما يكضح لناك 
قصاء كمتابعتو لمفاسديف, ,مراقبتو الشديدةف طريؽ عتو,في خبلف كمحاسبتيـ؛ ليعـ  ,آثارىـ كا 
كاالستقرار, كعدـ أنتشار الفقر؛ لكجكد حككمة عادلة تيراعي جميع مستكيات الشعب,  ,األمف

 كتعاقبو.  كتأخذ بيد المقصر
ما ىناؾ إن   ؛ياكال متجران ل ,لممذاتو أف  كاليتو ليست مزرعةلو  مبينان ( عاممو )ليذا كبخ      

يحصي عميو جميع أعمالو, كذلؾ لمراقبتو كمحاسبتو عند  حسيب كرقيب, كىك الخميفة الذم
 .(1)خادـ كأجير فيككال يستبدى كيستغؿ الٌرعية, منو,  ظيكر الزلؿ

 ما يأتي: ص  الٌضمائر المحيمة في الن    أنكاعاآلتي في المخطط ك   
 المحال
 إليو

 نوع اإلحالة  العنصر المحيل اإلحالة

, أشعث  ,فكقؾ,لىؾى عىمىمىؾى  ,عينيًقؾى
  لؾ

 مقامية )خارج النص( المتصؿ)الكاؼ(المخاطب الضمير

اطرى    = المستتر)انت(المخاطب الضمير كىالى تيخى
 =  الضمير المنفصؿ )انت( كأىٍنتى  
, لؾ ,يىدىٍيؾى    = المتصؿ)الكاؼ(المخاطب الضمير كيالىًتؾى
 = المنفصؿ)انت(المخاطب الضمير كأىٍنتى  
وي  ,خيز اًنوً   مال ال م مى  قبمية داخمية نصية المتصؿ)الياء( الغائب الضمير تيسى

 = المتصؿ)الياء(الغائب الضمير لكنو العمل
لىعىم ي, ًإلىي    )ماإلا  مقامية)خارج المتكمـ المتصؿ)الياء( الضمير   كى

 النص(
 = لمتكمـا المستتر)انا( الضمير  أىكيكفى  

ممكية الك تنكعت الضمائر الكجكدية, , فقد اإلحالي لمضمائر الٌتكثيؼىذا المخطط يظير مف    
حالتيا عمى المحيؿ إليو, ل فاختصرت الكممات عف طريؽص, لن  في ا ؼ يتكثتكرار الضمائر, كا 
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ككف لياألكفر في الٌنٌص, كربما حظيا ئلحاالت المقامية الخارجية , ككاف لالليالمعنى الد  
  ذكر اسـ المخاطب لقربو منو.عف المتكمـ  ى ستغنكا ,بمع المخاطى  ان الخطاب مباشر 

كجمالية ترتيبيا كتنكعيا مف أىـ أدكات الس ٍبًؾ الن صٌي؛ ألن يا  صمائر في الن  أثر الض   كتعد   
ضمير محؿ كممة  كقد يحؿ   المتتالية, كالجمؿ, بصفتيا نائبة عف الكمماتكذلؾ تكتسب أىميتيا, 

لبياف مقاصد السبلـ التي كردت في , كتتعدل إلى ككنيا تربط بيف أجزاء الن ص  أحيانان أك جممة 
 0( لكاليو, كأىمية األمانة في حفظ حقكؽ الرعية خطاب اإلماـ )

 ,كالعمؿ, ماؿ ا)ثانكية, منيا العائدة عمى  تمثؿ بؤرة ص, ضمائر أيخرل في الن   ةه ثىم  ك    
األحداث رتكز عميو تالذم ألف  المحكر األساس  كفرة؛(, كىي أقؿ كعمى أمير المؤمنيف)

 أف  يعمـ  (أمير المؤمنيف )ك لعدـ حفظو األمانات,  ىك تأنيب )األشعث بف قيس(؛حكلو 
 بعدـ ادخار (فحذره اإلماـ ) تيـ,يكف أمينان عمى خزان , كلـٍ المسمميفماؿ اتخذ األشعث 

في  أمانةجعميا يك ٍف يصكف ىذه األمانة التي بيده, بؿ أ إسرافان؛يا أمكاؿ المسمميف لنفسو, كيأكم
ؼ في بيت ماؿ ر صتو, كتككف أكزاران عميو, فبل يحؽ لو الت  مقت بذميا تعأن  بعنقو, كتنبييان لو 

 .(1)المسمميف 
 : ما يأتيابقيف الس  مائر في المخططيف ض  حظ مف اإلحالة باليبلأىـ ما كىنا نبيف    
مائر المتصمة عمى خبلؼ اإلحالة بالضمائر اإلحالة بالض  كركد نسبة كبيرة مف  -1

  كىي اإليجاز كاالختصار., مائرالمنفصمة, كىذا يتناسب مع كظيفة الض  
صكص, كليا أثر كبير في الضمائر الشخصية تحتؿ المرتبة األكلى في أىٍرجاًء الن   إف   -2

 0 هكتكرار  النص تماسؾ
كذلؾ لقرب  ؛ابقةصكص الس  في الن  كما  المقامية )خارج الن ص(نمحظ كثرة كركد اإلحالة -3 

في حيف اإلحالة  و,سماحدث معو بصكرة مباشرة أغنت عف ذكر المتكمـ مف المخاطىب, كالت  
أحاؿ ك  ـ  كانت اإلحالة المقالي ة القبمي ة أكثر مف اإلحالة المقالي ة البعدي ةاخمية أقؿ كركدان, ثي الد  

  0يبعد الٌسأـ كالممؿ عف المتمقي ,مائر متنكعةإلييما بض
كضحت لنا النصكص مدل الدقة كالجماؿ في استعماؿ  راسةالد   ىذهفي  خبلصة القكؿ:    

, كربط األحداث لكضكح قصديتو ياكانسجامالنصكص  ماسؾالت   إحداث في الضمائرالمنشيء 
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 ترتيبككذلؾ تقكـ ب بينيا, التخيير أك الجمؿ أك األلفاظ بيف الجمعكتسمسيا؛ ألن يا تقكـ ب
 .المغكم االستعماؿ بتجدد المعاني ىذه, كتتجدد كانسيابيا المعاني

 اإلشارة.بأسماء اإلحالة - 2
ىذا, كىذاف, كىذه,  ))األسماء المبيمة: قكلو:في  اتسماء اإلشارة بالمبيمأسيبكيو  ذكر   

و خبر لممعركؼ المبني عمى ينتصب ألن  كىاتاف, كىؤالء, كذلؾ...كما أشبو ىذه االسماء كما 
فتقكـ  ,سماء اإلشارة أىمية في اإلحالة عف )ألػ( التعريؼكال تقؿ أ, (1)(( ةماالسماء غير المبي

استعماؿ أسماء اإلشارة مثؿ)ىذا( أك)ذلؾ( يساعد ك بربط الجممتيف مع مناسبة السياؽ ليا, 
ـ المغكيكف اإلحالة عمى نكعيف قس  ك  ,(2)المتمقي في إدراؾ الصمة بيف المشار إليو بالجممة

 :(3)ىماك الفاصؿ بيف العنصر اإلحالي كمفس رهي,  أثرباعتمادىـ 
فكاصؿ فييا اإلحالة األكلى: إحالة ذات مدل قريب, كتجرم في مستكل الجممة الكاحدة ال يكجد 

 تركيبية جممية. 
أك المتباعدة  ,في النصاإلحالة الثانية: إحالة ذات مدل بعيد, كىي تجرم بيف الجمؿ المتصمة 

 ركيبية القائمة بيف الجمؿ.الحدكد الت  تمؾ ك أ ,ىي تتجاكز الفكاصؿ كأ ,ئوفي فضا
 يةالزمان الظرفية: بحسب التصنيفيا: إم  عدة  إمكانيات ىناؾ لى أف  إ الٌنص عمماءكذىب   
االنتقاء)ىذا,  أك (,THEأك حسب الحياد) ىناؾ(,ك  ىنا, (, كىما:يةلمكاناك أ ,)غداك اآلف, : )ىماك 

سماء اإلشارة أكتقكـ , ىذا(ك )ىذه,  ىماك  كالقرب تمؾ(,ك )ذاؾ, ىما ك بحسب البعد  كىؤالء(, أك
اتساؽ تمتيف تقكـ في  ثـ   ,ابؽبالربط القبمي كالبعدم بمعنى أن يا تربط جزءان الحقان بالجزء الس  

 مـ , منيا:السٌ  التي تبيف  معالـ  اإلشارةاسماء إلى  ىنا سنشير  .(4)الٌنص
مؤسس حقكؽ اإلنساف  () اإلماـييعد  ف ,المجتمع في الٌسف ككبار األيتاـ, تكافؿ أىميةبياف  

, فبل قيمة لمغريات الحكـ, كايٌبية الس ٍمطىاف مالـ تتحقؽ بيا أىدافو النبيمة التي في العالـ أجمع
, (5)يسعد بيا الشعب,عندما يدافع عف حقكؽ اليتيـ,كيكافح الفقر كالحرماف, كينشر األمف كالرخاء
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ْن اَل  َوَذِوي))َوَتَعيَّْد َأْىَل َاْلُيْتِم  بقكلو:, كاليو (أكصى اإلماـ)ما ذلؾ ك  َالرّْقَِّة ِفي َالسّْنّْ ِممَّ
َعَمى َاْلُواَلِة َثِقيٌل، َوَاْلَحقُّ ُكمُُّو َثِقيٌل، َوَقْد ُيَخفُّْفُو َالمَُّو  َوَذِلكَ ِحيَمَة َلُو، َواَل َيْنِصُب ِلْمَمْسَأَلِة َنْفَسُو، 

 .(1)(( ُقوا ِبِصْدِق َمْوُعوِد َالمَِّو َلُيمْ َوَوثِ ، َفَصبَُّروا َأْنُفَسُيمْ ََعَمى َأْقَواٍم َطَمُبوا َاْلَعاِقَبةَ 
إحالػػة نصػػية قبميػة محيمػػة إلػػى تفيػػد القريػػب, فيػي فػػي الػنص  )ذلػػؾ(كىرىدىت اإلحالػة باسػػـ االشػارة    

(, ك  ق ػػًة ًفػػي اىلس ػػف  أفػػاد اسػػـ اإلشػػارة ىنػػا التأكيػػد عمػػى زيػػادة مػػا تقػػد ـ, كىػػك الٌتعيػػد )التعيػػد لميتػػيـ كاىلر 
طبقػػة كالعػػاجزيف عػػف العمػػؿ, بقػػانكف الضػػماف االجتمػػاعي, الكشػػمكؿ ىػػذه  ,فػػي الس ػػفلػػذكم الرقػػة 

 , كأخبػر بأن يػا شػريحة ال حيمػة ليػا لضػعفيا كالت عىي د بحمػايتيـ كرعػايتيـ, لمتأكيػد عمػى االىتمػاـ بيػـ
, كىػػذا مػػا يصػػب فػػي السػػمـ االجتمػػاعي عنػػد احتضػػاف كبػػار السػػف كرعػػايتيـ, فيسػػكد المجتمػػع مػػف 

ػػػكىػػػذا مػػػا رى  ,التػػػآلؼ كالرحمػػػة كاالبتعػػػاد عػػػف القطيعػػػة كاالحقػػػاد كافػػػؿ سػػػبلمي بالت  إلا د يفعميػػػو الػػػ زى ك 
    0أذل دكف مىف  أكمعكنتيا االستمرار في عف طريؽ  ,االجتماعي لمطبقة المحتاجة مف المجتمع

ف مع األيتاـ عيد لذكم الرقة في الس  الت   (أمير المؤمنيف) ربما يرد ىنا سؤاؿ: لماذا قرفى ك    
  كغيرىـ ؟, حيمة ليـ, كلـ يجعٍميـ مع الٌطبقات األخرل مف المساكيف, كالفقراء مٌمف ال

بحاجة إلى حناف األيتاـ ف, عاية المعنكيةإلى الر  تحتاج ىذه الٌشريحة  يككف الجكاب, أف  فقد     
 بحاجة إلى الحناف كالعناية, كتمبية حاجاتيـ كمساندتيـ؛ فً كبار الس  كذلؾ المجتمع كعطفو, ك 

 .فً ربما لتشبيو ضعؼ األطفاؿ بكىف كبار الس   ,؛ لذلؾ قرنيـ مع طبقة األىٍيتاـ يـ في كىفو ألن  
بو كاألخذ مسؾ , كالت  في كبلمو كثيران عمى أىمية القرآف الكريـ يؤكد فييا  ()لو كمف خطبة    

بأكامره, كعٌده دستكران لممسمميف ينظـ حياتيـ االجتماعية, كيحفظ حقكقيـ, كيزرع ركح األمف 
َوِاْعَمُموا َأنَّ َىَذا َاْلُقْرآَن ُىَو َالنَّاِصُح َالَِّذي  : ))بقكلوكاالطمئناف النفسي, كالتعايش السممي بينيـ, 

ُث َالَِّذي اَل َيْكِذبُ  ،َياِدي َالَِّذي اَل ُيِضلُّ وَالْ ، اَل َيُغشُّ  وَما َجاَلَس َىَذا َاْلُقْرآَن َأَحٌد ِإالَّ َقاَم  ،َوَاْلُمَحدّْ
َوِاْعَمُموا َأنَُّو َلْيَس َعَمى َأَحٍد َبْعَد   0ِزَياَدٍة ِفي ُىدى َأْو ُنْقَصاٍن ِمْن َعمى :َعْنُو ِبِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصانٍ 

وِاْسَتِعيُنوا ِبِو َعَمى  ،َفاْسَتْشُفوُه ِمْن َأْدَواِئُكمْ  ،َاْلُقْرآِن ِمْن ِغنى َواَل أِلََحٍد َقْبلَ  ،ِمْن َفاَقةٍ  آنِ َاْلُقرْ 
اَللُ  ،َفِإنَّ ِفيِو ِشَفاًء ِمْن َأْكَبِر َالدَّاءِ  ،أَلَْواِئُكمْ   0 (2)((وُىَو َاْلُكْفُر َوَالنَّْفاُق َوَاْلَغيُّ َوَالضَّ
الكريـ(, فقد أحاؿ إليو مرتيف بضمير  القرآف) ىكالمشار إليو  أف  ص حظ في ىذا الن  نبل    

فاسـ اإلشارة ىنا أحاؿ عمى ميشار إليو, كىك قريب حسي  كىي إحالة نصية , اإلشارة )ىذا(
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 ؛بو بالمخاطى معرفة ـ مف غٍ عمى الر   متناكؿ بيف أيدينا, ال يمكف االبتعاد عنو, كقريب لقمكبنا,
كجاء اسـ اإلشارة؛ لزيادة الت ككيد عند  كذلؾ لتعظيـ شأنو لممتمقي, كبيانو ثمرتو عند الت مسؾ بو,

  0اإلحالة عميو مرتيف
كما , اإلشارة ربطت جزءان مف الكبلـ بالجزء اآلخراسـ إحالة مف ىذه اإلحاالت ب إف  كؿ      

( تنبيو المتمقي عمى أىمية القرآف كمف ىنا أراد اإلماـ )ابقة. كص الس  صٍ نكضح ذلؾ في ال
حكام تصب فً سالمة أو ،من التشرٌعات ٌتضمن مجموعةفمد  ,الفرد كالمجتمعالكريـ في حياة 

طرٌك الحك وطرٌك الضالل، وضوح و ،واالنحرافات المجتمع من الفتنوحماٌة  البالد وأمنه،

إٍذ  ,البشرية جميعان  ةسعادمف , كذلؾ لما فيو ليككف دستكران عامان لممسمميف بالمواعظ؛ زاخر  فهو 
كحية مجتمع البناء ل ؛ذٍت نصائحو مف اليدايةخكأ, تعاليمو تٍ قى بٌ طي  كتطييره مف األمراض الر 

االكاصر التي تككف ىي الس بب الٌرئيس في تيديـ العبلقات االجتماعية, كتفكيؾ  الفتاكة,
                          0االستقرارإلحبلؿ  الت مسؾ بحبمو كقيمو؛ (ما دعا إليو اإلماـ) كىذا, االجتماعية

 ص  الن   ؿى عى جى سيمت في ربط الجمؿ بعضيا ببعض,كىذا ما أف  اإلحالة إ خبلصة القكؿ:  
الٌمتباعدة,  الٌنصكص أجزاء في تكاصؿالعمى , كلو القدرة داللٌيان  متماسكان, كمنسجمان, كمتحدان 

  0كحدة نصية كبرل ,لتككيف كاضحان  كربط عناصرىا بعضيا ببعض ربطان ,المتناثرةكجمع شتاتيا ,

 الموصولة. باألسماءاإلحالة -3
صي؛ كذلؾ لكجكد جممة بعدىا, كىي صمة ماسؾ الن  إحدل كسائؿ الت   ,المكصكلةاألسماء تيعد     

أسمية, أك شبو جممة, كاألسماء المكصكلة  فعمية, أك :ىذه الجممةما تككف لممكصكؿ, كعادة 
سمان تامان, كقد يقع فاعبلن, أك مفعكالن, أك مضافان إليو, أك مبتدأ, اليتـ  إلى صمة  تحتاج , مبيمة 

حرؼ مف الكممة مف حيث عدـ فيـ المعنى إال  بضـ ما بعدىا إلييا؛ البمنزلة فيي  ,(1)ان خبر أك 
 .(2) اإذا جئنا بالٌصمة بعدى الٌداللة إال   ةناقص اسماء مبنية األسماء المكصكلة  تصبحقد 
 , ىي:قامت بربط الن صكص () وكردت أسماء مكصكلة في كبلم كقد
تحقيؽ األمف كاستقراره,  ل ؛العشيرةالتمسؾ بأثر فيو  ييبي ف( )مير المؤمنيفكمف كتاب أل   
مسؾ بالعشيرة إلى التًّ  (اإلماـ )دعا لذلؾ  المجتمع,المساندة بيف أبناء ك  ,كافؿ االجتماعيكالت  
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 َالَِّذيوَأْكِرْم َعِشيَرَتَك َفِإنَُّيْم َجَناُحَك ))قكلو: ب ,كبعيدة عف معصيتو ,فيما إذا كانت في طاعة ا
 . (1)((ِبَيا َتُصوُل  لَِّتي، َوَيُدَك اَ ِإَلْيِو َتِصيرُ  َالَِّذي، َوَأْصُمَك ِبِو َتِطيرُ 

مثمت االسماء المكصكلة في النص شبكة مف أحداث مترابطة, ككنت كحدة نصية كبرل,    
ص عمى مستكل كالتي( في الن  الذم,  كانت مرجعية )الذم,ك ثبلث مرات, كذلؾ عند تكرارىا 

حالتيا , ياداخمفي الجممة  عكد تك  ألٌنيا تحيؿ إلى المشار إليو داخؿ الٌنص ؛بعدية نصية حسيةكا 
 الفرد العشيرة في حفظ أثر )الجناح, كاالصؿ, كاليد( كىذه الكممات كناية عف  إلىمرجعيتيا 
في حفظ األمف  الكبيرالعشيرة  رالكضكح أث كجاء الربط بتكرار اسـ المكصكؿ, كحمايتو

جاء الٌنٌص ك , بياعمى الٌتمسؾ بيا, كعدـ الٌتياكف , كحثو كلتشكيؽ المتمقيالببلد,  في كاالستقرار
يا , فة الد اللةممبي ,غامضة المعنى مكصكلةبضمائر   يابطر بحاجة إلى  ان جعميا دائميغمكضي

ربط الجمؿ بأسماء فح المعنى المراد منيا, يغمكضيا, كتكض يؿيز يأتي بعدىا ل, فبعنصرو آخر
 في حماية الفرد في ظميا.  تياأىميك ب, ظيار مزاياىا لممخاطى  المكصكلة؛ لسيكلة الٌتعبير ب

 اآلتي: بالمخطط كقكة تماسكيا في النص سـ المكصكؿ الاحاالت باإليمكف تكضيح      
 
 
 
 
 
 
 
 

كاختصاره مف تكرار  ,عمى تماسؾ النص قدرة االسـ المكصكؿضح في ىذا المخطط يت    
تعظيـ أثر العشيرة في  , كىكسيكلة إدراؾ المعنى المراد منوعف ذلؾ  لفظة العشيرة, فضبلن 

غـ مف عمى الرٌ بصفة الجناح كاألصؿ,  اعند المتمقي كالتمسؾ بيا, فكصفي ياكتفخيم, المجتمع
نما؛ فاخر بالنسبعف التٌ اإلسبلـ نيى  أف   الفخر كالمعيار األساس الذم يستحقو المرء ىك)  كا 

كسبلمة المجتمو مف ا, كصكنياألنساب كلكف الدعكة جاءت ىنا؛ ألجؿ حفظ  تقكل ا (,

                                                             
 435-3/434:نيج الببلغة(1)

 العشيرة

يىديؾى    كؿي  َالَِّتيكى            ًبيىا تىصي

 ًإلىٍيًو تىًصيري  َالَِّذيكىأىٍصميؾى 

نىاحيؾى            ًبًو تىًطيري  لَِّذياجى
تكوين 

وحدة نصية 
  كبرى
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الفرد  تدافعباليد  ككذلؾ كصفت العشيرةالتفكؾ كاالنحبلؿ؛ بؿ البد مف كجكد تكافؿ اجتماعي, 
 0العدكعمى , كيصكؿ بيا يككف صاحب سمطة كقدرة عف طريقيا أفٍ كيتمٌكف بيا عف نفسو, 

كىي الخطكة األكلى  ,بالجانب التربكم الذاتي واىتمام مدليكضح  ()كصية لو  مفك    
 َأْحيِ  :(((, بقكلو)اإلماـ الحسف المجتبى والبنتمؾ الكصايا القيمة مف ك إلصبلح الذات, 

ْرهُ  ِبالزََّىاَدِة، َوَقوّْهِ  ِباْلَمْوِعَظِة، َوَأِمْتوُ  َقْمَبكَ  ْرهُ  بِاْلِحْكَمِة، َوَذلّْْموُ  ِباْلَيِقيِن، َوَنوّْ  ِبِذْكِر َاْلَمْوِت، َوَقرّْ
ْرهُ   َعَمْيوِ  َواأَليَّاِم، َوَأْعِرْض  المََّياِلي َوُفْحَش َتَقمُّبِ ، الدَّْىرِ  َصْوَلةَ  الدُّْنيا، َوَحذّْْرهُ  َفَجاِئعَ  ِباْلَفناِء، َوَبصّْ

ِلينَ  ِمنَ  َقْبَمكَ  َكانَ  َمنْ  َأَصابَ  ِبَما الَماِضيَن، َوَذكّْْرهُ  ْخَبارَ أَ   .(1) )) اأَلوَّ
 ,ألىميتو في صبلح الذات الٌنصكص ىك)القمب(؛ رتكزت عميوا الذم المحكر األساس إف     

لذا كجو الخطاب إلى االىتماـ بو ضمف  مسؤكؿ عف الٌتعميـ كالمكعظة؛فيك , كصبلح المجتمع
استعمؿ كالٌتقرب إلى ا تعالى, ليذا , ألجؿ الكصكؿ إلى السعادة األبدية جممة مف التكصيات؛

بيا, فكرر الضمير الغائب )الياء( الذم يحيؿ  كتقييده ابنو إلزاـ يطمب جممة مف األكامر, كىك
الحذؼ عف طريؽ  اإليجاز سمة صالن   عمى تضفيعمى القمب تسع مرات, كىي قبمية نصية, 

 .كاالتساع في المعاني كاألفكار, في المفظ 
 كاإلحالة بالضمائر الكجكدية عمى )القمب( بالمخطط اآلتي:  ,كيمكف تكضيح سمة االختصار    
 
 
 مدیب يشعر المخاطبػالغائب )الياء( العائد عمى القمب,  يرلضم فينا الحضكر المكثؼ    

اإلماـ البنو ذكرىا ( بعشر سمات إلحياء القمب, صى)أك كقد , بو (اإلماـ) اىتماـ
الشيكات  عف القمب ةماتأل المكعظة إلحياء القمب مف غفمتو, كالزىدكىي: ,(الحسف)
, لتنكير القمب الحكمة, ك أماـ االبتبلءات رهبليقيف لقكة القمب, كصكا ,المحرمة كالمذات ,المنغصة

 الم و إلى كٌميا أمكره في نفسو يمجئ أفٍ ك كتبٌصره أماـ كؿ الشبيات, كلمعرفة الحؽ مف الباطؿ, 
إلحياء القمب مف  الماضيف؛مف العبر خذ أ ـ  ثي , (2)مرىكب أك مرغكب كؿٌ  في إليو كاإلنابة تعالى,
تصب في سبلمة الفرد  ((ىذه األكامر التي أشار إلييا اإلماـ , ك فادة مف تجاربيـإلكا الغفمة,

                                                             
 0 422, 3/421نيج الببلغة: ((1
 0 5/11البحراني :ميثـ شرح نيج الببلغة , ينظر:  ((2
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 اكتكاممي اكرقيي ,آثار إيجابية نحك تطكير الذاتمف أكالن, كفي سبلمة المجتمع ثانيان, لما ليا 
 0كأذل الناس  ,عف الميك ةبعيد ,بثقافة اإلسبلـ اكتثقيفي

كبير في أثر ؿ األلفاظ الكنائية ليا المكصكلة اٌلتي تمث   األسماءإف  أنكاع  كخبلصة القكؿ:   
 يمة في متمٌثؿ كظيفة فكاختمفت أعماليا,  ,صكص, فميما تعددت أنكاعياالن  يف تحقيؽ االتساؽ ب

حالة الجمؿ الس   االقتصاد في المغة  ؽى حق  ابقة مع الجمؿ البلحقة, عقد صمة كثيقة بيف الجمؿ, كا 
 طالة. إلكرار كاعف التٌ  أغنتٍ  ,لمٌنص قكة في تماسؾ ىعطأائر, فعف طريؽ التعكيض بالضم
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 وأنواعو. الوصل أو)العطف( :ثانيالمبحث ال
 ,(1)كيقصد بو عطؼ بعض الجمؿ عمى بعضياعد  الكصؿ أحد أساليب الٌتماسؾ النصي, يي    

 ,التماسؾ الن صي تحقيؽ في العطؼأىمية أحرؼ عف عند حديثو الجرجاني  ما أشار إليوكىذا 
ن   ال تقتصر عمى جممة كاحدة؛يا أن  ك   العطؼ إذفٍ  فأمر )) :قكؿيما تشمؿ الن ص أيضا, كا 

 ؿ, فتعطؼمج أك جممتيف ىلإأخرل تعمد جممة, ك  جممةن عمى تارة تعطؼأن ؾ  مكضكعه عمى
كىذا يشير إلى أف  أحرؼ  .(2)(( تمؾ مجمكع عمى ىذه مجمكع تعطؼ بعض, ثـ   بعضان عمى

العطؼ جاءت ألجؿ التفات المتمقي إلى اشتراؾ التركيب الحالي مع سابقو في الحكـ, كىي 
عبلقة الت كسع في الفقرة, ككسيمة مف كسائؿ االقتصاد, فالعطؼ مف جية كظيفتو يسمح لمفقرة 

أكمفردة, كيربط بالعناصر جممة, أك عبارة,  باالتساع, أم يسمح بتككيف عبلقة جديدة:
 و تحديد لمطريقةإن   ((:إذٍ ص, الن   اتساؽ مف مظاىر مظيران  الكصؿالمحدثكف كعد , (3)الٌسابقة
 .(4)))منظـ بشكؿ السابؽ مع البلحؽ بيا طبيترا التي
كذلؾ بما  راسات الحديثة؛كف في الد  بيا النصي  اىتـ تي أىـ القضايا ال  العطؼ مف  أف   يبدك   

 . (5) صيمبادئ عمـ المغة الن   عف طريؽصكص تحميؿ الن  لصي, رابط الن  كالت   ,ماسؾالت  مف حقؽ 
ص كالن  كانسجامو,  ص  سيـ في اتساؽ الن  يي ك الجمؿ, بيف العطؼ أحد كسائؿ الربط عمماء  عد  ك    

كحدة متماسكة,  متتاليات متعاقبة خطيان, كيككف عفمف عبارة عف مجمكعة مف الجمؿ, أك 
 :((6أقساـ, ىي خمسة عمى الكصؿكقسـ ص, , تصؿ بيف أجزاء الن  مختمفةطة ركابط ابكس
  .اإلضافي الكصؿ-1
 االستدراكي.العكسي أك  الكصؿ-2
 السببي. الكصؿ  - 3
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 .الزمني لكصؿا -4
   0الكصؿ الشرطي  -5
 صكصالن   أجزاءمـ , كبياف أثر الكصؿ في ربط الس   لةدالىذه الركابط؛ لبياف سنشير إلى     

 ضمف تمؾ الفقرات, كىي:, لتككيف كحدة نصية كبرل

  :أو العطف ـ الوصل اإلضافي1
النكع مف ىنا تمثؿ , كيككف ربطيما بكساطة أداة, خرليقصد بو إضافة جممة إلى جممة أي     

األدكات في الربط بيف الجمؿ عبر إضافة , كقد تقكـ ىذه (1)(, الفاء)الكاك, أك :الكصؿ باألدكات
معنى جديد عند إحالة كؿ جممة الحقة إلى سابقتيا عنصران إخباريان جديدان سكاء عبر التتابع عف 

كالفاء(أك عبر التخيير ب ضافة أحد المعنييف عف طريؽ األدكات  -طريؽ األدكات مثؿ: )الكاك

 .  (2)اللة في بناء معنى النصأك( كذلؾ ما يؤدم إلى إسياـ تراكـ الد -مثؿ: )أـ
  :في داللة السمـ, منيا كمف تمؾ النصكص التي كردت فييا أحرؼ العطؼ  
 ﴿: تعالى و, بقكللتكريـ الفرد بوالقرآف الكريـ  جعميا أفضؿ معيار, كىي قكلالت   بياف أىمية   

                 ﴾(3) , ليذا( كضح اإلماـ)   عامؿ مع كيفية الت

ِاْنَطِمْق َعَمى َتْقَوى َالمَِّو َوْحَدُه اَل َشِريَك َلُو، َواَل  )) مبدأ التقكل, بقكلو:في اآلخريف, كىك العمؿ 

َفِإَذا َقِدْمَت َ،َعَمْيِو َكارِىًا، َواَل َتْأُخَذنَّ ِمْنُو َأْكَثَر ِمْن َحقّْ َالمَِّو ِفي َماِلوِ  ُتَروَّْعنَّ ُمْسِممًا، َواَل َتْجَتاَزنَّ 

  .(4))) َفاْنِزْل ِبَماِئِيْم ِمْن َغْيِر َأْن ُتَخاِلَط َأْبَياَتُيمْ  ،ِ َعَمى َاْلَحيّ 

في الٌنص,  حكؿ البؤرة األساس ةسعاك مساحة داللية  تٍ ككن   ()الكاك أداة العطؼ أف  نبلحظ      
كقد تمتد ىذه الجممة بكساطة  ،)ِاْنَطِمْق َعَمى َتْقَوى َالمَِّو(كىي جممة االنطبلؽ نحك تقكل ا 

))ىك نكاة االختزاؿ مجمكعة مف كما يعد حرؼ الكاك:  العطؼ, كذلؾ إلفادة اإلحاطة كالشمكلية,
اخبلت مف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو  حيث الدالالت ال تحدث باإلحالة بؿ بمنطمؽ بيف المتد
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كىنا استطاع  ,(1)تمارس تكثيفان دالليان يشترؾ فيو ما قبؿ الحرؼ كالمعطكؼ كما بعده((
المخاًطب بكساطة العطؼ بحرؼ )الكاك( مف ذكر مزايا التقكل لممخاطىب في اختزاؿ دالالت 

كبياف األعماؿ التي البد أٍف التقكل كتكثيفيا, عند ربط الجمؿ بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو, 
يتصؼ بيا اإلدارم, كالعامؿ في نظاـ حككمتو؛ ألجؿ بث األمف كاالستقرار بيف الناس بعيدان 

( بالتقكل كثيران في قد أكصى اإلماـ )عف أسمكب القكة كالقير, كالت سمط عمى رقابيـ, ك 
عمؿ ال أٍف يككفى () ادى لذلؾ أرى  ,المجتمعالفرد ك سبلمة انعكاساتيا عمى لبياف مدل  ؛خطبو

المنبع األساس في نجاح كؿ  ىيمخافة ا كمراقبتو بكؿ خطكة, ك  ينطمؽ مف مبدأ التقكل, أمٌ 
عسكرية؛ لذلؾ أكصى  ـأ ,أـ اقتصادية ,أـ سياسية ,ء أكانت اجتماعيةآمـ سك الس   مجاالت
األعماؿ التي يقكـ بيا الكالة في جمع الضرائب بجمؿ  ؿى فص   ـ  , ثي ياالتمسؾ ب( عاممو اإلماـ)

قكل عف طريؽ ىذا الرابط, كعطؼ الجمؿ مع ع مفيكـ الت  يكس؛ لتالكاك(عدة, كربطيا برابط )
 0في جمع الضرائب المسمميفعامؿ بأساليب تربكية ناجحة مع لبياف كيفية الت   بعضيا؛

تابعة لمبؤرة  ,جاء بربط بؤر ثانكية عدة )الكاك( تكسيع العنصر المغكم نبلحظ أف  كما    
 يمٌثؿ كىذااألصمية لمنص مف عطؼ الجمؿ بعضيا ببعض, مٌما أدل إلى ات ساع مفيكـ التقكل, 

أدل إلى سبؾ الن ص بكساطة ربط الجمًؿ ما اإلطار,  ىذافي جمالية )الكاك( رابطان إحاليان 
اَل , َواَل ُتَروَّْعنَّ ) :سؿ األحداث, كىيكتسم ترتيب في الجمؿ,ال ىناكتماسكيا, كأفاد العطؼ 

، َواَل َتْأُخَذنَّ  كفزعيـ عند جمع الضرائب, كعدـ اجتيازىـ  ,عدـ تركيع المسمميفم أ (,َتْجَتاَزنَّ
كاإلجبار, لذلؾ جعؿ المنطمؽ األكؿ في الت عامؿ مع الشدة كعدـ كاألخذ منيـ, كىـ كارىكف, 

أداة كظيفة كعميو فقد دل ٍت  ,لتجنب كؿ كسائؿ العنؼ كالقيرالرعية نابعان مف ممكة التقكل؛ 
كتتضمف ىذه األفعاؿ معنى  في إطار الن ص كتسمسميا الكارد, العطؼ عمى مشاركة األحداث

يمة لمكلي في الٌتعامؿ مع اآلخريف؛ لبناء النظاـ معند كضع الخطكط ال ,ـ الٌتربكمالٌسبل
 0كرفع مستكاه المعيشي  ,سعاد المجتمعا  , ك ألجؿ بناء الدكلة كرفاىيتيا الضريبي؛

ف عالذات, كصكنيا  تربيةب يبيف فييا اىتمامو البالغ ()مير المؤمنيف ألكمف كصية     
في مقكمات السمـ بكؿ  التي ترتكز فالمراقبة الذاتية األساس, ؛ لحفظ النفس مف الذنكبالمحاـر

 سبلمة القمب مف اآلثاـ, بقكلو: لممرء تضمف كثيقةتعد التقكی  (أف  ) هكىذا ما أكدنكاعو, أ
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 َوَأيُّ ، ِبِذْكرِِه، َواالْعِتَصاِم ِبَحْبِموِ  َقْمِبكَ  َأْمرِِه، َوِعَماَرةِ  َوُلُزومِ  ُبَنيَّ   َأيّ  اِ  ِبَتْقَوى ُأوِصيكَ  َفِإنّْي))
  (1)((؟ِبو َأَخْذتَ  َأْنتَ  ِإنْ  اِ  وَبْينَ  َبْيَنكَ  َسَببٍ  ِمنْ  َأْوَثقُ  َسَببٍ 
, كتيذيبو بالقمب االىتماـ كىك, عظيـو  في كصيتو عمى أمرو ) ) كد اإلماـيؤ ص في ىذا الن     

متعانؽ األجزاء, متراصان   صفي حياة الفرد, فجاء الن  يا الجكارح, كبياف ثمرات فيكأثر التقكل 
كعطفيا  بػحرؼ)الكاك(, الجمؿ , عف طريؽ ربطفيومركبة تركيبان فنيان متكامبلن جاءت بجممو, 

مية التقكل في ألىلتشكيؽ المتمقي ك  ؛)بتىٍقكىل اىلم ًو(عمى البؤرة األساسية في الٌنص, كىي جممة 
 يا, كرسـ معالممخاطىبالتقكل إلنارة الطريؽ لمأثر كمعرفة نتائجيا المترتبة عميو, كبياف حياتو, 

التي تؤدم سباب األتمؾ  إلى معرفةؽ المتمقي يبجمؿ عدة معطكفة, لبياف دالالتيا, كلتشك 
كىذا ما يكمف في , فاظاأللتكسيع المعاني, كتقميؿ لىنا خالؽ, فالعطؼ جاء رضا الؿ إلى ك مكصل

 .كببلغتو فصاحة النص
بناءن رصينان باعتماده عمى المسمـ ( أٍف يبني شخصية أراد اإلماـ)كمف ىذا المنطمؽ,    

ىذه  ؿفس أماـ مغريات الحياة, فبل تكمبلءات, كحفظ الن  أيسس ٌتربكية متينة صامدة أماـ االبت
بلمة الفكرية, ليحصؿ االطمئناف الركحي, كالس   ؛بكجكد عبلقة متينة تربط العبد بربو األيسس إال  

كالمراقبة الذاتية لمنفس كمحاسبتيا, كما قاؿ عٌز شأنو  سمح بسبلح التقكل,كىذا يحصؿ عند الت  

﴿:                         ﴾(2) . 

كالمجتمع مف المصاعب, كبياف  ,قكل في حفظ الفردىمية الت  أ()  فضبلن عف ذلؾ, كضح   
َعَزَبْت  ،ِبالتَّْقَوى))َفَمْن َأَخَذ  كالتكطيف عمييا, بقكلو: ,في النفس كغرسيابعد زرعيا معطياتيا 

 ، َوِاْنَفَرَجْت َعْنُو َاأْلَْمَواُج َبْعَد َتَراُكِمَيا ،ْحَمْوَلْت َلُو َاأْلُُموُر َبْعَد َمَراَرِتَيااَ وَ  ،َعْنُو َالشََّداِئُد َبْعَد ُدُنوَّْىا
َعاُب َبْعَد ِإْنَصاِبَيا َوَتَحدََّبْت َعَمْيِو َالرَّْحَمُة  ،ُة َبْعَد ُقُحوِطَياَوَىَطَمْت َعَمْيِو َاْلَكَرامَ  ، َوَأْسَيَمْت َلُو َالصّْ

َرْت َعَمْيِو َالنَّْعُم َبْعَد ُنُضوِبَيا ،َبْعَد ُنُفورَِىا   .(3)(( َوَوَبَمْت َعَمْيِو َاْلَبَرَكُة َبْعَد ِإْرَذاِذَىا ،َوَتَفجَّ
البؤرة األساس الذم أطمؽ منو كؿ التفريعات  (َفَمْن َأَخَذ ِبالتَّْقَوى)بنية الجممة الشرطية  تعد    

ت كعميو مثم  الت قكل( )ي جممة ىك  مرجع كاحد, كيظير فيالكبلمية بما ينشيء كحدات نصية, 
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 ستغناءلبل , لكجكد ما يدؿ عمييا في الجممة الس ابقة,اليةمف الجمؿ الت   تحذفثيـ   ,ٌص بؤرة الن  
في المفظ, كالتكسيع في داللة التقكل,  االختصارلحذؼ اكىنا حقؽ  أداة العطؼ )الكاك(,بعنيا 

عند ربط الس بب بالنتائج متتابعة في الحدث, ضمف سمسمة كبلمية متناسقة, كمتساكية في 
كقد حذفت جممة الت قكل سبع مرات مف الن ص, كربط الجمؿ بحرؼ العطؼ الكممات كاألحرؼ, 

يا في كحدة نصية جمعك قكة كمتانة في تماسؾ كحدة المكضكع, كشتات الجمؿ  ت)الكاك( أعط
؛ كاحدو  المعاني كاألحداث المترادفة كالمتكافقة في آفو كبرل, تكضح مقاصد المخاًطب, كتبي ف 

كتذيب كؿ الصعكبات  ,خذ بيا تنفرج عنو كؿ الشدائد كالمحففعند األلبياف ثمرة التقكل, 
تكصيؿ  ةسيكلصاحبيا, لذلؾ أفاد الحذؼ ىنا عمى النعمة كالبركة الرحمة ك  نزؿتك  ,أمامو
ص, كبياف , كتكثيؼ المعنى المراد منو في الن  كمركنة التعبير ,األلفاظفي كاالختصار  ,الفكرة

كىذا كسبلمة الفرد مف الذنكب,  ,قكل في حصكؿ ركح االطمئناف, كاالستقرار النفسيأىمية الت  
 تجعؿ الٌنفس متجية نحك خالقيا,فكىطكؿ الرحمة الٌربانية,  ليي,نزكؿ الفيض اإلإلى يؤدم 

  ﴿ :وقاؿ عز شأنلذا كمدٌبر شؤكنيا,                   

               ﴾(1)األماف لئلنساف تتضمف ىي كثيقة , فالت قكی 

  0 األمف كاألماف لنشر مف كؿ األمراض الركحية, كقاية كأن يا كؿ الزلؿ كالفتف, مف كالٌصكف

طة او يتـ بكسن   ف, بو عمى عكس ما ىك متكقعقصد ي أو االستدراكي: الوصل العكسي-2
, ككذلؾ يسمى (2)ية حاؿ, كمع ذلؾ(أ)عمى  :كغيرىا( كبتعابير مثؿ ,)لكف, بعد :مثؿ, دكاتأ

سبيؿ السبب بيف صكرتيف بينيما عبلقة تعارض, كتستعمؿ الكممات  كذلؾ لربطباالستدراؾ, 
  0(3) )لكف , بؿ , مع  ذلؾ( اآلتية:

لتمسؾ بالكفاء كىك يصب في السمـ السياسي عند ا () اإلماـكمف جممة ما أكصى بو     
َما ُمَعاِوَيُة ِبَأْدَىى َواِ ))كىذا ما يعٌضد قكلو:  ،األىمر كمؼميما كالدىاء كاالبتعاد عف الغدر 

، ُكّل َغدَرٍة َفجَرةٌ  لِكنْ وَ َ،َيْغِدُر َوَيْفُجُر، َوَلْواَل َكَراِىَيُة اْلَغْدِر َلُكْنُت ِمْن أْدَىى النَّاسِ َولِكنَُّو ِمّني، 

                                                             
 0 3-2ية: آمف سكرة الطبلؽ,  (1)
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 ُأْسَتْغَمزُ  َوالَ  ،ِباْلَمِكيَدةِ  ُأْسَتْغَفلُ  َما َوَالمَّوِ  ،َاْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ِبوِ  ُيْعَرفُ  ِلَواءٌ  َغاِدرٍ  وِلُكلّْ ، َوُكلّْ َفجَرٍة َكفَرةٌ 
  .(1) (( ِبالشَِّديَدةِ 

ظ ؼى اإلماـ)    كانتياؾ  ,متأكيد عمى كراىيتو لصفات الغدر كالفجكرل أسمكب القسـ؛ (كى
بأسمكب القسـ بمفظ فجاء  أٍف يككف معاكية أدىى منو, ىنف ()اإلماـ فحرمة المسمميف, 

 البالغ, كنفيو المطمؽ أٍف يككفى  هلزيادة التككيد عمى إنكار  ؛الجبللة تسانده الباء في خبر)ما(
حرؼ الكصؿ أكىك مف  )لكف( معاكية أدىى منو في مجاالت الحياة, كجاء حرؼ االستدراؾ بػ

لتكضيح  ؛حقة المثبتةبللربط الجممة الٌسابقة المنفية مع الجممة ال ,(2) العكسي أك االستدراكي
معاكية, ل لكنو استدرؾ األثبات لصفتي الغدر كالفجكر (؛معاكية أدىى منو ) أٍف يككفى  نكارإ

( العدالة كالمساكاة كالكفاء و في الحكـ, في حيف كاف أساس حكـ اإلماـ )ئكىما أساس بقا
معاكية  يكضح لمف يرل أف  أٍف  ادى أرى ( )بالعيكد لمرعية, كىذا قكاـ سياستو الحكيمة, فاإلماـ 

الغدر ىك  أف  إلى  أشارك  لى صمة الدىاء بالغدر كالفجكر,إيمتفت كلـ , أفطف منو كأذكىليس 
, إٍذ كاف منطؽ (3)يممكيا معاكية  كىذه الصفة ال, ىاء الفطنةتعني كممة الد  ك , الفجكر كالكفر

ال يستقيـ أٍف يككفى ألكؿ القكـ ( ىك الحكمة بعيدة عف أساليب الفسؽ كالفجكر, إٍذ اإلماـ )
 كعميو, ف ف   0(4)إسبلمان, كأقدميـ إيمانان, كقد تربى في حجر اإليماف, كترعرع في ظبلؿ الكحي

 النفاؽ كسائؿ مف كسيمة بأم   كال تؤمف, الخداع كال المكر كال الغدر تقرر ال () أفعاؿ اإلماـ
 ( أفٍ راد )ألذلؾ   ؛األمةماية بح العميؽ كاإليماف ,الرصيف الخمؽ عمى بٍؿ العمؿ ؛االجتماعي

بسيرتو العادلة بعيدان عف أساليب الظمـ كالغدر, ليسكد المجتمع المحبة كاألماف يتأسى الناس 
 0كالثقة باآلخريف
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عند , السبلـ مف مظاىر مظير ىيك التقكل ثمرة ييبي ف فيو  ()مير المؤمنيفكمف كتاب أل   
كالشعكر بمعاناة  ,يا مف مزالؽ الحياة, كاالبتعاد عف الجشعكنبالتقكل, كصالنفكس  تركيض
نََّما ِىَي َنْفِسي َأُروُضَيا )) بقكلو: اإلسكة الحسنة الذم يحتذل بو الرعية,كيعد  ,اآلخريف َواِ 

َاْلَمْزَلِق، َوَلْو ِشْئُت اَلْىَتَدْيُت ِبالتَّْقَوى، ِلَتْأِتَي آِمَنًة َيْوَم َاْلَخْوِف َاأْلَْكَبِر، َوَتْثُبَت َعَمى َجَواِنِب 
، ، َالطَِّريَق ِإَلى ُمَصفَّى َىَذا َاْلَعَسِل، َوُلَباِب َىَذا َاْلَقْمحِ  َىْيَياَت َأْن َيْغِمَبِني  َوَلِكنْ َوَنَساِئِج َىَذا َاْلَقزّْ

َاْلَيَماَمِة َمْن اَل َطَمَع َلُو ِفي  ِحَجاِز َأوْ َوَيُقوَدِني َجَشِعي ِإَلى َتَخيُِّر َاأْلَْطِعَمِة، َوَلَعلَّ ِبالْ ، َىَوايَ 
 .(1)َوَأْكَباٌد َحرَّى((، َوَحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى، َاْلُقْرِص، َواَل َعْيَد َلُو ِبالشَّْبِع، َأْو َأِبيَت ِمْبَطاناً 

عمؿ عمى تعارض ما تقدـ مف الكبلـ, كما تأخر عنو,  )لكف( ػبلحظ أٌف الرابط العكسي بي   
عمى حياة مترفة,  أٌنو قادره عمى نتيجة ال( ففي الجممة التي سبقت الرابط قدـ أمير المؤمنيف )

استدرؾ عمى قكلو بجمؿ بعد  كعيش طيب, كقدرة عمى التنٌعـ بنعيـ الدنيا ال يشكبو منغصة, ثـ  
النفس منعتو أٍف يختار األطعمة  ةرياض تتضمف حجة معاكسة لحجتو الٌسابقة, بأف   ,الرابط

 0 الدنياب؛ لذا زىدى  الطيبة أسكة بالفقراء, كمكاساة ليـ
منفية,  تككف الجمؿ ما قبؿ )لكف ( االستدراكي, عمى أفٍ  كىذا ما أحدثو الرابط السببي أك    

بلـ يقدر س  و عميو ال))أن   :عمى كما جاء بو الرابط االستدراكي لرفع النفي, كتثبيت ما يتكىـ ثبكتو
إلى ما  عمى االحتراؼ كالكسب بكجكه شٌتى كييتدل إلى تييئة أطيب العيش مف كٌد يده مضافان 

يستحقو مف العطايا كالحقكؽ مف بيت الماؿ كىك رئيس المسمميف كأمير المؤمنيف, فيقدر عمى ما 
 .(2)اىديف((يريد مف العيش الٌرغيد, كلكٌنو ترؾ ذلؾ كالـز الٌزىد كالرياضة ليككف أسكة لمز 

ككثرة تكرار ىي الٌسبلـ, ك تحية اإلسبلـ االىتماـ ب( ) والسمـ ضمف حكمكمف مكاطف    
نظار أل, كتكجو االحكاس جميعان  تنبو أفٍ ا النفسي مف شأنيك حاطتيا بالجك الديني االمفظة مع 

بلـ يـ ديف الس  دينى  بأف   ىـإلشعار  ؛ةكجعؿ ا تحية المسمميف بيذه المفظ ,(3)مـنحك مبدأ الس  
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َذا  ))ِإَذا :إذ قاؿ.(1)عند التزاميـ بمنيج اإلسبلـ كاألماف ُحيّْيَت ِبَتِحيٍَّة َفَحيّْ ِبَأْحَسَن ِمْنَيا، َواِ 
 .(2)َمَع َذِلَك ِلْمَباِدِئ((ُأْسِدَيْت ِإَلْيَك َيٌد فَكَاِفْئَيا ِبَما ُيْرِبي َعَمْيَيا، َوَاْلَفْضُل 

إحالتيا ص ىي )مع ذلؾ( نبلحظ رابطة الكصؿ تي كردت في الن  لالعكسية االركابط تمؾ مف ك    
الفضؿ ليؤالء ال لغيرىـ,  تحية بأحسف منيا, كمكافئة اليد المحسنة, كعد  ال قبمية عائدة عمى رد  

 يد المكافئة.    أ بلـ, كمف يبدمع ذلؾ العمؿ القيـ, كالخمؽ الرفيع يككف الفضؿ األكبر لمف يبدأ بالس  
كنبذ االستعبلء  ,ركح األلفة كالمحبة كنشر ,مـأىتـ بقضية الس  (  (اإلماـ ف   فلذا,    

عميو القرآف الكريـ في فضيمة الٌسبلـ, كما يقتضي مف آثار  دى كىذا ما أك  , كالكبرياء عمى اآلخريف
مف ككسيمة مف الكسائؿ لمتقارب ، سامح كالكئاـاالجتماعية, كبٌث ركح الت   األىكاًصرعظيمة في 

ككذلؾ  ,(3)﴾َوِ ذ  ُحّييُتْم بَِتحّيٍ  َفَحيُّ  بَِاْحَسَن ِمْنها  َْو ُردُّوها﴿ قاؿ تعالى: اآلخريف, إذٍ 

﴿قاؿ تعالى:  إذٍ  ,اإلحساف باإلحساف أمر رد             ﴾(4).   بلـ د الس  فر

ليككف المجتمع كاعيان  ؛كاالستقراراالطمئناف مف كسائؿ كسيمة  عد  تي , لمناسكتسديد المعركؼ 
 .كمسالمان كبعيدان كؿ البعد عف النزاعات كالغضبالكريـ,  بثقافة القرآف

 (وسلن واله عليه اهلل صلى)مـ, إٍذ أمر بيا النبي األكـر كردت أحاديث قدسية جمة تحث عمى الس   كما    

التي تربط أكاصر األخكة بيف المسمميف, كتألؼ بيف قمكبيـ, بقكلو: ))كالذم  أن يا مف الكسائؿب
 فعمتمكه إفٍ  شيء عمى أدلكـ ال  أ تحابكا حتى تؤمنكا كال, تؤمنكا حتى الجنة تدخمكا ال, بيده نفسي
 .(5)بينكـ(( السبلـ أفشكا ؟ تحاببتـ

 أدكات ب حدل جممتيف أك أكثر, فيتـيقصد بو إدراؾ العبلقة المنطقية بيف  ـ الوصل السببي:3
 النتائج ربط ىكبب, كالشرط تندرج تحت عبلقات خاصة, كالنتيجة, كالس  , ببيةالس   أك عميؿالت  

كالركابط  ,(6)(ذلؾ عمى بناءالفاء, ثـ, , كمف, لذلؾ, ليذا, بيذا, ألف  : )أدكاتوأىـ ك باألسباب, 
عف  زاد عمى ىذه الركابط, كىي: )) عبارةالسببية ليا األثر في تماسؾ النص, كىناؾ مف 

                                                             
 0 77:بلـمـ كالس  الس   ينظر: ((1
 0 4/514:نيج الببلغة(2)
 0 86:اآلٌة ،سورة النساء (3)
 0 60:اآلٌة ،سورة الرحمن (4)

 0 8/262:مستدرؾ الكسائؿ ((5
  229: يكؿ 0ج براكف, ب 0 ,جالخطاب كتحميؿ, 23 :الخطاب انسجاـ إلى مدخؿ النص, لسانيات ينظر: ((6
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بطريقة  0كسائؿ متنكعة تسمح باإلشارة إلى مجمكعة المتكاليات السطحية بعضيا ببعض
ككما أف  العبلقة  0(1)((الخ000, كعميو, أك, كلكفألف   صية مثؿاإلشارة إلى ىذه المتكاليات الن  ب

ؿ مالـ يندرج في السياؽ, كما لك قيؿ ) إف  السببية لـ تكف كفيمة في الربط بيف مجمكعة مف الجم
جكرج خريج, كلذلؾ اشترل أشرطة كثيرة(, ىنا الترابط غير قائـ في الجممة عمى الرغـ مف كجكد 
أداة الربط السببية )كذلؾ( لككف الجممتيف تعبر كؿ منيما عف حالة ال عبلقة باألخرل, كالبد مف 

ىذه  , كسندرس(2)كىذا ما يسمى سياؽ النص أٍف تدكر ىذه الجممة في فضاء معنكم مشترؾ
  ., منيا الٌسمـ لةدالضمف  الركابط 

بلت عمؿ الخير مف ركائز الٌسمـ االجتماعي, كمف مكمٌ ( يكضح فييا أف  خطبة لو )مف     
جانبنا مف مثؿ تالقيـ اإلسبلمية في شخصية اإلنساف  أثرى  العبلقات البشرٌية بيف األفراد, كأف  

َفِإنََّيا َمْثَراٌة ِفي َاْلَماِل، َوَمْنَسَأٌة  ،))َوِصَمُة َالرَِّحمِ بقكلو:كاستقراره,  الٌسبلـ في المجتمعجكانب بث 
  ،َوَصَدَقُة َاْلَعاَلِنَيِة َفِإنََّيا َتْدَفُع ِميَتَة َالسُّوءِ  ،َوَصَدَقُة َالسّْرّْ َفِإنََّيا ُتَكفُّْر َاْلَخِطيَئةَ  ِفي َاأْلََجِل،

 (.3)((0َوَصَناِئُع َاْلَمْعُروِف َفِإنََّيا َتِقي َمَصاِرَع َاْلَيَوانِ 
عند تكرارىا أربع مرات مع التصاقيا ىنا  ببيالس   الكصؿ في, (4)()الفاءالربط بػ  ظيفةك تجمت    

(  التصاقيا بػ لتأكيد كاإلصرار عمى أىمية ىذه األعماؿ عمى الفرد كانعكاساتيا عمى )إف 
 لؤلفعاؿ, كتسمسمياتصكيرىا النص, كدقة  إلى انسجاـ كحدةأداة الربط أدت ف ,المجتمع

درج باألعماؿ الصالحة, تاللسيكلة ألىمية األمر المشار إليو,  ؛لؤلحداث, كربط الٌسبب بالنتيجة
ترتيب  كيظير ,معانييا كبيف الجمؿبيف  مربطل ؛كالتعقيب )الفاء( لمعطؼ حرؼ كظؼك 

نحك  النتيجة األعماؿ كثمراتي؛ النظرة لزكـ العطؼ إلىمع  ,بانتظاـ كتعاقبيا, األحداث
 (الشأف ضمير ساىمةمعف  فضبلن  بيا.كاالستيانة , غفمة عف ىذه الفضائؿال دكف ,المخاطىب
الجمؿ السابقة مع  كربطالشأف,  لضمير اإلحالية بنيةال بيف ككثيقة ,كبيرة صمة عقد فيالياء( 

 .النصكص كربطيا مع بعضياتكسيع دائرة ل؛ ك الجمؿ البلحقة
                                                             

 0 128:نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم ((1
 0 143, 142سمكبية كنظرية النص : ألا ينظر:( (2
 0 187, 1/186:نيج الببلغة (3)
لفظان دكف  رتيب لفظان كمعنى أككىي :التٌ  إلفادة ثبلثة أمكر,؛ ذكر النحكيكف داللة حرؼ الفاء العاطفة   (4)

:  في شرح حركؼ المعاني  : رصؼ المباني ينظر0ضكعاتالتعقيب ,كالسببية في بعض المك  داللة المعنى, ك 
 0 كما بعده 325-324/ 1: مغني المبيب عف كتب األعاريبك , 376-377
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لسيكلة االنتقاؿ بيف الجمؿ  ()إف  بػ الربط  عف طريؽقد حقؽ تماسكان نصٌيان  (الفاء)حرؼ ذان إ   
كمردكدىا عمى الفرد, كلغرض شٌد  ,ح الغرض مف تمؾ األعماؿيكضتل ية كبرل؛صلتككف كحدة ن

محمؿ الجد كاالجتياد, عمى األخذ بيا مف ب االنتباه كالٌتشكيؽ لتمؾ األعماؿ, كما ينبغي لممخاطى 
في  تتبلحمفالنتيجة,  عمىالٌسبب كعطؼ  ,الجممتيف تاربطت أداة الكصؿ )الفاء( بيف كملذلؾ 
ؾ الكصؿ اإلضافي )الكاك( تر كحدة مكضكعية متكاممة, ال يمكف انفصاليا, كاشعمى كفؽ الٌنص 

, نسجامواة كقك , عبلن في اتساؽ النصثرىما كبيران كفاأفي الجمؿ, مع الكصؿ السببي معان, فكاف 
عمى  ,( في الٌنصاإلماـ )عند ربط أعماؿ البر كنتائجيا المثمرة بالفرد كالمجتمع, لذا أكد 

 ,فينتج عف ذلؾ إدرار الرزؽ ,سبلمة المجتمع مف االنعزاؿ كالٌتشتتكأثرىا في صمة الرحـ, 
ر كالعمنية تنتج كفراف الذنكب, كحفظ النفس مف الميالؾ في صدقة الس  كما أف  كطكؿ األجؿ, ك 

تعطي نتائج مثمرة في حفظ كىذه كالتأكيد أىمية األعماؿ الٌصالحة, كالٌترغيب فييا, الدنيا, 
كتكافؿ  ,المجتمع جؿ بناءمف أالنفس مف اليكاف, كربط الٌسبب بالمسببات لمتشجيع كالترغيب؛ 

الطمئناف اليسكد االستقرار النفسي, ك  ؛(1)عف المنكر كالنيي ,بالمعركؼ كفي األمر ,أفراده
 بيف األفراد, كىذه األعماؿ تجارة مربحة مع الخالؽ.  كحيالر  

مف أنكاع الكصؿ, فيككف عبلقة بيف أطركحتي جممتيف  ان ييعد نكع :الوصل الزمني-4
طريؽ ىذه العبلقات,  في تسمسميا عف ياتتابعليككف  ,األحداث بيفربط في ,(2)متتابعتيف زمنيان 

سنشير ,  (3)ذلؾ,  بعد ساعة , أخيران , في  آخر المطاؼ(( , بعدـ  ثي  ((: كمف ىذه الركابط ىي
 منيا: ,( ضمف داللة السمـ لبعض منيا في كبلمو )

ترؾ القياـ بفريضة األمر بالمعركؼ يكضح فيو عكاقب مف استياف ب( )كمف كتاب لو   
عكاقب سيئة في انتشار الجريمة في المجتمع, كتمادم  االمجتمع ليكالنيي عف المنكر في 

))اَل َتْتُرُكوا َاأْلَْمَر ِباْلَمْعُروِف، َوَالنَّْيَي َعِن َاْلُمْنَكِر،  بقكلو:  كىذا ما أشار اليو في ظمموالظالـ 
 . (4)َفُيَولَّى َعَمْيُكْم ِشَراُرُكْم، ثُمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم ((

                                                             
 0 2/161ينظر: في ظبلؿ نيج الببلغة : ((1
أبحاث في عمـ المغة النصي كتحميؿ  , 24, 23: الخطاب انسجاـ إلى مدخؿالنص  لسانياتينظر:  ((2

 0 19:الخطاب
 0 229:يكؿ 0ج - ب , براكف 0, ج  تحميؿ الخطاب ((3
 0 3/453نيج الببلغة: (4)
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 إلىفضبلن عف  ,صالن   ىذا تماسؾ تحقيؽ في, (1)(ـ  )ثي العطؼ بالكصؿ الزمني اسيـ     
ترؾ فريضة األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, مف  أحداث بيف الحاصؿ الداللي التبلحـ
التراخي كالتماطؿ بترؾ األمر بالمعركؼ, ما يؤدم إلى ىذا التراخي الى تحرؾ غير النتيجة 

 شعكرىـعدـ لذلؾ ك , العقكبة المنتظرةالصالحيف  بتكلية االمكر, كالنتيجة مف ذلؾ ىك نزكؿ 
حذر الم و تعالى بنزكؿ العقاب اإلليي عند ك  ,كصيانة مقدساتيا ,أمف األمةتجاه االمسؤكلية ب

 ,(2) ﴾كانُ   ال  َ تَ َناَهْ َن َعن مُّنك  فَ َعُل ُه  َِ ْئس َما كانُ    َ ْفَعُل نَ ﴿:بقكلو تعالىا, التخمي عني
  0 ا الكاجب( بعدـ ترؾ ىذ) بو ىكىذا ما أيكص

أضرار جماعية, كتبعات كبيرة ك بالكاجب الديني, خطكرة عدـ العمؿ  (ماـ )إلا كضحكما    
 صلىليذا نب وى نبينا األكـر محمد), لى ىبلؾ األمـ كضياًعياإؤدم ي في الحاضر كالمستقبؿ, كتركو

 كلتنيكف بالمعركؼ تأمرفل)) :في حديث قدسيخطكرة تعطيؿ ىذه الفريضة عمى  (وسلن واله عليه اهلل
 ثـ شراركـ عميكـ ليؤمرف أك بعذاب جميعا ا ليسحتنكـ أك الخير عمى كلتحاضف المنكر عف
ادؽ )كأشار .(3) ((لكـ يستجاب فبل خياركـ يدعك خطكرة ترؾ األمر إلى  (اإلماـ الص 

 أقر ام :((ويي عف المنكر في المجتمع, كما يترٌتب عميو مف آثار سمبية, بقكلكالنٌ  ,بالمعركؼ
 0 (4) ((عنده مف بعقاب كجؿ عز ا يعميـ فٍ أ شؾ أك ال  إ يغيركنو ال أظيرىـ بيف بالمنكر قكـ

   0الشرطي الوصل-5
ص حكم, يقكـ بربط أجزاء الن  بؾ الن  مف عناصر الس   ميمان  ان عنصر  يالشرط الكصؿيعد    

)) تعميؽ شيء بشيء, بحيث إذا كجد األٌكؿ كجد الثاني, كقيؿ: الٌشرط: ما  :كىكببعض  ابعضي
عمى جممة  يالشرطالكصؿ يبنى  .(5)((يتكقؼ عميو كجكد الشيء, كيككف خارجان عف ماىيتو

ىما باآلخر, كتككف الفكرة كاحدة, كال يجكز فصميا, فقد داحإتتككف مف جزأيف, يتعمؽ  ,كاحدة
يف, أعمى جز يؿ سمكب لغكم, يبني بالتحمأالشرط )) :ف ف   , كمف ىناايختؿ المعنى المراد مني

                                                             
 ظ : 0( الٌتشريؾ بيف المتعاطفيًف لفظان كحكمان, كتدؿ  عمى الٌترتيب بميمة مف الزمفأفادت أداة الكصؿ)ثيـ   (1)

   0 426:في حركؼ المعاني الجنى الداني
 .79سكرة المائدة, اآلية:  ( (2
 0 2/471التفسير الحديث: , 5/390مسند أحمد : (3) 
 0    218/ 10 :مستدرؾ سفينة البحار,   411 /14 :حاديث الشيعة أجامع (  4) 
 0 125 : عريفاتالت   (5) 
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منزلة المسبب, يتحقؽ الثاني إذا تحقؽ األكؿ, كينعدـ الثاني  منزؿ منزلة السبب, كالثاني: األكؿ:
كأك دى )فاف ديؾ( أىمية الركابط  .(1)ذا انعدـ األكؿ ألفًّ كجكد الثاني معمؽ عمى كجكد األكؿ ((إ

الشرطية, كأشار الى جممة مف األدكات التي تنظـ الجمؿ في المغة العربية كالمغة االنكميزية, 
ف في الحاؿ منيا: )إٍذ, كمتى, كحيثما(, كيربط بيف الجممتيف, فتعبراف عف شيئيف أك عمميف يتما

كتعبر عف الربط الشرطي باألدكات األتية: )  0(2)نفسو, أك الظرؼ ذاتو, بالمعنى الحرفي لمكممة
كقد تستعمؿ ىذه األدكات في الربط بيف جممتيف  ,إذا, لك, إٍف, مف , ميما, لكال كغيرىا(

 0  (3) متعمقتيف, كقد يتسع مدل الربط بيف الجمؿ غير المتعاقبة أيضا
 :منيا ,مـ داللة الس  كردت في التي الشرطية  األدكات الربطكمف     
تقكية أكاصر مـ في خريف مف أىـ مقكمات الس  آلسامح كالحمـ عف امبدأ الت  ( ف اإلماـ )بي      

قكيان بعيدان عف لغة  متكاتفان  يعد مجتمعان  سامح كالعفكالت  سبلحو  ذا كافإالمجتمع, فالمجتمع 
كىذه الس مة يتحم ى بيا أىؿ البيت جميعان؛ ألن يـ  يؽ كحدة أبنائو,يستطيع العدك تفر بل االنتقاـ, ف

ند العفك عأٍف يقتدكا بيـ, كيككف شعارىـ ىك  (ماـ )إلا أرادى لذلؾ أصؿ الس بلـ كمنبعو, 
َك َفاْجَعِل َاْلَعْفَو َعْنُو ُشْكرًا ِلمْ  المقدرة, بقكلو:  0 (4)((ُقْدَرِة َعَمْيوِ ))ِإَذا َقَدْرَت َعَمى َعُدوّْ

فػي الػن ص, إٍذ اسػتطاعت أداة الشػرط غيػر الجازمػة  جميػة كاضػحة كالجػزاء الشػرط عبلقػة تبػدك   
ـ   أفٍ  )إذا(  فقػد حػدتبكسػاطة حػرؼ )الفػاء( الرابطػة بينيمػا,  الن ص عند ربػط الشػرط بجكابػو شمؿ تم

مف االنتقاـ, كالتشفي بو, كالشػكر لممػنعـ عمػى القدرة كالتمكيف مف العدك أٍف يككفى العفك أٍكلىى  داللة
ىػػذا االنتصػػار مػػف تمكنػػو منػػو, كعميػػو فقػػد جػػاء الخطػػاب ىنػػا ألجػػؿ النصػػح كاإلرشػػاد نحػػك جعػػؿ 

االنتقػػاـ كالثػػأر, كالسػػٌب مػػف اآلخػػريف,  المجتمػػع متماسػػكان صػػمبان, كاٍف تحػػؿ  لغػػة العفػػك كالحمػػـ محػػؿ
جعػػؿ مػػف الكػػبلـ كحػػدة داللٌيػػة, عنػػد إحالػػة بعػػض الكػػبلـ عمػػى  عمػػىالقػػدرة  فكانػػت أداة الشػػرط ليػػا 

  0بعضو اآلخر

                                                             
 0 275:  ككتاب الحدكد في , 284نقد كتكجبو: يفي النحك العرب( 1)

 0  142: ينظر: األسمكبية كنظرية النص ((2
 0 166: شبؿ محمد  عزة  النظرية كالتطبيؽ,  لنصا ينظر: عمـ لغة  ((3
 0 504/ 4نيج الببلغة : ((4
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إلييـ كالتكدد؛  حسافباإل اإلخكةككسب  ,المخالطةب (ماـ )إلأمر اكفي مكضع آخر,     
ْن ِإْن ِمتُّْم َمَعَيا َبَكْوا َعَمْيُكْم،  َخاِلُطوا َالنَّاَس ُمَخاَلَطًة: (و: )كثيؽ رباط المحبة, بقكلت ألجؿ َواِ 

 .(1)((.ِعْشُتْم َحنُّوا ِإَلْيُكمْ 
رابط بيف األخكة ب حساف العشرة معيـ, كجاء الن ص مفعمان لت  أىمية ا () بىي فى اإلماـ   

ىمية عمى أأكيد كالت   ,ة المعنىيقك لت الشرطك األمر  كقد اجتمع, جممتيف فيبأسمكب شرطي 
أبذلكا  ماكأن   ,كحسف الجكار ,كحسف الخمؽكمعاشرتيـ, بسط الكجو إلييـ في اإلحساف مع الناس, 

 .كالكد الحب كىك حقيقي كمضمكف ىدؼ لو عمؿإذان فالمخالطة تعني ىنا: )) .(2)األمكاؿ
 الدكر كذلؾ االجتماعية, العبلقات في الخاص الشأف ذلؾ ليما كالمخالطة الزيارة أف   كباعتبار

 كالضكابط كالقكاعد األصكؿ بكضع اىتـ قد المقدس الشارع نجد , كالمداراة الخمؽ حسف في
ح الت سامح, كالمحبة رك  لى بث  إما يؤدم م ,(3)((الزيارات ىذه مف النتائج أفضؿ لتحقيؽ الجميمة

سكد ركح تبالمجتمع, عند الت قارب كاالختبلط بيف أبناء المجتمع الكاحد, كالت كاتؼ فيما بينيـ, ف
  0االطمئناف كاالستقرار, كمجانبة االضطراب 

عكاقب مف ()ضح ك ك , مانة في المجتمعألاأىمية عف ( كثيران تحدث اإلماـ )كما    
َوَمِن اْسَتياَن باألَماَنِة، َوَرَتَع في اْلِخياَنِة، َوَلْم ُيَنّزه َنْفَسُو َوِديَنُو َعْنيا، َفَقْد )), بقكلو:اأستياف بي

ةِ ، َأَحلَّ ِبَنْفِسِو ِفي الدُّْنيا اْلِخْزَي، َوُىَو ِفي اْلِخَرِة َأَذلُّ َوَأْخَزى نَّ َأْعَظَم َاْلِخَياَنِة ِخَياَنُة َاأْلُمَّ ، َواِ 
 .(4)(( َوَالسَّاَلمُ  0َوَأْفَظَع َاْلِغشّْ ِغشُّ َاأْلَِئمَّةِ 

ص فأصبح الن   ,(5) (فٍ مى ) شرطالفي الٌنص  ترابط داللي كاضح, كذلؾ عف طريؽ كركد أداة    
, (عى تى األكؿ فعؿ مثبت )رى  ,طؼ عمى فعؿ الشرط )استياف( بفعميفكذلؾ عند العمتماسكان,  تركيبان 

ـٍ يينىٌزه(,كالفعؿ الثاني منفي  لى الرابطة  كربط بجكاب الشرط مسبكقان بػ)قد( المقترنة بػ)الفاء( )كى
ؿ  الشرط ) بجكاب المقترنة  ,صالن   أجزاءكىذا ما جعؿ النص كحدة متماسكة عند تبلحـ  ,(فىقىٍد أىحى

أسس الس مـ, كىي ؛ لبياف فيمان كتكسعةن كأصبح أكثر  كجعمو كحدة نصية كبرل استقطب الفكرة,

                                                             
 0 4/504 :نيج الببلغة (1)

 0 5/245 :البحراني ,نيج الببلغة شرح ,18/107 :ابف ابي الحديدنيج الببلغة, شرح  ينظر: ((2
  0 2/90:الصالحة الجماعة بناء في( عمييـ السبلـ ) البيت أىؿ دكر ((3
 0 3/412:نيج الببلغة (4)

 0 ( تككف شرطان لمعاقؿ كتككف لغير عاقؿ بنسبة قميمة : )مىفٍ  4/88معاني النحك ينظر:((5
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إلى الناس, كبياف عكاقبيا السيئة, كما ينبو المتمقي  كخيانةاالبتعاد عف االستيانة باألمانات, 
أٍف ينزه ( اإلماـ )لذلؾ أراد  كالخزم, جعؿ نفسو محبلن لمذؿ  ي عدـ التحمي بيذه الصفات, كلـ

        0المرء نفسو مف ىذه المكبقات؛ ألجؿ نشر السبلـ في حفظ األمانة, كعدـ االستيانة بيا
ركابط الكصؿ ك  ,بالضمائر المتصمة كالمنفصمةاإلحالة األخرل صر اعن تجاء ثيـ   كمف    

 عدة لغكية تضامنت عناصر فقد ,أيضان  ببية, كاإلضافية )الفاء(الس  كالكصؿ  اإلضافية بػ)الكاك(
 كالجزاء. رطالش   ىك  األساس ابطالر   ص, ككافالن   في
ٍف( الكصؿأداة  أثرك  ,كيمكف تكضيح جممة الشرط   في تككيف كحدة نصية كبرل,   الشرطية )مى

 :بالمخطط اآلتي, بب كالنتيجةبيف الس   عند ترابط النص
 
 
 

      
ستيانة بأمانات المسمميف, كعدـ الاف ,بب بالنتيجة الحاصمةربط الس  جمالية يكضح المخطط     

ؿ في الدنيا, كالخزم في الذٌ  تونتيج ,حقكؽ اآلخريففي سمب مادم طغيانيا, كالت  ردع النفس عف 
 ف  أبسط حاجات الناس كأعظميا, ىي تكفير األمف كاألمانة في الببلد, كأف   ليذا ف اآلخرة؛
ميقان أعظـ  كال , مناصبالكالشخص األميف الذم ال تغكيو , األمانةصفة مف يمتمؾ الناس خي
فقداف كاف نتيجة  الناسكجميع أنكاعو بيف  الفساد اإلدارم كالماليف  تفشي إإذان  ,ةعيأمكاؿ الر  

الٌشعكر بعظمة األمانة فقدت كاأليدم األمينة؛ لذلؾ فقدت القيادات األمانة, ك  ,دكر الكاعيةالص  
 0(1)كثقميا

                                                             
   0 196:اإلدارة كاألسمكب القيادم في نيج الببلغة ينظر:(1) 

َوَلْم ُيَنّزه 
َنْفَسُو، 

 َوِديَنُو َعْنيا

َوَرَتَع في 
 اْلِخياَنةِ 

اْستَهاَن 
 باألَمانَةِ 

 فقد

 النتيجة

َأَحلَّ ِبَنْفِسِو 
ّل َواْلِخْزَي  الذُّ
ْنيا  ِفي الدُّ

، َوهَُو فِي 

اآلِخَرِة أَذَلُّ 

 َوأَْخَزى

 

 وَمْن 
 السبب 
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يدؿ  ما بؿ بيف جممتيف بينيما أكثر مف جممة,  الر بط لـ يتـ بيف جممتيف متعاقبتيف؛ كيبدك أف     
, أك نصكص كثيرة سكآء أكانت الجممتاف متعاقبتيف أـ  عمى قدرة أداة الش رط عمى سٍبؾ الن ص 

مربط بيف الكحدات الٌنصية, ضمف إطار بيف الجمؿ ل( مف) منفصمتيف, كيظير أثر أداة الربط بػ
  . ص, كتبلحـ أجزائوالبنية لمن  

لفرد, ايا تمثؿ قكة ألن   مسؾ بالعشيرة؛أىمية الت  عمى  ()اإلماـ دأك  , خرآكفي مكضع    
َوَمْن َيْقِبْض َيَدُه َعْن َعِشيَرِتِو، َفِإنََّما ُتْقَبُض ِمْنُو َعْنُيْم َيٌد َواِحَدٌة، َوُيْقَبُض ِمْنُيْم َعْنُو )) بقكلو:

 . (1)َأْيٍد َكِثيَرٌة،((
ص كبيرة, فظيرت ظيكران ممحكظان عف طريؽ صي في الن  نسبة تحقيؽ االت ساؽ الن   نبلحظ أف     

 . عند ربط بالكصؿ الشرطي عدـ تكرار الكممات, كانسجاـ النص بفقراتو
 :الربط الشرطيكالمخطط اآلتي يكضح لنا العبلقة اإلحالية  

دى في الٌنص إحاالت قبمية     كىك بحكزتو , (َمنْ )الربط الشرطي ضمير الياء العائد عمى بكىرى
سياؽ الخطاب عف , كمف ىنا انقطع (َيْسَتْغِني الرجل)ِإنَُّو اَل  ( بقكلو الٌسابؽالرجلعمى ) عائد

لبياف األمر المراد تكضيحو,  أربع مرات عنو؛ االسـ الظاىر, كأناب الضمير الغائب )الياء(
ركابط القرابة, كحٌذر  عمى المحافظة أىـ سبؿتعد  فبيا, الرحـ كالعناية  كىك التأكيد عمى صمة

بنفسو كبقكتو, فبل يمكف أٍف يحؿ  الٌسبلـ االجتماعي دكف الٌتمسؾ  عدـ اغتراره مفالمتمقي 
 عشيرتو, عف خيره الممسؾ ف ف  : ))كال يصح  لمرجؿ أٍف يستغني عنيا, ميما بمغ غناه, بعشيرتو

  ,نصره عف قعدكا مرافدتيـ, إلى كاضطر نصرتيـ إلى احتاج ف ذا كاحدة, يد نفع يمسؾ ماإن  
  .(2)((الجمة االقداـ كتناىض الكثيرة األيدم ترافد فمنع صكتو, عف كتثاقمكا

سائؿ التماسؾ ك  مفكالشرط , أدكات الكصؿ أك العطؼ ف  أابقة, صكص الس  نستنتج مف الن  ك    
 النص, كتجعميافي  مع بعضيا الجمؿ متكاليات تقكيةعمى  تعمؿ ايألن   ؛بيف النصكص كربطيا

 النصكص.في  كترتيبيا تسمسؿ األحداث في سيـتك كحدة متكاممة في الشكؿ كالداللة, 
                                                             

 0 1/59:نيج الببلغة (1)
كمنياج البراعة في شرح , 2/11البحراني:  شرح نيج الببلغة,ك ,1/313:ابف ابي الحديد شرح نيج الببلغة, (2)

 0 3/341 :, الخكئي نيج الببلغة

 النواة الرئيسية ) َوَمْن َيْقِبْض( مجازية                         
     

 عنو            منو           عشيرتو        يده                        
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 ربطت إذٍ , األسمكبية العبلقة في تنكعان خمقت الس مـ داللة  في الشرطية الجممةكما أف  كركد    
 الجممة حفاظ مع عميو كمترتبان  ,الشرط لفعؿ مسببان  الجكاب فلكؿ غدرةكالجكاب, كيكك  الشرط بيف
كتسمسميا بالفاء الكاقعة في جكاب الشرط, كذلؾ لمتكسع في , داللتيا؛ لربط األحداث ترتيب عمى

 .عناصرىا بالفكرة 
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 أثر الحذف في التَّماسك النصي. :المبحث الثالث        

 0توطئة   

كالقطؼ  ,كالقطع ,االسقاط :المعجمات العربية حكؿ معاني في معظـتدكر مادة الحذؼ     
اىتمامو  آثار, ك حكلو و المتمقينب  قد راكيب المغكية في التًّ  , كىذا االسقاط(1)كالضرب ,كالرمي

و تثريك , , كما أن يا تعطي لمنًص دالالت مختمفةتؤدم المتمقي بياف سبب حذفو ص الغائبالن  ب
كالحذؼ ىك باب مف أبكاب اإليجاز, فنجد سيبكيو , دالالت مختمفةعميو  فيضتبما , المعانيب

  (2)يعقد بابان ييعن كف لو بقكلو:))ىذا باب يحذؼ منو لكثرتو في كبلميـ حتى صار بمنزلة المثؿ ((

 (باب في شجاعة العربية)بابان سماهي  في كتابو الخصائص (ىػ293)ت أفرد ابف جنيكما    
لى إكأشار , كالٌتحريؼ ,كالتقديـ كالتأخير, كالحمؿ عمى المعنى ,كالزيادة ,ث فيو عف الحذؼتحد  

 ,يقتضيو المعنى سكآء أكاف ىذا الدليؿ معنكيان أمٌ  ,(3)يككف إال  بكجكد دليؿ عميو أف  الحذؼ ال
   0 (4)أك قرينة مقامية ,تدؿي عميًو قرينة لفظية كأـ صناعيان تقتضيو الصناعة النحكية, أ

الكبلـ أك كمو إسقاط جزء ))بل يبعد عف معناه المغكم بمعنى: فاالصطبلح, كأم ا في    
استبعاد العبارات السطحية التي يمكف كقد يككف السبب في الحذؼ أيضان:)) كىك  0(5)((لدليؿ

بكاسطة العبارات  ييعدؿى  أفٍ  لمحتكاىا المفيكمي أف يقكـ في الذىف,أك أف يكٌسع, أك
الكحدة يساعد عمى ربط  ما كىذا ,(7)كأطمؽ عميو االكتفاء بالمبنى العدمي ,(6)((الن اقصة
  المتمقي.في ذىف لتكامؿ داللتيا  ؛النصية

                                                             
 0 1/177 :)حذؼ( مادة ,ساس الببلغةأ , 9/39 :(حذؼ)مادة  ,لساف العرب ينظر:((1

 0 280/ 1الكتاب :  (2)
  .360/ 2 :الخصائص ينظر: (3 )
 .75تأليفيا كاقساميا:  الجممة العربية  ينظر: (4 )

 . 102/ 3: القرآف عمـك في البرىاف ((5
  .301النص كالخطاب كاإلجراء: ((6
 .340:المرجع نفسو ((7
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 العنصر يكجد األمثمة النص, كفي معظـ داخؿ عبلقة)): الحذؼعد  كفي الدراسات الحديثة    
  .(1)قبمية(( عبلقة عادة الحذؼ أف يعني كىذا 0السابؽ النص في المفترض

يا ألن   ؛ابقة أك البلحقةبالمرجعية الس  ة الحذؼ عمى أساس عبلقماسؾ التًّ عممية إذان تككف    
لذا فقد كضعت ظاىرة  الحذؼ  0(2)التي  تدؿ عميو في تقدير المحذكؼ تسدٌ التي , بمثابة القرينة

بيف الد راسات الن حكية كالببلغية مف حيث أنكاع المحذكؼ كحكمو كأغراضو, كلكف أخذت ىذه 
ذلؾ باعتبارىا إحدل األدكات التي تحقؽ تماسؾ الظاىرة بيعدا لغكيان آخر مع لسانيات النص, ك 

أف  الحذؼ يعمؿ في التماسؾ كحدة النصكص عف طريؽ عمى كىذا ما يدؿ  ,(3)الن ص كسبكو
  0 التكرار الحاصؿ بيف المذككر كالمحذكؼ, كىذا يأتي عف طريؽ فيـ السياؽ, كتأكيؿ المتمقي

, الترابط النصي تحقيؽكيقكـ بدكره في حكم, الن   الربط مف كسائؿكسيمة الحذؼ لذا عد     
كالتماسؾ عبر محكريف األكؿ: التكرار الذم يعمؿ عمى استمرارية المعنى حيث يقع الحذؼ في 
كسط النص, كيعامؿ معاممة المكجكد, كالمحكر الثاني: المرجعية كتتمثؿ في إحالة المحذكؼ 

ينصب , كيقع الحذؼ تحت ثبلثة أنكاع, مع مبلحظة أف  االىتماـ األكبر (4)عمى المعنى المذككر
ينصب عمى العبلقات بيف الجمؿ حيث أف  الحذؼ داخؿ الجممة خارج االىتماـ؛ ألن و يدخؿ في 

ا األنكاع ىي   : (5)بنية الجممة, كأم 
 0الحذؼ االسمي -1
  0الحذؼ الفعمي-2 

   0حذؼ الجمميال-3

النصكص  ؼ الجمؿ,  لكثرة كركدىما في ستقتصر دراستنا ىنا عمى الحذؼ االسـ, كالحذ   
لتككيف كحدة نصية مترابطة  ؛كنحاكؿ رؤية أثر الحذؼ في تشكيؿ داللة السبلـ في ربط الجمؿ

 لتكضيح المقاصد :  

                                                             
 0 ٣٦ :الخطاب انسجاـ إلى مدخؿ النص لسانيات ( (1
 0 125نحك النص اتجاه جديد في الدرس النحكم :  ينظر:( (2
 0 169عزة  شبؿ محمد :  0ينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ, د ((3
 0 172ينظر: المرجع نفسو :  ((4
0118  :عزة  شبؿ محمد 0دينظر: عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ,  ((5
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يقع حذؼ االسـ بعد العنصر  ذٍ إسمية اليعنى الحذؼ داخؿ المجمكعة ا:  حذف االسمـ 1   
  0 (1)ك النعتأك العددم أشارم إلا

كال كىك عمدة الكبلـ, ككاجب الذكر, كال يجكز حذفو, كىنا سنتحدث عف حذؼ الفاعؿ,     
مف حذفو  دى رى يمكف االستغناء عنو, كيأتي ضميران مستتران عائدان عمى الظاىر المذككر قبمو, كما كى 

   ﴿قكلو تعالى:  فيكما األفعاؿ في القرآف الكريـ,       ﴾(2), بمغت  بمعنى

لككنو  نساف؛إلا يستغنى عف ذكرف, (3)يدؿ عميو  في السياؽ الركح, فقد حذؼ الفاعؿ كذلؾ ما
 منيا ,حذؼ الفاعؿمـ التي كردت أساليب السٌ داللة كمف مظاىر , (4)كرد في سياؽ الكبلـ السابؽ

جريمة بحؽ اإلنسانية,  عد  يي  ف  أخذ ما ليس لو حؽ مف حقكؽ اآلخريفأ () كضح اإلماـ ما
في  () عنو نيىكىذا ما  ,(5)يا المرءعميمف أقبح الرذائؿ ال تي يعاب ك ظمـ ال يغفر لو, ك 

 .(6)((َلوُ  ُيَعاُب َمْن َأَخَذ َما َلْيَس اَل ُيَعاُب اْلَمْرُء ِبَتْأِخيِر َحقِّْو، ِإنََّما ))بقكلو: ,حكمو

 حذؼنبلحظ أف  الحذؼ يمثؿ ربطان دالليان في الجممة, فقد أدل إلى تماسؾ الن ص, عند    

, ليتسـ خصائصو (ًإن مىا ييعىابي مىفٍ ك) ,(الى ييعىابي اٍلمىٍرءي  )الفاعؿ, كبنى الفعؿ لممفعكؿ بقكلو: 
ر خٌ ثـ أفمف كاف لو حؽ  ,الكبلـ اعف الفعؿ؛ ألن يما ركن, كاصبح عمدة ال يمكف أٍف ينفؾ 

ٌنما يعاب مف  توطالبب حذؼ كىنا أفاد , (7) خريف بالباطؿآليتجاكز عمى حقكؽ ا لو ال يعاب, كا 
خذ حقكؽ الناس قيران, كليس أكتحقير المرء الذم ي تكبيخألجؿ الالفاعؿ مف الفعؿ )أخذ(, 

))ال يعابي المرء بتأخير حقو إذا كاف ىناؾ مانع عف  :وإنٌ  إذٍ  ,نوعحقو تأخر الشخص الذم 

                                                             
0118  :عزة  شبؿ محمد 0عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ, د ينظر: ((1

  0 

 0 26سكرة القيامة , اآلية : ( (2
 0 89/ 2كضح المسالؾ :أ ينظر:( (3
 . 28 ,27:نحك القرآف ينظر: (4)

 0  5/335:, ميثـ البحراني شرح نيج الببلغةينظر:  ((5
 0 4/538:نيج الببلغة (6)

 0 124ينظر: الحكـ كالمكاعظ في نيج الببلغة دراسة في التركيب)أطركحة دكتكراه( :  ((7
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طمبو, كيستقيـ المعنى حينئذ عمى المذىبيف جميعان, ألن و إذا كاف ىناؾ مانع جاز تقديـ غيره 
  .(1)عميو, كجاز لو أف يؤخر طمب حقو خكؼ الفتنة((

يترؾ المخاًطب لممتمقي كمف ناحية أخرل, ف ف  حذؼ )الفاعؿ( يحمؿ بعدان آخر لمداللة, إٍذ     
أمير الٌسمـ التي أرتكز عمييا  ؛ لبياف أىمية معاني(2)استنباط داللة الحذؼ في النص

كمحاربة الظالـ, كمقاطعة  ,قضية اإلنصاؼ كالعدؿبالتزاـ المجتمع كىك  ,(المؤمنيف)
أٍف يتكبى أك  إال  بة مف يفعؿ ذلؾ أخذ حقكؽ الناس بالقكة كالقير, كمحاسكعدـ المجتمع لو, 

 ال يضاـ أحده في ظؿك  كمسالمان, ال يياب الظالـ, يرجعى إلى رشدًه, حتى يككفى مجتمعان متكاتفان 
 0كالكقكؼ بجانب المظمكـ, كرد ما سمب منو ىذا المجتمع القكم,

  . جملالـ حذف 2

كجنكحان لبلختصار, فالحذؼ يحدث اتساقان في  ,قد تحذؼ الجممة مف الكبلـ تجنبان لئلطالة    
كعدـ تكرار , يؤدم إلى تماسؾ النص بأدكات الربط مامالٌنص, عند ربط البلحؽ بالسابؽ, 

)) كذلؾ كاجب إف تقدـ أك اكتنفو ما يدؿ عمى الجكاب  حذؼ جكاب الشرط:ككذلؾ الكممات, 
 منيا:, () ويتضح لنا في كبلمفحذفو لكجكد دليؿ عميو ال يؤثر في المعنى, كىذا , (3)((

فس عمى حمؿ ما تركيض الن  كذلؾ عند الفرد, شخصية أىمية بناء عمى  () اإلماـ أكد   
بو اإلماـ دعا عامؿ معيـ, كذلؾ ما كصعكبة الت  , دكدتكره, كتحٌمؿ ما يككف مف اآلخريف مف الص  

( ,إلى الٌتكامؿ الٌركحي لمبناء االجتماعي, كيشمؿ ذلؾ التآلؼ كالتآزر )ْحِمْل َنْفَسَك إِ )): بقكلو
َمِة، َوِعْنَد ُصُدوِدِه َعَمى المََّطِف َواْلُمَقاَرَبِة، َوِعْنَد ُجُموِدِه َعَمى  ِمْن َأِخيَك ِعْنَد َصْرِمِو َعَمى الصّْ

، َوِعْنَد ِشدَِّتِو َعَمى المّْيِن، َوِعْنَد ُجْرِمِو َعَمى اْلُعْذِر َحتَّى َكَأنََّك َلُو َوِعْنَد َتَباُعِدِه َعَمى  اْلَبْذِل، الدُُّنوّْ
يَّاكَ   ،َوَكَأنَُّو ُذو ِنْعَمٍة َعَمْيكَ  َعْبٌد،  ِبَغْيرِ  َتْفَعلَ  َأنْ  َأوْ  ،َمْوِضِعوِ  َغْيرِ  ِفي َذِلكَ  َتَضعَ  َأنْ  َواِ 
 0 (4)) (َأْم َقِبيَحةً  النَِّصيَحَة، َحَسنًة َكاَنتْ  َواْمَحْض َأَخاكَ 000َأْىِموِ 

                                                             
 0  18/390:ابف ابي الحديد نيج الببلغة,شرح  (1)

175: عزة  شبؿ محمد 0عمـ لغة النص النظرية كالتطبيؽ, د ينظر:((2
 

0 
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بلـ االجتماعي,عف طريؽ تثميف الركابط االجتماعية لبناء الس   ثابتةركائز  (ىنايضع اإلماـ)   
ْحِمْل َنْفَسَك ِمْن )ا :كىي, صً الن   الجممة في حذؼ المخاًطب إلى دى كقد عمى بيف أبناء المجتمع, 

مف جمؿ أماكف , كالمحذكفة في خمسة اليةحيؿ إلى الجمؿ الت  تداخمية بعدية  افمرجعيتي ,(َأِخيكَ 
مىًة, ًعٍندى ًمٍف أىًخيؾى ى  ٍحًمٍؿ نىٍفسىؾى إً )كىي:  مىى الص  ٍرًمًو عى ميكًدهً  ٍحًمٍؿ نىٍفسىؾى اكى صى  ,ًمٍف أىًخيؾى ًعٍندى جي

ًعٍندى ًشد ًتوً  نىٍفسىؾى ٍحًمٍؿ اك , ًمٍف أىًخيؾى ًعٍندى تىبىاعيًدهً  ٍحًمٍؿ نىٍفسىؾى اكى  ًمٍف أىًخيؾى  ٍحًمٍؿ نىٍفسىؾى اكى , ًمٍف أىًخيؾى ى
ٍرًموً   المغكم ياؽالس   كذلؾ لداللةاسيـ العطؼ بػحرؼ)الكاك( في فيـ المحذكؼ كتقديره,  إذٍ  (,ًعٍندى جي

لتقريب المعاني المراد  الحذؼ أحد كسائؿ الربط بيف الجمؿكاف المحذكؼ, ك  طبيعة ابؽ عمىالس  
الخطاب  أف   , كبماكىك االىتماـ بركابط األخكة كالميف معيـ ,, كالتركيز عمى ما بعد المحذكؼمنيا

 ,؛ لبياف تمؾ الركائزاالجتماعي كتكاتفوماسؾ الت   عمى الحث   محكر حكؿ ص يدكرداخؿ الن  
كالتحمؿ كالميف كالبذؿ كالتقرب مع  كمردكدىا عمى سبلمة المجتمع, كتثقيؼ المجتمع بثقافة الصبر

 ,بلـ االجتماعيالس  أسس تكضيح , ك تعايش الٌسممي, كنبذ كٌؿ كسائؿ الشقاؽ كالتفرقةماآلخريف؛ ل
في تمؾ الجمؿ المتتالية,  عضد المجتمع, كتؤدم إلى سبلمتو مف الٌتشتت كاالفتراؽ التي تشد  

  0 كربطيا بحرؼ العطؼ؛ لينكب عف الجمؿ المحذكفة

المؤمف أخاه المؤمف في ظير الغيب, حفظ فيو  يكضح ()مير المؤمنيفكمف كتاب أل    
 ﴿ :بقكلو ,شأنو عز  ه كىذا ما ذكر  ,كعدـ الظف بو                 

                 ﴾(1),  سائرتجنب  فبلبد مف 

َأيَُّيا )) بقكلو: ,الظنكف صحة عمى الحمؿ, بالطرائؽ التي تؤدم إلى اإلثـ في نقع لئبل ؛الظنكف
ِإنَُّو َقْد  َوَسَداَد َطِريق، َفاَل َيْسَمَعنَّ ِفيِو َأَقاِويَل الرَّْجاِل.َأَما، َمْن َعَرَف ِمْن َأِخيِو َوِثيَقَة ِدين ،النَّاُس!

َأَما ِإنَُّو .َيْرِمي الرَّاِمي، َوُتْخِطىُء السَّْياُم، َوُيِحيُل اْلَكاَلُم، َوَباِطُل ذِلَك َيُبوُر، َواُ َسِميٌع َوَشِييدٌ 

 .(2)((.عَ بَلْيَس َبْيَن اْلَحقّْ َواْلَباِطِل ِإالَّ َأْرَبُع َأَصاِ 
َسَداَد و )مف الجممة التالية:  (،َمْن َعَرَف ِمْن َأِخيوِ ) بقكلو: رط كجممتوشال اسـص في الن   حذؼى    

 كأفاد الحذؼ, بعديةإٍذ مرجعيتو داخمية , ابؽالس   عميو في سياؽ الكبلـ لكجكد ما يدؿ   ؛(الطريق
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تيكيؿ أمر الغيبة, كخطكرتيا عمى أكاصر المجتمع في إٍبرىاـً حبًؿ المكدًة بيف األخكة,  ىنا
الدقة  ()اإلماـ ادى , فأرى االمجتمعات, كتدىكر استقرارى تفكؾا يؤدم إلى م  ماألسرم, نحبلؿ الكا

 . تياـ ليـاالو أصابع يكتكج ,ٌتياـ اآلخريفاي قبؿ كالتأن  
كضماف  ,الثكابت اإلنسانية في حماية اإلنساف أثر ()اإلماـ كضح عمى ذلؾ, فقد  كبناءن    

دكف ك  ,سرع عمى أحدو عجيؿ كالت  مف الترٌيث كالتثبت قبؿ إصدار الحكـ, كعدـ الت   د  بلبي فحقكقو, 
 عف طريؽاالستيزاء الرتداداتيا السمبية عمى نقاء الفكرة, كذلؾ  باع أساليب التسفيو, أكاتٌ 

جاؿ عدـ جكاز استماع أقاكيؿ الر  ب (اإلماـ) , ككضح(1)االعتراؼ بكجكد اآلخر, كعدـ تيميشو
ن   فبل يصيب الغرض؛ ,امي سيموما يرمى الر  ربي , كتصديقيا ـ المرء بكبلـ يعيب يتكم  ك ما يخطيو, كا 

كيطعنو , كاب, كيخالؼ الكاقع, فيرميو بالعيبكيعدؿ عف كجو الص   بو عمى غيره, فػيحيؿ الكبلـ,
 .(2)ب؛ ألغراض شخصيةبالغي
 ليتخذ لو شعاران يمجأى  ب ؛ممخاطى التقكل ل( يبٌيف فييا آثار كمف كصايا ألمير المؤمنيف)    

اِ ِمْفَتاُح َسَداٍد،  َفِإنَّ َتْقَوى )) إليو عند فراره مف ذنكبو, كمف أزمات نفسو إلى مكاله, بقكلو:
َيْنَجُح الطَّاِلُب، َوَيْنُجوا اْلَياِرُب،  ِبَيا، َوَنَجاٌة ِمْن ُكلّْ َىَمَكةٍ  ،َمَعاٍد، َوِعْتٌق ِمْن ُكلّْ َمَمَكةٍ  َوَذِخيَرةُ 

 0 (3)))  َوَالدَُّعاُء ُيْسَمعُ ، َوَالتَّْوَبُة َتْنَفعُ  ،َفاْعَمُموا وَاْلَعَمُل ُيْرَفعُ  ،َوتَُناُل الرََّغاِئبُ 

بقاء خبرىا؛ لكجكد قرينة تدؿ عميو     سابقان, كىي حذفت أداة التككيد في النص كاسميا, كا 
, كسيكلة الكصكؿ كاالختصار كذلؾ إلفادة اإليجاز، فمرجعتيا داخمية بعدية اِ( َتْقَوىَفِإنَّ  )

ربط ىذه المعاني بحرؼ الكاك في النص, عف طريؽ التقكل, ثمرات إلى المعنى المراد بيانو مف 
قضية التقكل عنكانان رئيسان جعؿ ( ) فأمير المؤمني أف  , فنبلحظ ساليب التكرارأبلبتعاد عف ل

ىي الٌسبب ك اإلسبلمية؛  شريعتنامف المسٌممات الكاضحة في تيعد  لمتربية كاإلصبلح الذاتي؛ ألن يا 
 ()كظ ؼى اإلماـ ليذا  اإلنساف مف االنحراؼ كاالنزالؽ؛ كتحفظكبح جماح اليكل, في األكؿ 

بلـ االجتماعي صمح المجتمع,كيسكد الس  ند صبلحيا يفعفس, لغرض إصبلح الن   ؛قكلدالالت الت  
فبل قانكف قادر عمى ضبط سمكؾ , ىي خير كسيمة لحفظ اإلنساف مف المكاره فالت قكل .الببلدفي 

                                                             
 .39 ,40 :()أيسس العدالة كاالعتداؿ عند أمير المؤمنيف  ينظر: (1)
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البطش كالقتؿ؛ لذا أراد  أساليًب  قكل, فيي خير رادع عف كؿ  الت  كقكة حكـ بأعمالو كالت   ,الفرد
  0ة المجتمع سبلمتو كسبلمل ( تحصيف الفرد بيا؛اإلماـ)

كأثره  ,الحذؼبأسمكب  ابعاد الت فاعؿ كجكانبو الحاصمة بيف التقكل كمعطياتيا,كيمكف أٍف نجمؿ   
ا أدل تككيف كحدة نصية كبرل, كما   في المخطط اآلتي:في ترابط الجمؿ, مم 

 

       

 

 

 

 

حذؼ جممة الشرط كىي )جممة التقكل( كربط الجمؿ التالية بحرؼ العطؼ)الكاك(  ف  يبدك أ    
المجتمع عمى أيسس صمبة مف تحصيف ؛ لذلؾ البد نتائج التقكل في سبلمة المجتمعلبياف 

كاالضطرابات النفسية,  بعيدة عف االنحرافات ,كقكية, لديمكمة الحياة السعيدة كالمطمئنة
كما في المخطط  في محكر قطب دائرة ممكة )تقكل ا(,ىذه السعادة  تتٌركزفكالمشاكؿ المعقدة, 

شعاعو إلى ممكة  يمد   سيـو  تقكل ا إلى أربعة أسيـ, فكؿٌ جممة عمى, فقد تشير الدائرم في األ
إلكماؿ الٌسعادة مستمدة طاقاتيا مف التقكل, اٌلتي يحصؿ عمييا العبد عند  خرل مترابطة معيا؛أي 

ي حم  كالشيكات المحرمة, كالت   كتجنب محارمو, كاالبتعاد عف الشبيات, ممارستو فضيمة خكؼ ا
, شؾ فيو الالذم داد س  اليـ األكؿ يرشدنا إلى طريؽ الحؽ, كىك مفتاح الس   ا بو, فكافى  أمر ما
يـ الثاني يشير , كالس  , كىذا ما يؤدم إلى انعكاساتو عمى سبلمة المجتمع مف الجرائـعكج كال

يشير إلى عتؽ ك قكل شعاعو مف الت   يـ الثالث يمد  الح, كالس  العمؿ الص   يإلى ذخيرة المعاد, كى
قكل ىي النجاة مف كؿ الت  أف  ابع فيشير إلى يـ الر  ا الس  العبد مف الربكبية كالعبكدية لغير ا, كأم  

كتطكره  ,ىمكة, كالعصمة مف كؿ زلة, كىذه الثمرات ليا آثار كبيرة في سبلمة المجتمع كاستقراره

 وذخيرة يوم الميعاد 

 َونََجاةٌ َوِعتٌْق ِمْن كُِلّ َملََكٍة 

 َونََجاةٌ ِمْن كُِلّ هلكة 

 َسَدادٍ    ِمْفتَاحُ 

َفِإنَّ 
َتْقَوى 

 للاِ 

 

 بها

 يَْنُجوا اْلَهاِربُ 

 يَْنَجُح الطَّاِلبُ 

َغائِبُ   َوتُنَاُل الرَّ
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, كيبعده عف ارتكاب الجرائـ مثؿ ممكة إٍذ ال قانكفى يضبط سمككية المرء في كؿ مجاالت الحياة
 .التقكل 

بشبو ثـ جاء  ؛كما ىك المؤشر في المخطط أعبله ,(َفِإنَّ َتْقَوى اِ ناب عف جممة الناسخ ) ـ  ثي    
كحذفت جممة الجار كالمجركر)بيا( محيمة إلى الجمؿ  ,جكابان عمى جممة التقكل جممة )بيا(ال

إلى تماسؾ  أدل, مما أماكفحذؼ الجممة األسمية في أربعة بعدىا كما في المخطط أعبله, كما 
لدل المتمقي نحك شيء قكل كبياف ثمرات الت  , اختصار الكبلـ, كسرعة استيعاب الفكرةالجممة, ك 

كىذه  ,ىك تعظيـ نتائج التقكل كتفخيميا مف الحذؼ, كالغرض األساس ,عظيـ البد  البحث عنو
ط النظاـ في األسرة كالمجتمع, كعدـ الت عدم عمى حقكؽ الثمرات ليا انعكاسات كاضحة في ضب

معنكية, كىذا ما يؤدم إلى االطمئناف كاالستقرار الركحي,  ـاآلخريف, سكآء أكانت مادية أ
حبلؿ الس بلـ كاألماف في الببلد  0كا 

الفجكة دبر في معرفة أمؿ كالت  يؤثر في المتمقي نحك الت  الن صي إف  الحذؼ  خبلصة القكؿ:   
أنتباه المتمقي  شدٌ يركيب ؛ لإلى ىذا الت   تٍ األسباب التي أدى تمؾ  المحذكفة في النص, كالبحث عف

يساىـ الحذؼ  , ككذلؾمف معافو الحذؼ كراء ىذا  نحك إيجاد الغرض الحقيقي, كالمقصكد ما
المتداد في امف عناصر االتساؽ الحذؼ  عد  يي  , ليذاأجزائو ككحدتوالن ص ك بدكره في تماسؾ 

  ص.اللي في الن  الد  
 



 
 
 

 داللة السمم في  الّداللي المكون: لرابعاالفصل          
 0المبحث األكؿ : العبلقات الداللية 
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   داللة السمم فياللي ن الدَّ المكوّ الفصل الرَّابع: 0            

  0 َتْوِطَئة

نما )):  أشار ابن جنً إلى المجاز بمولهفأدرن اللغوٌون المدماء لٌمة الدالالت الوظٌفٌة،      كا 
، (1) ((يقع المجاز كييعدؿ إليو عف الحقيقة لمعاف ثبلثة كىي : االتساع كالتككيد كالتشبيو

فٌخرج المعنى من األصل إلى معنى آخـر تنتجه الوظٌفة الداللٌة التً ٌؤدٌها المجاز،أو 

          0 السٌاق الذي ٌرد فٌه

يعرض تماـ حساف ألنكاع الداللة التي تتميز مف خبلؿ تمػؾ الكظػائؼ الببلغية التي كما    
))يتـ ذلؾ بتبدؿ المعنى الداللي في الببلغػة عػف التي المغة طريؽ عدة  عندما: تؤدييا المغة

طرؽ كألكاف ببلغية, منيا: فكرة المقاؿ كالمقػاـ, كاالسػتعارة, كالكناية, كالتكرية, كالتشبيو, 
كالمجاز, كجميعيا يتـ فييػا تبػدؿ المعنػى بطريقة تدخؿ الببلغة في عمـ الداللة , كما أف مف 

أف يتعامؿ معيا مف خبلؿ منظكر عمـ الداللة  ال بد –ػكاف الببلغيػة خاصة في البيافيعالج األل
عمـ الداللة كاف عامبلن حاسمان في تطكر الدراسػات الببلغية  كمف المتعارؼ عميو أف 0 (2)((

تعريفات باعتبارات مختمفة  الحديثة , كلكن و يتميز بكثرة تعريفاتو, كذلؾ لكثرة ما جرل فيو مػف 
 : (3)ىي  , كيمكف تقسيمو إلى ثبلثة عناصر أساسية

  .أو الصورة الصوتٌة التً ٌطلمها المتكلم ةلفظال-1

الصورة الذهنٌة المثارة فً ذهن السامع، والمتكونـة مـن التجـارب المجردة والحمائك --2

 . الخارجٌة التً صادفها اإلنسان فً حٌاته

الممصودة ، وٌتم الوصول إلٌها عن طرٌك اللفظ الذي الشًء المعنً أو الصورة الخارجٌة - ٣ 

  . ٌثٌر فً ذهن السامع صورة الشًء الذهنٌة ، ال الشًء ذاته

الداللة تنتج مـن عاللـة بٌن الدال والمدلول، والشًء الخارجً المشار  ٌشٌر إلى أنما وهذا 

.إلٌه

                                                             
 0 444 /2الخصائص ينظر:  (1)
 0  ٢٣٣:المغة العربية معناىا كمبناىا ينظر:  (2)
 . ٦١٤ -٦١١ :فقو المغة كخصائص العربية: ينظر (3)
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 الليةالعالقات الدَّ  المبحث األول:                  0

اللية مصطمحان حديثان داالن عمى العبلقات بيف الكممات مف نكاح مصطمح العبلقات الد   عيد      
 كنحك ذلؾ, كقد يكلد ىذا المصطمح مف دراسة  ,قابؿكالت   ,ضادكالت   ,كاالشتراؾ ,رادؼمتعددة: كالت  

, عف طريؽ عبلقاتيا مع الكممات األخرل الكممة إال   ال يمكف أٍف نعرؼى  اللية, إذٍ الحقكؿ الد  
إضفاء دالالت جديدة, تؤدم إلى  إلى,كىذه العبلقات تؤدم (1)ضمف الحقؿ الذم تنتمي إليو

 0 الت كسع في المعاني

المعينة خارج نظرية خاصة بمفردات المغة  نظرية عبلقات المجاالت المغكية ف ف  مف ىنا, ك    
اللي؛ ألف  العبلقات اؽ الذم ترد فيو, فيككف اتصاليا مباشرة بكسائؿ النمك المغكم الد  يى إطار الس  

بيف مفرداتيا تكلد دالالت متنكعة عف طريؽ تقابميا, كترابطيا مع بعضيا ببعض, كىذا ما يجعمنا 
 ـ, أاشتراكان  ـا الحقؿ ترادفان, أىذ ء أكافى آسك , رابطي لمجمكعة مف الكمماتماـ الحقؿ الت  أنقؼ 

اللة, عندما تككف كاإلثراء في الد   ,كسع, كىذا ما تمتاز بو لغتنا العربية مف الت  (2) تقاببلن  ـتضادان, أ
  الكممة الكاحدة تحمؿ في طياتيا معنى آخر.

نظرم  فضبلن عف ذلؾ, يدرس عمـ المغة ظكاىر االشتراؾ المفظي كالترادؼ كالتضاد في إطار     
كاحد, يطمؽ عميو نظرية العبلقات الد اللية, كىي نظرية حديثة العيد, كتتصؿ بتعدد داللة الكممة 
كغمكضيا, فتعد ىذه النظرية جزءان مف منيج عممي أشمؿ كأكسع, كىذا ما يطمؽ عميو عمـ 

 0(3)الداللة البنيكم

المتعمقة الظكاىر ىذه يقتضي الكقكؼ عمى  الليالبحث الد   ف ف  ىذاكمف ىذا المنطمؽ,    
 ياسيبلـ الس  فيما نسكقو في مستكل الس   كباالخصكثر كركدان فيو, أكىي اللي لمغة, بالمستكل الد  

 :يالعسكرم, كىك 

 

                                                             
  . 370, 369:المسانيات ءمبادمينظر: (1)
    . 485:العربي راثالت   في طبيقيالت   الد اللة  عمـ ينظر:(2)

 .157 :,حممي خميؿ د. :مقدمة لدراسة فقو المغة ينظر: ((3
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   اللية.لمفارقة الدَّ ا-أوالً 

 منيا)العيف(معجمات ال يوإل تاالفتراؽ كاالنفصاؿ كما أشار ىي  المفارقة في المغة تعد   
فًرًؽ مف الرأًس في الش ٍعر )) :المفارقة  ,كالتبايف ,كالفصؿ ,االفتراؽ تعني, ك (1)((مىكًضعي المى
كفي مجاز الكممة , (2)مكقفيف فييما تناقض ثنيف, أكالأك قطع األمر بيف ا, شيئيف بيف كالتباعد

فارؽ الحديث؛ أم عمى كجكىو الكاضحة (( ىك: ))كقفتو عمى مى
(3)  0  

يبرز فيو المعنى الخفي في تضاد يقكـ عمى التضاد, )) أسمكب ببلغي  كفي االصطبلح:   
عمى المفارقة المفظية أك مفارقة المكقؼ مممكس مع المعنى الظاىرم,  , كىك أك الس ياؽمعتمدا ن

دالالتو  ككشؼ ,عارضإلى الت  كتأمؿ عميؽ لمكصكؿ , يذىن أمر يحتاج إلى مجيكد لغكم, ككدٌ 
كىذا يدؿ عمى , (4)(( النص, كفضاءاتو البعيدةالذم يتضمنو الظاىر كالمعنى الخفي بيف المعنى 

  0 الجممة حتى يصؿ المتمقي إلى دالالت أعمؽ تبحثالتي العدكؿ المفارقة مف أف  

لكجكد  ةكالس ٍخًريى  الت يىك ـ بيدؼ ,نكعةتم ببلغية أساليب استعماؿبأن يا لمفارقة عرفت ا كما   
 المتضاد المعنى نحكالمنطكؽ  سياؽ تىٍكًجيويقصد بو ما  أك ,اؿ كالمدلكؿالد   بيف ضادالت   قرينة
 كحقيقة المخاطبفيـ مدل  أم   ,الليالد   الكاقع المخالفة بيف عمى تجرم, فببلغيةال ساليباألبتمؾ 

  .(5) كما يثيره المتكمـ يعنيو ما, ك المفيكـ

أكيبلت, كعمى ىذا األساس ىناؾ مستكياف يرات كالت  سً فٍ ظاىرة المفارقة إلى تعدد الت  تؤدم  كما   
 عمىؤدم إلى مساعدة المتمقي كىذا يرابط بينيما, عبلقة الت  لحدكث  ؛كالباطف (, )الظاىر :ىما

المفارقة, كليس ء اكر البحث عف المفارقة, كالغكر في المعنى الخفي, كىذا ما يريد المتكمـ بيانو 
نما , الغرض ىك االختبلؼ كىذا ما , تبايف بيف األفكار في النصىك الأك التبايف في الجممة؛ كا 

 . (6)لمكاقؼ االجتماعية, كالسياسية المتباينةايتجٌمى في المغة الٌساخرة الجادة في 

                                                             
 0 5/147)فرؽ( :العيف, مادة ( (1
  0 10/299:)فرؽ (مادة لساف العرب,  ينظر: (2)

 0 2/21:  , مادة ) فرؽ ( ساس الببلغةأ( (3
 .14 :المفارقة المغكية في الدراسات الغربية كالتراث العربي القديـ دراسة تطبيقية (4)
 . 132 :)بحث(, دراسة لغكية كداللية  ,صراع المفارقة بيف السخرية كالمناقضة ينظر: (5)
   .8, 7 :الغربية كالتراث العربي القديـ دراسة تطبيقية الدراسات المفارقة المغكية في ينظر:(6)
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القدرة عمى  لوك اللة األكلية, اللة المحٌكلة في مقابؿ الد  أسمكب المفارقة نكعان مف الد   لذلؾ عيد     
تقكيـ لضدية  ؿ إلى معافو إلى المعنى العكسي؛ لذلؾ يترجـ أك يحك   , يكمئي يتصكير آخر لممعان

 .(1)يممح في ظاىره إلى الضد اإليجابي ك مبيات, السٌ 

تارة  متعددةو  مف معافو  الباحثكف المفارقة مف المشترؾ المفظي, كذلؾ لما تحمؿي  د  ع كما   
يككف المعنى الكاحد ك لمسخرية, كتارة لممناقضة؛ كلكنيا ذات مصدر كاحد كىك االبعاد كالتنحي, 

المفظ في غير معناه الذم شاع  عمؿيست ى فيو التناقض بيف المنطكؽ كالمفيكـ, كبمعنى آخريتجم  
 .  (2) عنو

التناقضات, ككذلؾ إعطاء  كشؼالتي تعينو عمى  الثقافية المبدع قدرة عمى تعتمدالمفارقة ك     
 العدكؿ متميزة ,كتصكيرية تعبيرية بنية:)) االمتمقي متعة تحرؾ كجدانو, لذلؾ عرؼ المفارقة بأٌني

مر يدفعنا إلى الكشؼ عف عناصرىا كالعبلقات ألا الداللي كالتركيبي, كىذا ييفالمستك  عمى
التي تجسدت فييا المفارقة عمى شكؿ نظاـ متنكع أفقيان كرأسيان, داخؿ البنية المغكية  الناشئة بينيا

  (.3)((الخاصة الرؤيةك  المشتركة المرجعية بيف التضاد عبلقةاشكاؿ التجميات, فالمفارقة ىي 

 , منيا:ضمف داللة السمـ () وكقد كردت نصكص عدة تحمؿ أساليب المفارقة في كبلم  

ركز فييا عمى المنيج السممي, كذلؾ عند اتباع سنف الحؽ  () ير المؤمنيفإلم خطبةكمف    
فضمية في ألاكاالبتعاد عف سنف الباطؿ, كىي ركيزة األساسية في التشريع اإلسبلمي, كبيف 

بو استغاثت الر عية , عندما عثماف بف عفاف لعاممو( )استعتابو كىذا ما كرد في  ,الحكـ
():ِعَباِد َالمَِّو، ِعْنَد َالمَِّو، ِإَماٌم َعاِدٌل، ُىِدَي َوَىَدى، َفَأَقاَم ُسنًَّة ))َفاْعَمْم َأنَّ َأْفَضَل  , بقكلو

نَّ َاْلِبَدَع َلَظاِىَرٌة َلَيا َأْعاَلمٌ  َمْعُموَمًة، َوَأَماَت ِبْدَعًة َمْجُيوَلًة. نَّ َالسَُّنَن َلَنيَّْرٌة َلَيا َأْعاَلٌم، َواِ  نَّ  0َواِ  َواِ 
 (.4)((ِعْنَد َالمَِّو، ِإَماٌم َجاِئٌر، َضلَّ َوُضلَّ ِبِو، َفَأَماَت ُسنًَّة َمْأُخوَذًة، َوَأْحَيا ِبْدَعًة َمْتُروَكةً َشرَّ َالنَّاِس 

 (.4)((َمْتُروَكةً 
                                                             

  0 16 :المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة ينظر:(1)
  130:دراسة لغكية كداللية)بحث( ,صراع المفارقة بيف السخرية كالمناقضة ينظر:(2)

 .63 :الركاد شعر في المفارقة ((3
 0 2/260:نيج الببلغة ((4
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بياف البؤرة الذىنية المراد منيا بياف المعاني الخفية في تجمى في يالمفارقة  أسمكبى أف   نبلحظي     
, معنى المعنى عف طريؽ المفارقة, مجاكزة األلفاظ المنطكقةالسياؽ, كالمقصكد ىنا إظيار  المفظة أك

 ككف تعبيران انتقاديان ييبي ف فيو محاسف الحاكـ العادؿ, كمساكئ الحاكـ الجائر لممخاطىب, باستعمالوكي
تضح لدل لت؛ الضدية الثنائية عمى ان معتمد ,الن ٍصح كالت ٍحذير عند ذكر أعماؿ الحاكـ العادؿأسمكب 

تباعو, ا  ك  ف الحاكـ الذم ال يصمح انتخابوكبيٌ كمدل إخبلصو لرعيتو, أىمية الحاكـ النزيو, المخاطب 
لذا قد تككف المفارقة  كىذه القضية ىي محكر األساس في النص, كالبؤرة التي يرتٌكز عمييا الحديث؛

فجاءت الجائر,كبيف الحاكـ  ,عادالن حاكـ ما يككف البناءن فكريان كسياسيان؛ لبياف سبلمة المجتمع عند
 السنف, أعبلـ قياـ كعمى , المذككرة بالصفات العادؿ اإلماـ أفضمٌية عمى تنبييوالمفارقة ىنا لػ:)) 

 (1)(( القيامة يـك رئالجا اإلماـ حاؿ عمى ثـٌ .  ىذه عف كينكب بتمؾ ليقتدل البدع أعبلـ قياـ كعمى
 ىي:ككضح ذلؾ عند استعماؿ األضداد  تتجمى مف األضدادالتي  صفات الشرال ما يممؾ مفك 

َأْحَيا  × َأَماَت ِبْدَعًة َمْجُيوَلةً ) وَ  (َأَماَت ُسنًَّة َمْأُخوَذةً  ×أََقاَم ُسنًَّة َمْعُموَمةً ( و)الضاللة ×  )اليداية 
كاالستعتاب لممخاطىب عف طريؽ   النصح ( أسمكبستعمؿ أمير المؤمنيف)لذلؾ ا :(ِبْدَعًة َمْتُروَكةً 

 كـ العادؿ؛ احال, ك  الحاكـ الظالـممخاطىب في الفركؽ بيف لإلمعاف نظر بطريقة مباشرة؛ المفارقة  فف
ىك ما  تضح أمامو خطكرة األمر, كعكاقبو عند فكراف الر عية عمى الحاكـ في حالة قصكره, مع بيافيل

ائمة عمى المكدة كالرأفة بياف أف  الحككمة الق ()أراد فمـ كاألماف, نشر الس  عمى كاألكمؿ  األصمح 
 أرادكىذا ما  ,كذلؾ عند تحقيؽ متطمباتو ,عندما تناؿ ثقة الشعب مع الرعية  تككف أكثر رسكخان كقكةن 

ىما تمثؿ صكرة اعند رسـ صكرتيف متناقضتيف, أحد ,العميؽالمعنى إببلغو بالمعنى الخفي, أك 
بعد  (وسلن واله عليه اهلل صلى)يـ سنة رسكؿ الم و الذم ييتدم بيدايتو الناس, فيق الن ًزٌيةالحاكـ العادؿ 

كاألخرل صكرة الحاكـ الذم تتجسد ماتة البدع التي استرجعت مف قبؿ الحكاـ السابقيف, ا  اندثارىا, ك 
ككجكب الكالء لو, كىذا ما الحاكـ, نزاىة لبياف  ؛لذا جاءت المفارقة كؿ صفات العدؿ كالرحمة لمرعية؛

كالنظر الكتشافو عند تحميؿ  لمتمعف المتمقي إلى إيصالو أجؿ مفاليدؼ المنشكد  عنو ب خفاءر عب  
لذا كاف فف المفارقة لو  ي؛ معف فيو لممتمقص, فيترؾ تأكيمو كالت  ن  لملبياف المعنى العميؽ  ؛صالن  

اكـ ظيار صكرة الحإلتفي بالغرض المنشكد في ؛ ابداعيةؽ لمحة المقدرة األسمكبية العالية في تحق  
, عف اصكص كتماسكييـ في بناء الن  أسنائية دية الث  كىذا االرتباط بيف الض  مسؾ بو, الذم أمر ا الت  

                                                             

 0 312 /16, الخكئي : في شرح نيج الببلغة منياج البراعة ك 0 3/303شرح نيج الببلغة , ميثـ البحراني: (1)



 
158 

لفاظ المتضادة, فزيادة حدة ألحداث كرسميا بدقة عالية في األتصكير ا عمى المبدع قدرة طريؽ
مف  فئتيفقابؿ بيف كبياف دقة الت  ياسي, مـ الس  قضية الس  بالمتمقي  لى سيكلة إقناعإالمفارقة, تؤدم 

  0 ىما عادلة كاألخرل جائرةاياستيف أحدالسٌ 

بأخذ عد تك يبجانب الر عية, ك كقكفو  كذلؾ عند فيو فيو السمـ السياسي يكضح ( ) كمف كبلـ لو   
 كىذا ,عميومف سير الحكاـ  د  يكضح منيجان البي أٍف  ادى أرى ذلؾ لك العادلة,  حؽ المظمـك في ظؿ حككمتو

))َفُقْمُت ِباأْلَْمِر ِحيَن َفِشُموا، َوَتَطمَّْعُت ِحيَن َتَقبَُّعوا، َوَنَطْقُت ِحيَن َتْعَتُعوا، َوَمَضْيُت قكلو: ب ,بو جاءما 
َوِاْستَْبَدْدُت َفِطْرُت ِبِعَناِنَيا،  ،ِبُنورِاَلمَِّو ِحيَن َوَقُفوا، َوُكْنُت َأْخَفَضُيْم َصْوتًا، َوَأْعاَلُىْم َفْوتاً 

َوَاْلَقِويُّ ِعْنِدي َضِعيٌف َحتَّى آُخَذ اَْلَحقَّ  ...اَلذَِّليُل ِعْنِدي َعِزيٌز َحتَّى آُخَذ اَْلَحقَّ َلُو،برىانيا
 .(1)((0َرِضيَنا َعِن اَلمَِّو َقَضاَءُه، َوَسمَّْمَنا ِلمَِّو َأْمَرُه 0ِمْنوُ 

الخبلفة في األرض, كمف الذم يبث الس بلـ كاالطمئناف كضحىت المفارقة بياف مف الذم يستحؽ     
أماـ مف اشتبيت عميو األمكر, كال  في الببلد, كذلؾ عند الت فريؽ بيف أصحاب الحؽ كأصحاب الباطؿ

ؿ في تتمث    صكز حكليا الن  األساس التي يتمر   البؤرة ( جعؿ اإلماـ )ك  ,يرل نكر الخبلفة الس اطعة
بلـ في الس   ث  نشر االطمئناف, كبى  عمىياسي المحنؾ, الذم لو قدرة كبيرة كالس   ,العادؿبياف الحاكـ 

يا ال نظير ليا في اإلسبلـ بعد ف ن   (,) اإلماـى في شخصية جم  تى فات تى المجتمع, كىذه الص  

 عليه اهلل صلى) رسكؿ ابياف أسبقيتو في اإلسبلـ, كمشاركتو مع ؛ ل(وسلن واله عليه اهلل صلى)سكؿ األكـر الر  
ر صك  فقد  لذا ,بلـيف, كحفظ الس  الد  كاإليماف بمبادئ بما يمتمؾ مف الشجاعة,  ,في الحركب( وسلن واله

َتَقبَُّعوا( xَفِشُموا( و)َتَطمَّْعُت  x)َفُقْمُت بيف:  المفارقة صكرة غير مباشرة باخرة لنا بتمؾ الكنائية الز  
  () استعماؿ أمير المؤمنيفسيكلة األسمكب في فنمحظ َوَقُفوا(،  xَتْعَتُعوا( َو)وَمَضْيتُ  xو)َوَنَطْقتُ 

ال نظير ليا في حسف التي الضدية الت راكيب المتمقي بيندسة  ئتفاجكىي ممفارقة الكنائية لمنصكص, ل
ص يخمك الن   ؿ كىمة أف  فقد يكحي لمقارئ أك  , شعر المتمقي بدقة االختيارلذل يي االنظـ, كسبلسة المفظ, 

تككف التي يمحظ المعاني الخفية   المتأمؿ بكبلمو كالمتفحص في غكر نصكصو إف   الى أمف المفارقات 
نائية أساليب كنائية ليا إيحاءات خفية غير مباشرة مف الث  بكقع مجيئو جمية لديو, فكسر أفؽ الت  

)الفشؿ( فيي مخالفة ليا, كليست مف كالقياـ ( حسف المفارقة بيف)إظيار كىذا ال يخفى في , ديةالض  
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الكسؿ كالضعؼ كالت راخي : بالفشؿكعنى ضداد )القعكد( إلى )الفشؿ(, ألأضدادىا, فقد عدؿ مف ا
لذلؾ ذكر مسبب  , فالقعكد نتيجتو الفشؿ؛منياعف الحرب كالفرار قعكدىـ كناية عف فتعني  ,(1)كالجبف

غرض مف تمؾ المفارقات كىي بياف أىمية القيادم كالالفشؿ, كىك جبنيـ ككسميـ في سكح القتاؿ, 
الشجاع الذم يخكض الحركب, كىك األحؽ بقيادة األمة مف القيادم الذم ال يمتمؾ مقكمات 

( بقكلو اإلماـ ) حى ر  صى كذلؾ ما  الشجاعة, كال يرعى لؤلمة حرمتيا, كلف يشارؾ في سكح القتاؿ,
عبة ال تي كالمقامات الص   كحبو لمسبلـ كترسخو, كمكاقفو في الحركب,تعالى, عند قيامو بأمر الم و 

 أياـ المنكر عف كالنيى بالمعركؼ األمر في فيو مقاماتو ))يذكرإٍذ:  كفشمكا فيياالقكـ, ضعؼ عنيا 
عنو  كينياه بو يكاجيو كاف بما عثماف يكاجيكا كلـ ينكركا لـ المياجريف كميـ كككف , عثماف أحداث

كنستنتج مف تمؾ , (2)(((وسلن واله عليه اهلل صلى)محمد أصحاب فشؿ حيف المنكر ب نكار قمت أم000
صفات التي يجب كجكدىا في القيادم الناجح , الأرىادى أٍف يكضح لممتمقي  ()المفارقات أف  اإلماـ

كما يمتمؾ مف مقكمات  ,كىي قكة الشخصية النابعة مف الشجاعةكنشر األمف كالس بلـ في الببلد, 
 ىمو لمكاجية الظالميف كردعيـ؛لكي يككف قادران عمى حؿ  األزمات الس ياسية كالعسكرية,  فالشخصيةؤ ت

ـ  قابؿ بيف الٌطمكع كالقبع كالمفارقة لـ ثي ىي األنسب في اختيارىا,  القيادية التي تمتع بيذه الصفات
ن  تكف مجرد دامة النظرمناسبة بينيما, فالط   ما ىناؾة لفظية, كا   0 (3)مكع تعني الظيكر كالخركج, كا 

 ىكن  ك عنيا بالقٌبع,  ىكن  , ك , كغياب فكرىـالقكـ قصكر أفكار( بياف مدل فقد أراد اإلماـ )    
ؾ اإلدر ؛ كاختبارىا طاكؿ إلى رؤية األشياء, كمعرفتو باألمكرطمع, كىك مٌد العيف, كالت  عف نفسو بالت  

قكة الفصاحة كالبياف, الشخصية القيادية الناجحة عف الشخصية الفاشمة, كىي امتبلكيا المتمقي 
عف ىدايتو لمناس, في حيف ىؤالء  ةكنايل, إٍذ قابؿ بيف المضي كالكقكؼ, الشرعيةحكاـ لؤلكمعرفتو 
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ى المفارقة في أثبات ىذه الفضائؿ م  جى فقد تتى , لعدـ معرفتيـ طريؽ الحؽ كقفكا في حيرتيـ متردديف؛
 . (1)و عمييـف فضمو, كعمك شأن  كٌؿ فضيمة لو برذيمة ليـ لتبي   لنفسو  كقرفنفسيا, 

يتحكؿ الحديث في نياية النص إلى أعمى درجات العدالة,  كالشؾ أن يا صدرت مف إماـ عادؿ,  ـ  ثي    
مع اشتراؾ , كقكة المكقؼ ظيكرلى إرشاد اإلصح ك الحديث مف الن  نمط  فقد استبدؿ , صالحكخميفة 
 ذالؿ الظالـ كقمعوا  ك , ر الضعيؼ كنصرتوثأخذ باألعند السمككييف باألمانة كالصدؽ كالعدؿ   النمطيف

فكر لدل المتمقي؛ ليفيـ ما كراء تمؾ أمؿ كالت  الت  لسيكلة قابؿ بيف المفارقات مباشرة, ككما  ,(2)
لبياف ؛ َضِعيٌف( x َ)اَْلَقِويُّ  :( كبيفَعِزيزٌ x اَلذَِّليلُ ) :ثنائية الضدية بيفالمفارقات مف داللة مخفية عند 

,  الحاكـ العادؿكاجبات  رفع مف مقامو في يحتى يصبح عزيزان في ظؿ حككمتو, ك في نصرة المظمـك
 المجتمع, كتضعيؼ شأف الظالـ القكم المتسمط, كمحاربتو كمحاسبتو لتماديو في ظممو, كىذه المتابعة

يرل أف  ك ,  ا المتعددةأنكاعيببلـ صكر الس   افييى تتجم    الدقيقة مف قبؿ الحاكـ الكاعي لشؤكف الرعية
ذاللو في الكقكؼ بكجو الظالـ القكم, فبل يذؿ اكتكٌعده لمظالـ بقيره ك  ,قكانيف صارمةتبلحقو الظالـ 

ن   في معرفة  ىاآثار ك فف المفارقة مى كىنا يتجما يصبح عزيزان, كالقكم يصبح ذليبلن, الضعيؼ بعده؛ كا 
   0رؼ اآلخر, عف طريؽ معرفة نقيضوالط  

 اختيارحرية كىك ياسي ـ الس  بلمقكمات الس  ( كضح فيو كمف كتاب آخر ألمير المؤمنيف )   
ن  ـنكيؿ بيكالت  عمى الر عية ييؽ ضٍ الحاكـ, كعدـ الت   مف يمثميـ,  الختيارما استعمؿ الحرية المطمقة ؛ كا 

كقد طبؽ ىذا النظاـ ممي, عايش الس  ( مف االطمئناف النفسي, كالت  )تو متازت بو حككماكىذه ما 
ا َبْعدُ ))بقكلو:  ,مميفي منيجو الس  في ظؿ حككمتو العادلة  ْن َكَتْمُتَما-َفَقْد َعِمْمُتَما ، َأمَّ َأنّْي َلْم  -َواِ 

نَُّكَما ِممَّْن َأَراَدِني نَّ َاْلَعامََّة  ،ُأِرِد َالنَّاَس َحتَّى َأَراُدوِني، َوَلْم أَُباِيْعُيْم َحتَّى َباَيُعوِني، َواِ  َوَباَيَعِني، َواِ 
َفاْرِجَعا َوُتوَبا ِإَلى ، اِئَعْينِ َفِإْن ُكْنُتَما َباَيْعُتَماِني طَ ، َلْم تَُباِيْعِني ِلُسْمَطاٍن َغاِلٍب، َواَل ِلَعَرٍض َحاِضرٍ 

ْن ُكْنُتَما َباَيْعُتَماِني َكارَِىْيِن َفَقْد َجَعْمُتَما ِلي َعَمْيُكَما السَِّبيَل ِبِإْظَياِركُ  َما الطَّاَعَة المَِّو ِمْن َقِريٍب، َواِ 
ْسَراِرُكَما اْلَمْعِصَيَة، َوَلَعْمِري َما ُكْنُتَما ِبَأَحقّْ   .(3)(( اْلُمَياِجِريَن ِبالتَِّقيَِّة َواْلِكْتَمانِ َواِ 
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ْسَراِرُكَماكبيف )( َكارَِىْينِ و َطاِئَعْيِن سيقت المفارقة بيف )      (؛ لبياف المعنى المخفي مف ِبِإْظَياِرُكَما َواِ 
لكىي كناية عف عدـ اإلجبار ك كراء الن ص,  لنا  رجاء النص يصك  بمف ينكر البيعة, إذٍ األذل حاؽ ا 
جكاءىا, كما تحمؿ مف مبدأ تطبيؽ الحرية, بعيدة عف كؿ أساليب العنؼ, كاالنتياؾ أصكرة البيعة ك 

ن  ؛ لحقكؽ اإلنساف, كعدـ اإلجبار عمى أخذ البيعة بالقكة ما كانت الحرية ليـ في اختيار الكالي مع كا 
س بلـ الس ياسي, بعيدان الصب في صميـ يكىذا , يـ حقكقيـ كاممة مف بيت المسمميف دكف تمايزئعطاإ

( مع رعيتو كانت قائمة عمى الحرية كالعدؿ سياسة اإلماـ عمي ) ف  فالقتؿ, لذا  عف كؿ أجكاء
جكىر النيج  عد  ياسي نابع مف مفاىيـ القرآف الكريـ, كالسنة المطيرة, كىذا يي سامح, كفكره الس  كالت  
بلـ في الببلد, كىك نابع مف صميـ الديمقراطية (إلحبلؿ الس  الذم انتيجو ) ,ميـياسي الس  الس  
 ممية, التي تعطي حؽ الناس في اختيار الشخص الذم يركنو مناسبان لممنصب السياسي.ياسية الس  الس  

بلـ العسكرم في دقة اختيار الجند, منيج الس  ( يكضح فيو مف كتاب لو)نتممس  كما    
قيؽ؛ لذلؾ حظي الجيش بعناية فائقة عنده حرم الد  الت  ك  ائبء عف طريؽ اختياره الص  اكالقادة األكف

كشجاعة , يمانيإلبكعييـ االذيف يمتازكف بلـ, كاستقرار الببلد, في سبيؿ حفظ األمف كالس  
))َفَولّْ ِمْن ُجُنوِدَك َأْنَصَحُيْم ِفي  :بقكلو ,(1)(وسلن واله اللهعليه صلى) كالرسكؿ نصحان ىـ مكاقفيـ, كأكثر 

ْن ُيْبِطُئ َعِن َاْلَغَضِب، َوَيْسَتِريُح ِإَلى َاْلُعْذِر، َوَيْرَأُف بِ  َماِمَك...ِممَّ َعَفاِء، َنْفِسَك ِلمَِّو َوِلَرُسوِلِو َوإلِ الضُّ
ْعُف.(( ْن اَل ُيِثيُرُه َاْلُعْنُف، َواَل َيْقُعُد ِبِو َالضَّ  .(2)َوَيْنُبو َعَمى َاأْلَْقِوَياِء، َوِممَّ

تصكيرىا تصكيران  تـ   اقة التعبيرية في استعماؿ أسمكب المفارقة لمعرفة صفات الجندالط   إف     
يصاؿ الفكرة لممتمقي عف طريؽ اإلبياـ كاإلخفاء, كالخركج مف في إسيامان إأعظـ فيي فنيان, 

ى بيا الجند يتحم  ل فات؛الص  تمؾ معرفة لمعنى حقيقي إلى معنى مجازم, كذلؾ لتشكيؽ المتمقي 
ص زاخران , لذا جاء الن  الحسنةبلـ في سيرتو كما يمتمؾ مف مقكمات الس  , () في منيجو
َوَيْرَأُف ) جمؿ, إذ يىتىجم ى الن ص في المفارقة بيفال بيفقكة كتماسكان التي أعطتو  بالمفارقات
َعَفاء(، ْن الَ كبيف (,و)َوَيْنُبو َعَمى َاأْلَْقِوَياءِ  ِبالضُّ ْعفُ  ُيِثيُرُه َاْلُعْنُف(، )ِممَّ لتأكيد  ؛(و)َواَل َيْقُعُد ِبِو َالضَّ

جافي كالت  , فؽ بيـحمة كالر  لضعفاء, كالر  باأفة ما يحممكا مف مزايا خمقية مف الرٌ ك صفات الجند, 
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ـ, كالٌتعدم عمى الضعفاء, ككذلؾ امتبلؾ نفسو عند مٍ ال يمكنيـ مف الظ   أمٌ , عف األقكياء
 .(1)ـ مٍ أم ليس عاجزان عف رد الظ  , ثيره العنؼ, كال يقعد بو الضعؼكال ي, الغضب

ة, الحسنممؾ مف القيـ كاألخبلؽ ي الجند, كما ظائؼك بياف النص لتعددت صكر المفارقة في ك     
 بيد  العنؼ كاالنتياؾ كالقتؿ كالسمب, لذلؾ البعيدة عف كؿ كسائؿ  ,آثارىا عمى سبلمة المجتمعك 

ببلد, ليعكس المـ في لنشر األمف كاالطمئناف كالس   ؛تيـسير ىؤالء الجند بحسف مف دقة اختيار 
 مـمس  لحة, كحبيـ مٍ حفظ قيـ الديف, كمبادئ اإلسبلـ الس  في ىؤالء الجند صكرة اإلسبلـ الصحيحة 

ال تحتاج إلى  فييضاد المفظي, كاالستقرار في المجتمع؛ لذا جاءت المفارقة مباشرة في صيغة الت  
فات, لجذب المتمقي نحك ىذه الص  ؛الضعفاء واألقوياء(ماـ المتمقي في)أفكر لكضكحيا معف كالت  الت  

ى في المفارقات غير جم  تى يا ما االبتعاد عف الظمـ, كنصرة المظمكميف. كأم  ك , مـالس   نشركآثارىا في 
ْعُف( ياؽ بيفالمباشرة ضمف الس   ا نتفاجأ كما سبؽ, أالى إن   قكةالب الضعؼفقد قابؿ  ,)َاْلُعْنُف، وَالضَّ

لضعؼ, كجيء المضادة لكممة ا القكةاختياره لمفظة في عدكلو عند ص عف المألكؼ ىنا خركج الن  
ٍرؽي باألىمرفي المغة تعني ك كىي العنؼ,  ,بمفظة مرادفة ليا ٍفؽ بو, كى, الخي ضد الرفؽ,  يكقٌمة الر 

ياؽ الحاؿ سمكقؼ  لبياف ؛ص بالعنؼ, فينا تأتي المفارقةؼ الن  كظ  ك  ,(2)كتعني الشدة كالمشقة
 كالضعؼ أماميـ.  ,كاسؿكعدـ التٌ  ,العنؼ مع األعداءك الرقة كالرحمة بيـ, المتمثؿ ب

؛ مما يصب في مجندل هكصيات عند اختيار ( بجممة مف الت  ) اإلماـ إليو أشاركىذا ما     
  0 في الببلد, كتقميؿ جرائـ الحرب األمف كاالستقرار ؿحبلمرتكزات السمـ العسكرم؛ إل

 كانت كما يأتي:( السمـ عند اإلماـ) المفارقة في نصكص أف  يتضح  خبلصة القكؿ:  

نصكص لو دالالت متعددة, النص  مف  فمكؿ  تعددت معاني المفارقة في الن صكص الس ابقة,  -1
 قادا مٌ ص, كتأكيبلتو الجديدة, مثقافة المتمقي في فيـ الن  اللة, تعتمد بحسب كأكجو مختمفة في الد  

 ص. إلى إثراء الن  

(؛ لتنبيو المخاطب كارشاده, ككيفية اختيار األصمح في كظفت المفارقة في كبلـ اإلماـ )_ 2
 0حفظ األمف كالسمـ, كاالبتعاد عف كؿ أساليب السخرية كاالستيزاء
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يجازىا, كذلؾ لترؾ المتمقي فسحة لمتأكيؿ, ك  ظاىرة  جمىتت-3 ظيار ا  المفارقة في اقتصاد المغة كا 
 . خفيةي المعانالمف 

  ضاد.التَّ  -ثانيَا 

و عمييا الخميؿ في نب  ك عرفت منذ القدـ, قد ضاد في كتب القدماء, فتكسعت معرفة ظاىرة الت      
: ))ىذا مف عجائب الكبلـ ككسع بقكلو األضداديا مف أن  بالمح , ك )شعب(في كممة كتابو )العيف( 

 الخميؿ لـ ينٍص مف أف   ـً غٍ عمى الر  ك  ,(1)((.المغة كالعربية أف يككف الشعب تفٌرقا كيككف اجتماعان 
أن و لفت دىشتو كأعجابو في المغة العربية, بما تحتكم مف دقائؽ  الى إباألضداد تسميتيا عمى 
كبلميـ, كىذا في كأشار إليو العرب كثيران  .(2)عمى المعنى كضده تجعؿ المفظ الكاحد داالن , كأسرار

األسكد, كىك  باسـ كاحد الجكف:المتضاديف تسمية باب )) :ق(276)تما جاء بو ابف قتيبة
  .(3)األبيض ((

ح بو األنبارم ما صر   كىذااللة, المغكيكف األضداد مف االتساع في الد   ذلؾ, عد   عف فضبلن     
 متضاد يف, فاألصؿ معنيىيف عمى الحرؼ كقع إذا )) بعض العمماء قالكا: عمى أف  ىػ( 328)ت

 يناتعدد المع في, كىذا ما يدخؿ (4) ))تساعألا جية عمى األثناف تداخؿ كاحد, ثـ لمعنى
أكثر الفاظ الٌتضاد أف  مف المشترؾ المفظي, أم  ان ضاد فرععٌد المحدثكف ظاىرة التٌ لذا كاتساعيا, 

 .(5)ترد إلى ضرب مف المشترؾ المفظي 

معظـ  العكامؿ النفسية, كذلؾ أف   يىك , ظيكره أىـ عكامؿ  عفث المغكيكف القدماء تحد  ك      
كالٌتيكـ, كالمبالغة في الٌتعبير  كالت مىط ؼكالتشاؤـ, كالٌتفاؤؿ,  مف ىذه العكامؿ: يأتتأمثمة األضداد 
 أيد مف فمنيـالتضاد, مف ظاىرة  مكقفان مختمفان عمماء المغة  كقؼك  ,(6)كنحك ذلؾعف االنفعاؿ, 
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لكال كجكدىـ  المغة, كدافع عنيا, ككاف كجكدىـ أسبؽ في الظيكر مف المعارضيف, إذٍ  في كجكدىا
  (.1)لما ظير الرد كاإلنكار مف الطرؼ اآلخر 

لنتعٌرؼ عمى نماذج مف  ؛مـ الس  ياقات في دالالت نبحث عف الس  سكفي ضكء ما تقدـ,      
 : , منياأضدادىابالحقيقي ك  اىابمعنالكممات 

  . (ظن)داللة -1-1

   ككضع , (2)ؾأتي بمعنى اليقيف كالش  يلفعؿ )ظف( لو معاف عدة, فاالمغكيكف أف   ذكر   
بالقمب, ف ذا صحت دالئؿ  قكؿه  ايقع عمى الشؾ كاليقيف؛ ألن  تالظف, متى لداللة قاعدة  المغكيكف

ذا قامت دالئؿ الشؾ بطمت دالئؿ اليقيف, فأصبح الظف  الحؽ, كقامت دالئمو أصبح يقينان, كا 
ذا تعادال في كبلـ أمير المؤمنيف  لفظة الظف تٍ كقد تجم   .(3)كاف بابو شكان ال يقينان  كاذبان, كا 

(,)  ظف( في  يظير أف لكممة كبناء عمى ما تقدـ العمـ كاليقيف,ك  الشؾتعني  أماكففي(
خطب نيج الببلغة معنييف, أحدىما حقيقي, كاآلخر مجازم, كقد كشؼ السياؽ عف كبل 

 , منيا: ( مف األضدادظفالمعنييف, كىذا ما ييخرج )

, كذلؾ عندما تحٌدث عمى تزاحـ القكـ حكلو تعني اليقيففي مكضع  (ظف)داللة الفعؿكردت   
في البيعة, كىذا ما كصؼ اإلماـ  ألحد قبمولو  يشيدلـ ان حكلو كبير إقباالن , ككركد عند بيعتو

()ِبِل َاْلِييِم َيْوَم ِوْرِدَىا َقْد َأْرَسَمَيا َراِعيَيا  ))َفَتَداكُّوا:  , بقكلو ، َوُخِمَعْت َمثَاِنيَيا، َعَميَّ َتَداكَّ َاإلِْ
َفَما ، َوَقْد َقمَّْبُت َىَذا َاأْلَْمَر َبْطَنُو وَظْيَرهُ  ، َبْعٍض َلَديَّ  َأْو َبْعُضُيْم َقاِتلُ ، َحتَّى َظَنْنُت َأنَُّيْم َقاِتِميَّ 

ٌد  َأوِ ، َوَجْدتُِني َيَسُعِني ِإالَّ ِقَتاُلُيمْ  َفَكاَنْت ُمَعاَلَجُة َاْلِقَتاِل َأْىَوَن (، )َاْلُجُحوُد ِبَما َجاَء ِبِو ُمَحمَّ
  (.4)َعَميَّ ِمْن ُمَعاَلَجِة َاْلِعَقاِب((

جمالية الٌتصكير في زخـ المحفؿ داللة ظف بمعنى الٌتيقف في الٌسياؽ المكقؼ؛ لبياف استعممت    
كصدقيـ في , (, كبياف رغبتيـ الشديدة في بيعتو, كعدـ خذالنو)أمير المؤمنيف الذم بكيع فيو
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( بقتمو أمير المؤمنيف )تيقف ف, اتباعو, ككيؼ كاف الناس تداٌؾ حكلو, كازدحاميـ عمى بيعتو
ىذا المشيد أٌف القتؿ حاصؿ لو ال لكثرة الكفكد عميو كالٌتكجو حكلو, كشدة الٌتمسؾ ببيعتو, فتيقف 

كحبيـ في  ,(1)لفرط رغبتيـ  في بيعتو؛ بعضيـ بعضان  –لكثرة  تدافعيـ حكلو, أم يدؽ  ؛محاؿ
ف أىـ مقكمات , كىك مالرعيةكعدـ الضغكط عمى , خبلفتو, كىذا ما نستدؿ بو عمى حرية البيعة 

أحدان  ()اإلماـ  لـ جبر, ك اعي كرعيتوـ الٌسياسي في الببلد, كالٌتعايش الٌسممي بيف الرٌ الٌسبل
ٌنما, أبدان عمى بيعتو   0السمطة ضغكطات ممارسة دكف  حرية مطمقةكانت  كا 

( أٌكده )( كىذا ما الشؾ)كىك الحقيقي اىاجاءت داللة ظف بمعن ل,خر أي مكضكعات كفي    
َوَمْن َظنَّ ِبَك َخْيرًا َفَصدّْْق َظنَُّو، َواَل ُتِضيَعنَّ َحقَّ ))بقكلو:عمى حسف الظف؛ لتقكية رباط األخكة, 

0ََ(2)((َأِخيَك ِاتَّْكااًل َعَمى َما َبْيَنَك َو َبْيَنُو َفِإنَُّو َلْيَس َلَك ِبَأٍخ َمْن َأَضْعَت َحقَّوُ 
ما حدده سياؽ الكبلـ, كذلؾ عندما يحسف المرء ظنكنو كردت داللة ظف بمعنى الشؾ, كىذا    

بنا خيران, فبلبد مف تصديؽ ذلؾ الظف كالشؾ؛ ألجؿ التعايش السممي مع اآلخريف, كسٌد كؿ 
اآلخريف ب نظف( أٍف الثغرات التي تؤدم إلى قطع الصمة معيـ, كىذا ما أراد اإلماـ ىنا)

؛ لتكثيؽ العبلقة األخكية في السيئة, كالتأكيبلت الخاطئة عف كؿ االحتماالت , بعيدان حسنان 
كذلؾ ما جعؿ الصداقة بحبؿ أقكل كأكثؽ,  المجتمع, بعيدة عف الظنكف الس يئة, كألجؿ تكثيؽ

كىك أخذ كبلمو عمى محامؿ حسنة, دكف تأكيميا في غير الخير, كىذه مف لمصديؽ حقكقو, 
( في المجتمع؛ لتبلحـ الكحدة بيف جميع أطراؼ اـ)صميـ ثقافة الس بلـ التي يريد بثيا اإلم

المجتمع؛ لتذيب الظنكف السيئة في اآلخريف, كاالبتعاد عف المشاحنات كالبغضاء كالت عايش 
 الس ممي بيف المجتمع. 

ن ما ك الحرب ىدفان عنده؛ لغة ال نجد إلى الصمح, ك  (إلماـ )يدعك ا ,كفي مكضع آخر    ا 
, كتعد  (3), كتطبيؽ الشريعةإليو الٌدعكة كقبكؿ ,الصمح نشرك  ,بيف الناسالتعايش السممي كجكد 

))وال : بقكلو ف,اكاألم ,كالٌسمـ ,الٌصمح يدعك إلى كاف ال ذم سبلـإلا جكىر مف ه الدعكة دستكران ىذ
ْمِح َدَعًة ِلُجُنوِدَك، وَراَحًة ِمْن  َك وِلمَِّو ِفيِو ِرضًى، َفِإنَّ ِفي الصُّ َتْدَفَعنَّ ُصْمحًا َدَعاَك ِإَلْيِو َعُدوُّ
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َك َبْعَد ُصْمِحِو، َفِإنَّ اْلَعُدوَّ ُربَّمَ  ُىُموِمَك، وَأْمنًا ِلِبالِدَك، وَلِكنَّ  ا َقاَرَب اْلَحَذَر ُكلَّ اْلَحَذِر ِمْن َعُدوّْ
(( ،َفُخْذ ِباْلَحْزمِ ، ِلَيَتَغفَّلَ   (.1)واتَِّيْم ِفي َذِلَك ُحْسَن الظَّنّْ

ح, كلكف مٍ مـ العسكرم الذم يكمف في الص  الس   ص ىكالن   وإف  المحكر األساس الذم يدكر حكل   
  ( ىنا ؟ أراده اإلماـ ) حو مٍ صي  أم  

 فبل صمحى تعالى, ا  افي رض ىك أٍف يككفى  (الحقيقي الذم يسعى إليو اإلماـ ) حى مٍ الص   ف  إ   
اء, كيأمف بو النفكس مف مى ح الذم يحقف الد  مٍ ما الص  كسحؽ كرامة المسمميف, إن  , فيو الغدر كالمكر

لببلد, كلكف ىؿ يطمئف اكأماف  ,سبلمة الجيش كالقادة ءه اليدؼ األساس كرا كيبلت الحرب, كىك
الحذر , كىك الشؾ ك لمقادة العسكرييف بيانو () اإلماـرىادى ح؟ كبل, كىذا ما أمٍ الص  ىذا لى إالقائد 

في تنبيو  كاضحان  منيجان ( ح؛ لذلؾ كضع اإلماـ )مٍ كالحيطة مف مكر العدك, كمراكغتو بعد الص  
كىذا ما تستدؿ , حسف الظف بوال يمحو, ك كالحذر منو بعد ص, غافؿ عف العدكعدـ الت  القادة عمى 

ص تعني الشؾ بنكايا العدك بعد صمحو, ف( في الن  كركد داللة )الظ   أف   عمى دؿيسياؽ الحاؿ أف  
المبادرة التي تأتي مف العدك في  أف   , أمٌ كاالنتباه إلى نشاطو ,خططوبك كعدـ االطمئناف بو 

 كال بحركات العدك, كالت رىق ب( الشؾ لذلؾ حذر) تككف خطة مف خططو لغزك الببلد؛ محالص  
 مـ العسكرم.الس  صميـ كىذا ما يصب في , حسف الظف بوي

 داللة عرج.-2    

لط ًريؽ إذا ماؿ: انعىرىج. كاٍنعىرىج الكادم. في المعجـ بمعنى الميؿ, كقيؿ: اعرج كردت داللة    
و: عف الطريؽ, إذا مالكا عنو, كتعني الرقي  القكـ كتعني ميؿ, يميؿ يىمنة كيىسرىةإٍذ  كميٍنعىرىجي

, كمف أضدادىا االستقامة, كاالستكاء, كاالنتظاـ, كاالستداد, كىي مرادفة (2)صاعدتتفاع كالكاالر 
  0 (3)نحي, كالعدكؿ, كالميؿإلى معنى الت  

 كاإلنحراؼال الميؿ  ,الستقامةا بمعنى (داللة العرج في كبلـ أمير المؤمنيف)ذكرت كقد     
 :كما يأتي
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االبتعاد عف ترؾ الت فاخر باألحساب كاألنساب, كما كانٍت في ( رعيتو حذر اإلماـ )   
 صلى)لما قبض رسكؿ الٌمو  ,لوخطبة لى الحركب كالفتف, كذلؾ ما كضحو في إتؤدم فالجاىمية, 

))َأيَُّيا  قاؿ:ك يبايعا لو بالخبلفة,  , كخاطبو العباس كأبك سفياف ابف حرب في أفٍ (وسلن واله عليه اهلل
 0َفاَخَرةِ َالنَّاُس ُشقُّوا َأْمَواَج َاْلِفَتِن ِبُسُفِن َالنََّجاِة، وَعرُّْجوا َعْن َطِريِق َاْلُمَناَفَرِة، َوَضُعوا ِتيَجاَن َاْلمُ 

ُلْقَمٌة َيَغصُّ ِبَيا آِكُمَيا، َوُمْجَتِني ىَذا َماٌء آِجٌن، وَ  َأْفَمَح َمْن َنَيَض ِبَجَناٍح، َأِو ِاْسَتْسَمَم َفَأَراَح.
  (.1)َالثََّمَرِة ِلَغْيِر َوْقِت ِإيَناِعَيا َكالزَّاِرِع ِبَغْيِر َأْرِضِو((

 االستقامة: ))التعريج عمى شيء االقامة عميو فتقديرهص بمعنى في الن   (َعرُّْجوا)كردت داللة     
 أرادى ىنا , (2)الحسب(( في المحاكمة كىي المنافرة عف منصرفيف االستقامة عمى عرجكا ىذا عمى

, عف جادة الحؽكىك االستقامة, كعدـ االنحراؼ , تطبيؽ منيج سممي بيف الرعية (اإلماـ)
( مف التفاخر كاالستعبلء عمى اآلخريف؛ ليسكد األمف كاالستقرار, بعيدان لذلؾ حذر اإلماـ )

حفظ , ك كاضع ليـكالت  , مع اآلخريفو السممي عف لغة التمايز كاألحساب, كىذا يدؿ عمى منيج
ؤدم إلى إظيار مما يجداد ألباء كاآلالتفاخر باكترؾ أكاصر األخكة, كنبذ العصبية الجاىمية, 

كقضى عمييا؛  ,بعد أٍف حرميا اإلسبلـكغيرىا مف ركاسب الجاىمية,  ,حقاد الدفينةألالضغائف, كا
, كىك المعنى الخفي عف طريؽ األضداد, المعنى المراد منو؛ لسيكلة معرفة ىنا ضادجاء الت  لذا 
العصبية, كىذا ك  سبب النجاة مف األمكاج, كذلؾ ترؾ المفاخرة المكجب لمفتنة فى في الس   أشار إلى أف  ك 

ممي الذم ال يشكبو عايش الس  عية, كالت  كالمكدة بيف الر   ,بلـبيانو لممتمقي في حفظ الس   ادى ما أرى 
بمعنى النجاة كالس بلمة مف كقكع الفتف  السفينةفينا جاءت  .(3)االستعبلء عمى اآلخريفك , فاخرالت  

فكجو الشبو ككنيما سؾ بآؿ محمد)عمييـ السبلـ( فيـ سفف النجاة, تمالتعني  السفينةفكالمنافرات. 
مف غرؽ  كيسمـبمنيجيـ ال يضؿ كال يفتف,  كمف تمسؾ الس بلمة مف كؿ الببلء, كسيمة إلى 

عمي مثمكـ في  يابقكلو:))( وسلن( واله عليه اهلل صلى), كبيذا ما كصفيـ الرسكؿ األعظـ (4)الشبيات كالفتف
 (5)((الناس مثؿ سفينة نكح, مف ركبيا نجا كمف تخمؼ عنيا غرؽ

كخبلصة القكؿ: تيعد  ظاىرة الت ضاد مف األساليب الد اللية التي تؤدم إلى تعدد المعاني,    
 0السياؽ داللتو بحدد كت كتكسيع المفردات
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 .77:ئمةألخصائص ا (5)
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  0 الترادف -3

 اتجاىاتيـ كاختمفت فييا, آراؤىـ كتباينت كالمفكريف, العمماء باىتماـ  الترادؼ  ظاىرة  حظيت   
  أشار كىذا ما المعنى, في كالمتقاربة المترادفة األلفاظ جمعىك  يامن األكؿ اليدؼ كلكف حكليا,
وال تخفى هذه ، (1)سيبكيو في كتابو عند ذكره اختبلؼ المفظيف كالمعنىلييا, منيـ إالقدماء 

 األصول اختالف على المعانً تاللً فً بعنوان )باب بابا   لها فعمد جنً، ابن علىالظاهرة 

سىف كثير المنفعة قكٌم الد  ))وذكر بموله:  )والمبانً اللة عمى شرؼ ىذه ىذا فصؿ مف العربي ة حى
فتبحث عف أصؿ كٌؿ اسـ منيا فتجده ميفضىى  ,تجد لممعنى الكاحد أسماء كثيرة المغة. كذلؾ أفٍ 

 ؼ,الت راد بكجكد التسميـ مف مناصان  نجد لـ )): ىابكجكدأقر كما (2)((المعنى إلى معنى صاحبو
 تنكيسيت - لنا يبدك ما عمى -الفركؽ ىذه لكف المترادفات, بيف بالفركؽ االعتراؼ مف مٌفرا كال
 ككثرة ثرائيا, عمى كدليبل ليا, ممكا تعتبرىا أفٍ  إلييا ضمتيا التي الٌمغة حؽ مف كأصبح بعد, فيما

(3)تيا((مترادفا
لكجكد تمؾ الفركؽ بيف الكممات, كذلؾ ال  ان أف  الترادؼ ال يمكف أٍف يككف تامك ، 

 في المعنىبيف المفظيف  ان فرق يجدى  يسمح بالتبادؿ بيف المفظيف في كؿ السياقات, دكف أفٍ  يمكف أفٍ 
يحائي( في داخؿ المغة كالكاحدة كفي مستكل كاحد إلسمكبي كالنفسي كااألضافي ك إلساسي كاأل)ا

كىناؾ , (4)طبلؽاإلكىذا غير مكجكد عمى  ,بناء الجماعة المغكية الكاحدةأكبيف  ,كزمف كاحد
 , منيا: (, كردت في كبلمو )بدك أن يا مف الت رادؼتكممات 

  0الفتح والنصر-1
: الحديبية النصر, كىذا ما كضحو في حديث: تعني الفىٍتحي  كرد في لساف العرب أف  داللة     

  ﴿ :تعالى كفي قكلو االستنصار,: كاالستفتاح كاٍفتىتىٍحتيو الشيءى  كاٍستىٍفتىٍحتي . نصر أىم فىٍتحه  أىىك

            ﴾(5) ,أم ال (6)فقد ذكر معناه أٍف تستنصركه فقد جاءكـ النصر ,

                                                             
1/24 : ينظر: الكتاب( (1

 
0
 

  0  2/113الخصائص :  ( (2
 0 ٢ 00:المغة فقو في دراسات ((3
 0 228, 227: حمد مختار عمرأالداللة,  عمـ ينظر: ((4
 0 19اآلية: مف سكرة األنفاؿ,  ((5
 0 2/536لساف العرب, مادة )فتح(: ينظر: ((6
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مترادفة لمعنى حددىا السياؽ بأن يا , كقد جاءت ألفاظه عدة ال يختمؼ معنى الفتح عنده مع النصر
مىبىة ((  : بما يأتي ,ىنا سنكضح داللة كؿ منيما, كمف (1)الفتح ىي: ))نىٍصر, فىٍكز, ظىفىر, غى

صفات القائد الناجح, كدفع جنده لمتقدـ, كبث ركح النصر كالعـز ( يبٌيف كمف خطبة لو )  
 َقمََّصتْ  ِإَذا َوَذِلكَ ))مع جنكده, بقكلو:  ()كرفع معنكياتيـ في الظركؼ الصعبة, كىذا ما عممو

 َحتَّى َعَمْيُكْم، َاْلَباَلءِ  َأيَّامَ  َمَعوُ  َتْسَتِطيُمونَ  ِضيقاً  َعَمْيُكمْ  َالدُّْنَيا َوَضاَقتِ  َساٍق، َعنْ  َوَشمََّرتْ  َحْرُبُكْم،
 0 (2)ِمْنُكْم(( َاأْلَْبَرارِ  ِلَبِقيَّةِ  َالمَّوُ  َيْفَتحَ 
كاالبتبلءات,  ( داللة )الفتح( ىنا في مكضع المحف كالضعؼ كالضيؽاستعمؿ اإلماـ )    

أالى إف  الفتح تناسب سياؽ المكقؼ أكثر  ,كىي أنسب مف داللة الن صر, عمى الرغـ مف ترادفيما
ت طصبرىـ مف تمؾ االبتبلءات التي أحا تائجبياف نك كذلؾ ألجؿ تصب ر جنده,  ,مف كممة النصر

الجند في الحرب مف شدة  لو بث الحماسة كاألمؿ في نفكسيـ, كىذا ما يتعرضفبلبد مف بيـ, 
ؿ ا( أدخأمير المؤمنيف ) فأرادالخذالف, بحالة مف الجزع ك  كا الجنداالبتبلءات كالمحف, فأصيب

االطمئناف في قمكبيـ, كبث ركح األمؿ كالسكينة عند استشعارىـ بالفتح كالعطؼ الرباني معيـ, 
كذلؾ عند إخبارىـ أف  دكلة بني أمية  ,في بياف ثمرة صبرىـ كتحمميـ, كىك حصكليـ عمى الفتح

 دينيـ في أمٌية بنى يسممكف ال ذيف أمٌ . منكـ األبرار قٌيةلب الم و يفتح حت ى: كقكلوال تدكـ ممكيا: )) 
, كىنا نستنتج منو أىمية التقارب بيف القائد (3)دكلتيـ(( كزكاؿ بيبلكيـ ليـ الم و كيفتح كأعمارىـ

؛ ألجؿ سبلمة الببلد, كالمكاصمة المخاطر كتحمؿ، كجنده في المكاقؼ الصعبة, في شد أزرىـ
 0مقدساتو كالعـز في الدفاع عف 

( كممة الفتح في كتاب كجيو الى عبد ا بف عباس بعد كفي مكضع آخر ذكر اإلماـ )   
ا َبْعدُ استشياد محمد بف ابي بكر, كذلؾ بقكلو )) ُد ْبُن َأِبي  ،َفِإنَّ ِمْصَر َقِد ِاْفتُِتَحتْ  ،َأمَّ َوُمَحمَّ

، َوَسْيفًا َقاِطعاً  ،َوَعاِماًل َكاِدحاً ، لمَِّو َنْحَتِسُبُو َوَلدًا َناِصحاً َفِعْنَد اَ  ،َقِد ُاْسُتْشِيدَ  -َرِحَمُو َالمَّوُ -َبْكرٍ 
  0(4)((وَقْد ُكْنُت َحثَْثُت َالنَّاَس َعَمى َلَحاِقوِ  ،َوُرْكنًا َداِفعاً 

                                                             
494ضداد : ألمعجـ المترادفات كا( (1

 0 

 0 160/ 1نيج الببلغة : ( (2
 0 2/391:البحراني ميثـ شرح نيج الببلغة , ( (3
 0 3/437نيج الببلغة : ( (4
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تتناسب مع المعنى المراد منو, كىك بياف لممخاطىب أف   )افتتحت(استعماؿ كممة  نبلحظ أف     
في شخصية محمد  مقكمات القيادة الناجحةسر افتتاح مصر كانت نتيجة ما حاز ىذا القائد مف 

بف ابي بكر)رضكاف ا عميو(, كىي القدرة العالية كالكفاءة في مكاجية العدك, فكانت النتيجة ىك 
( عميو بما يحمؿ مف ثنى)أالفتح, كالبد أٍف يتحم ى بيا كؿ قائد؛ لكي يككف النصر حميفو لو, ك 

 ,(ير المؤمنيف )البر كالنصح كالكدح كالجياد, ككيؼ ال يككف ذلؾ كقد تربى بحجر أم
  0 تصٌبرهاستمد مف شجاعتو كقكتو ككثرة ك 
 األشتر)رضكاف ا عميو( لمالؾ( )ذكر داللة  النصر في كتاب عيده  ,كفي مكضع آخر   

َيْنُصَر  َأنْ لنصرة الديف كالدفاع عنو, كالقتاؿ ألجمو, بقكلو: ))ك ؛كالقمب كالمساف باليد الجيادكىك 
ْعَزازِ  َنَصَرُه، َمنْ  ِبَنْصرِ  َتَكفَّلَ  َقدْ  -ِاْسُموُ  َجلَّ - َفِإنَّوُ  َوِلَساِنِو، َوَيِدهِ  ِبَقْمِبوِ  ُسْبَحاَنوُ  َالمَّوَ   َمنْ  َواِ 
(1)((َأَعزَّهُ 

  
يتضح مف الس ياؽ أف  داللة )الن صر( جاءت ىنا لتكضح لنا أف  النصر ال يتحقؽ إال  إذا كاف    

نصرة دينو, كذلؾ يتحقؽ النىصر اإلليي لو ككعده إياه,  عمىالعبد لو القدرة كاالستعداد النفسي 
عالى: ( مف قكلو تحيف يرل عز شأنو صدؽ العزيمة كقكة اإلرادة, كىذا ما استمد قكلو)

﴿                      ﴾(2) ,(كأرادى اإلماـ )

, كىذه المعكنة انحبللياال يمكف  ,ىنا أٍف تككف الرابطة بيف القادة كالجند كبيف الخالؽ متينة
    0أٍف تسبقيا رياضة ركحية, لتقكية إرادتو عند مكاجية الظالميف كمقارعتيـ د  اإلليية البي 

صر في كبلـ لو البنو محمد بف الحنفية عند ( داللة الن  كفي مكضع آخر ذكر اإلماـ )   
 َالمَّوَ  َأِعرِ  َناِجِذَك، َعَمى َعضَّ 0َتُزلْ  َوالَ  َاْلِجَباُل، َتُزولُ  : ))اية يكـ الجمؿ, بقكلواستبلمو الر  
 ِمنْ  َالنَّْصرَ  َأنَّ  َوِاْعَممْ  َبَصَرَك، َوُغضَّ  َاْلَقْوِم، َأْقَصى ِبَبَصِركَ  ِاْرمِ  َقَدَمَك، َاأْلَْرضِ  ِفي ِتدْ  0ُجْمُجَمَتكَ 

 0 (3)ُسْبَحاَنُو(( َالمَّوِ  ِعْندِ 
بكجكد كذلؾ يحصؿ النصر يتناسب سياؽ الحاؿ ىنا داللة )النصر( بدالن مف داللة )الفتح(    

, كالشجاعة, كالثبات, كاإلصرار في مكاجية العدك,  ال مسبباتو, كىك التككؿ عمى ا, كالعـز

                                                             
 3/458:نيج الببلغة ((1
 0 7سكرة محمد, اآلية : ((2
 0 1/44نيج الببلغة : ((3
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( فنكف الحرب ألبنو, كمف جممة ىذه األمكر الثقة كقد كضح اإلماـ)مكضع الكىف كالجزع, 
 ىذا التككؿ يبعث الراحةعمى حصكؿ البا, كالت ككؿ عميو, ف ن و مصدر القكة كالنصر, ك 

كاالطمئناف النفسي لدل المقاتؿ, فيشعر بالمدد اإلليي معو, فيزداد قكة كثقة عند استشعاره أف  
 كاستصحاب الجأش في مكاجية العدك, كىك ربط (اإلماـ)مر أكااألخذ ب دالن صر حميفو, عن

 العدك انفعاؿ مكجبات مف فيككف المكاره, عمى كالصبر الشجاعة مظٌنة ككذلؾ القتاؿ, عمى العـز
(البنو محمد)رضكاف ا عميو( تصب في الس بلـ نبلحظ أف  تكجييات اإلماـ ) .(1)كقيره

العسكرم, كذلؾ عند تثقيفو ثقافة الحرب, كتدريبو عمى القكة كالشجاعة, كعدـ مباالت العدك, 
المكاقؼ كفي  أٍف تككفى ىناؾ عبلقة كثيقة بيف العبد كربو, في كؿ د  لتقكية قدرتو كعزيمتو, أٌم البي 

 0الشدة كالرخاء, فبل يتحقؽ االنتصار إال  إذا كاف ىناؾ أيمافه كثقةه بكجكد المعيف كالمدبر لو
يبدك أف  الفرؽ بيف داللة الن صر كالفتح جمي, فقد تأتي داللة النصر في مكضع العزيمة كالقكة     

لفتح بعد حصكؿ النصر كنزكؿ كالمعية اإلليية في قتؿ األعداء كقيرىـ, في حيف تأتي داللة ا
)فتح مصر جاء بعد (الببلء كالمحف, كعند دخكؿ الببلد, كىك مف نتائج النصر, كما إف  : 

الجياد كالعناء كالدعكة سران كجيران, كما أشار اإلماـ عميو السبلـ في ىذه الخطبة, كالفتح ترتب 
 0 (2)عمى ذلؾ, فيك نتيجة مف نتائج النصر((

  0العيد والميثاق  -2
مع الميثاؽ كال تفترقاف, كفي معجـ لساف العرب مترادفة كممة العيد في المعجمات  كضعت   

 تستكثؽي  التي كاليميف الميثاؽ كىك العيٍيدىةً  جمع ))العٍيدي  ذكر داللة العيد مصاحبة لداللة الميثاؽ:
ٍيدي اً كًميثاقيو ألىٍفعمىف  كذا في تاج العركس أيضان:)), كما كردت (3)يعاىديؾ(( ممف بيا عمي  عى
ًميفىة  :كًقيؿى  ذي عمى مف بايعى الخى ًلي الًميثىاؽى الذم ييٍؤخى , يبدك أف  المفظيف (4)((كًلي  العىٍيًد ألىن وي كى

  0مترادفاف عند اصحاب المعجمات 

                                                             
 0 1/287, الخكئي:في شرح نيج الببلغة  منياج البراعة ينظر: ((1
 ف الكريـ كنيج الببلغة :آمفيـك الترادؼ كقيمتو الداللية بيف لغة القر  ((2
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 0 

 0 3/311مادة )عيد(: ,لساف العرب ( (3
 0 145 /5مادة )عيد (: ,تاج العركس ( (4
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تككيد لالميثاؽ  لفظة تأتيقد , فاللية الحاصمة بينيماابك ىبلؿ العسكرم الفركؽ الد  ككضح    
, مف المتعاىديف ككف حاالن تالعيد لفظة ك  ,هإذا أحكمت شد  يء الش أكثقت قكؿالمف كذلؾ  ,العيد

  0في المغة  فيمادكىذا ما يؤكد عمى ترا,  (1)أحدىمامف ككف تالميثاؽ لفظة ك 
مع المسمميف ء أكاف آااللتزاـ بالعيكد سك ىك  () اإلماـمكاطف السمـ التي ركز عمييا مف ك    

 َما َىَذاقاؿ: )) كاليمف ربيعة بيف كتبو (أـ مع الكافريف, كىذا ما كضحو مف حمؼ لو )
َالمَِّو،  ِكَتابِ  َعَمى َأنَُّيمْ  َوَباِديَيا، َحاِضُرَىا َوَرِبيَعُة: َوَباِديَيا َحاِضُرَىا َاْلَيَمِن: َأْىلُ  َعَمْيوِ  ِاْجَتَمعَ 
 ِبوِ  َيْرَضْونَ  َوالَ  َثَمنًا، ِبوِ  َيْشَتُرونَ  الَ  ِبِو، َوَأَمرَ  ِإَلْيوِ  َدَعا َمنْ  َوُيِجيُبونَ  ِبِو، َوَيْأُمُرونَ  ِإَلْيوِ  َيْدُعونَ 
 الَ  َواِحَدٌة، َدْعَوُتُيمْ  ِلَبْعٍض، َبْعُضُيمْ  َأْنَصارٌ  َوَتَرَكُو، َذِلكَ  َخاَلفَ  َمنْ  َعَمى َواِحَدةٌ  َيدٌ  َوَأنَُّيمْ  َبَداًل،

 ِإنَّ َعَمْيِيمْ  ثُمَّ 000َقْوماً  َقْومٍ  َواَل اِلْسِتْذاَللِ  َغاِضٍب، ِلَغَضبِ  َوالَ  َعاِتٍب، ِلَمْعَتَبةِ  َعْيَدُىمْ  َيْنُقُضونَ 
 0(2)َمْسُئواًل(( َكانَ  َالمَّوِ  َعْيدَ ِإنَّ  َوِميثَاَقوُ  َالمَّوِ  َعْيدَ  ِبَذِلكَ 
في النص الكاحد لمتأكيد عمى أىمية األمر اجتمعت المفظتاف المترادفتاف )العيد( ك)الميثاؽ (    

ذالؿكانقاض العيد  خذالفالىؿ اليمف, بعدـ ألالعيد  ت لفظة ضيفأكقد المرجك منو,  العدك,  كا 
قصكد )عيد : ))كاف المإذا العيد ييت خذ إلى لفظ الجبللة )ا(, كىذا ما يدؿ عمى أف  كما أضيفت 

, بؿ يعيد بو ألحد كال ييعيدي بو لظالـ, بخبلؼ الميثاؽ (( , كىنا (3)ا( فيك ال ييؤخذ مف أحدو
مف التي األجاءت داللة العيد األخذ بيا, كذلؾ لشدة خطكرة األمر, كالت أكيد عمى قضية الس بلـ ك 

تككيد التخص القبائؿ كحفظيا مف االعتداءات, ليذا جاءت لفظة العيد متبكعة بالميثاؽ؛ ألجؿ 
عمى ىذه العيكد كتكثيقيا بيف الطرفيف, كعدـ إبراميا عند التحالؼ بينيما, كعمى الرغـ مف كثرة 

اليمف  بيف اىؿ ضغاف ما كانكا عميو في الجاىمية, فعندما جاء اإلسبلـ فألؼألالحركب كا
 أفٍ  مضمكنوكاف ك  ,العيد ىذا بينيما ككتب (,اإلماـ) يد عمى األلفة ت ىذهيثبتك  كالربيعة,
مع أخكتيـ  كاحدان  صفان  يقفكا كأفٍ  بو, كالعمؿ إليو, كالدعكة اإلسبلـ, نصرة في كاحدةن  يدان  يككنكا
 العيد, بيذا الكفاء عمى كيتعاكنكف عنو, كفكيدافع سبلـ,إلا إلى يدعك مف مع كسيكفيـ بقمكبيـ

  0 (4)كالناس الم و أماـ بو الكفاء عف المسؤكلكف كىـ عنقيـ, في العيد كىذا, كعمبلن  قكالن  كيقدسكنو
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كعدـ بياف أىمية الكفاء بالعيكد للفظة العيد مع لفظ الجبللة, كذلؾ  كردتٍ  ,كفي مكضع آخر   
َتُو َأْمنًا، َالمَُّو َعْيَدهُ َوَقْد َجَعَل ))افسادىا بشركط عدة, كذلؾ جمي بقكلو:  َأْفَضاُه َبْيَن َاْلِعَباِد  َوِذمَّ

َواَل ُمَداَلَسَة، َواَل ، َفاَل ِإْدَغالَ  َوَيْسَتِفيُضوَن ِإَلى ِجَوارِِه، َوَحِريمًا َيْسُكُنوَن ِإَلى َمَنَعِتِو، ،ِبَرْحَمِتوِ 
َلنَّ َعَمى َلْحِن َقْوٍل َبْعَد َالتَّْأِكيِد َوَالتَّْوِثَقِة، ،َاْلِعَملُ وُز ِفيِو ِخَداَع ِفيِو، َواَل َتْعِقْد َعْقدًا ُتجُ   وال َواَل ُتَعوّْ

  (.1)(( اْلَحقّْ  ِبَغْيرِ  انِفساِخو َطَمبِ  الّموِ  َعْيدُ  ِفيوِ  َلِزَمكَ  َأْمرٍ  ِضيقُ  َيْدُعَونَّك
الجبللة كمضافة إليو في )الميثاؽ( ممتصقة مع لفظ لفظة نسب مف أىي ك  ,)العيد(كردت لفظة   

 أىمية الكفاء بالعيد كصحتو كالتأكيد عمى سبلمتو, لذالتنبيو المتمقي كذلؾ  ص,مكضعيف في الن  
مطمقان ى)ني عمى أكجو مختمفة في  كبلمو ما يحمؿعدة, تأكيبلت  فيو يعقد عقدان  أفٍ  ( نييا ن

 ف ف  كتزكيقو بعبارات يخادع بيا الناس,  قكؿالل كى حٍ أك فى , عمى تأكيؿ خفي معكالن داللة المفظ, 
, فمف (2)متداكؿ في االصطبلح كالعرؼ في االستعماؿمف األلفاظ  ظاىر العقكد تعقد عمى ما ىك

أدخؿ في العقد ما ليس فيو يفسده بيذا الفعؿ, كاألدغاؿ ليس مف خمؽ المؤمف, فيذا الت عارض 
نب الفعؿ الذم يخرجو مف دائرة اإليماف, ككذلؾ بيف اإليماف كاألدغاؿ يحٌتـ عمى المؤمف أٍف يتج

ىك مدعاة لسخط ا كغضبو, كبيذا يبتعد  تنطكم داللة المدالسة عمى خداع غير ظاىر؛ بؿٍ 
 0(3)عنو المسممكف, كابتعاد الكالي عنو قبؿ غيره؛ ليككف قدكة لمرعية

 0العجمة والسرعة -3

فيما ينبغي السرعة التقدـ  أف  )) كىي: كالسرعة, بيف العجمةالفرؽ كضح ابك ىبلؿ العسكرم     
كىك االبطاء, كالعجمة التقدـ فيما ال ينبغي أف يتقدـ  ـكنقيضيا مذمك , كىي محمكدة ,أف يتقدـ فيو

)أسرع  كىناؾ كممات مترادفة ليا, كىي:, (4) ((كىي مذمكمة, كنقيضيا محمكد كىك االناة, فيو
 : منيافي سياقيا المناسب,  يفتفظمىاتيف ال( اإلماـ )كقد استعمؿ  (5)ككفد( ,كبادر, كعجؿ,
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االلتزاـ بيا؛ مف ( جممة مف األمكر, البد  رضكاف ا عميو( لقائده األشتر)كضح اإلماـ )   
يَّاكَ  إلحبلؿ األمف كاالستقرار في الببلد, منيا التأني, كعدـ العجمة في األمكر, بقكلو:  ))َواِ 

 َأوِ  َتَنكََّرْت، ِإَذا ِفيَيا َالمََّجاَجةَ  َأوِ  ِإْمَكاِنَيا، ِعْندَ  ِفيَيا  َالتََّسقُّطَ  َأوِ  َأَواِنَيا، َقْبلَ  ِباأْلُُمورِ  َوَاْلَعَجَمةَ 
 0(1)َمْوِقَعُو(( َعَملٍ  ُكلَّ  َوَأْوِقعْ  َمْوِضَعُو، َأْمرٍ  ُكلَّ  َفَضعْ  ِاْسَتْوَضَحْت، ِإَذا َعْنَيا َاْلَوْىنَ 
 الفكت, عميو تخاؼ ال ( شركطان لقائده الحكيـ, كىي عدـ التعجيؿ فيماكضع اإلماـ )   
منفعتو, كما عمى الكالي أك القائد  تعمـ عما تتكاف كال عاقبتو, تجيؿ ما طمب في متمادعدـ الك 
 حياتيـ, في إليو يحتاجكف ما ليـ بؿ البد مراعاة الرعية, كتكفير متجبران, سيدان  نفسو يرل ال أفٍ 

ف  التعدم عمى الرعية, كسمب حقكقيـ المادية كالمعنكية, يعد   ف ضعفيـ,أب كأىمو مع مساكاة نفسو
( كاليو مف االستعجاؿ باألمكر, لذلؾ حذر) .(2)كلئلنسانية لٌمو كىك عدك الطغاة, مف أفعاؿ

خطكة يقكـ بيا لتفاني األخطار, كالمشاكؿ التي  كعدـ التأني بيا لعاقبتيا السيئة, فبلبد دراسة أمٌ 
 0تحيط بو, كبياف مكضع الضعؼ كالقكة, لذلؾ جاءت داللة التعجيؿ ىنا لمشيء 

( داللة )اإلسراع( عندما أرادى أٍف يكضح صفات مالؾ كفي مكضع آخر استعمؿ اإلماـ )    
 فبلبد  مف طاعتو مف قبؿ األشتر)رضكاف ا عميو( بما يمتمؾ مف مقكمات القائد المحنؾ, 

 ))َوَقدْ  , بقكلو:(3)ىاني لمحاربة ابي األعكر السممي بف كشريح ,النضر بف زياد األميريف, ىما
 ِدْرعاً  َوِاْجَعاَلهُ  َوَأِطيَعا، َلوُ  َفاْسَمَعا َاأْلَْشَترَ  َاْلَحاِرثِ  ْبنَ  َماِلكَ  َحيِّْزُكَما، ِفي َمنْ  َوَعَمى َعَمْيُكَما، َأمَّْرتُ 

نْ  َفِإنَّوُ  َوِمَجّنًا، ا ُبْطُؤهُ  َوالَ  َسْقَطُتُو، َوالَ  َوْىُنُو، ُيَخافُ  الَ  ِممَّ ْسَراعُ  َعمَّ  ِإَلى ِإْسَراُعوُ  َوالَ  َأْحَزُم، ِإَلْيوِ  َاإلِْ
 0 (4)((0َأْمَثلُ  َعْنوُ  َاْلُبْطءُ  َما

كأمر األميريف السابؽ ذكرىما  ,عميو( ا قائده مالؾ األشتر)رضكافعمى ( أثنى اإلماـ )   
التمسؾ بو, كذلؾ بما يمتمؾ مف صفات تؤىمو أٍف يككف أىبلن لمقيادة العسكرية, كذلؾ ما أتخذ 

 يطيعا كأفٍ  ليما, (ىك أصمح) , فيراه(عند مشاركتو الحركب معان فنكف القتاؿ مف اإلماـ )
 في كالفركسية ,تمؾ مف الشجاعةبما يم كالرأم ,الحرب في كمجٌنان  درعان  يجعبله كأفٍ  أكامره,
 اإلسراع عٌما بطؤه كال رأل في زل تو كال يفعؿ شيئان إال  بعد دراستو كدرايتو التامة بو, كال الحرب,
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 الخير إلى كأقرب ,بالتدبير أكلى عنو البطؤ فيما إسراعو كال ,األفعاؿ مف بالرأم كأكلى أحـز إليو
قيادة الجيش الحـز كاإلسراع في مكاجية العدك, , لذلؾ تتطمب (1)مكضعو شيء كؿٌ  يضع بؿ

يتكلى القيادة: ))ألن و ليختار مالؾ األشتر  (, كىذا ما جعؿ اإلماـ )ؤكالتمك ؤكعدـ التباط
يحمؿ عدة صفات مميزة منيا أن و مسارع في حـز ال يتباطأ كال يتكانى كال يخفى أف  الجيش 

( لمكممتيف يتضح أف  استعماؿ اإلماـ ) كىنا, (2)يستمـز صفة اإلسراع في حـز االمكر((
كذلؾ لبياف  ,)إياؾ( العجمة كالسرعة بدقة متناىية, اٍذ جاءت داللة العجمة مع أسمكب التحذير بػ

, فبلبد مف التريث في األمكر ,, ربما تككف نتائجيا سيئةالمكضع اأف  العجمة غير محمكدة في ىذ
 0كالقبكؿ في النص ,السرعة في مكاطف الثناءفجاءت في سياؽ الذـ, في حيف جاءت 

كمف أساليب الفصاحة  ,كسيمة مف كسائؿ إنماء المغةخبلصة القكؿ: تعد ظاىرة الترادؼ    
الت ككيد كالمبالغة عند اجتماع  ساليبأمدقة في اختيار المفظة دكف األخرل, كمف ه لكالببلغة عند

 0 كاحد مكاف في الكاحد لممعني لفظتيف مختمفتيف
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 المبحث الثاني: العدول الدَّاللي                    

الجرجاني في  كمف ىؤالء عبد القاىر أف  ىذا المصطمح ال يغيب عف مؤلفات العرب القدماء,     
إلى المعنى األكؿ الظاىرم, كالمعنى الثاني العميؽ, أك إذ أشار نظريتو )معنى المعنى(, 

التي تأصمت جذكرىا عند  ,المغةالد اللي في العدكؿ اليامشي أك المجازم, كىذا ما قصد بو 
ر بنقميا مف لفظ إلى لفظ حتى يككف ر المعاني ال تتغي  كى كجممة األمر أف صي الجرجاني بقكلو: ))

المغة, كلكف يشار عت لو في ضً د مف األلفاظ ظكاىر ما كي ارى ىناؾ اتساع كمجاز, كحتى ال يي 
ر.                      0 (1) (( بمعانييا إلى مىعافو أيخى

ىي سمة  ,مػف سمات األسمكب العربيكاضحة  الدارسكف العرب القدماء إلى سػمةككما تنبو      
كمف صيغة إلى أخرل, كقػد  ,كاالنتقاؿ المفاجئ مػف أسمكب إلى آخر ,المراكحة بيف األساليب

عدة منيا:المجاز, كالنقؿ, كاالنتقاؿ, كالتحريؼ, كاالنحراؼ,  أطمقػكا عمػى ىػذه الظػاىرة مصطمحات
 0 (2)كالرجػكع, كااللتفات, كالعدكؿ, كالصرؼ, كاالنصراؼ, كالتمكف, كمخالفػة مقتضػى الظػاىر

الباحث  كىذا ما يدؿ عمى أف  الكشؼ عف مكاقع  العدكؿ ىك ميمة أسمكبية, كىذا ما يقكـ بو   
 تركيب  )) في بياف مكضع االنحراؼ عف القاعدة في النص, لذلؾ قيؿ إف  العدكؿ ىك:

 مف التعبيرية ألدكاتو المتكمـ اختيار الكظيفة كىما في كمتطابقتيف الزمف في متكاليتيف عمميتيف
 اآلخر ببعضو كتسمح النحك بعضو قكانيف تقتضي تركيبان  ليا تركيبو ثـ لمغة المعجمي رصيدال

 0 (3)االستعماؿ(( في التصٌرؼ سبؿ

ف في اإلشارة, كيككف الكضكح في جعؿ المعنى األكؿ دليبلن عمى المعنى الثاني, كذلؾ أبيٌ     
 كالتدليؿ عمييا بغيرىا, ,بالصفةتصريح الكعدـ  ,سرع في الكصكؿ إليوأك  ,كأكضح في المعنى

  0 (4)كالطؼ لمكانيا  ,فخـ لشأنياكأ

                                                             
265عجاز : إلدالئؿ ا( (1

 
0
 

22, 21:   )رسالة ماجستير( المشتقات في القرآف الكريـ العدكؿ في صيغ: ينظر( (2
 

0
 

96األسمكبية كاألسمكب :   ((3
 

0
 

162المعايير الببلغية في الخطاب النقدم العربي القديـ :  ينظر:((4
 

0
 



 
177 

في إخفاء  العدكؿالمعنى؛ لبياف معيار ما كراء ذلؾ  تكجيو في بالس ياؽ العدكؿ عبلقة سنكضح   
 ((: , كىيالمعنى

 داللة التَّشبيو .  -أواًل 

مف أشير تعريفات داللة الت شبيو التي أشار إلييا الببلغيكف, ىي عقد مماثمة بيف طرفيف أك     
كظيفتيا ربط بيف ىذيف الطرفيف,   أكثر, كذلؾ الشتراكيما في صفة أك أكثر, بكساطة أداة ظاىرة

تعد في أك محذكفة في اقترابيما, كىناؾ تعريفات جمة لمتشبيو, فقد تتشابو في المضمكف كال تب
 .(1)جكىرىا عف ما ذكر

ماني )ت كقد كضع      ىػ( تعريفان أكثر دقةن ككضكحان, بقكلو: ))الت شبيو ىك العقد عمى أف  386الر 
, كال يخمك التشبيو مف أف  يككف في القكؿ أك  أحد الشيئيف يسد  مسد اآلخر في حسو أك عقؿو

كمف المحدثيف مف يرل أف  تعريؼ الر ماني كاف جامعان كمانعان, بقكلو: ))إذ أباف فيو  0(2)النفس((
الحس, كىما المذاف يحكماف في المشاركة بيف  كأكجكه االلتقاء بيف المشبو كالمشبو بًو في العقؿ 

كىذا ما  ,(3)ا أٍف تدؿ عميو دالئؿ قكلية أك إيحاءات نفسية((مٌ إالشيئيف في أمر ما, كىذا الٌتشبيو 
كر الجمية, كىك أقرب  يدخؿ في الن ٍفس مف المتعة كاإلنس عند استخراج المعنى المخفي مف الص 

 لمنفس, كأكثر فيمان.

فضبلن عف ذلؾ تيعد : ))بنية التشبيو في مستكاىا العميؽ, بنية فنية مقصكدة لذاتيا, إٍذ ىي    
القائؿ ينفعؿ  أف  الكعي البدئي؛ بداللة ليست كسيمة انتفاعية سطحية أك مسطحة حتى في حاؿ 

بتعبير ما تضمره ليس لجدلية العبلقة بيف المشبو كالمشبو بو التي تظير في معناىا في كجو 
كفاعمية التأثير في المتمقي  الشبو بؿ لمعنى الجدلية بيف الطرفيف الذم ىك كجو الشبو مكضكعيان 
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ىك بياف ما كراء البنية السطحية, كذلؾ  فف التشبيو كمف ىنا أراد بياف أف  المراد مف 0(1)فنيان((
 0عند تقريب الصكرة عف طريؽ فف التشبيو الحسي أك المعنكم

لذلؾ أشار القدماء كالمحدثكف إلى شرح أنكاع الت شبيو كأقسامو, بصكرة مفصمة في دراساتيـ,    
  0(2)كتشعبكا لكضكح الد اللة الخفية 

رسـ صكرة حسية أك عقمية؛ إلفياـ المتمقي  بكساطةكمف تمؾ الت شبييات التي تكحي باإليحاء    
 ما يأتي:ضمف داللة السمـ ( عند إظيار كجو الشبو, التي كردت في كبلـ اإلماـ)

كطاعتيـ  الجند تمسؾ يككف قكةأف  أسباب النجاح العسكرم ( ) أمير المؤمنيف بي فى    
الناس  تحريض جنده, كتشجيعيـ لتقكية عقيدتيـ في يكـ صفيف, عندما أمر ()لقائدىـ, فأراد 
مح, بقكلو: ْخَواَنَنا مَّى ا َعمِيِو َوآِلوِ وَلَقْد ُكنَّا َمَع َرُسوِل َالمَِّو صَ )) بالص  ، َنْقُتُل آَباَءَنا َوَأْبَناَءَنا َواِ 

َوُمِضّيًا َعَمى َالمََّقِم وَصْبرًا َعَمى َمَضِض َاأْلََلِم، َوِجّدًا ، َوَتْسِميماً  َما َيِزيُدَنا َذِلَك ِإالَّ ِإيَماناً وَأْعَماَمَنا، 
َنا َيَتَصاَواَلِن َتَصاُوَل َاْلَفْحَمْيِن، َيَتَخاَلَساِن ، ِفي ِجَياِد َاْلَعُدوّْ َوَلَقْد َكاَن َالرَُّجُل ِمنَّا، َوَاْْلَخُر ِمْن َعُدوّْ

ا َرَأى ، ْسِقي َصاِحَبُو َكْأَس َاْلَمُنونِ َأْنُفَسُيَما، َأيُُّيَما يَ  َنا ِمنَّا، َفَممَّ َنا، َوَمرًَّة ِلَعُدوّْ َفَمرًَّة َلَنا ِمْن َعُدوّْ
َنا َاْلَكْبتَ  َالمَّوُ  ْساَلمُ  ِاْسَتَقرَّ  َحتَّى ،َوَأْنَزَل َعَمْيَنا َالنَّْصرَ ، ِصْدَقَنا َأْنَزَل ِبَعُدوّْ ئاً  *،ِجَراَنوُ  ُمْمِقياً  َاإلِْ  َوُمَتَبوّْ

  .(3)((َأْوَطاَنوُ 

العدكؿ بأعمى مراحمو عبر أساليب التشبيو  (اإلماـ ) ىنا استعماؿ ظرنٌ إف  األمر البلفت لم    
فقد  ,في الكصكؿ إلى إيحائية القكؿ, كىذه الكظيفة تحقؽ أعمى غاياتيا عند إقناع المتمقي

 لبياف كراء القصد مف ذلؾ التشبيو؛ (4)بما ييسمى بػ)الت شبيو البميغ( ()استعمؿ اإلماـ
ؿى اىٍلفىٍحمىٍيفً ) اكي اكىالىًف تىصى  عليه اهلل صلى()نجاح العممية العسكرية في عيد الرسكؿ األكـر , كىك (يىتىصى

مدل ك كأخذ العبر كالدركس مف ىؤالء الجند,  كتشكيؽ جنكده لتمؾ االنتصارات العظيمة,(, وسلن واله

                                                             
  .70, 69 :بداعيإلؽ النص اافآأسمكبية البياف العربي مف أفؽ القكاعد المعيارية إلى  (1)
:  ينظر:(2)  .كما بعدىا 229, 228لببلغة العربية :اى دراسة لإمدخؿ كما بعدىا,  كال 332مفتاح العمـك
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 0(( فيو أداة التشبيو, كلـ ييٍذكىر فيو أيضان كٍجو الشبو شبيو الذم لـ تيٍذكرالتٌ  )) كىك:  شبيو البميغلتٌ با يقصد( (4
 0 2/173:الببلغة العربية أسسيا كعمكميا كفنكنياينظر: 
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في ككالئيـ الصادؽ لقائدىـ في مكاجية العدك, كما يحممكا مف عقيدة ثابتة كراسخة  ,شدة طاعتيـ
الد اللي مف المستكل الس طحي إلى  بالعدكؿفقد استعاف في بياف داللة ذلؾ حبيـ لقائدىـ, 

المستكل العميؽ, إٍذ أستند صكرة الت شبيو البميغ في تككيف صكرة جيش المسمميف, كجيش العدك 

في مكاجيتيـ سكح القتاؿ بالفحميف, كىما يدكراف بعضيما  (وسلن واله عليه اهلل صلى() لنبيفي عيد ا
( ليذا كضح اإلماـ ) ,نحك بعض, كيتياجماف بقكة كعنؼ, كيفترس أحدىما اآلخر دكف فرارو 

طاعة عمميةو عسكريةو أساسيا اإليماف با كرسكلو, كالت مسؾ بالد يف الحنيؼ,  ةأف  نجاح أيٌ  كا 
لمتمقي, عف طريؽ تشبيو محسكس بمحسكس بكجو عقمي, كىذ تنبيو ا( القائد. كىذا ما أراد )

الكجو المحذكؼ الذم يمثؿ المعنى العميؽ مف داللة )الت شبيو البميغ( عند كصفو جيش النبي 
بالفحميف المتشابكيف, ككجو الشبو بينيما يتمثؿ في تمؾ الشجاعة كاإلقداـ, (  وسلن واله عليه اهلل صلى()

فينشر األماف كاالطمئناف في الببلد, كذلؾ عند القضاء عمى العدك في سكح القتاؿ, كعدـ تماديو 
في الببلد, كىذه الصكرة جاءت تيبي ف ما كراء الن ص مف تكبيخ جنده في كرىيـ القتاؿ معو, كعدـ 

 يؤدم إلى الخذالف, كانتصار العدك عمييـ . فكصدقيـ لقائدىـ, ,كالئيـ 

ما أكاله في(, كفي ضكء ذلؾ, فقد تجسدت قكة الشخصية الس ياسية في أمير المؤمنيف)    
عطائو القيادة, كالحكـ  الخكض عيده مف ب (وسلن واله عليه اهلل صلى)الٌرسكؿ األكـر  أكثر الحركب, كا 

ـى ال يككف في كثير مف المكاقؼ, ف صقمت شخصيتو في القدرة عمى مكاجية الحركب كالفتف, كًل
الذم أخذ فنكف الحرب, كمعالميا منو مباشرة؛  )وسلن واله عليه اهلل صلى)كذلؾ, كىك ربيب رسكؿ ا 

 لذلؾ كاف شديدان مع األعداء, فبل يتياكف مع أحد منيـ ميما بمغت قرابتو.

مف ر رعاياه يحذىك ت( مير المؤمنيف )أل كمف حكمو القصار التي تصب في مبدأ السمـ    
ضمف حكمو القصيرة ذات القيمة العالية في اإلدراؾ,  وي سى مم  تكىذا ما ن ,مكضع الفتفاالبتعاد عف 
 (.1)((0َضْرٌع َفُيْحَمبَ اَل َظْيٌر َفُيْرَكَب، َواَل : ُكْن ِفي َاْلِفْتَنِة َكاْبِن َالمَُّبونِ بقكلو: )) 

 لتفكيردعكة ييعد  شبيو الت  فاستقت صكرة الت شبيو الحسي الت اـ بجميع أركانو مف الكاقع البيئي,     
لسيكلة إيصاؿ الفكرة  في رسـ تمؾ الصكرة؛اإليحائيات كجو الشبو؛ لبياف  ءكرا ما فيالمتمقي 

مف البنية السطحية إلى  العدكؿكقبكليا لديو, فالت شبيو ىنا يحيؿ المتمقي إلى فيـ كاعو لمقاصد 
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الس بلـ كاالطمئناف عند االبتعاد عف مكاطف الفتف كاالضطراب في  داللةالبنية العميقة, كبياف 
كىك كلد الناقة , المبكف مثؿ ابف الفتنة زمف في ( أف  يككف أصحابوتكجييات النص, فأراد )

)ال ظير فييركب كال ضرع فييحمب(  بقكلو الشبو الصغير, فبل يستطيع أحد رككبو لصغره, ككجو
ن ما يككفب ,  ضعيفان  الذكر زماف الفتنة خامؿ في عدـ االنتفاع منو, كاستغبللو لصالح الظالميف؛ كا 
( أٍف يككفى . ليذا أراد اإلماـ)(1)الظالميف لمعاكنة فبل يصمح الماؿ, مف مستكثر غيرك 

 بالظ ير, كعف القٌكة لذلؾ عب ر عف, المجتمع بعيدان عف مكاقع الفتنة كالحركب, كعدـ ىيجاف الفتنة
 يستمد كما, كيستمد منو, كزره يركبو, كيحمؿ كعدـ رضكخ لصاحب الفتنة إذٍ  .بالم بف الماؿ

 .(2)كالشر   الفتنة في القياد سمس تكف المبف, أم ال مف الحالب

المؤىبلت المنبثقة الٌرصينة مف الجعؿ ندرؾ فييا أف   () المؤمنيف ميركمف خطبة أل   
ـ غٍ عمى الر   القائد المحنؾ ببل منازع, أٍف يككفى  توتمٌثمت في إمام فيما, كالجعؿ التشريعي التككيني

القرآف الكريـ منيج يج إمامان كقائدان, ينتأٍف يككفى ا تعالى  ادى أرى لكف   الخبلفة؛في عدـ رغبتو  مف
االستقامة دكف خطاه مف سبلمي عمى إلسير المجتمع ا , لذا(3)السنة النبكية المطيرةك  ,في الحكـ

نََّما َأَنا ُقْطُب َالرََّحى َتُدورُ  الخركج عف جادة الحؽ, بقكلو: َعَميَّ َوَأَنا ِبَمَكاِني، َفِإَذا َفاَرْقُتَو  ))َواِ 
* َىَذا َلَعْمُر َالمَِّو َالرَّْأُي َالسُّوُء! َوَالمَِّو َلْواَل َرَجاِئي َالشََّياَدَة ِعْنَد  ِاْسَتَحاَر* َمَداُرَىا، َوِاْضَطَرَب ِثَفاُلَيا

ْبتُ  َلْو َقْد ُحمَّ ِلي ِلَقاُؤهُ  -ِلَقاِئي َاْلَعُدوّ  ِرَكاِبي، ثُمَّ َشَخْصُت َعْنُكْم َفاَل َأْطُمُبُكْم َما ِاْخَتَمَف َجُنوٌب  َلَقرَّ
َلَقْد َحَمْمُتُكْم َعَمى َالطَِّريِق َاْلَواِضِح  اَل َغَناَء ِفي َكْثَرِة َعَدِدُكْم َمَع ِقمَِّة ِاْجِتَماِع ُقُموِبُكْم. ِإنَّوُ  َوَشَماٌل.

  (.4)((َىاِلٌك، َمِن ِاْسَتَقاَم َفِإَلى َاْلَجنَِّة، َوَمْن َزلَّ َفِإَلى َالنَّارِ  َالَِّتي اَل َيْيِمُك َعَمْيَيا ِإالَّ 
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شبيو باألداة, كتعكيضو عف تكظيؼ الت   عدكلوقيمتو الفنية عند ك  شبيوأسمكب الت  يتجم ى جماؿ     
مف أرقى أنكاع  , كيعد  وككجو الشب شبيو عند حذؼ األداةكيحدث ىذا الت  شبيو البميغ, بالت  
 0(1) شبييات , كأقكل في داللتو عمى المعنىالت  

)أىنىا قيٍطبي شبيو طحية في داللة الت  مف البنية الس  فجاء الن ص مفعمان بيذا الت شبيو عند انزياحو     
) مىي  ى تىديكري عى بعد  في قيادة األمة كخبلفتيا ثقمو القيادممدل لبياف أك ى البنية العميقة؛ إل اىلر حى

األمة, كثقؿ المسؤكلية عمى الس مـ, كالنظاـ في في حفظ  (وسلن واله عليه اهلل صلى)كؿ األكـر سي الر  
, بالحكـ األمة عبلقة تنظيـ يقكـ عمىك المستقؿ,  أىميتو في إدارة الحكـ في دكره أثرعاتقو, ك 

شخصية القائد في تمركز ثقؿ األمة كأمنيا كسبلمتيا يكطبيعة ىذه العبلقة أٍف تككف متينة, إٍذ 
  0تصب  في مصمحة األمة, بعيدة عف كؿ المصالح األخرلالتي  عند اتخاذه القرارات, المحنؾ

الببلد بعد رسكؿ  استقرار في النص حامبلن معنى المبالغة, كالت أكيد عمىشبيو البميغ الت  كجاء     
 ,ياسي في سيطرتو عمى الببلدكثقمو الس   ,و محم وفقد شب  ؛ لكثرة النزاعات, (وسلن واله عليه اهلل صلىا )

حبلؿ الت   حى كمثؿ القطب الذم لو الٌسيطرة في تحريؾ الرٌ , مميعايش الس  كنظاـ أمنيا كسيادتيا, كا 
خراج سيرىا عف القطب, كجاء الت  بنظاـ الدٌ   شبيو محسكسان بالمعقكؿكراف دكف خمؿ في حركتيا, كا 

, إٍذ لسيكلة كصكؿ الفكرة ى فيو صكرة حسية بصرية مكتسبة مف كاقع المخاطب؛منسجمان, تتجم  
عمى ممخاطب , كلسرعة استيعاب الفكرة للكضكح صكرتيا؛ لى جيد في فيمياإال يحتاج المتمقي 

فبحكمتو تيدار قيادة قيمة,  يككف ليا حى ببل قطب الالر   كما أف   ,بو ال  إ تصمح الخبلفة الأف  
كاب دكف االنحراؼ في دكرانيا رحىالدار تي األمة, كما   0عمى جادة الص 

( بطرائؽ متعددة ليا آثار خبلصة القكؿ: إف  أساليب الت شبيو تىتىجم ى في كبلـ اإلماـ)    
يؤدم  (, كىذا ما)وكاضحة في إثارة تفكير المتمقي؛ لمعرفة ما كراء الن ص مف مقاصد في نفس

إلى تفعيؿ المعنى, كزيادة داللتو كاثراءه, عف طريؽ تكظيؼ الصكر الت شبييية, كتقارب تمؾ 
كرة ؛ ألجؿ كضكح الفكرة كترسيخيا في خياؿ المتمقي.   المعاني مف تقريب الص 
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  داللة االستعارة. -2
,  (1)إعارة الشيءكىي في الم غة مأخكذة مف , مف أبكاب المجاز المغكم ان االستعارة بابتعد      

يء باسـ غيره تسمية الش  ))( بقكلو: ىػ 255ت) لييا الجاحظإأم ا في االصطبلح, فقد تطرؽ 
يشير إلى إٍذ  ,كلعؿ الجاحظ أكؿ مف عٌرؼ االستعارة في األدب العربي ,(2)((إذا أقاـ مقامو

 حرفية مف أم  أك صكرة مجازية بأخرل , استبداؿ كممةتعني بكؿ االستعاضات المجازية التي 
  0(3)العبلقةتمؾ لكجكد عبلقة أك صمة فييما أك تسمية الشيء بغير اسمو لكجكد  ,سياؽ كاف

, مػا المشػٌبو بػوا  إمػا المشػٌبو ك 0ساسػييفألاالستعارة تشبيو حذؼ منو أحػد ركنيػو ا ف  كال يخفى أ     
: بقكلوالجرجػػػػػػانيىػػػػػك كفيػػػػػـ دقيػػػػػؽ  ,لػػػػػى االسػػػػػتعارة بعمػػػػػؽإىػػػػػـ الببلغيػػػػػيف الػػػػػذيف نظػػػػػركا مػػػػػف أك 
لػػى إكتجػػيء , كتظيػػره بالشػػيء, فتػػدع أٍف تفصػػح بالتشػػبيو ريػػد تشػػبيو الشػػيءتي  فٍ أ: االسػػتعارةف))

ربػػػط الجػػػزء  أمٌ ربػػػط االسػػػتعارة بالتشػػػبيو  ـ  ثيػػػ .(4)((عميػػػو ريػػػوي جٍ و كتي المشػػػب   و بػػػو فتعيػػػرهي اسػػػـ المشػػػب  
, كىػػي (االسػتعارة)صػؿ فػي ألكالتشػػبيو كا ))صػػبلن كاالسػتعارة فرعػان فقػاؿ: أجعػؿ التشػبيو ك بالكػؿ, 
 (.(5)((هأك صكرة مقتضبة مف صكر  ,بالفرع لو وه شبيي
 بكجكد أٌم لفظو إال   نستعير أفٍ  مناسبة, كال يمكف بيف األشياء التي تككف بينيا كتتـ االستعارة    

ليذا ف ف  الببلغي في تقسيـ االستعارة يتكئ عمى  .صمة بيف المستعار كالمستعار منو
مف الطرؼ الثاني, كيقصد بو )المشبو بو(, ف ف  ذلؾ  ان المعنى متفجر  كاف ا ذفمبلحظات, 

عند غياب الطرؼ الثاني؛ ك يستدعي حضكر المشبو في الت ركيب؛ ليؤدم دكره في إثراء المعنى, 
مستكل الغياب الذم يشغؿ المتمقي بالبحث عنو, ليمارس فاعميتو عمى مستكييف, كىما: األكؿ: 

 مف المحدثيف كمف ,(6)كالثاني: مستكل الحضكر التقديرم الذم ال يمكف أٍف يتحقؽ التحكؿ إال بو
 فبل ترتبط المغة بمعانييا, الفني الكبلـ إبداعيةن في أسمكبان كظاىرةن  بكصفيا االستعارة أسمكب حدد
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 في تتبايف بالفكر, لذلؾ ترتبط ألن يا ؛مميزان  أداءن فرديان  ككفالقكاعدية كالنحكية كالصرفية, في
 0( 1)آلخر فني كعي كمف اآلخر فكر مف كتأمميا, فيميا

كىناؾ مف  يعد  البنية العميقة ىي األساس التي ينبغي أٍف يتركز عمييا الببلغي في تفريقو بيف    
)) النظر في البنية العميقة كاف كراء مبلحظة الببلغييف كجكد  :التشبيو كاالستعارة, كذلؾ عند

بنية المحايدة بيف التشبيو كاالستعارة, كىي التي يتحقؽ فييا كجكد طرفي التشبيو مع غياب 
االستعارة بكصفيا مف الفنكف الببلغية, تعمؿ عمى إثراء المغة,  لذلؾ أصبحت ,(2)األداة ((

 المحسكسات, كصياغتيا بألفاظ تثير خصبان عف طريؽ تصكيركتجعمو  كتحريؾ خياؿ المتمقي,
. كتعد  مف أكثر األساليب المييمنة في نصكص نيج الببلغة؛ لذا سندرس وكتدىش المتمقي 
  إثراء النص, كمف ذلؾ ما يأتي: البنية العميقة في ؛ لبياف ةاالستعار 

كذلؾ  ,فريضة الجيادل الكبير يكضح فييا مدل حرصو( )كمف خطبة ألمير المكمنيف     
 ياثكابعف طريؽ ترغيب أصحابو, كبياف  , سبلـ, كنيؿ طاعة اإلعبلء كممة اا  ك  ,صرة الديفلن

ا َبْعُد، َفِإنَّ اْلِجَياَد َباٌب ِمْن َأْبَواِب )) كسبلمة المجتمع مف الذؿ كاليكاف, بقكلو:في اآلخرة,  َأمَّ
ِة َأوْ  ِلَياِئِو، َوُىَو ِلباُس التَّْقَوى، َوِدْرُع اِ اْلَحِصيَنُة، َوُجنَُّتُو اْلَوِثيَقُة، َفَمْن اْلَجنَِّة، َفَتَحُو اُ ِلَخاصَّ

َغاِر َواْلَقَماَءِة، ،َتَرَكُو َرْغَبًة َعْنوُ  َوُضِرَب َعَمى *َأْلَبَسُو اُ َثْوَب الذُّلّْ َوَشِمَمُو الَباَلُء، َوُديَّْث ِبالصَّ
  .(3)((،َوُأِديَل الَحقُّ ِمْنُو ِبَتْضِييِع اْلِجَياِد، َوِسْيَم اْلَخْسَف، َوُمِنَع النََّصَف.َباأَلْسَداِد*َقْمِبِو 

كالت معف  ,اللية, كترغيب المتمقي حكؿ الت فكرأسيمت األساليب االستعارية في زيادة المتعة الد     
شئ, كما يعنى بو ظبلؿ المعنى مف تمؾ في تفسير المعنى المضمر في الن ص, كبيف قصدية المن

االستعارات المتنكعة؛ لبياف أىمية الجياد في حفظ الس بلـ في الببلد, كبياف منزلة المجاىديف عند 
ا, كعميو كاف الجياد ىك الخيار األسمـ في الحفاظ عمى مقدسات اإلسبلـ, فجاء الن ص مفعمان 

 الكثيقة(, كمكثفان بالد الالت االستعارية كجنٌتو, الحصينة م وال كدرع,التقكل بانزياحات داللية بػ)لباس

                                                             
 . 167:بداعيألفاؽ النص األى إفؽ القكاعد المعيارية أأسمكبية البياف العربي مف  ينظر:(1)
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التقكل(, فالجياد يدفع حرارة العذاب كبركدتو,  الت صريحية المرشحة في ىذه النصكص,كىي)لباس
كالبرد الشديد, ثيـ  كثؼ الكسائؿ الت صكيرية بصكرة إيجازية؛ لبياف  ,باس الحر الشديدلكما يدفع 

ًصينىةي بقكلو )عظمة الجياد  ًدٍرعي اً اٍلحى , ككف الجياد يدفع سياـ مكائد األعداء في الدنيا, كسكء (كى
ًثيقىةي عذاب اآلخرة, كالد رعي يحفظو مف سياـ العدك, ثيـ  صٌكر الجياد بصكرة أخرل بقكلو ) ن تيوي اٍلكى  كىجي

ك أماف مف غدر العدك, كما كى ,(, كالمستعار منو فييا الجنة التي تقي مف شراسة العدك كالجياد
 أىميةسيمت في بياف أ, كىذه الفنكف االستعارية (1)يستعمؿ المقاتؿ درعو أمامو؛ لكقايتو مف العدك

, كسبلمة الببلد ه, كذلؾ ما يثير الحماسة في نفكس الجيش لبلنطبلؽ نحك فيوكالت رغيب الجياد 
أك االستبداؿ في  العدكؿأساليب استعارية ال يتكقؼ فييا جماؿ كاستعماؿ خطار العدك, أمف 

ن ما تقكـ بخرؽ المألكؼ, ككسر أنماط ا ستعماؿ المغكم, فتخمؽ القدرة لدل المتمقي الالجممة؛ كا 
ظيار خباياه ثراء الن ص بالد الالت المغكية, كا                  0عمى تأكيؿ الن ص, كبياف المعاني المضمرة؛ كا 

 بكصفي األخيرتيف االستعارتيف رش ح كالجٌنة(, ثيـ   كالٌدرع )المباس فيافة ليذا جاء الن ص باإلض   
 كما, القيامة يكـ العذاب سكء أك, العدك شر يتقى اإلنساف ىنا أف  كجو السبلـ ك  ,كالكثاقة الحصانة

ذكر مساكئ ترؾ  ثيـ  , (2)عدٌكه مف يخشاه ما كجٌنتو كبدرعو, بردً  أك حرً  مف يؤذيو ما بثكبو يتقى
كبياف  ,في مدحو لمجياد (الجياد؛ لكضكح المعنى, كتقريبو لممتمقي بعد أٍف أردؼ اإلماـ)

 مف عنو رغبة ترؾ الجياد مف تكٌعد حفاظ عمى سبلمة الفرد ككقايتو مف العدك, ثـٌ الأىميتو في 
غىاًر كىاٍلقىمىاءىًة, ))تخم فو:  ما يكجب عذر غير ديي ثى ًبالص  شىًممىوي البىبلىءي, كى , كى أىٍلبىسىوي اي ثىٍكبى الذ ؿ 

مىى قىٍمًبًو ًبااٍلٍسيىاًب  ًربى عى ؼى , كىضي ميًنعى الن صى , كى ٍسؼى ـى اٍلخى ًسٍي ؽ  ًمٍنوي ًبتىٍضًييًع اٍلًجيىاًد, كى (, كىأيًديؿى الحى
ن ص الس ابؽ نتائج مف تخم ؼ عف الجياد, بتمؾ االستعارات ( في الفقد أكجز أمير المؤمنيف )

 إحاطة بو الذؿ   ىك إحاطة المشابية ككجو, الذؿ   ثكب الت صريحية عند التصكير بأف  ا ييمبسو
 ,(3)ىنا االستعارة الت صريحية الٌتخيميةلذا جاءت  ,بمبلبسو الثكب ك حاطة بالمكصكؼ, الصفة

 ع المعاني باالستعارات التشخيصية؛ لسيكلة إيصاؿ الفكرة لممتمقي كاستساغيا. يتكسل

                                                             
 0 383, 382 :مدالعطار ا  عزيز ,شرح نيج الببلغة: ينظر (1)

 0 2/34 :البحراني ,شرح نيج الببلغة ينظر:( (2
))ىي أٍف يسستعار لفظ داؿ عمى حقيقة خيالية تقدر في الكىـ ثـ  : يقصد بيا االستعارة التصريحية التخيمية (3)

 . 91 :كتطكرىا كتعريفا لحاليا (( معجـ المصطمحات الببلغية لو ايضاحان لياتردؼ بذكر المستعار 
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تعبيره )درع (, كلـ يقؿ )درع لمناس(؛ ألف   االستعارة في أساليبكالقكة كمٍف مكاطف الجماؿ     
 ادبٌيف أف  الجي ككذلؾ, نفكاكوا يمكف كال ,بجسمو دائماى, كممتصقان  لمٌشخص مبلبسان  يككف الٌدرع

تعالى, ليذا يعد   لو اال   الجياد يككف فبل, لو مبلـز, بو ممتصؽ وعز شأنو, كان   إليو بالٌنسبة
بقائيا الت كحيد كممة ـ العسكرم؛ فيك باعث إلعبلءبلالجياد مف أىـ مقكمات الس    تسمط كعدـ, كا 

 عظـ عمى يدؿٌ  الجياد أكصاؼ في ذكره كما الكفار عمى رقاب المؤمنيف, كالقضاء عمى الشرؾ, 
 .(1) الببلء كشممو, الٌذؿ ثكب الم و ألبسو عنو رغبة قدره, كبي ف مساكئ تركو كجبللة, شأنو

مف األليسكد  كمحاربة الظالميف؛ممظمكـ كمساندتو,ل تومناصر فيو  ( يؤكدكمف كبلـ لو )    
َلْم َتُكْن َبْيَعُتُكْم إيَّاَي َفْمَتًة، َوَلْيَس َأْمِري َوَأْمُرُكْم َواِحدًا. إنّْي ُأِريُدُكْم ِ َوَأْنُتْم )) , بقكلو:كالسبلـ

اَلْنِصَفنَّ اْلَمْظُموَم ِمْن َظاِلِمِو، ! ،َأِعيُنوني َعَمى َأْنُفِسُكْم، َواْيُم اِ !أيَُّيا النَّاُس  ُتِريُدوَنِني إَلْنُفِسُكْم.
ْن َكاَن َكارِىًا. ،ُقوَدنَّ الظَّاِلَم ِبِخَزاَمِتوِ َوالَ  ، َوا   .(2)((َحتَّى ُأوِرَدُه َمْنَيَل اْلَحقّْ

ثارة بلنفعاالت الن  لعمى التأكيد بعمميا  االستعارةتىتىجم ى     أحاسيس المتمقي كمشاعره, إٍذ فسية, كا 
ن  نقؿ  ال تعد    باعثةن الحرفية في قكتيا كفاعميتيا, ما تذىب إلى ما كراء المغة معمكمات لمتمقييا, كا 

 تخمؽي  , كاالستعارة(3)صكرىا اإليحائية  لتؤثر عمى المشاعر كالعكاطؼ عف طريؽطاقاتيا الكامنة 
كاجب فكرة ميمة عف  حدي أفٍ ( )اإلماـأراد ينا فلبياف المقصد مف كراء الن ص,  ؛حسيةن  صكرةن 

 االستعارة؛فف عف طريؽ الحاكـ في حفظ األمف كالس بلـ عند انصافو لممظمكـ, كمجابيتو لمظالـ 
ًتوً لذا استعار لفظة ) , في نفس المتمقي أثيرػػػػػػتلمة ػػػػػػليككف أكثر فاعمي ـى ًبًخزىامى (؛ كىالىقيكدىف  الظ اًل

ٍنيىؿ ارلكصؼ القكد في تذليؿ الظالـ, كاذعانو لمحؽ, كما استع ٍنيىؿى لمحؽ ) المى ت ى أيكًردىهي مى حى
ؽ    العىطىشي  كالًكٍردي  ,(4)ككجو االستعارة ككنو مكردان يشفي ألـ المظمكـ, كما يشفي ألـ العطشاف (,اٍلحى

ٍكًردةي  المىناًىؿي  كالمىكاًردي  آخس بالوعنى  هعنىاالسخعازة  ًىنا أضفج ,(5)الماء ًإلى الطريؽ كالمى

 ,لمنص عند استعار لفظ المنيؿ لمحؽ داللت عويقتلخٌضيح الوجاش الوخجدد  بٌساطتالحقيقً, 
                                                             

 . 108, 4/107:مفتاح السعادة ينظر: ((1
ٍنًخرىم  :الخزامة* .2/221:نيج الببلغة ((2 ـي جمع ًخزامةو كىي حمقة مف شعر تجعؿ في أىحد جاًنبىٍي مى الًخزا

 .12/43:خـز ( لساف العرب )باب ينظر: :البعير
  . 225 :بعاد المعرفية كالجماليةألكا االستعارة في النقد األدبي الحديث ينظر: ((3
 0 355: ىـ الصكر الببلغيةألدراسة كشرح  ,في نيج الببلغة (ماـ عمي )إلمف ببلغة اينظر: ((4
 .3/456لساف العرب, مادة )كرد( : ينظر:((5
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( لنصرتو ) كىذا ما أراد بيانو في قسموكارتكائو مف الحؽ, كبرد غميمو مف ألـ العطش, 
 .( 1)كانصافو لممظمكـ, حتى ال ييظمـ أحد في ظؿ سياستو العادلة 

)  فقاؿ:كظيفة الحاكـ العادؿ, البد  مف قيامو بكظيفة العدؿ لكسب ثقة الرعية بو, أشار إلى ك     
جعؿ الظالـ , ك كآخذ حٌقو ,أحكـ في ظبلمتو بالعدؿ كاالنصاؼ مأ, كأيـ الٌمو ألنصفٌف المظمكـ(

كذكر , المكنيةعمى سبيؿ االستعارة فجاء بصكرة  ,التي ال تنقاد إاٌل بالخزامة ةبؿ الٌصعبألبمنزلة ا
, حٌؽ المظمكـ وى يخرج منو بالمقكد حت  قكدن  أالظالـ, ك  ألذلمف  م  الخزامة تخييؿ, كالقكد ترشيح. أ

 .  (2)لو كاف كارىان  فٍ أك ظبلمتو, كيرٌد عميو 

الدكلة  صكرة تعكس لنا التي التجربة كىي ,الحكـ ( فيتجربتو ) لذا, فالنص يكضح لنا     
ال يأخذ القكم حؽ الضعيؼ, كال يذؿ  في سبلـ كاطمئناف, التي عاشت, الحقة اإلسبلمية

 الضعيؼ في حككمتو؛ لتعيده عمى استرجاع حقو مف الٌظالـ.

مف خطبة إصراره عمى أخذ الحؽ ألصحابو, كذلؾ ما أكد  إلى( كفي مكضع آخر أشار)    
 ، َماَيا َحتَّى َتَولَّْت ِبَحَذاِفيرَِىاَأَما َواِ إْن ُكْنُت َلِفي َساَقتِ )) , بقكلو:البصرة إلى عند خركجو ,لو

َ ِسيِري ىَذا ِلمْثِمَيا  َجُبْنُت، َوالَ  َضُعْفتُ  نَّ َما ِلي َْلَباِطَل َحّتى َيْخُرَج اْلَحقُّ ِمْن َجْنِبِو. أَلَْبُقَرنَّ َواِ 
نّْي َلَصاِحُبُيْم ِباأْلَْمِس َكَما َأَنا َصاِحُبُيُم  ،َمْفُتوِنينَ  َلَقْد َقاَتْمُتُيْم َكاِفِريَن َوأَلَُقاِتَمنَُّيمْ  َوَالمَّوِ  !َوِلُقَرْيشٍّ  َواِ 
 (.3)((َاْلَيْومَ 

يبٌيف لنا ىذا الٌنص استعماؿ أسمكب االستعارة التشخيصية, كىي مف صفات االستعارة     
المكنية تقكـ عمى أساس تشخيص المعاني المجردة, كمظاىر الطبيعة الخارجية, أك مظاىر 
الطبيعة النفسية المتراكمة في أعماؽ المنشئ, بتشخيصيا عمى ىيأة صكر حية جديدة, كتضفي 

, كاالستعارة الٌتمثيمية ليا القدرة عمى تصكير المكقؼ (4)نسانية صفات الحركةعمييا مف سمات اإل
أماـ المتمقي, كأن و أماـ عينيو؛ لكضكح الصكرة لممتمقي, كتيعد  أحدل الس بؿ التي تصؿ بالمخاًطب 

                                                             
 .3/165:البحراني ,شرح نيج الببلغة ينظر:((1
 .8/332:الخكئي ,في شرح نيج الببلغة  منياج البراعةينظر:  (2)
 0 76, 1/75 :نيج الببلغة (3)
 .179, 178 :أسمكبية البياف العربي مف أفؽ القكاعد إلى آفاؽ النص اإلبداعي ينظر: (4)
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ء إلى غايتو المنشكدة, كتأثيره عمى المتمقي إليصاؿ الفكرة, كىي أداة المبدع الذم يصكر ما يشا
مف خمجات نفسو, كيظيرىا بصكرة قريبة لتخييؿ المتمقي, لمبحث عف اليدؼ المرجك مف كراء 

( فف االستعارة المكنية تمؾ الكممات الخفية, كبياف جكاىرىا؛ لذلؾ أستعمؿ أمير المؤمنيف)
ىٍبقيرىف  لتحريؾ مشاعر الناس نحك تمؾ المعاني الخفية, فقد جاء بقكلو ) ٌتى ألى ؽ   اٍلبىاًطؿى حى يىٍخريجى اٍلحى

ٍنًبوً  (, فصكرة االستعارة تتجمى في تشبيو الحؽ بالجكىرة الثمينة, كالباطؿ ىك حيكاف ابتمع ًمٍف جى
بلبد مف استخراجيا مف ىذا المكاف بشؽ فتمؾ الجكىرة لجيمو بقيمتيا, فاستقرت في خاصرتو, 

المعاني اليامشية, أك  أظيرتىذه االستعارة التشخيصية ك  ,(1)خاصرتو, كىك مكاف استقرارىا
عف طريؽ تصكير المحسكس  ظبلؿ المعنى في تكظيفيا؛ لبياف المعنى المراد مف الن ص,

أىؿ الحؽ, حقكقيـ, كتيميش دكرىـ مف قبؿ أىؿ الباطؿ:  خفاء بالمعقكؿ, ككجو المشابية ىك
زالتو شٌقو: بو, كنقبو مستكر فالحؽٌ  الحؽٌ  عمى غطى قد الباطؿ ف  إ))  بيف المستكر الحؽٌ  ليظير كا 

( الجممة العميقة مف تمؾ ) , كتكظيفيا في كشؼ الحقائؽ إذ استعمؿ اإلماـ(2)(( جنبيو
بلبد أٍف يككف الحاكـ الشرعي شجاعان كقكيان؛ لكي يحؽ الحؽ, كيمحؽ الباطؿ, حتى فاالستعارات, 

ي ظمو, كال يبقى يسكد األمف كالسبلـ كاالطمئناف لممجتمع بكجكد قائد شجاع, كال يضيع الحؽ ف
 لمباطؿ مكاف في ببلدىـ؛ لغمبة أىؿ الحؽ كنصرتيـ. 

بر كالٌسككت فيو أٌكلى مف الحرب كالجداؿ, كىذا ما قد تتطمب بعض المكاقؼ أٍف يككف الص     
ٌنما كاف صبرهي؛ أتصؼ بو قائد الٌسبلـ اإلماـ) ( ال عف ضعؼ, كال عف خكؼ مف أحد؛ كا 
َصَيا ))( إلى ذلؾ في خطبتو الشقشقية, بقكلو: ألجؿ سبلمة الببلد, كصرح) َأَما َوَالمَِّو َلَقْد َتَقمَّ

نَُّو َلَيْعَمُم َأنَّ َمَحمّْي ِمْنَيا َمَحلُّ َاْلُقْطِب ِمَن َالرََّحى ُفاَلنٌ  َواَل َيْرَقى ِإَليَّ ، َيْنَحِدُر َعنّْي َالسَّْيلُ ، َواِ 
َطَوْيُت َعْنَيا َكْشحًا، َوَطِفْقُت َأْرَتِئي َبْيَن َأْن َأُصوَل ِبَيٍد َجذَّاَء، َأْو َفَسَدْلُت ُدوَنَيا َثْوبًا، وَ  0َالطَّْيرُ 
ِغيرُ ، َعَمى َطْخَيٍة َعْمَياَء َيْيَرُم ِفيَيا َاْلَكِبيرُ  َأْصِبرَ  وَيْكَدُح ِفيَيا ُمْؤِمٌن َحتَّى َيْمَقى ، َوَيِشيُب ِفيَيا َالصَّ

 .(3)((َفَصَبْرُت َوِفي َاْلَعْيِن َقًذى، َوِفي َاْلَحْمِق َشًجا 0َعَمى َىاَتا َأْحَجى ْبرَ َربَُّو، َفَرَأْيُت َأنَّ َالصَّ 

                                                             
 0 64/ 4الخكئي:  ,في شرح نيج الببلغة  منياج البراعة ينظر:((1
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بلحظ قدرة االستعارة التي تيحًدثي المتعة, تتجم ى بكضكح لتحقيؽ المفاجأة لممتمقي, كتقديـ ن    
الٌتشبيو, كأكثر إمتاعان المعرفة ب يجاز عبر مسالؾ قصيرة؛ لذا عيٌدٍت االستعارة أرفع شأنان مف 

, كىنا تجدر اإلشارة إليو, أف  بؤرة االستعارة, ىي الكممة المجازية, أك الت عبير الذم لو (1)لممتمقي
( مع بياف داللة سو في خطبتو)مم  تاستعماؿ استعارم مميز ضمف البنية العميقة, كىذا ما ن

خفاء الغرض الرئيسالمقصد, كالبؤرة المكجزة, تفصح عف معافو كثيرةو؛   لمعرفة الجممة العميقة, كا 
كبياف المعاني اليامشية مف تمؾ االستعارات الخفية, كذلؾ ما يريد تكصيمو لممخاطىب مثيران 
لشعكره, كمنبيان لمتفكير باألمر لديو؛ لبياف األحقية في الخبلفة مع سبلمة المجتمع مف الحركب 

كر االستعارية ا لمتنكعة مكضحان مدل معاناتو في دفع الحركب, كتكحيد الطاحنة, فجاء بتمؾ الص 
( أف  الحؿ  صفكؼ األمة, كسبلمة الببلد مف النزاعات, كعدـ جرىا لمحركب, فيرل اإلماـ )

األنسب في ذلؾ المكقؼ ىك صبره, كتحممو عمى حقو المسمكب, كىذا يدؿ  عمى حرص القائد 
أٍف يتنازؿ عف حقو الٌشرعي, كذلؾ ما يصب  في  المحنؾ في حقف دماء رعيتو, كأٍف كٌمؼى األمر

عدد في الصكر االستعارية أعطت داللة ىامشية؛ ىذا الت   أمف األمة, كحقف دمائيا, كعميو ف ف  
لبياف أحقيتو مف الخبلفة عمى الرغـ مف ارتفاع قدره مف اإلمامة, كقيادة الدكلة االسبلمية,  كىذا 

ص مف مقاصد طرائؽ التأكيؿ لدل المتمقي لمعرفتو ما كراء الن  ره لنا بصكرة غير مباشرة بما صكٌ 
عميقة في لبس غيره لمخبلفة, باستعماؿ صكر مكشحة باالستعارة, فصٌكر شيئان محسكسان بشيء 

 قكلو ككذلؾ لممعقكؿ, المحسكس لفظ استعارة الثكب لفظ الحجاب لذلؾ كاستعار)معقكؿ: )
 عميو يشتمؿ فمـ أكمو مف نفسو منع ال ذم ككؿالمأ منزلة ليا تنزيؿ كشحا عنيا كطكيت
في يكـ الغدير كذلؾ () , كما كردت أحاديث مقدسة في الخبلفة كالكالية لئلماـ (2)((...كشحو

: ))مف (وسلن واله عليه اهلل صلى) بخطبتو المعركفة بحجة الكداع عند عامة األمة, كذلؾ قاؿ رسكؿ ا
 .(3)(( .عاداه مف كعاد كااله مف كاؿ الميـ, مكاله عمي فيذا مكاله كنت
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سكؼ نشير إلى جماؿ استعماؿ أسمكب االستعارة في كضكح البؤرة كاإلطار, أك البنية    
 :(1)كالبنية العميقة, بما يأتي ,السطحية

 البؤرة االستعارية أو البنية العميقة.  السطحية  اإلطار االستعاري أو البنية

يىا فيبلىفه أىمىا كىاىلم ًو لىقىٍد  , أم أخذ داللة التقميص لبس الشيء ليس لو حؽ بو 0تىقىم صى
 .الخبلفة بغير حؽ  

ًدري عىن ي اىلس ٍيؿي    0كعمك مكانتًو داللة عمى فيض عمكمو الربانية,  0يىٍنحى

 كحكمو, داللة عمى عمك مقامو, كسمك مكانتو العممية  0كىالى يىٍرقىى ًإلىي  اىلط ٍيري 
 .الجارية كفيكضاتو, العباد إلى الكاصمة

 (.احتجاب الخبلفة عنو) 0 فىسىدىٍلتي ديكنىيىا ثىٍكبان 

  الناصر. القدرة عمى الٌتصرؼ؛ لعدـ كجكد عدـ 0بيد جذاء 

ٍميىاءى  مىى طىٍخيىةو عى  األمكر التباس مع لممطمكب, فييا ييتدل الفتف ال ظممة 0 أىٍصًبرى عى
 الحٌؽ. نيج إلى , كاختبلطيا

ٍنيىا كىٍشحان   ٍيتي عى  مياجران. منيا كيئس عنيا عرضفمـ يشتمؿ  طىكى

(؛ألن يا مف: ))أكثر الكسائؿ ليذا, تعد االستعارة أكثر الصكر االستعارية في كبلمو)   
األسمكبية ركاجان في كبلـ البشر كاالنتاج البشرم, فيي تحسف المعنى فتنقمو مف معنى التجريد, 

 (.2)مف  مراتب الخياؿ((أك بالعكس كىي أعمى 

كخبلصة القكؿ: ييعد  فف االستعارة مف الفنكف التي تنتج الد اللة بصكرة غير مباشرة؛ بؿ إخفاء    
المقصكد ما يحدث إثارة لمفكر؛ لمعرفة المعنى المخفي كتأكيمو, ككذلؾ لو قدرة كبيرة في امتاع 

زية في بياف الجممة العميقة, كسيكلة المتمقي في تصكير األحداث, كىك مف أفضؿ الكسائؿ المجا
                                                             

 ,3/42,43,44,45 :الخكئي,في شرح نيج الببلغة كمنياج البراعة,1/255:لبحرانيا,شرح نيج الببلغةينظر:(1)
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كصكؿ الفكرة لممتمقي, فضبل عف ذلؾ, فاالستعارة ليا القدرة عمى اإلسياـ في  إثراء الن ص 
ا تضفي عمى النص تميزه عف غيره  .  بالمعاني الببلغية, مم 

  الدَّاللة الكنائية. -3

كمف  ال يخفى ما لمكناية مف أثر كبير في داللة األلفاظ, إٍذ تيعد  إحدل أساليب إقناع المتمقي    
أىف تتكمـ بشيء كتريد غيره  كىي: )), مف المعنى الحقيقي إلى المعنى مجازم العدكؿساليب أ

عمؿ سيبكيو الكناية كاست...ككىنىى عف األىمر بغيره يىكني ًكناية يعني ًإذا تكمـ بغيره مما يستدؿ عميو
 .(1) ((في عبلمة المضمر

, كالببلغييف عند النحكييف كالمغكييف بًحثتٍ  التي, الببلغية المصطمحات مف الكناية كتيعد      
ؿي  )) :فأشارى إلييا سيبكيو بقكلو كاإلظيار, باإلضمار لتعمقيا ا فيبلفه  0يا ىىنىاه, كمعناه يا رىجي كأم 

, فتجم ٍت الكناية بأبكاب المغة, (2)اسـو سيٌمي بو المحٌدث عنو خاصه غالب((ف ن ما ىك كنايةه عف 
كأدخميا ضمف باب النداء, كحذؼ فعؿ المنادل, كجيء بحرؼ النداء)يا فبلف( كناية عف شخص 
ا  يريده, كلـ يصرح بتعريؼ ليا؛ بؿ أشار إلييا شرح مفردات أبكابو بمعنى اإلضمار كالتستر. كأم 

فقد حٌدت الكناية مف قبؿ القدماء كثيران, كب شارات إلى تعريفات متنكعة, مف أبي في االصطبلح 
إٍذ تيعد  الفصاحة ,(5)ىػ(395,كأبي ىبلؿ العسكرم)ت(4)ىػ(255,كالجاحظ )ت(3)ق(216عبيدة )ت

 ليدىـ ىي اإلخفاء بدؿ التصريح . 

الس طحي مرتبطة  العدكؿية كال يخفى ما لمكناية مف أثر كبير في بياف المعنى المخفي, فعمم    
أساسان بعممية قصدية المتكمـ, مع االحتفاظ بالمعنى المكازم لمحضكر التقديرم؛ ألف  تغييبو تمامان 

                                                             
 .15/233(: ىمادة ) كن لساف العرب, (1)
 0 2/248الكتاب:(2)
﴿ يىٍسئىميكنىؾى عىًف  :شار إلى قكلو تعالىألكناية صريحان فقد ا: لـ يشر إلى تعريؼ 1/72ينظر: مجاز القرآف: (3)

راـً ًقتاؿو ًفيًو ﴾)سكرة البقرة, مف اآلية:  ٍيًر اٍلحى بؿ يفيـ  0مشير الحراـلكناية  (, فالجار كالمجركر )فيو ( 217الش 
  0مف سياؽ اآلية

 0رب الكناية تربى عمى االفصاح (( , فقد ذكر الكناية ))2/7:كالتبيفالبياف ينظر: (4)
تكنى عف الشيء كتعرض بو كال  فٍ أ)) :يانٌ بأ, عرؼ الكناية 381:الكتابة كالشعر  الصناعتيفينظر: كتاب (5)

 1 0تصرح عمى حسب ما عممكا في المحف كالتكرية عف الشيء((
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طرفاف حقيقي كمجازم, كال يمكف تجاكز أحدىما  يعني انتقاؿ بنية الكناية إلى المجاز, كيتجاذبيا
عمى اآلخر, حتى تحافظ البنية عمى حقيقتيا المعرفية المفارقة لمحقيقة كالمجاز؛ العتمادىا عمى 

عف الخطاب المباشر؛ عدكلو يمجأ إليو األديب لمتكسع في كبلمو عند لذلؾ  ,(1)القرائف المبلزمة
 0لبياف المعنى المخفي

 منيا:, ضمف داللة السمـ( الت كنائية في كبلـ أمير المؤمنيف )كقد كردت دال   

كىذا يدؿ عمى , الحربنشكب ل والمتأصمة في دفع ( ييبي ف فيو رغبتوكمف كتاب لو )    
لتقميؿ الخسائر الجسيمة  الس بلـ, كالمحبة بيف الناس, كالت عايش الس ممي,عمى قائـ ياسي نيجو الس  

َوُأَحذُّْرَك َأْن َتُكوَن )) معاكية المبارزة معو دكف اشراؾ الجيشيف معان, بقكلو:( عندما سأؿ)
، َفَدِع َالنَّاَس َجاِنباً  ،َوَقْد َدَعْوَت ِإَلى َاْلَحْربِ  ُمَتَماِديًا ِفي ِغرَِّة َاأْلُْمِنيِّْة، ُمْخَتِمَف َاْلَعاَلِنَيِة َوَالسَِّريَرِة.

 .(2)((ِلَتْعَمَم َأيَُّنا َاْلَمِريُن َعَمى َقْمِبِو، َوَاْلُمَغطَّى َعَمى َبَصرِهِ ، َاْلَفِريَقْيِن ِمَن َاْلِقَتالِ َوَأْعِف ، َوُاْخُرْج ِإَليَّ 

إف  البنية الكنائية في الن ص تقكـ عمى سمسمة مف الدكاؿ؛ لبياف أىمية الس بلـ العسكرم في     
( صكرة ييبي ف بيا حبو إلى رسـ اإلماـ )(, فقد تيدؼ صياغة الن ص ) فكر أمير المؤمنيف

لمسبلـ, كنبذه لمحرب, عند استعماؿ البنية الس طحية في بياف نكايا معاكية, كذلؾ عند الحضكر 
كر الكنائية في البنية العميقة الخفية, أم  معنى المعنى  الذىني الفعاؿ لممتمقي عف طريؽ الص 

كحبو لمدنيا, كتعمقو بيا, ال  اكية, كنكاياه مف الحرب,ليثير مخيمة المتمقي؛ لكضكح صكرة خبث مع
ألجؿ ىدؼ اإلسبلـ أك اآلخرة, كىذا ما أفصح بو معاكية عند امتناعو مف الخركج لمحرب بنفسو 

( كناية عف المكصكؼ, كىك معاكية ب غرائو في الدنيا, ًغر ًة اىأٍليٍمًني ةً (, بقكلو )كمبارزتو لئلماـ)
عف رؤيتو لمحؽ عند محاربتو أكلياء ا, ككنى بالمكصكؼ أيضان  فراف عمى قمبو, كحجب

( داللة نفاؽ معاكية كخداعو لمناس, فميس األخذ بثأر الخميفة الثالث, ميٍختىًمؼى اىٍلعىبلىًنيىًة كىاىلس ًريرىةً بػ)
ماـ ؛ بؿ حبو لمسمطة, كالٌسيطرة عمى الببلد, فيرل أف  العقبة التي تقؼ أ(3)كما يدعي معاكية 

فساده في الببلد, كتحقيؽ مأربو دكف  أىدافو الدمكية, ىك كجكد شخصية قيادية  تحقيؽتمرده كا 
ةناجحة تحب الس بلـ لرعاياه, ال تياب المكت, كال تأخذه  تتجسد في ا،  الئـ في ليكمى
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بصكرة كنائية مكصكفة النص  جاءلذا (؛ لذلؾ أطمؽ حجية الحرب بدـ عثماف, شخصيتو)
مىى معاكية, كذلؾ عند عدكؿ النص مف معناه الحقيقي في بنيتيا السطحية ) تبيف حاؿ كىاىٍلميغىط ى عى

ًرهً  ( إلى معاف كنائية عميقة, يحتاج المتمقي في إدراكيا إلى الٌتدبر كالٌتمعف؛ لبياف ما كراء بىصى
ًرهً الٌنص, ككنى بػ ) مىى بىصى ياؽ العاـ؛ ص بالس  ن  (؛ لتقكية المعنى كتأكيده, كربطو الاىٍلميغىط ى عى

لمداللة عمى مدل احتجابو عف الحؽ, كعدـ رؤيتو لنكر اإلمامة؛ لغشاكة الباطؿ عمى عينيو, فبل 
. الدنيكٌية كاألماني األطماع غفمة في تماديو: أحدىما: أمريف مف ذرهحلذلؾ: )) يمكف رؤية الحؽ؛

 مف يستمزمانو ما التحذير ككجو .النفاؽ عف بذلؾ ككٌنى. كالسريرة العبلنية مختمؼ ككنو: كالثاني
 .(1)مسكت(( بجكاب كأجابو الحرب إلى دعاه معاكية كاف كقد. اآلخرة في الشقاء لزكـ

عمى أٍف يعيش المسممكف في إحياء فريضة حرصو ( ) اإلماـكفي خطبة آخرل, كضح     
( حيزان كبيران, حتى مات مجاىدان في سبيؿ شغمت ىذه الفريضة مف نفسو )ك الجياد المقدسة, 

,كمف تمؾ الرسائؿ التي كجييا إلى عاممو (2)نشر الٌسبلـ كاالستقرارك  ,إعبلء كممة الحؽ ألجؿا,
كج  منع الناس مف م عندميكسىى االٍشعىرً في الككفة كىك ابك  مىؿً (في مع اإلماـ)اٍلخيري ٍرًب اٍلجى  حى

ا َبْعدُ أ ِميِر اْلُمْؤِمِنيَن ِإَلى َعْبِدالمَِّو ْبِن َقْيٍس.أِمْن َعْبِد المَِّو َعِميّْ )) :بقكلو َفَقْد َبَمَغِني َعْنَك َقْوٌل  :مَّ
َمْن  َلَك وَعَمْيَك، َفِإَذا َقِدَم َعَمْيَك َرُسوِلي َفاْرَفْع َذْيَمَك، َواْشُدْد ِمْئَزَرَك، َواْخُرْج ِمْن ُجْحِرَك، َواْنُدبْ  ُىو

ْمَت َفاْبُعْد. ْن َتَفشَّ ْنَت، َواَل تُْتَرُك َحتَّى ُيْخَمَط أَلُتْؤَتَينَّ َحْيُث  !َواْيُم المَّوِ ََمَعَك، َفِإْن َحقَّْقَت َفاْنُفْذ، َواِ 
َكَحَذِرَك ِمْن َخْمِفَك،  َماِمَك،أَعْن ِقْعَدِتَك، َوَتْحَذَر ِمْن  ُزْبُدَك ِبَخاِثِرَك، َوَذاِئُبَك ِبَجاِمِدَك، َوَحتَّى ُتْعَجلَ 

، َوَلِكنََّيا الدَّاِىَيُة اْلُكْبَرى، ُيْرَكُب َجَمُمَيا، َوُيَذلَّلُّ َصْعُبَيا، َوُيَسيَُّل *الَِّتي َتْرُجو ىَوَما ِىَي ِباْلُيَوْينَ 
 .(3)َرْحٍب(( َغْيرِ  ِإَلى َفَتَنحَّ  َكرِْىتَ  َفِإنْ  ،ْمَرَك، َوُخْذ َنِصيَبَك َوَحظَّكَ أَجَبُمَيا، َفاْعِقْل َعْقَمَك، َواْمِمْك 

ز عمييا الن ص, ىي الكناية عف أىمية الجياد, كتكحيد صفكؼ إف  البؤرة األساسية التي يرتك      
اللة الكنائية المجاىديف, كالحفاظ عمى كحدة المسمميف كعمى مقدساتيـ, كذلؾ عندما تتجمى الد  

بي مكسى األشعرم أية تكتشفيا األلفاظ, فأنصبت في تأنيب المكثفة التي تنطكم عمى آثار نفس
كتكبيخو, كترتبط في مكقؼ األحداث المكاكبة في الن ص؛ لبياف خطكرة المكقؼ عمى سبلمة 
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(, كيحمؿ الس ياؽ الخطابي صكر الت يديد الببلد في ترؾ الجياد, كعدـ مساندة جيش اإلماـ)
 (, ككاف أبك) وانخراطو, كمف معو في صفكؼ جيشكالت كبيخ ألبي مكسى األشعرم, ككجكب 

 راكاستنف, الجمؿ أصحاب في ذلؾ الكقت, كبخركج الككفة عمى كاليان  األشعرم مكسى
لمساندة  خركجالاألشعرم أبى مكسى كااللتحاؽ بو أالى أف  أبا  لمجياد الككفة ىؿأل (اإلماـ)

خطكرة تمرد االشعرم, لبياف بتمؾ الكنايات ( )جاء بمضمكف رسالتوف ,(أمير المؤمنيف)
خماد الكنايات ىنا أفصح مف الحقيقة؛ لبياف ما أراد اإلماـ )لذا ف (مف القضاء عمى الفتنة كا 

 0شعرم الذم كاف رأس الفتنة األالمتمثمة بأبي مكسى نيرانيا, 

   :(1) اآلتيكيمكف نكضح جممة مف الكنايات التي تـ  احصائيا في الٌنص, في الجدكؿ   

الداللة الحقيقية، أو 
 المستوى الّسطحي 

 معنى المعنى  الداللة الكنائية، أو المستوى العميق.    

 َفاْرَفْع َذْيَمَك، َواْشُددْ 
 ِمْئَزَركَ 

عمى  حثال 0أمره  إلى كناية عف الجد كالتشمير كالمسارعة
 الجياد

 ضبع أك ثعمبان  جعمو حيثكناية عف الحاقو بالجياد  َواْخُرْج ِمْن ُجْحِركَ 

 لنفسيا. كاليكاـ تحفره السباع الجحر
 االستيانة بو 

  ْخَمَط ُزْبُدَك ِبَخاِثِرَك،و 
  0َوَذاِئُبَك ِبَجاِمِدكَ 

 كعٌزتو بالتكدير الٌصافية أحكالو خمط عف بيما: كٌنى
كذلؾ عند تنحيو مف السمطة بسكء تصرفو,  بذل تو

 0 بصعكبتو أمره كسيكلة, بغٌمو كسركره

 سكء التدبير 

 َعنْ  ُتْعَجلُ  َوَحتَّى
  ِقْعَدِتكَ 

 ىيئة عف مرألا كليعجمنؾ أم الجياد عف كناية
 كصعكبتو. األمر شدة يصؼ ما, قعكدؾ

في  سراعإلا
 الجياد

َماِمَك، أَوَتْحَذَر ِمْن 
 َكَحَذِرَك ِمْن َخْمِفكَ 

أقبؿ  الذم األمر ىذا مف كناية عف الخكؼ, كتحذيره
 . الجيات جميع يأتياف مف كالشدة ؛ألف الببلء إليو

 كتكبيخو  تيديده 

 الخكؼ, الحذر كناية عف كيبلت الحرب كاخطارىا. الدَّاِىَيُة اْلُكْبَرى َوَلِكنََّيا

ُيْرَكُب َجَمُمَيا، َوُيَذلَّلُّ 
 َجَبُمَيا َصْعُبَيا،َوُيَسيَّلُ 

 اشتعاؿ الحرب كناية عف حرب الجمؿ.
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السبلمة في   كالتأمؿ في عدـ الخكض في شيءو  ,كناية عف التفكر َعْقَمكَ َفاْعِقْل 
 عكاقب  األمكر

( عمى أفعاؿ الداللي في ىذه الكنايات أثران كبيران في بياف مرارة تصٌبره ) العدكؿكيظير    
لزعزعًة األمف كالس بلـ في المنطقة, فجاء بالكنايات  (؛ (األشعرم في تحريض الناس عميو

مدل حرصو القكم عمى استقرار الببلد كسبلمتو, كفي الكقت نفسو تدؿ ك لتصكير خطكرة األمر, 
مقدرتو الببلغية العالية عمى تصكير تصديو لؤلمر بشجاعتو المعيكدة, عند تيديد األشعرم, 

لحاقيـ بجيشو )كتخكيفو بعكاقب أفعالو في منع خركج المقا ( لنصرتو كبيذا أراد اإلماـ تميف, كا 
(القضاء عمى الفتنة الذم خمفيا األشعرم في صفكف )و( كتثبيط عزيمتيـ. ثيـ  كضح , )
( فقد كبخو ), ( متناقضان ) توطاع في ككاف كبلمو, الشؾ عمى مبنى األشعرم أمر أف  

 ؛زلو عف الككفةا عكأم  (, كتعجيؿ سيره لو. ) ا لزكـ طاعتو لئلماـبقكلو, كجعؿ لو خياريف. إم  
 ( لو القدرةأف  اإلماـ ) عمى الكنايات, نستدؿي  ىرهكعف طريؽ ,  (1) ()لعدـ امتثاؿ ألكامره 

األحداث, كما تعنيو تمؾ الكنايات مف إعطاء مرادفات لؤللفاظ؛ لكضكح  بيف المبلئمة الفائقة عمى
كىذا يدؿي عمى ذائقة المنشئ الكبيرة كفصاحتو العظيمة في  الفكرة كفيميا بطريقة غير مباشرة,

 تصكير مشاعره بصكرة جذابة كسمسة.

 كاالستعداد ليـ, بعد, الشاـ أىؿ لجياد بيا أصحابو يستنيض ( كافلو) كمف خطبة    
, فيرل الجياد ىنا يعني سبلمة الببلد مف الظالميف كالطغاة (2)عف حرب معاكية أكثرىـ تقاعس
ِلَتَتَناَزُعوا َسَبَقُو،  َوُمَورّْثُُكْم َأْمَرُه، َوُمْمِيُمُكْم ِفي ِمْضَماٍر َمْحُدوٍد.، َوَالمَُّو ُمْسَتْأِديُكْم ُشْكَرهُ )) بقكلو:

َالنَّْوَم ِلَعَزاِئِم َما َأْنَقَض ، َوَوِليَمةٌ ، َواَل َتْجَتِمُع َعِزيَمةٌ ، َوِاْطُووا ُفُضوَل َاْلَخَواِصرِ ، َفُشدُّوا ُعَقَد َاْلَمآِزرِ 
 (.3)((0 َوَأْمَحى َالظَُّمَم ِلَتَذاِكيِر َاْلِيَممِ  ،َاْلَيْومِ 

تتجسد في الن ص صكره كنائية بصرية, صٌكرٍت لنا مف األشياء الحسية صكران معنكية,     
ر قريبة مف خياؿ المتمقي؛ لسيكلة ك مستمدة مف البيئة التي يعيش فييا المخاطىب, كىذه الص

اؿ الفكرة, كالقدرة العالية عمى إثبات المعنى في ذىنو, فكانت صياغتو لمفكرة بصكرة سمسة إيص
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جاءت مقركنة بالحكـ كاألمثاؿ, كذلؾ لسرعة كصكليا إلى ذىف المتمقي عند تشبيو ك  ,كممتعة
كبياف أىمية االستعداد الركحي لجياد أعداء اإلسبلـ,  األشياء المحسكسة باألشياء المعنكية,

ما قاـ بو اإلماـ كىذا  0األمف كالسبلـ لمقارعة الظمـ, كحفظ المجتمع مف أخطار العدك كنشر
( ) ,كرية البصرية  0 فيـ تمؾ الكنايات الرمزيةلسيكلة إيصاؿ الفكرة مف تمؾ اإليحاءات الص 

                                                                                                 الد اللي الذم                                                                                                                العدكؿكيمكف إحصاء الكنايات كمقاصدىا بالمخطط البسيط؛ لبياف مكضع    
 :(1), بما يػأتيكرد في الخطبة في فيـ ما كراء النص

 معنى المعنى. الّداللي، أو الجممة العميقة. العدول الجممةالسطحية.
َفُشدُّواُعَقَد 

 َاْلَمآِزر
 كاالستعداد,  الم و طاعة في كاالجتياد شميربالت   األمر

 ىك عٌما حتى ال يشغمو مئزره عقدة ليا, كيشدٌ 
 .كعدـ العثكر بو, كسرعة المشي, بصدده

اإلسراع كناية عف 
 اللتحاقو بالجياد.

َوِاْطُووا ُفُضوَل 
 َاْلَخَواِصرِ 

 كاالقتصار كترؾ الفضكؿ كالمشارب المآكؿ تقميؿ
ألجؿ استعداده ؛الدنيا متاع في االقتصاد عمى

 لمحرب.

كاالستعداد  الزىد
 لمجياد

َواَل َتْجَتِمُع 
 َوَوِليَمةٌ ،  َعِزيَمةٌ 

 

 تحصيؿك  ,األمر كالجد في اإلرادة القكية عف كناية
كتحمؿ كتركيض النفس , الشريفة المطالب

 العيش كخفض ,ا الكليمة كناية عف الدعةالمشاؽ.أم  
 0 كالراحة

, النفسي االستعداد
كرياضيا في تحمؿ 

 المشاؽ الجياد. 

َما َأْنَقَض َالنَّْوَم 
 ِلَعَزاِئِم َاْلَيْومِ 

 في األناة يمـز ثـ األمكر معالى تحصيؿ عمى العـز
 ذلؾ؛ لحبو الدعة كالراحة.

 قعكده عف الجياد 

َوَأْمَحى َالظَُّمَم 
 ِلَتَذاِكيِر َاْلِيَممِ 

 ذا بالميؿ, ف في المسير تبعث ىٌمتو الرجؿ ف  أ كناية
  ادركو الكسؿ. الظبلـ جف

انتقاض مف عزيمتو 
 كانصرافو عف الجياد

اللة اليامشية, أك البنية العميقة, كبياف الد  تكسيع المعاني, لص, اللي في الن  الد   العدكؿكرد كقد    
ظيار معنى مف صكر كتخيبلت, تؤدم إلى إثراء الن   ص, عف طريؽ مجيئو بالمعاني المترادفة, كا 

شعرية الكناية إذٍف تنبع مف إثبات المعنى بالشاىد كالدليؿ, الذم  المعنى؛ لتقريب الفكرة: ))إف  
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, كمف تمؾ الٌدالالت الكنائية (1)((0معنى إلى معنى المعنىيسمح لمقارئ بالتأكيؿ كاالنتقاؿ مف 
مقارعة الحكاـ ك قصديتو في بياف أىمية الجياد, كاإلسراع إليو, كعدـ االستثقاؿ في نصرة الحؽ, 

( أف  الحرب أكلى مف الصمح, كأسمـ الذيف يترفعكا عف المستضعفيف؛ لذلؾ يرل ) ,الفاسديف
بقاء راية اإلسبلـ ترفرؼ منتصرة عند مجاىدة المنافقيف لمناس في الحفاظ عمى أمف الببل د, كا 

كعميو ف ف   (اإلماـ ) كاستقراره؛ ليذا حث   الذيف يتسببكف في اضطراب الببلد, كزعزعة أمنو
الـ الخضكع إلى كنؼ الظ   ف  إ سممان ال حربان إذٍ  الحرب التي تحفظ كرامة الببلد كمقدساتيا, فتعد  

كخيانة لؤلمة عند تسمط ىؤالء الظالميف عمى رقاب  ,حربان  كلرسكلو دٌ ككت عنو يعكالس  
حرب معاكية كاجبه شرعي مف باب  ( أف  المسمميف, كالٌتحكـ بمقدساتيـ؛ لذا يرل اإلماـ )

 األمر بالمعركؼ, كالنيي عف المنكر, كسبلمة المجتمع مف االنحبلؿ. 

القكاعد األساسية, كالشركط الميمة كضع ( )السمـ التي كردت في كصيتو ضع كمف مك    
الجند, فيجب اختيار  لدل الدينية عمى جانب الثقافة في اختيار الجند كالقادة العسكرييف, معتمدان 

َفَولّْ ِمْن ُجُنوِدَك ...)) بقكلو:, كمف تمؾ الشركط ,مسؤكليتيااألصمح منيـ؛ لتحمميـ أمانة الدكلة ك 
َماِمَك، َوَأْنَقاُىْم َجْيبًا، َوَأْفَضَمُيْم ِحْمماً  ِلمَِّو َوِلَرُسوِلوِ َأْنَصَحُيْم ِفي َنْفِسَك  ْن ُيْبِطُئ َعِن ََوإلِ ِممَّ

َعَفاءِ  ،َوَيْسَتِريُح ِإَلى َاْلُعْذرِ  ،َاْلَغَضبِ   َاْلُعْنُف، َوالَ  ُيِثيُرهُ  الَ  َوِممَّنْ ، وَيْنُبو َعَمى َاأْلَْقِوَياءِ  ،َوَيْرَأُف ِبالضُّ
ْعفُ  ِبوِ  دُ َيْقعُ   0 (2)((َالضَّ

ىي المزايا الخمقية لدل الجند, فقد  (نمحظ أف  البؤرة األساسية التي يتحد ث عنيا اإلماـ)    
(, فأسند النقاء إلى الجيب, كناية عف صفة َأْنَقاُىْم َجْيباً كن ى بطيارة النفس, كحفظ األمانة بػ )

اللي بالمدلكؿ المجازم؛ لبياف المعاني الخفية لتأكيدىا الد   العدكؿلذا أسيـ  ؛اإلخبلص كاألمانة
, جيبان  كأطيرىـ, ظنو في  أنصحيـ كاف كرسكخيا في نفس المتمقي, عند بياف مزية الجند مف

, كيكن ى عفأٌم عفيؼو ك أ      , (3)السرقة تضع في الجيب ألف   ؛الجيب بطيارة كاألمانة العفة ميفو
ف ف  االعتماد بالكناية يفصح لممتكمـ التفصيؿ في الكبلـ, كاالتساع بالفكرة؛ لجذب المتمقي إلى  لذا

                                                             
 .245:بيف التأصيؿ كالٌتحديث آليات الشعرية ((1
 0 3/463:  نيج الببلغة( (2
 . 17/52:, ابف ابي الحديد  نيج الببلغةشرح  ينظر:(3)
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عمقان,  الخطاب, كمعرفة الغاية المرجكة منو, فالعدكؿ عف الحديث مباشرة تصبح المعاني أكثر
 0ذلؾ لبياف مقاصد المخاًطب مف ؛كأكثر تصكيران؛ لتعطي متعة لمذىف عند التأكيؿ في الداللة

دستكره القرآني في  عف طريؽمدل حرصو عمى شؤكف رعيتو فييا  ( ييبي فكمف خطبة لو)   
, كىذا ما (1)حب الس بلـ, كنبذه الحرب, إٍذ تفتقر إليو معظـ الدكؿ اليكـ؛ لبناء مجتمع متماسؾ

  : تعالىَلسبلـ, بقكلوا شرن نادل بو القرآف الكريـ           

  ﴾(2) ٌالٌسمـ عمى الحرب في بعض المكاقؼ التي يرل أف  ىداية العدك أٌكلى ؿ ؛ لذلؾ فض

ا َقْوُلُكمْ ))مف سفؾ دمائو بقكلو:  َأُكلَّ ذِلَك َكَراِىَيَة اْلَمْوِت(( َفَو اِ َما أَُباِلي أَدَخْمُت ِإَلى ))  أمَّ
، وَ الَمْوِت َأْو  )) َشّكًا في َأْىِل الشَّاِم (( َفَو اِ َما َدَفْعُت اْلَحْرَب : ا َقْوُلُكمْ مَّ أَ َخَرَج الَمْوُت ِإَليَّ

وذلَك َأَحبُّ ِإَليَّ ِمْن ، َيْومًا، ِإالَّ َوَأَنا َأْطَمُع َأْن َتْمَحَق ِبي َطاِئَفٌة، َفَتْيَتِدَي ِبي، َوَتْعُشَو ِإلى َضْوِئي
ْن َكاَنْت َتُبوُء ِبآثَاِمَيا((َأْن َأْقُتمَ    .(3)َيا َعَمى َضالِلَيا، َواِ 

ريح في نفس المتمقي؛ لسيكلة  إف  الت عبير الكنائي     أقكل في كضكح المعنى مف الت عبير الص 
كرة في ذىف المتمقي, فيحدث  ثارة الص  ىضـ الفكرة, كالمبالغة في كشؼ صكرىا بحالة الت خييؿ, كا 
المتعة األدبية عند تأكيؿ المعاني؛ لفيـ الصكرة الكنائية, كمعرفة اليدؼ مف كراء المستكل العميؽ 

في الن ص بصكرة غير مباشرة لمتعبير عف حبو الكناية ( اإلماـ ) ة, كىذا ما كٌظؼمف الجمم
لمسبلـ, كدفعو لمحرب ال عف خكؼ مف أىؿ الشاـ, كما ظنكا ذلؾ؛ بؿ لغاية ىداية الناس, 
كدخكليـ لئلسبلـ, كذلؾ عند تصكيره بالكناية عف المكصكؼ في كيفية االستضاءة بنكر الحؽ, 

كء بػنكر كاليتو, الذم ييتدم إلييا َوَتْعُشَو ِإلى َضْوِئيقة بقكلو: )كنكر العقيدة الح (, فكن ى عف الض 
 ضعيؼ البصر في الميؿ, كىذا حاؿ أىؿ الشاـ؛ لقمة معرفتيـ عف اإلماـ المعصكـ: األعشى, أمٌ 
, كاالىتداء بكالية مف فرض ا اعناؽ العباد (4)االىتداء(( أم(كذلؾ)بنكركاليتي ))كتستضيء

:﴿ قكلو تعالىببطاعتو                         
                                                             

 .108 :(بحث),()عمي اإلماـ فكر في كالٌسمـ الحرب ينظر:(1)
 .208:مف اآلية ,سكرة البقرة (2)
     . 1/95:نيج الببلغة (3)

 . 7/165:مفتاح السعادة ((4
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            ﴾(1)فقد ؛ ليسكد النظاـ كاألماف في الببلد؛ طاعتوكاجب  , كىك

أعشى اإلعبلف األمكم الحقيقة عنيـ, كتركيـ في ضبللة الجيؿ كالحيرة مف أمرىـ عند اتباعيـ 
( أف  لغة اإلصبلح كاليداية أفضؿ مف لغة معاكية, كجرىـ الحركب الساحقة. فيرل اإلماـ )

ف كاالطمئناف النفسي لشعكب ااألمالسبلـ ك  خير كسيمة عمى نشركىي كسفؾ الدماء,  الحرب,
تجنبو القتاؿ, كاليدؼ في ذلؾ: )) كاف ك ترسيخو مبدأ الس بلـ الس ياسي,  عند أرادهعالـ, كىذا ما ال

مف انتظاره بالحرب كمدافعتيا يكمان فيكمان إنما ىك انتظار كطمع أف يمحؽ بو منيـ مف تجذب 
لو, ككاف العناية اإلليية بذىنو إلى الحؽ, فييتدم بو في طريؽ ا كيعشك إلى ضكء عممو ككما

؛ إن ما يرجع إثمو إلى ربو, كيككف  ٍف كاف كؿ ضاؿو ذلؾ أحب إليو مف قتميـ عمى ضبللتيـ, كا 

﴿:رىيف عممو, كما قاؿ تعالى          ﴾(2)))...(3).  

بما الكناية في ربط أجزاء الكبلـ, كتقكية المعاني, كتعميؽ الفكرة, أسيمت خبلصة القكؿ:     
يؤدم إلى الت أمؿ كالت فكر في مضمكف الن ص؛ لمعرفة اليدؼ المنشكد مف تمؾ المعاني العميقة, 

( الد الالت الكنائية؛ لتحقيؽ التأثير كاإلقناع لممتمقي الفكرة بعبارات رمزية, لذا كظ ؼ اإلماـ )
يخ, كىذا الت عبير يرفع تحمؿ في طياتيا مف معافو مجازيةو, خرجت لمكعظ كاإلرشاد كالنصح كالتكب

 قيمة المعنى البعيد.  

  

 

 

                                                             
 .55 :, اآلية  سكرة المائدة ((1
 . 38 :آية, سكرة المدثر ((2
 . 2/146:شرح نيج الببلغة , البحراني ((3
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 خاتمة المطاف                      

منيجو, تجم ت  في بشتى أنكاعو مـكرصد أساليب الس   (,)اإلماـبعد محاكلة استقراء كبلـ     
, كتيكىي: المككف الصٌ , المغكية التنقؿ بيف المستكياتالمغكم عف طريؽ  تعبيرهىذه األساليب في 

التي تجمت فييا  النتائجأىـ كتكصمنا إلى  ,الليكالمككف الد   ,كالمككف النصيركيبي, ف التٌ كٌ كالمك
  يمي: لييا كماإشارة إلا يمكفك  ,ة السمـمبلمح دالل

بالقصد المراد منو, كمدل  , تكحيعاليةتجم ت بدقة  مـإف  استعماؿ األصكات في نصكص الس   -1
الت كرار, كىي إحدل بكساطة  كتكظيفيا, لبياف أىمية السمـ ىذه المعاني تمكف المبدع في حضكر

يتجم ى فيو ك , ليرصد بيا مكاقع السمـ الت كرار متعة لممتمقي في ألف  ىر اإليقاع في الن ص, كاظ
ـ  الر احة التي يبثيا المبدع عند امتزاج , ثي كالجمؿ حققو تكرار األحرؼ كالمقاطعي ذماإلنسجاـ ال

, إٍذ يمجأ إلييا المبدع بالت عمد؛ مـكضكح أساليب السٌ لالكظيفة اإلمتاعية مع الكظيفة االببلغية, 
ألجؿ إثبات فكرة معينة, كترسيخيا في ذىف المتمقي؛ لبياف المعنى المراد بشكؿ خفي, كيعمؿ 

  0اىيميا في الن ص, كت كثيؼ مفمـعمى تعمؽ داللة الس  

  ,عؼ أك تصن  أظير البحث بياف المقدرة المغكية في إيثار لفظة عمى لفظة أخرل, دكف تكم  -4
ـ مف بياف سبؿ السبل( )لنقؿ الفكرة بصكرة كاضحة تمٌكنو  ند استثماره األصكاتع كذلؾ

كتية في كت كتشديدهتضعيؼ الص  تتناسب مع الس ياؽ كبلـ بك , بجكانبو كافة , كالمناسبة الص 
استعماؿ األصكات المتباينة لمتعاضد مع في  لبياف مكاطف االبداع , التي كردت فيوالمفردات 
 0مما تشد انتباه المتمقي نحك األمر ,في القكة كالشدة كالميف مع تمؾ األحداثمـ السمعاني 

اختياره لممفردات,  عند الٌصكتية المطردةداللة لمعبيرية ( الٌطاقة الت  استعمؿ أمير المؤمنيف))-5
يؤدم كظيفتو الٌداللية في خدمة كىذا تناسب حركفيا مع سياؽ الحاؿ, تفكاف اختياره دقيقان مكفقان, 

في دقة  مـكظيفة معينة, تخدـ المعنى المراد منو, في بياف مقاصد الس   لمحرؼ مفما ك الٌسياؽ, 
  0مكضع السمـ اختيار 

كتي  أثركاف ف ,التنغيمات المتعددة() اإلماـاستعمؿ -6 الحالة الن فسية في المستكل الص 
اعدة الت نغيمات تجمتفقد ما يستكجبو الس ياؽ, بك , براتنتغيير ال فيكاضحان  في األساليب  الص 
في حاالت الغضب كالٌسخط كاألمر  ()ماـ إلالتي استعمميا ا في تمؾ النصكص اإلنشائية
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لممتمقي, كأعمى  تنبييان  أشدٌ ىذه األساليب  كانتف,  أكامر اكقادتو  عمالوكالن يي عند مخالفة 
كتية  مف في مكسيقى الكبلـ ان درجة, كأكثر أثر  األساليب الخبرية, فيتجم ى االرتفاع في النبرات الص 

اك  0إن يا أكثر حضكران في ىذه الن صيكص , إذٍ فييا  أدكات بمثابة فكانت المستكية الت نغيمات أم 
إٍذ ال تعطي  ,الٌسمسمة الكبلميةضمف المعنى  األخرل؛ إلكماؿ الت نغيمات التي تربط بيف الكصؿ

ن ما  ي الن ص,ف انخفاضان ك  التٌنغيمات ارتفاعان   الجمؿ ربطبتقكـ ف, بيف األمريف ىتككف حالة كسطكا 
ا الت نغيمات كأم  0معاني السمـإلى  وكصكلألجؿ  ؛في الكصؼ, لمكاصمة مغزل الحديث في النص
حضكرىا ككاف , قبمياأقؿ نسبة مف كىي فقد ظيرت في األساليب الخبرية,  المنخفضةذات النبرة 

كالت ككيد بتمؾ  كاالستعتاب ,كالن صح ,لئلرشاد ( خرجتكظفيا اإلماـ )التي النصكص في 
صياغة التٌنغيمات التي تتناسب مع سياؽ في  (اإلماـ)األساليب, كىذا يدؿ  مدل إمكانية 

مـ ساليب السأكبياف  أك ما كراء تمؾ التٌنغيمات لخدمة المعنى ,المكقؼ؛ لبياف معنى المعنى
 0منيا

الجمؿ الفعمية في مكاقع فظيرت سمية كالجممة الفعمية, البناء الجممة افي اختيار المبدع دقة  -7
( عند الحديث عف كيفية التعمـ كالتحمـ كتجرع اإلماـ)عند  جددتستكجب بيا الحدكث كالت  

الغيظ كالتحذير مف المنافقيف, كىذه الدالالت تتناسب مع الجممة الفعمية, كذلؾ لحدكث المتابعة 
الجمؿ األسمية في حيف كانت , المستمرة كالتجدد في طمب العمـ كالحمـ كحفظ النفس كتحذيرىا

 بيرتعلذلؾ كاف الأكثر مناسبة في ثبكت الصفة كاستقرارىا لدل الحمـ كالسخاء كالتقكل لممتمقي, 
 ن يا أكثر قكة كمبالغة في تصكير الحدث أل؛الفعمية بالجممة التعبير شد مفأك  أقكل سميةألا بالجممة

التٌأكيؿ عند  خيرتأالتقديـ كالؤدم إلى التكسع في الداللة عف طريؽ العدكؿ تظاىرة ف  إ -8
في تقديـ ما  مـالس   مكاطفكالت حميؿ كالٌتمعف في ما كراء البنبة العميقة مف دالالت مخبكءة لمعرفة 
عند الت حرم عف ما كراء يستحؽ تأخيره, كبياف األسباب التي دعت المخاًطب في تقديـ ذلؾ 

  0في ذلؾ , كلبياف األثر الٌداللي مـالس ص مف مقاصدالن  

؛ كغير الطمبية كالخبرية ,استعماؿ األساليب المغكية مف تمؾ الجمؿ اإلنشائية الطمبية أىمية -9
, مـأساليب الس  بياف لتحقيؽ اإلفادة الٌداللية لممتمقي, فحظيت األساليب اإلنشائية حظان أكفرى في 

مطالب كذلؾ لقكة الٌصيغ اإلنشائية؛ اليصاؿ الفكرة بصكرة كاضحة؛ كإليقاظ المتمقي؛ لتحقيؽ 
التي يكجييا لتمؾ الٌتكجييات  المخاطىب بأنكاعو كافة, كتجديد نشاطو الفكرم, كتحفيز ذىف ـالس م
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في تحقيؽ سبؿ السبلـ كنشره عف طريؽ تمؾ األساليب  األكامر كالنيي كالطمب( مف اإلماـ )
ـ  أفكاره كطرحيا, كتصكير مشاعر ىذه  كما تعد   المغكية, ه كأحاسيسو في األدكات خير معيف في لى

  مف ناحية آخرل.اإلفصاح عنيا 

 فكظفت في دراستنالنحك الجممة في الدراسات المغكية,  ةمكممعد ت ةيصالن  الدراسات كأم ا  -11
الر بط بيف بدكات الن ٍحكية, كاستعماليا لخدمة المعاني, كقياميا األلتكظيؼ  ؛السمـمقاصد لبياف 

كأسماء اإلشارة,  ,ضمف الضمائر المتنكعة ,كبيرنا في ذلؾ أثران  أجزاء الن ص, ليذا تؤدم اإلحالة
في ( بدقة متناىية التي استعمميا اإلماـ )الميمة  الربطكاألسماء المكصكلة, كتيعد  مف كسائؿ 

بياف ما ك  كربطو, سيكلة مكاصمة الحديثكبياف داللة السمـ المتنكعة كذلؾ ل ,تماسؾ كحدة النص
 0 ىاعدـ الٌتكرار ك عبير عف كضكح الفكرة, كتسمسمو بالت  , كحدة نصية كبرلكراء الجممة لتككيف 

دكات العطؼ أ أكثر حضكران, إٍذ تتجمىفي نصكص السمـ أدكات الكصؿ أك الر بط كانت  -12
ثرامعاني السمـ اإلضافي كالسببي كاالستدراكي كالزمني كالشرطي في كضكح  , ء الفكرة المراد منياكا 

بربط بيف المتكاليات المككنة لمنص, فتارة تأتي إلضافة معمكمة إلى المعمكمات ىذه االدكات كتقكـ 
الس ابقة ضمف سمسمة مف الجمؿ, كتارة أخرل تأتي بمعمكمة معككسة فتكسر أفؽ التكقع لبياف ما 
 كراء تمؾ المقاصد, كأخرل جاءت سببان لعمة, كبياف النتائج المترتبة في ذلؾ النص, أك تككف
العبلقة المترتبة ترتيبان زمنيان لتسمسؿ األحداث, كبياف المعنى المراد منو, كمف جية أخرل تقكـ 

دالالت لبياف مقاصد ؛ يمكف فصميا ال ؛ لتككف كحدة نصية كبرل كمتكاممةجمؿاألدكات بربط ال
    0 مـالس  

 الفجكة المحذكفة في النصدبر في معرفة أمؿ كالت  الت  في المتمقي  يحفزصي الن  إف  الحذؼ  -13
لمتمقي نحك إيجاد أنتباه ا يؤدم ميمة شد   لبياف معاني السمـ, كالغاية المنشكدة منو, كىذا ما

كما جاءت في نصكص السمـ منيا: في تيكيؿ األمر الغيبة, أك  لمحذؼ الغرض الحقيقي
ساىـ الحذؼ ك  , كما كضحنا في النصكص السابقة,االختصار كااليجاز في بياف داللة التقكل

, عند اختصار لبياف معاني السمـ كبيربشكؿ الداللية  أجزائو ككحدتوص ك الن  بدكره في تماسؾ 
 0المفظ, كتكسيع المعاني 
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؛ لتحقيؽ دقيقان فكاف اختياره (استعمؿ المبدع أساليب المفارقات الد اللية,)كفي المككف الد اللي -14
عف  مـإلى الس تكصؿ التي سباب األمعرفة أثران لالمفارقات  تركت, ليذا مـاليدؼ منو في بياف الس  

قادرة عمى مخالفة ما كاف ىي , ك , أك البنية العميقة مف تمؾ المفارقاتالبنية السطحيةطريؽ 
متكقعان؛ كذلؾ لكسر أفؽ الٌتكقع عف طريؽ المفاجئة؛ لشد ذىف المتمقي كتشكيقو لمعرفة المعاني 

ن ما لبياف ؛  للٌاقع الناقضتال لمسخرية  نصح كاإلرشاد كالتحذيرالفكرة في الالخفية, كتكضيح  كا 
كجكىره في اختيار األفضؿ, كقياـ الفرؽ بيف نقيضيف لسيكلة الفكرة؛ ليذا خالؼ  مـ,السٌ طرائؽ 
؛ بؿ الجؿ ( المفارقة عف غيره, إذ لـ يكظؼ المفارقة إال ألغراض ىادفة ال لمسخريةاإلماـ)

 . تكضيح الحؽ كسبمو كنصرة المظمكميف 

ما لذلؾ ك , مـفي سياؽ الكبلـ غاية مف الد قة في خدمة معاني السٌ  ت ظاىرة التضادكظ ف -15
  0في كضكح داللة السمـ   ف يحددىما الس ياؽيمعنييف متضاد مفتحمؿ كؿ مفردة 

يمكف أٍف يككف الترادؼ تامان ياؽ, كالالسلكؿ لفظة داللتيا الخاصة التي يحددىا نبلحظ أف   -16
         0 في كضكح معاني السمـ بمرادفتيا الكممة استبداؿىنا, كال يمكف 

يحائيتو مركز الثقؿ, كتعد كسيمة مف كسائؿ  )-)-17 كردت داللة التشبيو في بنية السمـ كا 
التكثيؼ الداللي, لكضكح الغمكض, كبياف مكضع السمـ في تمؾ النصكص عف طريؽ المكازنة 

لدل المبدع عند العدكؿ مف العدكؿ أساليب بيف المشبو كالمشبو بو, كىي كسيمة مف كسائؿ 
, كما تميزت الداللة االستعارية في نصكص السمـ بتنكع الٌصيغ المجازيةالٌصيغ الحقيقية إلى 

مـ أضافت مسحة لمكشؼ عف مكضع الساشكاليا بخرؽ المألكؼ في تمؾ الصكر االستعارية, ف
في تمؾ المعاني الخفية في البنية العميقة, كتكسيع دالالتيا, لبياف ما كراء المعنى مف تمؾ 

كما كمرتكزاتو,  مـف المتمقى نحك اليدؼ المنشكد مف تحقيؽ سبؿ السٌ الٌصكر الببلغية؛ إلثارة ذى
تعد الكناية رافدان مف ركافد الداللة بما يخدـ المعنى, ككاف ليا حضكر كاضح في داللة السمـ  

 تيعد  كما  مف تمؾ الصكر. وكطرائقالسمـ لسيكلة إقناع المتمقي, كتحريؾ كجدانو, لبياف أساليب 
ثرائيا؛ العربية الم غىة تكسع كسائؿ إحدل لة لتنكع كذلؾ كا   في قكة مف تممؾ ما طريؽ عف الٌدالى
كر تمؾ المنشئ فيستمد بدقة, األشياء تصكير  تمؾ مف لينتج بو؛ تحيط التي البيئة مف الص 
كر  الفكرة إثراء إلى يؤدم ما المتمقي, ذىف تشد عميقة داللة لتعطي مخيمتو؛ في كممات أبيى الص 
 0كتأكيميا
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 المصادر والمراجع 

 0بو القرآن الكريم  يءخيٌر ما نبتد 
 0 حرف األلف   

 ىػ 463)تآليات الشعرية بين التَّأصيل والتَّحديث مقاربة تشريحية لرسائل ابن زيدون
األردف  –أحمد العمكم العبدالكم, عالـ الكتب الحديث, االربد0, تقديـ دحميد حمامكشي0د ،(

 0ـ 2013كلى, ألالطبعة ا
 مكت    مللك فهد جاسـ عمي جاسـ,  0, دأبحاث في عمم المغة النصي وتحميل الخطاب

 0ـ 2015-ىػ  1436المممكة العربية السعكدية , الطبعة األكلى ,  –   طني  

      عباس عمي حسيف  0د نيج البالغة دراسةٌ في الشكل والمضمون،األثر القرآني في
   0ـ  2011-ىػ 1432ط(, -الفحاـ , الناشر العتبة العمكية المقدسة )د

     01993محمد يكصؼ حمص , دار الثقافة لمنشر, 0د، أثر الوقف عمى الداللة التركيبية 
 ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ,  دار أنباء,  0د اإلدارة واألسموب القيادي في نيج البالغة

 0ـ  1991الطبعة األكلى,
 تحقيؽ: محمد  ,ىـ( 276أدب الكاتب، ابو محمد عبد ا بن مسمم بن قتيبة ) ت

 0الد الي,  مكتبة اليسر, مؤسسة الرسالة, )د, ط(, )د, ت( 
 ،د بف محم د بف النعماف الحارثي المعركؼ بالمفيد اإلرشاد (,مؤسسة آؿ ق413)ت,محم 

 0ـ 1993-1414الطبعة الثانية, لبناف, –بيركت (لتحقيؽ التراث, دار المفيد,عمييـ السبلـالبيت)
 ىػ(, تحقيؽ:538, جار ا محمكد بف عمر بف أحمد الزمخشرم ) تأساس البالغة 

 0ـ 1998لبناف, الطبعة األكلى,  -محمد باسؿ عيكف السكد, دار الكتب العممية, بيركت 
 ،عبد السبلـ محمد ىاركف, مطبعة الخانجي0د األساليب اإلنشائية في النحو العربي- 

   0ـ 1979 -ق 1399مصر, الطبعة الثانية, 
 يكسؼ ابك العدكس, دار الستعارة في النقد األدبي الحديث واألبعاد المعرفية والجماليةا ,

  0ـ1997عماف, الطبعة األكلى, -األىمية لمنشر
 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر, الطبعة ، , محمد مبارؾد العرباستقبال النص عن
 0ـ  1999كلى, ألا
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 ىػ(,  577, ابك البركات عبد الرحمف بف محمد بف أبي سعيد األنبارم) تأسرار العربية
 0ـ 1995بيركت, الطبعة األكلى,  –تحقيؽ: د. فخر صالح قدارة, دار الجيؿ

  المؤمنينالعدالة واالعتدال عند أمير أسس))،  رضا الخرساف, محمد محمد صادؽ
 0ـ 2014 -ىػ1435 الطبعة الثالثة,الناشر دار البذرة, 

 ،عرابُو عبد الكريـ محمكد يكسؼ, مطبعة  أسموب االستفيام في القرآن الكريم َغَرضُو وا 
 0ـ 2000ىػ 1421الشاـ ,الطبعة األكلى,

 د رحمف إلى آفاق النَّص اإلبداعيالبيان العربي من أفق القواعد المعيارية ية أسموب ,
  0ـ  2008سكريا, الطبعة األكلى,  -غركاف, دار الرائي,  دمشؽ

 ( أسموب عمي بن ابي طالب،في خطبو الحربية ) عمي أحمد عمراف, مكتبة أمير 0د
  0ـ2011-ق 1432إيراف , –(, قـ المؤمنيف )

  ةدار آفػػاؽ عػػربػػي ىػػاؼ, تػرجمػة كػاظػـ سػعد الػػديػف, , كػراىاـيةواألسموبب األسـمو ,
    ـ 1985بػػغداد, )د. ط(, 

 ناشركف, الطبعة الرحمف غركاف, الدار العربية لمعمكـ  0, دالرؤية والمنيج والتطبيقات
      0ـ2014-ىػ1435األكلى, 

 ،وتية في شعر أدونيس رضكاف, مؤسسة عادؿ نذير الحساني, دار ال0د األسموبية الصَّ
   0ـ  2012-ىػ 1433عماف, الطبعة األكلى, –دار الصادؽ الثقافية 

 ت( -العربية لمكتاب, الطبعة الثالثة)د ,د عبد السبلـ المٌسدم, الداراألسموبية واألسموب 
 الطبعة  ,األنماء الحضارمدار  منذر العياشي,0د ,األسموبية وتحميل الخطاب

  0ـ 2020األكلى,
  عماف, الطبعة األكلى,  –إبراىيـ خميؿ, دار الفارس 0د, ونظرية النصاألسموبية

  0ـ 1997
 ،ـ. 2007ط(,   -) د مصر, -د. إبراىيـ أنيس, مطبعة االنجمك األصوات المغوية 
 محمد 0د رؤية بالغية معاصرة )في ضوء القرآن الكريم (، –أصول البيان العربي

  0ـ  1999 -1420لبناف, الطبعة األكلى,  – حسيف عمي الصغير, دار المؤرخ العربي, بيركت
 تحقيؽ :  ه(، 316األصول في النحو، محمد بن سيل بن السراج النحوي البغدادي)ت
  0ـ 1996 -ىػ1417بيركت, الطبعة الثالثة , -عبد الحسيف الفتمي , مؤسسة الرسالة  0د



 
205 

 ق(, 351, البي الطيب عبد الكاحد بف عمي المغكم لحمبي) تاألضداد في كالم العرب
  0ـ 1963دمشؽ,  الطبعة األكلى,  -تحقيؽ :عزة حسف, المجمع العممي العربي

 ،بغداد,الطبعة –رؼمطبعة المعا محمد حسيف آؿ ياسيف, األضداد في المغة
 0ـ1974األكلى,

 ،تحقيؽ:ميدم باقر باقر شريؼ القرشي أضواٌء عمى السّْياسة العادلة والظالمة ,
 0ـ 2011-ق1432(إلحياء تراث أىؿ البيت,الطبعة األكلى,القرشي, مؤسسة اإلماـ الحسف)

 ،نعيـ اليافي, منشكرات اتحاد  0د أطياف الوجو الواحد دراسة نقدية في نظرية والتطبيق
   0الكتاب العرب , دمشؽ ,)د ػ ط(,) دػ ت( 

 سكريا,  –قباكة, دار القمـ العربي, حمب  فخر الديف 0, دإعراب الجمل واشباه الجمل
 0ـ1989-ىػ 1309الطبعة الخامسة,

 ،محسف األميف, مؤسسة الببلغ, الطبعة  األغراض االجتماعية في نيج البالغة
  0ـ1987-ىػ 1407الثانية,
  اقتصادنا دراسٌة موضوعيٌة تتناول بالنقد والبحث المذاىب االقتصادية لمماركسية

در, دار المعارؼ :واإلسالم في أسسيا الفكريَّة وتفاصيمياوالرأسمالية   -السيد محمد باقر الص 
 0ـ 2001- 1433الطبعة األكلى, لبناف,
 ،قـ,  –ق( تحقيؽ: عمي شيرم, المطبعة276ابف قتيبة الدينكرم)ت اإلمامة والسياسة

 0ش 1371- 1413الطبعة  األكلى,
 (اإلمام عميسيرتو وقيادتو في ضوء المنيج ) محمد حسيف عمي  0, دالتحميمي

  0ـ 2002 -ىػ 1423لبناف, الطبعة األكلى, –الصغير, مؤسسة المعارؼ لممطبكعات,  بيركت 
 0ـ  1996الطبعة االكلى  ,القاىرة  -دار الجساـ ، صالح الكرداني، والّسياسة اإلمامة 
 0 ط( -ت(ك)د-,)دالشيرازم مكاـر ناصر, المنزل  ا كتاب تفسير في األمثل 
  تحقيؽ :عبد العزيز  م(، 892شراف، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري )ت اإلأنساب

    0ـ  1398ىػ ػ 1978ط(,  الدكرم, بيركت, جمعية المستشرقيف األلمانية, )د.
 ،ىػ(, 1120صدر الديف بف معصكـ المدني) ت عميأنوار الربيع في أنواع البديع

 ـ  1969-ـ1968تحقيؽ: شاكر ىادم شكر, مطبعة النعماف, النجؼ االشرؼ, الطبعة األكلى, 
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 ،عبدا جماؿ الديف بف يكسؼ بف أحمد بف ىشاـ  أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك
 0 1979الطبعة الخامسة ,  ,بيركت –دار الجيؿ ىػ (, 761االنصارم, ) ت

 جبلؿ الديف أبك عبدا محمد بف سعدالديف بف عمر اإليضاح في عموم البالغة ,
 0ـ 1998بيركت, الطبعة الرابعة ,  –ىػ( , دار إحياء العمكـ 739القزكيني )ت 

  0حرف الباء  
 ق 1111, محمد باقر المجمسي)تبحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطيار

لبناف,  –ي, محمد الباقر البيبكدم, دار إحياء التراث العربي , بيركت (تحقيؽ: إبراىيـ الميانج
 0 ـ 1983 - 1403الطبعة  الثالثة , 

 ،القاىرة , دار  –رمضاف عبد التكاب,  مكتبة الخانجي 0د بحوث ومقاالت في المغة
      ـ 1982الرياض, الطبعة األكلى,  -الرفاعي 

  البرنامج األمثل إلدارة الدولة وقيادة(المجتمع في عيد اإلمام عميلمالك األشتر ) ,
  0ـ 2008-ىػ1429العراؽ, الطبعة الثانية, -حسيف بركة الشاـ, دار السبلـ, بغداد 

 0ق( تحقيؽ: د794, محمد بف بيادر بف عبد ا الزركشي )تالبرىان في عموم القرآن 
 ق. 1391بيركت, )د.ط(,  –أبي الفضؿ إبراىيـ, دار المعرفة 

 0ـ1985ط( –,)دالجكيني , مصطفى الصباكمالبالغة العربية تأصيل وتجديد المعارف 
  ِمحمد عبد المطمب, مكتبة لبناف ناشركف, الطبعة  0د خرى،راءة أُ البالغة العربية ق

  0ـ  1997األكلى, 
 ،0ـ2003ط(,-القاىرة,) د –محمد حماسة عبد المطيؼ, دار غريببناء الجممة العربية 
  محمد  0, د دراسة تحميمية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية العربيبنية العقل

, الطبعة 1986-عابد الجابرم , مركز دراسات الكحدة العربية , الطبعة األكلى , بيركت 
  0ـ  2009التاسعة , بيركت,

  0حرف التاء     
 ق(, دار الكتب العممية  310, محمد بف جرير الطبرم )تتأريخ األمم والمموك– 

    0ىػ 1407بيركت ,الطبعة األكلى, 
 محمد مرتضى الحسيني الكاسطي الزبيدم:)ت تاج العروس من جوىر القاموس ,

 0ـ 1994 -ىػ 1414بيركت,  -ق(, تحقيؽ: عمي شيرم, دار الفكر1205
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  تحقيؽ:  ىـ(، 460الحسن الطوسي)تالتبيان في تفسير القرآن، ابو جعفر محمد بن
    0ىػ 1409الطبعة األكلى, مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي مطبعةأحمد حبيب قصير العاممي, 

 الدٌن عبدالواحد بن عبدالكرٌم   كمال ،التبيان في عمم البيان المطمع عمى إعجاز القرآن

 ,الحديثيتحقيؽ: أحمد مطمكب, كخديجة , ىػ( 651)ت   معروف به ابن خطٌب الزملكان
   0ـ1964 -ىػ 1383 الطبعة االكلى, ,بغداد -مطبعة العاني

 دراسة كتحقيؽ الدكتكر التحديد في اإلتقان والتجويد، عثمان بن سعيد الداني األندلسي ,
  ـ.2000-ىػ 1421ط( ,  عماف , )د.–غانـ قدكرم الطبعة األكلى, دار عمار 

 العربية الجميكرية في الثقافة كزارة منشكرات ،عزاـ محمد0د ،لألدب األلسني التحميل 
 0 م ٦٩٩٧ دمشؽ، السكرية
 ،محمد لطفي الزليطني,  0د :يكؿ, ترجمة كتعميؽ 0ج -ب , براكف 0ج  تحميل الخطاب
المممكة العربية السعكدية, –كالمطابع جامعة الممؾ سعكد  منير التريكي, النشر العممي0كد

  0ـ1997
  محمد مفتاح , مركز الثقافي العربي,  0د التناص(،تحميل الخطاب الشعري) استراتيجية

     0ـ 1985الطبعة األكلى , 
  التحميل المغوي في ضوء عمم الداللة دراسة في الداللة الصوتية والصرفية والنحوية

 0ـ  2011القاىرة , الطبعة الثانية,  -, د محمكد عكاشة , دار النشر الجامعاتوالمعجمية
  محمكد عكاشة, ابط النصية في ضوء عمم المغة النصيةتحميل الّنص" دراسة الرو ,"

 0ـ 2014ىػ ػ1435مكتبة الٌرشد , الطبعة األكلى, 
 ،وتي في المغة العربية، فونولوجيا العربية د, سمماف حسف العاني, ترجمة  التشكيل الصَّ
بية محمد محمكد غالي, النادم األدبي الثقافي المممكة العر  0ياسر المبلح, كمراجعة د0, د

 0ـ 1983-ىػ 1403السعكدية, الطبعة األكلى, 
 ،1427عماف, الطبعة الرابعة, -فاضؿ صالح السامرائي, دار عمار0د الّتعبير القرآني-

 0 ـ 2006
 ،ىػ(,المحقؽ: 816عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت  التَّعريفات

لبناف, الطبعة األكلى, -جماعة مف العمماء ب شراؼ الناشر دار الكتب العممية , بيركت 
  0ـ1983-ىػ 1403
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 0)د, ط(,)د, ت(,طاىر ابف عاشكر,الدارالتكنسية لمنشرال,محمد تفسير التحرير والتنوير 
  ،الطبعة  ـ(, دار الغرب اإلسبلمي,1404عزة دركزة) ت محمدالتفسير الحديث

  0ـ  2000- 1421الثانية,
 حسيف الشيخ عميو صححوك  ىػ(, حققو1091)تالكاشاني الفيض الصافي، التفسير 

  0ـ  1416,الثانية الطبعة, طيراف –الصدر مكتبة المقدسة, قـ -اليادم مؤسسة ,األعممي
 السيد:  كتقديـ كتعميؽ تصحيحك :  تحقيؽ (329القمي) إبراىيـ بف عمي, القمي تفسير 

 0ت( -ط(,)د-,)د الجزائرم المكسكم طيب
  الكتاب االسبلمي, مطبعة ستار ـ(, دار1400محمد جكاد مغنية) ت الكاشف،التفسير ,

 0ـ  2005بيركت, الطبعة الثالثة ,
 بيركتدمشؽ, دار الفكر المعاصر,  –كىبة الزحيمي, دار الفكرالوسيط،  تفسيرال- 

  0ـ 2006 -ىػ 1427 لبناف, الطبعة الثانية,
  ،غانـ 0ػ تحقيؽ , د الشمس الديف ابي الخير, محمد بف الجزرمالّتمييد في عمم الّتجويد

  0ـ2001-ىػ  1421مؤسسة الرسالة الطبعة األكلى, قدكرم حمد ,
 تحقيؽ: حسف  ,ىػ( 460ابك جعفر محمد بف الحسف الطكسي) ت ،تيذيب األحكام
 0ق1365طيراف, الطبعة الرابعة , –رشيد, دار الكتب اإلسبلمية كسكم الخرساف, المطبعةالم

 0حرف الثاء 
  ثالث رسائل في إعجاز القرآن الكريم  لمرماني والخطابي وعبد القاىر الجرجاني  في

محمد زعمكؿ سبلـ, 0محمد خمؼ ا  أحمد , د 0د تحقيؽ:, دراسات القرآنية والنقد األدبي
 0ت(  -دار المعارؼ مصر, الطبعة الثالثة ,) د 

 حرف الجيم   
 المطبعة  ,ىػ (1383, آقاحسيف الطباطبائي البركجردم )تجامع أحاديث الشيعة

  0ش1366 – 1407إيراف, –العممية, قـ
  ،حمد كبلنتر, تقديـ: محمد (, تحقيؽ: م1209محمد ميدم النراقي )تجامع السَّعادات

  0ت(  -ط (,)د –النجؼ األشرؼ,)د  -رضا المظفر, دار النعماف لمطباعة كالنشر
 ،الثالثة,  دار الفكر, الطبعة فاضؿ صالح السامرائي,0دالجممة العربية تأليفيا وأقساميا

    0ـ2009
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 ،بكي,  رمزم منير بعم 0د: ىػ(, تحقيؽ321محمد بف الحسف بف دريد )ت جميرة المغة
 0ـ1987لبناف, الطبعة األكلى,  –دار العمـ لممبلييف, بيركت 

  ،الديف  فخر0الحسف بف قاسـ المرادم, تحقيؽ, د الجنى الداني في حروف المعاني
 0ـ  1992الطبعة األكلى, لبناف,  -لدار الكتب العمميةمحمد نديـ فاضؿ, 0قباكه, د

 0 حرف الحاء  
 (, ىـ٧٦٥حدائق الحدائق في شرح نيج البالغة، قطب الدين الكيذري البييقي )ت

  0 ؽ 1426 -ش  1375قـ الطبعة األكلى–مطبعة اعتماد 
 ،ىػ( الطبعة الرابعة, مطبعة اآلداب 390)ت نجـ الديف العسكرم حديث الثقمين- 

 0النجؼ األشرؼ
  0حرف الخاء 
 محمد عمي النجار, 0ق(, تحقيؽ: د293الفتح عثماف بف جني )ت  البي, الخصائص

  0ت(  -ط(, )د-المكتبة العممية, بيركت, )د 
 ،0ىػ 1406ط( , -الشريؼ الرضي, تحقيؽ: محمد ىادم األميني,)د خصائص األئمة  
 0  حرف الدال 
 وتية عند عمماء الّتَجويد عماف,  –غانـ قدكر الحمد, دار عمار0, دالدَّراسات الصَّ

 0ـ2007 -ىػ1428الطبعة الثاني,
 ـ, 1960بيركت ,الطبعة األكلى, -صبحي صالح, دار العمـ 0, ددراسات في فقو المغة

  0ـ 2004كالطبعة الس ادسة عشر, 
 ،الزىراء  محمد ميدم شمس الٌدًيف, الدار اإلسبلمية, كدار دراسات في نيج البالغة

 0ـ  1972 -ىػ 1392الطبعة الثانية,  لبناف, –لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت 
 ،سعيد حسف بحيرم, مكتبة 0د دراسات لغوّية تطبيقية في العالقة بين البنية والداللة

 0ـ 2005 -ىػ 1426القاىرة, الط بعة األكلى,  -اآلداب
 ،0ـ1994د شحات محمد ابك ستيت, الطبعة األكلى,  دراسات منيجية في عمم البديع 
 دار المعرفة  ـ(,911جبلؿ الديف السيكطي )ت  لتفسير بالمأثور،الدَّر المنثور في ا

 0لبناف, )د.ط(, )د ت ( –لمطباعة كالنشر, بيركت 
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 ،ىػ(, تعميؽ: 471عبد القاىر عبد الرحمف بف محمد الجرجاني)ت دالئل اإلعجاز
 0ـ  1992-ىػ 1413جدة , الطبعة الثالثة,  –محمكد محمد شاكر, مطبعة دار المدني 0د
 المسيرم, منير محمكد,  0د في القرآن الكريم دراسة تحميمية، ت التقديم والتأخيردالال

 0ـ2000عمي جمعة ف مكتبة كىبة, القاىرة الطبعة ألكلى, 0عبد العظيـ المطعني, د 0تقديـ: د
 ،0ـ2004المصرية, )د, ط(,  –إبراىيـ أنيس, مكتبة االنجمك المصرية 0د داللة األلفاظ 
  وتية في المغة العربيةالدَّاللة صالح سميـ عبد القادر الفاخرم, المكتب العربي  0, دالصَّ

 0الحديث, االسكندرية, )د, ط(,) د, ت(
 الحة , السيد محمد باقر الحكيـ, دور أىل البيت)عمييم السالم( في بناء الجماعة الصَّ

 0 1425عة الثانية, مركز الطباعة كالنشر لممجمع العالمي ألىؿ البيت )عمييـ السبلـ(, الطب
 د, 0كماؿ محمد, مكتبة الشباب 0, ستيفف أكلماف, ترجمة: دالكممة في المغة دور(

 0 ت(ط(,)د, 

  0حرف الراء 
 ،0ـ  1962-ىػ 1382تكفيؽ الفكيكي, مكتبة المعارؼ , بغداد,  الراعي والرعية 
 ىػ(, 702, أحمد بف عبد النكر المالقي) ترصف المباني في شرح حروف المعاني 

 0ت( -, )د دمشؽ –تحقيؽ : أحمد محمد الخراط, مطبكعات مجمع المغة العربية 
 ،جكرج جرداؽ, مؤسسة معارؼ فقو اإلسبلمي, الطبعة الثالثة  روائع نيج البالغة
 0ـ  2005-ىػ 1426,
 0 حرف السين  
 ق( تح: د. حسف ىنداكم, دار 392, ابك الفتح عثماف بف جني)سر صناعة اإلعراب

 0ـ1985دمشؽ, الطبعة األكلى,  –القمـ 
 ،مم والسَّالم لبناف, الطبعة األكلى, –محمد الحسيني الشيرازم, دار العمكـ, بيركت  السّْ

  0ـ 2005-ىػ   1426
 الفكر دار عثماف, محمد الرحمف عبد تحقيؽ: ق(,279الترمذم) ت, الترمذي سنن- 

 0ـ  1983 - 1403الثانية, لبناف, الطبعة
  تحقيؽ  (ىػ748شمس الديف, محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي)ت  النبالء،سير أعالم

 0 ـ 1993 -ىػ 1413طبعة التاسعة,لبناف, ال -: شعيب األرنؤكط, مؤسسة الرسالة, بيركت 
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 0 حرف الشين        
 فيرسة مكتبة  يحيى بشير مصرم,  0, دراسة كتحقيؽ: دشرح الرَّضي لكافية ابن حاجب

 0ـ1996 -ىػ1417المممكة السعكدية, الطبعة األكلى,  -الممؾ فيد الكطنية
 جماؿ الديف عبد ا بف يكسؼ ابف ىشاـ شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب ,

الطبعة األكلى,  ,دمشؽ –الشركة المتحدة لمتكزيع ,عبدالغني الدقرق(, تحقيؽ: 761النحكم)
 0 ـ1984

  ق( تحقيؽ:  972, عبد ا بف أحمد الفكيي النحكم )تالحدود في النحوشرح كتاب
   0ـ 1988ط(, -أحمد المتكلي رمضاف الدميرم , )د 0د
 ،ل ـ(, إدارة 643ابف يعيش بف عمي بف يعيش بف ابي سرايا النحكم)ىػ  شرح المفصَّ

   0ت( -ط(,)د-مصر,)د -الطباعة المنيرية
 ،ـ(, تحقيؽ:643ش بف عمي بف يعيش النحكم)ىػ ابف يعي شرح المموكي في التصريف 
 0ـ 1973-ىػ1393, الطبعة األكلى,حمب – ةيبفخر الديف قباكة,  المطبعة الصم 0د
 ،ىػ(, تحقيؽ محمد ابك الفضؿ, دار 656)تالمعتزلي ابف ابي الحديد  شرح نيج البالغة

 0ـ  1962ط  ( ,- إحياء الكتب العربية , مؤسسة مطبكعاتي إسماعيمياف لمطباعة كالنشر )د
 ،قـ المقدسة, الطبعة  -م, دار البصائردعزيز ا العطار  تحقيؽ: شرح نيج البالغة

 0ىػش( 1375األكلى, )
 ،ق( عني بتحقيقو 679كماؿ الديف ميثـ بف عمي بف ميثـ البحراني)ت شرح نيج البالغة

الحكزة العممية في  -سبلميإلكتصحيحو عدة مف األساتذة األفاضؿ, مركز النشر مكتب االعبلـ ا
   0ىػ 1362قـ , الطبعة األكلى,

 0حرف الصاد 
 ،أحمد بف فارس بف  الصاحبي في فقو المغة العربية ومسائميا وسنن العرب في كالميا

 0ـ 1997لبناف , الطبعة األكلى, –زكريا, تعميؽ: أحمد حسف بسج, دار الكتب العممية, بيركت 
 ،ق(, ػدار الفكر 256دا البخارم)ت محمد بف إسماعيؿ أبك عب صحيح البخاري

  0ـ 1981-1401لمطباعة ,
 ،وت المغوي في القرآن غير, دار المؤرخ العربي بيرت 0د الصَّ  –محمد حسيف عمي الص 

 0ـ  2000 -ىػ 1420لبناف, الطبعة األكلى,
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 رمضاف عبد ا رمضاف  0, دالصيغ الصرفية في العربية في ضوء عمم المغة المعاصر
 0ـ  2006بستاف المعرفة , الطبعة األكلى, , مكتبة 

 0حرف الطاء  
 يحيى بف حمزة بف عمي بف إبراىيـ الطراز ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز ,

بيركت, المطبعة  -عبد الحميد الينداكم, المكتبة العصرية صيدا0د ىػ( تحقيؽ:745العمكم )ت 
 0ـ  2008 -1429العصرية, )د.ط(, 

 محمد تقي فمسفي, تحقيؽ: فاضؿ الحسيني الميبلني,  ثة والتربية،الطفل بين الورا
 0ـ2005 - 1426مطبعة  دار سبط النبي, الطبعة الثانية, 

  0حرف العين 
 ىادم شندكخ  0, دأنموذجاً  العربي المعجم القديم المغوي الدرس في العنوان عتبة

 0 ـ2016الديكانية ,  –حميد, دار ابف السكيت لمطباعة كالنشر, العراؽ 
  ،الطباعة , النجؼ  ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ, دار0دعمم االجتماع في نيج البالغة

 0ت( -)د , الطبعة األكلى,العراؽ  –االشرؼ 
 جراءاتو القاىرة , الطبعة  -صبلح فضؿ, دار الشركؽ0, دعمم األسموب مبادئو وا 

 0ـ 1998–ىػ 1419األكلى,
 عبد الٌصبكر شاىيف, مكتبة  0كدراسة د, تأليؼ برتيؿ مالمبرج, تعريب عمم األصوات

 0الشباب
 0ـ 2000القاىرة,  -كماؿ بشر, دار الغريب 0, دعمم األصوات 
 د ت(  مركز االنماء القكمي، بساـ بركة 0د، علم األصوات العام أصوات اللغة العربية( 
 الطبعة  بغداد, -الكتب العممية مناؼ ميدم المكسكم, دار0د ,عمم األصوات المغوية

  0ـ  2007,الثالثة 
 أنباء, الطبعة  ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ, دار0د ,عمم االقتصاد في نيج البالغة

 0ـ1991األكلى ,
 ،0ـ  1985أحمد مختار عمر, عالـ الكتب, الطبعة األكلى , عمم الدَّاللة 
 ترجمة نكر اليدل لكشف, دار الكتب الكطنية , لكمكد جرماف كريمكف لكبمكفعمم الدَّاللة ,

  0ـ1997,الطبعة األكلى, 
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 ،منقكر عبد الجميؿ, مف منشكرات  عمم الدَّاللة أصولو ومباحثو في التَّراث العربي دراسة
   0ػـ 2001, دمشؽ, )د.ط( -اتحاد الكتاب العرب

 ،عمي الحمد, دار 0دىادم نير, تقديـ:  0د عمم الدَّاللة التَّطبيقي في التراث العربي
 0ـ2007األردف, الطبعة األكلى, -األمؿ
 ،فريد عكض حيدر, مكتبة كمية اآلداب 0د عمم الَداللة دراسة نظرية وتطبيقية- 

   0ـ  2005القاىرة, الطبعة األكلى, 
 ،)0ـ2001عماف, -محمد عمي الخكلي, دار الفبلح0د عمم الدَّاللة )عمم المعنى 
 ،عادؿ فاخكرم, دار 0د عمم الداللة عند العرب دراسة مقارنة مع السيمياء الحديثة

   0ـ1994ق ػ, 1385لبناف, الطبعة السابعة, –الطميعة, بيركت
 بيركت,)د النيضة العربية, دار الٌسعراف, محمكد0د ,عمم المغة مقدمة لمقارئ العربي-

  0ت(-ط(,)د
  صبحي 0د والتطبيق)دراسة تطبيقية عمى السور المكية(،عمم المغة النَّص بين النظرية

 . ـ2000-ق1431إبراىيـ الفقي, دار قباء, القاىرة, الطبعة األكلى,
 ،عزة شبؿ محمد, تقديـ سميماف العطار, مكتبة 0د عمم لغة النص النظرية والتطبيق

 0ـ 2009,  القاىرة – اآلداب
 حسف بحيرم, مكتبة لبناف ناشركف, سعيد 0, دعمم ُلغة النَّص المفاىيم واالتجاىات

 .  ـ1997الطبعة األكلى, 
 ،فاف دايؾ, ترجمة كتعميؽ: د. 0ا ليؼ: تكفآت عمم النص مدخل متداخل االختصاصات 

 0ـ2001مصر, الطبعة األكلى, –سعيد حسف بحيرم, دار القاىرة لمكتاب, القاىرة 
 (عمي ،ونظام الحكم في اإلسالم ),لبناف, -لزىراء, بيركتدار ا محمد باقر الناصرم

 0ـ1990-ىػ 1410الطبعة األكلى,
 ،النجؼ,  –باقر شريؼ القرشي, مطبعة اآلداب العمل وحقوق العامل في اإلسالم

  0الطبعة الثانية , )د ت( 
 ،ىػ(,المحقؽ: 170ت)مأحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيد أبك عبد الرحمف الخميؿ بفالعين

  0ت( -ط ()د –إبراىيـ السامرائي, مكتبة اليبلؿ, )د 0د ميدم المخزكمي, كد
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 0 حرف الفاء     
 ،ىػ(, تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ, دار العمـ 395ابك ىبلؿ العسكرم)ت  الفروق المغوية
 .  )د.ت( الثقافة القاىرة, )د.ط(,ك 
 القاىرة, الطبعة  -مكتبة الخانجيرمضاف عبد التكاب,  0, دفصول في فقو المغة

 0ـ 1999السادسة 
 ىػ1403إبراىيـ السامرائي, مؤسسة الٌرسالة ,الطبعة الثالثة, 0, دالفعل زمانو وأبنيتو-

 ـ.1983
 ،ـ2004عمي عبد الكاحد كافي, دار نيضة مصر, الطبعة الثالثة ,  فقو المغة 
 العربية وعرض النيج  فقو المغة وخصائص العربية دراسة تحميمية مقارنة لمكممة

 )د.ط( , )د.ت(. 0محمد مبارؾ,  دار الفكر0د العربية األصل في التجديد والتوليد،
 دار  حسف باقر المكسكم,م ,االقتصادي في نيج البالغة الفكر

   0ـ2002الطبعةاألكلى,اليادم,
 الطبعة األكلى,  مطبعة ستار, ق(,1400, محمد جكاد مغنية)تفي ظالل نيج البالغة

   0ىػ1427
 (في الفكر االجتماعي عند اإلمام عمي،دراسة في ضوء نيج البالغة )  عبد الرضا

  0ت( -ط (, )د-الزبيدم , مكتبة فدؾ, )د 
 لبناف,  –ميدم المخزكمي, دار الرائد العربي, بيركت 0, دفي النحو العربي نقد وتوجيو

 0ـ  1986-ىػ1406الطبعة الثانية, 
 0ف  حرف القا    
 الحسيف محمد الد امغاني, تحقيؽ: عبد قاموس القرآن أو إصالح الوجوه والنظائر ,

 0ـ  1983لبناف, الطبعة الرابعة,  –العزيز سٌيد األىؿ, دار العمـ لممبلييف, بيركت 
 ،مراجعة  ىػ(,817آبادم)ت مجد الديف محمد بف يعقكب الفيركز القاموس المحيط

شراؼ: د  ـ    2010-ىػ 431ط(-لبناف )د –دار الكتاب العربي, بيركت  االسكندراني,محمد 0كا 
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 (القضاء وصفات القاضي عند اإلمام عمي،)  محمكد الياشمي, إعداد كتنظيـ محمكد
 0 ت( -)دط(,  -الخطيب, )د

  0حرف الكاف 
 ىػ(, تحقيؽ: عمي أكبر الغفارم, المطبعة   329, محمد حسيف يعقكب الكميني) تالكافي

 0ىػ  1365طيراف , الطبعة  الرابعة,  –حيدرم, دار الكتب اإلسبلمية 
 عبد 0ىػ( المحقؽ: د180, أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر, الممقب بسيبكيو)تالكتاب

 0ـ 1988 -ىػ  1408طبعة الثالثة , القاىرة , ال -السبلـ محمد ىاركف, مكتبة الخانجي
 محمد ابك الفضؿ  0ىػ (,  تحقيؽ: د 328) , محمد بف القاسـ االنبارمكتاب األضداد

  0ـ  1987بيركت,  –إبراىيـ, المكتبة  العصرية,  صيدا
  ،حنا حداد, دار 0تحقيؽ: د ,ق( 226محمد بف المستنير قطرب) تكتاب األضداد

  0ـ 1984-ىػ 1405العمكـ الطبعة األكلى, 
 أبك ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد كتاب الصناعتين الكتابة والشعر ,

دار الفكر ىػ(, تحقيؽ, عمي محمد البجاكم, كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ, 395العسكرم )ت 
   0 (ت-)د العربي, الطبعة الثانية,

 الجوزي ابن جمال الدٌن عبد الرحمن بن علً  الصحيحين ، حديث من المشكل كشف

, األكلى الطبعة الرياض,–لمنشر الكطف دار البكاب, حسيف عمي الدكتكر :تحقيؽ(هـ597)ت
 0 ـ 1997 -ىػ1418

 ،ألبي البقاء أيكب بف مكسى  الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية
ىػ(, تحقيؽ: عدناف دركيش, كمحمد المصرم, مؤسسة دار 1094)تالحسيني الكفكمي

 ـ.1998بيركت  –الرسالة
  0حرف الالم    
 ىػ(, دار صادر711محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم, ), لسان العرب– 

  0ت(-بيركت, الطبعة األكلى)د 
 محمد الخطابي, المركز الثقافي  0, دلسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب

   0ـ 1991العربي, الطبعة األكلى, 
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 0ـ 1973لمكتاب, تماـ حساف, الييأة المصرية العامة  0دلمغة العربية معناىا ومبناىا،ا  
 ق(, تحقيؽ: فائز فارس, دار  293الفتح عثماف بف جني)ت  اّلممع في العربية، البي

  0 1972الككيت,  -الكتب الثقافية 
 دكتكر عبده الراجحي, دار المعارؼ الجامعية , اللهجات العربية في القراءات القرآنية ,

 0ـ 1996
  0حرف الميم 
 ،0ـ 2008دمشؽ, الطبعة الثالثة,  –دكر, دار الفكرأحمد محمد ق0د مبادئ المسانيات 
 ،نصرا بف محمد ابف األثير ضياء الديف  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 0ت( -مصر,)د –دار النيضة  بدكم طبانو, 0كد ,أحمد الحكفي0د ق(تحقيؽ:637المكصمي)
 ،محمد فؤاد, 0ق( تعميؽ: د210ابك عبيدة معمر بف المثنى التميمي)ت مجاز القرآن

 0ت(  -)ددار النيضة القاىرة,  -مكتبة الخانجي
 ،(, الناشر: مرتضكم, المطبعة چاپخانوء  1085فخر الديف الطريحي)ت مجمع البحرين

  0ىػ  1362طراكت , الطبعة الثانية, 
 بن جني ابو الفتح عثمانالاح عنيا، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليض 

 عبد الفتاح اسماعيؿ, الطبعة الثانية, 0عمي النجدم ناصؼ, د0ىػ(, تحقيؽ: د 293)ت
 ،ىػ( ػتحقيؽ: عمي أكبر 1091الفيض الكاشاني )ت المحجة البيضاء في تيذيب األحياء

بو جامعة مدرسيف الحكزه  الغفارم, الطبعة الثانية, الناشر: دفتر انتشارات إسبلمى كابستو
 0قـ –العممية 

 ،ىػ( تحقيؽ: محمد حسف اؿ ياسيف, عالـ  385اسماعيؿ بف عباد) ت المحيط في المغة
 0ـ 1994-ىػ 1414الطبعة األكلى,  الكتب, 

 لبناف ,  –حمد خميؿ , دار النيضة , بيركت أ 0, دالبالغة العربيةدراسة لى إمدخل ال
  0ـ  1968

 غانـ قدكرم الحمد, دار عمار, الطبعة 0د ،أصوات العربيةلمدخل إلى عمم ا
   0ـ 2004األكلى,

 فالح بف 0, فكلفجانج ىاينو مف, ديتر فييفيجر, ترجمة دمدخل إلى عمم المغة النصي
  0ت(-ط(,)د-جامعة الممؾ سعكد, )د –شبيب العجمي,النشر العممي كالمطابع 
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 تحقيؽ عبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي,جبلؿ الديف  ،المزىر في عموم المغة وأنواعيا 
 0ـ  1998الطبعة األكلى, بيركت ,  -دار الكتب العممية , فؤاد عمي منصكر :
 ،ق( تحقيؽ: حسف بف  1405عمي النمازم الشاىركدم ) ت مستدرك سفينة البحار

 0ـ1419عمي النمازم , مؤسسة النشر اإلسبلمي التابعة لجماعة المدرسيف بقـ, 
 ـ(, تحقيؽ: مؤسسة آؿ  1320, ميرزا حسيف النكرم الطبرسي ) تائلمستدرك الوس

 0ـ  1988 -ق 1408( إلحياء التراث, الطبعة  الثانية, مييـ السبلـ البيت )ع
 0ت( -ط(, )د-لبناف,)د -ق(,دار صادر, بيركت241أحمد بف حنبؿ )ت ,مسند أحمد 
 ق(,  520الطبرسي )ت, أحمد بف عمي بف أبي طالب مشكاة األنوار في غرر األخبار

 0ىػ 1418تحقيؽ : ميدم ىكشمند, الطبعة األكلى, دار الحديث, 
 ق(, تحقيؽ: أسعد الطيب, مطبعة 565, عمي بف زيد البييقي)تمعارج نيج البالغة

   0ش 1380-ؽ1422قـ المقدسة, الطبعة األكلى,  –مكتب اإلعبلـ اإلسبلمي
 ،أردف, الطبعة  –ي, دار عمار, عماف فاضؿ صالح السامرائ0د معاني األبنية في المغة

       0ـ 2007 -ق 1428الثانية, 
 ،0ـ2000عماف, الطبعة األكلى,-فاضؿ صالح السامرائي, دار الفكر0د معاني النحو  
 محمد خميؼ خضر, دار  0د ،المعايير البالغية في الخطاب النقدي العربي القديم

 0ـ  2012عماف,  الطبعة األكلى, -غيداء لمنشر
 ،ىػ (, دار  626شياب الديف ياقكت بف عبد ا الحمكم الركمي) ت معجم البمدان

  0ـ 1979 - 1399لبناف,  –إحياء التراث العربي, بيركت 
 جكزيؼ مالؾ, المؤسسة 0سعدم الضناكم, كأ 0, إعداد: دمعجم المترادفات واالضداد

  0ـ  2013لبناف , الطبعة االكلى,  –الحديثة لمكتاب, طرابمس
 الطبعة  أحمد مطمكب, مكتبة لبناف الناشركف, 0د عجم المصطمحات البالغية وتطورىا،م

   0ـ 2000الثانية , 
  ُل المعجم  لبناف, -بيركت العممية, الكتب دار بطرس, انطكنبكس0د ,األضداد في المفصّْ

 0 ـ 2003- ـ1424 األكلى, الطبعة
 كاظـ المحمدم, )د محمد الدشتي, المؤلفاف : ،المعجم المفيرس أللفاظ نيج البالغة- 

 0 ت( -ط(ك)د
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 ،محمد  0حامد عبد القادر, ػد0أحمد الزيات, د0إبراىيـ مصطفى, د 0د المعجم الوسيط
  0النجار, تحقيؽ / مجمع المغة العربية 

 ،جماؿ الديف ا بف يكسؼ أبف ىشاـ االنصارم  مغني المبيب عن كتب األعاريب
أميؿ بديع يعقكب, دار الكتب 0ىػ (  قدمو ككضع حكاشيو كفيارسو, حسف حمد, كد761)ت

   0ـ 1998لبناف, الطبعة األكلى -العممية, بيركت 
 العراؽ, الطبعة  –قيس حمزة الخفاجي, دار النشر األرقـ, بابؿ الرواد، المفارقة في شعر

  0ـ2007األكلى, 
 ،الطبعة دار الفكر العربيمحمد العبد, 0د المفارقة القرآنية دراسة في بنية الداللة ,

    0ـ1994 -ق  1415, األكلى
 نعماف  0, دالمفارقة المغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي القديم دراسة تطبيقية

   0ـ 2014ف, الطبعة األكلى, عبد السميع متكلى, دار العمـ كاإليما
 ،قي النقكم القائني, الطبعة األكلى,  محمد ت مفتاح السعادة في شرح نيج البالغة

  0ؽ 1426ش, 1384مطبعة زنبؽ, طيراف, 
  ،ىػ( تعميؽ: نعيـ زرزكر,626يكسؼ بف أبي بكر بف محمد الس كاكي )ت مفتاح العموم 

 0ـ 1987ـ, كالطبعة الثانية ,1983األكلى,لبناف, الطبعة  –دار الكتب العممية, بيركت
 الحسيف بف محمد بف المفضؿ الراغب األصفياني, لفاظ القرآنأفي غريب مفردات ال ,

 ت (-ق( ,دار النشر / دار القمـ ػ دمشؽ )د 502)ت
 ىػ(538محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار ا ) ،لمفصل في صنعة اإلعرابا 
  0ـ 1993الطبعة  األكلى , , بيركت –مكتبة اليبلؿ ,  ؽ: د عمي بك ممحـيحقت
 ،فراس تركي  0د مفيوم الترادف وقيمتو الداللية بين لغة القرآن الكريم ونيج البالغة

 0ـ 2015ػ1436دار الكفيؿ ,الطبعة األكلى, عبد العزيز, مؤسسة عمكـ نيج الببلغة ,
 ،تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف, أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا  مقاييس المغة,

 . ـ1979 -ىػ 1399دار الفكر, الطبعة: 
 ىػ (, تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ عضيمة,  285, محمد بف يزيد المبرد) تالمقتضب

 0ـ 1994ق , 1415مصر,  –لجنة إحياء اإلسبلمي 
 0ـ 1992,  د. حممي خميؿ, دار المعرفة الجامعية, مقدمة لدراسة فقو المغة 
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 أحمد عبد  0ىػ (, تحقيؽ: د 669عمي بف مؤمف المعركؼ بابف العصفكر) ت، المقرب
  0ـ  1972-ىػ 1362الستار الجكارم, كعبد ا الجبكرم, الطبعة األكلى, 

 باقر شريؼ القريشي, مطبع الستارة, الطبعة مقومات الحياة االجتماعية في اإلسالم ,
 ق.  1429األكلى, 

  ( مالمح عبقرية اإلمام،)  د ميدم حبكبو, تقديـ: ىاشـ محمد الباججي, العراؽ– 
  0ـ 2012ط(,  النجؼ األشرؼ, قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية, العتبة العمكية, )د.

 0ـ1990القاىرة,  –تماـ حساف , مكتبة األنجمك المصرية  0, دمناىج البحث في المغة  
 ( من بالغة اإلمام عمي في نيج البالغة  دراسة وشرح )ألىم صور البالغية  ,

 0ـ  2006ىػ , 1427عادؿ حسف األسدم , مطبعة الرسكؿ , الطبعة األكلى, 
 0 ـ 2006-ىػ  1427عارؼ لممطبكعات , تمحمد رضا المظفر, دار ال0, د المنطق 
 تحقيؽ  ىػ(,1324حبيب ا الياشمي الخكئي )قنياج البراعة في شرح نيج البالغة، م

  , مطبعة اإلسبلمية  بطيراف,  الطبعة الرابعة,)د.ت(. : إبراىيـ الميانجي
 قطب الديف سعيد بف ىبة ا الراكندم) منياج البراعة في شرح نيج البالغة ,
 0ىػ  1406قـ,   -ق( تحقيؽ: عبد المطيؼ الككىكمرم, مطبعة الخياـ 573ت
 ،ىاشـ طو شبلش, مطابع 0صبلح ميدم الفرطكسي, د 0د الميذب في التَّصريف
  0ـ  2011-ىػ  1420يركت الحديثة, الطبعة األكلى ,ب
 (موسوعة التربية الجيادية وأىدافيا عند اإلمام عمي،)  :تقديـ: جكرج جرداؽ, تأليؼ
  0ـ 2012 -ق1433محمد جكاد مالؾ, الدار العربية لممكسكعات, الطبعة األكلى,0د
  األعممي ؤسسة ـ(, م1402, محمد حسيف الطباطبائي )تنآالميزان في تفسير القر

   0(  ط-, )د ـ1997لبناف ,  –لمنشر, بيركت 

 0حرف النون  

 مارة المختار الثقفي دراسة لغوية أسموبية النثر ىاشـ جبار 0,دالفني في ثورة التوابين وا 
 0ـ  2016-ىػ1437العتبة الحسينية المقدسة, , الطبعة األكلى, الزرفي,

  ،ىػ(, مطبكعات المجمع العممي العراقي 1988أحمد عبد الستار الجكارم) تنحو الفعل
   0ـ 1974-1394ط (, –بغداد, ) د  –
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  ،أحمد عبد الستار الجكارم , مكتبة المغة العربية , مطبكعات المجمع نحو القرآن
   0ـ 1974-1394ط (, –بغداد ) د  –العممي العراقي 

  د. أحمد عفيفي, مكتبة زىراء الشرؽينحو النص اتجاه جديد في الدرس النحو ,- 
  0ـ  2001القاىرة , الطبعة األكلى,

 عمر ابك خرمة, عالـ  الكتب الحديث,  0د وبناء أخرى،000نحو النص نقد النظرية
 ـ 2004-ىػ  1425, الطبعة األكلى األردف–أربد 
  المطيؼ محمد حماسة عبد 0, دالداللي –النحو والداللة مدخل لدراسة المعنى النحوي

 ـ  2000-ىػ  1420الطبعة األكلى ,القاىرة ,  -,دار الشركؽ
 ،عادؿ عبد الرحمف البدرم, مؤسسة المعارؼ  نزىة النظر في غريب النيج واألثر

   0ىػ 1421ايراف, الطبعة األكلى,  -قـ  -اإلسبلمية 
 لثقافي األزىر الزناد, المركز ا 0د ،بحثٌ  في ما يكون فيو الممفوظ نصاً  نسيج النَّص

   0ـ1993بيركت, الطبعة األكلى,  -يالعرب
  ُتماـ حساف, عالـ 0, تأليؼ: ركبرت دم بكجراند, ترجمة : دالنَّصُّ والخطاُب واإلجراء

    0ـ  1998القاىرة , الطبعة األكلى,  -الكتب
 د نظريات االستعارة في البالغة الغربية من أرسطو إلى ال يكوف ومارك جونسون ,
    0ـ 2015-ق1436حكيدؽ , دار كنكز المعرفة, الطبعة األكلى, عبد العزيز ل0
 ناصر مكاـر الشيرازم, بمساعدة  نفحات الوالية شرح عصري جامع لنيج البالغة ,

 ـ 1426قـ ,  -اـ عمي بف ابي طالبمجمكعة مف الفضبلء, الناشر مدرسة اإلم
 بيركت,  –, دار العمـ لممبلييف ، روز غريبالنقد الجمالي وأثره في النقد العربي

 0ـ  1952الطبعة األكلى 
 ،محمد عبد المنعـ 0ىػ(, تحقيؽ : د 327فرج قدامة بف جعفر) ت ألبي نقد الشعر

   0ت( -ط (,)د-لبناف, )د -الخفاجي, دار الكتب العممية, بيركت
 ،ىػ( مف خطب ككصايا ككتب 359كىك ما جمعو السيد الشريؼ الرضي)ت نيج البالغة

, شرحو محمد عبده, اعتمدت دار األندلس في ()ككبلـ أمير المؤمنيف عمي بف ابي طالب
بشرح   ,النجؼ األشرؼ عمى لجنة مف رجاؿ الفكر كاألدب في لبناف كالنجؼ األشرؼ

 0ـ 2010 -ق1431طبعة األكلى,ألحاديث آؿ البيت, ال كفقان  ,الن ٍصكص كالمصادر
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 النجؼ  -, الشيخ المحمكدم, مطبعة النعمافنيج السعادة في مستدرك نيج البالغة
  0ـ  1968 -ىػ  1387بيركت,  –األشرؼ ,مؤسسة التضامف الفكرم 

  0حرف الياء  
 ،) محمد بف الحسف الحر العاممي)  ىداية األمة إلى أحكام األئمة )عمييم السالم
ؤسسة الطبع كالنشر التابعة لآلستانة الرضكية المقدسة, مجمع البحكث ىػ( , م1104ت

  0ـ 1414إيراف, الطبعة األكلى, –اإلسبلمية ,مشيد 
  0حرف الواو 
 ،تحقيؽ: ضياء الديف محمد محسف بف مرتضى المشيكر بمقب الفيض الكاشاني الوافي ,

  0ىػ 1406الحسيني األصفياني, طباعة أفست نشاط أصفياف, الطبعة األكلى , 
 العسكرم  ىبلؿ الحسف بف عبد ا بف سيؿ بف سعيد البي, الوجوه والنظائر

 ـ  2007-ق 1428ق(, تحقيؽ: محمد عثماف, مكتبة الثقافة الدينية,الطبعة األكلى, 395)ت

  0طاريح ألاالرسائل و     
 (،د األثر الدَّاللي لمقرآن الكريم في نيج البالغة ,)ىادم حميد شندكخ  0أطركحة دكتكراه

 0ـ  2008-ىػ  1429كمية اآلداب , /ػػػػ جامعة البصرة 
 ىػ(,  460, محمد بف الحسف الطكسي)تالبحث الدَّاللي في التبيان في تفسير القرآن

ىػ 1424كمية التربية لمبنات, /الزبيدم, جامعة بغدادياسر ابتياؿ كاصد 0)أطركحة دكتكراه(, د
 0ـ2004-
 ،)ميثاؽ عمي  0د الحكم والمواعظ في نيج البالغة دراسة في التركيب)أطروحة دكتوراه

 ـ  2016كمية اآلداب , –عبد الزىرة ,جامعة الككفة 
 الجميكرية اليمنية /  ،, )رسالة ماجستير(المشتقات في القرآن الكريم العدول في صيغ

 ـ 2007جامعة تعز /كمية اآلداب , 

 : الدوريات     

   د (بحث)(أثر التنغيم في توجيو األغراض البالغية لعمم المعاني)االستفيام أنموذًجا.  
,السنة 6(, المجمد4-3العدداف ) اآلداب كعمكـ التربكية,كمية مجمة القادسية في  ,مطر مزاحـ
  0ـ 2007
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    تحسيف فاضؿ 0د )بحث( ,الحكم والمواعظ في نيج البالغة دراسة دالليةفي التكرار
مجمة المغة العربية كآدابيا تصدر عف ,ميثاؽ عمي عبد الزىرة السممي, جامعة الككفة 0عباس, د

  0كمية اآلداب مجمة آداب -جامعة الككفة (, 26)كمية اآلداب ,العدد 
   سيؿ ليمى , جامعة 0,)بحث(, د لسياقالتَّنغيم وأثره في اختالف المعنى وداللة ا

اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية, جامعة محمد خضير, بسكرة الجزائر جكاف, العدد 
 0ـ  2010 ,السابع
    مم في فكر اإلمام عمي)ا بحث(, عمي يكسؼ نكر الديف, مجمة أفاؽ ،) (لحرب والسَّ

الحضارة اإلسبلمية, معيد العمكـ اإلنسانية كالدراسات الثقافية , العدد العاشر, السنة الخامسة , 
  0ـ2002

      طالب أبي بن عمي لْلمام والمالية االقتصادية السياسة()، (بحث )صياح, رحيـ0د 
 الثاني الجزء (43العدد) كاإلنسانية, التربكية لمعمكـ األساسية التربية كمية/ بابؿ جامعة
  0 ـ 2019لسنة
     )عباس كاشؼ الغطاء ,العراؽ 0د  0السياسة العموية السميمة دراسة تحميمية ،)بحث–

 0ـ  2015,  شرؼألالنجؼ ا
  بحث(عمي عندليب,  ,صراع المفارقة بين الّسخرية والمناقضة دراسة لغوية وداللية(
 ىػ  1398ىػ.ؽ/ 1440(20)العدد,كمية المغات األجنبية بجامعة إصفياف, حيدر فرع شيرازمك 
       (فقو السمم عند اإلمام عمي بن ابي طالب)،  ,) ناصر ىادم الحمك, 0د)بحث

ىػ , كانكف األكؿ 1435مجمة العميد فصمية محكمة, السنة الثالثة, المجمد الثالث, صفر 
 ـ  2014

  الحسيف عبد غني زينة. د ،(أنموذجاً  االستعارة) العربي البالغي التراث في قراءة 
    0ـ 2012( , السنة 8األساسية, العدد) التربية كمية/ بابؿ الخفاجي, جامعة

   كسمية 0دمنصكر زرككب, 0, د, )بحث ( مقاربة أسموبية لنونية ابن زيدون
  0ق 1433, 14د صفياف, السنة الثامنة , العدأحسنعمياف, مجمة المغة العربية كآدابيا جامعة 

 ،) د حاكـ حبيب عزر  0أالوفاء بالعيد ُأس من أسس بناء الدولة والمجتمع، )بحث
العتبة الحسينية المقدسة, الطبعة  الكريطي, إصدارات المؤسسة عمكـ نيج الببلغة,

 0ـ2018-1439األكلى,
  0المصادر األجنبية 

0 Halliday .M .A. K  and Rouquaya Hassan, Cohesion in English. 
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    Abstract 

  Nahjul-Balagha still attract a great deal of the researchers interest, it is 

the speaking Qur`an, it completes the role of the holy Qur’an in diffusing 

the contents and topics of Islam including organizing the Muslims affairs 

and establishing peace in all life aspects. The current research combines 

the semantic and stylistic studies to show the significance of peace, by 

following a stylistic method to analyze and interpret peace method to 

show its following a stylistic method to analyze and interpret peace 

method to The Denotation of Peace. 

       The study includes four chapter preceded by a preface and followed 

by a conclusion. 

        The preface clarifies the concepts of semantic and Peace The, it is 

entitled( A reading of the concepts: semantic, and Peace significance. 

  The first chapter title is(the phonetic elements within Peace significance 

, it includes three topics referring to the aesthetic aspect of repeating the 

sound, word and sentence, their importance in showing peace 

significance, the importance of substitution, intonation significance, stress 

and others. 

       (  The structural elements within Peace significance).) is the title of 

the second chapter which includes three topics studying different 

grammatical issues that indicate peace significance. 

         In the third chapter(The textual elements within the Peace 

significance) the researcher tackles the aesthetic of connecting by 

reference, conjunction and omitting and their semantic effect on 

clarifying peace significance.  
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       (The semantic elements within Peace significance) had been studied 

in the fourth chapter which includes two topics to exhibit the aesthetic 

elements within the semantic relations such as: paradox, contrasting, 

simile, metaphor, metonymy and others. 

         The researcher concludes a number of important results that could 

be summarized as following:- 

1- For the phonetic element, it shows  the author creativity in dealing 

with these meaning especially in the different types of repetition, one 

of the rhythm aspect in the text, the functional and informative 

elements in deepening peace significances, indicating the 

psychological condition effect on the phonetic level as well as the 

linguistic ab=  ility of the voiced and voiceless to convey the idea. 

2-For the structural element within element within peace significance, 

the research indicates the accuracy of using the linguistic styles of the 

composition and predicate sentences to convey the idea clearly. 

3-For the textual element, the grammatical cohesion occupies the first 

rank in the modern studies; reference plays the most important role in 

showing peace significances via the varied pronouns, demonstratives, 

relative nouns and others which show the text cohesion and coherence.  

4-For the semantic elements, the author was clever and skillful in 

using the contrast and paradox to obtain the aim by clarifying the 

marginal significances to convey the idea to the receiver in addition to 

the aesthetic aspect added by using different figures if speech.  

      The bibliography includes the references and resources used by the 

researcher.  


