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إن اآلراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها 
وال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة




ا  نَِّة ُزَمًرا َحتَّى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت َأْبَواُبَ ْم إَِل اْلَ ُ َقْوا َربَّ ﴿َوِسيَق الَِّذيَن اتَّ
ْمُد هللِ  احْلَ َوَقاُلوا    َخالِِديَن  َفاْدُخُلوَها  َعَلْيُكْم طِْبُتْم  َسَلٌم  َخَزَنُتَها  ْم  َلُ َوَقاَل 
َأْجُر  َفنِْعَم  َنَشاُء  َحْيُث  نَِّة  اْلَ ِمَن  ُأ  َنَتَبوَّ اأْلَْرَض  َوَأْوَرَثنَا  َوْعَدُه  َصَدَقنَا  الَِّذي 

اْلَعاِملنَِي﴾)1).

صدق اهلل العيل العظيم

)1) الزمر/ 73 - 74.





الإهداء

محن ومنارة اإلنساِن هذه بضاعتي إليك،  موالي يا أمري املؤمنني يا خليفة الرَّ
فهاّل قبْلَت؟

حنَي  حلمي  ملّبيًا  قلُبُه  واتسَع  احلاملَة،  اآلماَل  يب  َعرَبَ  الذي  العنِي  نور  وإىل 
فاَء يف نفيس... ضاَقْت يب السبُل، فذللَّ الصعاَب من أجيل ليغرَس الصَّ

إىل احلامل أن يراين ُأستاذة يف جامعتي خمططًا مكتبتي حمنيًا الظهر تاركًا أمراضُه 
وآالمه وراَء ظهرِه مشجعًا إياي يف إكامِل رسالتي...

إىل الذي وهبني حياًة طّيبًة ألعيش وعلََّمني أْن أسرَي بطريِق احلقِّ وال أخاُف 
يف احلقِّ لومة الئم وعّلمني أن إنسانيتي طريق خلودها طلب العلم...

معه؛  للجلوِس  وُح  الرَّ واشتاقِت  لرؤيتِه  العني  حنّت  ذكرُتُه  كّلام  الذي  إىل 
َزالت  فام  كبرية،  عليِه  وحيثُّني  صغريَة،  ُيلقنني  الشعِر  من  حيفُظ  ما  أمجَل  ألسمَع 

ُأذناي تسمُع صدى صوته عىل لساِن أيب الطيب املتنبي: 
ــوِم)1) ــُجـ ــنُـّ الـ ُدوَن  بِـــام  َتـــْقـــنَـــْع  َفـــال  َمـــــــروٍم    ٍف  َشَ يف  غـــامـــْرَت  إذا 
ا، َفَرحَل ومل يوّدعني وترَك يف النَّفِس  إىل الذي فاَضْت روُحه الطَّاهرة إىل ربِّ

حرسة ويف القلِب لوعة...
إىل الَّذي كاَن سببًا يف وجوِد هذي الّرسالة وأشهُد أنَّ كلَّ ورقٍة يف رسالتي 

هي سبب وجودَك يف حيايت يا أيب.
وإىل َمْن محلتني تسعَة أشهر وفارقْتني منذ نعومِة أظفاري أمــي -رمحها اهلل-.
اآلن  هو  خرج  ما  عىل  العمل  هذا  ليخرج  معي  الصعاب  حتّملوا  من  وإىل 

إخويت وأخوايت.
أهديكم جهدي املتواضع هذا

)1) شح ديوان املتنبي )للعكربي(: 4/ 119.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة

احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم، من عموم نعم 
ابتدأها وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن واالها، والصالة والسالم عىل خري 

اخللق أمجعني حممد وآله الطاهرين.

أما بعد:

حيث  من  للعلوم  منهاًل  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  كالم  يزل  فلم 
التأسيس والتبيني ومل يتقرص األمر عىل علوم اللغة العربية أو العلوم اإلنسانية، 
املعطيات  تعددت  احلياة وإن  منظومة  التي تسري با  العلوم  بل وغريها من 
الفكرية، إال أن التأصيل مثلام جيري يف القرآن الكريم الذي ما فرط اهلل فيه 
ٍء﴾)1)، كذا نجد  ْطنَا يِف اْلِكَتاِب ِمْن َشْ من شء كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿َما َفرَّ
ٍء أْحَصْينَاُه يِف إَِماٍم ُمبنٍِي﴾)2)، غاية ما يف  جيري جمراه يف قوله تعاىل: ﴿َوُكلَّ َشْ
األمر أن أهل االختصاصات يف العلوم كافة حينام يوفقون للنظر يف نصوص 
الثقلني جيدون ما ختصصوا فيه حارضًا وشاهدًا فيهام، أي يف القرآن الكريم 
الشوق  أخذهم  وقد  فيسارعون  السالم(  )عليهم  النبوية  العرتة  وحديث 
إلرشاد العقول إىل تلك السنن والقوانني والقواعد واملفاهيم والدالالت يف 

القرآن الكريم والعرتة النبوية.

)1)  األنعام: 38.
)2)  يس: 12.



الدراسات  تلك  تتناول  أن  البالغة  هنج  علوم  مؤسسة  ارتأت  هنا  من 
اجلامعية املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب 
طالب )عليه السالم( وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة بـ)سلسلة 
الرسائل اجلامعية( التي يتم عربها طباعة هذه الرسائل وإصدارها ونرشها 
يف داخل العراق وخارجه، بغية إيصال هذه العلوم األكاديمية اىل الباحثني 
والدارسني وإعانتهم عىل تبني هذا العطاء الفكري واالنتهال من علوم أمري 
والسري عىل هديه وتقديم رؤى علمية جديدة  السالم(  )عليه  املؤمنني عيل 

تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

وما هذه الدراسة اجلامعية التي بني أيدينا لنيل شهادة املاجستري  يف اللغة 
العربية وآدابا املوسومة بـ )أثر السياق يف توجيه املعنى أللفاظ الطبيعة يف هنج 
للغوص يف  التي وفقت صاحبتها  الدراسات  تلك  إال واحدة من  البالغة( 
بحر علم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( فقد أذن هلا بالدخول 
العلوية يف  النصوص  تلك  أثر  بيان  بغية  منها  والتزود  النبوة  إىل مدينة علم 
اإلثراء املعريف والتأصيل العلمي يف توظيف السياق للكشف عن املعاين التي 
تتضمنها ألفاظ الطبيعة التي جاءت يف هنج البالغة مقسمة البحث عىل وفق 

أنواع األلفاظ وما دلت عليه من حيوانات ونباتات عىل اختالف انواعها.

فجزى اهلل الباحثة خري اجلزاء فقد بذلت جهدها وعىل اهلل أجرها.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البلغة
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املقّدمة


ٍة  َرِويَّ َغرْيِ  ِمْن  واخْلَالِِق  ُرْؤَيٍة  َغرْيِ  ِمْن  )امْلَْعُروِف  العاملني  ربِّ  هلل  احلمُد 
ِذي مَلْ َيَزْل َقاِئاًم َداِئاًم إِْذ ال َساَمٌء َذاُت َأْبَراٍج وال ُحُجٌب َذاُت إِْرَتاٍج وال َلْيٌل  الَّ
َداٍج وال َبْحٌر َساٍج وال َجَبٌل ُذو فَِجاٍج وال َفجٌّ ُذو اْعِوَجاٍج وال َأْرٌض َذاُت 
املصطفى األمنِي وآل  الم عىل  الُة والسَّ اْعتاَِمٍد()1)، والصَّ ُذو  َخْلٌق  ِمَهاٍد وال 

بيته الطَّيبني الطًّاهرين.

وبعد: 

العريب  اث  الرتُّ سّيام  وال  القديِم،  اِث  الرتُّ عىل  وء  الضَّ تسليِط  من  بدَّ  ال 
بتصانيفِه املختلفِة بعد أن َشِهَدت العقلية اللغوية العربية متييزًا يف التصنيف 
بالبنان  لُه  ُيشاُر  مؤلفًا من عقٍل عريبٍّ  املصدُر  كاَن  ما  إذا  فكيَف  والتبويب، 
يف كلِّ حمفل؟! فاحلديُث ال ينتهي عن هنِج البالغِة، بوصفِه كتابًا حيمُل بنَي 
طياتِه )خطبًا، وحكاًم، ومواعَظ، وأمثاالً، وغريها(، ومل يكْن خافيًا عىل أحٍد 
إذ  والدالليِة،  والبالغيِة  النحويِة  الدراساِت  ظهوِر  منُذ  البالغِة  هنِج  أمهيُة 
راساِت عليِه؛ إلدراِك معانيِه وفهِم نصوصه  اهتَم الباحثون بتطبيِق هذِه الدِّ

)1) هنج البالغة: اخلطبة )90)/ 122 - 123.



ياِق يف َتوِجيِه املعنَى ألَلَفاِظ الطَّبِيعِة يف َنِج البالَغِة12 أَثُر السِّ

وبياهنا؛ لقيمتِه الفنيِة والبالغيِة، وكونه جزءًا من تراثنا العريب.

وال ُأخفي ما داَخلني من معرفٍة هلذا الكتاب، وقد ملكني يف قراءته منذ 
الصغر، حفْظُت أجزاًء من خطبِه وبعَض حكمِه ومواعظِه ليَس هذا فحسب؛ 
بْل حاوْلُت جاهدًة معرفَة معاين بعِض الكلامِت التي رأيُتها غريبًة إذ مل يعهدها 
معجمي الشخيص بعُد، وإن قرأُت الشعر اجلاهيل املتمثل بـ)املعلقات( ألن 

امتداد سياقها الثقايف والتارخيي خمتلف.

بأنظارنا  )ونجول  البالغِة:  نجيب حممود عن هنِج  الدكتور زكي  يقوُل 
الريض  الرشيف  اختارها  اّلتي  عيّل،  اإلمام  أقوال  من  املختارات  هذه  يف 
»970م - 1016« »ت406هـ« وأطلق عليها »هنج البالغة«، لنقف ذاهلني 
أمام روعة العبارة وعمق املعنى؛ فإذا حاولنا أن نصنف هذه األقوال حتت 
موضوعات  حول  األغلب-  -يف  تدور  وجدناها  جتمعها،  عاّمة  رءوس)1) 
حماوالت  إليها  ترتد  اّلتي  الرئيسة  املوضوعات  نفسها  هي  ثالثة،  رئيسية 
الفالسفة قديمهم وحديثهم عىل السواء، أال وهي: اهلل، والعامل واإلنسان؛ 
واذن فالرجل -وإن مل يتعّمدها- فيلسوف بامدته، وإن خالف الفالسفة يف 
أن هؤالء قد غلب عليهم أن يقيموا لفكرهتم نسقًا عىل صورة مبدأ ونتائجه، 

وأما هو فقد نثر القول نثرًا يف دواعيه وظروفه()2).

وقد استطْعُت النفاَذ إىل بعِض جزيئاِت هذا العامل بدراسِة ألفاظ الطَّبيعة: 
)1) حسب ما جاء يف قرارات جممع اللغة العربية )1978 - 1979( يف القاهرة/ الدورة 
السادسة واألربعني: يف كتابة اهلمزة عىل السطر لتوايل األمثال يف اخلط )األلف والياء( 
 -  114 التواب:  عبد  رمضان  الدكتور  العربية:  اهلمزة  مشكلة  ينظر:  )رءوس(  مثل: 

.115
)2) املعقول والالمعقول يف الرتاث العريب: د. زكي نجيب حممود: 30.
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)احليوان، النبات، األرض، السامء( وما يتصل با، وقد طلبُت من أستاذي 
املرشف إجياَد نوٍع من الدراساِت احلديثِة غري مطروقٍة من قبل بالنسبِة أللفاِظ 
سني  يف  عليها  مطَّلعَة  أكْن  مل  التي  ياقية  السِّ الدراسَة  عيّل  فاقرتَح  الطَّبيعِة؛ 
ٍن  دراستي إاّل بالنَّزِر اليسري منها، فكنُت جالسَة يف رحاِب الكتِب، قارئًة بتمعُّ
ياق؟ وعنارصه؟ وأنواعه؟ ووروده يف كتب الرتاث، أو يف  حوَل ماهية السِّ
ياق( عند  الدراسات الغربية: اهلندية واالوربية وحول ما يعرف بـ)نظرية السِّ
فريث، فجاَءْت هذِه الدراسة لبياِن إحياءات النَّص ومدى تأثرِي ذلك بنظرٍة 

مُه السياق. شموليٍة حول ما يقدِّ

ياقيَة قد نَحت  راساِت السِّ وبعَد الرحلِة الطويلِة يف البحِث وجدُت أّن الدِّ
منحيني وبحسب ما توافر يل من املراجع: 

أخَذ  إذ  واجهتني،  التي  الصعوباِت  أهم  من  ُيعدُّ  الذي  األول:  املنحى 
ياق أكثر من اجلانب التَّطبيقي؛ هذا إن  الدارسون فيه اجلانَب النَّظري من السِّ
ياقية يرى أّنه أمام دراسٍة  راسات السِّ ُه يدلُّ عىل أنَّ الناظر للدِّ دّل عىل شء فإنَّ
ياقي ألي  صوتيٍة أو نحويٍة أو رصفيٍة أو دالليٍة ال سياقية؛ إلنَّ التطبيَق السِّ
نصٍّ من النصوِص خمتلٌف ومتنوٌع يشمُل مجيَع اجلوانِب، وال خيضُع لقاعدٍة 
معينٍة يف دراسِة النَِّص أي بحسِب مقتىض املقام؛ فمثاًل: قوُلنا: ناَل زيٌد درجًة 
الداخلية  اللغة  بياِن  بحسب:  القول  من  املقصود  ياق  السِّ فُيعرُف  عاليًة. 
للنَّص، وزمنيِة الفعِل وداللته، وداللِة الفاعِل يف معرفة زيد من َهَو؟ فزيد 
ربام يكوُن طالبًا وربُّام يكوُن شهيدًا، والنتيجة التي حصل عليها بفعل القول. 
وحاِل  املخاطب؛  بظروِف  اإلحاطُة  يتمُّ  آخر  جانٍب  ومن  جانب،  من  هذا 

املتكلِّم، ومناسبِة القول، والزمان واملكان إىل آخره.
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ياق وإعطاؤها حجاًم  املنحى الثاين: انصباُب الدارسني حوَل نظرية السِّ
عدم  عن  فضاًل  بتحليلها؛  وذلك  للمجهِر  إخضاعها  دون  ينبغي  مما  أكرَب 

البحث فيام إذا كان هلا جذور وتطابق يف العربية أم ال؟

أما منهج البحث، فقد بدأ بتمهيد موجز عن السياق، اتبعته ببابني: 

الفصل  يف  تناولُت  فصلني:  عىل  وقسمُتُه  احلّية،  الطبيعة  األول:  الباب 
واحليوان  املفرتس،  احليوان  مباحَث:  ثالثِة  عىل  مُتُه  قسَّ احليوان:  األول: 
ثالثِة  عىل  مته  قسَّ النبات:  الثاين  والفصل  واحلــرشات؛  والطيور  األليف، 

مباحَث أيضًا: األشجار، والنباتات، واألزهار.

الباب الثاين: الطبيعة غري احلّية، قسمُتُه عىل فصلني: تناولت يف الفصل 
والصخور،  الرتاب،  األول:  مباحَث:  أربعِة  عىل  مُتُه  قسَّ األرض:  األول: 
يتصُل با  السهل والوادي والطريق وما  يتصُل با والثاين:  واحلجارة، وما 
والثالث: اجلبال، والصحراء وما يتصُل با والرابع: البحار وما يتصل با؛ 
السامء والنجوم  مُتُه عىل ثالثِة مباحَث: األول:  السامء: قسَّ الثاين:  والفصل 
وما يتصُل با، والثاين: األمطار واألهوية وما يتصُل با، والثالث: الظلمة 

والنور وما يتصُل با.

اتبعت ذلك بخامتة عرضت فيها النتائج التي توصلت إليها، التي منها 
التحليل السياقي ليكون منهجّا متبعّا يف الدراسات للكتب الرتاثية، واملقصود 
بالطبيعة يف هذا البحث: مظاهر الكون واحلياة واألرض وما عليها من أحياء 

عدا اإلنسان.

من  فالكثري  صدفٍة،  حمَض  يكْن  مل  سالة  الرَّ يف  اإِلنساِن  ذكُر  عدَم  إنَّ 
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ت بدراسِة ألفاِظ الطَّبيعة مل تتناول اإِلنسان، ولعّل من  الرسائل التي اختصَّ
بني األسباب يرجُع اىل ما ذكرُه الدكتور كاصد الزيدي يف كتابِه )الطبيعة يف 
القرآن( قال: )واملقصود بالطبيعة احلية: ما اشتملت عليه من خمتلف احليوان 

والطري، وال يدخل يف ذلك اإلنسان بالطبع()1).

راسِة  الدِّ ضوء  يف  الطَّبيعة  ألفاِظ  بجميِع  حُيَط  مل  إّنه  تقّدَم  ممَّا  ويتضُح 
ال  املعجم  يف  الكلمة  معنى  إنَّ  السبب؟  عن  يسأُل  سائٍل  وُرّب  ياقيِة،  السِّ
يمكن أن ُيفهم إاّل بوضعها يف سياقات متعددة وخمتلفة، وربام احتملت أكثر 
من معنى يف املعجِم إاّل إهّنا يف السياق مل حتتمل سوى معنى واحدًا؛ لذا ُسلَّط 
الضوء عىل األلفاظ التي حتمل أو حتتمل أكثر من معنى أو عىل معنى واحٍد 
ياق هو الذي حيدُد معنى  ال يفهم اختياره للنص إال من السياق. إذ إّن السِّ
ُد سبَب اختيارها من دون سواها بمعرفة املعنى هلا،  الكلمة يف النص كام حيدِّ
وقد أشُت إىل األلفاِظ بعد إحصائها يف مكاِن ورودها يف نصِّ هنِج البالغة، 
عِة واختيار األنسب فاألنسب، وقد اعتمدُت عىل ترتيب  مع مراعاِة عدم السَّ
املنهج السياقي كأحد  ألفبائيًا، واملنهج الذي رسُت عليه هو  األلفاِظ ترتيبًا 
املناهج التي تقوم عىل دراسة املعنى؛ تناولت فيه اجلانبني اللغوي والداليل 
املعجمية،  أصوهلا  إىل  اللفظة  ُتَردُّ  حيث  التحلييل  ثم  ومن  الكلمة،  لسياق 
ويذكُر معناها يف املعاجم العربية القديمة منها واحلديثة، ومن ثمَّ استقراؤها 
يف النص بمعرفة ما جياورها من ألفاظ وحتليلها إن تطلََّب األمر؛ فضاًل عن 
ذكر مناسبِة القوِل والعنوان واملغزى للتوصل إىل املعنى الذي ظهَرْت عليه 
الكلمُة بداللتها احلقيقية أو املجازية، فكان حتليل الكلمة يف إطارها املجازي 

)1) الطبيعة يف القرآن الكريم: كاصد الزيدي: 9.
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ياقي. هو املنهج املتبع ضمن التحليل السِّ

كتاب  معجم  منها:  استعامالً  األكثر  كان  لغوية  معاجم  عىل  اعتمدُت 
العني للخليل ت )175هـ( ومعجم مقاييس اللغة البن فارس ت )395هـ( 

ومعجم لسان العرب البن منظور ت )711هـ(.

احلديد(:  ايب  )ابن  البالغة  هنج  شح  عىل:  اعتمدت  فقد  الرشوح  أّما 
لعز الدين أيب حامد ابن أيب احلديد ت )656هـ(. وُيعدُّ من أطول الرشوح 
القديمة كان لورود احلوادث وذكر احلقب التارخيية فيه فضاًل عن القضايا 
اللغوية والبالغية أداة نافعة لكشف داللة السياق، وشح هنج البالغة: ميثم 
للمنهج  البحراين ت )689هـ( وذلك ألن هنالك مالمح  بن عيل بن ميثم 
السياقي جاءت متساوقًة ومنهجية البحث يف التحليل السياقي؛ فضاًل عن 
املصادر واملراجع األخرى: السياقية والرصفية والنحوية والداللية والبالغية 

واألدبية.

إن أغلب الدراسات التي تناولت هنج البالغة كانت تقوم عىل توضيح 
أساليب اللغة، ودراسة لبعض جوانبه البالغية؛ لذا مل أجد ضمن الدراسات 
داللية  دراسة  البالغة:  هنج  يف  واهليئة  الفلك  )ألفاظ  رسالة  سوى  السابقة 
معجمية( لـ)إيامن الشوبكي( اختذت فيه جانب التوافق والتناقض والرتابطية 
بحث  وهنالك  البحث،  به  جاء  عام  خمتلف  منهج  وهو  الفلك  ألفاظ  بني 
ألستاذي املرشف بعنوان )احلقول الداللية ألسامء احليوان يف هنج البالغة( 
النبات يف  بـ)ألفاظ  املدين املوسوم  افدت منه كثريًا، وبحثم. كريمة نوماس 

هنج البالغة دراسة يف املعجم والداللة(.
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أغلب  ألن  النوعية  واملــراجــع  املصادر  قلة  البحث  مشكالت  ومــن 
هنالك  تكن  ومل  ندَر،  ما  إاّل  تطبيقية  ال  نظرية  كانت  السياقية  الدراسات 
البحث  إىل  اضطرين  مما  عليها  أقف  أن  استطيع  للموضوع  سابقة  دراسات 
يف مضان الكتب املتنوعة: رصفًا ونحوًا وبالغة وأدبًا وداللة العتقادي أّن 
كل هذه الدراسات وغريها تصب يف جانبي السياق اللغوي والسياق غري 
اللغوي )احلال( األمر الذي تطلب مني جهدًا مضاعفًا؛ وذلك لسعة البحث 

مع قّلة الوقت املحدد له.

فام لإلنسان إاّل ما سعى وما التوفيق إاّل من عند اهلل.

الباحثة

* * *
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التمهيد

ال�سيـاق
مفهومه - عنارصه - أنواعه - نشأة الدراسات السياقية وتطورها..

ــــياق لـــغـــًة ال�سِّ
فقد  االحتضار،  أي  )النزع(  عىل  العريب  املعجِم  يف  ياِق  السِّ لفظُة  دّلْت 
َسْوقًا،  )ُسقُته  )ســوق(:  مادِة  يف  )ت175هـــ(  العني  معجم  صاحب  ذكر 
كاب  الرِّ َسرْيُ  واألساقُة:  املوت...  يعني  نزعًا  ينزع  أي  ِسياقًا  يسوُق  ورأيُته 

وج()1). ُ للرسُّ

وعظِم  اخلالِق  قدِم  عىل  وتشتمُل  له  خطبٍة  من   عيل اإلمــاُم  يقوُل 
ُتوَزُنوا،  َأْن  َقْبِل  ِمْن  َأْنُفَسُكْم  ِزُنوا  اهلل،  »ِعَباَد  بالوعِظ:  وخيتُمها  خملوقاتِِه، 
َقْبَل  واْنَقاُدوا  نَاِق،  اْلِ ِضيِق  َقْبَل  ُسوا  وَتنَفَّ اَسُبوا،  ُتَ َأْن  َقْبِل  ِمْن  وَحاِسُبوَها 

َياِق...«)2). ُعنِْف السِّ

القرآن:  ختمه  عنَد  دعائِه  يف   احلسني بن  عيل  جاد  السَّ ويقوُل 

)1) كتاب العني: الفراهيدي: )سوق(: 5/ 190 - 191.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )90)/ 123.
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»وهون بالقرآن عند املوت عىل أنفسنا كرب السياق، وجهد األنني، وترادف 
احلشارج، إذا بلغت النفوس الرتاقي...«)1).

ياق ِسواق فقلبت الواو ياًء، مما ذكره ابن األثري)2) )ت606هـ(:  وأصُل السِّ
ْوق« أي يف النَّزع كأّن روحه  )»س« وفيه دخل سعيد عىل عثامن وهو يف السُّ
ياق أيضا وأصله ِسَواق، فقلبت الواو  ُتساق لَتخرج من بَدنه. ويقال له السِّ
والواو  و)السني  َيُسوق()3)،  َساَق  من  َمْصَدران  ومها  الّسني،  لكرسة  ياء، 

ء. يقال ساقه يُسوقه َسوقا()4). والقاف َأصل واحد، َوُهَو َحْدُو الشَّ

ومن ثم، فقد دّلت عىل )املهر(، فقد قال األزهري )ت370هـ(: )قال 
ْوُق معروف، يقول ُسقناهم َسْوقًا... وساُق فالٍن ِمن امرأته، أي  الليث: السَّ
داق  الصَّ إليها  وساَق  امَلْهر.  والّسياق:  ِسياقًا  َمْهرها  وساَق  َمْهرها،  أعطاها 
داق عند العرب  وامَلهَر ِسياقًا وأساقه وإن كان دراهَم َأو دنانري ألن َأصل الصَّ

اإلبُل وهي التي ُتساق فاستعمل ذلك يف الدرهم والدينار وغريمها…))5).

اإلبل  )تساوقت  األزهري:  قال  )التتابع(،  عىل  السياق  لفظة  دّلت  كام 

.205 - 204 :جادية: اإلمام زين العابدين )1) الصحيفة السَّ
الكريم  عبد  بن  حممد  بن  حممد  الكرم  أيب  بن  حممد  املبارك  السعادات  ابو  األثري:  ابن   (2(
يف  ولد  الدين.  جمد  امللقب  اجلــزري،  األثري  بابن  املعروف  الشيباين،  الواحد  عبد  بن 
الربيعني سنة مخسمئة وأربع وأربعني. من مؤلفاته: )جامع األصول يف أحاديث  أحد 
واألثر( يف  احلديث  )النهاية يف غريب  وكتاب  الستة،  الصحاح  بني  فيه  الرسول( مجع 
مخس جملدات، وكتاب )اإلنصاف يف اجلمع بني الكشف والكشاف( يف تفسري القرآن 

الكريم وغريها...ينظر وفيات األعيان: ابن خلكان: 4/ 141.
)3) النهاية يف غريب احلديث واألثر: ابن األثري: 2/ 424.
)4) معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: )سوق(: 3/ 117.

)5) هتذيب اللغة: األزهري: )ساق(: 9/ 231 - 232.
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ومتساوقة...ابن  متقاودة  فهي  تقاودت  وكذلك  تتابعت،  إذا  تساوقًا، 
السكيت يقال: ولدت فالنة ثالثة بنني عىل ساق واحدة، أي بعضهم عىل أثر 
بعض ليس فيهم جارية وقوله: ﴿إَِل َربَِّك َيْوَمئٍِذ امْلََساُق﴾)1) أي السوق()2).

وقال الزخمرشي )ت538هـ( يف داللة السياق عىل الكالم جمازٌا: )ومن 
السحاب... الريح  املهر. وساقت  إليها  إليه خريًا. وساق  اهلل  املجاز: ساق 
و»إليك  سياق،  أحسن  احلديث  يسوق  وهو  تتابعت.  اإلبــل:  وتساوقت 
يساق احلديث« وهذا الكالم مساقة إىل كذا، وجئتك باحلديث عىل سوقه: 

عىل رسده...()3).

اإلبَل  ساَق  معروف  وق  )السَّ أيضًا:  )ت711هـــ(  منظور  ابن  قال  ثم 
إذا  اإلبُل تساوقًا  اْنساَقت وَتساَوقت  َسْوقًا وِسياقًا... وقد  َيُسوقها  وغرَيها 
أي  َتساَوُق  ما  أْعنُزًا  َيُسوق  زوجها  فجاء  معبد  ُأم  حديث  ويف  تتابعت... 
تتابعه وأسلوبه الذي جيري  امُلتابعة()4)، )وسياق الكالم  تتاَبُع وامُلساَوقة  ما 

عليه()5).

وتتبع  تسبق  عبارات  أو  كلامت  أو  )أصــوات  عن  عبارة  هو  ياق  والسِّ
مفردة أو هي عنرص لغوي يف لفظة أو معنى. وتتأثر أصوات الكالم غالبًا 

باألصوات املجاورة هلا وكذلك البيئة اللغوية املحيطة با.

)1) القيامة: 30.
)2) هتذيب اللغة: )ساق(: 9/ 234.

)3) أساس البالغة: الزخمرشي: 255.
)4) لسان العرب: ابن منظور: )سوق(، 10/ 166.

)5) املعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وآخرون: 1/ 965 - 967.
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عالقة سامت العامل اخلارجي بمعنى اللفظة أو النص ًتعد مفاهيم النص 
أو احلالة للمحور املركزي من فروع علم الداللة مجيعًا لكون مجيع الرموز 

الكتابية والفعلية متثل العامل املحيط باملتحدث()1).

ويف   Contexte الفرنسية  يف  )السياق  الفلسفي  املعجم  يف  وورد 
هذه  وقعت  تقول:  وجمراه،  أسلوبه  الكالم  وسياق   context االنجليزية 
وسياق  النص...  جممل  مع  متفقة  جــاءت  أي  الكالم،  سياق  يف  العبارة 
processus احلوادث جمراها وتسلسلها وارتباط بعضها ببعض، فإذا جاء 
احلادث متفقا مع الظروف املحيطة به كان واقعا يف سياقها، وإذا جاء خمالفا، 
الظواهر  املرض وسياق  تقول: سياق  علة هذا اخلالف  البحث عن  وجب 

النفسية أو االجتامعية()2).

مما تقّدم ذكره يندرج السياق يف اللغة حتت معاٍن عدة منها: النزع للروح 
ساق  عىل  بنني  ثالثة  فالنة  ووالدة  املهر،  وسياق  اجلسد،  من  وخروجها 
واحدة، وسري اإلبل وتتابعها، ومن ثم سياق الكالم وأسلوبه وجمراه، فإّن 
مجيَع ما ورد من معاٍن للسياق أعطى داللة واضحة بأّن السياق يف اللغة قد 
واالنتظام  واالستمرار  والتواصل  التتابع  وهي:  مشرتكة  صفات  عىل  دّل 
يف  الكالم  سياق  يف  اخلاص  مفهومه  عىل  يدل  أن  قبل  السياق  إطار  داخل 

الوقت احلارض.

)1) معجم اللغة واللسانيات: هارمتان وستورك: 107.
)2) املعجم الفلسفي: د. إبراهيم صلبيا: 1/ 681.
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ياق ا�سطالحًا ال�سِّ
بالسياق،  اخلاصة  االصطالحية  التعريفات  استجالء  يريد  الذي  لعّل 
املراد منها وبحسب وروده،  أهّنا تنّوعت وتغريت بحسب الغرض  يالحظ 
فقد جاء السياق عند السجلاميس)1): )ربط القول بغرض مقصود عىل القصد 
األول()2)، أي جعل السياق رابطًا يربط اللفظ )القول( الذي يدّل عىل معنى 

)غرض مقصود( مع القصد األول من القول أو الكالم.

فيه،  ترد  الذي  التشكيل  أو  الرتكيب  الكلمة داخل  بأّنه: )دراسة  وقيل 
وال يظهر معنى الكلمة احلقيقي، أو ال تتحد داللتها إال من خالل السياق 

برضوبه املختلفة()3).

وقيل أيضا بأنه: )تلك األجزاء التي تسبق النص أو تليه مباشة ويتحدد 
حتف  التي  اخلطاب  من  األجــزاء  )تلك  أو  املقصود()4).  املعنى  خالل  من 
ستيفن  عّرفه  وقد  معناها()5)،  عن  الكشف  يف  وتساعد  املقطع  يف  بالكلمة 

أوملان: )النظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم()6).

)1) ابو حممد القاسم بن حممد بن عبد العزيز األنصاري السجلاميس األندليس، ولد ونشأ 
يف سجلامسة، ورحل إىل فاس فأخذ من علامئها ودّرس يف القرويني صنّف كتابه: املنزع 
البديع يف جتنيس أساليب البديع أماله سنة 704هـ... ينظر األعالم: للزركيل: 5/ 181 

ومقدمة التحقيق لكتابه: 46.
)2) املنزع البديع يف جتنيس اساليب البديع: السجلاميس: 118 - 119.

)3) علم الداللة دراسة وتطبيق: د. نور اهلدى لوشن: 95.
)4) معجم املصطلحات االدبية: جمدي وهبة: 288.

 Geoffrey عن:  نقال   ،40 الشهري:  ظافر  بن  اهلادي  عبد  اخلطاب:  اسرتاتيجيات   (5(
.Leech; Principles of prgmatics، Ibid، p47

)6) دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أوملان: 57.
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أجزاء  ربط  وهو  أال  واحد  مرّدها  صور،  عدة  يتخذ  السياق  أن  ويبدو 
الكالم بعضها مع البعض اآلخر للداللة عىل معنى معني داخل الكالم أو 
النص أو اخلطاب التي تشكل مرسح السياق، ومن ثم الكشف عن املعنى 

بحسب ما يوجهه السياق للكلمة داخل النص.

أشمل  للسياق  تعريف  من  األدبية  املعاجم  صاحب  به  جاء  ما  ولعّل 
وأوضح؛ إذ يقول السياق هو: )بيئة الكالم وحميطه وقرائنه(، وهو )بناء كامل 
التي  تلك األجزاء  أو  أجزائه  بأي جزء من  فقرات مرتابطة، يف عالقته  من 
تسبق أو تتلو مباشة فقرة أو كلمة معينة. ودائاًم ما يكون السياق جمموعة من 
املفردة  الكلامت  يلقي ضوءًا ال عىل معاين  الرتابط »بحيث«  الكلامت وثيقة 

فحسب، بل عىل معنى وغاية الفقرة بأكملها.

يبدو  الذي  املعنى  من  العبارة  فيه  توجد  التي  املحيط  يغري  ما  وكثريا 
واضحا يف العبارة ذاهتا أو يوسعه أو يعدله()1).

ولدى استقراء الداللة االصطالحية للسياق، نجد أهّنا تكشف عن كونه 
دراسة  مناهج  من  منهجًا  يعد  فهو  لذا  للكلمة،  املقصود  املعنى  حتديد  أداة 

املعنى.

ويرى الدكتور حازم فارس أبو شارب بأن السياق: )عبارة عن وحدة 
بمقوالت  باالستعانة  حتليلها  يمكن  متكاملة  داللة  ذات  أساسية  لغوّية 
لبيان  الطبيعي  املكان  يشّكل  فالسياق  اللغة،  وراء  ما  ومقوالت  لغوية، 
املعاين الوظيفّية ملكّوناته، إذ تتحّدد الوظائف اللغوية »الصوتية، والرصفية، 

)1) معجم املصطلحات األدبية: إبراهيم فتحي: 201 - 202.
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والنحوية، واإليقاعية« لكّل مكّون لغوي داخله()1).

)اجلملة(،  وفكرة  )السياق(  فكرة  من  املقصود  بني  التفرقة  هنا  وينبغي 
، أما اجلملة فهي مفهوم نحوي. فالسياق مفهوم اجتامعي ونيصِّ

وتتضح أمهية هذه التفرقة فيام يتعلق بقضية الغموض الداليل؛ فاجلملة 
قد يعتورها الغموض عندما تفصل من سياقها الذي ترد فيه، أّما السياق فهو 
املعنى  اللغوي  الوقف  املشاركة يف  يعطي األطراف  الذي  الداليل  )املرجع( 

املقصود)2).

ويتضح مما تقّدم أْن ال فرق بني السياق لغًة واصطالحًا - فقد جاء السياق 
يف االصطالح مكماًل للسياق يف اللغة بوصف السياق نظامًا متكاماًل مكّونًا 
من وحدات بنائية الغاية منه حتديد النسق يف الكالم للكشف عن املعنى يف 

النص.

عنا�سر ال�سياق
ياِق،  السِّ أنواع  وبحسب  اخلطاب  أو  النص  يف  ياِق  السِّ عنارُص  ختتلُف 
ويسميها الدكتور متام حّسان بـ)املساوقات( إذ يقول: )حتليل املعنى يف سياق 
املوقف Context ثمرة من ثامر الدراسات اللغوية احلديثة والنظرة إىل املعنى 
من خالل املوقف تتجه إىل عدد من املساوقات مثل املتكلم والقول والسامع 
أو السامعني والظروف االجتامعية التي تشمل العرف والعالقات االجتامعية 

)1) نظرية السياق عند فريث ومدى تأثرها بنظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين )بحث(: 
د. حازم فارس ابو شارب.

)2) ينظر: علم الداللة عند العرب فخر الدين الرازي نموذجًا: د. حمي الدين حمسب: 166.
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وتشمل الزمان واملكان واملأثورات واالشياء والعرض والنتيجة...()1).

كام ذَكَر هايمس أنَّ العنارَص األساسية التي تشّكُل سياَق اخلطاِب هي: 
والسنن،  واملقام،  والقناة،  واملوضوع،  واملشاركون،  واملخاطب،  )املتكلم، 

وجنس الرسالة، واحلدث، واملقصد()2).

ولدى رومان ياكبسون رؤية خاصة لدى إظهاره للعنارص اخلطابية يف 
التواصل اللفظي بأّن السياق هو العامل املفّعل للرسالة بام يمدها من ظروف 
ومالبسات توضيحية كام سامه املرجع )Le referant - باصطالح غامض 
نسبيا( وقد اشرتط لفظيته)3)، وجعل هلذه املراجع )السياقات( أنامطًا خاصة 
الحق  تاريخ  يف  َساْبري،  استطاع  )وقد  بقوله:  ذلك  عن  ذكر  ما  بحسب  با 
يستخلص  أن  اللغة،  أسس  ملرشوعه  الّتمهيدية  املالحظات  يف   »1930«
األنامط األساسية للمراجع التي تصلح كأساس طبيعي ألقسام اخلطاب: أي 
املوجودات مع تعبريها الّلغوّي أي االسم: واألحداث املعرّب عنها بواسطة 
الفعل: وأخريًا كيفيات الوجود واحلدوث املعرّب عنها يف الّلغة تباعًا بواسطة 

الصفة واحلال()4).

ياق  السِّ يمّثل  ياكبسون  رومان  به  جاَء  ما  أنَّ  الباحثني  أحد  ذكر  وقد 
ياق غري اللفظي وهي:  اللفظي وهنالك عنارص للسِّ

Le cadre spatio - tem� الزمكاين  Site(: أو االطار  )أ- املوقع 

)1) البيان يف روائع القران: د. متام حسان: 1/ 400.
)2) لسانيات النص: حممد خطايب: 297.

)3) ينظر: قضايا الشعرية: رومان ياكبسون: 27.
)4) م.ن: 64.
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prel؛ أي أن يكون اخلطاب مطابقا حليز مكاين وحلظة زمانية.

ب- اهلدف )Le but(: يرى جاكبسون رضورة التمييز بني اهلدف العام 
واهلدف اخلاص لبيان هدف العملية التواصلية.

مع   :)Les participants( التواصلية:  العملية  يف  املشاركون  ت- 
األخذ بعني االعتبار عدد املشاركني ومميزاهتم الشخصية وعالقاهتم املتبادلة 

من حيث درجة معرفتهم وطبيعة عالقاهتم االجتامعية والعاطفية)1).

ويمكن التمثيل للعنارص باملخطط االيت: 

أحدمها  يكمل  ألهنام  اللفظي)2)؛  وغري  اللفظي  ياق  السِّ بني  َفــْرَق  وال 
اآلخر، فيصريان وحدة واحدة يف الكشف عن املعنى أو الداللة، مع مالحظِة 
أن هنالك عوامل خارجية تؤثر يف املتكلم أو يف املتلقي أو يف كليهام: )كاملنشأ، 
التي  الفردية  العوامل  هناك  االجتامعي،  واملركز  والبيئة،  والسن،  واجلنس، 
ترجع إىل القائل وحده، وهي عوامل يرجع معظمها إىل الشخصية أو املزاج، 
كاحلدة أو اهلدوء، والدعابة أو الرزانة، والتواضع أو الغرور... من درجات 
متفاوتة أو متقاربة، هذا كله إىل جانب عامل وجداين مهم آخر وهو موقف 

القائل من خماطبه يف حلظة القول بالذات()3).

)1) ينظر: التواصل اللساين والشعرية: الطاهر بو مزبر: 30 - 31.
)2) من املعروف أّن السياق اللفظي: هو السياق اللغوي )املقايل(، والسياق غري اللفظي: هو 

السياق غري اللغوي )املقامي(.
)3) مدخل اىل علم االسلوب: شكري حممد عياد: 47.
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اأنواع ال�سياق
وبحسِب  العلامِء،  بني  وتنوَعْت  تعدَدْت  قْد  ياِق  السِّ أنواَع  بأّن  يالحُظ 

ياَق ُيْطلُق عىل مفهومني رئيسني:  املراد منها، ولكن؛ يمكُن القول إّن السِّ

األول: السياق املقايل )السياق اللغوي(.

فروع،  قسم  ولكل  اللغوي(  غري  )السياق  املقامي  السياق  والثاين: 
بحسب ما يأيت: 

األول: السياق املقايل )السياق اللغوي(: املقصود به )حصيلة استعامل 
يكسبها  مما  أخرى،  كلامت  مع  تتساوق  عندما  اجلملة،  نظام  داخل  الكلمة 
يقدمه  الــذي  املعنى  بخالف  هو  السياق  يف  فاملعنى  حمــددًا.  خاصًا  معنى 
املعجم، ألن هذا املعنى األخري متعدد وحمتمل، يف حني املعنى الذي يقّدمه 
السياق اللغوي هو معنى معني له حدود واضحة وسامت حمددة غري قابلة 
املعنى واحتامله من جهة  تعدد  التعميم()1)، )ولعل  أو  أو االشرتاك  للتعدد 
وتعينه من جهة أخرى الفارق األسايس بني الكلمة التي يف املعجم واللفظ 
الذي يف السياق()2)، فكلمة )عني(، وهي من املشرتك اللفظي، من معانيها: 
القوم،  وسيد  الباب،  ومنظار  العدو،  وجاسوس  املاء،  ونبع  البرص،  حاسة 
والسياقات هي التي حتدد وتفرق املعنى عن االخر، فعندما نقول بكت العني 
دمعًا كان هلا مدلول العني اجلارحة وتفيض العني يف الشتاء أي املقصود نبع 
املاء ال سواه، وينطبق هذا الكالم عىل اغلب املفردات حني ترد يف السياق، 
لذا  السياق؛  املعجم ختتلف عن طبيعته يف  املعنى يف  اىل طبيعة  ويرجع هذا 

)1) األلسنية: د. نسيم عون: 159.
)2) اللغة العربية مبناها ومعناها: د. متام حسان: 325.
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فالسياق اللغوي يوضح الكثري من العالقات الداللية عندما يستعمل مقياسا 
لبيان الرتادف أو االشرتاك أو العموم أو اخلصوص أو الفروق)1).

ياق اللُّغوي عىل عدة أقسام:  ويقسم السِّ

ياق الصويت. أ- السِّ

ياق الرصيف. ب- السِّ

ياق الرتكيبي. ت- السِّ

ياق الداليل. ث- السِّ

ياق املعجمي. ج- السِّ

ياق البالغي وغريها من هذه األنواع كالسياق األسلويب واألديب. ح- السِّ

الثاين: السياق املقامي )السياق غري اللغوي(: عىل العكس من السياق 

)1) ينظر األلسنية: 159 - 160.

املوقع
املشاركوناهلدف)الزمكاين(

السياق
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السياق  ويسمى   ،Social context االجتامعي  بالسياق  ويسمى  اللغوي 
االجتامعي عند فريث باسم Context of Situation أي سياق املوقف. 
السياق  أي   Context Non Linguistic باسم  Palmer عرف  وعند 
بني  متييز  دون  من  السياق  كلمة  يستعملون  باحثون  وهناك  اللغوي،  غري 

السياق اللغوي من جانب والسياق غري اللغوي من اجلانب اآلخر)1).

وسياق املقام: )يعنى بالظروف التي تتصل باملكان او املتكلم او املخاطب 
وغريها، يف اثناء التفوه بالكالم، واثر تلك الظروف يف الداللة()2)، ويمكُن 

أن ُنطلق عليه: علم دراسة حالة الكلمة أو الكالم.

ويستقري الدكتور متام حّسان فكرة املقام بجعله كربى القرائن، إذ يقول: 
)إن الكلمة املفردة »وهي موضوع املعجم« يمكن أن تدل عىل أكثر من معنى 
وهي مفردة ولكنها إذا وضعت يف »مقال« يفهم يف ضوء »مقام« انتفى هذا 
التعدد عن معناها ومل يعد هلا يف السياق إال معنى واحد ألن الكالم وهو جمىل 
السياق البد أن حيمل من القرائن املقالية »اللفظية« واملقامية »احلالية« ما يعنّي 
معنى واحدًا لكل كلمة. فاملعنى بدون املقام »سواء أكان وظيفيا أم معجميا« 
متعدد وحمتمل الن املقام هو كربى القرائن، واليتعني املعنى إال بالقرينة()3).

)إّن مراعاة املقام جتعل املتكلم يعدل عن استعامل الكلامت التي تنطبق 
عىل احلالة التي يصادفها خوفًا او تأدبًا. بل قد يضطر املتكلم إىل العدول عن 
Firth، Pa� :1) ينظر: مدخل اىل علم اللغة: د. حممود فهمي حجازي: 159. نقاًل عن(

pers in Linguistics، Lyons، Introduction 413
.Palmer، Semantics 34 - 58، 92 - 101

)2) اللغة يف الدرس البالغي: أ.د. عدنان عبد الكريم مجعة: 120.
)3) اللغة العربية مبناها ومعناها: 39.
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كان  وكلام  الترصيح.  دون  التلميح  إىل  فيلجأ  للكلامت  احلقيقي  االستعامل 
الكالم موافقًا ظروف املقام كان مقبوالً ومستحسنًا يف ظرفه وحينه... املهم 

هو وجود املناسبة بني الكالم واملوقف()1).

وعىل الباحث هنا االملام بالسياقات االجتامعية التي جيري فيها الكالم 
كام ذكرهتا سابقًا، وذلك بدراسة اآلثار االدبية سواء كانت زمانية او مكانية 

مع املالبسات الشخصية، ملا هلا امهية بالغة فيام يؤديه املقام للمعنى.

ويشمل السياق غري اللغوي: 

أ- سياق احلال.

ب- سياق املوقف.

ت- السياق العاطفي.

ث- السياق الثقايف.

ن�ساأة الدرا�سات ال�سياقية وتطورها
يبدُأ طريُق الداللِة باأللفاِظ، وتنتظُم هذِه األلفاظ داخَل الرتاكيِب وفقًا 
ألنظمِة خمتلفٍة وأطٍر متسقٍة، ويتبلوُر لأللفاِظ من ذلك معاٍن هلا مدًى واسع 
يف الذهِن؛ ألنَّ كلَّ لفظٍة هلا داللٌة ذاتيٌة قائمٌة با واألخرى إحيائية، وبرتاكِم 
ياق حمددًا املعنى املقصوِد من اللفظِة فشّكل  املعاين والدالالت يربُز دوُر السِّ

لدينا معنيني ومها: 

أ- املعنى األصيل للفظة.

)1) مبادئ اللسانيات: د. أمحد حممد قدوري: 358.
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ب- املعنى السياقي)1).

راساِت  ومن هذا املنطلق ظهَرت اإلشاراُت منُْذ زمِن التَّاريِخ األوِل للدِّ
ياِق خاصة إىل جانِب النظرياِت؛ وربُّام مل يسلْط الضوُء عىل  اللُّغويِة عامة والسِّ
ياِق عىل ما سوَف ُيستعَرُض يف حتويِل هذا العلم إىل نظريٍة، ومن املؤكٍد  السِّ
راساِت األوربيَة ما كانْت لُتصبح يف الوضِع الذي وصلْت إليه؛ لوال  أّن الدِّ
األفكاُر التي َرَفدهْتا األعامل اللغوية من خارج أوربا خاصة منها: مؤلفات 
اللغويني اهلنود القدامى يف قواعد السنسكريتية ونظامها الصويت، وكذلك ما 
ُنِقَل من اللُّغِة العربيِة يف عرِص إزدهاِر احلضارِة العربيِة اإلسالميِة يف األندلِس 

ياق عىل النحو اآليت:  إىل اللغة الالتينية. فيبدأ بالتدرج التارخيي للسِّ

1. السياق عند اهلنود.

2. السياق عند العرب.

3. السياق عند الغرب.

1- ال�سياق عند الهنود
)يرجع الفضل إىل بانيني)2) يف أنه وصف بدقة كبرية اخلصائص النحوية 

الكريم: عودة خليل: 69،  القران  ولغة  اجلاهيل  الشعر  لغة  بني  الداليل  التطور  ينظر:   (1(
واللغة واملعنى والسياق: جون الينز: 14.

كام  اسمه  يف  اختلف  األرسة،  اسم  هو  بانيني  واالسم  اللغويني  اهلند  علامء  أشهر  من   (2(
اختلف يف عرصه، فقيل بأغلب اآلراء عرصه ما بني )700 أو 600( قبل امليالد، أّلف 
السنسكريتي  النحو  اسمه يف  خلد  الذي  والكتاب  والنحو،  اللغة  الكتب يف  من  عددًا 
خمتار  أمحد  الدكتور  اهلنود:  عند  اللغوي  البحث  ينظر:   (ashat( Adhyayas  - هو 

عمر: 33 - 34.
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اللغوية للسنسكريتية، وربام كان هذا التقنني املمتاز سببا يف أن السنسكريتية 
صارت بمرور الوقت اللغة الرسمية لكل اهلنود الربامهة واللغة التي تنطقها 

الطبقة العليا()1).

وقد سبق بانيني ياسكا Yaska )وهو من أعالم اللغويني اهلنود عاش قبل 
 Etymology امليالد بام يقرب من 700 عام ويعد مؤسس علم االشتقاق
عند اهلنود وقد وضع يف ذلك كتابًا عرف باسم Nirukta »= التفسري«()2)، 
ياِق يف الكلمة وطرق معرفة معناها  ولعّل أوىل اإلشارات الّدالة عىل أثر السِّ
ما نصح به ياسكا يف: )وضع الكلمة يف سياقها اذا ُأريد معرفة معناها ليسهل 

اشتقاقها()3)، ففي ذلك ربط بني السياق والداللة ملعرفة االشتقاق.

وقد كان بانيني يعتمد يف حتليله النحوي عىل اللغة احلقيقية احلية، وهو 
بذلك ينظر ملوقف احلدث اللغوي وهو ما يسمى بسياق احلال، فضاًل عن 
كونه انتمى ملدرسة تدعو إىل حتليل اجلملة إىل كلامت مع اعتبار الكلمة املفردة 

وحدة للمعنى.

فال بد للجملة عند اهلنود أن تلبي ثالثة حماور: 

املحور االول: التوقع.

املحور الثاين: اإلختصاص.

املحور الثالث: التقارب أو التجاور.
Bloomfield: Lan� :1) علم اللغة نشأته وتطوره: د. حممود جاد الرب: 20، نقاًل عن(

.guage p.63
)2) ينظر: البحث اللغوي عند اهلنود: 29 - 30.

)3) م. ن: 66.
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فاجلملة التعد مقبولة نحويًا إال بعد استيفائها هذه العنارص، إذ إّن عنرص 
التوقع مقرتن دائام بالسامع وهم بذلك راعوا عنرصا من عنارص سياق احلال 

او املقام وهو السامع الذي يقع عليه اخلطاب.

أّما املحور الثاين: االختصاص، فهو مرتبط بالسياق اللغوي وأساسه أن 
تكون الكلمة مؤتلفة مع غريها من الكلامت عىل مستوى العبارة او اجلملة 
او النص وهو بذا اعطى املتكلم دورًا يف صياغة مجلة تركيبية صحيحة ذات 

معنى أو داللة)1).

2- ال�سياق عند العرب
سواء  املختلفة،  اللغوية  امليادين  يف  مكانة  لُه  ياَق  السِّ إنَّ  الباحُث  جيُد 
كانت أصولية أم تفسريية أو قرآنية أو بالغية أو نحوية، ومن الواضِح وغري 
والعلوم  العربيِة  بالعلوِم  الّتفنِن  إىل  العرَب سبُقوا غريهم  أّن  للّشك  القابِل 
األخرى، ولوال اختالط األلسنة ملا اضطر العرُب إىل تأسيِس علوم معروفة 
ُتعنى باحلفاِظ عىل النص، وال سّيام النص القرآين: مثل علم النحو والبالغة 

والبيان والرصف وغريها.

ياِق وتسليِط الضوِء عليه كام هو  ولعّل هذا السبَب قاَد إىل عدِم ذكِر السِّ
املصادِر  يف  بمعناه  داالًّ  بلفظِه  متناثرًا  ياُق  السِّ ورَد  لذا  األسلوب؛  يف  احلال 
ل اللبنَة األساس يف بناِء النّظريِة الداللية، ومن املصطلحاِت  العربيِة؛ ليشكِّ
املقال،  النسق،  الرتكيب،  )النظم،  بمعناه:  توحي  التي  له  استعملت  التي 

)1) ينظر: م. ن: 76، ونظرية السياق بني القدماء واملحدثني: د. عبد املنعم خليل: 99.
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واملقتىض  واحلــال  املقام  إضافة  ويمكُن  الصياغة()1)،  املؤلف،  التعليق، 
يمكُن  إْذ  العربيِة  املصادِر  يف  ورَد  فيام  ياِق  السِّ أثَر  نتتبُع  وسوف  واملقصد، 

حرصها باألصناف اآلتية: 

اأ- ال�سياق عند الأ�سوليني
لفهِم  منهجًا  يؤسسوا  أن  للنظريات  بتوظيِفِهم  األصوليون  استطاَع 
ويف  النص،  مكنونات  فهم  اخلاصة يف  األداة  لدهيم  السياق  ُعّد  لذا  النص، 

ضوء دراستهم للقرائن املخصصة األصولية وغريها.

ياِق،  د األُصوليون عىل إنَّ الكشَف عن املعنى يكون من خالل السِّ وقد أكَّ
تناولوا اللفظَة املفردة يف مبدأ املواضعِة ومعانيها، وتناولوا املعنى املفهوم من 
النص لدهيم  إذ ختتلُف داللُتها من أسلوٍب آلخر بحسِب عمِق  الرتاكيِب، 
ياق هو الذي حيدد ذلك)2)، وملا كانت الداللة هي  يف حتديد مقاصده، والسِّ
أّيًا كان مكاهنا،  غاية األصويل وركيزة عمله، فقد جال األصوليون وراءها 
مستوى  عىل  أم  املفرد  اللفظ  مستوى  عىل  ذلك  أكان  سواء  هلا  وعرضوا 

الرتكيب ففي تعريفهم للغة يقولون إهّنا )األلفاظ املوضوعة للمعاين()3).

عندهم،  كبريًا  حّيزًا  أخذت  بينهام  واملناسبة  واملعنى  اللفظ  قضية  إّن  إذ 
لنا عىل ذلك اختالف آرائهم وتعدد وجهات النظر لدهيم، ومن النامذج  ويدُّ
التي تؤكد تناول السياق من قبل األصوليني الشافعي )ت204هـ( يف كتابه 
بكتابه  اهللُ  خاطب  )فإنام  القرآن:  لغة  يف  قال  كتاب  أقدم  ُيعد  إذ  )الرسالة( 

)1) الداللة السياقية عند اللغويني: أ.د. عواطف كنوش: 93.
)2) ينظر: التصور اللغوي: د. أمحد عبد الغفار: 111.

)3) هناية السول يف شح منهاج األصول: اآلسنوي: 2/ 12.
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َساُع  العرَب بلساهنا، عىل ما َتْعِرُف من معانيها، وكان ممّا تعرُف من معانيها اتِّ
لساهِنا. وأّن فِْطَرَته أن خُياطَِب بالشء منه عامًا ظاهرًا ُيراُد به العامُّ الظاهُر، 
 ، وُيْسَتْغنَي بأّوِل هذا منه عن آخره. وعامًا ظاهرًا ُيراُد به العامُّ وُيْدُخُلُه اخلاصُّ
 . اخلاصُّ به  يراد  ظاهرًا  وعامًا  فيه.  به  ُخوطَب  ما  ببعض  هذا  عىل  َفُيْسَتَدلُّ 
ِعْلُمُه يف  ُيراد به غرُي ظاهره. فكلُّ هذا موجوٌد  ُيْعَرُف يف سياقه أنه  وظاهرًا 

أوِل الكالم أْو َوَسطِِه أو آخره()1).

نِْف الذي  وقد جعل الشافعي للتخصص بالسياق بابًا ساّمه: )باب الصِّ
ْم َعِن اْلَقْرَيِة  ُ ِسَياُقُه َمْعنَاُه()2)، ومما جاء فيه قوله يف معنى اآلية: ﴿وَاْسَأْلُ ُيَبنيِّ

ْبِت﴾)3). َة اْلَبْحِر  إْذ َيْعُدوَن يِف السَّ الَّتِي َكاَنْت َحاِضَ

البحَر،  احلارضِة  القرية  بمسَألتهم عن  األَْمِر  ذكَر  ثناؤه-  )فاْبَتَدَأ -جل 
ْبِت﴾، َدلَّ عىل أنه إّنام أراَد أهَل القرية()4). فلامَّ قال: ﴿إْذ َيْعُدوَن يِف السَّ

وقد ذكر الغزايل )ت505هـ( يف إعامل داللة السياق، فيقول مشريًا إىل 
ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا  َ حتديد املعنى املراد من النص، وذلك يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأيُّ
ُمَعِة َفاْسَعْوا إَِل ِذْكِر اهلل َوَذُروا اْلَبْيَع َذلُِكْم َخْيٌ لَُّكْم  َلِة ِمن َيْوِم اْلُ ُنوِدي لِلصَّ
وا يِف اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمن َفْضِل  َلُة َفانَتِشُ إِن ُكنُتْم َتْعَلُموَن  َفإَِذا ُقِضَيِت الصَّ

ُكْم ُتْفلُِحوَن﴾)5). اهلل َواْذُكُروا اهلل َكثًِيا لََّعلَّ

)1) الرسالة: الشافعي: 51 - 52.
)2) م. ن: 62.

)3) األعراف: 163.
)4) الرسالة: 62 - 63.
)5) اجلمعة: )9 - 10).
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نزلت  وما  اجلمعة،  بيان  وهو  ملقصد  وسيقت  نزلت  )إنام  يقول:  حيث 
اآلية لبيان أحكام البياعات، ما حيل منها وما حيرم، فالتعرض للبيع –ألمر 
البيع يف سياق هذا الكالم- خيبط الكالم وخيرجه عن مقصوده،  يرجع إىل 
متعلقا  كان  إذا  للبيع  التعرض  حيسن  إنام  به.  مقصودا  ليس  ما  إىل  ويرصفه 
باملقصود، وليس يتعلق به إال من حيث كونه مانعا للسعي الواجب، وغلب 

األمر يف العادات جريان التكاسل والتساهل يف السعي بسبب البيع()1).

ثم يأيت ابن القّيم )751هـ( يؤكد عىل أّن السياق له حضور يف الرتاث 
املحتمل،  وتعيني  املجمل،  تبيني  إىل  يرشُد  )السياق  بقوله:  وذلك  العريب 
وتنوع  املطلق،  وتقييد  العام،  وختصيص  املراد،  غري  احتامل  بعدم  والقطع 
ة عىل مراد املتكلم، فمن أمهله غلط يف  الداللة، وهذا من أعظم القرائن الدالَّ

نظره، وغالط يف مناظراته()2).

باقر  حممد  الشهيد  األصــول  أعالم  بني  من  يربز  احلديث  العرص  ويف 
الصدر )1980م( جعل للسياق تعريفا مانعًا جامعًا فقال: )كل ما يكتنف 
اللفظ الذي نريد فهمه من دوال أخرى، سواء كانت لفظية كالكلامت التي 
تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كالما واحدا مرتابطا، أو حالية كالظروف 

واملالبسات التى حتيط بالكالم وتكون ذات داللة يف املوضوع()3).

ويرضب مثاالً عىل حجية الدليل اللفظي وإثبات املعنى للفظ الوارد يف 

)1) شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل: الغزايل: 51.
)2) بدائع الفوائد: ابن القّيم: 4/ 1314.

)3) دروس يف علم االصول )احللقة األوىل(: السيد حممد باقر الصدر: 130.
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اللفظ  إىل  أقرب  وأحدها  اللغة)1)،  يف  للفظ  املعاين  تعددت  اذا  فيام  السياق 
هلا معنى حقيقيًا  أّن  )البحر( ويذكر  يذكر كلمة  فهو  معانيه  لغويا من سائر 
قريبًا وهو )البحر من املاء( ومعنى جمازيًا بعيدًا وهو )البحر من العلم(، فإذا 
قال األمر: )إذهب إىل البحر يف كل يوم( وأردنا أن نعرف ماذا أراد املتكلم 
بكلمة البحر من هذين املعنيني؟ فإن مل نجد يف سائر الكلامت التى وردت يف 
ياق ما يدل عىل خالف املعنى الظاهر من كلمة البحر كان لزاما علينا أن  السِّ
نفرس كلمة البحر عىل أساس املعنى اللغوي االقرب تطبيقا للقاعدة العامة 
القائلة بحجية الظهور. أّما اذا قلنا )اذهب إىل البحر يف كل يوم واستمع إىل 
اللغوي  املعنى  يتفق مع  البحر ال  فإّن االستامع إىل حديث  باهتامم(،  حديثه 
االقرب إىل كلمة البحر، وإنام يناسب العامل الذي يشابه البحر لغزارة علمه، 
ويطلق عىل كلمة )حديثه( يف هذا املثال اسم )القرينة(، ألهّنا هي التي دلت 
عىل الصورة الكاملة للسياق وأبطلت مفعول كلمة البحر وظهورها. وأما 
الكالم  أن  يعنى  فهذا  بالسياق،  متكافئتني يف عالقتهام  الصورتان  إذا كانت 

أصبح جممال وال ظهور له، فال يبقى جمال لتطبيق القاعدة العامة.

الوصول  يمتلكها  التي  األدوات  خالل  من  حياول  األصويل  فإن  ولذا 
إىل أفضل طريقة الستنباط األحكام الرشعية، ومن األدوات التي تعينه عىل 

ذلك.

ب- ال�سياق عند النحاة
بالنسبة إىل عهد تأسيس علم  إذا ما نظرنا الفكر العريب وتاريخ تطوره 

)1) م. ن: 131 - 134.
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املستعمل  )الوضع(  مصطلح  السياق  ويلتقي  السياق  يتناول  نجده  النحو 
اللفظ  بأّنه  الكالم:  أّن  واملعروف  القدماء،  العرب  النحويني  آثار  يف  كثريا 
من  مجلة  لكّل  املحّدد  الرتكيبي  النمط  بحكم  أي  بالوضع،  املفيد  املركب 
اجلمل كاجلملة االسمية، والفعلية، واخلربية، واإلنشائية، واملثبتة، واملنفّية، 

واملؤّكدة، واالستفهامية، ومجلة األمر، والنهي، والتحضيض والرشط)1).

الكتب  لتأليف  الذهبي  بالعهد  القدامى: ويتمثل  النحاة  أّدى حمور  لقد 
وبغداد  والكوفة  البرصة  انذاك: كمدرسة  املعروفة  املدارس  النحوية ضمن 

وغريها.

السياق  بمضامر  )ت175هـــ(  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  جاء  فقد 
وداللته قبل )مالينوفسكي، وفريث( إذ اعتمد عىل الداللة السياقية يف منهج 

كتابه )العني( ومن ثم الدالالت األخرى الصوتية والرصفية وغريها)2).

إليها،  خرجت  التي  واملعاين  الوجوه  وذكر  اللفظة  اخلليل  اختار  لقد 
وهو ما يسمى باملشرتك اللفظي مثل لفظة )غرب(: )الَغْرُب: التَّامدي وهو 

ء، قال:  اللَّجاَجُة يف الشَّ

قد َكفَّ من َغْريب عن اإِلنشاِد

)1) ينظر: نظرية السياق عند فريث ومدى تأثرها بنظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين 
)بحث(.

دراسة  يف  اخلليل  ومنهج   ،351 اجلاجي:  ديب  حممد  الدكتور  القرآين:  النسق  ينظر:   (2(
الداللة القرآنية يف كتاب العني )بحث(: الدكتور أمحد نصيف اجلنايب: 161 ومابعدها، 
املعجمية العربية أبحاث الندوة التي عقدها املجمع العلمي العراقي )15 - 16 شعبان 

1412هـ، 18 - 19 شباط 1992م(.
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تَِك وُكفَّ من َغْربَِك أي: من ِحدَّ

يف  عليه  واسَتْغَرَب  خاَصًة،  ِحِك  الضَّ يف  َلجَّ  إذا  الرجُل  واسَتْغَرَب 
ِحِك أي َلجَّ فيه. الضَّ

ْلِو، وهو َدْلٌو تاٌم، وعدده َأغُرٌب، ومَجُْعه ُغُروٌب،  والَغْرُب أعَظُم من الدَّ
من  َفْيَضٍة  ُدَليًَّة... وكلُّ  ماكانْت  بعدها  َعُظَمْت  أي  َغْربًا  ْلُو  الدَّ واستحالِت 
ُغُروٌب  لَعْينَْيَك  )أال  قال:   ،) الَعنْيِ ُغُروُب  )فاَضْت  يقال:  َغْرٌب،  ْمِع  الدَّ
بيان  مع  فيه،  وردت  الذي  السياق  بحسب  الكلمة  معنى  فحدد  جَتْري()1)، 

القصد.

أمعنا  لو  متعددة  إشارات  بل  احلال  سياق  عىل  دالة  إشارة  أقدم  ولعل 
النظر عند سيبويه )ت180هـ( يف )الكتاب(، قوله: )بأنك لو قلت: »مكة 
احلاج فكأنك  اذا رأيت رجاًل متوجهًا وجهة احلاج ويف هيئة  الكعبة«  رب 
قلت: يريد مكة واهلل()2)، ولوال الظهور بذه اهليئة ملا عرف املراد من املتكلم.

وسياق  عامة،  بصورة  للسياق  متعرضًا  )ت392هـــ(  جني  ابن  ويأيت 
)وقد  بقوله:  احلذف  مسائل  يف  بالداللة  وتعلقه  خاصة،  بصورة  احلــال)3) 
من  الكتاب  صاحب  حكاه  فيام  وذلك  عليها.  احلال  ودّلت  الصفة  ُحِذفت 
قوهلم: ِسري عليه ليل، وهم يريدون: ليل طويل. وكأن هذا إنام حذفت فيه 
الصفة ملِا دّل من احلال عىل موضعها. وذلك أنك حتّس يف كالم القائل لذلك 
أو  طويل  قوله:  مقام  يقوم  ما  والتعظيم  والتفخيم  والتطريح  التطويح  من 

)1) كتاب العني: )غرب(: 4/ 409.
)2) الكتاب: سيبويه: 1/ 257.

)3) ينظر: الدرس الداليل يف خصائص ابن جني: الدكتور أمحد سليامن ياقوت: 38 - 43.
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نحو ذلك. وأنت حتّس هذا من نفسك إذا تأّملته. وذلك أن تكون يف مدح 
إنسان والثناء عليه، فتقول: كان واهلل رجال! فتزيد يف قوة اللفظ بـ»اهلل« هذه 
رجال  أي  »وعليها«  با  الصوت  وإطالة  الالم  متطيط  يف  ن  وتتمكَّ الكلمة، 

فاضال أو شجاعا أو كريام أو نحو ذلك()1).

يقول د. عبدالكريم جماهد: )إذا كان فريث Firth يرى يف نظريته الداللية 
أن املعنى هو املحصلة النهائية لتحليل احلدث اللغوي تدرجييا عىل مستويات 
اللغة كافة: االجتامعية والصوتية والرصفية والنحوية واملعجمية... فإن ابن 
جني قد سبقه إىل هذه الرؤية، وإن جاءت مبعثرة تفتقر إىل التنظيم يف إطار 
شامل()2) لذا يعطي د. جماهد اشارات توضيحية يف جمال اإلشارة اىل السياق.

ت- ال�سياق عند البالغيني
مع  احلــال  ملقتىض  مطابقًا  )الكالم  يكون  بأن  الكالم  بالغة  عرفت 
فصاحته()3)، واملناسبة تكون للموقف الذي يتحدث عنه مثاًل: موقف املدح 

أو الذم وغريها، وقد اهتم العرب بذلك منذ القديم، فقال احلطيئة: 

امللـيُك َهـــداك  عــىّل  َمقـاال)4)حتــنَّــْن  مقــام  لكـل  فــإنَّ 

إّن نظرية السياق تقوم عىل عدة حماور منها املقام واملقال بصورة عامة، 
وقد أكد البالغيون أّن: )لكل مقام مقال( هذا القول كان األساس يف تناوهلم 

للبنية السياقية.
)1) اخلصائص: ابن جني: 370 - 371.

)2) الداللة اللغوية عند العرب: الدكتور عبد الكريم جماهد: 157.
)3) اإليضاح يف علوم البالغة: القزويني: 20.

)4) ديوان احلطيئة )برواية وشح ابن السكيت(: 335.



ياِق يف َتوِجيِه املعنَى ألَلَفاِظ الطَّبِيعِة يف َنِج البالَغِة44 أَثُر السِّ

من اإلشارات التارخيية للمقام املرتكز الثاين للسياق، يصل إلينا ما نقله 
اجلاحظ )ت255( عن برش ابن املعتمر )ت210هـ(، قوله: )واملعنى ليس 
ة، وكذلك ليس يتَِّضع بأن يكوَن من معاين  يرشف بأن يكون من معاين اخلاصَّ
ف عىل الصواب وإحراِز املنفعة، مع مواَفَقة احلال،  ة. وإّنام َمداُر الرّشَ العامَّ
وما جيب لكّل مقاٍم من املقال()1)، ويف موضع آخر يؤكد عىل وضع الكلمة يف 
املكان املناسب هلا لتختار سياقها مع مراعاة حال املخاطب يف اإلفهام يقول: 
)ينبغي للمتكلِّم أن يعرف أقداَر املعاين، ويوازَن بينها وبني أقدار املستمعنَي 
من  حالٍة  ولكلِّ  كالمًا،  ذلك  من  طبقٍة  لكلِّ  فيجعَل  احلاالت،  أقداِر  وبني 
ذلك َمقاما، حتَّى يقسَم أقداَر الكالم عىل أقدار املعاين، ويقسم أقداَر املعاين 

عىل أقدار املقامات، وأقداَر املستمعني عىل أقدار تلك احلاالت()2).

وإذا ما رجعنا إىل عبد القاهر اجلرجاين نجُد أّن األلفاَظ ال تتفاضل عنَدُه 
من كوهنا هي ألفاظ؛ بل جتد ضالتها من نظرية النظم عندما توضع يف تركيب 
مؤانستها  وفضل  جاراهتا،  ملعاين  معناها  مالءمة  )وحْسن  معني:  سياق  أو 
ألَخواهتا()3) فالرصف هنا ملعاين األلفاظ وجتاورها مع املناسبة واالستحسان 
ياق مطروحًا لدى البالغيني بجانبيه األساسيني املقال  لذلك يؤكد كون السِّ

واملقام.

3- ال�سياق عند الغربيني
ولعّل  للسياق،  بالنسبة  كغريهم  القدماء  اليونان  فالسفة  اهتامم  يكن  مل 

)1) البيان والتبيني: اجلاحظ: 136.
)2) البيان والتبيني: 138 - 139.

)3) دالئل االعجاز: عبد القاهر اجلرجاين: 50.
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ينال با اخلطيب رضا  التي  السبب يرجع إىل )البحث عن أرفع األساليب 
سامعيه. ويكسب عن طريقها إقناع قضاته وحكامه()1).

ولعّل بوادر سياق احلال تظهر جلية مما دعا إليه أرسطو يف فن اخلطابة، 
وكيفية  املستمعني  أمزجة  دراسة  يبدأ  للخطيب  اإلقناع  فن  أّن  عىل  أكّد  إذ 
التأثري فيها، ثم تظهر بوادر أخرى للسياق اللغوي وإن مل يرد بلفظه إاّل إّن 
يتوقف عىل  اجليد  أّن اسلوب اخلطبة  يذكر  فهو  تدل عليه،  املؤشات  مجيع 
اختيار الكلامت ألّن طبيعة املفردات املستخدمة هي التي تؤدي إىل الوضوح 
مع  املناسب  األسلوب  استخدام  جيب  كام  املطلوب  إىل  وتوصل  واملالءمة 

مراعاة حال املستمع: ذكرًا كان أو أنثى شيخًا كان أو شابًا، وهكذا)2).

لقد نظَر العامل االنثروبولوجي مالينوفسكي)3) إىل اللغة بأهنّا ليست جمرد 
أداة لتوصيل األفكار، بل هي يف املكان األول جزء من نشاط اجتامعي متسق 

لدى اشتغاله بأبحاث خاصة بسكان جزر الرتوبرياند يف البحار اجلنوبية.

)1) نظرية السياق بني القدماء واملحدثني: 102.
الشعراوي: 164 -  املعطي  الدكتور عبد  النقد األديب عند اإلغريق والرومان:  ينظر:   (2(

.165
 .)»1884  -  1942«  Malinowski، Bronislaw )برونيسالف  مالينوفسكي،   (3(
عامل اجتامع بريطاين اشتهر بدراسته لثقافة شعب جزر ُتُروبَِريانِد يف جنوب غريب املحيط 

اهلادئ، وبإسهاماته يف نظريات الثقافة اإلنسانية.
ُولَِد مالينوفسكي يف بولندا وعمل بالتدريس يف جامعتي لندن وييل، وقد أّلف الكتب اآلتية: 
مغامرو املحيط اهلادئ الغريب )1922م(؛ احلياة اجلنسية للهمج يف شامل غريب ميالنيزيا 
)1929م(؛ احلدائق املرجانية وسحرها )1935م(. مفهوم الثقافة يف العلوم االجتامعية: 
دنيس كوش: 58، ونظرية السياق )مقال( - عيل عزت: 19، جملة الفكر املعارص: العدد 

76 يوليو - 1971: اللغة.
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ورأى بأن اللحظة التي تفصل فيها الكلمة عن السياق الذي يغلفها أو 
عن سياق املوقف الذي تستخدم فيه تصبح كلمة جوفاء غري ذات مغزى؛ 
ألّن االلفاظ ال يمكن أن توجد يف فراغ؛ لذا فإن اللغة مل تستخدم جمّرد مرآة 
للفكر املنعكس، بل كانت يف استخداماهتا البدائية عبارة عن رابطة أو حلقة 

اتصال يف النشاط االنساين.

لفظية  مرادفات  عىل  العثور  الصعب  من  أّنه  مالينوفسكي  الحظ  وقد 
حرفية لعبارات وتعبريات كثرية يستخدمها سكان جزر الرتوبرياند، بخاصة 

فيام يتعلق بعاداهتم ودياناهتم ومعتقداهتم.

التي صادفها ليخرج  اللغوية  ووجد نفسه يف غامر إجياد حل للمشاكل 
 Context of( بنظرية تتعلق باملعنى واللغة اطلق عليها نظرية سياق املوقف
Situation( أوردها يف مقالة )مشكلة املعنى يف اللغات البدائية - 1923) 
املعنى  )معنى  املعروف  وريتشاردز(  )أوجدن  لكتاب  ملحقًا  نرشه  الذي 
The Meaning of Meaning( حيث يؤيد نظريتهام اخلاصة باالتصال 

)Communication( ويركز فيها عىل اللغة.

وقد وجدت هذه النظرية الصدى األكرب لدى فريث يف األربعينيات من 
النظرية  اللغويات، ووجد يف هذه  لصالح علم  الذي وظفها  املايض  القرن 
إطارًا مناسبًا تنتظم فيه العنارص االجتامعية التي تضم األشخاص واألدوات 
واألحداث اىل جانب عنرص اللغة الذي تقوم بينه وبني هذه العنارص عالقات 
اللغة  فإّن  اللغوية  إغفاهلا عند دراسة األحداث  وتفاعالت مهمة ال يمكن 
البرشية  باألجناس  مالينوفسكي  اهتم  لذا  األول،  املقام  اجتامعية يف  ظاهرة 
بالدرجة األوىل اما اللغة فكان اهتاممه با عارضا يف كونه عاملا انثروبولوجيا 
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اّما فريث فقد كان عاملًا لغويًا مهتاًم بالثقافة االنسانية بالدرجة التي تعينه عىل 
تكوين نظرية لغوية هلا اطار منهجي يمكن تطبيقه بوجه عام عىل األحداث 

اللغوية)1).

قد   )context theory( السياقية  النظرية  إّن  القول  يمكن  هنا  ومن 
 ،)J.T FIRTH 1960( ارتبطت باللساين الربيطاين جون روبرت فريث
وتقوم هذه النظرية عىل النظر إىل املعنى بوصفه )وظيفة يف سياق( وقد أحدثت 
بذلك تغيريا جوهريا يف النظر إىل املعنى من عالقة عقلية بني احلقائق، والرموز 
الدالة عليها -كام رسمها اوجدن وريتشاردز يف مثلثهام الداليل املشهور- اىل 

)مركب من العالقات السياقية( بحسب عبارة فريث)2).

ذلك  من  انطلقت  وقد  للمعنى،  املشهور  الداليل  املثلث  يوضح  رسم 
النظريات وال سيام النظرية السياقية)3).

ومقاربة  موضوعية  األكثر  املناهج  من  يعد  السياقية  النظرية  منهج  إّن 
للداللة، ذلك ألّنه يقدم أنموذجا فعليا لتحديد داللة الصيغ اللغوية. وقد 
wittgenen� )تبنى كثري من علامء اللغة هذا املنهج ومنهم العامل وتغنشتني 
الطريقة  الكلمة وإنام عن  stein( الذي يرصح قائال: )ال تفتش عن معنى 

التي تستعمل فيها()4).

)1) ينظر: علم الداللة: أف.آر.باملر، اللغة ونظرية السياق )مقال( - عيل عزت: 19 - 23، 
جملة الفكر املعارص: العدد 76 يوليو - 1971.

)2) ينظر: مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب: الدكتور حممد حممد يونس: 28.
)3) ينظر: الداللة والنحو: د. صالح الدين صالح حسنني: 20.

)4) علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب: منقور عبد اجلليل: 88.
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وقد طّور العامل فريث نظرية سياق احلال والعناية باجلانب الداليل للغة 
الطبيعية بوصفها وسيلة للتواصل االجتامعي، وقد كان الفضل ملدرسة لندن 

ابتداًء من سنة 1944 و1956 وقد أسس فريث رؤيته عىل القضايا اآلتية: 

مما  التواصيل  الثقايف  أساسها  يف  اللغوية  للظاهرة  االجتامعي  البعد   .1
يعني قيام التحليل اللغوي عىل وصف العالقة الكائنة بني اللغة واألنساق 

االجتامعية.

2. التمييز بني العالقة النسقية الداخلية بمستوييها الركني واالستبدايل، 
والعالقة السياقية اخلارجية املوقف.

هذا  ويف  احلديث،  اللساين  الــدرس  صلب  يف  الداللة  علم  وضع   .3
الداللة  دراسة  الوصفية  للسانيات  األساسية  املهمة  ان  فريث  يقرر  السياق 

اللغوية)1).

املدرسة  من  -وهو  هاليدي  مايكل  اللساين  فريث  بمنهج  تأثر  وممن 
Grammaire� النظامي  النحو  )الفريثية اجلديدة- الذي وضع نظرية يف 
بني  جامعة  الداللية  فريث  اراء  من  رؤيتها  تستمد   )systematique

املكونات اآلتية: 

1. الشكل )القواعد واملفردات(.

2. املادة )األصوات واحلروف(.

استعامهلا  اللغة يف  قائم عىل كفاءة  النظامي  النحو  السياق، ومفهوم   .3

)1) اللسانيات اجتاهاهتا وقضاياها الراهنة: د: نعامن بوقرة: 119 - 120.
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ملجموعة من االختيارات والبدائل اللسانية يف سياق معني)1).

ويقول فندريس حول السياق الذي يعطي الكلمة قيمة معينة، وخيلصها 
الكلمة يف كل احلاالت  قيمة  يعني  )الذي  التاريخ:  الداليل عرب  من ركامها 
التي ناقشناها إنام هو السياق، إذ إّن الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها 
واحدة  قيمة  يفرض  الذي  هو  والسياق  مؤقتًا.  حتديدًا  معناها  حيدد  جو  يف 
بعينها عىل الكلمة بالرغم من املعاين املتنوعة التي يف وسعها أن تدل عليها، 
تدعها  التي  املاضية  الدالالت  من  الكلمة  خيلص  الذي  هو  أيضًا  والسياق 

الذاكرة ترتاكم عليها، وهو الذي خيلق هلا قيمة »حضورية«()2).

* * *

)1) م. ن: 120 - 121.
)2) اللغة: جوزيف فندريس: 231.

الفكرة/ املحتوى )املدلول(

الرمز/ الكلمةالشء اخلارجي/ املشار اليه





 الـبـاب الأول
األفاظ الطبيعة احلّية يف نهج البالغة





 الف�سل الأول
اأثر ال�سياق يف الألفاظ الدالة على احليوان

             املبحث األول: احليوانات املفرتسة

             املبحث الثاين: احليوانات األليفة

             املبحث الثالث: الطيور واحلرشات
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توطئة

َل احليواُن عرَب مّر العصور أمهيًة كبريًة يف حياِة البرِش، واحتَل مكاَنَتُه  شكَّ
يف الطَّبيعِة، لذا نجدُهم قد تناوُلوه يف خمتلِف امليادين بحثًا ودراسًة وتصنيفًا 

وحتلياًل.

. وسّمى اهلل جل وعز  واحليواُن يف اللغِة: )اسٌم يقع عىل كل شء َحيٍّ
َيَواُن﴾)1)... وُكلُّ ذي ُروح  َي احْلَ اَر اآْلِخَرَة َلِ اآلخرة حيوانا فقال ﴿َوإِنَّ الدَّ

حيواٌن)2) واجلمع والواحد فيه سواء... واحَلَيوان عنٌي يف اجلنة()3).

اهلل  َرُه  سخَّ الذي  احلي  الكائن  هذا  حدوَد  راساًم  الكريم  القرآن  جاَء 
َعَلْيُكُم  ْلنَا  ﴿َوَظلَّ تعاىل:  قال  وإطعامِه  اإلنساِن  خلدمِة  وتعاىل-  -سبحانه 
ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم﴾)4) فضاًل  اْلَغَمَم َوَأْنَزْلنَا َعَلْيُكُم امْلَنَّ َوالسَّ
عن اختاذ اإلنسان له مركبًا ومسكنًا من جلوِد احليوانات وأصوافها وما أشبه 
ذلك. قال تعاىل: ﴿َواهللُ َجَعَل َلُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسَكنًا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن ُجُلوِد 
َيْوَم َظْعنُِكْم َوَيْوَم إَِقاَمتُِكْم َوِمْن َأْصَوافَِها َوَأْوَباِرَها  وهَنَا  ُبُيوًتا َتْسَتِخفُّ اأْلَْنَعاِم 

)1) العنكبوت: 64.
)2) هتذيب اللغة: )حي(: 5/ 287.

)3) لسان العرب: )حيا(: 14/ 214.
)4) البقرة: 57.



عىل  وحثَّ  به،  األمثلة  لنا  ورضَب  ِحــنٍي﴾)1)،  إَِل  َوَمَتاًعا  َأَثاًثا  َوَأْشَعاِرَها 
من  فيه  ورَد  فقد  الكريِم،  القرآِن  يف  كبريًة  مكانًة  احتل  نجدُه  لذا  مراعاتِه؛ 
مثل:  ومصّورًا   ،صالح النبي  وناقة  البقرة  مثل:  معجزة  هو  ما  احليوان 

.النحل، ومتكلاًم مثل: هدهد النبي سليامن

ومل يتوقْف ذكُر احليواِن يف القرآن يف السياقاِت املختلفِة والصوِر املتعددِة؛ 
احليواناِت  بعِض  باسم  الكريمِة  السوِر  بعُض  يت  ُسمِّ أن  ذلَك  َشِمَل  بل 
والعاديات،  والعنكبوت،  والنمل،  والنحل،  واألَنعام،  البقرة،  سورِة:  مثل 
َر ذكُر بعِض احليواناِت أكثر من مّرة مثل: احلوت والّطري،  والفيل، وقد تكرَّ
فعٌل  أو  اسٌم  مجٌع،  أو  مثنى  أو  مفرٌد  نكرٌة،  أو  معرفٌة  وِر:  الصُّ وبمختلِف 

ياقاِت املناسبِة. بحسِب الرتاكيِب والسِّ

سوُل الكريُم ليكمَل ما جاَء به القرآن يف اتباِع ُسنَّتِه، فحّث  وجاَء الرَّ
اجلميَع عىل الرأفِة به؛ كام دخَل يف جانِب األَحكاِم الفقهيِة يف معظِم أحاديِث 
سوِل)2)، ورضَب به املثَل؛ لُيشبَّه به بعض طبقات املجتمع، وُينبَّه با  الرَّ
يئِة، ليَس هذا وَحسب َبْل كاَنْت أقواُلُه يف احليواِن ذاَت داللٍة  عن صفاهتِم السَّ
 يقوُل وواقعية  حّية  صورٍة  إعطاِء  مَع  تدبرِيِه  وحسِن  اخلالِق  حسِن  عىل 
ٌة  َدابَّ "َوُهَو  اِق  بِاْلرُبَ يف وصفِه )الرباق( يف حديِث اإلرساِء واملعراِج: »ُأتِيُت 
َقاَل  َطْرفِِه"  ُمنَْتَهى  ِعنَْد  َحافَِرُه  َيَضُع  اْلَبْغِل.  َوُدوَن  َمِر  احْلِ َفْوَق  َطِويٌل  َأْبَيُض 

َفَركِْبُته َحتَّى َأَتْيُت َبْيَت امْلَْقِدِس«)3). 
)1) النحل: 80.

بابويه  الفقيه: أليب جعفر بن  الكليني، ومن ال حيرضه  )2) ينظر: الكايف: أليب جعفر حممد 
القمي، وهتذيب األحكام: أليب جعفر حممد الطويس.

)3) صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج النيسابوري: 1/ 145.
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ليجيَء بعَد ذلَك اإلماُم عيل يف كتابِه )هنج البالغة( يف ذكِر احليواناِت، 
واصفًا ومبينًا هلا تارة، وتارة ُأخرى مشبهًا ومستعريًا ومكنّيًا، إذ ُيعطِينا منظومًة 
متكاملًة كاَن للحيواِن دوٌر بارٌز فيها، ومُتّثُل الوحداُت الداللية للحيواِن يف 
كاَنْت  وإن  فهي  الطَّبيعة،  لوحداِت  الرئيسة  األركاِن  من  ركنًا  البالغِة  هنِج 
ذات طابٍع متلوٍن بأصناِف احليواناِت املختلفِة، إاّل أهّنا يف الّداللِة عىل املعنى 
احليواَن بصورٍة عامة  أّن  املالحِظ  املجاز واحلقيقة، ومن  تتخُذ جانبني مها: 
بأسامِء  ُتسمى  اخلطُب  باَتْت  حّتى  النص  سياق  يف  مرموقًة  مكانًة  أحتَل  قد 
احلظوَة  )اإلبُل(  ناَلت  وقد  والغراب(  )الطاووس  خطبتي:  مثل  حيواناٍت 

الكربى عىل اختالف تسمياهتا وأنواعها.

ومما ال شكَّ فيِه إّن ذكَر احليواِن يف هنِج البالغِة نتيجة ارتباِط العرب بذا 
الكائن احلي، ومدى تأثَِّرهم به وتأثريه يف حياهِتم اليوميِة.

عىل  فضاًل  والطِّيوِر،  ــرشاِت  احل بعَض  وصــِف  يف  ــاُم  اإلم ــرَع  َب وقــد 
احليوانات األخرى براعًة واضحًة وبتجسيٍد رائٍع، يقول يف خلقِة الطيوِر 
وِذي  وَساكٍِن  وَمَواٍت،  َحَيَواٍن  ِمْن  َعِجيبًا  َخْلقًا  »اْبَتَدَعُهْم  التَّصويِر:  ومجال 
َما  ُقْدَرتِِه،  وَعظِيِم  َصنَْعتِِه،  َلطِيِف  َعىَل  اْلَبيِّنَاِت  َشَواِهِد  ِمْن  وَأَقاَم  َحَرَكاٍت؛ 
تصويَر  تستطيُع  فالعرُب  َلُه...«)1)  َمًة  وَمَسلِّ بِِه،  َفًة  ُمْعرَتِ اْلُعُقوُل  َلُه  اْنَقاَدْت 
إىل  وباالنتقال  اليوميِة،  حياهِتِم  يف  يروَنُه  م  أهنَّ طاملا  باحلِس؛  وإدراكِه  ذلك 
صورِة أخرى يالحُظ أنَّ اإلمام يتخُذ من تسميِة )احليوان( صورًة متثُِّل 
ُصوَرُة  وَرُة  »َفالصُّ فيهم:  يقوُل  إْذ  الفاسقني  النَّاِس  لبعِض  الطَّوائِف  بعَض 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 235 - 236.
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إِْنَساٍن، واْلَقْلُب َقْلُب َحَيَواٍن«)1).

ويف ذلك تصويٌر دقيٌق ملن زّلْت َقدمه )فالصورة صورة إنسان وما بعده 
يريد  -وليس  والثور  كاحلامر  األخرس  احليوان  هاهنا-  باحليوان  -فمراده 
العموم ألن اإلنسان داخل يف احليوان- وهذا مثل قوله تعاىل: ﴿إِْن ُهْم إاِلَّ 
رمزية  تأملية  نظرة  لُه  اإلماَم  فإنَّ  لذا  َسبِيًل﴾)2)))3)؛  َأَضلُّ  ُهْم  َبْل  َكاأْلَْنعاِم 
يرمُز با لكل ما حولُه من أشخاٍص أو أحداٍث أو أشياء ضمَن حدود احلياة 

املختلفة.

* * *

)1) هنج البالغة: اخلطبة )87)/ 119.
)2) الفرقان: 44.

)3) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 6/ 374.
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 املبحـث الأول
احليـوان املفرت�س

ْرَغام- اللَّْيث 1- الأ�َسد -ال�سِّ
)األََسُد: معروف، ومجُعه: ُأْسٌد وأساوُد()1)، و)آساد وآُسد، مثل َأجبال 
واألُنثى  وُأْســداٌن،  وَأْســٌد خمفف،  مثقل،  مقصور  وُأُســد،  وَأُســود  وَأجبل، 
ي  ء، ولذلك ُسمِّ َأَسدة)2)))3)، و)اهلمزة والسني والدال، يدّل عىل قّوة الشَّ

األسُد أسدًا لقّوته()4).

ومن املجاز: )استأَسَد عليه أي صار كاألَسِد يف ُجْرأتِه. واستأَسَد النّْبُت: 
طال وُجّن وذَهَب كلَّ َمذَهٍب()5).

 اإلماُم يقوُل  مراٍت)6)،  أربع  البالغِة  هنِج  يف  )األسد(  لفظُة  وردْت 

)1) كتاب العني: )أسد(: 7/ 286.
)2) اعرتض اجلاحظ حول أنثى األسد بقوله: )ال يقال أسدة، ويقال أسد ولبوة ولبوات( 

احليوان: 2/ 285.
)3) لسان العرب: )أسد(: 3/ 72. 

)4) معجم مقاييس اللغة: )أسد(: 1/ 106.
)5) أساس البالغة: )أسد(: 1/ 27.

الكتاب )28)/   ،231 189، اخلطبة )162)/  البالغة: اخلطبة )131)/  ينظر: هنج   (6(
387، الكتاب )263)/ 521.
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ُتَها  »َأيَّ املحمودِة:  غري  صفاهِتِم  عن  والكشِف  ألصحابِه  التَّوبيِخ  سياِق  يف 
قِّ وَأْنُتْم َتنِْفُروَن َعنُْه  النُُّفوُس امْلُْخَتلَِفُة، واْلُقُلوُب امْلَُتَشتَِّتُة... َأْظَأُرُكْم َعىَل احْلَ

ُنُفوَر امْلِْعَزى ِمْن َوْعَوَعِة األَسِد!«)1).

اختار اإلمام األسد وهو من أقوى احليواناِت املفرتسِة التي تشّكل 
يرمُز إىل  السياق؛ ألنَّ كّل حيوان  يفرُضُه  املتلقي، وبام  حضورًا وهيبًة لدى 
داللٍة معينٍة خاصٍة به عند العرِب، واختاَر اإِلماُم من األَسِد صوَتُه؛ ألنَّه 
أشدُّ وأقوى عىل نفوِر احليواناِت منه، فلفظُة )وعوعة( اكتسَبْت داللَة القوِة 
الداخيل  ياق  السِّ ضمَن  اللفظِة  هلذِه  املناسبُة  وتكمُن  )األسد(  إىل  بإضافتِها 
ومن  أخرى،  جهة  من  األداء  وبني  جهة  من  الصويت  التَّشكيل  يف  للخطبِة 
املعروِف أنَّ صوت األسد )الزئري( الذي يكون من صدره)2) يذكر ابو الفتح 
املعروف بكشاجم )ت358( بقولِه: )ولو مل يكن له سالح إاّل زئريه وتوقد 
صوُت  فهو  الوعوعُة  أّما  لكفاه()3)،  هيبة  من  الناس  صدور  يف  وما  عينيه 
الذئاِب والكالِب وبناِت آوى)4)، فلامذا اختار اإلماُم الوعوعَة لألسِد دوَن 

الزئرِي يف سياق عطف املخاطبني لطريِق احلقِّ وبيان حاهلم؟

1. هنالك روايات تؤّكد أنَّ األسَد من الكالِب ومما يدلُّ عىل هذا القوِل 
 :فقال النبي كان هلب بن أيب هلب يسب النبي( :سول يف حديث الرَّ

)1) هنج البالغة: اخلطبة )131)/ 188 - 189.
)2) ينظر: لسان العرب: )زَأر(: 4/ 314.

)3) املصايد واملطارد: ابو الفتح حممود بن احلسن: 45 - 46.
)4) ورد يف لسان العرب: )وعوع(: : 8/ 411 )من َأصواِت الكالِب وبنات آوى وَوْعَوع 

الكلُب والذئُب َوْعَوعًة وَوْعواعًا َعَوى...(. 
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»اللهم سلط عليه كلبك«... فجاء األسد فانتزعه فذهب به()1)، وهذا يثبُت 
أنَّ األسَد كلٌب، فجاَز نسبُة الوعوعِة لألسِد.

2. املعنى الداليل الذي أّدْتُه لفظُة الوعوعِة املتمثل يف العالقة بني الصوت 
ومعناه من خالل صوت الواو وهو من أصوات اللني)2)، وجتمع صويت العني 
الصفات جعلت مساحة المتداد  الشدة والرخاوة)3) هذه  والواو صفة بني 
الصوت وانسيابية أكثر. كام كان لتكراِر حريف الواو والعني أثر أسهَم يف بناِء 
صيغ إفرادية داخل الرتكيب لقصِد الداللِة حول معنى معني.؛ بينام نجد لفظة 
ت صوت الزاي وهو من األصوات الرخوة الذي حيوي صفة  الزئري قد ضمَّ
الصفري)4)، وكذلك صوت اهلمزة وهو من األصوات الشديدة)5) ويبدو أهّنا 
الوعوعة عىل  للفظة  لذا دّلت صفات احلروف  القرب من األسد؛  حددت 
الوضوح الصويت أكرب بكثري من الزئري ألنَّ له األثر يف التصويت وتداعياته 

عىل املستمع ويكمن األثر يف قوة الصوت.

3. كام كانت مناسبُة اختيار احليوان )املعزى( دون غريه وتشبيههم به؛ 
إنَّ  إذ  زئريه  يسمع  أو  يراه  أن  ال  األسد  لوعوعة  سامعه  بمجرد  هيرب  ألنَّه 
باملعزى  فشبههم  احلق،  صوت  بإسامعهم  هلم  والتنويه  التنبيه  أراد  اإلمام 
588. ويف رواية أخرى أّن الرسول دعا  )1) املستدرك عىل الصحيحني: للحاكم: 2/ 
عىل عتبة بن أيب هلب حيث أّنه أقسم أن يقتل حمّمدًا، فدعا عليه النبي، فقال: »أكلك 
كلب اهلل« ففرقه األسد قطعًا قطعًا ومل يأكل منه، ينظر: مستدرك سفينة البحار: النامزي: 

.127 /1
)2) ينظر: رس صناعة اإلعراب: ابن جنّي: 1/ 8.

)3) م. ن: 1/ 61.
)4) ينظر: يف البحث الصويت عند العرب: د. خليل إبراهيم العطية: 58.

)5) رس صناعة اإلعراب: 1/ 61.
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التي ما أن سمعت وعوعة األسد نفرت من دون رؤيته ألهنا لو كانت رأته 
لكان استعمل لفظة اهلروب بدل النفور)1)، واستعمل الزئري بدل الوعوعة 
وهم كذلك ما إن نظروا احلق نفروا منه وقد عطفهم عليه، فكيف بم إذا 
أمرهم باتباع طريق احلق؟ وقد رّصح اإلمام يف بداية كالمه بنفوسهم املتشتتة 

وآرائهم املتفرقة!

معادلة  أّدى  النص  داخل  األسِد  أنَّ صوَت  نجد  املنطلق  لذا ومن هذا 
)وقع األثر( عىل املتلقي فوقع صوت األسد أو أثر احلق ذو داللة وتأثري عىل 
النفوس ومن هنا أعطى السياق اخلطايب لصوت األسد داللة القوة والثبات 
واحلضور للحق داخل النص من وقع صوت األسد أو أثر احلق عىل النفوس 

مقابل النفور منهام.

النَّبِيُّ  وِمنَّا  َذلَِك  َيُكوُن  يقول خماطبًا معاوية: »وَأنَّى  آخر  ويف سياق 
َأْهِل  َشَباِب  َسيَِّدا  َأَسُد األْحلِف وِمنَّا  َأَسُد اهلل وِمنُْكْم  ُب وِمنَّا  امْلَُكذِّ وِمنُْكُم 

نَِّة«)2). اْلَ

إذ قصد اإلمام بـ)أسُد اهلل( محزة بن عبد املطلب؛ يف حني قصد بـ)ّأسُد 
األحالف( أبا سفيان)3)، والعرب تطلق لفظة األسد عىل مقاتليها الشجعان؛ 
إلّنه من أشف احليوانات التي اتصفت بصفات أفردهتا عن بقية احليوانات، 

)1) يتضح من ذلك املعنى الذي أفادته لفظة النفور من النفرة أي التفرق وعدم تقبل احلق؛ 
224، )هرب(: 1/  )نفر(: 5/  العرب:  لسان  ينظر:  الفرار.  فتعني  اهلرب  لفظة  بينام 

.783
)2) هنج البالغة: الكتاب )28)/ 387.

)3) ورد يف هنج البالغة )ت: د. صبحي الصالح(: 681 )أسد اهلل: محزة. أسد االحالف: 
ابو سفيان، ألنه حزب األحزاب وحالفهم عىل قتال النبي يف غزوة اخلندق(.
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وردت  فقد  لذا  واجلرأة،  والنجدة  والشجاعة  القوة  عىل  املثل  به  ويرضب 
هذه اللفظة ورودا جمازيًا يف الداللة عىل محزة املعروف بشجاعته ودفاعه عن 
محى اإلسالم مقابل أيب سفيان الذي هّيأ وعبأ االحالف لقتال النبي وقد 
أّن  السياق  لنا  اذ يكشف  النص بصورة متقاربة،  املقابالت يف سياق  جرت 
داللة )أسد اهلل( هنا عىل القوة والشجاعة، وداللة )أسد االحالف( فهي من 

السيادة أي سيادة القوم.

َغُم  ْ ابن منظور )ت711هـ( يف معجمه: )الرضَّ فقد ذكره  َغام  ْ الرضِّ أّما 
ُشبِّه  يكون  َأن  فإما  ُشجاٌع  غامٌة  رِضْ ورجل  األَسد  غامُة  ْ والرضِّ غاُم  ْ والرضِّ
اِري  غاُم«: هو الضَّ باألَسد وإِما َأن يكون ذلك َأصاًل فيه()1) )»واألَسُد الرضِّ

الشديُد املِْقَدام من األُسود()2).

يف  والتحقري  واإلهانة  التنفري  سياق  يف  واحدة  مرة  اللفظة  هذه  وردت 
قوله خماطبًا عمرو بن العاص: »َفإِنََّك َقْد َجَعْلَت ِدينََك َتَبعًا لُِدْنَيا اْمِرئ َظاِهٍر 
َبْعَت َأَثَرُه  لِيَم بِِخْلَطتِِه َفاتَّ ُه احْلَ ُه َيِشنُي اْلَكِريَم بَِمْجلِِسِه وُيَسفِّ َغيُُّه َمْهُتوٍك ِسرْتُ
َغاِم َيُلوُذ بَِمَخالِبِِه وَينَْتظُِر َما ُيْلَقى إَِلْيِه ِمْن  ْ َباَع اْلَكْلِب لِلرضِّ وَطَلْبَت َفْضَلُه اتِّ
َغاِم َيُلوُذ  َباَع اْلَكْلِب لِلرضِّْ َفْضِل َفِريَستِِه َفَأْذَهْبَت ُدْنَياَك وآِخَرَتَك«)3) فقوله: »اتِّ
بَِمَخالِبِِه وَينَْتظُِر َما ُيْلَقى إَِلْيِه ِمْن َفْضِل َفِريَستِِه« وهو اتباع عمرو ملعاوية، وهو 
بذلة وخوف وفزع  يتبعه  األسد  يتبع  )الكلب عندما  واهانة؛ ألن  اتباع ذل 
ينتظر ما تنفرج عنه خمالبه وما يفضل عنه من فريسته وليس هذا دأب الرشفاء 

)1) لسان العرب: )رضغم(: 12/ 357.
)2) النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3/ 176.

)3) هنج البالغة: الكتاب )39(: 411.
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وأصحاب الكرامة والدين()1).

ة. ورجٌل  وللفظة اللَّيث معان متعددة يف املعجم: )اللَّيُث: الشدة والقوَّ
. واللَّيُث: األَسد واجلمع ُلُيوٌث...  ِمْلَيٌث: شديُد العارضة وقيل: شديٌد قويٌّ
ٌب من العناكب قال: وليس شء من الدواب مثله يف احِلْذِق  وقيل الليُث رَضْ
الكلُب وال  وامُلَداراة ال  اخلَْطِف  والتَّْسِديِد ورسعِة  الَوْثَبِة  واخلَْتِل وصواِب 
َعناُق األَرض وال الفهُد وال شء من ذوات األَربع وإِذا عايَن الذباَب ساقطًا 
ة  الِغرَّ وقت  إىِل  الَوْثَب  َر  وَأخَّ نفسه  مجع  ثم  َجَواِرَحُه  َن  وَسكَّ باألَرض  َلطَأ 

وترى منه شيئًا مل تَره يف فهد وإِن كان موصوفًا باخلتل للصيد()2).

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة مرة واحدة يف سياق املدح لعبد ذكره 
ٍة  بُِحجَّ ُيْدِل  ال  َواٍد  وِصلُّ  َغاٍب  َلْيُث  َفُهَو  دُّ  اْلِ َجاَء  »َفإِْن  قال:   اإلمام
َيْسَمَع  َحتَّى  ِمْثلِِه  يِف  اْلُعْذَر  َيُِد  َما  َعىَل  َأَحدًا  َيُلوُم  وَكاَن ال  َقاِضيًا  َيْأِتَ  َحتَّى 
اْعتَِذاَرُه«)3) وقد استعمل االمام معادال دالليا للتعبري عن القوة والشجاعة 

يف سياق املدح والقتال هلذا العبد.

2- ِحَمار الَوْح�س )العانة(
)محار الزرد أو الوحش جنس حيوان من ذوات احلوافر وفصيلة اخليل 

معروف بألوانه املخططة()4).

يقول القريواين: )من عادة القدماء أن يرضبوا األمثال يف املرائي بامللوك 
)1) شح هنج البالغة )عباس املوسوي(: 4/ 444.

)2) لسان العرب )ليث(: 2/ 185.
)3) هنج البالغة: الكتاب )289)/ 526.

)4) املعجم الوسيط: 1/ 410.
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األعزة، واألمم السالفة، والوعول املمتنعة يف قلل اجلبال، واألسود اخلادرة 
والعقبان،  والنسور،  القفار،  بني  املترصفة  الوحش  وبحمر  الغياض،  يف 
واحليات؛ لبأسها وطول أعامرها()1)، وردت هذه اللفظة مرة واحدة ضمن 
سياق اخلطبة يف مالحم الفتن، يصف اإلمام أصحاب ذلك الزمان بأهّنم 
قوم غافلون ومنهمكون يف نعم الدنيا فتأتيهم الفتن وهتلكهم، كام أهلكت 
ُجوِف...  الرَّ اْلِفْتنَِة  َطالُِع  َذلَِك  َبْعَد  َيْأِت  »ُثمَّ   :يقول إذ  آخرين)2)،  أقوامًا 

ُمِر يِف اْلَعاَنِة«)3). َيَتَكاَدُموَن فِيَها َتَكاُدَم احْلُ

ر  مُحُ أّما العانة: )اجلامعة من  والتكادم)4) هنا: )التعاض بأدنى الفم()5)، 
الوحش()6).

الفتنة وللتحذير منها وداللته  بعد طلوع  املقام هنا مقام وصف حلاهلم 
أو  لبعض  بعضهم  الفتنة  ملغالبة مثريي هذه  إّما  التكادم  لفظة  )استعارة  هو 
مغالبتهم لغريهم، وشّبه ذلك بتكادم احلمر يف العانة()7) فوصف حالتهم التي 
ُيْشبِهوهنا يف ِعَضاضها ونفارها ويف ذلك ذم واستهانة  يكونون عليها »أهنم 

)1) العمدة: ابن رشيق القريواين: 1/ 161.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 223.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )151)/ 210.
النَّْجم -يعني  قتيبة/ 25: )إذا طلع  ابن  العرب ما ورد يف كتاب األنواء:  )4) من اسجاع 
حازم،  بن  برش  قال  َكــْدم(،  يف  والعانات  َحْطم،  يف  والُعْشب  َحْدم،  يف  فاحلرُّ  الثريا- 

الديوان، 134: 
ــٍة ــاَن َع ــَع يف  ـ ــَربَّ َتـ ــٌم  ــي ــتِ ِكَداَماَش فيها  ُيكاِدُم  ِحَياٍل، 

)5) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 9/ 143.
)6) هتذيب اللغة: األزهري: )عان(: 1/ 378.

)7) شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 225.
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به يف اللص من هذه  ينتفعوا  مل  الذي  الَعْقل  بِقّلِة  بحالم، وشهادة عليهم 
الفتن«)1)، ويشري السياق هنا اىل ذم الناس آخر الزمان؛ ألهنم يتغالبون بينهم 
كتكادم احلمر الوحشية للحصول عىل مبتغاهم مع الغفلة)2)؛ لذا فقد جاءت 
عىل  داللة  بينهم  فيام  الناس  تغالب  بمعنى  الوحشية  للحمر  )كدم(  داللة 

وجود الفتن املؤدية اىل التناحر فيام بينهم يف ذلك الزمان.

3- احُلْوت )احِليتان(
ــَواٌت  وأْح َمُك)3).  السَّ وهو  احِليتاُن  واجلميع:  )معروٌف.  ــْوت:  احلُ
وِحَوَتٌة)4)( ورد )احلوت( مرة واحدة بصيغة اجلمع يف مقام التعظيم والتذكري 
َمَجِة إَِل  ِة واْلَ رَّ بأّن اهلل رب كل شء يقول: »َوُسْبَحاَن َمْن َأْدَمَج َقَوائَِم الذَّ
َّا َأْوَلَج  يَتاِن واْلِفَيَلِة وَوَأى َعىَل َنْفِسِه َأال َيْضَطِرَب َشَبٌح ِم َما َفْوَقُهَم ِمْن َخْلِق احْلِ

َمَم َمْوِعَدُه واْلَفنَاَء َغاَيَتُه«)5). وَح إاِل وَجَعَل احْلِ فِيِه الرُّ

استهل اإلمام كالمه بقوله )سبحانه( هلذا الغرض -وهو التعظيم- 
يقول ابن اجلوزي أّنه: »ال خلف بني أهل اللغة أن التسبيح هو التنزيه هلل عز 

وجل عن كل سوء«)6).

الرائعة،  اخلربية  اجلمل  من  جمموعة  عىل  األدبية  املقطوعة  هذه  حتتوي 
اليارسي:  عدنان  حسام  دكتوراة(:  )أطروحة  البالغة  هنج  يف  االجتامعية  احلياة  ألفاظ   (1(

.182
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 225.

)3) كتاب العني: )حوت(: 3/ 282.
)4) املحيط يف اللغة: الصاحب بن عباد: )حوت(: 1/ 245.

)5) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 239. 
)6) زاد املسري: ابن اجلوزي 3/ 351.
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ومجيعها تدل عىل تنزيه الذات االهلية، مثل استعامل اإلمام أفعال ماضية 
االهلية  الذات  تعظيم  تدل عىل  انام  االفعال  أولج( وكل هذه  )ادمج، وأى، 
عظيم،  خللقه   اإلمام ووصف  كثرية،  فنعمه  العباد،  عىل  اهلل  نعم  بذكر 
واحلق ان النص خرج اىل معنى التعظيم أي تعظيم االمر يف نفوس السامعني.

عن  واإلخبار  التعظيم  هو  النص  سياق  يف  املجازي  املعنى  يغدو  وهلذا 
والفيل،  احلوت  من  فاألكرب  األكرب  خلق  عجيب  اىل  واهلمجة  الذرة  خلق 
وهو دليل وحجة عىل قدرة الباري عىل خلق أصغر األشياء مثل: الذرة إىل 
اعظمها مثل: احلوت والفيل ومها أكرب املخلوقات، ويعني السياق عىل اثبات 
عن   اإلمام فعرب  الكون،  هذا  إدارة  يف  وتعاىل  سبحانه  هلل  اإلهلية  القدرة 

احلوت يف مقام اخللق وداللة التعظيم هلل بقرينة الذكر.

4- احَليَّة
اشتقت احلَيَّة )من احلياة، ويقال: هي يف أصِل البناء: َحْيَوة. ولكّن الياء 

والواو إذا التقتا وُسكنت األُوىَل منهام جعلتا ياًء شديدة...()1).

لقد وّظف هنج البالغة هذا املخلوق أربع مرات، ثالث منها جمازية)2) 
خرجت لغرض التشبيه، وواحدة حقيقية)3).

أّن  النظر نجد  ندقق  تعبريين متشابني؛ وعندما  اللفظة يف  وردت هذِه 
كل تعبري له سمة خاصة به، خيتلف عن التعبري اآلخر، وداللة معّينة يكشف 

)1) كتاب العني: )حيو(: 3/ 317.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )224)/ 347، الكتاب )68)/ 458، الكتاب )119)/ 

.489
)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )26)/ 68.
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َم  ا َبْعُد، َفإِنَّ عنها السياق، فمن ذلك كتاب اإلمام إىل سلامن الفاريس: »َأمَّ
ِة  َها؛ َفَأْعِرْض َعمَّ ُيْعِجُبَك فِيَها، لِِقلَّ َها، َقاتٌِل َسمُّ ٌ َمسُّ يَِّة: َلنيِّ ْنَيا َمَثُل احْلَ َمَثُل الدُّ
َلنيٌِّ  يَِّة  احْلَ َكَمَثِل  ْنَيا  الدُّ »َمَثُل  له:  ِمنَْها«)1). وقوله يف حكمة  َيْصَحُبَك  َما 
َذُرَها ُذو اللُّبِّ  اِهُل، وَيْ مُّ النَّاِقُع يِف َجْوفَِها، َيِْوي إَِلْيَها اْلِغرُّ اْلَ َها، والسَّ َمسُّ

اْلَعاِقُل!«)2).

جاء التعبري األول مشابًا للثاين، إذ شّبه الدنيا باحلّية يف لني ملمسها يف 
داللة عىل الرفاهية يف الدنيا والعيش الكريم، بينام هذه احلّية تضم يف جوفها 
السم القاتل أي إن من يتعلق بالدنيا فستهلكه الحمالة)3)، ويكمن االختالف 
مُّ النَّاِقُع يِف َجْوفَِها«  َها« ومرة: »والسَّ م فمرة يقول: »َقاتٌِل َسمُّ يف وصف السُّ
بعدة  لنا  السياق  يكشفها  معينة؛  داللة  له  منهام  واحد  وكل  خمتلفان  فهام 

معطيات منها: 

1. اختالف املخاطب ففي القول األول كان اخلطاب فيه ختصيص وهو 
إىل )سلامن الفاريس()4)، يف حني كان خطاب القول الثاين دااًل عىل العموم.

2. يف القول األول وردت أداة تشبيه واحدة وهي: )مثل(، ويف القول 
الثاين أداتان تشبيهيتان ومها: )كاف التشبيه، ومثل( ومها تفيدان التأكيد عىل 

املشابة فضاًل عىل القوة يف التشبيه)5) بني الدنيا واحلّية يف القول الثاين.

)1) هنج البالغة: الكتاب )68)/ 458.
)2) هنج البالغة: الكتاب )119)/ 489.

)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 5/ 218.
)4) ذكره ابن ايب احلديد يف شح النهج، ينظر: شح هنج البالغة )ابن ايب احلديد(: 18/ 

.42 - 34
)5) ينظر: لسان العرب: 9/ 247.
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3. إّن اخلطاب األول جاء يف سياق التحذير من الدنيا، واخلطاب الثاين 
جاء يف سياق التحذير من الدنيا ايضا؛ ولكن حينام اختلف املخاطبان اختلف 
بالدنيا يف  أن اإلمام قد قصد  لنا  يبدو  املقام ومن هنا  القصد الختالف 
القول األول هي )اخلالفة( التي تواّلها سلامن عىل املدائن بقرينة قوله »َقاتٌِل 
َها« أي اهنا مثل احليَّة ال حمالة ستصيبك وهي متعرضة لك ومقبلة عليك  َسمُّ
م يبقى يف جوفها ناقعا)1)  )َفَأْعِرْض َعامَّ ُيْعِجُبَك فِيَها( ويف الصورة الثانية السُّ
متى ما انغر با صاحب اهلوى لدغته؛ يف حني العاقل حيذرها فال ينغر با، 
وال يقرتب فيبدو لنا قصد اإلمام بذه الدنيا هنا هو )امليل للدنيا واتباع 

اهلوى( بداللة أدايت التشبيه )الكاف ومثل(.

يف  موصوفها  عىل  الفاعل(  )اسم  الصفة  تقديم  والتأخري:  التقديم   .4
َها« عىل احلّية؛ يف ين  القول األول، ويف عود الضمري اهلاء بقوله: »َقاتٌِل َسمُّ
لذا  َجْوفَِها«  يِف  النَّاِقُع  مُّ  »والسَّ الثاين:  القول  يف  موصوفها  الصفة عن  تأّخر 
فالتقديم والتأخري له دور مؤثر يف سياق النص واملعنى واذا )تغري النظم فال 
بد أن يتغري املعنى()2)، إّن إختالف معنى صفة السم فيه بيان وداللة واضحة 
عىل خطورة الدنيا املتعرضة لك يف القول األول اذ إّن الصفة ثابتة يف السم 

عىل حني أّن صفة السم األخرى ال تبني خطورهتا اال ملن تعرض هلا.

النص،  سياق  يف  )احليَّة(  لفظة  استعامل  يف  االختالف  يتضح  هنا  ومن 

)1) ذكر الزخمرشي يف أساس البالغة: )نقع السم يف ناب احلّية: اجتمع فيه(، قال النابغة: 
الديوان/ 54

ضئيَلٌة ســاورتــنــي  َكـــَأين  ــتُّ  ــبِ ناِقُعَف مُّ  السُّ َأنياِبا  يف  قِش،  الرُّ من 
)2) دالئل اإلعجاز: 265.
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ولذا فداللة صورة احلية األوىل ختتلف عن داللة صورة احلية الثانية إذ أراد 
للدنيا  )امليل  ومرة  )اخلالفة(  با  قصد  مرة  خاصة  مفاهيم  بام   اإلمام

واتباع اهلوى(.

معنى  عىل  ودّلت  اجلمع  بصيغة  )احلّية(  لفظة  وردت  آخر  سياق  ويف 
 - التَّنِْزيِل  َعىَل  وَأِمينًا   - لِْلَعامَلنَِي  َنِذيرًا   دًا ُمَمَّ َبَعَث  َتَعاَل  اهلل  »إِنَّ  العدو 
َبنْيَ ِحَجاَرٍة ُخْشٍن  اْلَعَرِب َعىَل َشِّ ِديٍن ويِف َشِّ َداٍر - ُمنِيُخوَن  وَأْنُتْم َمْعَشَ 
من  العرب  يف  والبيئة  املكان  تأثري  عن  النص  يكشف  إذ   .(1(» ُصمٍّ َوَحيَّاٍت 
خالل ما ذكره اإلمام يف مقابلة داللية، فقوله: »حيات صم« أي: العدو 
تنزجر بصوت وهترب  للحيات كوهنا ال  الصم  لفظة   اإلمام واستعمل 
فهي ال تسمع، كذلك اعداؤهم ال هيابوهنم وقد ذهب ابن أيب احلديد إىل هذا 

املعنى املجازي ورأى بأنه األحسن)2).

5- اخِلْنزير
من  دجون  )حيوان  الَعنْي()3)،  يف  اخلََزِر  من  )فِنِْعيٌل  وزن  عىل  اخلنزير 
من  فيه  فاّلذي  والّسبعّية،  البهيمّية  بني  )يشرتك  اخلنزيرية()4)،  الفصيلة 
العشب  وأكل  الّظلف  البهيمّية  من  فيه  واّلذي  اجليف،  وأكل  النّاب  الّسبع 

والعلف()5).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )26)/ 68.
)2) ينظر: شح هنج البالغة: )ابن أيب احلديد(: 2/ 19.

)3) امُلنّجد يف اللغة: كراع النمل: 1/ 68.
)4) املعجم الوسيط: 1/ 539.

)5) حياة احليوان الكربى: الدمريي: 1/ 305.
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قال  ــس)1)،  رج بأنه  ووصــف  بتحريمه  الكريم  القرآن  يف  ذكــره  جاء 
اجلثة، كتيل  املنظر، ضخم  )اخلنزير حيوان كريه  النجار يف وصفه:  الدكتور 
له جلد سميك، عليه شعر خشن،  اللحم، قصري األرجل،  الشكل، مكتنز 

وله بوز طويل وأنيابه قوية()2).

جاء ذكر اإلمام هلذه احليوان الكريه مرة واحدة يف مقام التنفري من 
الدنيا واهلوان با وقال: »واهلل َلُدْنَياُكْم َهِذِه َأْهَوُن يِف َعْينِي ِمْن ُعَراِق ِخنِْزيٍر 
خاص  معنى  ولكٍل  وكرسها  العني  بضم  )عراق(  روي  ــُذوٍم«)3)،  َمْ َيِد  يِف 
ة هو الَعْظم الذي  با)4)، والَعْرُق )هو العظُم الذي ُأخَذ عنه اللحُم وقال مرَّ
ُأِخذ أكَثُر ما عليه من اللحم وَبقَي عليه شٌء َيِسري، واجلمع ُعراٌق بالضم. 
وهو من اجلمع العِزيز وله نظاِئُر قليلٌة قالوا ِرْخل وُرخال وظِْئر وُظَؤار وَتوأم 
وُتَؤام()5)؛ أّما بكرس العني فهو )من احلشا ما فوق الرسة معرتضا البطن()6). 

وأميُل إىل القوِل األول بروايِة الضم ألنَّ العظَم أهوُن من احلشا.

بصورة  هلا  مثَّل  وقد  نيا  الدُّ من  التنفري  صور  أبشع   اإلمام استعمل 
يف  وحقارهتا  الدنيا  هوان  يف  مبالغة  )وذلك  النفور  سياق  يف  جاءت  حسية 
عينه ونفرته عنها ألّن العرق ال خري فيه فإذا تأّكد بكونه من خنزير ثّم بكونه 

)1) والرجس هو: )كلُّ شٍء ُيْسَتْقَذر فهو ِرْجٌس كاخِلنْزير( كتاب العني )رجس(: 6/ 52.
)2) احليوان يف القرآن الكريم: الدكتور زغلول النجار: 360.

)3) هنج البالغة: الكتاب )236)/ 510.
)4) فقد روى ابن أيب احلديد يف شحه بضم العني: ينظر: 19/ 67، ووردت عند ابن ميثم 

البحراين يف شحه بكرس العني: ينظر: 5/ 360.
)5) املخصص: ابن سيده: 1/ 370.

)6) املعجم الوسيط: 2/ 97.
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يف يد جمذوم بلغت النفرة منه الغاية()1).

أي  )دنياكم(  يف  للتملك  الكاف  الضمري  نجد  اجلانب  هذا  حتليل  ويف 
يقل  فلم  )الكاف(  للجامعة  املخاطب  بضمري  الدنيا  خصص   اإلمام ان 
وتكالبوا  الدنيا،  عىل  اقبلوا  ممن  كانوا  املخاطبني  أن  عىل  يدلل  مما  )الدنيا( 
عليها ولشدة ما رأى منهم اراد اإلمام ان خيرج حب الدنيا من قلوبم 
لذا فالسياق حتدث عن هوان الدنيا عندما رأى من حوله من املتشبثني با، 
املنظر  اللحم، واخلنزير حيوان كريه  الذي خيل من  فاستعمل عظم اخلنزير 
فتصوروا أخذ هذا الُعراق من يد جمذوم؟ فهنا يكون النفور وصل أكرب الغاية 
يف التصوير وأصبحت الدنيا أهون يف عينه وكان للمثل دوٌر مؤثٌر يف سياق 

التنفري وداللته.

6- الِذْئب
ِذْئَبٌة هُيَْمُز  َأْذُؤٌب يف القليل وِذئاٌب وُذْؤباٌن واألُنَثى  )َكْلُب الرَبِّ واجلمُع 
املعروف،  املفرتس  للحيوان  جامد  )اسم  وهو  اهلَْمز()2)،  وَأصله  هُيَْمُز  وال 

وزنه فعل بكرس فسكون()3).

ئاِب... ورجٌل  و)يقال لِصعالِيك العرب وُلُصوِصها ُذوباٌن ألهَنم كالذِّ
َمْذُؤوٌب وَقع الِذْئب يف َغنَِمه()4).

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 5/ 360.
)2) لسان العرب: )ذأب(: 1/ 377.

)3) اجلدول يف اعراب القران: حممود صايف: 12/ 158.
)4) لسان العرب: )ذأب(: 1/ 377. 
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يرضب الِذْئب كرمز للخيانة والغدر)1)، وقد جاء يف األمثال )أغدر من 
ذئب()2)، وقد جاء ذكره يف القرآن مقرتنا بزمن النبي يعقوب ألنه السبع 
الغالب يف قطره ولصغر يوسف)3)، وهنالك من النقاد من يرى أن رمز 

اخلري للذئب حارض يف كالم االدباء العرب)4).

يف  ذكره  تكرر  إذ  بالغدر،  املشهورة  وصفته  احليوان  هذا  ذكر  وكان 
قال  اجلمع،  بصيغة  ومرة  املفرد  بصيغة  مرتني  مرات(  )ثالث  البالغة  هنج 
اذَّ  الشَّ َأنَّ  َكَم  ْيَطاِن،  لِلشَّ النَّاِس  ِمَن  اذَّ  الشَّ َفإِنَّ  واْلُفْرَقَة!  اُكْم  »وإِيَّ  :اإلمام

ْئِب«)5). ِمَن اْلَغنَِم لِلذِّ

ويف موضع آخر يقول للوالة من عامله »واختطفت َما َقَدْرَت َعَلْيِه ِمْن 
امْلِْعَزى  َداِمَيَة  األَزلِّ  الِذْئب  اْختَِطاَف  وَأْيَتاِمِهُم  ألََراِملِِهْم  امْلَُصوَنِة  ُم  َأْمَواِلِ

اْلَكِسَيَة«)6).

فهناك فرق واضح بني القولني يف الداللة، جاء سياق النص األول مذكرًا 
برمزية هذا احليوان واقرتانه بالشيطان يف كل فعل يدعو اىل التفرقة وجاء تشبيه 
الشيطان بالِذْئب يف االفرتاس مناسبا لسياق القول إذ يتحدث اإلمام عن 
الفرقة وعدم االجتامع عىل كلمة واحدة، فالفرقة تولد الذهاب اىل الشيطان، 

)1) ينظر: احليوان: اجلاحظ: 4/ 48.
)2) جممع االمثال: ابو الفضل النيسابوري: 2/ 67.

)3) ينظر: البحر املحيط يف التفسري: ابو حيان االندليس: 5/ 286.
)4) ينظر: الذئب والقطا يف المية العرب )بحث(: د. عبد اجلليل رصصور: 27، جملة جامعة 

االقىص، العدد األول، املجلد التاسع، ذو القعدة 1425هـ - كانون الثاين 2005م.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )127)/ 184.
)6) هنج البالغة: الكتاب )41)/ 413.



ياِق يف َتوِجيِه املعنَى ألَلَفاِظ الطَّبِيعِة يف َنِج البالَغِة74 أَثُر السِّ

حصل  الِذْئب  )االفرتاس(،  بخصيصة  بالِذْئب  الشيطان  صورة  تشبيه  فهنا 
عىل صيده بسهولة فكأنك تسري اىل الشيطان حني ال تتبع هنج احلق فداللة 

الِذْئب هنا هم اخلوارج وما محلوه من فتنة.

الذي  الظامل  اخلائن  احلاكم  عىل  فيه  الذئب  سياق  دّل  الثاين  النص  ويف 
صفة  الِذْئب  هلذا   اإلمام أعطى  فقد  واليتامى،  األرامــل  أموال  يرسق 
من  يتنقل  احلاكم  كذلك  العدو()1)  الرسيع  الوركني  )اخلفيف  أي  )األزل( 
عية وأعطى للمعزى الكسرية صفة الدامية كناية  مكان آلخر سارقًا أموال الرَّ

عن سوء أحوال االرامل وااليتام )والِذْئب( يطمع با لكوهنا دامية.

يصّور اإلمام الِذْئب بصورتني يراد منهام داللتني: 

1- صورة الِذْئب املفرتس )فتنة اخلوارج(.

2- صورة الِذْئب املختطف )احلاكم اخلائن(.

فداللة الِذْئب يف الصورة األوىل هي )القتل واالفرتاس(؛ يف حني يدل 
يف الصورة الثانية عىل )اخليانة والغدر(.

ُبع 7- ال�سَّ
ُبع: )واحد الّسباع واألنثى َسُبعة()2)، و)السني والباء والعني أصالن  السَّ
مطردان صحيحان: أحدمها يف الَعَدد، واآلخر شٌء من الوحوش()3)، وقيل 
بأن السبع )كل ما له ناٌب كاألسد والنمر والِذْئب، أو ما له خمَْلب كالصقر 

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 5/ 92.
)2) كتاب العني: )سبع(: 1/ 344.

)3) معجم مقاييس اللغة: )سبع(: 3/ 128.
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السبع  أنَّ  ويبدو  ويفرتسها...()1)،  والدواّب  الناس  عىل  ويعدو  واحلدأة، 
مفهوم عام ُأريد به كل حيوان حيمل صفات الوحشية.

الغالبة  والداللة  مــرات،  ست  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  تكررت 
لتكرارها املجاز، إذ يقول اإلمام عيل يف خطبة له يذكر با املالحم ويعرج 
َرَزِة وَقَرَفُه َقْرَف  عىل ذكر الرسول االعظم: »َفَلَقْد َفَلَق َلُكُم األْمَر َفْلَق اْلَ
وَعُظَمِت  َمَراكَِبُه  ْهُل  اْلَ وَركَِب  َمآِخَذُه  اْلَباطُِل  َأَخَذ  َذلَِك  َفِعنَْد  ْمَغِة  الصَّ
يف  يقول  ثم  اْلَعُقوِر«)2)؛  ُبِع  السَّ ِصَياَل  ْهُر  الدَّ وَصاَل  اِعَيُة  الدَّ وَقلَِّت  الطَّاِغَيُة 
واستحباب  الدين  هجر  بعد  الزمان  ذلك  أهل  يصف  حني  نفسها،  اخلطبة 
ِسَباعًا  وَسلطِينُُه  ِذَئابًا  َماِن  الزَّ َذلَِك  َأْهُل  »وَكــاَن  الصدق:  وكره  الكذب 

االً وُفَقَراُؤُه َأْمَواتًا..«)3). وَأْوَساُطُه ُأكَّ

)املفرد  بصيغتي  اخلطبة  ضمن  اللفظة  هلذه  التكرار  ورد  أنَّه  إىل  ينظر 
واجلمع( والتكرار هنا اسهم يف ربط بنيات النص بعضها مع اآلخر ليعطي 
القيمة الداللية للنص، ففي الصورة األوىل ترد صورة الدهر وتشبيهه بالسبع 
َأي  َيْعِقر  فريسته بداللة مفردة عقور، والعقور: )هو كل سبع  املنقض عىل 
مما  َأشبهها()4)  وما  والَفْهد  والِذْئب  والنمر  كاألَسد  ويفرتس  ويقتل  جيرح 
يعطي السياق داللة واضحة عىل الفتنة وعىل قوة ذلك الدهر وعىل العدوان 
إذ شّبه  ذم واستنكار،  الثانية  الصورة  بغري وجه حق، ويف  الظلم  وارتكاب 

العربية املعارص: أمحد خمتار عمر:  اللغة  الثعالبي: 26، معجم  العربية:  اللغة ورس  )1) فقه 
.1027 /2

)2) هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 157.
)3) م.ن.

)4) لسان العرب: )عقر(: 591: 4.
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ذلك  أهل  عىل  وسطوهتم  قوهتم  عىل  داللة  بالسباع  الزمان  ذلك  سالطني 
قوة  أكثر  السبع  أن  الطبيعي  ومن  بالذئاب  شبههم  الذين  )الرعية(  الزمان 
الِذْئب فجاء اختيار لفظة )سباعًا( مناسبًا للسياق للداللة عىل  وسطوة من 
أّن سالطني ذلك الزمان يعتدون عىل حقوق الرعّية، فقابل اإلمام الكل 
وهو )السباع( باجلزء وهو )الذئاب(، والرعّية أو األوساط يفرتس أحدهم 
اآلخر ويرسق بعضهم بعضا بداللة )ذئابًا( وفقراء ذلك الزمان ال حول هلم 

وال قوة بداللة )أمواتًا(.

َ َعنُْه َعَقَر«)1). َساُن َسُبٌع إِْن ُخلِّ ويف نص آخر يقول: »اللِّ

نجد ان اإلمام قد وظف )السبع( توظيفا استعاريا داخل السياق إذ 
استعار الطالق اللسان وعدم السيطرة عليه صفة العقر: أي اجلرح، فالسبع 
واللسان ان تركا جرحا ولذا فالسياق يدل عىل احلذر وعدم إطالق اللسان.

ب 8- ال�سَّ
بُّ قايض الطرِي والَبهاِئِم وإنَّام  بُّ )ُيْكنَى أبا ِحْسل الَعَرُب تقول: الضَّ الضَّ
: َتصُفوَن  بُّ اجَتمَعت إليه أّوَل ما َخَلَق »اهلل« اإلنساَن فوصفوه له فقال الضَّ
امء وخُيْرُج احلُوَت من املاء فمن كاَن ذا جناٍح فْلَيطِْر  َخْلقًا ُينِْزُل الطرْيَ من السَّ
ومن كاَن ذا حافٍر فلَيْحُفْر()2) و)الضب: بفتح الضاد، حيوان بري معروف 
اللغة: وهو من األسامء املشرتكة فيطلق عىل ورم يف  الورل، قال أهل  يشبه 
خف البعري وعىل ضبة احلديد، والضب اسم للجبل الذي بمسجد اخليف 

)1) هنج البالغة: الكتاب )60)/ 478.
)2) كتاب العني: )َضّب(: 7/ 14.
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يف أصله. وضبة الكوفة وضبة البرصة قبيلتان من العرب... واجلمع ِضباب 
يرد  حتى  أفعله  ال  العرب:  قالت  ضبَّة  واألنثى  وأكف  كف  مثل  ب  وأضُّ
ليس:  كتاب  أوائل  يف  خالويه،  ابن  قال  املاء.  يرد  ال  الضب  ألن  الضب، 

الضب ال يرشب املاء ويعيش سبعامئة سنة فصاعدًا()1).

ومما وجدته يف وصف اجلاحظ ت )255هـ( جلحر الضب وصفًا مجياًل 
الذي يقول عنه: »بأنه ال يِفُر إالّ يف كدية، ويطيُل احلْفَر حّتى تفنى براثنه، 
ويتوّخى به االرتفاع عن ماري الّسيل واملياه، وعن مدق احلوافر، لكيل َينْهاَر 

عليه بيته«)2).

نجد ان اجلاحظ ت )255هـ( قد اعطى عالئم جلحر الضب ويرد هذا 
اجلحر هلذا الضب يف سياق النص يف هنج البالغة بمعنى اهلروب واخلوف 
قال اإلمام عيل يف توبيخ بعض أصحابه »َكْم ُأَداِريُكْم َكَم ُتَداَرى اْلبَِكاُر 
َم َأَطلَّ  تََّكْت ِمْن آَخَر ُكلَّ َم ِحيَصْت ِمْن َجانٍِب َتَ اْلَعِمَدُة والثَِّياُب امْلَُتَداِعَيُة ُكلَّ
اِم َأْغَلَق ُكلُّ َرُجٍل ِمنُْكْم َباَبُه واْنَجَحَر اْنِجَحاَر  َعَلْيُكْم َمنِْسٌ ِمْن َمنَاِسِ َأْهِل الشَّ
ُبِع يِف ِوَجاِرَها«)3)، والبكار: )مجع بكر وهو الفتى من  بَِّة يِف ُجْحِرَها والضَّ الضَّ
صحيح  وظاهرها  داخل،  من  أسنمتها  انشدخت  قد  التي  والعمدة  اإلبل، 
التي  الفتية  االبل  فقد كانت مداراته هلم كمداراة  لكثرة ركوبا()4)،  وذلك 
أصابا املرض فتكون مداراهتا أكثر من املسنة، وقد وصفهم بالثياب املتداعية 
ألنه كلام حاول جلبهم اىل طريق احلق انجحروا انجحار الضب يف جحره 

)1) حياة احليوان الكربى: 1/ 445.
)2) احليوان: اجلاحظ: 2/ 14.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )69)/ 98 - 99.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 6/ 102.
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وقد اختار أنثى الضب إلّن األنثى تكون أجبن وأذل من الذكر للداللة عىل 
شدة خوفهم من منارس أهل الشام فهو كلام طّل عليهم منرس: أي: )قطعة من 
اجليش()1) اختفوا كام ختتفي الضبة يف جحرها والضبع يف وجاره: أي بيته)2) 

ويؤكد سياق النص حلاهلم يف الوصف داللة واضحة عىل اجلبن واهلروب.

يف  يقول  والغل  )احلقد()3)  بمعنى  الضب  لفظة  ترد  خمتلف  سياق  ويف 
ذكر أهل البرصة: »ُكلُّ َواِحٍد ِمنُْهَم َيْرُجو األْمَر َلُه وَيْعطُِفُه َعَلْيِه ُدوَن َصاِحبِِه 
َضبٍّ  َحاِمُل  ِمنُْهَم  َواِحٍد  ُكلُّ  بَِسَبٍب  إَِلْيِه  اِن  َيُمدَّ وال  بَِحْبٍل  اهلل  إَِل  َيُمتَّاِن  ال 
لَِصاِحبِِه وَعمَّ َقلِيٍل ُيْكَشُف ِقنَاُعُه بِِه«)4) ويف سياق آخر نجد هذه اللفظة دّلت 
َباِب ال  وَن َكِشيَش الضِّ عىل اهلزيمة وترك طريق احلق »وَكَأنِّ َأْنُظُر إَِلْيُكْم َتكِشُّ
َلَكُة  يُتْم والطَِّريَق َفالنََّجاُة لِْلُمْقَتِحِم واْلَ َتْأُخُذوَن َحّقًا وال َتْنَُعوَن َضْيًم َقْد ُخلِّ
صوت  وإصدار  ببعض  بعضها  جلودها  حك  هو  والكشيش  ِم«)5).  لِْلُمَتَلوِّ

)1) شح هنج البالغة )عباس املوسوي(: 1/ 410. 
)2) ينظر: شح هنج البالغة )عباس املوسوي(: 1/ 410. 

)3) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 9/ 109.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )148)/ 206.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )123)/ 180.

الِذْئب
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وهو يف األفعى والضباب كذلك)1) أي أنكم تتهامسون فيام بينكم وتتكلمون 
بام ال يفهم ككشة الضباب وهو داللة عىل اهلزيمة واخلوف من االعداء.

ُبع 9- ال�سَّ
القاِف  بضمِّ  ُقُدٍم،  من  اإلبِِط  حتَت  تِي  الَّ اللْحَمُة  امَلْضَبَعُة:  الليُث:  )َقاَل 
يت: ُيَقال:  كِّ ِب. َقاَل اْبن السِّ والداِل. وَضَبَعه، َكَمنَعه: مدَّ إَِلْيِه َضْبَعه للرضَّ
ِقساًم  ِمنُْه  لنا  َأي جعُلوا  َضْبَعًا،  لنا  الطريِق  َومن  الشِء،  من  القوُم  َضَبَع  قد 
وَأْسَهموا لنا فِيِه، َكاَم َتقول: َذرعوا لنا َطِريقا. َضَبَع فالٌن َضْبَعًا: جاَر وَظَلَم، 
ثّم  َعَلْيِه،  عاِء  للدُّ َضْبَعْيه  مدَّ  َضْبَعًا:  فاَلن  عىل  َضَبَع  ُيَقال:  سعيٍد.  أيب  َعن 

ْبُع للدعاِء ألّن الداعَي َيْرَفُع َيَدْيِه، ويُمدُّ َضْبَعْيه()2). اسُتعرَي الضَّ

بن  عباس  قال  مؤنث؛  امُلْجدبة،  امُلْهِلكة  الشديدة  نُة  السَّ ْبُع:  )والضَّ
ُبُع«()3). ا َأْنَت ذا َنَفٍر، فإِنَّ َقْوِمي مَلْ َتْأُكْلُهُم الضَّ مرداس: »َأبا ُخراشَة َأمَّ

سياقات  يف  مــرات  ــع  أرب البالغة  هنج  يف  الضبع  لفظة  وردت  وقــد 
املعروفة  خمتلفة ومعاٍن متغايرة، منها )التتابع للمبايعة( حني قال يف خطبته 
ُكلِّ  ِمْن  َعَلَّ  َينَْثاُلوَن  إَِلَّ  ُبِع  الضَّ َكُعْرِف  والنَّاُس  إال  َراَعنِي  »َفَم  بالشقشقية: 
َجانٍِب«)4) قوله: »كعرف الّضبع«. قال ابن فارس: )العني والراء والفاء 
ببعض،  بعُضه  متَّصاًل  الشء  تتاُبع  عىل  أحُدمها  يدلُّ  صحيحان،  أصالن 
ي  وسمِّ الَفَرس.  ُعْرف  الُعْرف:  فاألّول  والطَُّمأنينة.  السكون  عىل  واآلخر 

)1) ينظر: اختيار مصباح السالكني: 279.
)2) تاج العروس: )ضبع(: الزبيدي: 358: 21.

)3) لسان العرب: )َضْبع(: 8/ 216.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )3)/ 49.
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كتتابع   اإلمام عىل  الناس  تتابع  أّن  عليه()1).أي  عر  الشَّ لتتاُبع  بذلك 
الشعر يف الضبع مما ييل الرقبة؛ ألن )عرف الّضبع ثخني، ويرضب به املثل يف 
االزدحام()2). ومنها )اليقظة وعدم تسليم األمر لآلخرين واالنخداع بم(: 
تَِلَها  ْدِم َحتَّى َيِصَل إَِلْيَها َطالُِبَها وَيْ ُبِع َتنَاُم َعىَل ُطوِل اللَّ »َواهلل ال َأُكوُن َكالضَّ
ْدُم:  ُب بِامْلُْقبِِل«)3) يف كالمه عىل بني الزبري، واللدم: )اللَّ َراِصُدَها وَلكِنِّي َأْضِ
 :املرأة َصْدَرها... واللَّدم والَّلطم واحد()4)، ويف حديث األمام رضُب 
ُبُع فيأُخذها  ُت بحجر فتخرُج الضَّ »ذلك أن الصياد ييء إل ُجْحرها َفُيَصوِّ
اللدم، ومنها  الصياد بحجر داللة عىل  الــدواب«)5) فرضب  وهي من أمحق 
)انتقاض حكم بني أمّية ألّن داللَة الضباع هنا هو حكم األراذل بعدهم( إذ 
ُم  َبْينَُهْم ُثمَّ َكاَدْتُ َقِد اْخَتَلُفوا فِيَم  ِمْرَودًا َيُْروَن فِيِه وَلْو  ُأَميََّة  لَِبنِي  يقول: »إِنَّ 
َباُع َلَغَلَبْتُهْم«)6) قال الريض )ت406(: )واملرود هنا مفعل من اإلرواد  الضِّ
وهو اإلمهال واإلظهار وهذا من أفصح الكالم وأغربه فكأنه شبه املهلة 
التي هم فيها باملضامر الذي جيرون فيه إىل الغاية فإذا بلغوا منقطعها انتقض 

نظامهم بعدها()7).

)1) معجم مقاييس اللغة: )عرف(: 4/ 281.
)2) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 1/ 200. 

)3) هنج البالغة: اخلطبة )6)/ 53.
)4) هتذيب اللغة: )لدم(: 14/ 134.

)5) م. ن: 14/ 135.
)6) هنج البالغة: الكتاب )464)/ 557.
)7) هنج البالغة: الكتاب )464)/ 557.
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10- الِفيل
ابن السكيت وال تقل  َأْفيال وُفُيول وفَِيلة قال  )الِفيل معروف واجلمع 
َأْفِيلة واألُنثى فِيلة()1) )»تفيل« رأيه ضعف وسمن حتى صار كالفيل والنبات 

اكتهل()2).

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة مرتني، قال خمربًا عن املالحم يف 
َكَأْجنَِحِة  َأْجنَِحٌة  ا  َلَ الَّتِي  امْلَُزْخَرَفِة  وِر  اْلَعاِمَرِة والدُّ لِِسَككُِكُم  البرصة: »َوْيٌل 

النُُّسوِر وَخَراطِيُم َكَخَراطِيِم اْلِفَيَلِة«)3).

يف سياق النص داللة عىل تصوير مجالية القصور واملنازل يف البرصة إذ 
)شّبه شفها وبروجها بأجنحة النسور وخراطيم الفيلة()4)، وخراطيم مجع 
خرطوم واملقصود أعمدة امليازيب النازلة التي حتفظ اجلناح أي احليطان من 

أذى السيل وما أشبه ذلك)5).

11- الَكْلب
وَكَلبات()6)،  أكلٍب  وثالثُة  باهلاء  واألْنَثى  الكالب،  واحد  )الَكْلب: 
الَكِلُب:  والَكْلُب  ْيِد...  الصَّ أْخَذ  الِكاَلَب  ُم  ُيعلِّ الذي  امُلَكلُِّب:  )والَكاّلُب 

الذي َيْكَلُب بأْكِل حَلْم الناس فَيأُخُذه كاجلُنُوِن.

)1) لسان العرب: )فيل(: 11/ 534.
)2) املعجم الوسيط: 2/ 331.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )128(: 185.
)4) أعالم هنج البالغة )الرسخيس(: 125.
)5) ينظر: توضيح هنج البالغة: 2/ 276.

)6) كتاب العني: )كلب(: 5/ 375.
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ُجُل: أَصاَبه الَكَلُب وهو أْن َيْعِوَي ُعَواَء الَكْلِب، وَرُجٌل َكِلْيٌب  وَكِلَب الرَّ
وِرَجاٌل َكْلبى()1).

وقيل أّن الكلب )ُكلُّ َسُبٍع َعُقوٍر()2)، ونجد أن االمام عيل قد ذكر 
هذه املفردة يف ثالثة مواضع، حتّدث عن مروان بن احلكم بالبرصة حينام أراد 
َأْنَفُه«)3)  اْلَكْلِب  َكَلْعَقِة  إِْمَرًة  َلُه  إِنَّ  َأَما  بَِسبَّتِِه  َلَغَدَر  ِه  بَِكفِّ َباَيَعنِي  مبايعته: »َلْو 
لعقة الكلب )كناية عن قلة اللبث واللعق: اللحس()4)، والسياق يف استعامله 

هلذه اللفظة داخل النص يكشف عن داللتني: 

كانت  إمرته  أّن  عرفت  )فقد  مروان  با  حيكم  التي  املدة  قرص  األوىل: 
تسعة أشهر أو ثامنية أشهر()5).

الثانية: عدم الفائدة من حكمه ألن لعق الكلب أنفه ال فائدة فيها وكذلك 
مدة حكمه القصرية.

12- الَوْح�س
فاَرَق  ش:  توحَّ اإلنس.  خالف  عىل  تدلُّ  كلمٌة  والشني:  واحلاء  )الواو 
األنيس. والَوْحش: خالف اإلنس()6) وهو )كلُّ شء من جواب الرَبّ مما ال 
َيْستْأنس ُمؤنث وهو َوْحِشّ واجلمع ُوُحوٌش... ومكاٌن َوْحٌش خاٍل وَأرض 

)1) املحيط يف اللغة: )كلب(: 2/ 52. 
)2) لسان العرب: )كلب(: 1/ 722.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )73)/ 130.
)4) حدائق احلقائق يف شح هنج البالغة: النيسابوري: 2/ 447.

)5) ينظر: بج الصباغة يف شح هنج البالغة: 5/ 602.
)6) معجم مقاييس اللغة: )وحش(: 6/ 91.
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َوْحشٌة بالتسكني َأي َقْفٌر()1).

بصيغة  مواضع  ثالثة  يف  تكررت  قد  مرات  أربع  اللفظة  هذه  وردت 
اجلمع، وقد جاءت هذه اللفظة للداللة عىل أّن اهلل )سبحانه وتعاىل( حميط 
اْلِعَباِد  وَمَعاِصَ  اْلَفَلَواِت  يِف  اْلُوُحوِش  َعِجيَج  )َيْعَلُم  يقول:  شء  بكل 
َياِح  بِالرِّ امْلَاِء  وَتالُطَم  اْلَغاِمَراِت  اْلبَِحاِر  يِف  النِّينَاِن  واْختاِلَف  اخْلََلَواِت  يِف 

دًا َنِجيُب اهلل وَسِفرُي َوْحِيِه وَرُسوُل َرمْحَتِِه()2). اْلَعاِصَفاِت وَأْشَهُد َأنَّ حُمَمَّ

ينظر اجلدول اإلحصائي رقم )1( للوحدات الداللية للحيوان املفرتس 
- صفحة 295.

* * *

)1) لسان العرب: )وحش(: 6/ 368.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )198)/ 312.
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 املبحـث الثاين
احليـوان الأليف

1- الإِِبل وما يت�سل بها
)وللعرب اليد الطوىل يف تربية االبل والقيام عىل نتاجها وطلب االنتاج 
بالدهم  يف  اليها  االحتياج  لشدة  توليدها  ومفاحص  مراعيها  الرتياد  هلا 
اثقاهلم ويأكلون حلومها  التي حيملون عليها امحاهلم وينقلون  فهي مراكبهم 
املبايعات  يف  عليها  ويقايضون  اوبارها  من  ويكتسون  الباهنا  من  ويقتاتون 
الزوجات وباجلملة والتفصيل هي مصدر  ويفتدون ارساهم با عند نزول 

غناهم()1).

وملا حازه هذا احليوان من مكانة لدى العرب؛ كونه أكثر مالءمة للبيئة 
الصحراوية التي يعيشون فيها، وله القدرة عىل حتمل املسري يف الصحراء وُعّد 
من أمواهلم وهو من احليوانات املعروفة عند العرب يف مأكلها ومرشبا وبيئة 
صورة  من  اكثر  ويف  موضع  من  اكثر  يف   عيل االمام  ذكره  فقد  تكوينها 

واسم بحسب السياق وأثره يف اختيار هذه اللفظة دون غريها.

وقبل الولوج يف ذكر هذا احليوان يف هنج البالغة ال بد لنا من أن نفّرق بني 

)1) كتاب صناجة الطرب يف تقدمات العرب: نوفل الطرابليس: 282.
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األلفاظ أو األسامء الدالة عىل هذا احليوان، فتارة نطلق عليه تسمية )اإِلبِل( 
وتارة )البعري( وتارة )اجلمل( فام الفرق يف التسميات؟

لو تتبعنا هذه األلفاظ الثالثة يف املعاجم اللغوية وليكن )لسان العرب( 
مثاًل فلسوف نجد ابن منظور )ت711هـ( يذكر أّن لفظة )اإلبل( تعني اجلمع 
الذي ال واحد من لفظه يقول: )اإِلبُِل واإِلْبُل األَخرية عن كراع معروف ال 
واحد له من لفظه قال اجلوهري: وهي مَؤنثة ألَن َأسامء اجلموع التي ال واحد 
هلا من لفظها إِذا كانت لغري اآلدميني فالتْأنيث هلا الزم وإِذا صغرهتا دخلتها 
نون الباء  التاء فقلت ُأَبيلة وُغنَْيمة ونحو ذلك قال وربام قالوا لإِلبِل إِْبل يسكِّ

للتخفيف... وجيمع اإِلبل آباٌل وتَأبَّل إِباًِل اختذها()1).

عىل حني تعني لفظة )اجلمل( َذَكَر اإلبِل إذ يقول صاحب اللسان: )اجلََمل 
إِذا بَزل  إِذا َأجذع وقيل  َأْرَبَع وقيل  إِذا  مَجَاًل  إِنام يكون  َكر من اإِلبل قيل  الذَّ
وقيل إِذا َأْثنَى... الليث اجلََمل يستحق هذا االسم إِذا َبَزل وقال شمر الَبْكر 
والَبْكرة بمنزلة الغالم واجلارية واجلََمل والناقة بمنزلة الرجل واملرَأة()2) كام 
تعني احلبال املجموعة كام ورد ذلك يف القرآن الكريم إذ يقول: )ويف التنزيل 
العزيز ﴿حتى َيلِج اَلَمل يف َسمِّ اِلياط﴾)3) قال الفراء اجَلَمل هو زوج الناقة 
ل بتشديد امليم يعني احِلَبال املجموعة...  وقد ذكر عن ابن عباس َأنه قرَأ اجلُمَّ
وقد حكي عن بعض القراء مُجَاالت برفع اجليم فقد يكون من الشء املجمل 

خال()4). ْخل والرُّ ويكون اجلُاَمالت مجعًا من مجع اجِلامل كام قالوا الرَّ
)1) لسان العرب: )أبل(: 11/ 3.

)2) لسان العرب: )مجل(: 11/ 123.
)3) األعراف: 40.

)4) لسان العرب: )مجل(: 11/ 123.
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الباِزُل  )اجلََمل  يقول:  والناقة كام  تعني اجلمل  )البعري(  لفظة  أّن  ونجد 
لبن  من  شبت  العرب  بعض  عن  حكي  لأُلنثى  يكون  وقد  ــَذُع  اجلَ وقيل 
وَأباِعُر  األَقل  اجلمع  يف  َأْبِعَرٌة  واجلمع  ناقتي  َأي  َبعريي  َعْتني  ورَصَ َبعريي 
وَأباعرُي وُبْعراٌن وبِْعراٌن قال ابن بري َأباِعُر مجع َأْبِعرٍة وَأْبِعَرٌة مجع َبعري وَأباِعُر 
مجع اجلمع وليس مجعًا لبعري... والبعري من اإِلبل بمنزلة اإِلنسان من الناس 
يقال للجمل َبعرٌي وللناقة َبعرٌي قال وإنام يقال له بعري إِذا َأجذع يقال رَأيت 

بعريًا من بعيد وال يبايل ذكرًا كان َأو ُأنثى()1).

حلهم  يف  العرب  حياة  واكب  الذي  األليف  احليوان  هذا  تكرر  لقد 
يف  اإلمــام  ذكر  فقد  مرات  عرش  )اإلبــل(  بلفظ  البالغة  هنج  يف  وترحاهلم 
موضعني اإلبل واقرتاهنا بلفظة اهليم)2) ويف موضع آخر وردت لفظة )اهليم( 
يم ذَهَبت عىل وِجهها لَرْعٍي  دون اإلبل)3)، ومعنى )هيم(: )هاَمت الناقُة هَتِ
من  كاجلنون  التهذيب  ويف  كاجلنون  واهلُياُم  عنه  مقلوب  هو  وقيل  كَهَمْت 
واِر جنوٌن يْأخذ البعرَي حتى هَيِْلك يقال بعرٌي  العشق ابن شميل اهلُياُم نحو الدُّ
ُ ويف حديث عكرمة  َمْهُيوٌم واهلَيُم داٌء يْأخذ اإلبَل يف رؤوسها واهلائُم املتحريِّ
التي  اإِلبُل  اهِليُم  قال  اهِليم  َب  ُشْ الفراء  وقال  بامُلَهيِّامِت...  َأْعَلَم  عيلٌّ  كان 

ُيصيبها داٌء فال َتْرَوى من املاء واحُدها َأْهَيُم واألُنثى َهْيامء()4).

فقد وّظف اإلمام هذا املعنى يف سياق معني عىل ما سنرى ذلك.

)1) م. ن: )بعر(: 4/ 71.
 /(229( كالمه   ،155  /(107( كالمه   ،120  /(87( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (2(

.350
)3) هنج البالغة: اخلطبة )87)/ 120. 
)4) لسان العرب: )هيم(: 12/ 626.
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يقول يف خطبة له وفيها يصف اعداءهم بام فيهم من حرية واضطراب 
َتَداكَّ اإلبِِل  َعَلَّ  وا  بصفني حني طال منعهم له من قتال أهل الشام: »َفَتَداكُّ
ُْم َقاتِِلَّ  يِم َيْوَم ِوْرِدَها وَقْد َأْرَسَلَها َراِعيَها وُخلَِعْت َمَثانِيَها َحتَّى َظنَنُْت َأهنَّ اْلِ
الذين ختاذلوا عن  إىل  السياق يشري  ملا كان   (1(» َلَديَّ َبْعٍض  َقاتُِل  َبْعُضُهْم  َأْو 
القتال، وعىل بيعته فقد جاء اإلمام بوصف هؤالء حال البيعة )باإلبل اهليم( 
تأكيدًا عىل أهّنم وردوا عليه كحال اإلبل الَعْطشى واستعمل الفعل )تداكوا( 
بالرضب والدفع()2) داللة عىل هجوم  دّقه  أى  بعضا:  )دّك بعضهم  بمعنى 
التضارب  فيحصل  املاء،  عىل  العطش  الشديدة  اإلبل  كهجوم  عليه  الناس 
عنها،  املثاين  رفعت  وقد  سريها  يف  ومضطربة  متحرية  الناس  فتكون  بينها 
واملثاين )مجع مثناة وهى احلبل يثنّى ويعقل به البعري()3) ويف هذا داللة عىل 

تغري الناس من حال إىل حال وإىل الشعور برضورة بيعة اإلمام آنذاك.

ويف سياق خمتلف )يف بعض أيام صفني( يقول اإلمام: »وَلَقْد َشَفى 
َعْن  وُتِزيُلوهَنُْم  َحاُزوُكْم  َكَم  وُزوهَنُْم  َتُ بَِأَخَرٍة  َرَأْيُتُكْم  َأْن  َصْدِري  َوَحاِوَح 
َماِح َتْرَكُب ُأْوالُهْم ُأْخَراُهْم  َمَواِقِفِهْم َكَم َأَزاُلوُكْم َحّسًا بِالنَِّصاِل وَشْجرًا بِالرِّ
يكشف  َمَواِرِدَها«)4)  َعْن  وُتَذاُد  ِحَياِضَها  َعْن  ُتْرَمى  امْلَْطُروَدِة  يِم  اْلِ َكاإلبِِل 
عليه،  كانوا  ما  اىل  رجعوا  انتكاستهم  بعد  اإلمام  أصحاب  أّن  عن  السياق 
وأصبح اعداؤهم كاإلبل العْطشى التي ترد املاء فترضب بالسهام وفيه داللة 

عىل هزيمة اعدائهم بسبب الرضب بالسيوف والرماح.

)1) هنج البالغة: اخلطبة )229)/ 350.
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 2/ 144. 

)3) م. ن.
)4) هنج البالغة: كالمه )107(: 155.
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أّما لفظة )اجلمل( فقد تكررت مخس مرات بصيغة املفرد)1)، ومرة بصيغة 
 :يقول التوبيخ  عىل  السياق  داللة  منها  خمتلفة  سياقات  ويف  اجلمع)2) 
َمِل األَسِّ وَتَثاَقْلُتْم َتَثاُقَل  »َدَعْوُتُكْم إَِل َنْصِ إِْخَوانُِكْم َفَجْرَجْرُتْم َجْرَجَرَة اْلَ
النِّْضِو األْدَبِر ُثمَّ َخَرَج إَِلَّ ِمنُْكْم ُجنَْيٌد ُمَتَذائٌِب َضِعيٌف َكَأنَّم ُيساُقوَن إَِل امْلَْوِت 
َينُْظُروَن«)3)، و)اجلرجرة: ترديد صوت البعري يف ضجرته عند عسفه.  وُهْم 
والرّس: داء يأخذ البعري يف رّسته يقال منه مجل أرّس. والنضو من اإلبل: الباىل 
ذكر  إذ  ظهره()4)  يف  القروح  وهى  دبر  به  اّلذي  واألدبــر:  السري.  تعب  من 
مطيعني  غري  هم  كذلك  القياد  صعب  ألّنه  األرس؛  اجلمل  خطبته  يف  اإلمام 

ألوامره متثاقلني عن ذلك.

وتغري  املالحم  خطبة  يف  يقول  إذ  واحدة  مرة  )البعري(  لفظة  أّن  ونجد 
َما  اْلَبِعِي  َغاِرَب  اْلَقَتُب  َيَعضُّ  َكَم  اْلَبلُء  ُكُم  َعضَّ إَِذا  »َذاَك  الناس  أحوال 
َجاَء«)5)، والقتب: )خشبة توضع عىل الناقة  َأْطَوَل َهَذا اْلَعنَاَء وَأْبَعَد َهَذا الرَّ
حلل مشكلة سنامها الذي يؤذي ظهر الناقة()6) ويف هذا النص تكون داللة 

السياق للفظة )البعري( هو الشّدة والبالء الذي سيصيبهم.

ووردت لفظة اإلبل بمسميات متعددة وسياقات خمتلفة يف هنج البالغة 

)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )39)/ 82، اخلطبة )240)/ 358، الكتاب )28)/ 387، 
الكتاب )63)/ 453، الكتاب )71)/ 462.

)2) ينظر: هنج البالغة: الكتاب )10)/ 371.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )39)/ 82.

)4) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 100.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )187)/ 277.

)6) نفحات الوالية: الشريازي: 7/ 185.
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داللة عىل مكانة هذا احليوان عند العرب إىل جانب نفعه هلم؛ منها: 

)مرة  واحلقاق  ــدة()2)،  واحـ )مــرة  واحلانة  ــدة()1)،  واحـ )مــرة  اجلــزور 
ــرات()5)،  واحـــدة()3)، والسقب )مــرة واحـــدة()4)، والــرضوس )ثــالث م
)مرة  والفحول  ــدة()7)،  واحـ )مــرة  والعوذ  ــدة()6)،  واحـ )مــرة  والعجال 
واحدة()8)، والفصيل )مرتان()9)، والفنيق )مرة واحدة()10)، واللبون )مرة 

واحدة()11).

)مرة  والناب  واحدة()13)،  )مرة  واملطافيل  واحدة()12)،  )مرة  واللقاح 
واحدة()14)، والناقة )مرتان()15).

)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )93)/ 138.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )115)/ 171.

)3) ينظر: هنج البالغة: غريب كالمه )4)/ 518.
)4) ينظر: هنج البالغة: الكتاب )402)/ 547.

الكتاب )209)/   ،196 138، اخلطبة )138)/  البالغة: اخلطبة )93)/  ينظر: هنج   (5(
.506

)6) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )52)/ 89.
)7) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )137)/ 195.

)8) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 131.
)9) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 300، الكتاب )25)/ 381.

)10) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 157.
)11) ينظر: هنج البالغة: الكتاب )1)/ 469.

)12) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )121)/ 177.

)13) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )137)/ 195.
)14) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )93)/ 138.

)15) ينظر: هنج البالغة: كالمه )201)/ 319، الكتاب )25)/ 381.
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2- اخَلْيل واحَلِمري وما يت�سل بها
ال تقل اخليل من أمهية عن اإلبل عند العرب، فقد عرف عن هذا احليوان 
صفات جعلته قريبًا من اإلنسان، كام ُعّدت اخليل من أشف أموال العرب 
بطنها  يف  فرس  يتبعها  فرس  قال:  أشف؟  املال  أي  احلكامء:  لبعض  )قيل 
فرس()1) ومما يتعلق بتسمية اخليل فقد هنج العرب منهجًا هو نفسه يف تسمية 
كان  ما  أو  لألعداء  الرتهيب  أو  التفاؤل  عىل  الدالة  التسمية  كمثل:  ابنائهم 
داالًّ عىل الغلظة واخلشونة ويتعلق ذلك بالسياق غري اللغوي )االجتامعي - 

الثقايف - النفيس( املرتبط بذه الظاهرة اللغوية من التسميات)2).

وِخيلة  َخْياًل  خَياُل  الشَء  )خاَل  من:  العريب  املعجم  يف  اخليل  ذكر  يرد 
يلة وَخْيُلولة َظنَّه ويف املثل من َيْسَمْع  وَخْيلة وخاالً وِخَياًل وَخَيالنًا وخَمالة وخَمِ
خَيَْل َأي يظن وهو من باب ظننت وَأخواهتا التي تدخل عىل االبتداء واخلرب... 
أّما  لفظه()3)  من  له  واحد  ال  األَفراس  مجاعة  املحكم  ويف  الُفْرسان  واخلَْيل 
الفرس )واحد اخليل واجلمع َأفراس الذكر واألُنثى يف ذلك سواء وال يقال 

لأُلنثى فيه َفَرسة()4).

وقد تكررت لفظة اخلَْيل يف هنج البالغة احدى عرشة مرة)5)؛ يقول ملا 

)1) حياة احليوان الكربى: 2/ 184.
)2) ينظر: أسامء اخليل عند ابن الكلبي )بحث(: د. نرص الدين صالح: 201 - 202، جملة 

علوم اللغة املجلد االول العدد االول 1998.
)3) لسان العرب: )خيل(: 11/ 226.

)4) م. ن: )فرس( 6/ 159.
)5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )10)/ 54، اخلطبة )16)/ 57، اخلطبة )27)/ 69، اخلطبة 
)124)/ 181 كالمه )128)/ 185، اخلطبة )192)/ 287، الكتاب )43)/ 415.
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َطاَيا  بويع يف املدينة وفيها خيرب الناس بعلمه بام تؤول إليه أحواهلم »َأاَل َوإِنَّ اْلَ
َمْت ِبِْم يِف النَّاِر - َأاَل  ُمَها َفَتَقحَّ َخْيٌل ُشُمٌس مُحَِل َعَلْيَها َأْهُلَها - وُخلَِعْت ُلُ
نَّة«)1). ُم اْلَ َتَها َفَأْوَرَدْتُ وإِنَّ التَّْقَوى َمَطاَياُذُلٌل مُحَِل َعَلْيَها َأْهُلَها - وُأْعُطوا َأِزمَّ

اخليل  راكب  مثل  فهو  الذنوب  يرتكب  ملن  دقيق  تصوير  النص  ففي 
ذكر  إىل  السياق  ويشري  النار  بصاحبها  وأودت  اللجام  خلعت  التي  اجلاحمة 
الذي  ألن  الغرور؛  إىل  بصاحبها  امُلؤدي  واخليالء  اخليال  من  هو  هنا  اخليل 
يركب اخليل اجلموح ال ينظر لعواقب األمور، وما ستؤول إليه بينام التقوى 
السري()2)،  اجِلدُّ والنَّجاء يف  )امَلْطُو  الذلل واملطّية  املطايا  للذي يركب  تكون 
ومجعه  ظهره  ُيْمَتطى  البعري  وامَلطِيَُّة  َمطاها  ُيْركب  التي  )الناقة  هي:  وقيل 
امَلطايا يقع عىل الذكر واألُنثى()3)، فيشري السياق لذكر املطّية هنا بمعنى اجلد 

يف السري مع النجاء فيكون الطريق اىل اجلنة.

وقد وردت لفظة الَفَرس مرة واحدة يف قوله يف كتاب وجهه إىل عامله 
نَّ َماَل َأَحٍد ِمَن النَّاِس ُمَصلٍّ وال ُمَعاَهٍد إاِل َأْن  عىل اخلراج جاء فيه: »وال َتَسُّ
َتُِدوا َفَرسًا َأْو ِسلحًا ُيْعَدى بِِه َعىَل َأْهِل اإلْسلِم«)4) يشري السياق اىل مجلة 
املساس بامل غريه والتعدي عليه والتحذير من ترك  أوامر ونواٍه منها عدم 
من جيد عندهم الفرس أو السالح وتكشف هنا داللة السياق بذكر الفرس 
عن إّنه ورد كأداة من أدوات احلرب؛ قّدمه اإلمام عىل السالح؛ ألنه أراد 

بذلك الكشف عن الذين يريدون االعتداء عىل أهل اإلسالم.
)1) هنج البالغة: اخلطبة )16)/ 57.
)2) لسان العرب: )مطا( 15/ 284.

)3) م. ن.
)4) هنج البالغة: الكتاب )51)/ 425.



93 املبحـث الثاين: احليـوان األليف

كام وردت لفظة )الفلو(، وهو )املهر الصغري وقيل هو العظيم من َأوالد 
ذات احلافر()1) مرة واحدة)2).

أّما لفظة )احلَِمري( فقد ورد بصيغة املفرد مرة واحدة)3)، ووردت لفظة 
)األتان( وهي )أنثى احلامر()4) مرة واحدة أيضًا.

يقول يف كتاب له إىل عثامن بن ُحنيف األنصاري عامله إىل البرصة 
با  حتىّل  التي  الصفات  مجلة  إىل  يشري  وفيه  إليها  مىض  وليمة  إىل  ُدعي  وقد 
اإلمام: »وال ُحْزُت ِمْن َأْرِضَها ِشرْبًا وال َأَخْذُت ِمنُْه إاِل َكُقوِت َأَتاٍن َدبَِرٍة«)5)، 
إىل  السياق  إشارة  وهنا  أكلها()6)،  فقل  ظهرها  عقر  التي  )هي  دبرة  وأتان 
الزهد يف الدنيا وداللة عىل قلة طعامه وما ينبغي له أن يكون إمام الناس من 

صفات الزهد فيواسيهم بقلة طعامه وطلبه الدنيا.

3- الثَّور والَغَنم واملاِعز وما يت�سل بها
وردت لفظة الثَّور يف النهج مرة واحدة وقد ذكر ابن فارس )ت395هـ( 
بأّن: )الثاء والواو والراء أْصالِن قد يمكن اجلمُع بينهام بأدَنى نَظٍر. فاألّول 
البقر  من  )الذكر  وكذلك:  احليوان()7)  من  جنٌس  والثاين  الشء،  انبعاُث 

)1) لسان العرب: )فال(: 15/ 161.
)2) هنج البالغة: الكتاب )465)/ 557.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 228.

)4) لسان العرب )أتن(: 13/ 6.
)5) هنج البالغة: الكتاب )45)/ 417.

)6) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 16/ 207.
)7) معجم مقاييس اللغة: )ثور(: 1/ 395.
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ي السيد()1). والِقطعُة من األِقط وبرٌج من بروج السامء وبه سمِّ

قال اإلمام حينام نفذ عبد اهلل بن عباس إىل الزبري يستفيؤه إىل طاعته 
َقْرَنُه  َكالثَّْوِرَعاِقصًا  َتِْدُه  َتْلَقُه  إِْن  َفإِنََّك  َطْلَحَة  َتْلَقنَيَّ  قبل حرب اجلمل: »ال 
عىل  الَقْرن  )التواُء  هو:  العقص  ُلــوُل«)2)،  الــذَّ ُهَو  وَيُقوُل  ْعَب  الصَّ َيْرَكُب 
األُُذنني إىِل املؤّخر وانعطاُفه()3)، فالسياق سياق حتذير للزبري من لقاء طلحة 
داللة  قرنه  عقص  الذي  كالثور  طلحة  بتصوير  التحذير  وجاء  اهلل  عبد  بن 
عىل )طغيانه وسوء خلقه، أو عدم سامعه للحق بفعل طاعته هلوى نفسه()4) 
اإلمام  يريد  ما  خالف  عىل  السري  هو  أخرى  داللة  يعطي  أن  يمكن  كذلك 
واالنحراف عن طريقه فهو يركب الصعب ويقول هو الذلول وهذا هو دليل 

استهانته بصعاب األمور وال سّيام أمور احلرب وغريها. 

األزهري  يذكر  البالغة،  هنج  يف  مرتني  وردت  فقد  )الَغنَم(  لفظة  أّما 
للجامعة،  لفظ  غنٌَم  هذه  تقوُل:  اُء  )الشَّ األول:  بمعنيني  الغنم  )ت370هـ( 

فإذا أْفَرْدَت الواحدة، قلَت شاٌة()5).

الُغنم،  إنتهاز  واإلغتناُم:  مشّقة،  غري  من  بالشء  الفوز  )الغنم:  الثاين: 
يقال: اغتنم الُفرصة وانَتهزها بمعنى واحد()6).

ُبِع إَِلَّ َينَْثاُلوَن َعَلَّ ِمْن ُكلِّ َجانٍِب...  »َفَم َراَعنِي إال والنَّاُس َكُعْرِف الضَّ
)1) كتاب العني: )ثار(: 8/ 232.

)2) هنج البالغة: كالمه )31)/ 74.
)3) لسان العرب: )عقص(: 7/ 55. 

)4) نفحات الوالية: 2/ 158.
)5) هتذيب اللغة: )غنم(: 8/ 149.
)6) هتذيب اللغة: )غنم(: 8/ 149.
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ُمَْتِمِعنَي َحْوِل َكَربِيَضِة اْلَغنَِم َفَلمَّ هَنَْضُت بِاألْمِر َنَكَثْت َطائَِفٌة وَمَرَقْت ُأْخَرى 
ْأن واملعز  اَمَعة من اْلغنم الضَّ وَقَسَط آَخُروَن«)1)، والربيضة أو الربيض: )اجلَْ
فِيِه َواِحد ُيَقال: َهَذا ربيض بني فاَلن َأي مَجاَعة َغنمهْم()2) إذ أخذوا بزمام 
األمور ملبايعة اإلمام فشبههم اإلمام بجامعة األغنام وقد ذهب القطب 
الراوندي إىل أّن املراد )وصف بالدهتم ونقصان عقوهلم - ألن الغنم توصف 
التفسري  بقلة الفطنة()3) يف حني رفض ابن أيب احلديد ذلك وذكر بأّن )هذا 

بعيد وغري مناسب للحال()4) ويبدو أّن سياق النص يدلُّ عىل أمرين: 

األول: كثرة عدد من بايع اإلمام؛ مقارنة بنهوضه باألمر وتشتت الناس 
من حوله بنكث أو إمراق.

الثاين: أّن مبايعة بعض الناس لإلمام مل تكن صادقة أوعىل قناعة تامة، 
وإّنام هو إسقاط فرض كام يقال عىل الرغم من معرفتهم بشخص اإلمام؛ ألّن 

ربيضة الغنم رسعان ما تتفرق، وكذلك هؤالء رسعان ما تفّرقوا وتشتتوا.

الغنم  من  َعر  الشَّ )ذو  هو:  واملاعز  واحــدة،  مرة  املاعز  لفظة  ووردت 
وِمْعزاة واجلمع  ماِعَزٌة  الَعنُْز واألُنثى  الضْأن وهو اسم جنس وهي  خالف 

ِئني وِمعاٌز قال القطامي:  َمْعٌز وَمَعٌز وَمواِعُز وَمِعيٌز مثل الضَّ

ُأْمُعوٌز  وكذلك  واملِعاِز)5)  امُلَسيَِّب  النعٍم  إىِل  ِسوانا  وَسَعى  بم  ْينا  َفَصلَّ

)1) هنج البالغة: اخلطبة )3)/ 49.
)2) مجهرة اللغة: ابن دريد: )ربض(: 1/ 314.

)3) منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )الراوندى(1/ 130.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 1/ 201.

)5) ديوان القطامي: 177.
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وِمْعَزى()1).

وقد وردت لفظة املاعز يف هنج البالغة يف سياق الزجر إذ يقول يف كالم 
له للربج بن مسهر الطائي وقد قال له بحيث يسمعه )ال حكم إال هللّ(، وكان 

من اخلوارج.

قُّ َفُكنَْت  فقال له اإلمام: »اْسُكْت َقَبَحَك اهللُ َيا َأْثَرُم َفَواهلل َلَقْد َظَهَر احْلَ
َقْرِن  ُنُجوَم  َنَجْمَت  اْلَباطُِل  َنَعَر  إَِذا  َحتَّى  َصْوُتَك  َخِفّيًا  َشْخُصَك  َضئِيًل  فِيِه 
امْلَاِعِز«)2)، ونجوم قرن املاعز أي الظهور برسعة داللة عىل استهانة اإلمام به 
ألنه كان متخفيًا حّتى نعر الباطل أي صاح وانترش قال ابن منظور: )والنَّْعَرُة 

.(3() اُخ يف َحْرب َأو َشّ ياُح والنَِّعرُي الرصُّ صوٌت يف اخلَْيُشوم... والنَِّعرُي الصِّ

وأّما لفظة )املعزى( فقد وردت ثالث مرات، ظهرت بسياقات خمتلفة 
منها قول اإلمام يصف أصحاب الرسول يف طول سجودهم: »َلَقْد 
ُيْصبُِحوَن  َكاُنوا  َلَقْد  ِمنُْكْم  ُيْشبُِهُهْم  َأَحدًا  َأَرى  َفَم   ٍد ُمَمَّ َأْصَحاَب  َرَأْيُت 
دًا وِقَيامًا ُيَراِوُحوَن َبنْيَ ِجَباِهِهْم وُخُدوِدِهْم وَيِقُفوَن  ُشْعثًا ُغرْبًا وَقْد َباُتوا ُسجَّ
ُطوِل  ِمْن  امْلِْعَزى  ُرَكَب  َأْعُينِِهْم  َبنْيَ  َكَأنَّ  َمَعاِدِهْم  ِذْكِر  ِمْن  ْمِر  اْلَ ِمْثِل  َعىَل 

ُسُجوِدِهْم«)4).

وهذا دليل بنّي وواضح لطول السجود كام يذكره اإلمام أّن املنطقة بني 
أيب  ابن  يقول  دائمة  حركتهم  الّن  وذلك  املاعز؛  كركب  أصبحت  أعينهم 

)1) لسان العرب: )معز(: 5/ 410. 
)2) هنج البالغة: اخلطبة )184)/ 268.

)3) لسان العرب: )نعر(: 5/ 220.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )97)/ 143.
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اجلباه-  عىل  يسجدون  -تارة  وخدودهم  جباههم  بني  )يراوحون  احلديد: 
وخضوعا-  -تذلال  الصالة  بعد  األرض  عىل  خدودهم  يضعون  وتــارة 
واملراوحة بني العمل -أن يعمل هذا مرة وهذا مرة- ويراوح بني رجليه -إذا 
قام عىل هذه تارة وعىل هذه أخرى-()1)، وكذلك ركب املاعز حركة دائمة 
يف  املعزى  كركب  أعينهم  بني  سجودهم  آثار  ظهور  هو  أيضًا  الداللة  ومن 

داللة اللون عىل ذلك.

الغنم خالف الضأن  الشعر من  املاعز وهو اسم جنس ذوات  ومّلا كان 
من ذوات الصوف، فإّن التيس هو الذكر)2)، والعنز األنثى قال الفراهيدي 

ت )175هـ(: 

من  رضٌب  والَعنُْز:  والظِّباء.  األوعــال  ومن  امَلَعز  من  األُنثى  )الَعنُْز: 
ُأ  َيَتَوكَّ ُزجٌّ  املاِء. والَعنََزُة كهيئة عصا يف طرفها األعىل  َعنُْز  له:  ُيَقاُل  َمِك  السَّ

ٌب من الطَّري يقال له: َعنُْز املاء()3). عليها الشيخ. ورَضْ

وردت لفظة العنز يف هنج البالغة مرتني، فمرة وردت يف سياق الزهد 
واإلستهانة بالدنيا وتركها يقول: »وأَلَْلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم َهِذِه َأْزَهَد ِعنِْدي ِمْن 
َعْفَطِة َعنٍْز«)4)، ومرة يف حتديد وقت الصالة)5)، ومن كتاب له إىل أمراء 
ْمُس ِمْن َمْربِِض اْلَعنِْز  ا َبْعُد َفَصلُّوا بِالنَّاِس الظُّْهَر َحتَّى َتِفيَء الشَّ البالد: »َأمَّ

)1) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 7/ 77.
)2) قال ابن منظور: )التَّْيُس الذكر من امَلَعِز(: لسان العرب: )تيس(: 6/ 33.

)3) كتاب العني: )عنز(: 1/ 356.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )3)/ 50.
البالغة  هنج  شح   ،23  -  22  /17 احلديد(  أيب  )ابــن  البالغة  هنج  شح  ينظر:   (5(

)املوسوي(4/ 512.
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ْمُس َبْيَضاُء َحيٌَّة يِف ُعْضٍو ِمَن النََّهاِر«)1). وَصلُّوا ِبُِم اْلَعْصَ والشَّ

ومن خطبة له يف االستسقاء ترد لفظة )اآلنة( بمعنى الشاة: »اللُهمَّ 
يِف  وَأنِينََها  َمَذاِهبَِها  يِف  ا  َتَ َحْيَ َفاْرَحْم  اللُهمَّ  ِة  انَّ احْلَ وَحننَِي  ِة  اآلنَّ َأننَِي  َفاْرَحْم 

َها«)2). َمَواِلِ

خطبته  اإلمام  ابتدأ  وقد  حيواناهتم  بذكر  االستسقاء  العرب  عادة  من 
اجلوهري  قال  احلانة«  وحنني  اآلنة  أنني  أرحم  »اللهم  قال:  أن  إىل  بذلك؛ 
ٌة، أي ناقة وال شاة()3)، فداللة السياق عىل  ٌة وال آنَّ )ت393هـ(: )وماله حانَّ
الدعاء لطلب االستسقاء ولذا فقول اإلمام: »أنني اآلنة وحنني احلانَّة« داللة 
األنني  )وأصل  احلديد:  أيب  ابن  يقول  املاء؛  وقلة  األرض  جدب  شدة  عىل 
أنينا وأنانا وتأنانا...  يئن  أن  يقال  الوصب-  املريض -وشكواه من  صوت 
رسول  بسنة  اقتفاء  اجلدب-  من  أصابا  -وما  األنعام  بذكر   ابتدأ وإنام 

اهلل ولعادة العرب()4).

ال  منها  املجاميع  أسامء  عىل  الّدالة  األليفة  احليوانات  من  وهنالك   -4
مرة()7)،  عرشة  )احدى  والَبَهاِئم  مرات()6)،  )ست  األنعام)5)  وهي:  املفرد 

)1) هنج البالغة: الكتاب )52)/ 426.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )115)/ 171.

)3) الصحاح: اجلوهري: )أنن(: 1/ 25.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 7/ 265.

)5) سيتم اإلشارة هلذه اللفظة مع )احلامم( و)الصخور(.
 ،156 124، اخلطبة )108)/  45، اخلطبة )91)/  )6) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 

كالمه )171)/ 245، الكتاب )147)/ 497.
 /(153( اخلطبة   ،199  /(143( اخلطبة   ،55  /(13( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (7(
215، اخلطبة )160)/ 227، اخلطبة )167)/ 242، اخلطبة )186)/ 275، الكتاب 
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مرات()3)  )مخس  وامَلَطايا  مرات()2)،  )مخس  واملطّية  )مرتان()1)،  واب  والدَّ
أيضًا.

ينظر جدول إحصائي )2( للوحدات الداللية للحيوان األليف يف هنج 
البالغة - صفحة 296.

* * *

)31)/ 404، الكتاب )25)/ 381، الكتاب )45)/ 418، الكتاب )414)/ 548.
)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )115)/ 171، الكتاب )51)/ 425.

 /(31( الكتاب   ،316  /(198( اخلطبة   ،103  /(76( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (2(
401، الكتاب )371)/ 541.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )16)/ 57، اخلطبة )158)/ 224، اخلطبة )223)/ 346، 
الكتاب )31)/ 401.
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 املبحـث الثالث
ُيور واحَل�َسرات الطِّ

ُيور اأ- الطِّ
الرغم من  بباقي حيواناهتم، عىل  بالطري كعنايتهم  العرب  مل تكن عناية 
كثرة وروده يف أدبم ولعل األمر يرجع إىل صعوبة نواله كباقي احليوانات 
البالغة  نلحظ يف هنج  بعده عنهم)1)؛ ولكن  بسبب  أو  بالرسعة  يتميز  كونه 
ذكر هذا املخلوق مع تعدد مسمياته األمر الذي يستدعي تقسيمه إىل قسمني 

وبحسب ما ورد له من تقسيامت يف املصادر األخرى)2): 

ُيور اجَلارحة 1- الطَّ

اأ- الأُنوق
وهو من الطِّيور اجلارحة )عىل َفعوٍل: طائٌر، وهو الَرمَخَُة. ويف املثل: أعزُّ 
من َبيِض األَنوِق ألهنا حُتِرزه فال يكاد ُيْظَفُر به، ألنَّ أوكارها يف رءوس اجلبال 

واألماكن الصعبة البعيدة()3).
)1) ينظر: الطري وداللته: د. كامل اجلبوري: 11.

)2) ينظر: الطبيعة يف الشعر اجلاهيل: نوري محودي القييس: 176.
)3) الصحاح: )أنق(: 1/ 25.
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معاوية:  خماطبّا  قال  واحــدة؛  مرة  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
ا  ْيَت إَِل َمْرَقَبٍة َبِعيَدِة امْلََراِم َناِزَحِة األْعلِم َتْقُصُ ُدوهَنَا األُنوُق وُيَاَذى ِبَ »وَتَرقَّ
اْلَعيُّوُق«)1)، ولألنوق صفة ميزته من باقي الطيور كون وكر بيضه يف رؤوس 
الثرّيا،  بحيال  ُمِضٌء  َأمحر  )كوكب  والَعيُّوق:  البعيدة)2)،  واألماكن  اجلبال 
به اإلمام هو عدم  لذا فقد قصد  الثريا قد طلعت()3)،  أن  ُعلم  إذا طلع 
نوال ما يتمنى؛ يقول ابن أيب احلديد: )هذه أمثال رضبا يف بعد معاوية عن 
اخلالفة()4)، ويف هذا السياق داللة عىل االرتفاع والعلو دون حصول املرام.

ب- الُعَقاب
فإذا  ُذُكوِرها،  من  إناُثها  ُتَعرُف  ال  ا  ألهنَّ رأْته  إذا  الَعَرُب  ُثها  ُتؤنِّ )طاِئٌر، 
أْعُقٍب  ِعقباٍن وثالِث  وجُيَْمُع عىل  الَعْقرُب  َذَكر. ومثله  ُعقاٌب  قيَل:  ُعِرَفْت 
من  )طائر  وهو  الطائر...()5)،  بالُعقاِب  تشبيهًا  ْخُم  الضَّ الَعَلُم  والُعقاُب: 
كوارس الطري قوي املخالب مرسول له منقار قصري أعقف حاد البرص ويف املثل 

»أبرص من عقاب« »لفظه مؤنث للذكر واألنثى« مجعه أعقب وعقبان()6).

واحدة  مرة  البالغة  ذكره يف هنج  اجلارحة ورد  الطيور  وهو من جنس 
اْلِقَياَد  َلُه  »وُيْعطِي   :يقول إذ  الطيور  من  خمتلفة  أصناف  خلق  سياق  يف 
يِش ِمنَْها والنََّفِس وَأْرَسى  َرٌة ألَْمِرِه َأْحَص َعَدَد الرِّ َرْهَبًة وَخْوفًا َفالطَّْيُ ُمَسخَّ

)1) هنج البالغة: الكتاب )65)/ 456.
)2) من األمثال السائرة: )كلَّفتني بيض األنوق(: هتذيب اللغة: 1/ 3.

)3) هتذيب اللغة: )عاق(: 3/ 26.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 18/ 27.

)5) كتاب العني: )عقب(: 1/ 181.
)6) املعجم الوسيط: 2/ 132.
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ا وَأْحَص َأْجنَاَسَها َفَهَذا ُغَراٌب وَهَذا  َر َأْقَواَتَ َقَوائَِمَها َعىَل النََّدى واْلَيَبِس وَقدَّ
اٌم وَهَذا َنَعاٌم َدَعا ُكلَّ َطائٍِر بِاْسِمِه«)1). ُعَقاٌب وَهَذا مَحَ

ينظر جدول إحصائي )3( للوحدات الداللية للطيور اجلارحة يف هنج 
البالغة - صفحة 297.

2- الطيور غري اجلارحة

اأ- احَلَمامة
)املحكم  يف  ـــ(  )ت458ه سيده  ابن  ذكره  اجلارحة،  غري  الطيور  من 
البُيوَت.  يألُف  الذي ال  الربي  الطري:  بقوله: )احلَاَمُم من  واملحيط االعظم( 
وقيل هو كل ما كان ذا طوق كالُقْمِري والفاِخَتة واشباههام، واحدته مَحامٌة، 
وهي تقع عىل املذكر واملؤنث، كاحليَِّة والنعامة ونحومها. واجلمع محائُم وال 

يقال للذكر محاٌم()2).

البالغة ثالث مرات)3) يف سياقات خمتلفة؛  اللفظة يف هنج  وردت هذه 
منها: 

»َوَفَرَض   :اإلمام يقول  والشوق(  احلنني  )شدة  عىل  السياق  داللة 
وَن  َراِم الَِّذي َجَعَلُه ِقْبَلًة لأِلَناِم َيِرُدوَنُه ُوُروَد األْنَعاِم وَيْأَلُ َعَلْيُكْم َحجَّ َبْيتِِه احْلَ
)اإللف  احلامم  إّن من كرم  اجلاحظ ت )255هـ(  يذكر  َمِم«)4)  احْلَ ُوُلوَه  إَِلْيِه 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )185)/ 272.
)2) املحكم واملحيط االعظم: ابن سيده: 1/ 401.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 45، اخلطبة )52)/ 89، اخلطبة )185)/ 272.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 45.
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واألْنس والنِّزاُع والّشوق وذلك َيُدلُّ عىل ثبات العهد، وحْفِظ ما ينبغي أن 
حُيَفظ، وصْوِن ما ينبغي أن يصان وإنه خللق ِصْدق يف بني آدم فكيَف إذا كان 
ذلك اخللُق يف بعض الطري()1) ثم يذكر شدة شوق احلامم لوطنه والرجوع إليه 
متى ما وجد اخلالص لذلك)2)، ويف النص داللة واضحة عىل شوق احلجاج 
والتحري  العقل  ذهاب  هو  وقيل  )احلزن  والوله:  املعمور،  للبيت  وحنينهم 
من شّدة الوجد َأو احلزن َأو اخلوف()3) فشدة الشوق أصبح ممزوجًا باحلزن 

والبكاء يف الترضع هلل )عّز وجّل(.

العقاب(  من  والتنبيه  الطاعة  عىل  )احلــث  عىل  السياق  داللــة  ومنها 
َمِم... يِف  احْلَ ِديِل  ِبَ اْلِعَجاِل وَدَعْوُتْم  اْلُولَِّه  َلْو َحنَنُْتْم َحننَِي  يقول: »َفَواهلل 
اْرتَِفاِع َدَرَجٍة ِعنَْدُه َأْو ُغْفَراِن َسيَِّئٍة َأْحَصْتَها ُكُتُبُه وَحِفَظْتَها ُرُسُلُه َلَكاَن َقلِيًل 

فِيَم َأْرُجو َلُكْم ِمْن َثَوابِِه وَأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْن ِعَقابِِه«)4).

 اإلمام فيوّجه  والبكاء)5)،  النوح  عىل  داللة  احلامم  بديل  والدعاء 
خطابه باإلرشاد والنصح أّنه ال ينفعكم شّدة احلنني والوله إىل اهلل والدعاء 

املستمّر والترّضع إال إذا عملتم عىل طاعة اهلل بإخالص واجتنبتم نواهيه.

)1) احليوان: 1/ 239.
)2) ينظر: م. ن.

)3) لسان العرب: )وله(: 13/ 561.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )52)/ 89.

)5) جاء يف هتذيب اللغة: 2/ 304 )َيزُعم األعراب يف اهَلِديل أّنه َفْرٌح كان عىل َعْهد ُنوٍح 
فامت َضْيعًة وَعطشا، قال: فيقولون: ليس من مَحامٍة إالّ وهي َتْبكي عليه(.
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ا�س ب- اخُلفَّ
خلقًة  العني  يف  صغٌر  وقيل  العني  يف  وضيق  البرص  يف  ضعف  )اخلَفُش 
اُش طائٌر يطري بالليل مشتق من ذلك  وقيل هو فساد يف جفن العني... واخلُفَّ

اُش واحُد اخلَفافِيش التي تطري بالليل()1). ألَنه َيُشقُّ عليه ضوء النهار واخلُفَّ

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة مرة واحدة يف خطبة يذكر با اإلمام 
بديع خلق اهلل -سبحانه وتعاىل- للخفاش.

وللخطبة مقاصد أوضحها ابن ميثم يف شحه)2)، وما هيم هو بيان العلة 
من ذكر هذا الطائر واإلنفراد بوصف عجيب له يف النهج فكام تشري داللة 
السياق إختالف هذا الطائر عن بقية الطيور األخرى يف طلب أرزاقها يقول 
اجًا  ْيِل ِسَ اللَّ بِالنََّهاِر َعىَل ِحَداِقَها وَجاِعَلُة  ُفوِن  اْلُ ُمْسَدَلُة  اإلمام: »َفِهَي 

َتْسَتِدلُّ بِِه يِف اْلتَِمِس َأْرَزاِقَها«)3).

فضاًل عن اإلشارة إىل محد اهلل والثناء عليه والدعوة إىل التفّكر والتدّبر، 
ويبدو أّن هذا كان قصد اإلمام يف سياق اخلطبة، إذ إّنه ابتدأ خطبته بحمد 
»َفُسْبَحاَن   :يقول حيث  سبحانه  له  بالتعظيم  وختمها  عليه  والثناء  اهلل 

ِه«)4). ٍء َعىَل َغْيِ ِمَثاٍل َخل ِمْن َغْيِ اْلَباِرِئ لُِكلِّ َشْ

يك ت- الدِّ
وكنيته  دويك،  وتصغريه  وديكة،  ديوك  ومجعه  الدجاج  )ذكر  الديك: 

)1) لسان العرب: )خفش(: 6/ 298.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 254 - 257.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )155)/ 217.
)4) م. ن/ 218.
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أبو حسان، وأبو محاد وأبو سليامن... وأبو نبهان وأبو يقظان... الذي يرتفع 
من ريش الطائر يف عنقه، وينفشه الديك للقتال، وقيل: إن للديك خاصة. 

ويسمى األنيس واملؤانس، ومن شأنه أنه ال حينو عىل ولده()1).

وردت لفظة )الديك( مرتني بصيغة اجلمع)2) يف هنج البالغة يف خطبة 
)الطاووس( مّلا وصف اإلمام الطاووس وصفًا دقيقًا ذكر أّن هذا الكائن 
عىل الرغم من مجاله اآلخاذ ففيه عيب جيل وظاهر أال وهو أرجله فقد شببها 
ِه إَِل َقَوائِِمِه  بأرجل الديكة اخِلالسية)3) احُلْمش)4) يقول: »َفإَِذا َرَمى بَِبَصِ
ِعِه ألَنَّ َقَوائَِمُه  َزَقا ُمْعِوالً بَِصْوٍت َيَكاُد ُيبنُِي َعِن اْستَِغاَثتِِه وَيْشَهُد بَِصاِدِق َتَوجُّ
لِسيَِّة«)5)، لذا فداللة السياق عىل ترك التكرب والزهو  َيَكِة اْلِ مُحٌْش َكَقَوائِِم الدِّ

والعجب بالنفس وأّن الكامل هلل وحده -سبحانه وتعاىل-.

ِكرْي ث- ال�سَّ
كرُي من الَفْرِخ  )ما ينبت يف َأصل الشجرة من الورق وليس بالكبار والشَّ

َغُب()6). الزَّ

)1) حياة احليوان الكربى: 1/ 348.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 237.

)3) اخلالسية: )هي املتولدة من الدجاج اهلندي والفاريس-. يقول ع إن الطاووس يزهى 
وجم  ساقيه  إىل  نظر  فإذا  املختلفة-  ألوانه  ورأى  أعطافه  يف  نظر  إذا  -ويتيه  بنفسه 
لذلك وانكرس نشاطه وزهوه -فصاح صياح العويل حلزنه- وذلك لدقة ساقيه ونتوء 

عرقوبيه(: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 273.
قيُق القواِئِم( كتاب العني: )محش(: 3/ 100. )4) احَلْمُش: )الدَّ

)5) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 237.
)6) لسان العرب: )شكر(: 4/ 424.
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خُمَاطبِيه  لَبعض   اإلمام قال  واحدة  مرة  البالغة  هنجة  يف  ذكره  ورد 
وَقْد َتَكلَّم بَِكلمة يستصغر مْثُله عن َقول مثلَه: »َلَقد طِْرَت َشكِيًا وَهَدْرَت 
َسْقبًا«)1) هنالك التفاتة لطيفة ملحمد تقي التسرتي صاحب )بج الصباغة يف 
شح هنج البالغة( يف قول الريض: )والشكري هاهنا أول ما ينبت من ريش 
»والشكري  املصنف  قال  )إّنام  يقول  ويستحصف()2)  يقوى  أن  قبل  الطائر 

هاهنا« أي: يف كالمه ألّنه يأيت الشكري بمعنى آخر كام يف قول الشاعر: 
و من عضة ما ينبتن شكريها)3)

عىل  هنا  السياق  وداللة  أصلها()4)،  من  الشجرة  حول  ينبت  ما  بمعنى 
استصغار اإلمام لكالم بعض خماطبيه لكونه قد تكلم بأمر ال حيسن تدبريه 
)ووصف الطريان واهلدير له باعتبار هنوضه إىل ذلك الكالم اّلذي هو فوق 
حمّله وليس أهال له كام أّن الطريان ليس من شأن الشكري، وال اهلدير من شأن 

السقب()5). 

اوو�س ج- الطَّ
إّنام فيه  قال ابن فارس يف معجمه: )الطاء والواو والسني ليس بأصل، 
س. وُحكَي  ء احلسن: ُمطوَّ الذي يقال له الطَّاُووس. ثم يشتّق منه فيقال للشَّ
الطَّْوس:  أنَّ  أيضًا  الباب  تزينَت. وذكر يف  املرأُة:  ست  تطوَّ عن األصمعّي: 

)1) هنج البالغة: الكتاب )402)/ 547.
)2) م.ن.

)3) األمثال: ابن سالم: 1/ 25.
)4) بج الصباغة يف شح هنج البالغة: 14/ 617.

)5) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ .439
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تغطيُة الّشء()1).

املبهرة،  للنظر،  اآلخاذة  اجلميلة،  الطيور  من  ومازال  كان  فالطاووس 
باسمه،  وردت  خطبة  ضمن   اإلمام ذكرها  أوصاف  يف  مجاليته  وتكمن 
ضمن  ومرة  للخطبة  كعنوان  مرة  مرتني؛  النهج  يف  الطائر  هذا  ذكر  وتكرر 
سياق اخلطبة نفسها، يقول يف خطبة عجيب خلقة الطاووس: »َوِمْن َأْعَجبَِها 
َأْلَواَنُه يِف َأْحَسِن َتنِْضيٍد  َد  َخْلقًا الطَّاُووُس الَِّذي َأَقاَمُه يِف َأْحَكِم َتْعِديٍل وَنضَّ
َطيِِّه  ِمْن  ُه  َنَشَ األْنَثى  إَِل  َدَرَج  إَِذا  َمْسَحَبُه  َأَطاَل  وَذَنٍب  َقَصَبُه  َج  َأْشَ بَِجنَاٍح 
ُه ِقْلُع َداِريٍّ َعنََجُه ُنوتِيُُّه«)2)، ولذا فداللة السياق  وَسَم بِِه ُمطًِل َعىَل َرْأِسِه َكَأنَّ
تشري إىل إثبات قدرة اهلل وحكمته ودالئل خلقه املفض إىل خلق هذا الطائر 
العجيب، ثم ينتقل باألذهان إىل ذكر اجلنان إذ يقول: »َفَلْو َرَمْيَت بَِبَصِ َقْلبَِك 
ِمْن  ْنَيا  الدُّ إَِل  ُأْخِرَج  َما  َبَدائِِع  َعْن  َنْفُسَك  َلَعَزَفْت  ِمنَْها  َلَك  ُيوَصُف  َما  َنْحَو 
َأْشَجاٍر  اْصطَِفاِق  يِف  بِاْلِفْكِر  وَلَذِهَلْت  َمنَاظِِرَها  وَزَخاِرِف  ا  اِتَ وَلذَّ ا  َشَهَواِتَ
تنكشف  وهنا  َأهْنـَـاِرَهــا«)3)،  َسَواِحِل  َعىَل  امْلِْسِك  ُكْثَباِن  يِف  ُعُروُقَها  ُغيَِّبْت 
الرئيس  الداللة من اخلطبة التي حوت بني طياهتا مقاصد شتى كان هدفها 
اإلنسان ال الطائر منها: قدرة اهلل عىل اخللق، وعجيب ما خلق، ترك العجب 
-عز  اهلل  محد  وأخريًا  هلا،  والتشويق  وطيبها  اجلنان  ذكر  بالنفس،  والزهو 

وجل- والثناء عليه.

)1) معجم مقاييس اللغة: )طوس(: 3/ 431.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 236.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 239.
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رْي ح- الطَّ
طائر،  والواحد  ُمَؤنٌث،  جامع  اسم  وهو  معروٌف،  الطَّرْيُ  الليث:  )قال 
وأبو  َطاِئر،  للواحد:  يقولون  الناس كلهم  لألنثى،...  يقولون: طائرة  وقلام 
عبيدة معهم ثم انفرد فأجاز أن يقال: َطرْي للواحد، ومَجََعه عىل ُطيور()1)، ورد 
ذكر هذا الطائر يف هنج البالغة احدى عرشة مرة، وهو بذا يعد أكثر األلفاظ 
تكرارًا بلفظه، وقد وردت عىل النحو اآليت: لصيغة املفرد )طائر( مرتني)2)، 

و)طري( سبع مرات)3)، و)طيور( مرتني)4).

قال يف حق مالك االشرت حينام جاءُه: »َمالٌِك وَما َمالٌِك واهلل َلْو َكاَن 
َعَلْيِه  ُيويِف  افُِر وال  احْلَ َيْرَتِقيِه  َلَكاَن َصْلدًا ال  َكاَن َحَجرًا  فِنْدًا وَلْو  َلَكاَن  َجَبًل 
الطَّائُِر«)5)، والفند كام قال الريض يف النهج: )املنفرد من اجلبال()6)، وقد ذكر 
ابن أيب احلديد يف شحه يف سبب ذكر الفند: )وإّنام قال لو كان جبال لكان 
فندا -ألن الفند قطعة اجلبل طوال- وليس الفند القطعة من اجلبل كيفام كانت 
-ولذلك قال ال يرتقيه احلافر- ألن القطعة املأخوذة من اجلبل طوال يف دقة 
-ال سبيل للحافر إىل صعودها- ولو أخذت عرضا ألمكن صعودها-()7) 

وتأيت أوىف بمعنيني ذكرمها ابن فارس ت )395هـ(: 

)1) هتذيب اللغة: )طار. يطري(: 14/ 11.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )185)/ 272، الكتاب )443)/ 554.

 ،157  /(108( اخلطبة   ،56  /(13( كالمه   ،49  /(3( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(
اخلطبة )185)/ 272، اخلطبة )186)/ 275، اخلطبة )192)/ 302.

)4) ينظر هنج البالغة: اخلطبة )83)/ 108، اخلطبة )192)/ 291.
)5) هنج البالغة: الكتاب )443)/ 554.

)6) م. ن.
)7) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 20/ 93.
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األول: بمعنى استيفاء الشء وامتامه.

الثاين: أوىف بمعنى أشف)1)، وما ورد يف احلكمة يفيد املعنى الثاين فال 
العظيم  لعلوه  الطري داللة  إليه وال يرشف عليه  يرتقي اجلبل ويصل  احلافر 

وداللة السياق علو املقام الذي ناله مالك فال يصل إليه أحد.

خ- الُغَراب
)والُغراب معروف. والُغراباِن: ُنقرتاِن عند َصَلَوي الَعُجز من الَفرس. 
والُغَراب: رأس الفأس()2)، من الطيور التي يتشاءم العرب لسامع صوهتا، 
ُ به يف باب الشؤم، أال تراهم  يقول اجلاحظ: )فالغراب أكثر من مجيع ما ُيتطريَّ
كلام ذكروا ممَّا يتطريون منه شيئًا ذكروا الغراب معه وقد يذكرون الغراب وال 

يذكرون غريه()3).

ورد ذكر هذا الطائر مرتني يف النهج وقد ورد يف سياق خطبة الطاووس 
وباقي  )الديكة(  جانب  إىل  اخلطبة  ضمن  ذكــرت  التي  الطيور  من  وهو 
احليوانات وقد ورد ذكرها يف سياق اخلطبة خلق هذا الطائر العجيب والرد 
عىل من زعم أن الطواويس تتالقح بجريان دمع العني من الذكر فتأيت األنثى 
ُه ُيْلِقُح  تطعم الدمعة وهكذا)4)؛ فرد اإلمام بقوله: »وَلْو َكاَن َكَزْعِم َمْن َيْزُعُم َأنَّ
َتْي ُجُفونِِه وَأنَّ ُأْنَثاُه َتْطَعُم َذلَِك ُثمَّ َتبِيُض  بَِدْمَعٍة َتْسَفُحَها َمَداِمُعُه َفَتِقُف يِف َضفَّ

)1) ينظر: معجم مقاييس اللغة: 6/ 129.
)2) معجم مقاييس اللغة: )غرب(: 4/ 421.

)3) احليوان: 3/ 443
عباس  )السيد  البالغة  هنج  شح   ،309  /3 ميثم(  )ابن  البالغة  هنج  شح  ينظر:   (4(

املوسوي( 3/ 85.
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ُمَطاَعَمِة  ِمْن  بَِأْعَجَب  َذلَِك  َكاَن  مَلَا  امْلُنَْبِجِس  ْمِع  الدَّ ِسَوى  َفْحٍل  لَِقاِح  ِمْن  ال 
َداَراتِِه«)1)  َعِجيِب  ِمْن  َعَلْيَها  ُأْنبَِت  ٍة وَما  فِضَّ ِمْن  َمَداِرَي  َقَصَبُه  اُل  َتَ اْلُغَراِب 
فلو كنتم تزعمون ذلك يف الغراب فزعمكم يف الطواويس يكون صحيحًا، 
)وناس  الغراب:  سفود  حول  الصدد  هذا  يف  )ت255هـ(  اجلاحظ  ويقول 
يزعمون أنَّ تسافَدها َعىَل غري تسافد الطري، وأهّنا تزاقُّ باملناقري، وتلقح من 

هناك()2)، فداللة السياق عىل الوصف وبيان احلقيقة بخالف ما يزعمون.

د- النَّعامة
)معروفٌة هذا الطائُر تكون للذكر واألُنثى واجلمع َنعاماٌت وَنعائُم وَنعاٌم 
ومَحامٍة  مَحاٍم  مثل  جنس  اسُم  النَّعام  وقيل  الواحد...  عىل  النَّعاُم  يقع  وقد 
وجراٍد وجرادٍة والعرب تقول َأَصمُّ ِمن َنعامٍة وذلك أهنا ال َتْلوي عىل شء 
إذا جَفلت()3)، وقد وردت هذه اللفظة ثالث مرات)4) يف النهج قال من 
ْيِش  كالم له فيام خيرب به عن املالحم بالبرصة »َيا َأْحنَُف َكَأنِّ بِِه وَقدَساَر بِاْلَ
ُيثُِيوَن  َخْيٍل  مَحَْحَمُة  وال  ٍم  ُلُ َقْعَقَعُة  وال  ٌب  َلَ وال  ُغَباٌر  َلُه  َيُكوُن  ال  الَِّذي 
بعد  قيس  بن  األحنف  هنا خياطب  النََّعاِم«)5)  َأْقَداُم  َا  َكَأهنَّ بَِأْقَداِمِهْم  األْرَض 
اخليل  يملكون  أرجلهم قصار ال  بأهنم حفاة،  الزنج  اجلمل ويصف  واقعة 
وال يركبوهنا ومدار إثارهتم لرتاب األرض غبار خفيف فقط ويف هذا داللة 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 236.
)2) احليوان: 3/ 464.

)3) لسان العرب: )نعم(: 12/ 579.
)4) ينظر: هنج البالغة: كالمه )13)/ 56، كالمه )128)/ 185، اخلطبة )185)/ 272.

)5) هنج البالغة: كالمه )128)/ 185.
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واضحة عىل رؤية اإلمام جليش الزنج وما ستؤول إليه األمور)1)، وما هيمنا 
هو داللة السياق عىل كوهنم حفاة أي أهنم ليسوا أهل خيل او جند. ينظر

ينظر جدول إحصائي )4( للوحدات الداللية للطيور غري اجلارحة يف 
هنج البالغة 297.

ب- احل�سرات

1- الَبُعو�س
ة،  املرضَّ غرية  الصَّ احلرشات  من  أجناس  عّدة  َبعوضة:  مفردة  )»مجع«: 
من فصيلة البعوض ثنائّية األجنحة، تغتذي اإلناُث منها بدم اإلنسان وبذا 
ِعّدة أسامء  له  برحيق األزهار،  فتغتذي  كور  الذُّ أّما  أمراض،  ِعّدة  إليه  تنقل 
َفَم  َبُعوَضًة  َما  َمَثًل  َب  َيرْضِ َأْن  َيْسَتْحيِي  اَل  اهللَ  ﴿إِنَّ  والَبّق)2)  النَّاموس  منها 

َفْوَقَها﴾)3)))4).

ورد ذكر هذه اللفظة يف هنج البالغة ثالث مرات)5)؛ إذ يقول: حينام 
جاءه أحدهم وطلب منه أن يصف اهلل -عز وجل- فغضب اإلمام منه 
والثناء  اهلل  بحمد  ابتدأها  )األشباح(  بخطبة  تعرف  طويلة  خطبة  يف  وقال 
ِمْن   ِّ السِّ »َعــامِلُ  يقول:  أن  إىل  اخلالئق  عىل  األرزاق  مقسم  هو  وبأّنه  عليه 

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3 - 137.
)2) وترد البق بمعنى )ِعظاُم البُعوض(: لسان العرب: )بقق(: 10/ 23.

)3) البقرة: 26.
)4) معجم اللغة العربية املعارصة: 1/ 227.

)5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 134، اخلطبة )182)/ 26، اخلطبة )186)/ 275.



113 املبحـث الثالث: الطُِّيور واحلََشات

َبنْيَ ُسوِق األْشَجاِر  اْلَبُعوِض  َتَبإِ  امْلَُتَخافِتنَِي... وُمْ امْلُْضِمِريَن وَنْجَوى  َضَمئِِر 
َيتَِها«)1)، واملختبىء هنا ال يعطي معنى االختفاء)2) وداللة املختبىء ليس  وَأحْلِ
كداللة املختفي ضمن السياق العاطفي يف معرفة قوة الشء من التأكيد أو 

املبالغة؛ ألن املختفي ممكن له أن يظهر بينام املختبىء ال يظهر للعيان.

التسرت، والسوق مجع  البعوض كان اإلقامة مع  اختباء  إّن داللة  ويبدو 
كل  ِقرُش  واللِّحاء  َقرَشها...  حَلوًا  َيْلُحوها  الشجرَة  )حَلا  واألحلية:  ساق، 
شء()3) ويؤكد سياق احلال املعنى يف اختباء هذا املخلوق هو موضعه الذي 
املوضع،  هذا  يف  حركته  مع  وقرشها  الشجرة  ساق  بني  ويستقر  فيه،  يكون 
بكل  واإلحاطة  التصوير  ودقة  اهلل  قدرة  تّبني  السياق  داللة  إّن  يبدو  ولذا 
شء علاًم هلذا الكائن احلي عىل الرغم من صغر حجمه وكذلك حجته عىل 
اهلل  عن  يسأل  أن  أراد  ملن  جوابًا  هذا  يف  ولعّل  الكائن؛  هذا  خلق  يف  خلقه 
فوجوده -سبحانه وتعاىل- متجلٍّ بقدرة من خلق من صغري جرم إىل كبريها 

واإلحاطة بعلم كل شء دون سواه وهذا فيه دليل وحجة.

2- اجَلَراد
)واجلََراد: معروف، قيل: هو رسوة ثم دبًا ثم غوغاء ثم خيفان ثم كتفان 

ثم جراد. وقيل: اجلراد: الذكر، واجلرادة: األنثى()4).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 134.
)2) ورد يف معجم اللغة العربية املعارصة: )اختبأ احليواُن: أقام يف ُجْحٍر( 1/ 603.

)3) لسان العرب: )حلا(: 15/ 241. 
)4) املحكم واملحيط االعظم: 3/ 264.
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وردت لفظة اجلراد مرتني)1) يف خطبة له يف محد اهلل )سبحانه وتعاىل( 
والثناء عىل الرسول وفيها يصف خلقّا من احليوان »َوإِْن ِشْئَت ُقْلَت يِف 
ا  َلَ وَجَعَل  َقْمَراَوْيِن  َحَدَقَتنْيِ  ا  َلَ َج  وَأْسَ َراَوْيِن  مَحْ َعْينَنْيِ  ا  َلَ َخَلَق  إِْذ  َراَدِة  اْلَ
سَّ اْلَقِويَّ وَناَبنْيِ ِبَِم َتْقِرُض  ا احْلِ ِويَّ وَجَعَل َلَ ا اْلَفَم السَّ ِفيَّ وَفَتَح َلَ ْمَع اْلَ السَّ
ا وَلْو َأْجَلُبوا  َ اُع يِف َزْرِعِهْم وال َيْسَتطِيُعوَن َذبَّ رَّ وِمنَْجَلنْيِ ِبَِم َتْقبُِض َيْرَهُبَها الزُّ
ال  ُه  ُكلُّ وَخْلُقَها  ا  َشَهَواِتَ ِمنُْه  وَتْقِضَ  ا  َنَزَواِتَ يِف  ْرَث  احْلَ َتِرَد  َحتَّى  بَِجْمِعِهْم 

.(2(» ًة َفَتَباَرَك اهللُ ُن إِْصَبعًا ُمْسَتِدقَّ ُيَكوِّ

حول  اإلختيار  وقع  ملاذا  اهلدف؟  ما  الكائن؟  هذا  ذكر  من  الغاية  فام 
الوصف الدقيق هلذا الكائن دون غريه؟ هل كان إلثبات قدرة اهلل يف خلقه؟ 

أم لصغر حجمها؟ أم لتكّيفها مع البيئة التي يعيش با اإلنسان؟ 

هذه االسئلة وغريها جييب عنها السياق بتحديد داللة املراد والقصد من 
املتكلم الذي هو اإلمام كانت املناسبة للقول هو يف سياق وصف خلق 
اجلرادة األنثى وصفًا دقيقًا وذكر األنثى دون الذكر داللة عىل ضعف األنثى، 
الذي وصفه وصفًا  الكائن  هلذا  التصغري  لقصد  اجلمع هو  املفردة ال  وذكر 
دقيقًا؛ قال ابن احلديد: )أرسج هلا حدقتني -أي جعلهام مضيئتني كام يضء 
الرساج- ويقال حدقة قمراء أي منرية -كام يقال ليلة قمراء أي نرية بضوء 
القمر- وبام تقرض أي تقطع والراء مكسورة -واملنجالن رجالها- شبههام 

باملناجل لعوجهام وخشونتهام()3).

)1) هنج البالغة: اخلطبة: 185/ 271، كالمه: )224)/ 347.
)2) هنج البالغة: اخلطبة: 185/ 271.

)3) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 13/ 66.
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ا هيابا الّزراع إذا  وعىل الرغم من كون َخْلُقها كلها بحجم اإلصبع إاّل أهنَّ
ما دخلت حقله، فيصبح عاجزًا عن طردها، فهنا يكمن سياق املوقف بني 
هذا الكائن الصغري احلقري الذي ال يتجاوز حجم اإلصبع يف اإلنسان وبني 
هذا الكائن الكبري الذي هو اإلنسان وعىل إثر هذا ينظر إىل أّن السياق دّل عىل 

عجز اإلنسان أمام قدرة اهلل يف خلقه وعندها ينبغي احلمد له وحده.

3- الَعْقَرب
)واحدُة الَعقاِرب من اهلَوامِّ يكوُن للذكر واألُنثى بلفظ واحد والغالُب 
عليه التْأنيث وقد يقال لأُلنثى َعْقَربة وَعْقَرباُء ممدود غري مرصوف والُعْقُرباُن 

َكُر()1). اُن الذَّ والُعْقُربَّ

له:  اإلماميف حكمة  قال  واحدة،  مرة  النهج  اللفظة يف  وردت هذه 
ْسَبِة«)2). »امْلَْرَأُة َعْقَرٌب ُحْلَوُة اللَّ

ْسَبِة« بذه الرواية، ورويت »اللَّْبسة«()3)، واللسبة: )»َلَسبْتُه  رويت )»اللَّ
وَتْلِسُبُه،  َتلَسُبُه،  َبه«،  ورَضَ »َكَمنََعُه  ْنُبور  والزُّ الَعْقَرِب  ِمْثُل  وغرُيَها«  احلَيَُّة 

َلْسبًا: »َلَدَغْته«، وَأكثُرَما ُيْسَتْعَمُل يِف الَعْقَرِب()4).

ْبُس بالضم  أّما اللَّْبسة فهي من اللباس قال ابن منظور )ت711هـ(: )اللُّ
مصدر قولك َلبِْسُت الثوَب َأْلَبس واللَّْبس بالفتح مصدر قولك َلَبْست عليه 

)1) لسان العرب: )عقرب(: 1/ 624.
)2) هنج البالغة: الكتاب: 61/ 479.

)3) ينظر: بج الصباغة: 14/ 309.
)4) تاج العروس: )لسب(: 4/ 206.
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ْبُس بالكرس مثُله()1) وهنا يتضح الفرق بني اللفظتني  األَمر َأْلبُِس َخَلْطت واللِّ
ضمن السياق اللغوي فلفظة العقرب وتشبيه املرأة با فيام تلدغ وليس جلامل 
وإّنام  املنظر  بجميل  وال  بمبهر  ليس  بخصائصه  الكائن  هذا  ألن  العقرب؛ 
يلدغ وجاء يف القول يف تصويرها )أشدُّ عداوًة من عقرب()2). وقال اجلاحظ 
فتموت  آخَر  اإلنسان، وتلسع  فيموت  إنسانًا  تلسُع  العقرَب  أيضًا: )ونجُد 
هي، َفَدلَّ ذلك عىل أهنا كام تعطي تأُخذ()3)؛ ثم نالحظ قوله )حلوة()4) ومل 
العقرب  ولسعة  املرأة  لسعة  بني  االختالف  األوىل عىل  لداللة  )مجيلة(  يقل 
والداللة األخرى كوهنا تعطي احساسًا باللذة )تذوق حيس(؛ يف حني لفظة 
نؤكد  هنا  ومن  معنوي(،  )تذوق  املنظر  بجاملية  اإلحساس  تعطي  )مجيلة( 
أّن من  )باعتبار  املرأة  بيان حال  اإلمام  الّلبسة؛ فكان قصد  اللَّسبة ال  رواية 
شأهنا األذى لكن أذاها مشوب بام فيها من اللّذة با فال حيّس با()5)، وداللة 

السياق الوصف للتنبيه.

4- الَعْنَكُبوت
مَؤنثة...  ُمَهْلَهاًل  رقيقًا  َنْسجًا  البئر  رْأس  وعىل  اهلواِء  يف  َتنُْسُج  )ُدَوْيبَّة 
يف  والتْأنيث  قال  العرب...  بعض  رها  ُيَذكِّ وقد  ُأنثى  الَعنَْكُبوت  الفراء  قال 

)1) لسان العرب: )لبس(: 2/ 606.
)2) احليوان: 1/ 68.

)3) احليوان: 1/ 466.
الشء  طِيب  فاألّول  أصول:  ثالثة   ، معتلٌّ بعدها  وما  والالم  )احلاء  فارس:  ابن  قال   (4(
َتنِْحَية الشء(  يف َمْيل من النّفس إليه، والثاين حتسني الشء، والثالث -وهو مهموز- 

معجم مقاييس اللغة: 2/ 94.
)5) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 272.
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اللحياين  عن  وَعنَاِكيُب  وَعنَاِكُب  الَعنْكبوتاُت  واجلمع  َأكثر  العنكبوت 
وتصغريها ُعنَْيِكٌب وُعنَْيِكيٌب()1).

ورد ذكرها يف النهج مرة واحدة يف سياق خطبة يبني فيها اإلمام من 
الرجال إىل  أهاًل لذلك، وفيها يصنف  يتصدى للحكم يف األمة وهو ليس 
صنفني، ومها أبغض اخلالئق إىل اهلل يقول يف وصف الرجل الثاين: »َوَرُجٌل 
ْدَنِة  ِة َعاٍد يِف َأْغَباِش اْلِفْتنَِة َعٍم بَِم يِف َعْقِد اْلُ اِل األمَّ َقَمَش َجْهًل ُموِضٌع يِف ُجهَّ
ُبَهاِت يِف ِمْثِل َنْسِج  ُه َأْشَباُه النَّاِس َعاملًِا وَلْيَس بِِه... َفُهَو ِمْن َلْبِس الشُّ َقْد َسمَّ
اْلَعنَْكُبوِت ال َيْدِري َأَصاَب َأْم َأْخَطَأ َفإِْن َأَصاَب َخاَف َأْن َيُكوَن َقْد َأْخَطَأ وإِْن 

َأْخَطَأ َرَجا َأْن َيُكوَن َقْد َأَصاَب«)2).

األزمنة  اخــتــالف  عــىل  ــال(  ــّه )اجل ــة  األم بــا  تبتيل  التي  األمـــور  مــن 
يأيت اإلمام بعرشين  أكثر وطًأ عىل األمة، ثم  و)املعاندون(، وإّن اجلهل 
وصفًا للصنف الثاين من الرجال)3)، ويرضب مثاًل عىل لبسه الشبهات كنسج 
العنكبوت، فالسياق الثقايف يشري إىل استعامل )نسج العنكبوت( للداللة عىل 
ما  ورسعان  الشبهات،  أمام  اجلاهل  هذا  به  يتمثل  الذي  والضعف  الوهن 

ينكشف.

يقول ابن ميثم يف شحه: )ووجه هذا التمثيل أّن الشبهات اّلتي تقع عىل 
ذهن مثل هذا املوصوف إذا قصد حّل قضّية مبهمة تكثر فيلبس عىل ذهنه 
وجه احلّق منها فال هيتدي له لضعف ذهنه، فتلك الشبهات يف الوها يشبه 

)1) لسان العرب: )عنكب(: 1/ 632.
)2) هنج البالغة: كالمه )17)/ 59.

)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 1/ 315.
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نسج العنكبوت وذهنه فيها يشبه الذباب الواقع فيه فكام ال يتمّكن الذباب 
من خالص نفسه من شّباك العنكبوت لضعفه كذلك ذهن هذا الرجل إذا 
إدراك  عن  وضعفه  عقله  لقّلة  منها  احلّق  وجه  خيلص  ال  الشبهات  يف  وقع 

وجوه اخلالص()1).

ويبدو إّن سياق النص للخطبة يشري إىل احلذر من الغفلة وعدم التسليم 
ملن يتصف مثل هذه الصفات التي ذكرها اإلمام مع التنفري منهام.

ْمل 5- النَّ
منه  ة.  وِخفَّ وِصَغٍر  ٍع يف شء  تدلُّ عىل جتمُّ كلامُته  والالم  وامليم  )النون 
الَقواِئِم:  َنِمُل  وفرٌس  النَّمل.  أصابه  منموٌل:  وطعاٌم  َنْملة.  مجع  النَّمل: 
َيت  ا سمِّ ا ُشبَِّهْت بالنَّْمل. والنَّْملة: َقْرَحٌة ختُرج يف اجلَنِْب، كأهنَّ خفيُفها، كأهنَّ
األنامل،  وَدبِيبِها. واألَْنُمَلة: واحدة  بالنَّملِة  وانتشارها، شبِّهت  يها  لتفشِّ با 
وهي أطراف األصابع()2) وقالوا: )هو امجع من نملة()3) لدأب النملة عىل 

احلركة والعمل فتجمع قوهتا.

وردت لفظة النمل أربع مرات)4) يف هنج البالغة يف كالم له يتربأ من 
َأْن  َعىَل  َأْفلكَِها  َت  َتْ بَِم  ْبَعَة  السَّ ُأْعطِيُت األَقالِيَم  َلْو  الظلم يقول فيه: »واهلل 
َأْعِصَ اهلل يِف َنْمَلٍة َأْسُلُبَها ُجْلَب َشِعَيٍة َما َفَعْلُتُه وإِنَّ ُدْنَياُكْم ِعنِْدي أَلَْهَوُن ِمْن 

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 1/ 316.
)2) معجم مقاييس اللغة: )نمل(: 5/ 482.

)3) جممع االمثال: 1/ 188. 
)4) هنج البالغة: اخلطبة )178)/ 256، اخلطبة )185)/ 270 - 271، كالمه )224)/ 

.347
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ٍة ال َتْبَقى«)1). َوَرَقٍة يِف َفِم َجَراَدٍة َتْقَضُمَها َما لَِعِلٍّ ولِنَِعيٍم َيْفنَى وَلذَّ

يبتدأ هذا النص ضمن اخلطبة بالقسم بلفظة )واهلل( هذه الكلمة هل فيها 
تأكيد للكالم أم فيها قوة له؟ يشري السياق اللغوي إىل التكرار يف القسم إذ 
دًا«)2) وصفة  ْعَداِن ُمَسهَّ ابتدأ اإلمام كالمه بـ»َواهلل أَلَْن َأبِيَت َعىَل َحَسِك السَّ
السيوطي  يقول  التأكيد،  من  أبلغ  بل هو  التأكيد  إىل  تفض  بالقسم  التكرار 
التأكيد، وهومن حماسن الفصاحة خالفًا لبعض  أبلغ من  )911هـ(: )وهو 
من غلط. وله فوائد. منها: التقرير، وقد قيل الكالم إذا تكرر تقرر()3) إذن 
أفاد التكرار بالقسم هنا قوة التأكيد يف كالم اإلمام عىل رفض الظلم مع 

اإلقرار بذلك.

ثم رضب اإلمام مثاًل لقصد ما يريد أن يوصله للمتلقي، وهو مبدأ 
)معصية اهلل( والنهي عنها بذكر النملة كمثل عىل ذلك، والنملة من الكائنات 
ُجثَّتَِها  ِصَغِر  يِف  النَّْمَلِة  إَِل  »اْنُظُروا  بقوله:  اإلمام  يصفها  الكادحة  الصغرية 
وَلَطاَفِة َهْيَئتَِها ال َتَكاُد ُتنَاُل بَِلْحِظ اْلَبَصِ وال بُِمْسَتْدَرِك اْلِفَكِر َكْيَف َدبَّْت َعىَل 
َمُع  َها َتْ َها يِف ُمْسَتَقرِّ بََّة إَِل ُجْحِرَها وُتِعدُّ َأْرِضَها وُصبَّْت َعىَل ِرْزِقَها َتنُْقُل احْلَ

ِدَها ويِف ِوْرِدَها لَِصَدِرَها َمْكُفوٌل بِِرْزِقَها َمْرُزوَقٌة«)4). َها لرَِبْ يِف َحرِّ

يشري سياق احلال إىل استعامل القرينة اللفظية للفعل )َأْسُلُبَها( إذ يؤكد 
أي  شعري  جللب  هو  السلب  أّن  ينّبه  ثم  املعصية،  وارتكاب  الظلم  بداية 

)1) هنج البالغة: كالمه )224)/ 347.

)2) هنج البالغة: كالمه )224)/ 346.
)3) اإلتقان يف علوم القرآن: السيوطي: 1/ 305.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )185)/ 271.
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)قرشها()1) ولذا يدل سياق احلال عىل التربؤ من الظلم كونه بداية املعصية.

والذر  النمل  )صغار  والذر:  )الذر(   اإلمام يذكر  آخر  سياق  ويف 
عىل  امللح  ذر  تذره  أصابعك  بأطراف  الشء  أخذك  وهو  »ذررت«  مصدر 
اخلبز وتذر الدواء يف العني والذرور اسم الدواء اليابس للعني()2) )واحدته 

ٌة()3). َذرَّ

ورد ذكرها يف النهج أربع مرات)4)، قال اإلمام يف خطبة له: »وَيْعَلُم 
ِمْن  اْلَبُعوَضَة  َيْكِفي  وَما  َها،  وَمَرَّ ِة  رَّ الذَّ وَمْسَحَب  َها،  وَمَقرَّ اْلَقْطَرِة  َمْسَقَط 

ِمُل األْنَثى يِف َبْطنَِها«)5). ا، وَما َتْ ُقوِتَ

هنا التعددية يف اخللق من مسقط قطرة إىل الذر إىل البعوضة وإىل ما حتمل 
كل أنثى يف بطنها رابطها واحد هو علم اهلل با وإّنه سبحانه عليم وحميط بكل 
شء ويظهر إّن األمثلة املختارة مل تكن اعتباطية فمن من املخلوقات له أن 
يعلم أين تسقط قطرة املطر وتستقر؟ أو موضع سحب الذرة وجرها)6) أو ما 
يكفي هذه البعوضة الصغرية من قوت أو ما حتمل كل أنثى من ذكر أو أنثى 
السياق عىل  لذا فداللة  إثبات وحدانيته  كل هذه إشارات عىل قدرة اهلل يف 

)1) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 11/ 249.
)2) كتاب العني: )ذر(: 8/ 175.

)3) لسان العرب: )ذرر(: 4/ 303.
 /(178( اخلطبة   ،239  /(165( اخلطبة   ،134  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (4(

256، اخلطبة )182)/ 261.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )182)/ 261.

)6) مسحب الذرة الصغرية من النمل وجمرها -موضع سحبها وجرها- شح هنج البالغة 
)ابن أيب احلديد( 10/ 88. 
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وحدانية اهلل مع الشكر وفيه حتدٍّ وعجز للنفس البرشية.

6- الَيْع�ُسوب
الَيْعُسوب )ملك النحل، ومنه قيل للسيِّد: يعسوب قومه. واليعسوب 
يف  اخليُل  به  ُتشبَّه  وقع؛  إذا  جناحه  يضمُّ  ال  اجلرادة  من  أطول  طائٌر  أيضًا: 

الُضْم()1).

»َأَنا   :عيل اإلمام  قال  مرتني)2)؛  النهج  يف  اليعسوب  لفظة  وردت 
اِر«)3). َيْعُسوُب امْلُْؤِمننَِي وامْلَاُل َيْعُسوُب اْلُفجَّ

قال الريض: )ومعنى ذلك أن املؤمنني يتبعونني والفجار يتبعون املال كام 
تتبع النحل يعسوبا وهو رئيسها()4) ويف هذا الصدد يقول الدكتور اليارسي: 
)وقد تتخذ املفردة مسارًا دالليًا آخر هو الوصف يف وصف الفجار وتكالبهم 
عىل املال كام تتبع النحل يعسوبا()5) إذن فداللة السياق هنا تبني أّن اإلمام 
أشار إىل أّن اإلنسان يتبع طريقني مها: طريق اإليامن أو طريق الكفر وقد جتّسد 
املال  وجعل   الرسول وسنة  اإلسالم  بتعاليم  اتباعه  يف  بشخصه  اإليامن 
مقابل اإليامن، وذلك أّن املال من مضامني حب الدنيا واتباع اهلوى، و)عنهم 
عليهم الّسالم: حّب الّدنيا رأس كّل خطيئة()6)، رواه عن الصادق بذه 

)1) الصحاح: )عسب(: 1/ 468.
)2) هنج البالغة: غريب كالمه )1)/ 517، الكتاب )316)/ 530.

)3) هنج البالغة: الكتاب )316)/ 530.
)4) م. ن.

حمسن  الكاظم  عبد  أ.د.  )بحث(:  البالغة  هنج  يف  احليوان  ألسامء  الداللية  احلقول   (5(
اليارسي: 22، ضمن كتاب دراسات يف اللغة والنحو.

)6) ينظر: الكايف: 2/ 440، اخلصال: الصدوق: 1/ 35، األمايل: الطويس: 2/ 235.
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كل  رأس  الدينار  »حب  أخــرى:  برواية   الرسول عن  ورواه  الرواية، 
خطيئة«)1).

)مرة  واهلمجة  ــدة()2)،  واح )مرة  القز  مثل:  أخرى  حرشات  ووردت 
فقد  )اهلوام()5)  املجاميع  أسامء  ومن  واحدة()4)  )مرة  والوذحة  واحدة()3)، 

وردت )أربع مرات()6).

ينظر جدول إحصائي )5( للوحدات الداللية للحرشات يف هنج البالغة 
- صفحة 298.

* * *

)1) شعب اإليامن: البيهقي: 7/ 338.
)2) هنج البالغة: الكتاب )45)/ 418.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )165(: 239.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )116)/ 174.
ه. وأما ماال  232، اهلوام: )احليَّات وكلُّ ذي سم يقتل سمُّ اللغة: 2/  )5) جاء يف هتذيب 
دة امليم ألهنا تسم والتبلغ أن تقتل مثل الزنبور والعقرب  وامُّ مشدَّ يقتل ويسم فهى السَّ

وأشباهها(.
)6) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )83)/ 111، اخلطبة )91)/ 134، كالمه )171)/ 245، 

كالمه )221)/ 340.
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ال خيفى ما للنبات من أمهية يف حياة اإلنسان، ونستطيع أن ننظر جليّا يف 
هذه النعمة التي وهبها اهلل )سبحانه وتعاىل( للبرشية مجعاء ليصبح من أهم 

رضوريات احلياة.

والنَّبات يف اللُّغة: )كلُّ ما أنبتَت األرض فهو نبت والنباُت فعله وجيري 
جمرى اسمه تقول أنبَت اهلل النبات إنباتًا ونباتًا، ونحو ذلك. قال الفراء: إن 

النبات اسم يقوم مقام املصدر.

ونباتًا،  نبتًا  النَّبُت  وَنبَت  َحَسنًا﴾)1)  َنَباًتا  ﴿َوَأْنَبَتَها  وعز:  جل  اهلل  قال 
وأجاز بعضهم أنبَت ملعنى َنَبت، وأنكره األصمعي وأجازه أبو زيد()2).

اإلنسان  انطالقة  منذ  الكريم  القرآن  يف  كبريًا  حيزًا  النبات  شّكل  لقد 
األوىل وبدء خلقه املتمثلة بأبينا آدم وُأمنا حواء حينام هُنيا عن االقرتاب 
نََّة َفُكَل ِمْن َحْيُث  إىل )الشجرة( قال تعاىل: ﴿َوَيا َآَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَ
لسان  عىل  جاء  وكام  الظَّاملنَِِي﴾)3)،  ِمَن  َفَتُكوَنا  َجَرَة  الشَّ َهِذِه  َتْقَرَبا  َواَل  ِشْئُتَم 
تِي  يَّ ِمْن ُذرِّ َأْسَكنُْت  نَا إِنِّ  النبي إبراهيم يف سياق الدعاء قال تعاىل: ﴿َربَّ

)1) آل عمران: 36.
)2) هتذيب اللغة: )نبت(: 5/ 16.

)3) البقرة: 35.
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ِم﴾)1)، واقتىض اإلسكان يف واٍد غري مزروع  بَِواٍد َغْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَْد َبْيتَِك امْلَُحرَّ
الكريم بمعنى زرع  القرآن  لكونه أرضًا حجرية رملية)2)، ويرد )الزرع( يف 
َزْرعًا وِزراعًة  َيْزَرُعه  احلَبَّ  )َزَرَع  ابن منظور )ت711هـ(:  يقول:  احلبوب 
الزرع  ُزُروع وقيل  ِعري ومجعه  الرُبّ والشَّ ْرُع وقد غلب عىل  الزَّ َبَذره واالسم 
)الزرع  الراغب:  وقال  الَبْذر()3)،  طرح  الزْرع  وقيل  حيرث  شء  كل  نبات 
اإلنبات وحقيقة ذلك تكون باألمور اإلهلية دون البرشية قال تعاىل: ﴿َءَأْنُتْم 

اِرُعوَن﴾)4)))5). َتْزَرُعوَنُه َأْم َنْحُن الزَّ

لذا فقد احتل النبات مكانة عظيمة يف القرآن الكريم كاملكانة التي حازها 
احليوان، وقد استتبع ذكره يف القرآن الكريم يف سياقات خمتلفة وأغراض شتى 
به؛ قال  بيان قدرة اخلالق وإثباهتا والدعوة إىل اإليامن  الغالب فيها هو  كان 
َمآِء َمآًء َفَأْخَرْجنَا بِِه َنَباَت ُكلِّ شء َفَأْخَرْجنَا  تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذى َأنَزَل ِمَن السَّ
اكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمن َطْلِعَها ِقنَْواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّات  رَتَ ِمنُْه َخرِضًا نُّخِرُج ِمنُْه َحّبًا مُّ
َأْثَمَر  إَِذآ  َثَمِرِه  إَِل  انُظُروا  ُمَتَشابِه  َوَغْيَ  ُمْشَتبِهًا  اَن  مَّ َوالرَّ ْيُتوَن  َوالزَّ َأْعنَاب  ْن  مِّ

َوَينِْعِه إِنَّ ِف َذلُِكْم آلَيات لَِّقْوم ُيْؤِمنُوَن﴾)6).

فضاًل عن رضب األمثال به، وذكره يف حياة األنبياء والرسل، وتسبيح 
واحليوان،  لإلنسان  األساس  الغذاء  يمّثل  لكونه  أمهيته؛  بيان  مع  النبات، 

)1) إبراهيم: 37.
)2) ينظر: تفسري امليزان: الطباطبائي: 12/ 38.

)3) لسان العرب: )زرع(: 8/ 141.
)4) الواقعة: 64.

)5) املفردات يف غريب القرآن: الراغب االصفهاين: 1/ 279.
)6) االنعام: 99.
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السياقات  ضمن  القرآن  تناوهلا  التي  ــرى  األخ األغــراض  من  وغريها 
املختلفة)1).

خلق  عىل  اهلل  قدرة  إبراز  يف  األكرب  الدور  الكريم   للرسول وكان 
نة النبوية الرشيفة نجد أّن للنبات حضورًا يف  النباتات، وعندما نستجيل السُّ
حياة الرسول، ويف حوادث خمتلفة ذكرها القرآن الكريم كذكر الشجرة 
لدى  النبات  مكانة  بيان  يف  وحكمه  أقواله  مع  وغريها،  احلديبية  صلح  يف 
الناس بذكر منافعه، وتشبيه املؤمن ببعض النباتات والفواكه وتشبيه الكافر 
له  حديث  ففي  اإلسالمي،  املجتمع  لدى  الصورة  لتقريب  اآلخر؛  ببعضها 

يشبه املؤمن بفاكهة االترجة وهي فاكهة من فصيلة احلمضيات)2).

لدى  با  يكون  التي  باهليئة  لتصويره  با  املؤمن  تشبيه  سياق  يف  ذكرها 
ريها  األترجة؛  مثل  القرآن  يقرأ  الذي  املؤمن  »مثل   :قال القرآن  قراءته 
طيٌب وطعمها طيٌب«)3)، ويف هذا تصوير مجايل لقصد احلث عىل قراءة القرآن 

بدعوى التشويق للمتلقي ضمن سياق احلال.

وعىل الرغم من أّن البيئة العربية مل تكن بيئة غنّاء بمختلف أنواع النباتات 
وذلك  والشجر؛  بالنبات  كبرية  عناية  عنوا  إهنم  إاّل  صحراوية  بيئة  لكوهنا 
)للرضورة املاسة ملا حيتاجونه منها لرعي ماشيتهم يتفقدوهنا يف كل مكان، 
إليها صيفّا وشتاًء، وكانت هذه  إليها حيث وجدت، ويرحلون  وينتجعون 
عيسى:  عبداهلل  أمحد  ماجستري(:  )رسالة  القرآين  األسلوب  يف  النباتية  الصورة  ينظر:   (1(

.182 - 181
ناعم األغصان والورق والثمر  8: األترج: )شجر يعلو  الوسيط: 1/  املعجم  )2) جاء يف 

وثمره كالليمون الكبار وهو ذهبي اللون ذكي الرائحة حامض املاء(.
)3) صحيح مسلم: 1/ 549.
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النباتات بأسامئها ومسمياهتا تشغل حيزًا كبريًا من لغتهم واتصلت با اتصاال 
وثيقًا فدونت مع اللغة وحفظت يف دواوينها جزءًا ال ينفصل عنها()1).

النبات شّكل جانبًا مهاًم يف هنج البالغة، وقد كان للنبات  أّن  وُيالحظ 
حضوٌر ضمن نطاق البحث؛ تناول فيه اإلمام عيل خمتلف أنواع النباتات 
الكشف  أراد  الــذي  والقصد  الغرض،  بحسب  سياقيًا  توظيفًا  ووظفها 
واملجاز  احلقيقة  معنى  احليوان من دخول  التوظيف كام  عنه، وال خيلو هذا 
للنبات فمن إثبات خلق اخلالق، وتصوير نعمه فيام خلق والتأمل يف ذلك، 
واالستعارة،  التشبيه،  عن:  فضاًل  واحلكم؛  األمثال  ورضب  الوصف،  إىل 

والكناية، واالغراض البالغية األخرى.

البيئة  بحسب  خمتلفة  بمسميات  البالغة  هنج  يف  النبات  ذكر  وارتبط 
العربية، وبحسب أصنافه من: نبات، وشجر، وثمر، وزهر بمختلف األلوان 
وسيقان،  وخوص،  ورق،  من  حضوٌر:  النبات  ألجزاء  وكان  واألشكال، 
غذاء  هو  املاء  فُيعدُّ  واحليوان  اإلنسان  غذاء  هو  النبات  كان  وملا  وأغصان، 
لذا ظهرت خطب  األمطار؛  املياه من  العرب عىل  اعتامد  النبات وكان جل 
االستسقاء واضحة وجلية يف النهج، وكان العرب يف حلهم وترحاهلم نحو 

البوادي؛ لرعي ماشيتهم يعتمدون عىل ما جيدونه من نباتات.

يقول اإلمام يف خطبة له يذكر فيها فضل أهل البيت »واْعَلْم 
َأنَّ لُِكلِّ َظاِهٍر َباطِنًا َعىَل ِمَثالِِه َفَم َطاَب َظاِهُرُه َطاَب َباطِنُُه وَما َخُبَث َظاِهُرُه 
اْلَعْبَد وُيْبِغُض َعَمَلُه  إِنَّ اهلل ُيِبُّ   اِدُق ُسوُل الصَّ َقاَل الرَّ َباطِنُُه وَقْد  َخُبَث 
َنَباٍت ال ِغنَى بِِه  َنَباتًا وُكلُّ  َبَدَنُه واْعَلْم َأنَّ لُِكلِّ َعَمٍل  وُيِبُّ اْلَعَمَل وُيْبِغُض 

)1) تاريخ النبات عند العرب: أمحد عيسى: 13.
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َخُبَث  وَما  َثَمَرُتُه  َغْرُسُه وَحَلْت  َطاَب  َسْقُيُه  َطاَب  َفَم  ُمَْتلَِفٌة  وامْلَِياُه  امْلَاِء  َعِن 
ْت َثَمَرُتُه«)1). يقول التسرتي: )»واعلم ان لكّل عمل  َسْقُيُه َخُبَث َغْرُسُه وَأَمرَّ
نباتا« الظاهر ان األصل »واعلم ان لكّل غرس نباتا«، وصحفه النساخ، وإاّل 
صحيحة  )العمل(  رواية  أّن  ويبدو  للعمل()2)،  نبات  ثبات  ال  مناسبة  فال 
ألن  للعمل؛  النبات  الستعارة  مناسب  املعنى  إّن  كام  با،  الرشوح  لرواية 

النباَت يتطلب الصرب والعناية واالنتظار جلني الثمر وكذلك العمل.

ثم يبني اإلمام )حب اهلل لعبده(، ويرضب املثل عىل ذلك؛ يقول ابن 
َنباُتُه  ُرُج  َيْ الطَّيُِّب  أيب احلديد )هذا الكالم مشتق من قوله تعاىل -﴿َواْلَبَلُد 
ُرُج إاِلَّ َنكِدًا﴾)3)- وهو متثيل رضبه اهلل تعاىل -  ِه َوالَِّذي َخُبَث ال َيْ بِإِْذِن َربِّ
ملن ينجع فيه الوعظ والتذكري من البرش - وملن ال يؤثر ذلك فيه... السقي 
أي صار  الشء  وَأمرَّ  املاء -.  من  النصيب  بالكرس  والسقي  مصدر سقيت 
مرا -. وهذا الكالم مثل يف اإلخالص وضده - وهو الرياء وحب السمعة 
فإنه زاك حلو  - فكل عمل يكون مدده اإلخالص لوجهه تعاىل ال غري - 
وتكون  بزاك  فليس  مدده  الشهرة  وحب  الرياء  يكون  عمل  وكل   - اجلنى 

ثمرته مرة املذاق()4).

والبغض(؛  )املحبة  داللة  يف  الداليل  التضاد  عالقة  خالل  من  ويبدو 
أدّيا  قد  التكرار  مع  الصالح  أو  الطّيب  بالعمل  مقرونة  العبادة  عىل  للحث 
العبادة مقرتن بعمل غري صالح  دورًا يف إيصال املعنى، فداللة )العبد( من 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )154(: 216.
)2) بج الصباغة يف شح هنج البالغة: 7/ 402.

)3) األعراف: 58.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 9/ 178 - 180.
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و)بدنه( من العمل الصالح بال عبادة، وقد أشار مجلة من شاح النهج إىل 
اللغوي إىل تشبيه العمل  السياق  العبد وباطنه)1)، ويشري  أّن املقصود ظاهر 
فكذلك  وغريها(  وأمطار  وأهنار  بحار  )من  خمتلف  املاء  أّن  فكام  بالنبات 
بالعبادة واإلخالص يكون  يقرتن  الذي  فالعمل  أيضًا،  النبات خيرج خمتلفًا 

ثمره طّيبًا، والعمل الذي ال يقرتن بذلك يكون ثمره مّرًا ال خري فيه.

* * *

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 179 شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 
252، شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 2/ 498. 
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 املبحـث الأول
الأ�سجار

ْدر 1- ال�سِّ
وِسَدراٌت  وِسِدَراٌت  ِسْدَراٌت  واجلمع  ِسْدَرٌة،  الواحدة  النَْبِق،  )شجُر 
الشجر  من  والسدر  سدرة  والواحدة  للجنس  اسم  و)السدر  ــَدٌر()1)،  وِس
َخَبط  وربام  للَغُسوِل  ورقه  يصلح  وال  بثمره  ينتفع  ال  ّي  َبرِّ َأحدمها  ِسْدراِن 
الضاَل  تسميه  والعرب  احللق  يف  يسوغ  ال  َعِفٌص  وثمره  الراعيُة  وَرَقها 
والسدر الثاين ينبت عىل املاء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر الُعنَّاب 
السدر  َأمحر حلو وثمر  العناب  ثمر  َأن  َكُسالَّئه وورقه كورقه غري  ُسالٌَّء  له 

ه به()2). َأصفر ُمزٌّ ُيَتَفكَّ

يف  اجلنس  اسم  بصيغة  واحدة  مرة  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
خطبة له يذكر فيها بعض صفات الرسول الكريم، وهتديد بني أمية 
نُْتْم ِمْن َرَضاِع  ا، وال َتَكَّ ِتَ ْنَيا يِف َلذَّ وعظة الناس يقول: »َفَم اْحَلْوَلْت َلُكُم الدُّ
َقْد َصاَر  َوِضينَُها،  َقلِقًا  َما َصاَدْفُتُموَها َجائًِل ِخَطاُمَها،  َبْعِد  ِمْن  إاِل  َأْخلفَِها 

)1) الصحاح: )سدر(: 1/ 309.
)2) لسان العرب: )سدر(: 4/ 354.
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َمْوُجوٍد،  َغْيَ  َبِعيدًا  ا  وَحلُلَ امْلَْخُضوِد،  ْدِر  السِّ بَِمنِْزَلِة  َأْقــَواٍم  ِعنَْد  َحَراُمَها 
وَصاَدْفُتُموَها، واهلل ظًِل َمُْدودًا إَِل َأْجٍل َمْعُدوٍد«)1).

وادخاله  قرآين،  للفظ   اإلمام عيل اقتباس  إىل  اللغوي  السياق  يشري 
ضمن اخلطبة بسياق خمتلف عاّم ورد يف القرآن: )السدر املخضود()2) و)الظل 
املمدود( قال تعاىل يف سورة الواقعة اآلية )27 - 30(: ﴿َوَأْصَحاُب اْلَيِمنِي 
َمُْدوٍد﴾  َوظِلٍّ    َمنُْضوٍد  َوَطْلٍح    َمُْضوٍد  ِسْدٍر  يِف    اْلَيِمنِي  َأْصَحاُب  َما 
فسياق اآلية يشري إىل داللة بيان حال أصناف من الناس يؤتون يوم القيامة 

كتابم بيمينهم أعّد هلم: شجرة نبق بال شوك، وشجرة موز، وظل بارد )3).

ويف الرواية )أخرج احلاكم وصححه والبيهقي يف البعث عن أيب إمامة 
قال: »كان أصحاب رسول اهلل يقولون: إن اهلل ينفعنا باألعراب ومسائلهم 
أقبل أعرايب يومًا، فقال: يا رسول اهلل لقد ذكر اهلل يف القرآن شجرة مؤذية، 
وما كنت أرى أن يف اجلنة شجرة تؤذي صاحبها، فقال رسول اهلل: وما 

هي؟ قال: السدر فإن هلا شوكًا، فقال رسول اهلل: أليس يقول اهلل: 

﴿يِف ِسْدٍر َمُْضوٍد﴾ خيضده اهلل من شوكة، فيجعل مكان كل شوكة ثمرة 
إهنا تنبت ثمرًا يفتق الثمر منها عن اثنني وسبعني لونًا من الطعام ما فيها لون 

يشبه اآلخر«()4).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )105)/ 151.
َجر( كتاب العني: 1/ 495. و)خضدت الشجر، قطعت  ْوِك عن الشَّ )2) )اخَلْضُد: َنْزُع الشَّ

شوكه فهو َخضيد وخمضود( لسان العرب: )خضد(: 4/ 119.
)3) ينظر: تفسري امليزان: 19/ 64 - 66.

)4) الدر املنثور: السيوطي: 9/ 386.
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ويالحظ أّن سياق اخلطبة يشري إىل بيان حال أقوام احلولت الدنيا هلم، 
وتغري حاهلم، فصار حرامها بمنزلة شجرة النبق بال شوك أي: ال تعب فيه 
جمرى  جترى  املحّرمات  فعل  عىل  ووعيداته  اهلل  )نواهي  فإّن  لذا  عناء؛  وال 
تناول  من  جانبه  السدر  شوك  يمنع  كام  منه  مانعة  كوهنا  يف  للسدر  الشوك 
ثمرته، ومّلا كان بعض األّمة قد طرح اعتبار النواهي والوعيد جانبا عن نفسه 
وفعل ما حرم عليه جرى ذلك عنده جمرى تناوله للسدر اخلايل عن الشوك 
يف استسهاله تناوله وإقدامه عليه()1)؛ لذا فاإلمام مل يقتبس من القرآن الكريم 
الدنيا  صفة  بيان  يف  موضح  هو  كام  آخر  باجتاه  وّظفه  وإّنام  السياق،  بنفس 

وتساهل احلرام وعدم االلتزام باألوامر اإلهلية.

َجر 2- ال�سَّ
)الشني واجليم والراء أصالن متداخالن، يقُرب بعُضهام من بعض، وال 
خيلو معنامها من تداُخل الشء بعِضه يف بعض، ومن ُعُلوٍّ يف شٍء وارتفاع...
وتداُخِل  ارتفاٍع  من  ختلو  ال  وهي  َشجرة،  الواحدُة  َمعروٌف،  َجر  فالشَّ
واأَلْشجاِر  َجَرات  والشَّ َجر  الشَّ عىل  جتمع  الواحدة  َجَرة  و)الشَّ أغصان()2)، 
َجر من النبات ما قام عىل  َجر والشَّ وامُلْجَتِمُع الكثرُي منه يف َمنْبِتِه َشْجَراُء الشَّ

ساق()3).

عرش  )اثنا  منها  النهج،  يف  مــرة  عــرشة  سبع  )الشجر(  لفظة  وردت 

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 26.
)2) معجم مقاييس اللغة: )شجر(: 3/ 246.

)3) لسان العرب: )شجر(: 4/ 394.
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وغلب  اجلمع،  بصيغة  مــواضــع()2)  و)مخسة  املفرد،  بصيغة  موضعًا()1) 
التعريف عىل التنكري من أمثال )شجرة النبوة، الشجرة، شجرتُه، والشجر، 

وهكذا(.

من كالم له قالوا ملا انتهت إىل أمري املؤمنني أنباء السقيفة بعد وفاة 
ومنكم  أمي  منا  قالت:  قالوا:  األنصار؟  قالت  »ما   :قال  اهلل رسول 
ُيَْسَن  بَِأْن  َوصَّ   اهلل َرُسوَل  بَِأنَّ  َعَلْيِهْم  اْحَتَجْجُتْم  َفَهل   :قال أمي، 
َعَلْيِهْم؟  ِة  جَّ احْلُ ِمَن  َهَذا  يِف  وَما  َقاُلوا:  ُمِسيئِِهْم؟  َعْن  وُيَتَجاَوَز  ُمِْسنِِهْم،  إَِل 
َذا  َفَم   :َقاَل ُثمَّ  ِبـِـْم.  اْلَوِصيَُّة  َتُكِن  مَلْ  فِيِهْم  اإلَماَمُة  َكاَن  َلْو   :َفَقاَل
وا  اْحَتجُّ  :َفَقاَل  ،ُسوِل الرَّ َشَجَرُة  َا  بَِأهنَّ ْت  اْحَتجَّ َقاُلوا:  ُقَرْيٌش؟  َقاَلْت 

َجَرِة، وَأَضاُعوا الثََّمَرَة«)3). بِالشَّ

بيان  يف   له خطبة  من   النبي ذكر  يف   يقول آخر  موضع  ويف 
َساَلِة،  ِة، وَمَطُّ الرِّ قدرة اهلل وانفراده بالعظمة وأمر البعث: »َنْحُن َشَجَرُة النُُّبوَّ
َة،  مْحَ بُّنَا َينَْتظُِر الرَّ َنا وُمِ ْكِم، َناِصُ وُمَْتَلُف امْلَلئَِكِة وَمَعاِدُن اْلِعْلِم، وَينَابِيُع احْلُ

ْطَوَة«)4). َنا وُمْبِغُضنَا َينَْتظُِر السَّ وَعُدوُّ

»شجرة  قوله:  يف  )الشجر(  لفظة  با  وردت  التي  الصور  إىل  نظرنا  لو 

 ،139 135، اخلطبة )94)/  98، اخلطبة )91)/  البالغة: كالمه )67)/  ينظر: هنج   (1(
اخلطبة   ،193  /(135( اخلطبة   ،162  /(109( اخلطبة   ،156  /(108( اخلطبة 

)161)/ 229، اخلطبة )192)/ 301، الكتاب )45)/ 418.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 134، اخلطبة )94)/ 139، اخلطبة )97(، 143، 

اخلطبة )165)/ 239، اخلطبة )185)/ 271.
)3) هنج البالغة: كالمه )67)/ 98.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )109)/ 162 - 163.
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الرسول، احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، شجرة النبوة« نجد أهنا خرجت 
ألغراض جمازية ال حقيقية بحسب معناها يف املعجم اللغوي.

ويشري السياق اللغوي إىل ورود لفظة شجرة يف قوهلم: )شجرة الرسول( 
لبيان األصل املتجذر الذين هم قريش يقول ابن ميثم: )استعار لفظ الشجرة 
أن  ينبغي  الشجرة  هذه  وإن   ،(1((للرسول اصل  اهّنم  باعتبار  لقريش: 
يعد  العدل  إلقامة  والسعي  الناس  إمرة  ألن  للخالفة  خترج  ثمرة  هلا  تكون 

.ثمرة هذه الشجرة، والثمرة متمثلة بعيل

إّما يف السياق اللغوي اآلخر يف قوله )نحن شجرة النبوة(، فألنَّ الرسول 
بيان  فهنا  جربائيل  ينزل  وفيها  الوحي  مهبط  الرسول  آل  وبيوت  النبي  هو 
الكريم وأهل  الرسول  ناهلا  التي  باملكانِة  يرتفع عاليًا  الذي  املتجذر  األصل 

.بيته

ولذا يبدو الفرق واضحًا بني السياقني يف ورود )الشجرة(، وما ُأضيف 
إليها، ففي الصورة األوىل كانت )شجرة الرسول(: غري مثمرة، وإن كانت 
متجذرة بقريش أو ان ثمرها مل ينتفع به أحد -بأدق تعبري-؛ أّما يف الصورة 
عن  ومرتفعة  األغصان،  عالية  مثمرة  شجرة  فهي:  النبوة(  )شجرة  الثانية 

األرض.

الرسول(  )شجرة  فداللة  الصور،  هذه  بني  الصلة  يبني  احلال  وسياق 
وردت يف مقام املدح لقريش بقرينة لفظية، وهي الفعل )احتج( وقد دّلت 
أهل  ملكانة  البيان  مقام  يف  وردت  فقد  النبوة(  )شجرة  وداللة  التفّرد،  عىل 

)1) اختيار مصباح السالكني: 175.
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البيت، وقد دّلت عىل االشرتاك واجلمع بدليل القرينة اللفظية الضمري 
)نحن( وهو ضمري االختصاص.

ِب 3- ال�سَّ
رْبُ  جاء يف كتاب العني )صرب( بسكون الباء معناه: )نقيض اجلََزع والصَّ
أخُذ  رْبُ  للقتل والصَّ َنَصبوه  أي  وه  َمْصُبوٌر وصرَبَ فهو  للقتل  االنسان  َنْصُب 
رْبُ يف األْيامن  ْفُته باهلل ُجْهَد الَقَسم والصَّ يمني إنساٍن تقول َصرَبُت َيمينَه أي َحلَّ
ورُقها  شجرٍة  )ُعصارُة  فمعناه:  الباء  بكرس  أّما  احلُّكاِم()1)  عند  ااِلّ  اليكون 
ُة امَلنْْظر خيرُج  كُقُرِب السكاكني طِواٌل ِغالٌظ يف ُخرْضهِتا ُغرْبٌة وُكْمدة ُمْقَشِعرَّ

يِح َكرهُيه()2). من َوَسطها ساٌق عليه نْور أصَفُر مَتُِه الرَّ

وردت هذه اللفظة مرتني يف سياقني خمتلفني: مرة )يذم الدنيا( من خطبة 
َصرِبٌ  وُحْلُوَها  ُأَجاٌج  ا  وَعْذُبَ َرنٌِق  وَعْيُشَها  ٌل  ُدوَّ »ُسْلَطاهُنَا   :يقول إذ  له 
ا ِرَماٌم«)3) ومرة )فيمن يبايع من ليس أهاًل للحكم(  وِغَذاُؤَها ِسَمٌم وَأْسَباُبَ
َّْن  يقول: »َأْصَفْيُتْم بِاألْمِر َغْيَ َأْهلِِه وَأْوَرْدُتُوُه َغْيَ َمْوِرِدِه وَسَينَْتِقُم اهللُ ِم
رِبِ  الصَّ وَمَشاِرِب  اْلَعْلَقِم  َمَطاِعِم  ِمْن  ٍب  بَِمْشَ بًا  وَمْشَ بَِمْأَكٍل  َمْأَكًل  َظَلَم 

َوامْلَِقِر«)4).

مما ال ريب فيه أّن األمثلة ترضب بالصرب للداللة عىل مرارة الطعم يقال: 

)1) كتاب العني: )صرب(: 7/ 115.
)2) م. ن. 

)3) هنج البالغة: اخلطبة )111)/ 165.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )158)/ 223.
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بالصرب،  يأيت  األوىل  الصورة  يف  واإلمام  صعب،  ألمر  الصرب()1)  من  )أمر 
وجيعل حلو العذب للدنيا )صرب(؛ ليبني أّنه مهام ضحكت الدنيا فهي ختدعه 
يقول البحراين يف شحه: )ولفظي االجاج -وهو املالح- والصرب ملا يشوب 
يف  االشرتاك  االستعارات  ووجه  والتغرّيات،  باألمراض  الكدر  من  لّذاهتا 

االلتذاذ واإليالم()2).

)سبحانه  اهلل  سيجزيه  اإلنسان  ظلم  أّن  تبني  الثانية  الصورة  حني  يف 
وتعاىل( مرشبًا مّرًا جزاًء لعمله، وما يالقيه من جّراء ذلك من الصعوبات. 
مستحقه  غري  عند  أنزلتموه  ورده  غري  ــوه  )وأوردمت احلديد:  أيب  ابن  يقول 
 -ثم قال سيبدل اهلل مأكلهم اللذيذة الشهية- بمأكل مريرة علقمية -واملقر 

املر-()3).

لذا فداللة السياق يف الصورة األوىل عىل التحذير من لذائذ الدنيا بداللة 
من  اإلنسان  يالقي  ملا  والشدائد  األهوال  الثانية  الصورة  يف  وداللته  ذمها، 

مبايعة من ليس أهاًل للحكم.

َراء 4- ال�سَّ
ْيُد  الصَّ َتواَرى  يقال  الَوادي  يف  امُلْلَتفُّ  الشجُر  واملدِّ  بالفتح  اُء  )والــرضَّ
َجر  اَء إذا َمَشى ُمْسَتْخِفيًا فيام ُيواِري من الشَّ اِء وفالٌن َيْمِش الرضَّ منه يف رَضَ
َجِر  اُء ما َواَراَك من الشَّ يِد إذا َخَتْلَته من حيُث ال يعلَم والرضَّ يُت للصَّ واْسَترْضَ

)1) مجهرة األمثال: العسكري: 1/ 184. 
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 88.

)3) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 219.
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وغرِيِه وهو َأيضًا املُش فيام ُيواِريَك عمن َتِكيُده وخَتْتُِله()1).

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة مرة واحدة يف خطبة يصف با املنافقني 
الُّوَن امْلُِزلُّوَن  الُّوَن امْلُِضلُّوَن والزَّ ُُم الضَّ ُرُكْم َأْهَل النَِّفاِق َفإهِنَّ يقول: »وُأَحذِّ
َفاَء  ٌة وِصَفاُحُهْم َنِقيٌَّة َيْمُشوَن اْلَ ْم َدِويَّ ُنوَن َأْلَوانًا وَيْفَتنُّوَن اْفتِنَانًا... ُقُلوُبُ َيَتَلوَّ

اُء اْلَعَياُء«)2). ْم ِشَفاٌء وفِْعُلُهُم الدَّ اَء َوْصُفُهْم َدَواٌء وَقْوُلُ َ وَيِدبُّوَن الرضَّ

ما  خالف  يظهرون  الذين  املنافقني  من  تتأتى  األمم  ابتالءات  أكثر  إّن 
يبطنون؛ لذا أفرد اإلمام خطبة خاصة عنهم؛ ليبني صفاهتم التي اتصفوا 

با.

ومن صفاهتم )مشيهم اخلفاء، ودبم الرّضاء( يقال: )َدبَّ النَّْمل يِدبُّ 
َدبيبًا وامَلِدبُّ موضع َدبيب النَّْمل وَدبَّ القوُم َيِدبُّون َدبيبًا اىل الَعُدوِّ أي َمشوا 
عىل َهْينَتِهم ومل ُيرِسعوا()3) يقول ابن أيب احلديد: )وهذا مثل يرضب ملن خيتل 
صاحبه - يقال هو يدب له الرضاء()4) إذ بنّي اإلمام أهنّم يتناجون بحركات 
الذي  الصيد  مثل  باخلفاء  تكون  واحلركية  الفعلية  أعامهلم  ولذا  بينهم  خفية 
يتخفى بشجر الوادي امللتف فال ُيرى وهكذا هم، ويف هذا وصف أفعاهلم 

من )السري، والدبيب( ضمن سياق احلال داللة عىل التسرت وإضامر الرش.

5- الَعْلَقم
)شجر احلنظل. ولذلك يقال لكل شء فيه مرارة شديدة: كأنه العلقم 

)1) لسان العرب: )رضا(: 14/ 482.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )194)/ 307.

)3) كتاب العني: )دب(: 8/ 12.
)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 10 - 167.
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شء  لكل  يقال  ولذلك  احلنظل  َشْحُم  )هو  وقيل  علقمة()1)  منه  والقطعة 
ُة وهي احلَْزرة  فيه مرارة شديدة كَأنه الَعْلَقم ابن األَعرايب الَعْلَقَمة النَّبِقة امُلرَّ
ه كَأنه جعل فيه الَعْلَقم وطعام فيه َعْلَقَمٌة  والَعْلَقمة امَلرارة وَعْلَقَم طعاَمه َأَمرَّ

أي مرارة واْلَعْلَقُم أشدُّ املاء مرارة()2).

 اإلمام وصف  مرات)3)  أربع  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  ذكر  ورد 
ما مّر به من مواقف شديدة عليه، منها كالم له يف التظلم، والتشكي من 
قريش يقول: »َفنََظْرُت َفإَِذا َلْيَس ِل َرافٌِد وال َذابٌّ وال ُمَساِعٌد، إاِل َأْهَل َبْيتِي؛ 
َجا،  الشَّ َعىَل  ِريِقي  وَجِرْعُت  اْلَقَذى،  َعىَل  َفَأْغَضْيُت  امْلَنِيَِّة،  َعِن  ِبِْم  َفَضنَنُْت 
َفاِر«)4). ُت ِمْن َكْظِم اْلَغْيِظ َعىَل َأَمرَّ ِمَن اْلَعْلَقِم، وآمَلَ لِْلَقْلِب ِمْن َوْخِز الشِّ وَصرَبْ

ملا  والتظلم  التشكي،  مواضع  يف  إال  النبات  هذا   اإلمام يستعمل  مل 
القاه من صعوبات، وجلأ اإلمام إىل أسلوب الدعاء يف بداية كالمه: »اللُهمَّ 

إِنِّ َأْسَتْعِديَك َعىَل ُقَرْيٍش«.

)يقال: استعدى فالن السلطان عىل ظامله أي استعان به()5) وداللة الفعل 
استعدى هنا: هو طلب املعونة من اهلل )سبحانه وتعاىل( ألن بث الشكوى ال 

ياق اللغوي. يكون ألحد غري اهلل وهذه نكتة أخالقية تربوية ضمن السِّ

وملا كان من أمر اخلالفة ما جرى يبني اإلمام احلالة التي كان با )ال رافد 
)1) هتذيب اللغة: 1/ 413.

)2) لسان العرب: )علقم(: 12/ 422.
)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )26)/ 68، اخلطبة )138)/ 195، اخلطبة )158)/ 223، 

كالمه )217)/ 336.
)4) هنج البالغة: كالمه )217)/ 336.

)5) هتذيب اللغة: )عدا(: 1/ 345.
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 وال ذاب وال مساعد( بمعنى: ال نارص والمعني والطالب بحق اإلمام
ومل يكن اإلمام من طاّلب سلطة أو مال، وذلك بحسب الروايات املتواترة 
يف حقه كون عنايته كانت من لدن الرسول؛ ولذا نجد يف هذا النص بيان 
لألمور التي تعرض هلا اإلمام يف حياته التي منها: عدم اعطائه حقه يف احلكم.

لذا مل تكن هنالك وقفة ألحد لإلمام تذكر سوى )أهل بيته( ولكوهنم 
من  األمور  عليه  وما ستجري  عليهم  اإلمام بم حفاظًا  بخل  فقد  النارص؛ 
َعىَل  »َفَأْغَضْيُت   :يقول عليها  أصبح  التي  الصورة  يبني  ثم  الفتن)1)، 
فيؤذهيا()2)  العني  ما يسقط يف  اْلَقَذى« أي: )اطبقت عليه جفني. والقذى: 
َجا« والشجى هنا بمعنى: )ما يعرض يف احللق عند  »وَجِرْعُت ِريِقي َعىَل الشَّ
ُت  الغبن ونحوه ال يكاد يسيغ اإلنسان معه الرشاب()3)؛ ثم يقول: »وَصرَبْ
َفاِر« كل هذه  لِْلَقْلِب ِمْن َوْخِز الشِّ اْلَعْلَقِم، وآمَلَ  َأَمرَّ ِمَن  اْلَغْيِظ َعىَل  ِمْن َكْظِم 
الصور التي صّورها اإلمام عن حاله كانت أوضح دليل عىل بيان مظلوميته 
فيؤذهيا  قذى  من  يصيبها  وما  الصورة  هذه  يف  البارصة  العني  استعمل  وقد 
وتوظيف العني هنا يف السياق كدليل عىل املعرفة يف رؤية احلق املعنوية أي 
بمنظور حيس بدليل قوله األول )َفنََظْرُت َفإَِذا َلْيَس يِل َرافٌِد( إىل أن يصل إىل 
شدة التظلم والتشكي يف استسقائه رمزا من رموز الطبيعة املعروفة أنذاك، 
وهو العلقم حيث ال تستسيغه ملرارته الشديدة لذا فهو يؤمل القلب أكثر من 
يتم  هنا  ومن  والسكني()4)  السيف  حد  وهي  شفرة  مجع  )والشفار  الشفار، 

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 11/ 110.
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 26.
)3) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 26.

)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 11/ 110.
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بيان األمل املعنوي ال املادي، فداللة السياق تشري إىل شدة األمل املعنوي النفيس 
يف استعامله حلاستي البرص والتذوق ذي داللة واضحة عىل ذلك، فام يصيب 

العني يؤذي النفس، وما يصيب الفم يؤذهيا أيضا.

6- املَُرار
وقيل  مَحٌْض  امُلراُر  وقيل  العرب  من  قوٌم  امُلراِر  آِكِل  بنو  ومنه  ُمرٌّ  شجر 
امُلراُر  هو  ُمراَرٌة  واحدهتا  َمشافُِرها  عنه  قَلصت  اإِلبل  َأكلته  إِذا  شجر  امُلراُر 
ُحْجرًا  َأن  الكلبي  ابن  َأبو عبيد َأخربين  قال  امُلراِر معروف  امليم وآِكُل  بضم 
ي آِكَل امُلراِر َأن ابنًة كانت له سباها ملك من ملوك َسِليٍح يقال له ابن  إِنام ُسمِّ
َهُبوَلَة فقالت له ابنة حجر كَأنك بَأيب قد جاء كَأنه مجٌل آِكُل امُلراِر يعني كاِشًا 

عن َأنيابه فسمي بذلك... وامُلراَرُة َأيضًا بقلة مرة ومجعها ُمراٌر)1).

تسمى   له خطبة  ومن  واحــدة  مرة  النهج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
ُروا  القاصعة وفيها ذم إبليس وحتذير الناس من سلوك طريقته يقول: »وَتَدبَّ
واْلَبلِء  التَّْمِحيِص  َحاِل  يِف  َكاُنوا  َكْيَف  َقْبَلُكْم  امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  امْلَاِضنَي  َأْحَواَل 
َحاالً  ْنَيا  الدُّ َأْهِل  وَأْضَيَق  َبلًء  اْلِعَباِد  وَأْجَهَد  َأْعَباًء  لئِِق  اْلَ َأْثَقَل  َيُكوُنوا  َأمَلْ 
ِح  َترْبَ َفَلْم  امْلَُراَر  ُعوُهُم  اْلَعَذاِب وَجرَّ ُسوَء  َفَساُموُهْم  َعبِيدًا  اْلَفَراِعنَُة  ُم  َذْتُ َ اتَّ
َلَكِة وَقْهِر اْلَغَلَبِة«)2) من األمور التي حّث اإلمام عليها  اُل ِبِْم يِف ُذلِّ اْلَ احْلَ
يف هنج البالغة كثريا هو احلذر، وقد جاء احلذر هنا ضمن السياق التارخيي 
أي:  )تدّبروا(  الفعل  اللفظية  بالقرينة  السالفة  األمم  أحداث  استذكار  من 
تفّكروا، والستذكار األمم السابقة وما مّرت به من أحداث يف التمحيص أثر 

)1) لسان العرب: )مرر(: 5/ 165.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )92)/ 296.
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كبري يف املجتمع، فيتدبرها بنزع املرء إىل احلذر من الوقوع يف مشابك الشيطان 
وقصص األنبياء حافلة بذلك.

وأوضح اإلمام باستفهام انكاري ملن ال حيذر الشيطان ويمش يف طريقه 
استسهاال لذلك يذكره بام جرى عىل املؤمنني السابقني من بالءات وابتالءات 

مجة.

الزمن،  ذلك  يف  املؤمنني  عىل  جرى  وما  الفراعنة،   اإلمام ذكر  فقد 
العذاب، وقد ذكر  بتعذيبهم بشدة وسومهم سوء  آنذاك  فهو يصف حاهلم 
جترعهم امُلرار لشدة ما القوا من العذاب للحفاظ عىل دينهم ويف هذا إشارة 
واضحة إىل اجلهاد؛ لغلبة الشيطان، ومقاومة العدو بالصرب، لذا تتأّتى داللة 

السياق عىل الصرب، والتجّلد، وجهاد النفس.

7- النَّْخل
ء واختياره. وانتخلته:  )النون واخلاء والالم: كلمٌة تدلُّ عىل انتقاء الشَّ
ي به ألنَّه أشف كلِّ  استقصيت َحّتى أخذُت أفضَله. وعندنا أنَّ النَّخَل سمِّ
قيق بامُلنُْخل... والنَّْخل:  شجٍر ذي ساق، الواحدة َنْخلة. والنَّْخل: َنخلك الدَّ
رضٌب من احلَيْل عىل صورة النَّْخل()1)، و)النَّخلة شجرة التمر اجلمع َنْخل 

وَنِخيل وثالث َنَخالت()2).

ذكرت هذه اللفظة يف النهج مرتني، وقد وردت يف وصية اإلمام إىل ولده 
َلَك  ْيُت  َنِخيَلُه وَتَوخَّ َأْمٍر  ِمْن ُكلِّ  َلَك  احلسن يقول فيها: »َفاْسَتْخَلْصُت 

)1) معجم مقاييس اللغة: )نخل(: 5/ 407.
)2) لسان العرب: )نخل(: 11/ 651.
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اْلَوالَِد  َيْعنِي  َما  َأْمِرَك  ِمْن  َعنَاِن  َحْيُث  وَرَأْيُت  َمُْهوَلُه  َعنَْك  ْفُت  وَصَ َجِيَلُه 
ِفيَق وَأْجَْعُت َعَلْيِه ِمْن َأَدبَِك َأْن َيُكوَن َذلَِك«)1). الشَّ

النخلة معروفة وهنا مل يأت ذكر النخل كشجر؛ وأنام ورد بمعنى: الصفو 
واخلالصة واالختيار)2)، فداللة السياق هنا عىل انتقاء األمور احلسنة اجليدة 
هذا  )يف  املوسوي:  يقول  كبرية،  واستفادة  قصرية  بمدة   احلسن لولده 
الفصل الرشيف من الوصية بيان مرغب لقبوهلا ودفع ملا يتوهم من أنه كيف 

يقبلها اإلنسان وهي جتربة لزمن قصري وأيام معدودة()3).

خلق  يصف  خطبة  ضمن  خمتلف  سياق  يف  )النخلة(  لفظة  وردت  كام 
َفاطُِر  ُهَو  النَّْمَلِة  َفاطَِر  َأنَّ  َعىَل  إاِل  الَلُة  الدَّ َدلَّْتَك  »َما  يقول:  والنخلة  النملة 
من  والِكرَب  َغَر  )الصِّ األصفهاين:  يقول  ٍء«)4)  َشْ ُكلِّ  َتْفِصيِل  لَِدِقيِق  النَّْخَلِة 
يكون  قد  فالشء  ببعض،  بعضها  اعتبار  عند  ُتقال  التي  ة،  املُّتضادَّ األسامء 
صغريًا يف جنب الشء، وكبريًا يف جنٍب آخر، وقد ُتقال تارًة باعتبار الزمان 
فيقال: ُفالن صغري وفالن كبري إذا كان مالُه من السنني أقل مما لآلخر، وتارًة 

تقال باعتبار اجِلثة، وتارًة باعتبار الَقْدر واملنزلة()5).

حجم  طول  إىل  النملة  حجم  صغر  من  والنخلة  النملة  بني  ما  وشتان 
النخلة)6)، فاملفارقة بينهام يف احلجم بالنسبة للجثة، ويشرتكان يف الوزن الرصيف 

)1) هنج البالغة: الوصية )31)/ 394.
)2) ينظر: اختيار مصباح السالكني: 507.

)3) شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 4/ 287.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )185)/ 271.

)5) مفردات ألفاظ القرآن: االصفهاين: 1/ 581.
)6) ينظر: ألفاظ النبات يف هنج البالغة دراسة يف املعجم والداللة )بحث(: م. كريمة نوماس 
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لكليهام فهام عىل وزن رصيف واحد وهو )َفْعَلة( كام تكون داللة )فاطر( اسم 
فاعل عىل وزن )فاعل( صيغة مشرتكة بينهام )قال ابن عباس ريض اهلل عنهام 
ما كنت َأدري ما فاطُِر السموات واألَرض حتى َأتاين َأعرابّيان خيتصامن يف 
بئر فقال َأحدمها َأنا َفَطْرهُتا َأي َأنا ابتدْأت َحْفرها()1)، وداللة السياق يف قول 
اإلمام واضحة يف إثبات قدرة اخلالق يف ابتداء خلق األشياء، والضمري 

املنفصل )هو( تأكيد أيضًا عىل واحدية اخلالق )سبحانه وتعاىل(.

ووردت الودية مرة واحدة)2) التي هي )الفسيلة()3)، كام وردت من أسامء 
الشجر األخرى )العظلم( مرة واحدة )4) و)الوسمة( مرة واحدة)5) أيضًا.

ينظر جدول إحصائي )6( للوحدات الداللية لألشجار يف هنج البالغة 
- صفحة 299.

* * *

املدين: 229، جملة أهل البيت: العدد العاش، رجب 1431هـ، 2010م.
)1) لسان العرب: )فطر(: 5/ 55.

)2) هنج البالغة: الوصية )24)/ 379.
)3) قال الريض: )الودية الفسيلة ومجعها ودي( ينظر: هنج البالغة: الوصية )24)/ 380.

)4) هنج البالغة: كالمه )224)/ 346.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 137.
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 املبحـث الثاين
النباتات

1- الَبْذر
)الباء والذال والراء أصٌل واحد، وهو َنْثُر الشِء وتفريُقه. يقال بذْرُت 
ْر َتْبِذيرًا  ُره تبذيرًا. قال اهلل تعاىل: ﴿َوال ُتَبذِّ رت املاَل أَبذِّ الَبْذَر أْبُذُرُه َبْذرًا، وبذَّ
ياطنِِي﴾)1)، )والُبُذر القوُم ال يكتُمون حديثًا، وال  ِريَن َكاُنوا إِْخَواَن الشَّ إنَّ امُلَبذِّ
َجى، ليسوا بامَلَساييح وال   »ُأولئك َمصابيُح الدُّ حيَفُظون ألِسنَتهم. قال عيلٌّ
امَلَذايِيع الُبُذر«، فاملذاييع الذين ُيذيعون، والُبُذر الذين ذكرناهم()2)، ويذكر 
إذا طلع من األرض فنجم فهو  النبت  صاحب املخصص: )الشجر ومجيع 

بذٌر قبل أن يتلون بلون أو تعرف وجوهه()3).

الرسول،  له وصف جوهر  مرة واحدة، من خطبة  اللفظة  وردت هذه 
ويصف العلامء، ويعظ بالتقوى يقول: »َواْعَلُموا َأنَّ ِعَباَد اهلل امْلُْسَتْحَفظنَِي 
َخْلَقُهْم  َعَقَد  َذلَِك  َعىَل  اْلِغيَبُة  فِيِهُم  ُع  ُتْسِ وال  يَبُة  الرِّ ُم  َتُشوُبُ ِعْلَمُه...ال 
وَأْخلَقُهْم َفَعَلْيِه َيَتَحابُّوَن وبِِه َيَتَواَصُلوَن َفَكاُنوا َكَتَفاُضِل اْلَبْذِر ُينَْتَقى َفُيْؤَخُذ 

)1) اإلرساء: 26 - 27.
)2) معجم مقاييس اللغة: )بذر(: 1/ 216.

)3) املخصص: 2/ 323.
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َبُه التَّْمِحيُص«)1). ِمنُْه وُيْلَقى َقْد َميََّزُه التَّْخلِيُص وَهذَّ

بم  يقتدى  أن  األجــدر  من  الناس  من  أصناف  ذكر  إىل  اخلطبة  تشري 
يتحابون  أهّنم  صفاهتم  ومن  )العلامء(،  األصناف  هذه  بني  ومن  وحيتذى، 
أن  أحدهم  يريد  عندما  بالبذور  اإلمام  شبههم  ثم  بينهم،  فيام  ويتواصلون 
احلب  مثل  مثلهم  )أي  احلديد:  أيب  ابن  يقول  اجليد؛  فيختار  بينها  ُيَفاِضَل 
الذي ُينَْتقى للبذر -يستصلح بعضه ويسقط بعضه-. قد ميزه التخليص قد 
اختيار هذا  يبني جوهر  فرق االنتقاء بني جيدة ورديئة-()2)، وسياق احلال 
احلب اجليد من غريه أنه منتقى وجوهر اختيارهم وتفضيلهم عىل الناس أهنم 
مميزون باإلخالص وقد هذبوا بالتمحيص؛ فلذا داللة السياق تبني صفات 

العلامء املختارين من غريهم، فدلَّ السياق عىل اإلخالص.

2- الَبْقل
َجر أنَّ الَبْقل إذا  )ما ليَس بَشَجٍر ِدقٍّ وال ِجلٍّ وَفْرُق ما بنَي الَبْقل وِدقِّ الشَّ
َجُر تبَقى له ُسوٌق وإْن َدقَّْت وابَتَقَل الَقْوُم إذا َرَعوا  ُرِعَي مل َيْبَق له ساٌق والشَّ
يغتذي  عشبي  )نبات  وهو  الَبْقَل()3)  تأُكُل  أي  ُل  وَتَتَبقَّ َتْبَتِقل  واإِلبُِل  الَبْقَل 

اإلنسان به أو بجزء منه دون حتويله صناعيا()4).

له  البالغة يقول اإلمام يف خطبة  اللفظة مرتني يف هنج  وردت هذه 
يذكر فيها األنبياء وزهدهم يف الدنيا وتركهم هلا: »َوإِْن ِشْئَت َثنَّْيُت بُِموَسى 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )214)/ 331.
)2) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 11/ 82.

)3) كتاب العني: )بقل(: 5/ 169 - 170.
)4) املعجم الوسيط: )بقل(: 1/ 139.
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َكلِيِم اهلل َحْيُث َيُقوُل َربِّ إِنِّ ملِا َأْنَزْلَت إَِلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي واهلل َما َسَأَلُه إاِل 
ِمْن  ُتَرى  اْلَبْقِل  ُة  َكاَنْت ُخرْضَ وَلَقْد  َبْقَلَة األْرِض  َيْأُكُل  َكاَن  ُه  َيْأُكُلُه ألَنَّ ُخْبزًا 

ِمِه«)1). ِب حَلْ َزالِِه وَتَشذُّ َشِفيِف ِصَفاِق َبْطنِِه ِلُ

بذكر مقتطفات من سريهم،  باألنبياء والرسل  املثل   يرضب اإلمام
وبعد ذكر الرسول يثني كالمه بموسى إذ يصف حاله من شدة جوعه 
وصفًا دقيقًا كدليل عىل زهده بالدنيا وذمها، وكان موسى يأكل البقلة، وقد 
ذكره مقتديًا بام ورد يف القرآن الكريم عىل لسانه حني قال: ﴿َربِّ إِنِّ ملِا َأْنَزْلَت 
إَِلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي﴾)2) فقد جاء يف تفسري هذه اآلية ضمن السياق الداليل أّن 
األغلب ذهبوا إىل سؤاله عن الطعام لسد جوعه)3)؛ بينام ذهب امليداين إىل أّن 
املقصود: )يشري باستحياء إىل حاجته إىل الزوجة إشارة خفيَّة ال ُتْعرف إالَّ من 

قرينة احلال()4).

إاّل إّنه يف ترتيب سياق احلال نجد أّن يف ذلك إشارة واضحة إىل ما رآه 
اإلمام من شدة جوع موسى، واستشعار حاجته هلل عىل الرغم مما يملك من 
القوة اجلسامنية إاّل إّن اإلمام بنّي بكالمه عىل موسى أّنه ليس عنده من طعام 
سوى البقل، وهو ما ينبت من خرضة األرض، ولوصف شدة جوعه، فقد 
لذا، فداللة  البقل ترى من شفيف بطنه لشدة هزاله وضعفه  كانت خرضة 
السياق بينت مقصد اإلمام من الزهد يف الدنيا، وذمها والرجوع هلل يف كل 
األحوال، وشتان ما بني طلبه اخلبز وطلبه الزوجة وهذا ما ذهب إليه اإلمام 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 226 - 227.
)2) القصص: 24.

)3) ينظر: تفسري امليزان: 16/ 12.
)4) البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا: امليداين: 1/ 49.
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مما يوافق سياق احلال.

3- احَل�َسك
الغنم وكل ثمره تشبهها  بَأصواف  َتْعَلُق  له ثمرة خشنة  نبات  )احلََسُك 
َحَسكة  واحدته  َحَسك  َأشبهه  وما  واهلََراِس  ْعَدان  والسَّ الُقْطب  ثمرة  نحو 
احلََسك  الصفرة وهلا شوك يسمى  ُعْشبة ترضب عىل  َأبو حنيفة: هي  وقال 

َأيضًا ُمَدْحَرٌج ال يكاد َأحد يمش عليه إِذا يبس إاِلَّ َمْن يف رجليه ُخّف()1).

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة مرتني يقول: »َفَكْم َأَكَلِت األْرُض 
ُل  َيَتَعلَّ ٍف  َشَ وَربِيَب  َتَرٍف  َغِذيَّ  ْنَيا  الدُّ يِف  َكاَن  َلْوٍن  وَأنِيِق  َجَسٍد  َعِزيِز  ِمْن 
بَِغَضاَرِة  بِِه َضنًّا  َنَزَلْت  ُمِصيَبٌة  إِْن  ْلَوِة  السَّ إَِل  ُحْزنِِه وَيْفَزُع  وِر يِف َساَعِة  ُ بِالسُّ
يِف  إَِلْيِه  وَتْضَحُك  ْنَيا  الدُّ إَِل  َيْضَحُك  ُهَو  َفَبْينَا  وَلِعبِِه  بَِلْهِوِه  وَشَحاَحًة  َعْيِشِه 
اُم ُقَواُه وَنَظَرْت إَِلْيِه  ْهُر بِِه َحَسَكُه وَنَقَضِت األيَّ ظِلِّ َعْيٍش َغُفوٍل إِْذ َوطَِئ الدَّ

ُتوُف ِمْن َكَثٍب«)2). احْلُ

كثرية هي مواعظ اإلمام وحكمه وأقواله وأفعاله؛ يف ذم الدنيا، وتركها 
إذ  متكاملة ضمن كالمه؛  فيها، ونالحظ هنا صورة  والزهد  بل هجرها  ال 
يبني اإلمام ما سيؤول إليه هذا اجلسد بعد أن ُيبىل، وتبدل ساعة الرسور إىل 
للدنيا؛ حتى  الضحك  فيستعري  بالدنيا،  التعلق  احلزن، ويصّور مدى  ساعة 

ينقلب عليه األمر إىل غري ذي رجعة إىل ما كان عليه.

اللغوي  احلدث  تأثري  مدى  عن  احلال  أو  املوقف  سياق  لنا  ويكشف 

)1) لسان العرب: )حسك(: 10/ 411.

)2) هنج البالغة: كالمه: )221)/ 341.
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به  الدهر  أمره: »وطىء  اإلنسان يف غفلة من  بينا  اإلمام  يقول  إذ  املتلقي  يف 
احلسك  واستعار  فيه  شوكه  أنشب  )أي  الرباعة:  منهاج  يف  جاء  حسكه« 
آلالم الّدهر وأسقامه وحوادثه املوجبة ألذاه كإجياب احلسك لألذى()1) فال 
يستطيع أحد ان يطأ احلسك ملا يسبب له من أمل وأذى شديدين؛ إال إذا لبس 
اخلف، وكذلك الدهر ال يسلُم أحٌد منه، وال املرتفني الذين ظنوا أّن النعم 
ياق التنبيه من الغفلة؛ لكي ال يالقَي اإلنسان املصاعب  لن تزوَل، فداللة السِّ

والشدائد يف هذه الدنيا.

ويف سياق خمتلف يرضب اإلمام املثل بـ)حسك السعدان(، والسعدان: 
وَمنْبُتُه  يبس  إِذا  كاحلًا  شوكه  إىِل  فينظر  َيْسَتْلِقي  َفْلَكٌة  كَأنه  شوك  ذو  )نبت 
تقول  والعرب  رطبًا  دام  ما  اإِلبل  مراعي  َأطيب  من  وهو  األَرض  ُسهول 
ْن  ْعداَن()2) إذ يقول يف تربئِه من الظلم: »َواهلل ألََ َأطيب اإِلبل لبنًا ما َأكَل السَّ
إَِلَّ ِمْن  دًا َأَحبُّ  َأْو ُأَجرَّ يِف األْغلِل ُمَصفَّ دًا  ْعَداِن ُمَسهَّ َأبِيَت َعىَل َحَسِك السَّ
َأْن َأْلَقى اهلل وَرُسوَلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َظاملًِا«)3)، فهنا يأيت اإلمام ليبني يف كالمه أّن 
املبيت مسهد أي مؤرق أو جر األثقال وهو مصفد أهون من الظلم وداللة 

ؤ اإلمام من الظلم. السياق تبني تربُّ

يد 4- احَل�سِ
)»حصد« احلاء والصاد والدال أصالن: »أحدمها« قْطع الشء، واآلخر 
إحكامه. ومها متفاوتان. فاألول حصدُت الّزرَع وغرَيه َحْصدا. وهذا زَمُن 

)1) منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )اخلوئي( 14/ 237. 
)2) لسان العرب: )سعد(: 3/ 213.

)3) هنج البالغة: كالمه )224)/ 346.
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احلَصاد واحِلصاد. ويف احلديث: »وَهْل يُكبُّ الناَس عىل َمناِخِرهم يف النار 
إال حصائُد ألسنتهم؟«)1). فإن احلصائد مجع َحِصيدة، وهو كلُّ شٍء قيل يف 

الناس باللِّسان وُقطِع به عليهم()2).

وردت هذه اللفظة ثالث مرات يف هنج البالغة بمسميات خمتلفة: منها 
قوله إىل عامله عىل البرصة: »واهلل َلْو َتَظاَهَرِت اْلَعَرُب َعىَل ِقَتاِل مَلَا َولَّْيُت 
َر  ُأَطهِّ َأْن  يِف  وَسَأْجَهُد  إَِلْيَها  َلَساَرْعُت  ا  ِرَقاِبَ ِمْن  اْلُفَرُص  َأْمَكنَِت  وَلْو  َعنَْها 
ُرَج امْلََدَرُة ِمْن  ْسِم امْلَْرُكوِس َحتَّى َتْ ْخِص امْلَْعُكوِس واْلِ األْرَض ِمْن َهَذا الشَّ

ِصيِد«)3). َبنْيِ َحبِّ احْلَ

مّلا خاطب اإلمام عامله عىل البرصة من كتاب بعثه إليه يبني األسلوب 
التي ينتهجه اإلمام يف احلكم، ومن بني هذه األساليب هو سعيه إلقامة 
العدل مهام كلفه األمر ليستخلص املؤمن من الكافر يقول ابن أيب احلديد: 
)حتى خترج املدرة من بني حب احلصيد - أي حتى يتطهر الدين وأهله منه 
- وذلك ألن الزراع جيتهدون يف إخراج املدر - واحلجر والشوك والعوسج 
ونحو ذلك - من بني الزرع كي ال تفسد منابته - فيفسد احلب الذي خيرج 
منه - فشبه معاوية باملدر ونحوه من مفسدات احلب - وشبه الدين باحلب 
أنه عىل احلق والذي يكون  يبني  أن  أراد  الزرع()4)، واإلمام  الذي هو ثمرة 
بدولته جيب أن يسري عىل هذا الطريق؛ لذا فداللة السياق تبني استخالص 

اجليد من الرديء من حب احلصيد، أو إقامة العدل واحلق ونبذ الباطل.
)1) الدر املنثور: 3/ 499.

)2) معجم مقاييس اللغة: )حصد(: 2/ 71.
)3) هنج البالغة: الكتاب )45)/ 418 - 419. 

)4) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 16/ 292. 
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ِصيِد  احْلَ َدْوَس  »وَتــُدوُســُكــْم   :يقول الفتنة  ذكــر  يف  قوله  ومنها 
َهِزيِل  َبنْيِ  ِمْن  اْلَبطِينََة  بََّة  احْلَ الطَّْيِ  اْستِْخلَص  َبْينُِكُم  ِمْن  امْلُْؤِمَن  وَتْسَتْخلُِص 
«)1) يبني اإلمام أنه عندما تأيت الفتنة، فإهنا تطبق عليكم كام هو احلال  بِّ احْلَ
املؤمن  فتستخلص  الرديء،  من  اجليد  احلب  الستخراج  احلصيد  دوس  يف 
السياق هو  اهلزيل)2)، وداللة  السمني من  اجليد  الطري احلب  يستخلص  كام 

االستخالص للحق من الباطل، وللخري من الرش وهو التمحيص.

5- الَرْيحان
أبتغي  َخَرْجُت  تقول:  الــِرْزُق.  والرحيان:  معروٌف.  َنْبٌت  )والَرحْيان: 
َرحْياَن اهلل. ويف احلديث: »الَوَلد من َرحْياِن اهلل« وقوهلم: َسْبحاَن اهلل وَرحْياَنه، 
تعاىل:  قوله  وأما  واسرتزاقًا.  له  َتنْزهيًا  ُيريدوَن  املصدر،  عىل   َنَصبوههام 
والَرحْياُن:  الــزرِع،  ساُق  فالَعْصُف:  والــَرْيــاُن﴾)3)  الَعْصِف  ُذو  ﴿واحَلــبُّ 
حْياُن  الرَّ َرحْيانه، وقيل:  الريح، واحدته  َبْقل َطيِّب  بإنَّه: )كلُّ  َوَرُقُه()4) وقيل 

أطراف كلِّ بقلة طيبة الريح أذا خرج عليها أوائل النَّور()5).

له  خطبة  يف  يقول  البالغة)6)  هنج  يف  مرات  ثالث  اللفظة  هذه  وردت 
َفاْفَعْل وال  َك  َغْيَ َيْعِرْفَن  َأال  اْسَتَطْعَت  يوص با ولده احلسن: »وإِِن 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 157.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 46. 

)3) الرمحن: 12.
)4) الصحاح: )روح(: 1/ 276.

)5) لسان العرب: )روح(: 2/ 455.
405، احلكمة )120)/  227، الوصية )31)/  )6) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 

.490
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اَنٌة وَلْيَسْت بَِقْهَرَماَنٍة«)1)،  ُتَلِِّك امْلَْرَأَة ِمْن َأْمِرَها َما َجاَوَز َنْفَسَها َفإِنَّ امْلَْرَأَة َرْيَ
ُقَرْيٍش  اَنُة  َفَرْيَ َمُْزوٍم  َبنُو  ا  »َأمَّ  :فيجيب قريش  أحدهم عن  ومن سؤال 
ا َبنُو َعْبِد َشْمٍس َفَأْبَعُدَها َرْأيًا  ْم والنَِّكاَح يِف نَِسائِِهْم وَأمَّ ُنِحبُّ َحِديَث ِرَجاِلِ

وَأْمنَُعَها ملَِا َوَراَء ُظُهوِرَها«)2).

لو تتبعنا لفظة )رحيانة( يف النصني نجد إّن كليهام داّل عىل: التشبيه عىل 
إختالف املشبه فاألول كان للمرأة والثاين لبني خمزوم؛ ولكن ما كان قصد 

اإلمام بالتشبيه األول؟ وما قصده بالتشبيه الثاين؟

يكشف لنا السياق النحوي أّن النص األول جاء بيان اإلمام لولده 
املرأة صفات ال  أّن يف  املرأة، إذ يبني اإلمام  التعامل مع  احلسن حول كيفية 
رحيانة  املرأة   ) بـــ)إنًّ فيؤكد  الصعبة،  املسؤوليات  حتمل  عىل  قادرة  جتعلها 
وليست بقهرمانة)3)، ويبدو أّن تشبيه اإلمام هلا بالرحيانة من باب رقتها يقول 
الشريازي عن ذلك: )وهذا يعني أّن النساء وبسبب ما يملكن من احلاالت 
العاطفية واللطائف الروحية ال يستطعن تويل األمور الصعبة وإدارة القضايا 
املعقدة()4)، ثم يعلل سبب ذلك بقوله )نعلم أّن الورود والرياحني متلك يف 
النفسية، وكذلك  حّد ذاهتا مزايا كثرية، فهي عنرص خللق السكينة والراحة 

)1) هنج البالغة: الوصية )31)/ 405.
)2) هنج البالغة: احلكمة )120)/ 489 - 490.

َت َيَدْيه... َقاَل ِسيَبَوْيه:  )3) جاء يف تاج العروس: 33/ 322: )ُهَو امُلسْيطُِر احَلِفيُظ عىل َما حَتْ
تِه.  وَخاصَّ امَلِلِك  ُأَمناِء  من  الَقْهَرَماُن:  ّي:  َبرِّ ابُن  َوَقاَل  فِيِه.  ُلَغٌة  والَقْهَرَماُن   ، فاِريِسٌّ ُهَو 
ب. َوَقاَل َأُبو َزْيٍد: ُيَقال: َقْهَرَماٌن وَقْرمهاٌن َمْقُلوب، َوُهَو بُِلَغِة الُفْرِس القاِئُم  فاِريِسٌّ ُمَعرَّ

ُجِل(. بِأُموِر الرَّ
)4) نفحات الوالية: 10/ 603.



153 املبحـث الثاين: النباتات

تعترب زينة، وهلا فوائد كثرية أخرى، ولكن يف ذات الوقت فهي كائن لطيف 
ورقيق... فاحلقيقة أّن هذه اجلملة إشارة إىل أن املشاعر والعواطف للنساء 

هي الغالبة()1).

ويف النص الثاين جاء جوابًا للسائل ويبدو أّن التشبيه جاء لغرض بيان 
الرائحة الزكية ومجال اخلَْلق لبني خمزوم كام ذكر ابن ميثم البحراين: )وكان 
ملخزوم ريح طّيبة كاخلزامى ولونا كلونه، والولد يشبه الوالد غالبا، ولذلك 
كانت هذه البطن تسّمى برحيانة قريش، وكانت املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن 
خمزوم تسّمى بذلك. وقيل: ألّنه كان يف رجاهلم كيس لذلك حيّب احلديث 
إليهم ويف نسائهم لطف وتصنّع وحتّبب إىل الرجال ولذلك حيّب نكاحهم()2).

ذات  اجلميلة  النبتة  هلذه  توظيفه  من  اإلمام  مقصد  بيان  جاء  هنا  ومن 
الرائحة الزكية فتشري داللة السياق يف األول إىل الدعوة للتعامل الرقيق مع 
املرأة من دون أن تتحمل مسؤولية، ويف داللة السياق الثاين جاء بيانًا للجامل 

والرائحة الزكية.

يح 6- ال�سِّ
من  َوُهــَو  امَلَكانِس،  بعِضه  من  ُيتََّخذ  ُسْهيّل  َنْبٌت(   : بِاْلَكرْسِ يُح،  )الشِّ
وَمنَابُته  والنََعم،  للَخْيل  َمْرًعى  َوُهَو   ، ُمرُّ وَطْعٌم  َطيِّبة  رائحٌة  َلُه  ــَراِر،  األَم

ياض... َومجعه )ِشيحاٌن()3). القيَعاُن والرِّ

)1) م. ن: 10/ 609.
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 305.

)3) تاج العروس: )شيح(: 6/ 511 - 512.



القاصعة  له تسمى  النهج مرة واحدة من خطبة  اللفظة يف  وردت هذه 
َوَلِد  بَِحاِل  وا  »َفاْعَترِبُ  :يقول فيها  ــرار(  )امُل مفردة  ورود  ذكرت  وقد 
وَأْقَرَب  األْحَواِل  اْعتَِداَل  َأَشدَّ  َفَم   ائِيَل إِْسَ وَبنِي  إِْسَحاَق  وَبنِي  إِْسَمِعيَل 
ُة  ِقِهْم َلَياِلَ َكاَنِت األَكاِسَ ُلوا َأْمَرُهْم يِف َحاِل َتَشتُّتِِهْم وَتَفرُّ اْشتَِباَه األْمَثاِل َتَأمَّ
ْنَيا  ِة الدُّ َتاُزوهَنُْم َعْن ِريِف اآلَفاِق وَبْحِر اْلِعَراِق وُخرْضَ ْم َيْ ُة َأْرَبابًا َلُ واْلَقَياِصَ
ُكوُهْم َعاَلًة َمَساكنَِي إِْخَواَن  يِح وَنَكِد امْلََعاِش َفرَتَ يِح وَمَهايِف الرِّ إَِل َمنَابِِت الشِّ
ْم َقَرارًا«)1) أيضًا يشري السياق التارخيي إىل  َدَبٍر وَوَبٍر َأَذلَّ األَمِم َدارًا وَأْجَدَبُ
واملعترب  )اعتربوا(،  الفعل  بلفظة  عليها  ويدلل  السابقة،  األمم  أحوال  بيان 
بأحوال األمم السابقة لن يكون مثلها يف العناد، ويذكر االعتبار بحال ولد 

إسامعيل وبني إسحاق وغريهم.

النبات تربطهام داللة واحدة، وهي  لذا فهذه اخلطبة ذكرت نوعني من 
املرارة ملا كان يالقيه أصحاب األمم السابقة يف السياق ذاته والدهر يتكرر.

بد باألول من  ولو وقفنا وقفة قصرية حول مضامني هذه اخلطبة؛ وال 
)الَقْصُع:  )ت175هـ(:  الفراهيدي  يقول  بـ)القاصعة(  تسميتها  سبب  بيان 
َيْقَصُع  واملاُء  َجْوفِِه...  إىل  ها  َردَّ إذا  ته  ِجرَّ يقَصُع  والَبِعرُي  املاء  ُجَرِع  ابتاِلُع 
وَقَصْعُت  ُظُفَرْيِه  بني  َقَتلها  أي  َقْملًة:  أو  ُصؤابًا  وَقَصَع  َيْقُتُله  أي  الَعَطَش: 
بُته بُبْسط الَكفِّ عىل هامته وَقَصع اهللُ َشبابه: أي ذهب به  : رَضَ بِيَّ رأس الصَّ
وَقَتَله()2) ويذكر الدكتور صبحي الصالح بقوله: )القاصعة: من قصع فالن 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )92)/ 297.
)2) كتاب العني: )قصع(: 1/ 128.
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فالنًا: أي حّقره، ألنه حقر فيها حال املتكربين()1).

 ومن هذا يتبني معنى القاصعة أي: الضاربة التي رضب با اإلمام
املخاطبني يف مقام: التذكري، والتأنيب، والتحذير، فضاًل عن التحقري حلال 

ها سبع عرشة صفحة)2). املتكربين، وتعد من اخلطب الطوال إذ تضمُّ

القوا  كيف  وغريهم  إسامعيل  ولد  من  اإلمام  بم  ذّكر  من  إىل  وعودة 
وجيمعوهنم  يفصلوهنم  أي:  )حيتازوهنم(  الفعل  بداللة  األكـــارسة  من 
وخيرجوهنم)3)؛ لذلك اإلمام شّبه أحوال املخاطبني بحال هؤالء وأراد منهم 
 االعتبار، وتشري داللة سياق احلال إىل تغري األحوال ملن ذكرهم اإلمام
الذين سبقوهم  بأن معيشة األقوام  فيذكرهم  أيضًا،  النص وللمخاطبني  يف 
نبت  حيث  الشيح  منابت  إىل  الرفاهية  من  املعيشة  لتحول  نكدًا  أصبحت 
حيث  حاهلم  من  االعتبار  أخذ  عىل  السياق  فيدل  ضنك)4)،  وعيش  قليل، 

نزوهلم بأرض جدب وحتّول حاهلم من حال إىل حال.

7- الُع�ْسب
بقاَء  هَيِيُج فال  ُثمَّ  اّلبيع  أوله يف  أْي:  الكأل  َعاُن  الرطَّب وهو رَسَ )الكأل 
وطال  ُعْشُبها  كثر  أْي:  واعَشْوَشَبْت  َأْعَشَبْت  قد  ُمْعِشَبٌة  َعِشَبٌة  وأرض  له 
والتّف وَأْعَشَب الَقْوُم واعشوشبوا أصابوا ُعْشبًا وأرض َعِشَبة بّينة الَعشابة 

)1) هنج البالغة: 650.
)2) ينظر: هنج البالغة: 285 وما بعدها.

)3) ينظر: بج الصباغة يف شح هنج البالغة 2/ 284، منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة 
)الراوندى( 2/ 262. 

)4) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 4/ 297.
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وال ُيَقاُل: َعِشَبِت األرُض ولكن أعشبت وهو القياس()1) )واحدته: ُعْشبة. 
ومجع الُعْشب: أعشاب()2).

وردت هذه اللفظة يف النهج أربع مرات)3). من كتاب له إىل عامله 
عىل البرصة، ولو تتبعنا هذا الكتاب ضمن جمال ألفاظ الطبيعة لوجدنا فيه 
املستخرجة  األلفاظ  بني  فمن  املتنوعة؛  الطبيعة  ألفاظ  من  به  بأس  ال  جانبًا 
للحيوان فيام سبق )أتان دبرة( ومن بني النباتات )احلصيد، والعشب( ورّب 
سائٍل يسأل ما سبب استعامل هذه األلفاظ دون غريها؟ واجلواب فضاًل عاّم 
ما مّر حتليله لكل لفظة أن مقتىض احلال اقتىض استعامل هذه األلفاظ دون 

غريها وكانت داللة السياق عىل التنوع واضحة.

ِمْن  بِيَضُة  الرَّ َك؟وَتْشَبُع  َفَترْبُ ِرْعيَِها  ِمْن  ائَِمُة  جاء يف الكتاب: »َأَتَْتلُِئ السَّ
َبْعَد  اْقَتَدى  إَِذا  َعْينُُه  إِذًا  ْت  َقرَّ َفَيْهَجَع!  َزاِدِه  ِمْن  َعِلٌّ  بَِض؟ وَيْأُكُل  َفرَتْ ُعْشبَِها 

اِمَلِة«)4). ننَِي امْلَُتَطاِوَلِة بِاْلَبِهيَمِة اْلَ السِّ

هنا يعطي اإلمام صورة لعامله حينام ُدعي إىل وليمة كتب له الكتاب 
تصحيح  عن  فضاًل  االنتباه  ولفت  واملوعظة  والتأنيب  )التذكري  ألجل: 
مساره(، وعىل الرغم من تعدد صور احليوان األليف؛ إال أّن السياق الداليل 
)زاده(، ومن طعام  اإلنسان  اإلمام من طعام  ما ذكره  الربط بني  يبني وجه 
احليوان )العشب(، وإذا كان اإلنسان مهه بطنه أصبح شبيهًا باحليوان، ويف 

)1) كتاب العني: )عشب(: 1/ 262.
)2) املحكم واملحيط االعظم: 1/ 133.

 /(25( الوصية   ،200  /(143( اخلطبة   ،133  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(
382، الكتاب )45)/ 420.

)4) هنج البالغة: الكتاب )45)/ 420.
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 ْت إِذًا َعْينُهُ« إن فعل اإلمام كالم اإلمام اقذاع لعامله بداللة قوله: »َقرَّ
هكذا؛ يقول البحراين: )إخبار يف معرض اإلنكار واالستهزاء باللّذة كقوله 
تعاىل ﴿ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم﴾)1)))2)؛ لذا فاإلمام مل يقصد نفسه 
وإنام أراد رضب مثٍل عىل ذلك ليتعظ عامله، ويف كالمه تتضح األسس العليا 
لبناء شخصية من تتوافر به هذه الصفات ليقود املجتمع نحو األفضل، وكل 
هذا يعطي داللة السياق عىل ترك االنشغال بإشباع البطن كام دّل عليه عنوان 

اخلطبة وتنزيه النفس والرتفع عن كل ما يشوبا.

ومن خطبة له يف االستسقاء: »اللُهمَّ اْنُشْ َعَلْينَا َغْيَثَك وَبَرَكَتَك، وِرْزَقَك 
ا  يِي ِبَ ا َما َقْد َفاَت، وُتْ ُتنْبُِت ِبَ َتَك؛ واْسِقنَا ُسْقَيا َناِقَعًة ُمْرِوَيًة ُمْعِشَبًة،  وَرمْحَ
اْلُبْطنَاَن،  اْلِقيَعاَن، وُتِسيُل  ا  ِبَ ُتْرِوي  امْلُْجَتنَى،  َكثَِيَة  َيا،  احْلَ َنافَِعَة  َماَت،  َقْد  َما 

وَتْسَتْوِرُق األْشَجاَر، وُتْرِخُص األْسَعاَر، إِنََّك َعىَل َما َتَشاُء َقِديٌر«)3).

السامء،  من  اخلــريات  نزول  عىل  للداللة  )معشبة(  لفظة  وردت  فقد 
تسمي  والعرب  ويلتف،  فيطول  العشب  كثرية  تكون  املعشبة  واألرض 
النقع  بعد  الثالثة  باملرتبة  معشبة  جاءت  وقد  هلم)4)،  فِيخضع  سامء  العشب 
ثم  النقع والروي ومن  إىل  الصحراوية حتتاج  والروي؛ ألّن طبيعة األرض 

تعشب ويف هذا داللة عىل انقطاع األمطار لفرتات طويلة.

والذي ينظر األرض اجلرداء ليس كمن ينظر األرض املعشبة، فالنظر هنا 
)1) الدخان: 49. 

)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 117.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )143)/ 200.

)4) مجهرة األمثال: 1/ 14 قال الشاعر: فلام رأى أن السامء سامؤهم رأى خطًة كان اخلضوع 
نكريها.
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يبعث الراحة النفسية والروحية، حيث ينظر اإلنسان مجال الطبيعة وبجتها 
وعظمة اخلالق )جّلت قدرته(.

)سبحانه  اهلل  من  الكثري  اخلري  وطلب  الدعاء  عىل  هنا  السياق  وداللة 
وتعاىل( وهذا دليل رمحته.

ة )مرة واحدة()1)، والشعري  كام وردت مسميات أخرى للنبات مثل: الربَّ
)مرتان()2)، والفاكهة )مرة واحدة()3)، والقمح )مرة واحدة()4).

ينظر جدول إحصائي )7( للوحدات الداللية للنباتات يف هنج البالغة 
- صفحة 300.

* * *

)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 293.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 227، كالمه )224)/ 347.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 227.
)4) ينظر: هنج البالغة: الكتاب )45)/ 418.
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 املبحـث الثالث
الأزهار

1- الأَزاِهري
وَزْهُر  األَبيض  به  بعضهم  َزْهٌر وخص  نبات واجلمع  َنْوُر كل  ْهَرُة  )الزَّ
ــر()2)،  )زه الزهرة:  ومجع  بالتحريك()1)،  الــزَهــَرُة  وكذلك  ــْوُره  َن النبت 

و)األزاهري()3) مجع اجلمع.

اجلمع  مجع  وبصيغة  واحــدة)4)،  مرة  املفرد  بصيغة  اللفظة  هذه  وردت 
مرتني أيضًا)5)، من خطبة عجيب خلقة الطاووس يقول: »وَقلَّ ِصْبٌغ إاِل 
وَقْد َأَخَذ ِمنُْه بِِقْسٍط وَعلُه بَِكْثَرِة ِصَقالِِه وَبِريِقِه وَبِصيِص ِديَباِجِه وَرْوَنِقِه َفُهَو 

ا َأْمَطاُر«)6). َ َكاألَزاِهِي امْلَْبُثوَثِة مَلْ ُتَربِّ

أّن  الطبيعي  ومن  الطاووس،  لفظة  دراسة  لدى  اخلطبة  ذكر  مّر  وقد 

)1) لسان العرب: )زهر(: 4/ 331. 
)2) تاج العروس: )زهر(: 11/ 374.

)3) م.ن.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 237.

)5) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 133، اخلطبة )165)/ 238.
)6) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 238. 
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الطاووس حيمل صفات ميزته من بقية الطيور األخرى، وهذا شأن اهلل )عز 
وجل( يف خلقه، وذكر اإلمام ومن الصفات تعدد ألوان ريشه بني ألواٍن 
قلَّ  ما  أنَّه  ر  يصوَّ اإلمام  ألّن  للناظر؛  براقًة  املختلفة  ألوانه  فخرجت  خمتلفِة 
بكثرة صقاله  وبريقًا  ملعانًا  فيه  زاد  الصبغ شء  هذا  ُأخذ من  وقد  إال  صبٌغ 
فأصبحت ألوانه كاألزاهري املنترشة )ولفظ الديباج مستعار لريشه()1) وجاء 
َبّثًا  َيُبثُّه وَيبِثُّه  التعريف بامدة )بثث(: )َبثَّ الشَء واخلرََبَ  يف لسان العرب يف 
َق وَنرَشه وكذلك َبثَّ اخليَل يف الغارة َيُبثُّها َبّثًا  قه فَتَفرَّ وَأَبثَّه بمعنًى فاْنَبثَّ َفرَّ
اْنَترَش( أي أّن  َبّثًا واْنَبثَّ اجلَراُد يف األَرض  َيُبثُّها  فاْنَبثَّْت وَبثَّ الصياُد كالَبه 
من  ألّن  األمطار  عليها  تسقط  مل  واملنترشة  املتفرقة  كاألزاهري  أصبح  ريشه 
الزهر املختلف األلوان  أّن هذا  أّنه يظهر يف موسم األمطار إال  الزهر  عادة 
للطاووس  اخلالق يف حسن تصويره  السياق عظمة  يبني  الظهور وهنا  دائم 

وبديع خلقه.

2- الأْقُحَوان
)َنبت ُتَشّبه به األسنان ووزنه أْفُعالن، واهلمزة والنون زائدتان، وقيل: 

اص، واحدته ُأْقحوانة، وجيمع عىل أقاٍح()2). األُْقحوان الَبابونج أو الُقرَّ

الطاووس  خلقة  عجيب  خطبة  من  واحــدة  مرة  اللفظة  هذه  وردت 
بِِه  ُمَْتِزَجٌة  َة  النَّاِضَ َة  رْضَ اْلُ َأنَّ  َبِريِقِه  ِة  وِشدَّ َمائِِه  لَِكْثَرِة  يَُّل  ُيَ ُه  »َأنَّ  :يقول
وَمَع َفْتِق َسْمِعِه َخطٌّ َكُمْسَتَدقِّ اْلَقَلِم يِف َلْوِن األْقُحَواِن َأْبَيُض َيَقٌق َفُهَو بَِبَياِضِه 

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 311.
)2) لسان العرب: )قحا(: 15/ 171.
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يِف َسَواِد َما ُهنَالَِك َيْأَتلُِق«)1).

اللون األبيض، فحضور  بزهرة األقحوان حيث  لقد شّبه اإلمام ريشه 
اجلامل،  تصوير  يف  الصورة  تقريب  وألجل  بلون  الشرتاكهام  هنا  األقحوان 
ونتيجة مجال هذا الطائر وتصويره أصبح ما وجد عليه من )الصقال والربيق، 
باألزاهري   اإلمام شبهها  فيه  التشكيالت  هذه  كل  والرونق(  والديباج، 
تشبيهه  إىل  رجع  )ثّم  ميثم:  ابن  يقول  مكان  بكل  املتفرقة  املنثورة  املنترشة 
باألزاهري املبثوثة، ونّبه عىل كامل قدرة صانعها بأهّنا مع ذلك مل ترّبا أمطار 
بينام  الربيع: أى مل تعّدها لتلك األلوان أمطار ربيع()2)، فهي دائمة الظهور 
االزهار حقيقة ال توجد إال بفصل الربيع وداللة السياق تبني قدرة اخلالق 
التأمل والتفكر  الطائر كدعوة إىل  به هذا  ملا متيز  وذكر األقحوان واألزاهري 

فيام خلق اهلل )سبحانه وتعاىل(.

ينظر جدول إحصائي )8( للوحدات الداللية لألزهار يف هنج البالغة 
- صفحة 301.

* * *

)1) هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 238.
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 311.
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مّلا كانت األرُض التي نحُن عليها تشّكُل الركَن األساس أللفاِظ الطَّبيعة، 
فهي ُتعدُّ أيضًا حموُر الكوِن الذي نعيُش فيه إْذ خَلَقَها اهللُ لإلنسان وسّخرها 

وما عليها له.

اللُّغِة يف قوِل ابن فارس )ت395هـ(: )اهلمزة والراء  وترُد األرُض يف 
والضاد ثالثة أصول، أصل يتفرع وتكثر مسائله، األصل األّول فكلُّ شٍء 
يسُفل ويقابل الّسامَء، ُيقال ألعىل الفرس سامٌء، ولقوائمه أرض. قال الشاعر: 

سامؤه أما  كالديباج  فمحول)1)وأمحر  أرضه  وأما  فريا 

سامؤه: أعاليه، وأرضه: قوائمه. واألرُض: التي نحُن عليها.

وأصالن ال ينقاساِن بل كلُّ واحٍد موضوٌع حيُث وضَعْته العرب. فأّما 
واآلخر  مزكوم...  أي  مأروٌض  رجل  ْكَمُة،  الزُّ فاألرض  األصالن  هذان 

عدة، يقال بفالٍن أْرٌض أي ِرْعَدٌة()2). الرِّ

جنس.  اسم  وهي  مؤنثة،  )األْرُض  ـــ(:  )ت393ه اجلوهري  ويقول 

)1) ديوان طفيل الغنوي شح األصمعي: 136، واملعاين الكبري : ابن قتيبة الدينوري : 1/ 
.36

)2) مقاييس اللغة: )أرض(: 1/ 79 - 80. 
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واجلمع َأْرضاٌت وَأَرضوَن. وقد جتمع عىل ُأروٍض. واألَرايض أيضًا عىل غري 
قياس. وكلُّ ما سفل فهو أرض وأرض َأريَضٌة، أي زكيٌة()1).

وجاء يف الكتاب قول سيبويه )ت180هـ(: )وسألت اخلليل عن قول 
كام  ثقلت  بالتاء  ومجعت  مؤنثَّة  كانت  ملَّا  فقال:  وأرضاٌت؟  أرٌض  العرب: 
ثقلت طلحاٌت وصحفاٌت. قلت: فلم مجعت بالواو والنون؟ قال: شّبهت 
وألن  مؤّنثة،  سنًة  أن  كام  مؤنّثة  ا  ألهنَّ احلرفني  بنات  من  ونحوها  نني  بالسِّ
. ومل يقولوا: آرٍض وال آراٍض  اجلمع بالتاء أقّل واجلمع بالواو والنون أعمُّ
فيجمعونه كام مجعوا فعٌل. قلت: فهالَّ قالوا: أرضون كام قالوا: أهلون؟ قال: 
ا مّلا كانت تدخلها التاء أرادوا أن جيمعوها بالواو والنون كام مجعوها بالتاء،  إهنَّ
ر،  ه الواو والنون كام ال تغرّي غريه من املذكَّ ر ال تدخله التاء وال تغريَّ وأهٌل مذكَّ

نحو: صعٍب وفسٍل()2).

وعندما نزل القرآن تغريت نظرة اإلنسان، وال سيام العريب لكل ما حوله 
بام يف ذلك األرض، فكان التأمل حارضًا يف كل زاوية من زوايا نظره، وقد 
وعده اهلل )سبحانه وتعاىل( أنه سرييه اآليات يف اآلفاق ويف أنفسهم؛ كام بنّي 
أّن يف الدعوة إىل التفكر يؤدي إىل اإلقرار بوجود اهلل واإليامن به)3) قال تعاىل: 
َمَواِت  ُروَن يِف َخْلِق السَّ ﴿الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهلل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوِبِْم َوَيَتَفكَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطًِل ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّار﴾)4). َواأْلَْرِض َربَّ

)1) الصحاح: )أرض(: 3/ 10.
)2) الكتاب: سيبويه: 1/ 320. 

)3) ينظر: صورة السامء واألرض يف القرآن )رسالة ماجستري(: نوال عيل: 61.
)4) آل عمران: 191.
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الكريم  القرآن  اللفظة يف  فيها هذه  التي وردت  السياقات  إىل  نظر  ولو 
نجدها متنوعة ومتعددة ومقرتنة بأفعال وصفات وأحوال، كان هلا األثر يف 
حتديد الصور، وال يشمل ذلك األرض فحسب بل كل ما عليها وما يتصل 

با من تضاريس وما حتويه من سهول وجبال ومياه وغريها.

الصور،  من  صورة  يف  مفردة  األرض  ورود  أيضًا  القرآن  يف  يوجد  إذ 
وصورة أخرى اقرتاهنا بالسامء وجعلها لفظًا مقاباًل للفظ، ومن املالحظ أن 
األرض مل ترد إاّل بصيغة املفرد بينام السامء وردت بصيغة املفرد واجلمع)1)، 
)ولفظ  يقول:  إذ  والتبيني  البيان  كتابه  يف  اجلاحظ  لذلك  التفت  من  وأول 
سبع  ذكر  واذا  االسامع  يقل  مل  االبصار  ذكر  اذا  انه  نزل  عليه  الذي  القرآن 

سموات مل يقل االرضني اال تراه ال جيمع االرض أرضني()2).

ضمن  وضعت  القرآن  يف  )املفردة(  لألرض  الواردة  اللفظية  والصور 
السياق:  البالد من خالل  الداللة عىل مسمى معني من  اللغوي يف  السياق 
وردت  كام  واليمن،  الشام،  وبالد  املنورة،  واملدينة  ومكة،  مرص،  كأرض 
بمسمى عام يف الداللة عىل األرض التي نعيش عليها قال تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي 
َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاكِبَِها َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُُّشوُر﴾)3).

ونجد هذه اللفظة يف السنة النبوية الرشيفة قد ورد االهتامم بذكرها يف 
األحاديث النبوية.

)رسالة  والرتاكيب  لأللفاظ  داللية  دراسة  الكريم:  القرآن  يف  واألرض  السامء  ينظر:   (1(
ماجستري(: أمحد صالح محيد: 40.
)2) البيان والتبيني: اجلاحظ: 1/ 26.

)3) امللك: 15.
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فمام جاء يف حديث نقل عنه يبني أّن األرضني سبع كام السموات سبع 
وقد ورد ذلك يف القرآن وتأكيد الرسول عىل ذلك، قال تعاىل يف: ﴿اهللُ 
ُل اأْلَْمُر َبْينَُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ  الَِّذي َخَلَق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اأْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتنَزَّ

ٍء ِعْلًم﴾)1). ٍء َقِديٌر َوَأنَّ اهلل َقْد َأَحاَط بُِكلِّ َشْ اهلل َعىَل ُكلِّ َشْ

الكريم،  القرآن  يف  جمموعًا  لفظها  ذكر  عدم  من  الرغم  عىل  يالحظ 
 تأكيدًا، فقد ذكرها الرسول ) واالكتفاء باإلشارة يف ذلك يف قوله )ِمْثَلُهنَّ

بلفظ اجلمع.

بن  عىل  عن  علية  ابن  أخربنا  اهلل  عبد  بن  عيل  )حدثنا  البخاري:  روى 
أبى  بن احلارث عن  إبراهيم  بن  أيب كثري عن حممد  ابن  املبارك حدثنا حييى 
سلمة بن عبد الرمحن كانت بينه وبني أناس خصومة ىف أرض، فدخل عىل 
 عائشة فذكر هلا ذلك، فقالت يا أبا سلمة اجتنب األرض، فإن رسول اهلل

قال: »من ظلم قيد شرب طوقه من سبع أرضني«()2).

وملا كانت األرض من أهم املصادر التي هُتيِّىء لإلنسان الرزق والغذاء، 
فقد ذكر الرسول السعي إلحيائها قال: »من أحيا أرضا ميتة فهي لُه وليس 
لعرق ظامل حق«)3) ذكر صاحب املجازات النبوية أن إحياء األرض هو من 
املجاز، ويتم أحياؤها بسقيها وحرثها وزرعها فإذا ما أتى أحدهم وغرس 
فيها شجرًا أو ما شابه ذلك يكون ظاملًا، وإّنام ذكر العرق الظامل هنا من باب 
املجاز واملراد هو من يقوم بالغرس أو البناء يف أرض غريه يكون ظاملًا ألن 

)1) الطالق: 12.
)2) صحيح البخاري: 11/ 335.

)3) سنن أيب داود: ابو داود السجستاين: 3/ 142.
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صاحبها متّلكها باإلحياء وهذا ما جرى زمن الفتوحات اإلسالمية)1).

وألمهية األرض الكوكب الذي نعيش عليه، فقد ُذِكرْت يف هنج البالغة 
يف مئة واثنني وثالثني موضعًا وردت يف سياق اخللق، والدعاء، والوصف 
املخاطب ألمور منها:  تنبيه  وغريها، ولعّل تكرار ذكرها بكثرة كان لقصد 
وتنبيه  التفّكر يف وحدانيته )عز وجل(،  اهلل من أجل  ما خلق  إىل  االلتفات 
اإلنسان إىل الكرة األرضية التي يعيش عليها ليكون مدركًا لألمور واحلوادث 
من حوله، فضاًل عىل الدور الذي أّداه تنوع السياق واملقام الذي وردت فيه 
اللفظة باختالف اخلطاب والزمن واحلال كله أّدى إىل تنوع املقاصد واملعاين.

فمثاًل ورود هذه اللفظة يف ثالثة سياقات خمتلفة؛ قوله من خطبة يف 
اُكْم بَِطاَعتِِه وَطاَعِة َرُسولِِه  محد اهلل والثناء عىل الرسول: »اْسَتْعَمَلنَا اهللُ وإِيَّ
ُكوا  رِّ وا َعىَل اْلَبلِء وال ُتَ تِِه اْلَزُموا األْرَض واْصرِبُ وَعَفا َعنَّا وَعنُْكْم بَِفْضِل َرمْحَ

بَِأْيِديُكْم وُسُيوفُِكْم يِف َهَوى َأْلِسنَتُِكْم«)2).

فبعد سرٍي مرتقب لألجواء التي عاشها اإلمام من خالل القراءة املتأنية؛ 
أّن خطاب اإلمام خاص، فهو ليس خطابًا  النحوي  السياق  يالحظ ضمن 
املنفصل  املخاطب  وضمري  )نا(  للمتكلمني  املتصل  الضمري  بداللة  عامًا؛ 
)اياكم( جاء يف ذكر وظائف الضامئر: )فضاًل عن وظيفة الربط فإن للضامئر 
قيمة استعاملية تكمن يف االختصار واإلجياز يف التعبري باالستغناء عن إعادة 
ما سبق ذكره من اسامء()3) وهنا يتضح وجود وظيفة جديدة للضامئر ضمن 

)1) ينظر: املجازات النبوية: الرشيف الريض: 1/ 258.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )190)/ 282 - 283.

)3) ضامئر العربية: املفهوم والوظيفة )بحث(: االستاذة دندوقة فوزية: 6، جملة كلية اآلداب 
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دون  من  حييل  دور  هلا  كان  إذ  الضامئر  بوساطة  االحياء  وهي  احلال  سياق 
الذي كان   املخاطب ولعّل األمر يرجع إىل حرص اإلمام الكشف عن 

موجهًا ألصحابه املخلصني)1).

لذا  أصحابه؛  مع  حوله  من  باألعداء  حميطًا  كان   اإلمام أّن  يالحظ 
أمرهم بلزوم األرض بعد تذكريهم بطاعتهم هلل والرسول، وقد قّدم اإلمام 
بنصحه هلم ووصيته بلزوم األرض أوال مهام نزلت عليهم من مصائب وعدم 
الثبات،  عىل  احلال  سياق  ضمن  اللفظة  هذه  دّلت  وقد  والعجلة،  التحرك 

ورضورة ذلك بضبط النفس، فجاءت قصدًا للعموم ونصحًا للجميع.

إذ دّلت  اإلمام األرض يف سياق خمتلف  يستعمل  آخر  ويف موضع 
َياِر  الدِّ تِْلَك  َعَرَصاِت  َعنُْهْم  اْسَتنَْطُقوا  »وَلِو   :يقول هالك  موضع  عىل 
هنا  فالُضالل  ُضلالً«)2).  األْرِض  يِف  َذَهُبوا  َلَقاَلْت  الَِيِة  اْلَ ُبوِع  والرُّ اِوَيِة  اْلَ

بمعنى: هالكون)3).

التذكري  موضع  يف  اللفظة  يستعمل  نفسها  اخلطبة  من  آخر  موضع  ويف 
َأَكَلِت  يقول: »َفَكْم  والوعظ ويستعري هلا فعل )األكل( جمازًا ال حقيقة 
ٍف«)4). ْنَيا َغِذيَّ َتَرٍف وَربِيَب َشَ األْرُض ِمْن َعِزيِز َجَسٍد وَأنِيِق َلْوٍن َكاَن يِف الدُّ
فّدل أكلها عىل إفناء اجلسد وحتليله وإزالته من الوجود؛ تذكر الدكتورة سهى 

والعلوم اإلنسانية واالجتامعية: العدد السادس: 2010.
السالكني:  مصباح  واختيار   ،113  /13 احلديد(:  أيب  )ابن  البالغة  هنج  شح  ينظر:   (1(

.445
)2) هنج البالغة: كالمه: )221)/ 338.

)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 4/ 60. 
)4) هنج البالغة: كالمه: )221)/ 340.



173 توطئة

نعجة أّن داللة الفعل حينام خيرج عن اخلطاب واملعنى النحوي إىل االستعارة 
النحوي  املراد وقد وّظف اخلطاب  ليكشف اخلطاب املضمر يف كليهام عن 
بام يقوم به من التعويض االعرايب يف حذف العنرص واحالل غريه حمله بينام 
فمفهوم  لذا  التحليل  خالل  من  معنويُا  مدلوالً  يعطي  االستعاري  اخلطاب 

األكل مثاًل قول لشاعر: 

أكَل الثعلُب من ُبرجي محامْة
فالفعل أكل بمعنى احتل الن مفهوم األكل لإلنسان هو احتالل شء 
من الطعام يتقوى به اإلنسان والثعلب هنا العدو، أّما االبراج فهي الوطن 

العريب واحلاممة رمز السالم)1).

لذا يشري السياق إىل هذا املفهوم يف قول اإلمام فاألرض تتحول من 
كوكب نعيش عليه إىل مكان الختفاء اجلسد وفنائه بقدرة اهلل )عز وجل(، 
واستعمل اإلمام األرض هنا عىل نحو املجاز يف صفة االكل هلا كام ذكر 
حال اإلنسان قبل موته )عزيز جسد وأنيق لون( فضاًل عىل مطعمه وشبه 

كان غذي ترف وربيب شف إشارة إىل منزلته ومكانته.

أقوال  يف  ذلك  أكثر  وما  والعظة  العربة  عىل  السياق  دّل  فقد  هنا  ومن 
اإلمام وهو املراد من قوله.

* * *

سهى  د.  )بحث(:  االستعارّي  واإلضامر  النحوّي  التعويض  بني  اجلاميّل  املعنى  ينظر:   (1(
فتحي نعجة: 51، جملة اجلامعة اإلسالمية/ غزة، العدد الثاين، املجلد الثاين والعرشون، 

.1914
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 املبحـث الأول
الرتاب وال�سخور واحلجارة وما يت�سل بها

1- ِب�َساط
ء، يف ِعَرض أو غري  )الباء والسني والطاء أصٌل واحٌد، وهو امتِداُد الشَّ
مكان  يقال  البسيطة.  وهي  األرض،  والَبَساط  ُيْبسط.  ما  فالبِساط  ِعَرض. 
َبِسيٌط وَبساط()1)، واجلمع )الُبُسُط والبِساُط ما ُبِسط وَأرض َبساٌط وَبِسيطٌة 
َعُة  السَّ الَبْسِط  )وأْصــُل  العسكري:  هالل  ابو  يقول  مستوَية()2).  ُمنَْبسطة 

َيِت األْرُض َبسيطًة لَِسَعتها()3). وُسمِّ

وردت هذه اللفظة مرة واحد يف هنج البالغة، فقد جاء َعْن َنْوف البكايِلِّ 
َقاَل َرَأيُت َأمرَي املؤِمننَِي َذات َلْيَلٍة وَقْد خرَج ِمْن فراشِه َفنََظَر يِف النُّجوِم 
َنْوُف ُطوَبى  َقاَل: »َيا  َرامٌق  َبل  َفُقلُت  َراِمٌق؟  َأْم  َأْنَت  َأراِقٌد  َنوُف  َيا  يِل  َفَقاَل 
بَِساطًا  األْرَض  ُذوا  َ اتَّ َقْوٌم  ُأوَلئَِك  اآلِخَرِة  يِف  اِغبنَِي  الرَّ ْنَيا  الدُّ يِف  اِهِديَن  لِلزَّ

ا فَِراشًا وَماَءَها طِيبًا«)4). وُتَراَبَ

)1) معجم مقاييس اللغة: )بسط(: 1/ 247.
)2) لسان العرب: )بسط(: 7/ 258.

)3) كتاب التلخيص يف معرفة اسامء األشياء: أليب هالل العسكري: 1/ 232.
)4) هنج البالغة: احلكمة )104)/ 486.
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عندما نالحظ هذه اللفظة )بَِساطًا( نجد أهنا جاءت جماورة لألرض يف 
بَِساًطا﴾)1)، وألصقت  اأْلَْرَض  َلُكُم  القرآن الكريم قال تعاىل: ﴿َواهللُ َجَعَل 
هذه النعمة باألرض حتى سميت بالبسيطة، َوقيل: الَبسيَطُة: األْرُض، اسٌم 
ممهدًا  سكنًا  كوهنا  ارجائها  عىل  والتقلب  با،  االنتفاع  باب  فمن  لذا  هَلا)2)؛ 
املعنى  هذا  أصبح  الشاخمات،  الراسيات  باجلبال  تثبيتها  مع  للبرش  ومرحيًا 
الوارد يف القرآن الكريم هلذه اللفظة)3)، ويف داللة قول اإلمام عىل الزهِد 
خالل  من  القرآن  يف  الوارد  املعنى  عن  خمتلفًا  آخر  معنًى  َنْوَف  خاطب  مّلا 

الفعلني )جعل واختذوا( باملعطيات اآلتية: 

إذ ورد الفعل )اختذ( يف القرآن، واختلفت داللُة األرِض هنا يف إلصاِق 
صفة البساط با بإختالف دالالت األفعال )جعل( - )اختذ(: 

من  الرغم  عىل  و)اختــذوا(  )جعل(  الفعلني  بني  الوارد  االختالف   .1
الزمن املايض؛ والفعالن  املقايل هو  السياق  املسيطر عىل  الزمن  أّن  مالحظة 

يدالن عىل الصريورة والتحويل وخيرجان ملعاٍن بحسب السياق.

السمني احللبي )ت756هـ( يف  2. معنى )اجلعل()4) يف اآلية كام ذكره 
آيات مشابة هلذه اآلية)5) بقوله: )و»َجَعل« فيها وجهان، أحُدمها: أن تكوَن 
و»فراشًا«  أوَل،  مفعوالً  »األرُض«  فيكوُن  ملفعولني  ى  فتتعدَّ َصريَّ  بمعنى 
ى لواحد وهو »األرَض«،  مفعوالً ثانيًا. الثاين: أن تكوَن بمعنى»َخَلَق« فتتعدَّ

)1) نوح: 19.
)2) ينظر: تاج العروس: )بسط(: 19/ 146.

)3) ينظر: تفسري القرآن العظيم: ابن كثري: 8/ 234.
)4) ذكر صاحب املفردات لـ)جعل( مخسة أوجه: ينظر: املفردات يف غريب القرآن: 94. 

ْرَض فَِراًشا﴾. )5) يف قوله تعاىل من سورة البقرة: 22: ﴿الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْ
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أو خلقت وهنا  بساطٌا)2)،  ت  لذا فاألرض ُصريِّ ويكوُن »فراشًا« حاالً()1)؛ 
خلق  وتعاىل(  )سبحانه  فاهلل  املخلوقة  األشياء  لوظيفة  خلق  اجلعل  مفهوم 
عىل  داللــًة  بساطًا  أو  فراشًا  أو  مهادًا  تكون  أن  وظيفتها  وجعل  األرض 

االستقرار)3).

اهلل  من  فاجلعُل  جعل  الفعل  معنى  عن  خيتلف  )اختذ(  الفعل  معنى   .3
العسكري:  هالل  أبو  ذكر  كام  اختذ  الفعل  وداللة  الزاهدين،  من  واالختاذ 
والدابة  مسكنًا  يتخذها  الدار  مثل  فيه  يستمر  ألمر  الشء  أخذ  )االختــاذ: 
زيادة  فيه داللة عىل  الكلمة  بنية  الزيادة يف  أّن  يعرف  ُقْعَدة()4) ومما  يتخذها 
إذا  اللفظ  )إن  القرآن:  علوم  يف  الربهان  كتابه  يف  الزركش  يقول  املعنى  يف 
كان عىل وزن من األوزان ثم نقل اىل وزن آخر أعىل منه فال بد أن يتضمن 
فإذا زيدت يف  املعاين  أدلة عىل  أكثر مما تضمنه أوال ألن األلفاظ  املعنى  من 
األلفاظ وجب زيادة املعاين رضورة ومنه قوله تعاىل: ﴿َفَأَخْذَناُهْم َأْخَذ َعِزيٍز 
ُمْقَتِدٍر﴾)5) فهو أبلغ من قادر لداللته عىل أنه قادر متمكن القدرة ال يرد شء 
عن اقتضاء قدرته ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة املعنى()6) فداللة الفعل أخذ 
يف  اجلعل  جمرى  وجيري  االستمرار،  عىل  داللة  فيه  ألن  اختذ  كداللة  ليس 

)1) الدر املصون يف الكتاب املكنون: السمني احللبي: 1/ 192.
القرآن: 94 هذا املعنى )ىف تصيري الشء عىل حالة  )2) يذكر صاحب املفردات يف غريب 

دون حالة(.
)3) ينظر: الفروق اللغوية بني بعض األلفاظ املتشابة من خالل القرآن الكريم )مقالة(: د. 

حسناء القنيعري.
)4) الفروق اللغوية: ابو هالل العسكري: 157. 

)5) القمر: 42. 
)6) الربهان يف علوم القرآن: الزركش: 3/ 34.
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املفعولية، فإما أن يتعدى ملفعول واحد أو ملفعولني الثاين منهام هواألول يف 
املعنى)1).

ومن هنا يتبني أن اجلعل بمعنى )اخللق والتصيري(، وهو أقوى من االختاذ 
يعني االستمرار عىل حوز الشء أي أهنم مستمرون  وأبلغ يف حني األخذ 
عىل اختاذ األرض بساطًا. وداللة ذلك يف السياق عىل شدة زهدهم من دون 

السعي لتغيري أحواهلم ألن صفة الزهد ثابتة فيهم ال حادثة.

وبناء عىل ذلك فاختاذ األرض بساطًا فيه داللة عىل قوة الفعل ومالزمته 
فهذا حاهلم الذي هم عليه دائام؛ ويف اآلية الكريمة كان جعل األرض دالة 
االرض،  يف  اهلل  قدرة  عىل  داللة  ذو  أنه  أي  حال  اىل  حال  من  التحول  عىل 
من  واجلعل  مناكبها،  يف  والسعي  عليها  للسكنى  لتصلح  كالبسط  وجعلها 
يعطي   اخللق، واإلمام أفعال  السياق واالختاذ من  اخلالق يف هذا  أفعال 
جانبّا مهاًم ضمن سياق احلال يف بيان صفاهتم ولعّل يف ذلك حكمة يف بيان 
صفات الزهاد فمن كانت األرض بساطًا له والرتاب فراشًا يكون زاهدًا؛ لذا 

دّل السياق عىل بيان صفات الزهاد من خالل ذلك.

القرآن؟  من   عيل االمام  يقتبس  مل  ملاذا  الذهن  إىل  املتبادر  والسؤال 
ملاذا جاء بالفعل اختذ ومل يأِت بالفعل جعل إن كانت صيغة اختذ تشبه جعل 
بصورة متقاربة عىل حد قول بعض أصحاب املعاجم اللغوية؟ يبدو أن الفعل 
اختذ يمكن محله عىل املجاز وعىل احلقيقة، فحمله عىل املجاز من باب مشابته 
للفعل جعل، وعىل احلقيقة من باب صفات الزهاد وافعاهلم، فإن كانت داللة 

البساط عىل التسوية االتساع فإن داللته هنا عىل الزهد والتواضع.
)1) ينظر: احلجة للقراء السبعة: أليب عيل الفاريس: 2/ 68، والدر املصون 1/ 354.



179 املبحـث األول: الرتاب والصخور واحلجارة وما يتصل هبا

2- الِبَقاع
بَياٌض  الُغراِب األَْسَوِد يف َصْدِره  َبْعُضه َبعضًا مثُل  َلْوٌن خُيالُِف  )الَبَقُع: 
عىل  التي  َهْيأة  َغري  عىل  أرٍض  من  ِقطعٌة  والُبْقَعُة:  أْبَقُع  وَكْلٌب  أْبَقُع  ُغراٌب 
َجنْبِها ُكلُّ واِحدٍة منها ُبْقعٌة ومجُعها بقاٌع وُبَقٌع والَبقيُع: َمْوِضٌع من األرض 

َي َبقيُع الَغْرَقِد باملدينِة()1). وٍب َشتَّى وبه ُسمِّ فيه أُروُم َشَجٍر من رُضُ

وردت هذه اللفظة يف النهج ثالث مرات بصيغة اجلمع فقط)2) جاء: يف 
ُكْم َمْسؤوُلوَن َحتَّى  ُقوا اهلل يِف ِعَباِدِه وبِلِدِه َفإِنَّ خطبة له يف أوائل خالفته: »اتَّ
وإَِذا  بِِه  َفُخُذوا  ْيَ  اْلَ َرَأْيُتُم  وإَِذا  َتْعُصوُه  اهلل وال  َأطِيُعوا  واْلَبَهائِِم  اْلبَِقاِع  َعِن 

َّ َفَأْعِرُضوا َعنُْه«)3). َرَأْيُتُم الشَّ

توجيه من اإلمام إىل املسؤولني، ولعدالته موارد ينقل عدالته يف قوله 
للرعية؛ مذكرًا إّياهم بمسؤوليات مجة؛ ولكي يكون خطاب اإلمام شموليًا 
رعيته«،  عن  مسؤول  وكلكم  راٍع  »كلكم   :الرسول قول  باب  ومن 
ُْم  إهِنَّ ﴿َوِقُفوُهْم  تعاىل:  قال  والبهائم  البقاع  تتجاوز  مسؤولياهتم  أن  فذكر 
ُكْم َمْسُؤٌل )كذا( َعْن  ُكْم َراٍع، َوُكلُّ َمْسُئوُلوَن﴾)4)، وقال َرُسوُل اهلل: »ُكلُّ
ُجُل َراٍع ِف َأْهلِِه َوْهَو َمْسؤٌل َعْن  َرِعيَّتِِه، اإِلَماُم َراٍع َوَمْسؤٌل َعْن َرِعيَّتِِه، َوالرَّ
اِدُم َراٍع ِف َماِل  َرِعيَّتِِه، َوامْلَْرَأُة َراِعَيٌة ِف َبْيِت َزْوِجَها َوَمْسؤَلٌة َعْن َرِعيَّتَِها، َواْلَ
ُجُل َراٍع ِف َماِل َأبِيِه  َسيِِّدِه َوَمْسؤٌل َعْن َرِعيَّتِِه -َقاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل- َوالرَّ

)1) كتاب العني: )بقع(: 1/ 184.
261، اخلطبة )192)/  البالغة: اخلطبة )167(: 242، اخلطبة )182)/  ينظر: هنج   (2(

.293
)3) هنج البالغة: اخلطبة )167(: 242.

)4) الصافات: 24.
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ُكْم َراٍع َوَمْسؤٌل َعْن َرِعيَّتِِه«)1). َوَمْسؤٌل َعْن َرِعيَّتِِه َوُكلُّ

وقد ذكر البقاع هنا للداللة عىل العموم؛ ألن البقعة هي قطعة األرض 
تسمية  هنا جاءت  املعاجم، ومن  ذكرها أصحاب  التي جنبها كام  هيأة  غري 
البقيع بذا االسم لتخالف املوضع عن الذي إىل جنبه، وإن كان فيه أشجار 
خمتلفة، وبناء عىل ذلك فإّن جميء لفظة البقاع هنا دون غريها؛ للداللة عىل 
مطلق املكان ال التخصيص، ويبدو أّن اإلمام كان مقصده هو املكان املطلق 
من دون متييز من الذي إىل جنبه، وإنام يكون التمييز بنوع البقعة التي يكونون 

با بام حيّدها من حدود لكيال يكون هنالك عبث أو اعتداء.

لذا فهم مسؤولون عن كل شء حتى البقاع والبهائم، ومساءلون عن 
كل ترصف با من سكن أو إعامر أو ختريب وأيضًا عن إيذاء البهائم واجاعتها 
)حتى  احلرفني  ورود  نرى  احلرف  مضامر  ويف  ينبغي)2)  مما  أكثر  حتميلها  أو 
وعن( كون حتى حرف عطف)3) بتقدير معطوف عليه حمذوف أي: فإنكم 
مسؤولون عن كل شء وعن البقاع والبهائم أو حرف ابتداء)4) بتقدير: حتى 
إنكم مسؤولون عن....: فهنا شمولية ملسؤولية البقاع والبهائم ويف كل ما 

تقع عليه اليد أو مامل تقع لضامن عدم حصول الرضر با كام تقّدم.

ومن هنا تتبني داللة السياق يف التقوى بعباد اهلل وبالده للمسؤولية التي 
وضعت عىل اإلنسان يف كل شء.

)1) صحيح البخاري: 2/ 5.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 290، ونفحات الوالية: 6/ 305.

)3) ينظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: ابن هشام األنصاري: 135 - 137.
)4) ينظر: املصدر نفسه: 137 - 139.
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اِب َ 3- الرتُّ
أنثوا  أهنم  إال  واحد  والرتاب  ُب  و)الرتُّْ األرض()1)،  أديم  من  نعم  )ما 
طاقة  عنيَت  فإذا  ترابا،  ِخلقُة  أي  الرتبة  طيبة  أرض  يقال:  بُة،  الرتُّ قالوا: 
ًة إال بالتوهم()2)،  واحدًة من الرتاب قلت: ُتَرابٌة، وتلك ال تدرك بالبرص ِدقَّ
والتَّْوراُب  ُب  والتَّرْيَ والتَّْوَرُب  باُء  َ والرتُّ باُء  ْ والرتَّ اُب  والــرتُّ ُب  ْ )الــرتُّ يقال: 
اِب َأْتِربٌة  يُب األَخرية عن كراع كله واحد ومَجُْع الرتُّ ِ َيُب والرتَّ ْ والتَّرْياُب والرتِّ

وتِْرباٌن()3).

وردت هذه اللفظة يف هنج البالغة يف أحد عرش موضعًا، تكررت بصيغة 
)ُتراب( سبع مرات)4)، وتكررت صيغة )ُتْربة( أربع مرات)5).

وورد الرتاب بعدة أوجه: منها بمعنى )الكفن( قال اإلمام من خطبة 
ِعُظوا فِيَها بِالَِّذيَن َقاُلوا َمْن َأَشدُّ  له يف ذم الدنيا يذكر فيها حال املتكربين: »واتَّ
ِفيِح َأْجنَاٌن  ْم ِمَن الصَّ ًة مُحُِلوا إَِل ُقُبوِرِهْم َفل ُيْدَعْوَن ُرْكَبانًا... وُجِعَل َلُ ِمنَّا ُقوَّ

َفاِت ِجَياٌن َفُهْم ِجَيٌة ال ُيِيُبوَن َداِعيًا«)6). اِب َأْكَفاٌن وِمَن الرُّ َ وِمَن الرتُّ

ال شك أن استعامل الرتاب هنا بمثابة الوعظ والتذكري واالرشاد ملا سبق، 
)1) املعجم الوسيط: 1/ 174.

)2) هتذيب اللغة: )ترب(: 5/ 5.
)3) لسان العرب: )ترب(: 1/ 227.

اخلطبة   ،294  -  291  /(192( اخلطبة   ،166  /(111( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (4(
 /(104( احلكمة   ،416  /(45( الكتاب   ،348  /(226( اخلطبة   ،338  /(221(

.486
)5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 42، اخلطبة )13)/ 55، اخلطبة )77)/ 104، اخلطبة 

)234)/ 354، احلكمة )130)/ 492.  
)6) هنج البالغة: اخلطبة )111)/ 166.
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املثل يف عدم االغرتار واالنجرار  املحال، ويرضب اإلمام  فدوام احلال من 
وراء الدنيا، ويذكر بحال الذين قالوا من أشد منا قوة حيث أخذهم التكرب 
التصيري  عىل  ويدل  )جعل(  الفعل  ليجيء  األحوال  بم  فتغريت  واألنفة، 
والتحويل حلاهلم من حال إىل حال، ويبدو بام يتصور من النص أّنه بعد أن 
كانت منازهلم قصورًا وثيابم حريرًا حتولت منازهلم قبورًا ولباسهم الرتاب 
قد  ترابم  إّن  أما  قيل  وقد  وأمسوا؟  أصبحوا  حال  فأية  الرفات  وجرياهنم 
حتّول لكفن يغطي أجسادهم أو أهنم حتّولوا ترابًا)1) فدّل السياق عىل التحّول 
أحوال من  لذلك، واالستفادة من  الوعظ واالرشاد  إىل حال مع  من حال 

سبق.

ووردت هذه اللفظة بمعنى )التواضع( من خطبة القاصعة)2) يقول يف 
َص فِيِه  َص اهللُ يِف اْلكرِْبِ ألََحٍد ِمْن ِعَباِدِه َلَرخَّ ذكر االنبياء واألولياء »َفَلْو َرخَّ
ُم التََّواُضَع  َه إَِلْيِهُم التََّكاُبَر وَرِضَ َلُ ِة َأْنبَِيائِِه وَأْولَِيائِِه وَلكِنَُّه ُسْبَحاَنُه َكرَّ اصَّ ِلَ
اِب ُوُجوَهُهْم وَخَفُضوا َأْجنَِحَتُهْم  َ ُروا يِف الرتُّ َفَأْلَصُقوا بِاألْرِض ُخُدوَدُهْم وَعفَّ

لِْلُمْؤِمننَِي«)3).

األعىل  للعيل  بــاألرض  الوجوه  تعفري  من  تواضعّا  أكثر  هنالك  ليس 
املعجم  يف  لوجدنا  الفعل  هذا  أخذنا  فلو  دالالت:  عدة  فيه  الوجه  وتعفري 
العفر جاء بمعنى:  أنه يف أحد ترصيفاته وهو  العريب مالصقًا للرتاب حتى 
عن  كناية  أّما  بالرتاب(  )التعفري  أي  املفردة  استعامل  هنا  ويبدو  الرتاب)4)، 

)1) شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 2/ 257. 
)2) مّر ذكرها مع سبب تسميتها يف الفصل الثاين: 69.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 290 - 291.
)4) ينظر: كتاب العني: 2/ 122، معجم مقاييس اللغة: 4/ 62، لسان العرب )عفر(: 4/ 
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التواضع واخلضوع هلل وعدم التكرب والغرور بالدنيا)1)، أو لطول سجودهم 
البرش  عىل األرض هلل وعبادهتم له سبحانه وتعاىل إىل جانب معاملتهم مع 
الرفيع  باخللق  التعامل  يبني  للمؤمنني  اجلناح  ختفيض  ألن  اجلانب  بإالنة 

معهم)2).

ورد بمعنى )الفراش( وقد مّر ذكرها سابقًا ضمن هذا املبحث قال: »َيا 
ُذوا األْرَض  َ اِغبنَِي يِف اآلِخَرِة ُأوَلئَِك َقْوٌم اتَّ ْنَيا الرَّ اِهِديَن يِف الدُّ َنْوُف ُطوَبى لِلزَّ
فهنا  ِدَثــارًا«)3)،  َعاَء  والدُّ ِشَعارًا  واْلُقْرآَن  طِيبًا  وَماَءَها  فَِراشًا  ا  وُتَراَبَ بَِساطًا 

اختذوا األرض كالفراش داللة عىل زهدهم.

4- احَلَجر
عىل  واإلحاطة  املنْع  وهو  مطَّرد،  واحــد  أصل  ــراء  وال واجليم  )احلــاء 

الشء()4) وهو )اجلوهر الصلب املعروف ومجعه أحجار وحجارة()5).

وردت هذه اللفظة يف النهج يف ستة عرش موضعًا، تكررت صيغة املفرد 

.583
)1) شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 3/ 305.

)2) قال ابن ميثم يف شحه: )ولفظ األجنحة مستعار من الطائر ليد اإلنسان وجانبه باعتبار 
البالغة  البطش والنفرة. وخفض اجلناح كناية عن لني اجلانب( شح هنج  ما هو حمّل 

)ابن ميثم( 4/ 271.
)3) هنج البالغة: احلكمة )104)/ 486.

)4) معجم مقاييس اللغة: )حجر(: 2/ 138.
)5) املفردات يف غريب القرآن: 141. 
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مــرات)2)،  ثالث  )أحجار(  اجلمع  وصيغتا  مــرة)1)،  عرشة  احدى  )حجر( 
و)حجارة( مرة واحدة)3).

لورود هذه اللفظة يف هنج البالغة دالالت متعددة، وال سيام داللة اخللق 
لألرض بوصفه أحد مكوناهتا، وكذلك من الدالالت واملعاين األخرى هلذه 
اللفظة هي: داللة املكان: كون احلجر ينترش بمكان دون آخر كالبيت احلرام 
َراَم الَِّذي َجَعَلُه لِلنَّاِس ِقَيامًا  يقول اإلمام يف وصف مكانه: »َفَجَعَلَها َبْيَتُه احْلَ
ْنَيا َمَدرًا«)4). فهنا يصف  ُثمَّ َوَضَعُه بَِأْوَعِر بَِقاِع األْرِض َحَجرًا وَأَقلِّ َنَتائِِق الدُّ
املكان الذي وضع اهلل سبحانه بيته وضعه يف اغلظ بقاع األرض، وأصعبها 
من األحجار فيكون السلوك إليها يف موسم احلج وغريه من الصعوبة التي 
للزراعة كوهنا  الصاحلة  أقل األماكن  بأهنا  إىل مكة، كام ذكر  املسافر  يالقيها 
َترِبُ  أرضًا حجرية ال طينية)5)، ويعلل اإلمام سبب ذلك بقوله: »وَلكِنَّ اهلل َيْ
امْلََكاِرِه  وِب  برُِضُ وَيْبَتلِيِهْم  امْلََجاِهِد  بَِأْنَواِع  وَيَتَعبَُّدُهْم  َدائِِد  الشَّ بَِأْنَواِع  ِعَباَدُه 
ِ ِمْن ُقُلوِبِْم وإِْسَكانًا لِلتََّذلُِّل يِف ُنُفوِسِهْم ولَِيْجَعَل َذلَِك َأْبَوابًا  إِْخَراجًا لِلتََّكربُّ

ُفُتحًا إَِل َفْضلِِه وَأْسَبابًا ُذُلًل لَِعْفِوِه«)6).

266، اخلطبة )185)/  227، اخلطبة )183)/  )1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 
270 - 271، اخلطبة )192)/ 292 - 300، الكتاب )45)/ 416، احلكمة )240)/ 

510، احلكمة )314(، 530. 
292، اخلطبة )226)/  227، اخلطبة )192)/  )2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )160)/ 

.348
)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )26)/ 68.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 292 - 293.
)5) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 13/ 157 - 158.

)6) هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 294.
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ُخور 5- ال�سُّ
ِخرُي:  ْخُر: ِعظاُم احِلجارِة وِصالُبا والّصاِخُر: إناٌء من َخَزف والصَّ )الصَّ
نبات()1) و)اجلمع َصْخٌر وَصَخر وُصُخور وُصخورة وِصَخرة وَصَخرات 

ْخر()2). ومكان َصِخر وُمْصِخر كثري الصَّ

قال  مـــرات)3)،  ثالث  )صخور(  اجلمع  بصيغة  اللفظة  هذه  جــاءت 
اٌر بِطِبِِّه َقْد َأْحَكَم  اإلمام يف ذكر النبي من خطبة املالحم: »َطبِيٌب َدوَّ
بِِزَناِد  َيْقَدُحوا  ومَلْ  ْكَمِة  احْلِ بَِأْضَواِء  َيْسَتِضيُئوا  مَلْ  َمَواِسَمُه...  وَأمْحَى  ُه  َمَراِهَ

ُخوِر اْلَقاِسَيِة«)4). ائَِمِة والصُّ اْلُعُلوِم الثَّاِقَبِة َفُهْم يِف َذلَِك َكاألْنَعاِم السَّ

فهو   الرسول ارسال  يف  اإلهلية  الرمحة  يبني  اخلطبة  من  املقطع  هذا 
شيئًا  عنهم  يغني  وال  ينفع  ال  مما  تتعبد  كانت  مما  وانقاذها  لألرواح  طبيب 
النفوس  بعض  هنالك  ولكن  الرسول؛  محلها  التي  االخالق  عن  فضاًل 
مل تستجب فلم يدخل قلوبا الدواء ومل تعالج باحلكمة واملوعظة عىل الرغم 
من احلجج والرباهني ويف ذلك يشبههم االمام باألنعام السائمة التي ترعى 
ال همَّ هلا سوى علفها والصخور القاسية هنا ذكر االمام نوعني خمتلفني يف 

التشبيه: انعام سائمة)5)، وصخور قاسية: فام وجه الرتابط بينهام؟

البالغة  القرآن والسنة وهنج  التشبيه باحليوان يف  العادة عىل  لقد جرت 

)1) كتاب العني: )صخر(: 4/ 184.
)2) لسان العرب: )صخر(: 4/ 445.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )1(: 39، اخلطبة )108(: 156، اخلطبة )226(: 348.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )108(: 156. 

)5) جاء يف لسان العرب )سوم(: 12/ 314: )وساَمِت الراعيُة واملاشيُة والغنم َتُسوُم َسْومًا 
رعت حيث شاءت فهي ساِئَمٌة(.
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لدالالت خمتلفة فقولنا: حممد كاألسد. داللة عىل شجاعة حممد، وقولنا زيد 
بالرتاب  رأسها  دفن  صفاهتا  من  النعامة  ألن  زيد  جبن  عىل  داللة  كالنعامة 
فاختذ هذا املعنى للجبن واخلوف وكل ذلك حسب السياقات املختلفة التي 

حتدد املعنى.

ويالحظ هنا أن االمام مل يكتف بالتشبيه بذكر االنعام، وإّنام وصف 
األنعام بالسائمة داللة عىل رعيها)1) فهنا تشبيه للقوم أهنم كاألنعام التي ال 
االمتثال  رفضوا  أهنم  اىل  املفهوم  هذا  ويقودنا  البطن،  اشباع  سوى  هلا  همَّ 
للرسول؛ ألهنم اغلقوا عقوهلم عن ادراك احلكمة، وتشبيههم بالصخور 
القاسية أي الصلبة داللة عىل قساوة قلوبم ومنعها لتقبل ما جاء به الرسول 
وقد ورد هذا املعنى يف القرآن الكريم قال تعاىل: ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد 
ُر ِمنُْه اأْلهَْنَار﴾)2). َجاَرِة مَلَا َيَتَفجَّ َجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َوإِنَّ ِمَن احْلِ َذلَِك َفِهَي َكاحْلِ

ني 6- الطِّ
معروف()3)،  وهو  الطِّني،  وهي  واحــدة،  كلمٌة  والنون  والياء  )الطاء 

و)الطِّنُي معروف الَوَحُل واحدته طِينٌة وهو من اجلواهر املوصوف با()4).

وردت هذه اللفظة أربع مرات)5)، يقول من كالم له، حينام ذكر عنده 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 156.
)2) البقرة: 74.

)3) معجم مقاييس اللغة: )طني(: 3/ 437.
)4) لسان العرب: )طني(: 13/ 270.

)5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 42، اخلطبة )163)/ 233، اخلطبة )192)/ 295، 
كالمه )234)/ 354.
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ُْم َكاُنوا فِْلَقًة ِمْن َسَبِخ  َق َبْينَُهْم َمَباِدُئ طِينِِهْم وَذلَِك َأهنَّ َم َفرَّ اختالف الناس: »إِنَّ
َيَتَقاَرُبوَن  َأْرِضِهْم  َفُهْم َعىَل َحَسِب ُقْرِب  ُتْرَبٍة وَسْهلَِها  ا وَحْزِن  َأْرٍض وَعْذِبَ
ِة  مَّ َواِء َناِقُص اْلَعْقِل وَمادُّ اْلَقاَمِة َقِصُي اْلِ وَعىَل َقْدِر اْختِلفَِها َيَتَفاَوُتوَن َفَتامُّ الرُّ
يَبِة ُمنَْكُر  ِ رْبِ وَمْعُروُف الرضَّ وَزاكِي اْلَعَمِل َقبِيُح امْلَنَْظِر وَقِريُب اْلَقْعِر َبِعيُد السَّ

نَاِن«)1). َساِن َحِديُد اْلَ ُق اللُّبِّ وَطلِيُق اللِّ لِيَبِة وَتائُِه اْلَقْلِب ُمَتَفرِّ اْلَ

إىل  يرجع  والسبب  اإلنسان؛  خلقة  قبل  األرض  خللقة  ذكرًا  هنا  نجد 
بيان  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد  األرض،  طينة  اختالف  مع  اخللقة  أصل 
قال  األرض،  من  اخللق  وأصل  اآليات،  من  عدد  يف  االنسان  خلق  جممل 
َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها َفاْسَتْغِفُروُه ُثمَّ ُتوُبوا إَِلْيِه  تعاىل: ﴿ُهَو 
يٌب﴾)2)، فأصل اإلنشاء من األرض لذا تعد ال األوىل من  إِنَّ َربِّ َقِريٌب ُمِ
بني املواد؛ ثم يفّصل )سبحانه وتعاىل( يف ذلك ويذكر املواد التي ُخلق منها 
اإلنسان باختالف تسمياهتا يف القرآن من: ترا ب أو طني أو محأ أو صلصال.

يقول الفخر الرازي )ت606هـ( يف خلق آدم: )واألقرب أنه تعاىل 
خلقه أوالً من تراب ثم من طني ثم من محأ مسنون ثم من صلصال كالفخار، 
وال شك أنه تعاىل قادر عىل خلقه من أي جنس من األجسام كان، بل هو 
ما  الكيفية  اإلنسان بذه  العلة يف خلق  ابتداء...()3) ويذكر  قادر عىل خلقه 
قاله احلكامء: )إنام خلق آدم من تراب لوجوه: األول: ليكون متواضعًا 
الثاين: ليكون ستارًا الثالث: ليكون أشد التصاقًا باألرض، وذلك ألنه إنام 

)1) هنج البالغة: كالمه )234)/ 354 - 355.
)2) هود: 61.

)3) تفسري مفاتيح الغيب: الرازي: 9/ 302.
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خلق خلالفة أهل األرض...()1) كام أشار احلديث النبوي الرشيف إىل التعدد 
يف اختالف أجناس الناس قال الرسول: »إِنَّ اهلل َعزَّ َوَجلَّ َخَلَق آَدَم ِمْن 
ِمنُْهْم  َجَعَل  اأْلَْرِض  َقْدِر  َعىَل  آَدَم  َبنُو  َفَجاَء  اأْلَْرِض  َجِيِع  ِمْن  َقَبَضَها  َقْبَضٍة 
بِيَث  ْزَن)2) َوَبنْيَ َذلَِك َواْلَ ْهَل َواحْلَ َر َواأْلَْبَيَض َواأْلَْسَوَد َوَبنْيَ َذلَِك َوالسَّ اأْلمَْحَ
فالناظر هلذا احلديث وكالم اإلمام يرى امجااًل  َذلَِك«)3)،  َوَبنْيَ  َوالطَّيَِّب 
خمتلفني  جعلهم  األرض  قدر  عىل  آدم  بني  فمجيء  القولني،  بني  وتفصياًل 
باأللوان: من أمحر، وأبيض، ويف الطباع واألخالق بحسب البيئة التي خلقوا 

منها... الخ، وهذا باب من اإلمجال.

فنهل اإلمام من هذا احلديث ما يبني، ويفصل خلقة الناس، ويبني 
الرتاب  جميء  أّنه  ويبدو  األرض،  طينة  الختالف  الناس  اختالف  أسباب 
 واحلمأ والصلصال بوصفها مصادر خلق اإلنسان يف القرآن؛ لكن اإلمام
استعمل لفظة )طينة( ولعل ذلك يعود إىل ثبات لون الرتاب وجفافه وأصل 
التغيري يف أساس الطينة التي خلقوا منها؛ لذا فإّن هذا املفهوم للخلق انتج 
إضافة  أّما  أخرى  تارة  وخمتلفني  تارة  بينهم  متقاربني  اخللق  أنواع  من  عددًا 
املبادئ هنا  التأويل: )إضافة  لفظة )مبادئ( إىل الطني، فعند ذلك قال أهل 
إىل  بطينهم  واإلشــارة  لطينهم،  املبادئ  أي  الالم:  بمعنى  إضافة  الطني  إىل 

)1) م. ن: 4/ 234.
ولني  رفــق  فيه  الــذي  أي  فسكون  بفتح  )»والسهل«  املــنــاوي:  الــرؤوف  عبد  ذكــر   (2(
»واحلزن«بفتح وسكون أي الذي فيه عنف وغلظة فالسهل من األرض السهلة واللفظ 
الغليظ اجلايف من ضدها »واخلبيث والطيب وبني ذلك« أي فاخلبيث من األرض السبخة 

والطيب من العذبة( فيض القدير شح اجلامع الصغري: 2/ 231.
)3) مسند أمحد: أمحد بن حنبل: 40/ 130.
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من  قبلها  وما  كالنطفة  اخللقة  أطوار  يف  املنتقلة  املمتزجات  وهي  أصوهلم، 
القابل  اإلنساين  واملزاج  والعظم،  واملضغة  العلقة  من  بعدها  وما  مواّدها 

للنفس املدّبرة()1).

وحزن  وعذبا  أرض  سبخ  من  فلقة  من:  هذه  الطني  مبادئ  وتكونت 
الرتبة وسهلها، فإن تقاربت تقارب اخللق وإال العكس بالعكس، ويثري ابن 
أيب احلديد تساؤالً حول االختالف احلاصل يف سبخية األرض أو عذبا مل 
يكون االختالف حاصاًل؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى كيف يؤثر طني 
تصورًا  ذلك  يف  ويعطي  اآلن  اىل  القديم  من  املتوالدة  األقوام  عىل  األرض 
النفوس  اختالف  به  يريد  أن  وهو   - باطنا  تأويال   لكالمه )أن  مفاده: 
كانت  ملا  أهنا  وذلك   - طينهم  مبادئ  بقوله  عنها  وكنى   - لألبدان  املدبرة 
صارت   - العنارص  تفرق  من  له  العاصمة   - االنحالل  من  للبدن  املاسكة 
كاملبدأ وكالعلة له من حيث إهنا - كانت علة يف بقاء امتزاجه - واختالط 
عنارصه بعضها ببعض - ولذلك إذا فارقت عند املوت افرتقت العنارص - 
وانحلت األجزاء فرجع اللطيف منها إىل اهلواء - والكثيف إىل األرض -. 
وقوله كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبا - وحزن تربة وسهلها - تفسريه أن 
البارئ جل جالله ملا خلق النفوس - خلقها خمتلفة يف ماهيتها - فمنها الزكية 
ومنها اخلبيثة - ومنها العفيفة ومنها الفاجرة - ومنها القوية ومنها الضعيفة 
أخالق  من  ذلك  غري  إىل   - الذليلة  الفاشلة  ومنها  املقدمة  اجلريئة  ومنها   -
تتمثل  طينهم  مبادئ  أن  ذلك  من  ليفهم   (2()- املتضادة  املختلفة  النفوس 

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 4/ 115. 
)2) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 13/ 19.
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برجوع األجسام إىل الرتبة، وحتللها أي إىل املبادئ األوىل، فإّنه من املمكن 
أن تنشأ نفوس متقاربة أو متباعدة، ويقودنا هذا التامزج ملبادئ الطينة إىل بيان 
قول اإلمام خلق خمتلف مع األخالق منه)1): اللذان ال يوافق ظاهرمها 
باطنهام ومها: الغبي الذي يكون عقله ناقصًا مع قبول الصورة احلسنة ومنه 
فهو  الذاكية  األعامل  صاحب  ومنه  اهلمة،  نقص  مع  الطويل  وهو  اجلبان 
يستعد لتقبيح الظاهر مع حسن الباطن باعتدال املزاج، ومنه القصري الذكي 
ومنه املتكلف إذ يأيت بتكلف عىل خالف مااراد فهو بخيل ويتكلف الكرم 

والسخاء وهكذا نرى يف البقية.

فداللة السياق هنا تبني أسباب اختالف البرش يف اخللق أو اخلُلق بحسب 
الطينة التي نشأ اإلنسان منها، فأصبح الطني ال األوىل للخلق.

ومن األلفاظ األخرى الواردة: الثرى )أربع مرات()2)، واجلنادل )مرة 
واحدة()3)، والصياخيد )مرة واحدة()4).

ينظر جدول إحصائي رقم )9( للوحدات الداللية للرتاب والصخور 
وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة: 301.

* * *

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 4/ 117. 
 ،414 الكتاب )41)/   ،349 346، اخلطبة )226)/  البالغة: كالمه )224)/  )2) هنج 

احلكمة )131)/ 492.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )226)/ 349.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 132.
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 املبحـث الثاين
ال�سهل والوادي والطريق وما يت�سل بها

ِبيل 1- ال�سَّ
)السني والباء والالم أصٌل واحد يدلُّ عىل إرسال شٍء من ُعلو إىل ُسفل، 
حابُة ماَءها  ، وأسبَلِت السَّ رْتَ وعىل امتداد شء. فاألّول من ِقيِلَك: أسبلُت السِّ
َبل: املطر اجلَْود. وِسبال اإلنسان من هذا، ألّنه شعر منسدل.  وبامِئها. والسَّ
ي  الطَّريق، سمِّ الّسبيل، وهو  لو أسْبال... واملمتدُّ طوالً:  الدَّ وقوهلم ألعايل 
ُعرف  لذا  وذاهبة()1)  جائيًة  ُبل  السُّ يف  املختِلَفُة  ابلة:  والسَّ المتداده.  بذلك 
ر ويؤنث وَسبِيُل اهلل طريق اهلُدى  السبيل بأّنه: )الطريُق وما َوَضَح منه ُيَذكَّ
الطريُق  عليه  ُقطِع  الذي  وتْأويله  الطريق  ابُن  بيل  السَّ ابُن  إِليه...  دعا  الذي 
عىل  املختلفون  بيل  السَّ َأبناء  والسابَِلة  َمْسلوكة  سابلٌة  وَسبيٌل  ُسُبٌل  واجلمع 

الطُُّرقات يف حوائجهم واجلمع السوابل()2).

منها:  موضعًا؛  وسبعني  ثالثة  يف  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
اجلمع  بصيغة  مرة  عرشة  واحدى  مرة  وستني  اثنتني  )سبيل(  املفرد  بصيغة 

)1) معجم مقاييس اللغة: )سبل(: 3/ 130.
)2) لسان العرب: )سبل(: 11/ 319.
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)سبل(، ويف ورود هذه اللفظة معاٍن حددها السياق وكاآليت: 

أ- السبيل بمعنى الطريق: يقول الكفوي يف التمييز بني الطريق والسبيل: 
بيل: هو أغلب وقوعًا يف اخلري، وال يكاد اسم الطَّريق يراد إالّ مقرونًا  )السَّ
بوصف، أو إضافة ختّلصه لذلك()1)، ويالحظ يف األغلب مالزمة الفعلني 
)سلك - هنج( للسبيل وهنالك فرق واضح وجيل بني داللة السلوك والنهج 
فمفهوم سلك كام يبينه ابن فارس )395هـ( بقوله: )السني والالم والكاف 
َأسُلُكه. وَسلكت  الطَّريَق  أصٌل يدلُّ عىل نفوذ شٍء يف شء. يقال سلكت 

الشء يف الشء: أنفْذته()2) هو الدخول والنفوذ إىل الطريق.

العبدي، وخان يف بعض ما واّله من اعامله  املنذر  من كتاب له إىل 
َهْدَيُه  َتتَّبُِع  َأنََّك  وَظنَنُْت  ِمنَْك  ِن  َغرَّ َأبِيَك  َصلَح  َفإِنَّ  َبْعُد  ا  »َأمَّ  : يقول 

وَتْسُلُك َسبِيَلُه«)3).

نجد هنا أسلوب توبيخ لعامله املنذر، وقد بنّي اإلمام هذا األسلوب من 
خالل تذكريه بأبيه الذي متيز بالصالح؛ عىل عكس ابنه فقد ترك سلوك سبيل 
سالكّا  ذلك؛  بحسب  ويسري  هديه  يتبع  كأبيه  أنه   اإلمام ظّن  وقد  أبيه، 
)الطريق  عىل:  النهج  داللة  بينام  لذلك؛  منفذًا  واّله  فيام  ذلك  متبعًا  طريقته 
هَنْجًا  استباَن وصار  الطريُق، أي  وَأهْنََج  امَلنَْهُج واملِنْهاُج.  الواضح. وكذلك 

اق العبدّي:  واضحًا َبيِّنًا. قال يزيد بن احلذَّ

ُتْعديولقد أضاَء لك الطريُق وَأهْنََجْت واهلـُـدى  امَلسالِِك  ُسُبُل 

)1) الكليات: أبو البقاء أيوب الكفوي: 513.
)2) معجم مقاييس اللغة: )سلك(: 3/ 97.

)3) هنج البالغة: الكتاب )71)/ 461 - 462.
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ي. وهَنَْجُت الطريق، إذا َأَبنَْتُه وأْوضحته()1) أي: السري او  أي ُتعني وتقوِّ
اتباع طريق واضح.

ُموُد  ْمُد هللِ الَِّذي ال َيِفُرُه امْلَنُْع واْلُ جاء من خطبة األشباح قوله: »احْلَ
َما  َمْذُموٌم  َمانٍِع  ِسَواُه وُكلُّ  ُمنَْتِقٌص  ُمْعٍط  إِْذ ُكلُّ  وُد  ُيْكِديِه اإلْعَطاُء واْلُ وال 
َضِمَن  لئُِق  اْلَ ِعَياُلُه  واْلِقَسِم  امْلَِزيِد  وَعَوائِِد  النَِّعِم  بَِفَوائِِد  امْلَنَّاُن  وُهَو  َخلُه 

اِغبنَِي إَِلْيِه والطَّالِبنَِي َما َلَدْيِه«)2). ْم وهَنََج َسبِيَل الرَّ َر َأْقَواَتُ َأْرَزاَقُهْم وَقدَّ

فهنا احلمد والثناء هلل )سبحانه وتعاىل( كام ينبغي، ونجد الرمحة اإلهلية 
عىل اخللق إذ شملت عدة أمور منها: اعتبار اخلالئق هم عيال اهلل فهنا من 
باب االستعارة)3)، ومن ثم تقسيم الرزق عليهم، واشارته إليهم باتباع هنج 
السبيل: أي الطريق الواضح للدين احلق والرشيعة السمحاء أو تبيني ذلك 

هلم ليكونوا من الراغبني إليه.

فإن  التقييد  الطريق هو  املفهوم من  ملا كان  احلرية:  بمعنى  السبيل  ب- 
مفهوم السبيل هو االطالق وإن مفهوم االطالق من مفاهيمه هو احلرية لذا 
بمعنى منح  السبيل هنا  فقد جاء  لذا  السبيل  لوازم  عدت احلرية الزمة من 
بالبرصة:  احلكم  بن  ملروان  قاله   له الرساح؛ من كالم  اطالق  أو  احلرية 
  َسنْيَ َسَن واحْلُ َمِل َفاْسَتْشَفَع احْلَ َكِم َأِسيًا َيْوَم اْلَ »َقاُلوا ُأِخَذ َمْرَواُن ْبُن احْلَ

َمُه فِيِه َفَخىلَّ َسبِيَلُه«)4). إَِل َأِمِي امْلُْؤِمننَِي َفَكلَّ

)1) الصحاح: )هنج(: 2/ 234.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 124.

)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 325.
)4) هنج البالغة: كالمه: )73)/ 102.
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ج- السبيل بمعنى الطاعة: ومن أَجّل العبارات املتكررة يف القرآن ويف 
النبوية وهنج البالغة وغريها هي عبارة: )يف سبيل اهلل( أي يف طاعة  السنة 
لعنه  ملجم  ابن  رضبه  ملا   واحلسني للحسن   له وصية  ومن  اهلل)1)؛ 
لُّوُه َما  ُكْم ال ُتَ َا َعُموُد ِدينُِكْم واهلل اهلل يِف َبْيِت َربِّ لِة َفإهِنَّ اهلل: »واهلل اهلل يِف الصَّ
َهاِد بَِأْمَوالُِكْم وَأْنُفِسُكْم وَأْلِسنَتُِكْم  ُه إِْن ُتِرَك مَلْ ُتنَاَظُروا واهلل اهلل يِف اْلِ َبِقيُتْم َفإِنَّ

يِف َسبِيِل اهلل«)2) فداللة السياق هنا عىل اجلهاد والتضحية وااليثار بالنفس.

عن  االنحراف  منها  للسبيل:  السياق  ضمن  اخرى  دالالت  وهنالك 
لئِِق إَِل اهلل َرُجلِن َرُجٌل َوَكَلُه اهللُ  الرصاط املستقيم كقوله: »إنَّ َأْبَغَض اْلَ

بِيِل...«)3). إَِل َنْفِسِه َفُهَو َجائٌِر َعْن َقْصِد السَّ

ْهل 2- ال�سَّ
ْهلة: تراب  )كل شٍء إىل اللِّني وذهاب اخلشونة وقد َسُهل ُسُهولًة والسَّ
كالرمِل جييُء به املاء. وأرض َسِهلٌة فإذا قلت: َسْهَلة فهي نقيض حزنة وَأْسَهَل 
ْهل... وُسَهيل: اسم كوكب ُيرى بالعراق وال  القوم نزلوا عن اجلبل اىل السَّ

يرى بُخراساَن()4) )واجلمع ُسهول()5).

بصيغة  منها  سبعة  مواضع؛  عرشة  يف  النهج  يف  اللفظة  هذه  وردت 

)1) ينظر: قاموس القرآن أو اصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم: الدامغاين: 228 
.230 -

)2) هنج البالغة: الوصية )47)/ 422.
)3) هنج البالغة: كالمه: )17)/ 59.

)4) كتاب العني: )سهل(: 4/ 7.
)5) لسان العرب: )سهل(: 11/ 349.
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املفرد)1) وثالثة بصيغة اجلمع)2)، وقد وردت بمعان خمتلفة حددها السياق 
داخل النص وكاآليت: 

أ- بمعنى السهولة واللني: من خطبة له يصف فيها املتقني: »َيْمُزُج 
ْلَم بِاْلِعْلِم واْلَقْوَل بِاْلَعَمِل. َتَراُه َقِريبًا َأَمُلُه، َقلِيًل َزهللَُُ، َخاِشعًا َقْلُبُه، َقانَِعًة  احْلِ
َنْفُسُه َمنُْزورًا َأْكُلُه، َسْهًل َأْمُرُه، َحِريزًا ِدينُُه...«)3) فيالحظ أن لفظة )سْهاًل( 
وردت يف النص للداللة عىل السهولة والليونة فيام وبام حييط با من ألفاظ 

لتدل باألخري عىل صفات املتقني.

ب- بمعنى السهل من األرض: وهنالك أقوال تبني خلق اهلل لألرض 
السامء  خلق  ابتداء  فيها  يذكر   له خطبة  من  قال  السهل  مكوناهتا  ومن 
واألرض وخلق آدم وفيها ذكر احلج وغريها، قال يف صفة خلق آدم: )ُثمَّ 
مَجََع ُسْبَحاَنُه ِمْن َحْزِن األْرِض وَسْهِلَها وَعْذِبَا وَسَبِخَها ُتْرَبًة َسنََّها بِامْلَاِء َحتَّى 
َأْحنَاٍء وُوُصوٍل  َذاَت  ِمنَْها ُصوَرًة  َفَجَبَل  َلَزَبْت  ِة َحتَّى  بِاْلَبلَّ َخَلَصْت والَطَها 
وَأْعَضاٍء...()4) فهنا تبيني للمكونات التي ُخلق منها آدم أي أّن هنا بيان 

لألصول واملبادئ خللقه.

)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 42، اخلطبة )192)/ 292، اخلطبة )193)/ 303، 
اخلطبة )234)/ 354، الكتاب )9)/ 368، الكتاب )53)/ 437، احلكمة )333)/ 

.533
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 131.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )193)/ 305.
)4) م. ن: اخلطبة )1)/ 42.
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ِريق 3- الطَّ
والثاين  َمَساًء،  اإلتيان  أحدها  أصــول:  أربعة  والقاف  والــراء  )الطاء 
عىل  شء  َخْصف  والرابع  الشء،  اسرتخاء  من  جنٌس  والثالث  ب،  ْ الــرضَّ
والطَّريق  اأَلعظم  الطَّريق  تقول  وتؤنث  ر  تذكَّ السبيل  و)والطَِّريُق  شء()1) 
رية وطريقة  الُعْظَمى وكذلك السبيل واجلمع َأْطِرقة وُطُرق... والطَُّريقة السِّ
الرجل َمْذهبه يقال ما زال فالن عىل َطِريقة واحدة َأي عىل حالة واحدة()2).

اللفظة يف واحد وسبعني موضعًا، وتكررت لفظة الطريق  وردت هذه 
اثنتني ومخسني مرة، وطرق أربع عرشة مرة، وطريقة مخس مرات.

وملا  للفظة  املعنى  مضامر  عن  الكشف  هو  السياق  من  املغزى  كان  وملا 
ثالثة  قد نحى  معناها  تغيري  فإن  السياق  داخل  املعنى  متغرية  الكلمة  كانت 

مناٍح: 

األول: أن يتعدد معناها بنفسها بحسب الداللة والزمن.

الثاين: أن تكتسب معنى آخر مع البقاء عىل معناها املركزي وذلك من 
خالل ما يضاف اليها من كلامت.

بحسب  ُأخر  وأغــراض  ملعان  احلقيقي  معناها  عن  خترج  أهنا  الثالث: 
مقتىض احلال إىل املجاز.

ولو ألقينا نظرة عىل لفظة الطريق نجد أهّنا أكثر ما وردت باملنحى الثاين 
وهو االكتساب بام خيرب عنها أو يضيف هلا أو الوصف.

)1) معجم مقاييس اللغة: )طرق(: 3/ 449.
)2) لسان العرب: )طرق(: 10/ 215.
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الرسول  فضل  يبني  ثم  تعاىل  اهلل  يصف  وفيها   له خطبة  من  قال 
الكريم وأهل بيته ثم يعظ الناس: »اْعَمُلوا َرمِحَُكُم اهللُ َعىَل َأْعلٍم َبيِّنٍَة َفالطَِّريُق 
ُحُف  لِم وَأْنُتْم يِف َداِر ُمْسَتْعَتٍب َعىَل َمَهٍل وَفَراٍغ والصُّ هَنٌْج. َيْدُعو إِل داِر السَّ
َمنُْشوَرٌة واألْقلُم َجاِرَيٌة واألْبَداُن َصِحيَحٌة واألْلُسُن ُمْطَلَقٌة والتَّْوَبُة َمْسُموَعٌة 

واألْعَمُل َمْقُبوَلٌة«)1).

بكلمتني  اإلنسان  يعيشها  التي  واحلياة  الكون  مسرية  اإلمــام  اخترص 
مناهج  وفق  عىل  بالعمل  الرعية  هنا  اإلمام  أوىص  لقد  هَنْــٌج(،  )َفالطَِّريُق 
اتباع هذا الطريق  ظاهرة واضحة ال ملتوية فاألعالم والشواهد الدالة عىل 
واضحة والعمل بذه املناهج حتتاج إىل ممر وطريق للوصول إىل دار السالم 
أي: اجلنة)2) لذا فهذا املمر أو الطَّريق متثل بالسري وفق الرشيعة الصادقة التي 
هي النهج وهنا بيان واضح للحق من الباطل ممن تشوبه الشوائب ثم يفصل 
األمور التي عليها عىل وجه التحذير والتذكري لكي يسريوا عىل وفق منهج 

الرشيعة.

ا النَّاُس َسُلوِن َقْبَل َأْن  َ ومن كالم له يف اإليامن ووجوب اهلجرة: »َأيُّ
بِِرْجلَِها  َتْشَغَر  َأْن  َقْبَل  بُِطُرِق األْرِض  ِمنِّي  َأْعَلُم  َمِء  السَّ بُِطُرِق  َفأَلََنا  َتْفِقُدوِن 

فِْتنٌَة َتَطُأ يِف ِخَطاِمَها وَتْذَهُب بَِأْحلِم َقْوِمَها«)3).

يستشعر القارئ هلذه األسطر أن عليًا قد متيز من غريه بإتيان العلم كيف 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )94)/ 139 - 140.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 7/ 65، شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 

.398
)3) هنج البالغة: كالمه )189)/ 280.
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ال؟ ورسول األمة يقول: »أنا مدينة العلم وعّل بابا، فمن أرداد املدينة 
فليأت الباب«)1).

لقد وّجه اإلمام خطابه للناس يف سؤاله بلفظة )َسُلويِن( ينقل ابن عبد 
حدثنا  قال:  بشار  بن  إبراهيم  وأخربنا  زهري:  بن  أمحد  )قال  كتابه:  يف  الرب 
سفيان بن عيينة حدثنا حييى بن سعيد عن سعيد بن املسيب قال: ما كان أحد 

من الناس يقول: سلوين غري عيل بن أيب طالب ريض اهلل تعاىل عنه()2).

والسؤال هنا مرشوط قبل وفاة اإلمام وكأنه أراد استعجاهلم باستثامر 
وجوده لالستفادة من علمه؛ لذا كان التعبري عن علمه بالطرق وهو منقسم 

عىل شطرين وكام يأيت: 

أ- طرق السامء: وهنا جاءت لفظة الطرق للداللة عىل: معرفة ما جيري 
من األمور املستقبلية وقد دّلت أحاديث متواترة منقولة عنه أو معرفة األحكام 
الرشعية وهي من األمور االهلية لذا قال بأنه ما من فتنة مستقبلية خيربهم با 
قبل أن حتصل أو معرفته بوجوه اهلداية ملعرفة منازل من مات وما هي مرتبته 
فضاًل عن مقامات األنبياء)3) وأّيًا يكون هذا االختالف يف آراء الرشاح فإن 
املستفاد من ذلك هو االحاطة بالعلم لإلمام يستطيع املخاطب أن يدرك 

أن ما من سؤال إال وجييبه اإلمام عنه.

ذلك  ولعل  األرض  طرق  عىل  السامء  طرق  قّدم  األرض:  طرق  ب- 

)1) املستدرك عىل الصحيحني: النيسابوري: 3/ 147.
)2) االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب: 1/ 340.

البالغة )ابن ميثم(  106، شح هنج  البالغة )ابن أيب احلديد( 13/  )3) ينظر: شح هنج 
.200 /4
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يرجع إىل تعلق فكر اإلنسان ملعرفة ما جيول بالسامء أكثر من معرفته باألرض 
كونه يعيش عليها وكذلك ألمهية السامء عن األرض لذا نستطيع أن نقول 
األمور  يبدو هي  ما  بطرق األرض عىل  للمعرفة ويقصد  التشويق  استعامل 

واملتعلقات الدنيوية.

العلوم  تعلم  برضورة  ختتص  للسياق  أخرى  داللة  هنالك  أّن  ويبدو 
االخرى.

4- الِفَجاج
ب  : الطريق الواسع بني اجلبلني، واجلمع فِجاج()1)، و)الَفجُّ امَلرْضِ )الَفجُّ
ْعب الواسع بني اجلَبلني... ما انخفض من الطُرق ومجعه  البعيد وقيل هو الشِّ

ٌة األَخرية نادرة()2). فِجاج وَأفِجَّ

وردت هذه اللفظة يف ثامنية مواضع، منها بصيغة املفرد مرة واحدة)3)، 
وسبع مرات بصيغة اجلمع)4)، قال من خطبة له وتشتمل عىل قدم اخلالق 
الِِق  ْمُد هللِ امْلَْعُروِف ِمْن َغْيِ ُرْؤَيٍة واْلَ وعظم خملوقاته، وخيتمها بالوعظ: »احْلَ
َأْبَراٍج وال ُحُجٌب َذاُت  َدائًِم إِْذ ال َسَمٌء َذاُت  َقائًِم  َيَزْل  مَلْ  الَِّذي  ٍة  َرِويَّ ِمْن َغْيِ 
إِْرَتاٍج وال َلْيٌل َداٍج وال َبْحٌر َساٍج وال َجَبٌل ُذو فَِجاٍج وال َفجٌّ ُذو اْعِوَجاٍج وال 

)1) الصحاح: )فجج(: 2/ 34.
)2) لسان العرب: )فجج(: 2/ 338.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )90)/ 122.
اخلطبة   ،131  -  128  /(191( اخلطبة   ،122  /(90( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (4(
 /(198( اخلطبة   ،292  /(192( اخلطبة   ،260  /(182( اخلطبة   ،235  /(165(

.313
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َأْرٌض َذاُت ِمَهاٍد«)1).

يبتدُئ اإلمام خطبته باحلمد هلل عىل جزيل معروفه بام خلق محدًا يستحقه 
فهو القائم الذي مل يزل واملوجود دومًا بام جتىّل من مجيل صنيع قدرته، ومن 
بني ما خلقه اجلبال التي تثبت األرض فهي كاألوتاد وصفة هذه اجلبال أن 
فيها فجاجًا أي جمموعة من الطرق يف اجليل)2) ففي العادة أن حيتوي اجلبل 
عىل فج أو طريق ال طرق متعددة وهنا نفي، كام نفي وجود طريق معوج يف 

اجلبل.

5- الَواِدي
ْيل أو َمنَْفذًا واجلميع  )كل َمْفَرٍج بني جبال وآكام وتالل يكون مسلكًا للسَّ
»كذا« األودية عىل تقدير فاعل وأفعله()3)، و)َأْوداء عىل َأْفعاٍل مثل صاحٍب 

وَأْصحاٍب()4).

مرتني)5)، ويف  املفرد  تكررت يف  مواضع،  اللفظة يف سبعة  وردت هذه 
اجلمع مخس مرات)6).

من خطبة له ينّبه عىل إحاطة علم اهلل باجلزئيات، ثم حيث عىل التقوى، 

)1) هنج البالغة: اخلطبة )90)/ 122 - 123.
)2) ينظر: بج الصباغة يف شح هنج البالغة: 1/ 190.

)3) كتاب العني: )ودي(: 8/ 98.
)4) لسان العرب: )وادي(: 15/ 383.

)5) ينظر: هنج البالغة: الكتاب )31)/ 400، احلكمة )289)/ 526.
 /(186( اخلطبة   ،240  /(166( اخلطبة   ،134  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (6(

275، اخلطبة )192)/ 293، اخلطبة )198)/ 315.
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ويبني فضل اإلسالم والقرآن: »ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيِه اْلكَِتاَب ُنورًا ال ُتْطَفُأ َمَصابِيُحُه 
َذُل َأْعَواُنُه َفُهَو َمْعِدُن اإليَمِن وُبْحُبوَحُتُه  ُدُه... وَحّقًا ال ُتْ ُبو َتَوقُّ اجًا ال َيْ وِسَ
وَينَابِيُع اْلِعْلِم وُبُحوُرُه وِرَياُض اْلَعْدِل وُغْدَراُنُه وَأَثايِفُّ اإلْسلِم وُبنَْياُنُه وَأْوِدَيُة 

قِّ وِغيَطاُنُه وَبْحٌر ال َينِْزُفُه امْلُْسَتنِْزُفوَن«)1). احْلَ

يف هذه اخلطبة يذكر اإلمام الكتاب الذي نزل عىل رسول اهلل وقد وصفه 
بأوصاف كثرية فكام أن الرسول خاتم األنبياء فالقرآن الكريم خاتم الكتب 
الساموية، وذكر بأنه النور الذي ال تنطفىء مصابيحه مما احتواه وما ضمه وما 
جاء به من العلم واملعرفة وغريها يسري عليها الناس، كام أنه رساج ال ينقطع 

نوره هلداية الناس)2).

ومن ضمن الوصف له وصفه بأودية احلق ألنه يف العادة الوادي حيتوي 
الوادي هنا  املاء، ويبدو أن ذكر  املياه فكأنام أصبح مصدرًا من مصادر  عىل 
املنبع  فأصبح  فيه  احلق  داللة  فضاًل عن  الكتاب  الذي حيمله  الدفني  للعلم 

الذي يكون للحق كام الوادي الذي جتري املياه فيه فيكون مصدرًا هلا.

ينظر جدول  )مرة واحدة()3).  املسلك  الواردة:  األلفاظ األخرى  ومن 
وما  والطريق  والــوادي  للسهل  الداللية  للوحدات   )10( رقم  إحصائي 

يتصل با يف هنج البالغة - صفحة 302.

* * *

)1) هنج البالغة: اخلطبة )198)/ 315.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 358. 

)3) هنج البالغة: اخلطبة )191)/ 284.
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 املبحـث الثالث
اجلبال وال�سحراء وما يت�سل بها

1- اجَلَبل
)اْسٌم لكلِّ َوتٍِد من أوتاد األرض إذا َعُظَم وطاَل من األَعالِم واألَطواِر 

ناخيِب واألَْنضاِد فإذا َصُغَر فهو من اآلكام والِقرياِن()1). والشَّ

بَّلوا  َأْجُبل وَأْجبال وِجبال وَأْجَبل القوُم صاروا إىِل اجلََبل وجَتَ )واجلمع 
َدَخلوا يف اجلََبل()2).

وردت هذه اللفظة يف النهج يف ستة وعرشين موضعًا، منها بصيغة املفرد 
ثامين مرات وبصيغة اجلمع ثامين عرشة مرة ُوظَِّف أغلبها للداللة عىل اثبات 

قدرة اهلل سبحانه يف اخللق.

من  مرجعه  بعد  بالكوفة  األنصاري  ُحنيف  بن  سهل  تويف  عندما  قال 
صفني وكان أحب الناس إليه: »َلْو َأَحبَّنِي َجَبٌل َلَتَهاَفَت«)3).

يقول الريض: )معنى ذلك أن املحنة تغلظ عليه فترسع املصائب إليه وال 

)1) كتاب العني: )جبل(: 6/ 136.
)2) لسان العرب: )جبل(: 11/ 96.

)3) هنج البالغة: احلكمة )11)/ 488.
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 :ُيفعل ذلك إال باألتقياء األبرار واملصطفني األخيار وهذا مثل قوله

»َمْن َأَحبَّنَا َأْهَل اْلَبْيِت َفْلَيْسَتِعدَّ لِْلَفْقِر ِجْلَبابًا«. وقد يؤول ذلك عىل معنى 
آخر ليس هذا موضع ذكره()1).

بينهم:  ومن  له  املخَلصني   اإلمام أصحاب  اسامء  النهج  طّرز  لقد 
أحدهم)2) فصعق ومات  املتقني وكان  له  أن يصف  اإلمام  مهام حينام سأل 
بعد سامعه كالم اإلمام فقال اإلمام: »َأَما واهلل َلَقْد ُكنُْت َأَخاُفَها َعَلْيِه ُثمَّ َقاَل 

أَهَكَذا َتْصنَُع امْلََواِعُظ اْلَبالَِغُة بَِأْهلَِها«)3).

وكذلك سهل األنصاري الذي أحبه اإلمام، فقال اإلمام يف حمنة 
فقده سهل أّنه لو أحبني جبل وأراد التقرب لسقطت اجزاؤه قطعة قطعة)4)، 
دونه  يقاتلون  أصحابه  كام  اجلبل  هتافت  يف  لإلمام  اإلخالص  ذلك  ومعنى 
دون  اجلبل  فاختار  به  العمل  ويأمر  عليه  ويسري  احلق  طياته  بني  حيمل  ألنه 
غريه لصالبته يف االستعداد للبالء نتيجة اتباع احلق والثبات يف احلق مع علو 
الشأن والدليل عىل ما نقله الريض من أّن املحَب آلل البيت عليه أن يلبس 

.الفقر جلبابًا له ولعل املراد كشف مدى البالء الذي تعّرض له اإلمام

من  يقول:  أحدهم  هَنِْر  يف  اجلبل   اإلمام يوّظف  خمتلف  سياق  ويف 
كتاب له إىل أيب موسى األشعري وهو عامله عىل الكوفة، وقد بلغه عنه 
»وَلكِنََّها  اجلمل:  أصحاب  حلرب  ندبم  ملا  إليه  اخلروج  عن  الناس  تثبيطه 

)1) م. ن.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )193)/ 303.

)3) م.ن.
)4) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 298.
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َعْقَلَك  َفاْعِقْل  َجَبُلَها  ُل  وُيَسهَّ َصْعُبَها  وُيَذلَّلُّ  ُلَها  َجَ ُيْرَكُب  ى  اْلُكرْبَ اِهَيُة  الدَّ
واْملِْك َأْمَرَك وُخْذ َنِصيَبَك وَحظََّك َفإِْن َكِرْهَت َفَتنَحَّ إَِل َغْيِ َرْحٍب وال يِف 

َنَجاٍة«)1).

وأقام  األشعري)2)،  موسى  أيب  عىل  شوطه   اإلمام شط  أن  بعد 
حدوده ألن أبا موسى ثبَّط عزيمة الناس عىل اخلروج حلرب اجلمل)3)، ذّكره 
 بأّن هذه احلرب الداهية الكربى يف عدم اتباع ما امرتك به وكان اإلمام
به  أمره  بام  قام  فلو  األيدي  مكتوف  جيلس  وال  واخلروج  باملبادرة  امره  قد 

ذللت له الصعاب وأصبح يصعد اجلبل بسهولة.

فقال إن كرهت األمر فمل جانبَا ودع أمر الوالية لغريك إن مل تكن 
كفًء هلا وأوضح له األمر أن ما آمرك أن تقوم به ليس باليسري كام ان ترصفك 
ليس باليسري يف حال امتناعك فدّل السياق عىل بيان طاعة اإلمام واالمتثال 

لألوامر فتذلل صعاب األمور.

ْحَراء والَفالة 2- ال�سَّ
از من األرض، واآلخر لوٌن  )الصاد واحلاء والراء أصالن: أحدمها الرَبَ

من األلوان.

)1) هنج البالغة: الكتاب )63)/ 453.
أبا موسى كان يقول  ابن ايب احلديد حول أيب موسى وما كان يقوله للناس: )أن  )2) ذكر 
ألهل الكوفة - إن عليا إمام هدى وبيعته صحيحة - أال إنه ال جيوز القتال معه ألهل 
القبلة - وهذا القول بعضه حق وبعضه باطل-(. شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 

.246 /17
)3) ينظر: توضيح هنج البالغة: 4/ 222.
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ْحَراء: الفضاء من األرض. ويقال أصحر الَقْوُم، إذا َبَرُزوا.  ل الصَّ فاألوَّ
ْحرة:  ومن الباب قوهُلُم: لقيته َصْحَرَة َبْحَرَة، إذا مل يكن بينك وبينه ِسرْت. والصُّ

حراء. الصَّ

ْحرة، وهو لوٌن أبيُض ُمرشٌب محرًة()1). واألصل اآلخر: الصُّ

بالصيغة  البالغة  هنج  يف  وردت  الواسع،  الفضاء  ذلك  فالصحراء  اذن 
الفعلية )فعل أمر( ومل ترد هذه اللفظة بالصورة املعروفة عليها )صحراء(.

قال اإلمام من كتاب له إىل حممد بن أيب بكر ملا بلغه توجده من عزله 
إليها:  قبل وصوله  هناك  إىل  توجهه  يف  األشرت  تويف  ثم  مرص،  عن  باألشرت 
إِل  واْدُع  َحاَرَبَك  َمْن  ْرِب  حِلَ ْر  َبِصَيتَِك وَشمِّ َعىَل  واْمِض  َك  لَِعُدوِّ »َفَأْصِحْر 

َك«)2). َسبِيِل َربَِّك وَأْكثِِر االْستَِعاَنَة بِاهلل َيْكِفَك َما َأَهَّ

بعد ذكر مالك االشرت والرتحم عليه، يوجه اإلمام اخلطاب إىل حممد 
أيب بكر بعدة توصيات ال بد له من ادائها ليحل العدل يف الرعية، ومن مجلة 
متسرت)3)؛  غري  واظهر  له  ابرز  أي  لعدوك«  »فاصحر  قوله  التوصيات:  هذه 

ألن االستتار للعدو سيكون من باب الضعف.

لذا فورود هذه اللفظة وبذه الصيغة فيها معاٍن كثرية واختصار أللفاظ 
ودّل السياق فيها عىل الظهور دون االستتار حتى ال يشعر العدو بضعفه.

أّما الَفالة، فقد ذكر ابن منظور )711هـ(: )الَفالة امَلفازة والَفالة الَقفر 

)1) معجم مقاييس اللغة: )صحر(: 3/ 333.
)2) هنج البالغة: الكتاب )53(: 442.

)3) ينظر: بج الصباغة: 8/ 611.



207 املبحـث الثالث: اجلبال والصحراء وما يتصل هبا

من األَرض ألهَنا ُفِليت عن كل خري َأي ُفطِمت وُعِزلت وقيل هي التي ال 
ماء فيها... وقيل هي الصحراء الواسعة واجلمع َفاًل وَفَلوات()1).

يف  النهج  يف  اللفظة  هذه  وردت  للصحراء؛  املرادفة  األلفاظ  من  تعد 
ثالثة مواضع بصيغة اجلمع)2)؛ يقول من خطبة له وهي يف بيان صفات 
اخلاطئ  والظن  الطيبة  العرتة  مكان  إىل  والتنبيه  الفاسقني  وصفات  املتقني 
لبعض الناس: »ِعَباَد اهلل إِنَّ ِمْن َأَحبِّ ِعَباِد اهلل إَِلْيِه َعْبدًا َأَعاَنُه اهللُ َعىَل َنْفِسِه 
ِمْفَتاُح  َقْلبِِه...  يِف  َدى  اْلُ ِمْصَباُح  َفَزَهَر  ــْوَف  اْلَ ْلَبَب  وَتَ ــْزَن  احْلُ َفاْسَتْشَعَر 
اُع ُمْعِضلٍت َدلِيُل َفَلَواٍت َيُقوُل َفُيْفِهُم وَيْسُكُت َفَيْسَلُم َقْد َأْخَلَص  ُمْبَهَمٍت َدفَّ

هللِ َفاْسَتْخَلَصُه«)3).

يذّكر اإلمام بصفات املتقني وما جيب أن يكون عليه اإلنسان، ويف 
بني  ومن  اهلل  طاعة  إىل  االهتداء  يريد  ملن  وكثرية  مجة  أموٌر  اخلطبة  طيات 
الصفات التي ذكرها توظيفه للفظ من ألفاظ الطبيعة ملقصود معني واللفظ 

هو: الفلوات وتكون أوسع من الصحراء وإن كانت مرادفة هلا.

الذي يريد كامالت روحية واكتساب  أّن  َفَلَواٍت( تبني  إن عبارة )َدلِيُل 
يقول  اجتاهاهتا  مدركًا  الفالة  يعرف  كمن  فيكون  لذلك  يسعى  أن  التقوى 
املعقولة،  األمور  وهي  السلوك  ملوارد  الفلوات  لفظ  )واستعار  البحراين: 
ووجه املشابة أّن الفلوات كام ال هيتدى ملسالكها إاّل األداّلء اّلذين اعتادوا 

)1) لسان العرب: )فال(: 155/ 161.
اخلطبة   ،312  /(198( اخلطبة   ،119  -  11  /(87( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (2(

.342 /(222(
)3) هنج البالغة: اخلطبة )87(: 118 - 119.
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سلوكها وضبطوا مراحلها ومنازهلا حّتى كان من ال قايد له منهم ال بّد وأن يتيه 
فيها ويكون جهله بطرقها سببا هلالكه كذلك األمور املتصّورة املعقولة()1).

فدّل السياق عىل كون الفلوات هي املعرفة باألمور واإلحاطة با للسري 
بطريق الطاعة من خالل معرفة دليله.

ومن األلفاظ األخرى الواردة مثل: الرابية )بصيغة اجلمع مرة واحدة()2) 
واملفازة )مرة واحدة()3) والشناخيب )مرتان()4).

ينظر جدول إحصائي رقم )11( للوحدات الداللية للجبال والصحراء 
وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة 303.

* * *

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 29.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 132.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 292.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 132، 135.
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 املبحـث الرابع
البحار وما يت�سل بها

1- الَبْحر
اسَتْبَحَر يف  وَسَعُته. وتقول:  انبِساُطه  به الستِبحاره وهو  َي  ُسمِّ )الَبْحر 
الكثرُي  )املاُء  البحر:  وكذلك  كثري()1)  رْعٍي  يف  وقع  الراعي:  ر  وَتَبحَّ العلم 
لُعمِقِه واتساعه قد غلب  بذلك  الرَبِّ سمي  َعْذبًا وهو خالف  َأو  ِمْلحًا كان 

عىل املِْلح حتى َقّل يف الَعْذِب ومجعه َأْبُحٌر وُبُحوٌر وبِحاٌر()2).

بصيغة  منها  موضعًا،  وعرشين  مخسة  يف  النهج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
املفرد مخس عرشة مرة، وبصيغة اجلمع عرش مرات.

عىل  حيث  ثم  باجلزئيات،  اهلل  علم  إحاطة  عىل  ينّبه   له خطبة  من 
التقوى، ويبني فضل اإلسالم والقرآن يقول: »ُثمَّ َأْنَزَل َعَلْيِه اْلكَِتاَب ُنورًا ال 

ُدُه وَبْحرًا ال ُيْدَرُك َقْعُرُه«)3). ُبو َتَوقُّ اجًا ال َيْ ُتْطَفُأ َمَصابِيُحُه وِسَ

النبي  وأرسل  ومنذرين  مبرشين  واألنبياء  الرسل  سبحانه  اهلل  أرسل 

)1) كتاب العني: )بحر(: 3/ 219.
)2) لسان العرب: )بحر(: 4/ 41.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )198)/ 315.
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الساموي  بالكتاب  خّصه  وقد  األسالمية،  لألمة  ورمحة  هاديًا   حممدًا
وبحسب  الكتاب  هذا  للناس  ليبني  ألفاظًا  اإلمام  استعار  وقد  )القرآن( 
افهامهم ومن مجلة االستعارات قوله: »وَبْحرًا ال ُيْدَرُك َقْعُرُه« فضاًل عن كونه 
نورًا ورساجًا وشعاعًا فهو كالبحر الذي ال يستطيع أحد الوصول إىل فهمه 
الفهم الكامل واالحاطة بجميع جوانبه وذكر ابن ميثم)1) أن استعارة البحر 

كان له مقصدين: 

األول: عمق أرساره بحيث ال حييط با األفهام وال تصل إىل أغوارها 
العقول كام ال يدرك الغائص قعر البحر العميق.

الثاين: كونه معدنا جلواهر العلوم النفيسة والفضائل كام أّن البحر معدن 
للجواهر.

لذا مهام بلغ التعمق يف القرآن الكريم ال يمكن االحاطة بدرره ومكنوناته، 
بعثه لالحتجاج عىل  ملا  العباس  وكام قال اإلمام من وصية لعبد اهلل بن 

اخلوارج: 

اِصْمُهْم بِاْلُقْرآِن َفإِنَّ اْلُقْرآَن مَحَّاٌل ُذو ُوُجوٍه َتُقوُل وَيُقوُلوَن... وَلكِْن  »ال ُتَ
يصًا«)2). ُْم َلْن َيُِدوا َعنَْها َمِ نَِّة َفإهِنَّ َحاِجْجُهْم بِالسُّ

حيمل  الكنوز  من  كنزأ  وعده  الكريم  القرآن  عظمة  عىل  السياق  فدّل 
أرسارًا وجواهر.

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 458.
)2) هنج البالغة: الوصية: 77/ 465.
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2- املَْوج
الشء. وماَج  يدلُّ عىل اضطراٍب يف  والواو واجليم أصٌل واحد  )امليم 
الناُس يموجون، إذا اضطَربوا. وماَج أمُرهم وَمِرج: اضطرب. وامَلْوج: َموج 

ي الضطرابه()1). البحر، سمِّ

اللفظة يف هنج البالغة يف ثالثة عرش موضعًا، منها بصيغة  وردت هذه 
املفرد أربع مرات)2)، وبصيغة اجلمع تسع مرات)3).

كاملوج  للسامء  ــرى  األخ التسميات  حــول  الفصل  مقدمة  يف  بنا  مــّر 
املكفوف، كام جاء املوج يف باب االستعارة ضمن السياق اللغوي للنص من 
خالل قول اإلمام من خطبة له ملا قبض رسول اهلل وخاطبه العباس 
وا َأْمَواَج اْلِفَتِن  ا النَّاُس ُشقُّ َ وأبو سفيان بن حرب يف أن يبايعا له باخلالفة: »َأيُّ
َمْن  َأْفَلَح  امْلَُفاَخَرِة  تِيَجاَن  وَضُعوا  امْلُنَاَفَرِة  َطِريِق  َعْن  ُجوا  وَعرِّ النََّجاِة  بُِسُفِن 

هَنََض بَِجنَاٍح َأِو اْسَتْسَلَم َفَأَراَح«)4).

له  يشهد  اإلسالمي  الدين  عىل  احلفاظ  يف   اإلمام حرص  هنا  يبني 
بذلك ما جادت به قرحيته من خطٍب مل يأِت أحد قبله أو بعده، فلطاملا حّذر 
أو مكنيًا، وحتى  تارة أخرى  تارة مستعريًا  ثنايا خطبه مشبهًا  الفتن بني  من 

مرصحًا لوأد نار الفتنة يف حملها عىل نحو احلقيقة.

)1) معجم مقاييس اللغة: )موج(: 5/ 284. 
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 40، اخلطبة )164)/ 234، الكتاب )32)/ 406.

 ،310 131، اخلطبة )196)/  52، اخلطبة )91)/  )3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )5)/ 
اخلطبة )198)/ 312، احلكمة )146)/ 495.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )5)/ 52. 
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جتيء  فإهنا  للفتن  األمــواج  استعارة  يف  واضح  بيان  اخلطبة  هذه  ويف 
أحيانًا  يصل  الذي  املوج  أمام  البحر  يف  فالسفينة  بإبطاهلا  فأمرهم  وتذهب 
اغرقت  سبيلها  ًخيلِّ  فإن  الفتن  كذلك  وحركته  اضطرابه  يف  اجلبال  بحجم 
الفعل  داللة  هو  اإلمام  وظفها  التي  املفردة  مجالية  ومن  فيها،  بمن  السفينة 
)شقوا( فلم يقل سريوا أو أي فعل مرادف؛ وأّنام استعمل هذا الفعل ذا داللة 

عىل املشقة والعمل احلثيث إلطفاء الفتنة.

فالبحر هيلك ويغرق وكذا الفتن اذا قامت كقيام البحر بأمواجه)1) فحّذر 
اإلمام من ذلك.

من األلفاظ األخرى مثل: النهر: ورد النهر )مرة واحدة بصيغة املفرد)2)، 
بصيغة  )مرتان  واجلدول  بدالالت حقيقية(  اجلمع)3)  بصيغة  مرات  ومخس 

اجلمع()4).

ينظر جدول إحصائي رقم )12( للوحدات الداللية للبحار وما يتصل 
با يف هنج البالغة - صفحة 304.

* * *

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 1/ 277.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )136)/ 80.

 /(165( اخلطبة   ،159  /(109( اخلطبة   ،131  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(
239، اخلطبة )192)/ 292، الكتاب )111)/ 371.

)4) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 131، اخلطبة )192)/ 298.
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توطئة

اهتامم  من  نابعًا  ذلك  وكان  الطبيعة،  ألفاظ  بني  مكانة  السامء  احتلت 
اإلنسان والتفكر با فلطاملا اطال النظر فيها وقبله التفّكر، وال خيفى ما للسامء 
من أمهية يف حياة اإلنسان بام متده من انواء جوية او بوصفها من املصادر التي 

حتمل مكونات هلا تأثري مباش عىل األرض.

اخلليل  ذكر  متعددة  بدالالت  اللغوية  املعاجم  يف  اللفظة  هذه  وردت 
)ت175هـ(: )سام الشء َيْسُمو ُسُمّوًا أي ارتفع وسام إليه برصي أي ارتفع 
ك إليه وإذا ُرفَع لك شٌء من بعيٍد فاستبنَتُه قلت سام يل شٌء... والّسامء  َبرَصُ
سقف كل شء وكل بيت والسامء املطر اجلائد يقال أصابتهم سامء وثالث 
الّسامء  واجلميُع  األََرضنَي  أطباق  السْبُع  والّساموات  ُسِميٌّ  واجلميُع  أسمية 

والّساموات()1).

عىل  يدل  اصل  والــواو  وامليم  )السني  ـــ(  )ت395ه فارس  ابن  يقول 
وساموات.  َأْسِمَيٍة  عىل  وجيمع  أيضًا،  ويؤّنث  يذكر  و)الَسامُء  العلو()2)، 
والَسامُء:  َسامٌء.  البيت:  لسقف  قيل  ومنه  فأظّلك،  عالك  ما  كلُّ  والَسامُء: 

املطر، يقال: ما زلنا نطأ الَسامَء حتَّى أتيناكم. قال الشاعر: 

)1) كتاب العني: )سمو(: 7/ 319.
)2) معجم مقاييس اللغة: )سمو(: 3/ 98.
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َغضاباإذا سقط الَسامُء بأرض قوٍم كانوا  وإْن  َرَعْيناُه 

.(1() وجيمع عىل َأْسِمَيٍة وُسِميٍّ

ورد ذكرها يف القرآن الكريم إىل جنب األرض فهي ال تكاد تنفك عنها 
التقديم  القرآن مع اختالف  بصيغة )الساموات واألرض( األكثر ورودًا يف 
والتأخري بينهام بحسب ما يقتض املقام والسياق، وقد وردت بصيغتي املفرد 
واجلمع؛ أّما يف تذكريها وتأنيثها، فيقول ابن سيده )ت458هـ(: )السامُء التي 
)تبارك  قوله  التأنيث  فمثال  قليل()2)،  والتذكري  تذكر وتؤنث  األرَض  ُتظلُّ 
وجل(:  )عز  اهلل  قول  التذكري  ومثال  اْنَفَطَرْت﴾)3)،  َمُء  السَّ ﴿إَِذا   وتعاىل(: 

َمُء ُمنَْفطٌِر بِِه َكاَن َوْعُدُه َمْفُعواًل﴾)4). ﴿السَّ

ومل يقترص ذكر السامء يف القرآن الكريم فحسب؛ بل شمل ذلك مجيع ما 
فيها من: أفالك، وكواكب، ونجوم، وغيوم وما إىل ذلك؛ فضاًل عن الظواهر 

الطبيعية التي تنتجها عىل األرض.

واملالحظ أّن السامء وردت بعدة أسامء عند العرب منها: 

امء  1. اجلرباء: ذكر ابن سيده )ت458هـ( يف املخصص: )واجلَْرباء السَّ
وقيل هي َسامء الدنيا()5) وقد علل سبب التسمية ما نقله عن ايب عيل الفاريس 
يْت َجرباَء تشبيها باجلْرباء من االبل  )ت377هـ(: )قال الفاريس: وإنام ُسمِّ

)1) الصحاح: )سام(: 1/ 332. 
)2) املخصص: 4/ 219.

)3) االنفطار: 1.
)4) املزمل: 18.

)5) املخصص: 4/ 113.
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ألن الكواكَب َتظهر فيها كظهور اجلََرب باجلَرباء()1).

2. اخللقاء: لكوهنا ملساء؛ )اخلَْلقاُء: السامُء، مَلالَستِها واْستِواِئها()2).

قال  الرابعة. قلت: وهكذا  السامء  ِقع: اسم  الرِبْ الليث:  برقع: )قال   .3
غريه()3) قال رسول اهلل لسعد بن معاذ: »لقد حكمت بحكم اهلل عز وجل 

من فوق سبعة أرقعة«)4)، فجمع الربقع أرقعة لرتقعها باألنوار التي فيها)5).

وكذلك اخلرضاء والعلياء)6) وغريها من االسامء األخرى.

أّما فيام خيص اسامء السامء الواردة يف القرآن الكريم فهي كاآليت: 

داالًّ  الذي صار  الذي هو سامء وهو االسم  بلفظها  امء: وردت  السَّ  .1
عليها يف التسمية.

ْقِف امْلَْرُفوِع﴾)7). ْقف: قال تعاىل: ﴿َوالسَّ 2. السَّ

3. طرائق: قال تعاىل: ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا َفْوَقُكْم َسْبَع َطَرائَِق﴾)8) قال: )سبع 
سموات ألهنا طورق بعضها فوق بعض()9).

)1) م. ن.
)2) تاج العروس: )خلق(: 25/ 264.

)3) هتذيب اللغة: )برقع(: 1/ 411.
)4) املغازي: الواقدي: 1/ 203.

)5) ينظر: إيضاح شواهد اإليضاح: القييس: 1/ 252.
)6) ينظر: املخصص: 3/ 229، 4/ 141.

)7) الطور: 5، وينظر: غريب القرآن: ابن قتيبة: 1/ 366.
)8) املؤمنون: 17.

)9) الكليات: 1/ 916.
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وال ختتلف السنة النبوية كثريًا يف تناوهلا السامء عام جاء يف القرآن الكريم، 
بل كانت يف األغلب مفرسة ومبينة وموضحة ملا جاء يف القرآن، وما نراه من 
الرسول االعظم لفيه بيان عظيم حول وصفه للسامء والسبع سموات، 
)سبحانه  اهلل  خصه  واملــعــراج()1)  )االرساء  لبيب  عىل  خيفى  فال  وغريها؛ 
قال  الــذي  من  به  االختالف  من  الرغم  عىل   الكريم رسوله  وتعاىل( 

باإلرساء الروحي أو اجلسدي)2).

وكذلك قول الرسول يف وصفه السامء بالنسبة لألرض: »أخرج ابن 
َمَء بِنَاًء﴾)3) قال: بناء السمء عىل  أب حاتم عن السدي يف قوله تعال: ﴿َوالسَّ
األرض كهيئة القبة وهي سقف عىل األرض«)4)، فهنا تظهر السامء كالقبة عىل 

األرض يف هيأهتا.

أو  للشمس  الكسوف  بأن  سائدًا  اجلاهلية  يف  العرب  اعتقاد  كان  لقد 
ْمُس  الشَّ َكَسَفِت  قيل  فقد  أحدهم،  بموت  إال  حيصالن  ال  للقمر  اخلسوف 
ْمُس ملَِْوِت  َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهلل َيْوَم َماَت إِْبَراِهيُم، َفَقاَل النَّاُس َكَسَفِت الشَّ

إِْبَراِهيَم.

َوالَ  َأَحٍد  ملَِْوِت  َينَْكِسَفاِن  الَ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ »إِنَّ   :اهلل َرُسوُل  َفَقاَل 
َياتِِه، َفإَِذا َرَأْيُتْم َفَصلُّوا َواْدُعوا اهلل«)5). حِلَ

)1) ينظر: صحيح البخاري: 6/ 2730.
)2) ينظر: تفسري مفاتيح الغيب: 9/ 498 - 499.

)3) البقرة: 22.
الرازي:  ابن أيب حاتم  ابن أيب حاتم:  43، وتفسري  املنثور: السيوطي: 1/  الدر  )4) ينظر: 

.56 /1
)5) صحيح البخاري: 4/ 252.
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ومن تسميات الرسول للسامء املوج املكفوف؛ روي عن ابن عباس: 
»قال رجل: يا رسول اهلل ما هذه السمء؟ قال: هذه موج مكفوف عنكم«)1).

وقد قابل التسمية هذه اإلمام عيل يف النهج بقوله من خطبة يف ابتداء 
ى ِمنُْه َسْبَع َسَمَواٍت َجَعَل ُسْفلُهنَّ َمْوجًا  خلق السموات واألرض: »َفَسوَّ

َمْكُفوفًا وُعْلَياُهنَّ َسْقفًا َمُْفوظًا وَسْمكًا َمْرُفوعًا بَِغْيِ َعَمٍد َيْدَعُمَها«)2).

فقد ذهب ابن أيب احلديد إىل أن املوج هو السامء الدنيا بقوله: )إن السامء 
قد  قول  أيضا  وهذا   - الفوقانية  السموات  بخالف   - مكفوف  موج  الدنيا 
ذهب إليه قوم - واستدلوا عليه بام نشاهده - من حركة الكواكب املتحرية - 
وارتعادها يف مرأى العني واضطرابا()3)، واملؤكد أّن هذا من باب االستعارة 
قال ابن ميثم: )واستعار لفظ املوج للسامء مالحظة للمشابة بينهام ىف العلّو 

واللون، ومكفوفا ممنوعا من السقوط()4).

وورد ذكر السامء يف القرآن الكريم بمعنى )املطر( قال تعاىل من سورة 
نَّاُهْم يِف اأْلَْرِض  اإلنعام اآلية: 6 ﴿َأمَلْ َيَرْوا َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َمكَّ
َمَء َعَلْيِهْم ِمْدَراًرا﴾ يقول أبو عبيدة: )جماز السامء  ْن َلُكْم َوَأْرَسْلنَا السَّ َما مَلْ ُنَمكِّ
السامء،  َنطُأ  يقال: ما زلنا يف سامء، أي يف مطر، وما زلنا  املطر،  ها هنا جماز 
وأمطرنا  أنزلنا  »أْرسلنا«:  وجماز  السامُء؟  هذه  أخَذتكم  وَأنَّى  املطر،  أثر  أي 

»ِمْدَرارًا« أي غزيرة دائمة()5).
)1) الدر املنثور: 1/ 63.

)2) هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 41. 
)3) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 1/ 85. 

)4) اختيار مصباح السالكني: 67.
)5) جماز القرآن: ابو عبيدة: 1/ 35.



ياِق يف َتوِجيِه املعنَى ألَلَفاِظ الطَّبِيعِة يف َنِج البالَغِة220 أَثُر السِّ

كام دّلت السامء يف سياق النص يف النهج عىل املطر قال من خطبة له يف 
الكوفة جاء فيها: »وَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ُتِزيُلَها َعْن َمْسَقطَِها َعَواِصُف األْنَواِء 
َمِء«)1) اهنطال السامء: أي تتابع األمطار وانصبابا)2) فهو يعلم  واهْنَِطاُل السَّ

كل شء من سقوط ورقة أو نزول قطرة مطر.

واألرض  للسامء  البكاء  استعار  فقد  الكريم)3)  القرآن  من  واقتبس 
كالم  يف  يتكرر  هذا  نجد  ما  وغالبًا  مهه،  أكرب  الدنيا  جعل  من  ذم  سياق  يف 
العرب؛ نقل صاحب جممع البحرين: )وبكت السامء إذا أمطرت، ومنه بكت 

السحابة()4).

قال من خطبة له حيمد اهلل ويثني عىل نبيه ويوص بالزهد والتقوى: 
ا َفم  اِل َباِلَ ْنَيا حِلَ »َهْيَهاَت َهْيَهاَت َقْد َفاَت َما َفاَت وَذَهَب َما َذَهَب وَمَضِت الدُّ

مُء واألْرُض وما كاُنوا ُمنَْظِريَن«)5). َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

قال ابن أيب احلديد موضحًا املجاز هنا: )واملراد أهل السامء وهم املالئكة 
عليهم  يتأسف  أن  يستحقون  ال  أهنم  واملعنى   - البرش  وهم  األرض  وأهل 
وقيل أراد املبالغة يف حتقري شأهنم - ألن العرب كانت تقول يف العظيم القدر 

يموت - بكته السامء وبكته النجوم()6).

* * *
)1) هنج البالغة: اخلطبة )182)/ 261.

)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 10/ 86.
)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 4/ 231.

)4) جممع البحرين: الطرحيي: 1/ 224.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )91(: 285.

)6) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 13/ 126.
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 املبحث الأول
ال�سماء والنجوم وما يت�سل بها

َماء ْقف -اجَلو املَْكُفوف- اأطَباق ال�سَّ 1- ال�سَّ
من األسامء الواردة يف النهج واأللفاظ الدالة عليها: 

ْقف اأ- ال�سَّ
امُء َسْقٌف فوق االرض()1) واجلمع )ُسُقٌف وُسُقوٌفا()2). )ِعامد الّبْيِت والسَّ

عن  واالرتفاع  العلو  داللة  يف  معها  يشرتك  ألنه  للسامء  اسم  هو  اذن 
األرض.

ب- اجَلو املَْكُفوف
اجلو )اهلواُء.. ويف حديث عيل رضوان اهلل عليه ثم فَتَق األَْجواَء وَشقَّ 
األَْرجاَء مجع َجوٍّ وهو ما بني السامء واألَرض وَجوُّ السامء اهلواء الذي بني 

السامء واألَرض اجلمع ِجَواٌء()3).

)1) كتاب العني: )سقف(: 5/ 81.
)2) لسان العرب: )سقف(: 9/ 155.

)3) ينظر: كتاب العني: 6/ 196، لسان العرب )جوا(: 14/ 157.
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أّما املكفوف فقد ذكر ابن فارس )395(: )الكاف والفاء أصٌل صحيٌح 
ا  ألهنَّ بذلك  يت  سمِّ لإلنسان،  الَكفُّ  ذلك  من  وانقباض.  قبض  عىل  يدلُّ 
َتقبِض الّشَء... كان األصمعيُّ يقول: كلُّ ما استطاَل فهو ُكّفة بضم الكاف 
ا مكفوفة، وكذلك ُكّفة  نحو ُكّفة الثَّوِب ونحوه وهو حاشيته، وإنَّام كّفة ألهنَّ

ائد()1). ة الصَّ ة امليزان وِكفَّ مل. قال: وكلُّ ما استداَر فهو ِكّفة، نحو ِكفَّ الرَّ

وردت هذه لفظة السقف يف النهج أربع مرات)2)، أّما لفظة اجلو املكفوف 
ملا عزم   له واحد من كالم  واحدة، وقد مجعا يف سياق  مرة  فقد وردت 
الَِّذي  امْلَْكُفوِف  وِّ  واْلَ امْلَْرُفوِع  ْقِف  السَّ َربَّ  »اللُهمَّ  بصفني:  القوم  لقاء  عىل 
يَّاَرِة،  ْمِس واْلَقَمِر وُمَْتَلفًا لِلنُُّجوِم السَّ ْيِل والنََّهاِر وَمًْرى لِلشَّ َجَعْلَتُه َمِغيضًا لِلَّ

اَنُه ِسْبطًا ِمْن َملئَِكتَِك ال َيْسَأُموَن ِمْن ِعَباَدتَِك«)3). وَجَعْلَت ُسكَّ

فكام ُذِكر قي مقدمة هذا الفصل بورود اسامء متنوعة للسامء عند العرب 
ويف القرآن الكريم، فإنَّ اللفظ املشرتك بني القرآن والنهج هو السقف، فقد 

َمَء َسْقًفا َمُْفوًظا﴾)4). قال تعاىل: ﴿َوَجَعْلنَا السَّ

الدعاء  القرآن خماطبًا ربه بإسلوب  اللفظة من  واإلمام قد استعمل 
ويف ذلك جانب روحي يف لقاء العبد بربه ودعوته بألفاظ فيها براعة وفطنة 
فضاًل عن حسن االختيار بمناسبة املقام، ويبدو بام يتصور من النص أنَّ هذا 
)اللهم رب  كقولنا  عام  دعاء  يقابله  دعاء خاص  الصيغة هو  الدعاء وبذه 

)1) معجم مقاييس اللغة: )كف(: 5/ 129 - 130.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 40 - 43، كالمه )171)/ 245.

)3) هنج البالغة: كالمه )171)/ 245.
)4) األنبياء: 32.
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الساموات واألرض( للموقف الذي وقفه اإلمام يف حرب صفني.

وقد اختلف يف اجلو املكفوف من قبل شارحي النهج عىل النحو اآليت: 

اإلمام  ذكره  ما  مجيع  بأن  واحتج  الراوندي  ذهب  ذلك  إىل  السامء:   .1
يمثل السامء قال: )االظهر أن مجيع ذلك عبارة عن السامء، النه قال »وجعلت 
سكانه سبطا« أي مجاعة من املالئكة، و»السبط«: االمة()1) وكذلك ابن أيب 

احلديد وابن ميثم)2).

اهلواء  هو  املكفوف  اجلو  أّن  شحه  يف  النيسابوري  ذكر  ــواء:  اهل  .2
ما  واجلو  السامء«،  إىل  حده  ينتهي  »الذي  املحدود  )اهلواء  قال:  املحدود؛ 
بني السامء واألرض كأنه كف أي منع من جتاوز حديه()3) وإىل ذلك ذهب 

املجليس يف شحه)4).

3. الفضاء: وإىل ذلك ذهب كل من: اخلوئي معلاًل جوابه بعدم ذهاب 
بأنه  ميثم  وابن  املعتزيل  إليه  ذهب  وما  السامء  بمعنى  أّنه  إىل  املعاجم  أرباب 
السامء، فهذا من باب املجاز ال احلقيقية)5) ومن الرشاح أيضًا من ذهب لذلك 

وهو املوسوي يف شحه )6).

اليب  قوالً  شحيهام  يف  واملجليس  النيسابوري  من  كل  نقل  الفلك:   .4
)1) منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )الراوندي(: 2/ 156.

)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 301، شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 
.328

)3) حدائق احلقائق يف شح هنج البالغة: 2/ 63. 
)4) ينظر: شح هنج البالغة )املجليس(: 2/ 155. 

)5) ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )اخلوئي(: 10/ 122.
)6) شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي(: 3/ 110.
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عمرو االبيوردي يذكر بأن اجلو املكفوف هو الفلك)1) وكذلك نقل الرواندي 
أنه يف الناس من يقول الفلك الدوار)2).

ومع هذا العرض املتضمن تكرار لفظ السامء واألسامء الدالة عليه بلفظني 
خمتلفني دّل عىل كونه بمعنى السامء الشتامله عىل معنى الكف والسبط ضمن 

سياق النص.

اما ذكره بأّن السامء عىل أطباق فهذا داللة عىل أنه ال يوجد سامء واحدة 
كام اعتقدت العرب يف اجلاهلية)3)، والطبق: )كلُّ ِغطاٍء الزٍم ويقال: أطَبْقُت 
ُر  امواُت طِباٌق بعُضها فوَق بعٍض الواحدة َطَبقٌة وُيذكَّ َة وِشْبَهها... والسَّ احلُقَّ

َبَقُة: احلال()4). فيقال: َطَبٌق واحٌد والطَّ

اْقتَِداِر  ِمِن  »َوَكــاَن  الكون:  صنعة  عجيب  يف   له خطبة  ومن  يقول 
اكِِم  امْلُرَتَ اِخِر  الزَّ اْلَبْحِر  َماِء  ِمْن  َجَعَل  َأْن  َصنَْعتِِه  َلَطائِِف  وَبِديِع  وتِِه  َجرَبُ
اْرتَِتاِقَها  َبْعَد  َسْبَع َسَمَواٍت  َفَفَتَقَها  َأْطَباقًا  ِمنُْه  َفَطَر  ُثمَّ  َيَبسًا َجاِمدًا  امْلَُتَقاِصِف 

.(5(» ِمُلَها األْخرَضُ ِه وَأْرَسى َأْرضًا َيْ َفاْسَتْمَسَكْت بَِأْمِرِه وَقاَمْت َعىَل َحدِّ

هلا  والفتق  األوىل  السامء  خلق  عىل  مشتملة  آيات  وجل(  )عز  اهلل  ذكر 
َمَواِت  السَّ َأنَّ  َكَفُروا  الَِّذيَن  َيَر  ﴿َأَومَلْ  كتابه:  حمكم  يف  تعاىل  قال  ولألرض، 

)1) ينظر: حدائق احلقائق يف شح هنج البالغة: 2/ 63، شح هنج البالغة )املجليس(: 2/ 
 .156

)2) ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )الراوندي( 2/ 156. 
)3) ينظر: التكون التارخيي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك: د. حييى جرب: 39.

)4) كتاب العني: )طبق(: 5/ 108.
)5) هنج البالغة: اخلطبة )221)/ 328.
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ا﴾)1) ففي سياق اآلية بيان للذين كفروا من قدرة  َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَاُهَ
اهلل سبحانه وتعاىل عىل اخللق وهو القادر عىل كل شء بصيغة االستفهام ويف 

مسألة الرتق والفتق آراء للمفرسين خمتلفة)2).

فام معنى الرتق والفتق: ُعّرف الرتق بأنه: )إحلاُم الَفْتق وإصالُحه يقال: 
َفْتَقه حتى ارَتَتَق... كانت السموات رْتقًا ال ينزل منها َرْجع وكانت  َرَتْقُت 
األَرض رْتقًا ليس فيها َصْدع ففتقهام اهلل تعاىل باملاء والنبات ِرْزقًا للعباد قال 

الفراء ُفتِقت السامء بالَقطر واألَرض بالنْبت()3).

ْتق َفَتَقُه َيْفُتُقه وَيْفتُِقه َفْتقًا شقه()4) ومن  أّما الفتق فإّنه: )الَفْتق خالف الرَّ
وقد  للعباد  النبات  وإخــراج  واالرض  املطر  وإنــزال  السامء  شق  يتبني  هنا 
اثبات قدرة اهلل عىل  التفصيل، فذكر يف  أشار اإلمام إىل ذلك بشء من 
من  املاء وجعلها سبع سموات  من  السموات واألرض  اخللق حيث خلق 
األطباق التي كانت ملتحمة ففتقها فكانت مطيعة ألمره بإخضاعها لقوانني 

األرض)5).

ومن هنا بنّي اإلمام قدرة اهلل عز وجل يف فصل طبقات السامء وكذلك 
األرض.

)1) االنبياء: 30.
)2) ذكرها الشنقيطي يف تفسريه: أضواء البيان يف تفسري القرآن: 4/ 215.

)3) كتاب العني: )رتق(: 5/ 126، لسان العرب: )رتق(: 10/ 114.
)4) لسان العرب: )فتق(: 10/ 296

)5) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 11/ 52، شح هنج البالغة )السيد عباس 
املوسوي( 3/ 474. 
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م�س 2- ال�سَّ
مس  فالشَّ استقرار.  وِقلَّة  ٍن  تلوُّ عىل  يدلُّ  أصٌل  والسني  وامليم  )الشني 
﴿ وُقرَئ:  متحّركة.  أبدًا  هي  مستقّرة،  غري  ا  ألهنَّ بذلك  يت  وسمِّ معروفة، 
يكاد  ال  الذي  الدواّب:  من  موس  والشَّ هَلَا﴾)1)  ُمْسَتَقرَّ  الَ  ِري  جَتْ ْمُس  والشَّ

يستقّر... واجلمع ُشُمس()2).

عرشة  مخس  املفرد  بصيغة  موضعًا  عرش  سبعة  يف  اللفظة  هذه  وردت 
مرة)3)، وبصيغة اجلمع مرة واحدة)4).

مقرتنة  جاءت  أهنا  كام  منفردة  البالغة  هنج  يف  اللفظة  هذه  ُذكرت  فقد 
بالقمر ومقدمة عليه، وقد ذكرت ضمن سياق حتديد الزمن.

عندما  خيربه  عقيل  ألخيه  كتاب  من  القتال:  استمرار  زمن  حتديد  أ- 
َفَلمَّ  امْلُْسلِِمنَي  ِمَن  َكثِيفًا  إَِلْيِه َجْيشًا  ْحُت  أنفذ اجليش إىل بعض اعدائه: )َفَسَّ
َلِت  َطفَّ وَقْد  الطَِّريِق  بَِبْعِض  َفَلِحُقوُه  َناِدمًا  وَنَكَص  َهاِربًا  َر  َشمَّ َذلَِك  َبَلَغُه 
ْمُس لإِلَياِب...))5)، ويراد بتطفيل الشمس: )ميُلها للغروب... والَطَفُل  الشَّ

َلِت الشمس للغروب()6). بالتحريك: بعد العرص، إذا َطفَّ
)1) يس: 38.

)2) معجم مقاييس اللغة: )شمس(: 3/ 212 - 213.
 /(91( اخلطبة   ،122  /(90( اخلطبة   ،118  /(87( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(
127، اخلطبة )155)/ 217، اخلطبة )163)/ 232، اخلطبة )185)/ 271، اخلطبة 
)223)/ 344، الكتاب )36)/ 409، الكتاب )52)/ 426، كالمه )171)/ 245، 

احلكمة )294)/ 527.
)4) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )165)/ 236.

)5) هنج البالغة: الكتاب )36)/ 409.
)6) الصحاح: )طفل(: 1/ 426.
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فهنا خيرب اإلمام أّن يف وقت القتال مالت الشمس للغروب، وقد كان 
هذا االستعامل للفظ سائدًا عند العرب آنذاك يف اعتقاد العرب بأن للشمس 
منزالً تأوي إليه كام الناس فهنا ميالهنا يكون للغروب والرجوع إىل ما كانت 
عليه يف الليلة السابقة وليس الزوال)1) فهنا خاطب اإلمام عىل قدر فهم 

العرب وافهامهم ويتضح داللة حتديد الزمن بوساطة األجرام الساموية.

ب- حتديد وقت صالة العرص: كام جاء حتديد الزمن يف موضع حيدد فيه 
اإلمام وقت الصالة؛ من كتاب له إىل أمراء البالد يف معنى الصالة: 

اْلَعنِْز  َمْربِِض  ِمْن  ْمُس  الشَّ َتِفيَء  َحتَّى  الظُّْهَر  بِالنَّاِس  َفَصلُّوا  َبْعُد  ا  »َأمَّ
ْمُس َبْيَضاُء َحيٌَّة يِف ُعْضٍو ِمَن النََّهاِر«)2). وَصلُّوا ِبُِم اْلَعْصَ والشَّ

وداللة  العرص  صالة  وقت  حتديد  يف  حية  بيضاء  بأهنا  الشمس  وصف 
كوهنا بيضاء أي أهنا ال يكون فيها اصفرار ألن اصفرارها دليل عىل ميالهنا 
للمغيب هذا من جهة ومن جهة أخرى ذكر بكوهنا حّية أي ظاهرة ال خمتفية 

ويف هذا استعارة)3).

 :اإلمام قال  الرساج  وهو  هلا  مرادف  آخر  بلفظ  الشمس  ووردت 
اجًا ُمْسَتطِيًا وَقَمرًا ُمنِيًا«)4). »وَأْجَرى فِيَها ِسَ

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 16/ 149. 
)2) هنج البالغة: الكتاب )52)/ 426.

)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 133.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 41.
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قيم 3- الَفَلك والرَّ
َي الْستِداَرتِه، واِحَدُته َفْلَكٌة. وقيل: الَفَلُك مَجٌْع  اَمِء ُسمِّ )الَفَلُك: َفَلُك السَّ
ِفينُة، ُيَذَكُر وُيؤنَّث. ويكوُن  واِحَدُته َفَلَكٌة وهي جَمْرى النُُّجْوم. والُفْلُك: السَّ

ُفن. وجُيَْمُع عىل الُفُلْوِك أيضًا. مَجْعًا للسٌّ

وُيقال للَمْوج إِذا اْضَطَرَب وجاَء وَذَهَب: َفَلٌك()1).

وردت هذه اللفظة يف ثالثة مواضع بصيغة اجلمع)2).

ْيَل  جاء ذكر الفلك يف القرآن الكريم يف قوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َخَلَق اللَّ
ْمَس َواْلَقَمَر ُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن﴾)3).  َوالنََّهاَر َوالشَّ

الليل  تعاقب  مع  لألرض  الساموية  االجــرام  فيه  تظهر  الذي  فاملدار 
نََها  َزيَّ ُثمَّ  َسَمَواٍت...  َسْبَع  ِمنُْه  ى  قال اإلمام: »َفَسوَّ لذا  الفلك؛  والنهار هو 
اجًا ُمْسَتطِيًا وَقَمرًا ُمنِيًا يِف  بِِزينَِة اْلَكَواكِِب وِضَياِء الثََّواِقِب وَأْجَرى فِيَها ِسَ

َفَلٍك َدائٍِر وَسْقٍف َسائٍِر وَرِقيٍم َمائٍر«)4).

لقد كان لوصف الطبيعة حموٌر متميٌز يف هنج البالغة فضاًل عن األوصاف 
األخرى، ويف بعض األحيان يأخذ هذا الوصف جانبًا تفسرييًا للكون الذي 

حييط األرض من كل جانب.

لقد وقف اإلمام أمام هذا الكون متأماًل وبام جاء به من العلم مفرسًا، 
فقد ذكر ثالث صفات خمتلفة »فلك دائر، وسقف سائر، ورقيم مائر« وقد 

)1) املحيط يف اللغة: )فلك(: 2/ 51.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 41، اخلطبة )91)/ 127، اخلطبة )224)/ 346.

)3) األنبياء: 33.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 41.
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خص اهلل سبحانه وتعاىل كل واحد بخصائص معينة فقول اإلمام )فلك دائر( 
أي: )اي يدور، واملراد بالفلك املدار الذى يدور فيه الشمس والقمر، وكونه 
دائرا اما باعتبار ما محل فيه - بعالقة احلال واملحل - او باعتبار ما يستصحب 
هذين اجلرمني من اهلواء والغاز لدى احلركة()1) وهنا يعطي داللة السياق بام 

جاء به القرآن الكريم.

)استعارة  فهو:  الرقيم  أّما  )السامء()2)؛  به:  املقصود  السائر  والسقف 
يف  اللفظ  هذا  استعامل  كثر  ثّم  فيه  املرقوم  باللوح  له  تشبيها  للفلك  أصلّية 
ألنه  باللوح  تشبيها  رقيام  الفلك  سمي  أسامئه،  من  اسام  صار  حّتى  الفلك 
مسطح واملائر املتحرك()3) فقد حتول سياق داللة الرقيم من اللوح املحفوظ 

إىل داللته عىل الفلك.

4- الَكْوكب والنَّجم
ى الثَّْور َكْوَكبا يشّبه بكوكب الّسامء والبياض يف  الَكْوكُب: )النّجم وُيَسمَّ
ى َكْوَكبا والكوكب: القطرات التي تقع بالّليل عىل احلشيش قال  الّسامء ُيَسمَّ

األَْعَشى

ٌق ْمس منها كوكٌب َشِ ُمْكَتِهُل)4)))5)ُيضاِحُك الشَّ النَّْبت  بَعِميِم  ُمَؤّزٌر 

)1) توضيح هنج البالغة: 1/ 24.

)2) توضيح هنج البالغة: 1/ 24.
)3) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 1/ 89، شح هنج البالغة )ابن ميثم( 1/ 
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)4) ديوان األعشى: 48/ 1.

)5) كتاب العني: )كوكب(: 5/ 433.
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أّما النجم فيقال: )َنجَم الشَء َينُْجُم بالضم ُنجومًا: ظهر وطلع. يقال: 
. وَنَجَمْت نامِجٌَة بموضع كذا،  ، والَقْرُن، والنَْبُت، وَنجَم اخلارجيُّ َنَجَم الِسنُّ
ْمُت  ُم. ويقال: َنجَّ ي امُلنَجِّ أي َنَبَغْت... والنَْجُم: الوقت املرضوب، ومنه سمِّ

يته ُنجومًا. املال، إذا أدَّ

ا، وهو اسٌم هلا علم، مثل زيٍد وعمٍرو.  والنَْجُم: الكوكُب. والنَْجُم: الثريَّ
ر.  فإذا قالوا: طلَع النَْجُم، يريدون الثريا. وإن أخرجت منه األلف والالم تنكَّ

والنَْجَمُة: رضٌب من النبت()1).

يتضح من التعريف اللغوي أنَّ كالًّ منهام مرادف لآلخر، فالكوكب ورد 
بينهام)2)،  فروق  ثمة  ولكن  كوكب؛  والنجم:  نجم،  أّنه:  اللغوي  تعريفه  يف 

وهي كاآليت: 

أ- يطلق لفظ الكوكب عىل كبري النجوم وال يطلق عىل صغريها؛ بينام 
أي  شء:  كل  كوكب  يقال  معًا؛  والكبري  الصغري  عىل  النجم  لفظ  يطلق 

معظمه.

فيه  قيل  ولذا  وتغرب  تطلع  والنجوم  تزول  ال  ثابتة  الكواكب  ب- 
كوكب من ذهب وكوكب من فضة وكام قيل يف لفظ املنجم منجم ألنه ينظر 
فيام يطلع منه وليس كوكبًا؛ كام ينظر ثبوت ظهور الكواكب يف وقتنا احلارض 

مثل )الزهرة وعطارد وغريها( وظهور نجوم وزواهلا واختفاؤها.

فاملالحظ من خالل الفروق بينهام أن كل كوكب نجم وليس كل نجم 

)1) الصحاح: )نجم(: 2/ 195.
)2) ينظر: الفروق اللغوية: 1/ 314.
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كوكب، وإن الكواكب ثابتة ال تزول والنجوم تزول.

)وقد الحظ العرب أن النجوم ال تبدو هنارًا، وذلك لتالش ضوئها يف 
ضوء الشمس، ولذلك كانوا جيعلون إدراك املمتنع كإبصار النجم ظهرًا، قال 

َطَرَفة: 

ــُه ــع ــنَ ْ مَت فــقــْد  ْلـــُه  ُتـــنَـــوِّ َوُتريِه النَّْجَم جيِري بالظُُّهر()1)إن 

وقد وردت لفظة الكوكب يف أربعة مواضع، وردت بصيغة املفرد مرة 
واحدة)2) وبصيغة اجلمع ثالث مرات)3).

من كالم له ملا مّر بطلحة بن عبد اهلل وعبد الرمحن بن عتاب بن أسيد)4) 
َذا امْلََكاِن َغِريبًا َأَما واهلل َلَقْد  ٍد ِبَ ومها قتيالن يوم اجلمل: »َلَقْد َأْصَبَح َأُبو ُمَمَّ

َت ُبُطوِن اْلَكَواكِِب«)5). ُكنُْت َأْكَرُه َأْن َتُكوَن ُقَرْيٌش َقْتىَل َتْ

مّر اإلمام عىل القتىل ومنهم أبو حممد وهو )طلحة( وقد كره املنظر 
الذي رآه فيه فجاء بألطف تعبري عن الرؤية التي رآها عليه قال: »تت بطون 
الكواكب« والعرب جتيز استقبال وجه السامء والكواكب بطنًا أو ظهرًا)6)، 

)1) التكون التارخيي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك: 35.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )106)/ 154.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 40، اخلطبة )91)/ 127، اخلطبة )219)/ 337.
)4) فّصل ابن ايب احلديد سريته يف شحه: ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد(: 11/ 

.123
)5) هنج البالغة: كالمه )219)/ 337.

)6) ينظر: لسان العرب: )بطن(: 13/ 52، وكذلك نقل ابن االنباري يف كتاب األضداد 
قتلة  عاب  وقد  الزبري  ابن  لسان  عىل  قول  الفراء  عن   .342  /1 والظهارة-  -البطانة 
عثامن: )خرجوا عليه كاللُّصوص من وراء القرية، فقتلهم اهلل كلَّ قتلة، وَنجا َمْن نجا 
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لذا نجد يف هذا )كناية لطيفة عن الفلوات()1)، واإلمام كره هذا املنظر الذي 
بطون  ذكر  وانام  بالفالة  يرصح  مل  فاإلمام  غريه  وال  ظل  ال  حيث  فيه  رآه 

الكواكب للداللة عىل ذلك.

أّما لفظة النجم، فقد وردت يف تسعة مواضع، وردت أربع مرات بصيغة 
املفرد)2)، ومخس مرات بصيغة اجلمع)3).

ومن التعريف اللغوي للنجوم وردت بمعنيني: 

األول: النجوم بمعنى: الظهور تم التعرض لذلك يف الفصل الثاين لفظة 
َنَجْمَت  اْلَباطُِل  َنَعَر  إَِذا  »َحتَّى  بن مسهر:  للربج   اإلمام )املاعز( يف قول 

ُنُجوَم َقْرِن امْلَاِعِز«)4).

القوم  املؤمنني هلك  أمري  يا  له  فقيل  اخلوارج  قتل  ملا   قوله وكذلك 
َم َنَجَم  َجاِل وَقَراَراِت النَِّساِء ُكلَّ ُْم ُنَطٌف يِف َأْصلِب الرِّ بأمجعهم: »كل واهلل إهِنَّ

ِمنُْهْم َقْرٌن ُقطَِع َحتَّى َيُكوَن آِخُرُهْم ُلُصوصًا َسلبنَِي«)5).

اهلل  رسول  يف  له  خطبة  من   قال الكواكب؛  بمعنى:  النجوم  الثاين: 

ظهرًا،  البطن  يكون  فقد  اُء:  الفرَّ قاَل  لياًل.  هربوا  يريد:  الكواكب،  بطون  حتت  منهم 
والظَّهر بطنًا عىل ما َأخربتك(.

)1) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 4/ 52.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )48)/ 87، اخلطبة )100)/ 145، اخلطبة )126)/ 183، 

الكتاب )18)/ 375.
 /(178( اخلطبة   ،245  /(171( كالمه   ،105  /(79( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(

256، اخلطبة )151)/ 210، اخلطبة )182)/ 260.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )184)/ 268.

)5) هنج البالغة: كالمه )60)/ 93 - 94.
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َمِء إَِذا َخَوى َنْجٌم َطَلَع  ٍد َكَمَثِل ُنُجوِم السَّ وأهل بيته: »َأال إِنَّ َمَثَل آِل ُمَمَّ
نَائُِع وَأَراُكْم َما ُكنُْتْم َتْأُمُلوَن«)1). ُكْم َقْد َتَكاَمَلْت ِمَن اهلل فِيُكُم الصَّ َنْجٌم َفَكَأنَّ

مل يسلط التاريخ الضوء عىل آل حممد كام أشار إليهم اإلمام؛ إذ مّثل 
السالك  السامء يف دليل  بنجوم  بآل حممد متثياًل تشبيهيًا يف مشابتهم  اإلمام 
لالنتفاع منها وما ذكره شارحو النهج من داللة الفعل )َخَوى( بمعنى: مال 
للمغيب أو سقط)2) فكلام غاب نجم أو كاد ظهر نجم آخر فينتفع الناس من 
ُخُلٍق  َلَعىل  فيه اهلل سبحانه: ﴿َوإِنََّك  الذي قال  ينتمون إىل  وجودهم كوهنم 

َعظِيٍم﴾)3).

)ثامين  والقمر  واحـــدة()4)،  )مــرة  كالشهاب  أخــرى:  ألفاظ  ووردت 
مرات)5)، كانت هلا داللة حقيقة وهو اجلرم الساموي(، ينظر جدول إحصائي 
رقم )13( للوحدات الداللية للبحار وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة 

.304

* * *

)1) هنج البالغة: اخلطبة )100)/ 145.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 7/ 95، شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 6.

)3) القلم: 4.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )94)/ 139.

 ،127  /(91( اخلطبة   ،122  /(90( اخلطبة   ،40  /(1( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (5(
اخلطبة   ،245  /(171( اخلطبة   ،232  /(163( اخلطبة   ،227  /(160( اخلطبة 

)182)/ 260، اخلطبة )185)/ 271.
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 املبحث الثاين
الأمطار والأهوية وما يت�سل بها

1- الأمطار
وتضمُّ كاًل من: 

اأ- الَقْطر
املطر  َقْطٍر وهو  املاُء()1)، و)والِقطاُر مجع  َقَطَر  )الَقْطر والَقَطراُن مصدُر 
َقُطوٌر  َقَطَر من املاء وغريه واحدته َقْطرة واجلمع ِقطار وسحاٌب  والَقْطُر ما 
َأصابا  َمْقطورة  وَأرض  ثعلب  عن  الفاريس  حكامها  الَقْطِر  كثري  وِمْقطار 

الَقْطر واْسَتْقَطر الشَء راَم َقَطَراَنه()2).

مرة  املفرد  بصيغة  مواضع،  مخسة  يف  النهج  يف  اللفظة  هــذه  وردت 
واحدة)3)، وأربع مرات بصيغة اجلمع)4).

)1) كتاب العني: )قطر(: 5/ 95.
)2) لسان العرب: )قطر(: 5/ 105.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )182)/ 260.
 /(115( اخلطبة   ،256  /(178( اخلطبة   ،134  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (4(

.171
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يقول من خطبة له وتشتمل عىل هتذيب الفقراء بالزهد وتأديب األغنياء 
َمِء إَِل األْرِض َكَقَطَراِت امْلََطِر إَِل  َينِْزُل ِمَن السَّ ا َبْعُد َفإِنَّ األْمَر  بالشفقة: »َأمَّ

ا ِمْن ِزَياَدٍة َأْو ُنْقَصاٍن«)1). ُكلِّ َنْفٍس بَِم ُقِسَم َلَ

فهنا اشارة واضحة من اإلمام لنزول أمر اهلل من السامء إىل األرض 
النص عىل  القطرات يف سياق  فّدلت  النازلة  املطر  بقطرات  األمر  وقد شّبه 
معاشهم  اخللق يف  نفس من )صالح حال  لكل  َتنْزُل  التي  اإلهلية  األحكام 

ومعادهم من صّحة أو مال أو علم أو جاه أو أهل()2).

تصدر  الذي  املكان  بمنزلة  هنا  السامء  فتتمثل  اهلل  من  يساق  األمر  لذا 
الزيادة  وحتمل  النفوس  يضم  الذي  العامل  األرض  اىل  لتصدر  األوامر  منه 

والنقصان كام تتوزع قطرات املطر عىل األرجاء بحسب املصلحة.

ب- املََطر
)امليم والطاء والراء أصٌل صحيٌح فيه معنيان: أحدمها الَغيث النّازل من 
ناٌس:  َمطرًا. وقال  املَطر، وُمطِْرنا  ل  فاألوَّ الَعْدو.  ِجنٌْس من  امء واآلخر  السَّ
ُجل يف األرض، إذا  َر الرَّ ُأْمطَِر إالّ يف الَعذاب... والثاين قوهُلم: متطَّ ال يقال 
حاِب وامَلطُر ماُء السحاِب  َذَهب()3)، كام يدل املطر عىل )املاء املنسكب من السَّ

واجلمع َأْمطاٌر()4).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )23)/ 64.
)2) شح هنج البالغة )ابن ميثم( 2/ 4.

)3) معجم مقاييس اللغة: )مطر(: 5/ 332 - 333.
)4) لسان العرب: )مطر(: 5/ 178.
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ورد يف النهج يف مخسة مواضع، بصيغة املفرد ثالث مرات)1)، واجلمع 
مرتني)2).

يقول من خطبة له يف صفات اهلل جل جالله، وصفات أئمة الدين: 
َقْومًا  بَِقْوٍم  »َقْد َطَلَع َطالٌِع ومَلََع الِمٌع والَح الئٌِح واْعَتَدَل َمائٌِل واْسَتْبَدَل اهللُ 

وبَِيْوٍم َيْومًا واْنَتَظْرَنا اْلِغَيَ اْنتَِظاَر امْلُْجِدِب امْلََطَر«)3).

اإلمام وقد ذكر  فيه  بيان ألمر مرتقب قد حصل وظفه  يف هذه اخلطبة 
طلع  قد  أّنه  فذكر  عثامن)4)  قتل  بعد  له  اخلالفة  أصبحت  حني  اخلطبة  هذه 
أن  ممكن  الطالع  ألن  وذلك  ذلك؛  شابه  ما  أو  النجم  هنا  والطالع  طالع 
يكون )الشمس والقمر والفجر والنجوم َتْطُلُع ُطُلوعًا وَمْطَلعًا وَمْطِلعًا فهي 
الثالث  اجلمل  هذه  تكون  أن  يرجح  باألفق  والح  ملع  وبطلوعه  طالِعٌة()5) 
ملقصود واحد وهو بيان األمر حمقق بـ)قد( الدالة عىل حتقيق اخلالفة لإلمام.

فظهرت  احلق  يمثل  من  كونه  انتظار  بعد طول  له  اخلالفة  انتقلت  وقد 
ينتظرون تغيري حاهلم  خالفته أو ظهر احلق وكالمها واحد وكان املسلمون 
يكون  أن  وحيتمل  اجلــدب)6)  حصول  حني  املسلمني  دعاء  وهذا  وواقعهم 
الشء  ُت  ــريَّ َغ قولك  من  )االســم  به:  ويــراد  الغني(  )بكرس  الغري  انتظار 

)1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )23)/ 64، اخلطبة )108)/ 156، اخلطبة )152)/ 212.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة اخلطبة )91)/ 134، اخلطبة )165)/ 236.

)3) هنج البالغة: اخلطبة )152)/ 212.
)4) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 153.

)5) لسان العرب: )طلع(: 8/ 235.
)6) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 154، منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة 

)اخلوئي( 9/ 184.
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()1) لذا فداللة السياق عىل حصول املراد بتغيري احلال بعد انتظار الفرج  فَتَغريَّ
فكذلك  املراد  عىل  ليحصل  األمطار  هطول  ينتظر  كمن  الدعاء  واستجابة 

سيادة احلق فاإلمام أوىل بإقامة احلدود واجتناب النواهي.

َحاب واملُْزن ج- ال�سَّ
َحاب: )السني واحلاء والباء أصٌل صحيح يدلُّ عىل جرِّ شء مبسوٍط  السَّ

ه()2) والسحابة: )الَغْيُم، واجلمع سحاٌب وُسُحٌب وَسحائُب()3). وَمدِّ

متباينِة  كلامت  ثالث  فيه  صحيح  أصٌل  والنون  والزاء  )امليم  امُلْزن:  أّما 
بيض  املازن:  والثانية  ُمْزنة...  والقطعة  حاب،  السَّ امُلْزن:  فاألوىل:  القياس: 
يتفّضل  أي  أصحابه،  عىل  ُن  يتمزَّ وهو  مأَلها.  ِقرَبته:  َمَزَن  والثالثة:  النَّمل. 
عليهم، كأنَّه يتشبَّه باملزِن َسخاًء. ولعل امُلْزن هو األصل يف الباب، وما سواه 

ٌع عليه()4). فمفرَّ

َق يف التعريفات لظهر أن السحاب هو الغيم، واملزن هي السحاب،  لو ُدقِّ
وكل له خصائص بحسب سياق ورودها.

وقد وردت السحاب يف صيغة اجلمع )سحاب( عرش مرات)5).

ُدوَن  َحاِب  السَّ ــَل  ُذُل اْسِقنَا  »اللُهمَّ  ــِه:  بِ اْسَتْسَقى  ــاٍء  ُدَع يِف   :قال

)1) الصحاح: )غري(: 2/ 30.
)2) معجم مقاييس اللغة: )سحب(: 3/ 142.

)3) الصحاح: )سحب(: 1/ 305.
)4) معجم مقاييس اللغة: )مزن(: 5/ 317 - 318. 

اخلطبة   ،171  /(115( اخلطبة   ،134  -  131  /(91( اخلطبة  البالغة:  هنج  ينظر:   (5(
)166)/ 240، اخلطبة )185)/ 271، الكتاب )62)/ 451، )472)/ 471.
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ا«)1). ِصَعاِبَ

أنه  الفصاحة وذلك  العجيب  الكالم  الريض: )وهذا من  الرشيف  قال 
شبه السحاب ذوات الرعود والبوارق والرياح والصواعق باإلبل الصعاب 
التي تقمص برحاهلا وتقص بركباهنا وشبه السحاب خالية من تلك الزوابع 

باإلبل الذلل التي حتتلب طيعة وتقتعد مسمحة(.

دعا اإلمام بذا الدعاء يف أدعية االستسقاء املنثورة يف النهج، وقد دعا 
يكون  من  السحاب  من  ألن  إهالكها؛  دون  من  والنسل)2)  احلرث  إلعامر 
مهلكًا فداللة السياق عىل الطلب والدعاء بالرزق اهلني واملطر الذي يعمر 

األرض ال هيلكها.

ويف سياق خمتلف تكون السحاب كالفرص التي تعرتض حياة اإلنسان 
َحاِب  السَّ َمرَّ  َتُرُّ  واْلُفْرَصُة  ْرَماِن  بِاحْلِ َياُء  واحْلَ ْيَبِة  بِاْلَ ْيَبُة  اْلَ »ُقِرَنِت   :قوله

.(3(» ْيِ َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَ

وهذه الفرص لن تتكرر فكام ينبغي ترك اهليبة فإهابة اآلخر واخلوف منه 
تضيع الفرص ألهنا مقرونة باخليبة وترك احلياء ألنه مقرون باحلرمان)4).

رسيعة  تكون  ألهنا  السحاب  مّر  متر  اخلري  يف  كانت  إن  الفرص  كذلك 
الزوال.

يقول ابن أيب احلديد: )كانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت له -إياك 
)1) هنج البالغة: غريب كالمه )472)/ 558.

)2) ينظر: شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 5/ 538. 
)3) هنج البالغة: احلكمة )21)/ 471.

)4) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 5/ 248.
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واهليبة فإهنا خيبة- وال تبت عند ذنب األمر وبت عند رأسه()1).

أّما امُلزن فقد وردت هذه اللفظة يف موضعني، بصيغة املفرد مرة واحدة)2)، 
وبصيغة اجلمع مرة واحدة)3) أيضًا.

َأْعَقَبْتُه  إاِل  ٍة  َحرْبَ يِف  ِمنَْها  اْمُرٌؤ  َيُكِن  »مَلْ  الدنيا:  ذم  يف   له خطبة  من 
ُه فِيَها ِديَمُة َرَخاٍء إاِل َهَتنَْت َعَلْيِه ُمْزَنُة َبلٍء وَحِريٌّ إَِذا  ًة... ومَلْ َتُطلَّ َبْعَدَها َعرْبَ

َرًة«)4). ًة َأْن ُتِْسَ َلُه ُمَتنَكِّ َأْصَبَحْت َلُه ُمنَْتِصَ

مل ينفك اإلمام بالتحذير من الدنيا ويؤكد ذلك يف أكثر من خطبة، 
ويف بداية اخلطبة هذه حيذر منها؛ حتى أّنه وّظف املطر يف اطالل الدنيا عىل 
ليس  الذي  )املطر  والديمة:  للرخاء،  الديمة  أوضاعه  لتقلب  فاستعار  املرء 
ة  الِعدَّ من  بلغ  ما  وَأكثره  الليل  ثلث  أو  النهار  ثلث  أقله  برق  وال  َرْعد  فيه 
واجلمع ِدَيٌم()5) وقد استفاد العرب كثريَا منها من باب االستعارة هلذه اللفظة 

يف وصف احدهم بأنه سخي وكريم كالديمة يف الكرم)6).

والديمة بحسب ما ذكره شارحو النهج هنا هو املطر اخلفيف املصاحب 
واستعار  بالءًا  أي: يصب  يتحول وهيتن  ما  نزوله ولكن رسعان  للخري يف 
مطلوب  فاحلذر  وهم)7)،  ضيق  هنالك  واخلري  السعة  فمقابل  املزنة؛  للبالء 

)1) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 18/ 131.
)2) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 131.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )111)/ 164.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )111)/ 164 - 165.

)5) لسان العرب: )ديم(: 12/ 219.
)6) ينظر: م.ن.

)7) ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )راوندى( 1/ 475، منهاج الرباعة يف شح 
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وإن كان صبها للبالء غري دائم.

ووردت ألفاظ أخرى كالديم )ثالث مرات()1)، وذكرت الغيوم بصيغة 
اجلمع )مرة واحدة()2)، والقزع وهو صغار الغيم املتفرقة)3)، )مرتان()4).

ينظر جدول إحصائي رقم )14( للوحدات الداللية لألمطار واألهوية 
وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة )305).

2- الأهوية
وتضم كاًل من: 

اأ- الَهَواء
)اهلاء والواو والياء: أصٌل صحيح يدلُّ عىل ُخُلوٍّ وسقوط. أصله اهلواء 
تعاىل:  اهلل  قال  خاٍل هواء.  قالوا: وكلُّ  ه.  ي خللوِّ والسامء، سمِّ األرض   بني 
ْم َهَواٌء﴾)5)، أي خاليٌة ال َتِعي شيئًا... ويقال َهَوى الّشُء هَيِوي:  ﴿وأْفئَِدُتُ

سقط. وهاويُة: جهنم()6).

خاٍل  وكل  األْهِوَيُة.  واجلمع  واألرض،  السامء  بني  ما  )ممدوٌد:  واهلواُء 

هنج البالغة )اخلوئي( 8/ 20، شح هنج البالغة )السيد عباس املوسوي( 2/ 270.
164، اخلطبة )185)/  151، اخلطبة )111)/  )1) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )105)/ 

.272
)2) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 134.

)3) ينظر: التلخيص يف معرفة اسامء األشياء: 1/ 276.
)4) هنج البالغة: اخلطبة )115)/ 171، اخلطبة )166)/ 241. 

)5) إبراهيم: 43.
)6) معجم مقاييس اللغة: )هوي(: 6/ 15.
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هواٌء. قال زهري: 

من الظِلامِن ُجْؤُجُؤُه َهواُء)1)كأنَّ الَرْحَل منها فوق َصْعٍل

يقال: إنَّه ال عقول هلم. واهلََوى مقصوٌر: َهَوى النفس: واجلمع األْهواُء. 
.(2() وإذا أضفته إليك قلت َهواَي. وُهَذْيٌل تقول: َهَويَّ

وردت هذه اللفظة يف النهج بصيغة املفرد يف عرشة مواضع)3).

خطبة  من  يقول  السياق  يف  املعروف  احلقيقي  بمعناه  اإلمام  استعمله 
لَِساكِنَِها  ًم  ُمَتنَسَّ َواَء  اْلَ »وَأَعدَّ  املاء:  األشباح يف صفة األرض ودحوها عىل 

وَأْخَرَج إَِلْيَها َأْهَلَها َعىَل َتَاِم َمَرافِِقَها«)4).

من لطف اهلل سبحانه وتعاىل أنه اعّد هلم أسباب العيش يف بيئة صاحلة، 
فأوجد هلم املاء وجعل منه كل شء حي والكأل وتكفل برزق الدواب وما 
حيتاجه اإلنسان اهلواء كام احليوان فخص اإلمام صفة اهلواء أن يكون متنساًم 
أي: )جعل اهلواء حماّل لطلب النسيم واستنشاقه وفائدته ترويح القلب حّتى 

ال يتأّذى بغلبة احلرارة()5) وكيف ال وقد شملت قدرته ورمحته كل شء.

)1) ديوان زهري بن أيب سلمى: 9.
)2) الصحاح: )هوا(: 2/ 260.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 40، )91)/ 127 - 128 - 131، اخلطبة )160)/ 
224، اخلطبة )178)/ 256، اخلطبة )185)/ 271، اخلطبة )221)/ 328، اخلطبة 

.344 /(223(
)4) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 132.

)5) منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )اخلوئي(: 7/ 13.
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يح ب- الرِّ
يفيد ابن فارس )ت395هـ( أّن: )الراء والواو واحلاء أصٌل كبري مّطرد، 

يح...()1). يدلُّ عىل َسَعٍة وُفْسَحٍة واّطراد. وأصل »ذلك« كلِّه الرِّ

التنزيل  َنسيم كل شء وهي مؤنثة ويف  اهلواء وكذلك  )َنِسيم   والريح: 
ت  يح ياُؤها واو ُصريِّ ﴿َكَمَثِل ِريٍح فيها ِصٌّ َأصابت َحْرَث قوم﴾)2)... الرِّ

ياء النكسار ما قبلها وتصغريها ُرَوحْية ومجعها ِرياٌح وَأْرواٌح()3).

وردت هذه اللفظة يف النهج يف ثامنية عرش موضعًا، منها بصيغة املفرد 
احدى عرشة مرة)4)، وبصيغة اجلمع ثامين مرات)5).

وفيها  األمــة  بني  للحكم  يتصدى  من  صفة  يف  له  كــالم  من   قال
َعاٍش  َجَهاالٍت  َخبَّاُط  »َجاِهٌل  الثاين  الصنف  يف  يقول  الناس  خلق  ابغض 
يِح  َواَياِت َذْرَو الرِّ ٍس َقاطٍِع َيْذُرو الرِّ اُب َعَشَواٍت مَلْ َيَعضَّ َعىَل اْلِعْلِم برِِضْ َركَّ

ِشيَم«)6). اْلَ

من صفات العامل الذي يبتيل الناس بعلمه ويقيمونه يف غري مكانه وينزلونه 
)1) معجم مقاييس اللغة: )روح(: 2/ 454.

)2) آل عمران: 117.
)3) لسان العرب: )روح(: 2/ 455.

)4) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 40، اخلطبة )17)/ 59، اخلطبة )91)/ 128، اخلطبة 
)97)/ 143، اخلطبة )178)/ 256، اخلطبة )192)/ 287 - 279 - 300، احلكمة 

)147)/ 495، احلكمة )397)/ 546.
 ،207 137، اخلطبة )149)/  39، اخلطبة )93)/  )5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )1)/ 
اخلطبة   ،312  /(198( اخلطبة   ،310  /(196( اخلطبة   ،271  /(185( اخلطبة 

)211)/ 328، اخلطبة )226)/ 348.
)6) هنج البالغة: كالمه )17(: 59 - 60.
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يف غري منزله أن يكون جاهاًل خّباطًا أي: )رضب البعري الشء بُخفِّ يده... 
وَخَبْطُت الشجرة بالعصا: رضبتها با واملِْخَبَطة: العصا()1) وذكر جهاالت 
ومل يقل جاهاًل ألنه أراد الزيادة باخلبط أي أن يقع يف كثرة رضب اجلهاالت 

أي كثرة األغالط من احكام شعية وغريها دون طريق احلق)2).

فمن تكن هذه صفته فإنه يأيت بالروايات ويلقيها عىل الناس من أحكام 
جاهلة ظاملة كام تلقي الريح بذور النباتات املتكرسة)3) يف األرض فال نتاج يف 
الروايات أو الزرع، فلنالحظ انتاج ذرو الريح للهشيم للروايات ما تكون 
َماُء وَتَعجُّ  ُخ ِمْن َجْوِر َقَضائِِه الدِّ النتيجة يقول االمام يف الكالم نفسه: »َتْصُ

ِمنُْه امْلََواِريُث«)4).

فدّل السياق عىل الظلم واجلور من العامل اجلاهل.

ينظر جدول إحصائي رقم )15( للوحدات الداللية لألهوية وما يتصل 
با يف هنج البالغة - صفحة 306.

* * *

)1) هتذيب اللغة: )خبط(: 2/ 461.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 1/ 317. 

)3) ينظر: توضيح هنج البالغة: 1/ 112.
)4) هنج البالغة: كالمه )17(: 60.
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 املبحث الثالث
الظلمة والنور وما يت�سل بها

1- الألفاظ الدالة على الظلمة

اأ- احِلْنِد�س
احِلنْدُس: )الليل الشديد الظلمة()1)، واحلنادُس: )ثالث ليال من الشهر، 

لظلمتهن.

وأسود ِحنِْدٌس: شديد السواد، كقولك: أسود حالك()2).

وردت هذه اللفظة بصيغة اجلمع يف ثالثة مواضع)3).

وَفْخِر  ِميَِّة  احْلَ كرِْبِ  يِف  اهلل  »َفاهلل  ابليس:  ذم  يف  القاصعة  خطبة  من  قال 
امْلَاِضَيَة  األَمَم  ا  ِبَ َخَدَع  الَّتِي  ْيَطاِن  الشَّ وَمنَافُِخ  نََئاِن  الشَّ َملِقُح  ُه  َفإِنَّ اِهلِيَِّة  اْلَ
َعْن  ُذُلًل  َضلَلتِِه  وَمَهاِوي  َجَهاَلتِِه  َحنَاِدِس  يِف  َأْعنَُقوا  َحتَّى  الَِيَة  اْلَ واْلُقُروَن 

)1) الصحاح: )حندس(: 1/ 151.
)2) املحكم واملحيط االعظم: 2/ 115.

289، اخلطبة )230)/  260، اخلطبة )192)/  )3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )182)/ 
.351
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ِسَياِقِه«)1).

السابقة  األمم  خدع  كام  ذلك  يف  الشيطان  واتباع  والتكرب  الفخر  حيذر 
فكانت صفتهم أهّنم اعنقوا أي: أصبحوا منقادين بسهولة)2)، وكأهنم قّدموا 

اعناقهم للشيطان باتباعهم إّياه.

واستعار اإلمام ضمن السياق اللغوي هنا لفظة حنادس للجهل بمعنى: 
أهنم انقادوا لظلامت اجلهالة فلم يروا احلق ومل يميزوا الباطل بسبب الرشك 

الذي نصبه هلم فساقهم اذالء جهالء مضلني.

ْلَمة ب- الظُّ
ياء والنور،  )الظاء والالم وامليم أصالِن صحيحاِن، أحدمها خالُف الضِّ

يًا. ِء غرَي موضعه تعدِّ واآلَخر َوْضع الشَّ

أْظَلَم  وقد  الظلمة؛  اسم  والظَّالم:  ظلامت.  واجلمع  الظُّْلمة،  ل  فاألوَّ
املكان إظالمًا()3).

بصيغة  مرات  ثامين  منها  موضعًا،  وعرشين  تسعة  يف  النهج  يف  وردت 
املفرد)4)، وثامين مرات بصيغة اجلمع)5).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )192)/ 289.
)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 13/ 148.

)3) معجم مقاييس اللغة: )ظلم(: 3/ 468.
164، اخلطبة )157)/  156، اخلطبة )111)/  )4) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 

221، اخلطبة )187)/ 277، اخلطبة )190)/ 281، اخلطبة )198)/ 315.
الكتاب )131)/   ،272 128، اخلطبة )186)/  البالغة: اخلطبة )91)/  ينظر: هنج   (5(

.401
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يقول من خطبة له يف ذكر املالحم: »وال َتْقَتِحُموا َما اْسَتْقَبْلُتْم ِمْن َفْوِر َناِر 
اِج يِف الظُّْلَمِة َيْسَتِضُء  َ َم َمَثِل َبْينَُكْم َكَمَثِل السِّ اْلِفْتنَِة وَأِميُطوا َعْن َسنَنَِها... إِنَّ

وا آَذاَن ُقُلوبُِكْم َتْفَهُموا«)1). ا النَّاُس وُعوا وَأْحرِضُ َ َها َفاْسَمُعوا َأيُّ بِِه َمْن َوَلَ

مل يكن اإلمام مداحًا لنفسه وال ينبغي له ذلك وهو الذي طّلَق الدنيا 
ثالثًا، فالناظر لشظف معيشة اإلمام يرى ذلك أبلغ يف خطبته هذه عدة 

أمور توزع بعضها بني الفصول.

ويف هذا املقطع ينسجم عنوان اخلطبة مع املقصود منها ألنه مل خيُل الدين 
للناس  اإلمام  فينتفض  الدنيا  حب  األمر  مدار  طاملا  الفتن  من  اإلسالمي 
للمسلمني،  املوجه  خطابه  ذلك  ويالحظ  املضلة؛  الفتن  هذه  من  ناصحًا 
عىل  دّل  كام  الفتنة  هنا  والظلمة  الظلمة،  ينري  الذي  بالرساج  نفسه  شّبه  فقد 
ذلك سياق اخلطبة وهنا تعبري جمازي، فبعد أن أمرهم باالبتعاد عنها وعدم 
السري بام حتمل بنّي هلم أن الطريق الذي اختطه هلم هو طريق احلق، وطريقهم 
باتباعه يمر بمراحل: السامع والوعي واحلضور حتى يكون الفهم والقبول.

ت- اللَّيل
)الليل ضد النهار والليل ظالم وسواد والنور والضياء ينهر أي يضء 
والليل يليل إذا أظلم فإذا أفردت أحدمها من اآلخر قلت ليلة ويوم وتصغري 
ليلة ُلَيْيِلية أخرجوا الياء اآلخرة من خُمْرجها يف الليايل إنام كان أصل تأسيس 

بنائها ليالة فُقرِصت وتقول ليلة ليالء أي شديدة الظلمة()2).

)1) هنج البالغة: اخلطبة )187)/ 277 - 278.
)2) كتاب العني: )ليل(: 8/ 363.
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ورد يف النهج يف تسعة وثالثني موضعًا، منها: الليل )معرف بـ ال( تسع 
عرشة مرة، ومن دون تعريف عرشين مرة، والليلة مرتني وليلة مرة واحدة، 

والليايل ثامين مرات.

من املعروف أن اهلل عز وجل قد جعل الليل راحة للبدن والنهار للعمل 
  لَِباًسا  ْيَل  اللَّ ﴿َوَجَعْلنَا   :)11  -  10( اآليتان  النبأ  سورة  من  تعاىل  قال 

َوَجَعْلنَا النََّهاَر َمَعاًشا﴾.

لذا أكد اإلمام هذا املعنى يف سياق قوله من وصية له وىص با معقل 
بِالنَّاِس  ْر  َدْيِن وَغوِّ اْلرَبْ بن قيس الرياحي حني أنفذه إىل الشام يقول: »وِسِ 
َرُه ُمَقامًا ال َظْعنًا  َفإِنَّ اهلل َجَعَلُه َسَكنًا وَقدَّ ْيِل  َل اللَّ َأوَّ ْيِ وال َتِسْ  ْه يِف السَّ وَرفِّ

ْح َظْهَرَك«)1). َفَأِرْح فِيِه َبَدَنَك وَروِّ

هذا الليل نفسه عند اإلمام يتحول إىل فتن تفتك باملسلمني ولعل لون 
السواد الطاغي فيه داللة عىل الرش املستقر يف بعض النفوس يقول يف احدى 
اِم وَفَحَص  يٍل َقْد َنَعَق بِالشَّ اخلطب املشتملة عىل املالحم: »َلَكَأنِّ َأْنُظُر إَِل ِضلِّ
بَِراَياتِِه يِف َضَواِحي ُكوَفاَن...َفإَِذا َأْينََع َزْرُعُه وَقاَم َعىَل َينِْعِه وَهَدَرْت َشَقاِشُقُه 
واْلَبْحِر  امْلُْظلِِم  ْيِل  َكاللَّ وَأْقَبْلَن  امْلُْعِضَلِة  اْلِفَتِن  َراَياُت  ُعِقَدْت  َبَواِرُقُه  وَبَرَقْت 

امْلُْلَتطِِم«)2).

إن من أشد الفتن هو أن يقوم الضلِّيل املعروف بكثرة الضالل، وقد عزم 
عزمه عىل كرس شوكة املسلمني فحذرهم اإلمام من الفتنة، فإذا هدأت 
له احلال قام ومتلك ما استطاع فيصبح األمر ميرسًا له بان عىل حقيقته حينام 

)1) هنج البالغة: الوصية )12)/ 372.
)2) هنج البالغة: اخلطبة )101)/ 147.
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يستمكن وتظهر قبائحه عىل املأل بال مباالة منه.

وقتها خترج الفتن كخروج الزبد من فم البعري وهو كناية عن كامل الفتنة 
فعندها  ورماحه  سيوفه  ملعان  اباريق  وظهرت  االهتياج)1)،  حال  ووصوهلا 
ال  الذي  كام  للحق  أحد  هيتدي  فال  مظلم  كليل  وتكون  الفتن  رايات  تقبل 
بحر  كأمواج  بعضًا  بعضهم  فيرضب  مظلم  بليل  الطريق  لواضح  هيتدي 

متالطمة.

)مرة  والدجنة  واحــدة()2)،  )مرة  الدجى  مثل:  أخرى  ألفاظ  ووردت 
واحدة()3)، والدجيور )وردت بصيغة اجلمع »دياجري« مرتان()4)، والغسق 

)أربع مرات()5) واملساء )مرتان()6).

ينظر جدول إحصائي رقم )16( للوحدات الداللية لأللفاظ الدالة عىل 
الظلمة وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة )306).

172، توضيح هنج   - 171 البالغة )اخلوئي( 7/  الرباعة يف شح هنج  )1) ينظر: منهاج 
البالغة، 2/ 132 - 133.

)2) هنج البالغة: كالمه )222)/ 343.
)3) هنج البالغة: اخلطبة )155)/ 217.

)4) هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 135.
)5) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )48)/ 87، اخلطبة )155)/ 217، اخلطبة )163)/ 232، 

اخلطبة )182)/ 261.
)6) ينظر: هنج البالغة: كالمه )221)/ 339، الوصية )56)/ 447.
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ور 2- الألفاظ الدالة على النُّ

ق اأ- الَبْ
ٍة  ِة سوداَء وُقوَّ )الرَبَق مصدر األْبَرِق من احِلبال وهو احلَْبُل الذي ُأبِرَم بُقوَّ
بيضاَء ومن اجلبال: ما فيه ُجَدٌد بيٌض وُجَدٌد ُسوٌد()1)، و)الباء والراء والقاف 
واِد  السَّ اجتامع  واآلخر  الشء؛  ملعاُن  أحدمها  منهام:  الفروع  تتفرع  أصالِن 

والبياِض يف الشء. وما َبْعَد ذلك فكلُّه جماٌز وحمموٌل عىل هذين األصلني.

َحاُب َبْرقًا  حاب، يقال َبَرَق السَّ أّما األول فقال اخلليل: الربق َوِميُض السَّ
َبْرَقة للمّرة الواحدة، إذا  وَبريقًا. قال: وأْبَرَق أيضًا لغة. قال بعضهم: يقال 
َبَرَق، وُبْرَقة بالضم، إذا أرْدَت املقدار من الربق. ويقال: »ال أفعُلُه ما َبَرَق يف 

بح، أي حني بَرق()2). ِق الصُّ امِء نجم«، أي ما َطَلَع. وأتانا عند َمرْبَ السَّ

مخس  املفرد  بصيغة  مواضع؛  سبعة  يف  النهج  يف  اللفظة  هذه  وردت 
مرات)3)، وبصيغ اجلمع مرتني)4)، يقول من كالم له يف وصف السالك 
الطريق إىل اهلل سبحانه: »َقْد َأْحَيا َعْقَلُه وَأَماَت َنْفَسُه َحتَّى َدقَّ َجلِيُلُه وَلُطَف 

بِيَل«)5). ِق َفَأَباَن َلُه الطَِّريَق وَسَلَك بِِه السَّ َغلِيُظُه وَبَرَق َلُه الِمٌع َكثُِي اْلرَبْ

فقد وصف اإلمام الذي يصبو إىل اإلخالص هلل عز وجل أن يتمثل بعدة 

)1) كتاب العني: )برق(: 5/ 155.
)2) معجم مقاييس اللغة: )برق(: 1/ 221.

)3) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )91)/ 131، اخلطبة )94)/ 139، اخلطبة )115)/ 171، 
اخلطبة )191)/ 284، اخلطبة )223)/ 344.

)4) ينظر: هنج البالغة: اخلطبة )182)/ 260، احلكمة )219)/ 507.
)5) هنج البالغة: كالمه )220)/ 337.
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أمور منها: إحياء عقله، وإماتة نفسه وهو كله عىل نحو املجاز يف )اإلحياء 
وقيل:  العلوم  باكتساب  معروف  هو  كام  العقل  إحياء  ومفهوم  واإلماتة( 
)هي علوم رضورية خمصوصة من مجلتها العلم بأحوال النفس واملدركات 
الزوال  من  املكتسب  متنع  التي  العلوم  هي  وقيل:  واملقبحات،  واملحسنات 

وحرص بعضهم علوم العقل عرشة: 

أوهلا: علم املرء بنفسه.

ومفكرا  وكارها  مريدا  كونه  نحو  أحواله  من  بكثري  علمه  ثانيها: 
ومشتهيا()1). 

أّما إماتة النفس، فهو ترويضها وكبحها عن مجاحها وشهواهتا)2)، فإذا ما 
حصل ذلك ارتفع السالك حتى يربق ويلمع بطريقه نحو الوصول للهدف، 
املطر وإّنام هو كام  السامء قبل  الضوء يف  ما نشاهده من  يعني  فالربق هنا ال 
ورد يف سياق النص جمموعة األنوار املكتسبة من هذا العلم وتلك الرياضات 

الروحية.

ور َياء والنُّ ب- ال�سِّ
وء  الضَّ نوٍر. من ذلك  يدلُّ عىل  )الضاد والواو واهلمزة أصٌل صحيح، 
َما  ــاَءْت  َأَض ﴿َفَلمَّ  تعاىل:  اهلل  قال  والنُّور.  ياء  الضِّ وهو  بمعنًى،  وء  والضُّ

)1) حدائق احلقائق يف شح هنج البالغة: 2/ 217.
أيب  )ابن  البالغة  ينظر: شح هنج  الروحية:  الرياضات  من  احلديد جانبًا  أيب  ابن  ذكر   (2(

احلديد( 11/ 127.
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َحْوَلُه﴾)1). قال أبو عبيد: َأضاَءت النَّاُر وأضاءت غرَيها()2) )ومجعه َأْضواٌء 
ياُء()3). واُء والضِّ وهو الضِّ

أّما: )النون والواو والراء أصٌل صحيح يدلُّ عىل إضاءٍة واضطراب وِقّلة 
يا بذلك من طريقة اإلضاءة، وألنَّ ذلك يكون  ثبات. منه النور والنار، سمِّ
جر  النَّور: َنور الشَّ هُتا... ومنه  ْرُت النّار: تبرصَّ مضطِربًا رسيَع احلركة. وتنوَّ
االستنارة،  من  َمفعلة  وامَلنَارة:  النَّْور.  أخرَجْت  جرُة:  الشَّ وأنارت  وُنّواُرُه. 
لَبَياهِنا  يت  سمِّ وأعالمها،  ُحدودها  األرض:  َمنَار  ومنه  َمنَْورة.  واألصل 
َمَواِت  وُظهورها()4)، و)يف َأسامء اهلل تعاىل النُّوُر... قال تعاىل: ﴿اهللُ ُنوُر السَّ

َواأْلَْرِض﴾)5)... واجلمع َأْنواٌر ونرِياٌن()6).

يف  خمتلفان  أهنام  إال  ترادفهام  رغم  عىل  بينهام  العسكري)7)  فّرق  وقد 
االستعامل بحسب السياق وكاآليت: 

1. أن الضياء ما يتخلل اهلواء من أجزاء النور فيبيض بذلك، والشاهد 
أهنم يقولون ضياء النهار وال يقولون نور النهار إال أن يعنوا الشمس فالنور 
ضاء  يقال  ضوءًا  يضوء  ضاء  مصدر  والضوء  منها،  يتشعب  التي  اجلملة 

وأضاء أي ضاء هو واضاء غريه.

)1) البقرة: 17.
)2) معجم مقاييس اللغة: )ضوأ(: / 375 - 376.

)3) لسان العرب: )ضوأ(: 1/ 112.
)4) معجم مقاييس اللغة: )نور(: 5/ 368.

)5) النور: 35. 
)6) لسان العرب: )نور(: 5/ 240.

)7) معجم الفروق اللغوية: 1/ 229.



253 املبحث الثالث: الظلمة والنور وما يتصل هبا

2. وقد يفرق بينهام بأن الضوء: ما كان من ذات الشء املضء، والنور: 
ْمَس  ما كان مستفادا من غريه. وعليه جرى قوله تعاىل: ﴿ُهَو الَِّذي َجَعَل الشَّ

ِضَياًء َواْلَقَمَر ُنوًرا﴾)1).

وهو  االبصار.  عىل  يعني  الذي  املنترش  الضوء  النور  الراغب:  وقال 
رضبان: دنيوي وأخروي. والدنيوي رضبان: معقول بعني البصرية، وهو ما 
انترش من االنوار اآلهلية كنور العقل ونور القرآن. ومنه: ﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلل 
ُنوٌر﴾)2) وحمسوس بعني التبرص وهو ما انترش من االجسام النرية، كالقمرين 
َبنْيَ  ُنوُرُهْم  النور االخروي قوله تعاىل: ﴿َيْسَعى  النريات... ومن  والنجوم 

َأْيِديِْم﴾)3).

كمثال عىل ذلك نقول يف تسمية مدينة الرسول املدينة املنورة وليست 
املضيئة وذلك ألهنا تستمد النور من وجود قرب الرسول فيها وليست هي 

مصدر االضاءة أو النور.

وثالثني  ثامنية  يف  والنور  موضعًا،  عرش  احد  يف  الضياء  لفظة  وردت 
موضعًا.

وقد اخرتُت من كالم اإلمام قولني له يذكر فيه الرسول ُمؤّطرًا 
له وهي من خطب املالحم؛ يف  قال اإلمام من خطبة  باللفظني.  كالمه 
اْلَعْلَياِء  وُذَؤاَبِة  َياِء  الضِّ وِمْشَكاِة  األْنبَِياِء  َشَجَرِة  ِمْن  »اْخَتاَرُه   :النبي ذكر 

)1) يونس: 5.
)2) املائدة: 15. 
)3) احلديد: 12.
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ْكَمِة«)1). ِة اْلَبْطَحاِء وَمَصابِيِح الظُّْلَمِة وَينَابِيِع احْلِ وُسَّ

يعظ  وفيها  دينه،  وأتباع  بيته  وأهل  النبي  صفة  يف   له خطبة  ومن 
بالتقوى

اِدي  اْلَ واْلكَِتاِب  اْلَباِدي  وامْلِنَْهاِج  ِلِّ  اْلَ َهاِن  واْلرُبْ امْلُِضِء  بِالنُّوِر  »اْبَتَعَثُه 
.(2(» ٍة وَشَجَرُتُه َخْيُ ُتُه َخْيُ ُأْسَ ُأْسَ

النظر يف  أنعمنا  الرغم من كالمه عىل الرسول؛ ولكن لو  وعىل 
السياق الذي وردت به كل من )الضياء والنور( لنجد االختالف فيام يأيت: 

1. نجد يف القول األول صفة اختيار الرسول بتحديد من أين اختاره 
 وبالتأكيد فاالنرصاف سيذهب إىل النسب وقد ذكر اإلمام أّن انتامء الرسول
وانتسابه لشجرة االنبياء )ينتهى نسبه اىل ابى األنبياء ابراهيم))3)، ونجد 
يف القول الثاين صفة االبتعاث ولكن ليس بسبب أو نسب وانام اضفى عليه 

صفات.

الفعلني )اختار وابتعث( واضحة؛ ولكن نجد  الفرق بني داللة  إّن   .2
مناسبتهام من حيث الداللة اللفظية الضياء والنور يف قوله: اختار الضياء، 

وابتعث النور فهنا توجد مناسبة االختيار بني اللفظني.

3. داللة الضياء هنا حسب ما ذكره شارحو النهج يف قوله: »وِمْشَكاِة 
َياِء« اتفقوا)4) أن املقصود من مشكاة الضياء هو: آل إبراهيم فبام أنه اختاره  الضِّ

)1) هنج البالغة: اخلطبة )108)/ 156.

)2) هنج البالغة: اخلطبة )161)/ 229.
)3) توضيح هنج البالغة: 2/ 165.

)4) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم( 3/ 39 - 40، شح هنج البالغة )املجليس(1/ 
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من شجرة األنبياء فقد خّص سبحانه وتعاىل آل إبراهيم خاصة بضياء وقد 
سطع ضياء هدايتهم للناس، كام يسطع النور من املصباح من املشكاة هي: 
الكوة غري نافذة جيعل فيها املصباح. لذا فالرسول من ذلك الضياء املنبعث 

من شجرة النبوة.

واختلفوا يف حتديد املقصود بعثه أو ابتعاثه )بِالنُّوِر امْلُِضِء(: 

أ- ذكر ابن ايب احلديد بأن املقصود )أي بالدين أو بالقرآن()1).

ب- ذهب ابن ميثم وجمموعة من شارحي النهج بأّنه: نور النبوة)2).

أيب  ابن  عىل  رّد  بل  اآلخــرون  إليه  ذهب  بام  اخلوئي  السيد  يكتِف  ومل 
احلديد؛ قال: )وتفسري الّشارح املعتزيل له بالّدين او القرآن وهم ألّن املراد 
الّتأكيد  باملنهاج اآليت ذلك، والكتاب أيضا جييء ذكره والّتأسيس أوىل من 
»والربهان اجليّل« أى باملعجزات الباهرات واألدّلة الواضحة عىل حقّيته()3).

لذا نجد أن آل إبراهيم كام دل السياق أهنم مشكاة الضياء لشجرة األنبياء 
النبوة  نور  وهو   للرسول مصاحبًا  جاء  النور  بينام  الناس؛  هداية  نور  يف 

الذي ُخّص با.

ووردت ألفاظًا أخرى مثل: الفجر )مرة واحدة()4)، والنار وردت )مخسًا 

373، منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )اخلوئي( 7/ 283.
)1) شح هنج البالغة )ابن أيب احلديد( 9/ 237.

)2) ينظر: شح هنج البالغة )ابن ميثم(: 3/ 290، شح هنج البالغة )املجليس(2/ 118، 
توضيح هنج البالغة، 2/ 440.

)3) منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة )اخلوئي( 9/ 406. 
)4) هنج البالغة: الوصية )12)/ 372.
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وستني مرة( ضّمت أغلب داللتها ما بني نار )احلرب »الفتنة« ونار »جهنم« 
والنار بداللتها احلقيقية املعروفة(.

ينظر جدول إحصائي رقم )17( للوحدات الداللية لأللفاظ الدالة عىل 
النور وما يتصل با يف هنج البالغة - صفحة )307).

* * *
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اخلامتة

َذلَِك  َويِف  ِمْسٌك  كتابِِه: ﴿ِخَتاُمُه  القائل يف حمكِم  العاملنَي  رِب  احلمُد هللِ 
الرساالُت  بِه  امْلَُتنَافُِسوَن﴾)1)، والصالُة والسالُم عىل مْن ختمْت  َفْلَيَتنَاَفِس 
وعىل آلِه وسلم: بعد التقيص اجلاد والبحث الدقيق، قّدم البحث ومن خالل 
أثر السياق دالالت جديدة أللفاظ الطبيعة يف نص هنج البالغة غري دالالهتا 
املعروفة وبحسب التوظيف الداليل هلا وما جاورها من ألفاظ وقد توصل 

من خالهلا البحث إىل النتائج اآلتية: 

لفظة  اللغوية حول داللة  املعاجم  القدامى يف  اللغويني  اتفق بعض   .1
رصف  إىل  الــداليل  وحتّوهلا  ــروح(،  ال نزع  أو  )النزع  عىل  األوىل  السياق 
الكلامت داخل النص أثبتت عند اهلنود واألصوليني والنحويني والبالغيني 
)اللغوي  جانبيها  اكتامل  بعد  بذاهتا  قائمة  نظرية  إىل  السياق  توصل  أن  قبل 

واالجتامعي(.

ومفهوم  تتساوق  التي  الكتب  من  البالغة  هنج  أّن  السياق  كشف   .2
املعنى، )فاملوقع الزمكاين، واملشاركون، واهلدف( شّكلت حضورّا يف النهج 
بل حّتى الوقائع واألحداث والبيئة فالقارئ له أو الباحث فيه جيد نفسه كأنه 
النهجي:  النص  يف  التجدد  ملناسبة  وذلك  مثاًل؛  احلوارية  العملية  من  جزء 

)1) املطففني: 26.
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البالغية فيقوم برصد  التنوع يف االساليب  زمانا ومكانا وداللة؛ فضال عن 
االنفعاالت، وتوجيه العبارات ضمن اللغة املناسبة للتحليل النيص وال سّيام 
إذا ما وقف أمام شخصية املتكلم التي ُاتفق عليها يف كوهنا شخصية اتسمت 

بالعدالة والفداء للدين االسالمي.

هلم  وعونًا  النهج  شارحي  لدى  حارضًا  السياقي  التحليل  كان  لقد   .3
حمتملة  اللفظة  تكون  فعندما  الطبيعة،  أللفاظ  املعاين  داللة  عن  الكشف  يف 
أكثر من معنى ينرصف الشارح إىل الرتجيح ملعنى معني من دون غريه معززًا 
أقوال  يف  املتعارف  من  الثقايف  السياق  يطرحه  بام  أو  سياقية  بقرائن  اجابته 
العرب، وقد كشف البحث عن التلوين السياقي لدى حتليل األلفاظ بكافة 

أنواعه وأطيافه لتنوع اخلطاب يف االختيار واملوقعية.

4. إنَّ تكرار املفردات وجميئها ضمن إطار معني وحمدد داخل الرتاكيب 
يعني  ال  البالغة؛  وهنج  الكريم  القرآن  بني  أو  البالغة  هنج  يف  املتشابة 
بالرضورة تشابها بالدالالت واملعاين فقد حدد السياق داللة املعنى املقصود 
السياق يف حتديد  يتوقف  السدر( ومل  أو  البالغة مثل )احلّية  بام متّثل يف هنج 
املعنى فحسب؛ بل فّرق بني دالالت األلفاظ املشرتكة أو املرتادفة ألن هنج 
البالغة انامز باختيار ألفاظه يف املقام املناسب هلا، وإّن أية لفظة ال يمكن أن 
دليل  وهذا  اشرتاك،  أو  بينهام  ترادف  هنالك  كان  وإن  األخرى؛  حمل  حتل 

اسلوبه املختلف عن بقية االساليب األخرى.

5. مل يتوقف السياق يف حتديد املعنى؛ بل فّرق بني دالالت األلفاظ ويف 
)الليث(، فضاًل عىل  مثل  البالغة  به يف هنج  متّثل  بام  اللفظي  املشرتك  داللة 
اجياد العالقات كالرتادف والتفريق بينهام من خالل السياق؛ حتى ّأن السياق 
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حّد من ذلك، فقد امتاز النهج باختيار ألفاظه يف املقام املناسب هلا، وإّن أية 
بينهام، وهذا  لفظة ال يمكن أن حتل حمل األخرى؛ وإن كان هنالك ترادف 

دليل اسلوبه املختلف عن بقية االساليب األخرى.

سبقه  فقد  مبتكرًا،  منهجًا  الطبيعة  أللفاظ   اإلمام تناول  يكن  مل   .6
بأطر  األلفاظ  صياغة  يف  األسلوب  ولكن  والرسول؛  الكريم  القرآن 
أخرى تارة تكون مبينة ومفرسة ملا ورد يف القرآن الكريم كام يف لفظي )اطباق 
تكون  وتارة  )الطني(  كلفظة  النبوية  السنة  يف  ورد  ما  أو  والفلك(  السامء 
مكتسبة للداللة مما جياورها من داللة األلفاظ األخرى مع احلفاظ عىل معناها 
املركزي أو تغيريه بحسب اإلضافة أو الوصف مثل لفظي: )سبيل طريق( 
وذلك بحسب سياق ورودها؛ فضاًل عن إضافته لبعض ألفاظ الطبيعة داللة 
نقل  من  ذلك  عىل  دليل  ادل  وال  معروفة  تكن  مل  االستعامل  ضمن  جديدة 

.أصحاب املعاجم كمعجم )لسان العرب(أحاديث اإلمام

7. كشف البحث أن الوظيفة األساس يف استعامل اإلمام ألية لفظة 
من ألفاظ الطبيعة كان لغرض إثبات قدرة اهلل )سبحان وتعاىل( والتفّكر بخلقه 
عىل نحو اإلعجاز اآلهلي، وكان له مدار أخالقي تربوي توجيهي تنظيمي، 
يمكن أن نسميه بـ)منظومة أخالقية( وقد جاءت متساوقًة ومضمون النهج 

عىل النحو اآليت: 

لذا  العربية؛  احلياة  يف  تأثري  له  احليوان  أّن  املعروف  من  احليوان:  أ- 
جليًا  ذلك  ظهر  كام  وانخفض؛  احليوانات  لبعض  التوظيف  مستوى  ارتفع 
يف التحليل السياقي وبوساطة الدراسة االحصائية التي توافرت عىل مجهرة 

من ألفاظ احليوان: 
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- احليوانات الوحشية: تم عرض احليوان الوحش بشكل مفّصل، وكان 
للحيوان )السبع( حضورًا عدديًا إذ تكرر )ست مرات( بام متّيز به من موقع 
داخل  وهيبة  حضور  من  له  ملا  األخرى؛  احليوانات  لبقية  بالنسبة  الصدارة 

النفوس.

النهج  يف  الداليل  للتوظيف  معاٍن  عن  السياقية  الدالالت  كشفت  وقد 
واالفرتاس  والظلم  والتناحر  والسيادة  والشجاعة  والتعظيم  )القوة  منها: 

واليقظة واحلذر والتنفري وغريها(.

تكرر  إذ  العددي  احلضور  )اخليل(  لفظ  تصّدر  األليف:  احليوان   -
)احدى عرشة مرة( ويرجع السبب إىل التصاق العرب بذا احليوان كونه رمز 
املعنى  توجيه  السياق يف  )االبل(، ومثلث دالالت  ويليه  املال  القوة وحتى 

إىل: )الزهد واحلذر والتوبيخ والزجر وغريها(.

جمموعة  عام  كلفظ  )الطري(  لفظ  الطيور  تصّدر  واحلرشات:  الطيور   -
أكثر  اجلارحة  غري  الطيور  تكررت  وقد  مرة(  عرشة  )احدى  تكرر  الطيور 
التنفري، واشارت إىل )ابداع  إليها من دون  بالتقرب  النفس  وذلك لتهذيب 
اخلالق ومجال تصويره واحلنني واحلث عىل الطاعة والزهو بالنفس دالالت 
»النمل«  تصدرها  واحلرشات  إىل  اجلارحة  للطيور  املعنى  توجيه  يف  السياق 
ودقة  اهلل  قــدرة  »اثبات  عىل  الــداليل  التوظيف  دل  مــرات«  »أربــع  وتكرر 

التصوير يف اخللق واإلحاطة بكل شء علاًم والتسليم واحلذر وغريها«(.

ب- النبات: ُذِكَر النبات أقل من احليوان، عىل الرغم من كونه املصدر 
اجلانب  اىل  الــداليل  والتوظيف  ويستفاد،  منه  ويلبس  يؤكل  مما  األســاس 
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االحصائي ظهر كام يأيت: 

- األشجار: برزت من بني األشجار لفظ )الشجر( تكررت )سبع عرشة 
مرة( كان للشجر الذي حيوي املرار أكثر حضورًا وذلك ملا القى اإلمام من 
حمن ومثلت دالالت السياق جانبني: جانب ذكر صفات الرسول والنسب 
يستفاد من  ما  ويستفاد من جذور االشجار وأصوهلا وجانب ذكر صفات 
االقرار  وعدم  وأكله  احلرام  تساهل  ومنها  واجللد  الصرب  فمنها  االشجار 

باآلخرة فضاًل عن اثبات قدرة اخلالق(.

- النباتات: لقد تنوعت طبيعة هذا املبحث بمختلف النباتات التي كان 
يعرفها العريب كان العشب أكثر حضورًا )أربع مرات( يليه احلصيد والرحيان 
)ثالث مرات( وقد كشفت الدالالت السياقية عن معاٍن للتوظيف الداليل 
يف النهج منها: )االخالص والزهد وعدم الغفلة والظلم والدعوة اىل التعامل 

بلطف وطلب اخلري وغريها(.

- األزهار: وردت ألفاظ هذا املبحث بقلة إذ احتوى عىل أربعة ألفاظ 
فقط، ولعل األمر يرجع إىل طبيعة البيئة الصحراوية فلم تكن بيئة غنّاء وأكثر 
والتوظيف  مرات(  )ثالث  تكررت  )األزاهــري(  ورودًا  املبحث  هذا  لفظ 

الداليل لألزهار هو: )اثبات لقدرة اهلل ومجالية التصوير(.

ت- األرض: وهي من أكثر الفصول مباحثًا، ألهنا حمور الكون، ومنها 
لنواميس  وغريها  الكواكب  وبقية  وختضع  يرجع،  وإليها  اإلنسان  خلق 

الكون، والتوظيف الداليل اىل اجلانب االحصائي ظهر كام يأيت: 

املبحث  هذا  الفاظ  أكثر  كان  وغريها:  والصخور  واحلجارة  البساط   -
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ورودًا مما فوق أديم األرض هو )احلجر( تكرر ذكره )ست عرشة مرة( يليه 
)الرتاب( تكرر يف )أحدى عرشة مرة( كشفت الدالالت السياقية عن معاٍن 

للتوظيف الداليل منها: )خلق البرش والزهد والتواضع والتقوى(.

- السهل والوادي والطريق وغريها: كان أكثر ألفاظ البحث هو السبيل 
)احدى  تكرر  )الطريق(  يليه  األرض،  بعد  مرة(  وسبعني  )ثالث  تكرر 
والسهولة  اخلالق  خلق  )عظم  عىل:  الــداليل  التوظيف  دّل  مرة(  وسبعني 

واللني يف اخلَلق واحلث عىل تعلم العلوم الدنيوية واألخروية والطاعة(.

)اجلبل(  املبحث ورودًا هو  ألفاظ هذا  أكثر  كان  اجلبال والصحراء:   -
تكرر )ست وعرشون مرة( من الدالالت السياقية )الصالبة واجللد وتذليل 

الصعاب والظهور ملواجهة العدو(.

- البحار: كان أكثر ألفاظ هذا املبحث ورودًا هو: )البحر( تكرر )مخس 
من  كنزًا  كونه  الكريم  القرآن  )امهية  عىل  الداليل  التوظيف  دّل  وعرشون( 

الكنوز ال يدرك كله وكذلك اجتناب الفتن(.

ث- السامء: تعددت اسامئها والداللة هلا ومل يكن العرب مستوعبني إال 
لوجود سامء واحدة، فجاء النص القرآين واحلديث النبوي والنص النهجي 

يف حماولة لتقريب الذهن ولإلدراك وكام يأيت: 

- السامء والنجوم: كان أكثر الفاظ هذا املبحث ورودًا هي )الشمس( 
تكررت )سبع عرشة مرة( يليها النجم )مخس عرشة مرة( والتوظيف الداليل 

دّل عىل )اثبات قدرة اهلل وداللة الزمان واملكان(.

لألمطار  بالنسبة  املبحث  هذا  الفاظ  أكثر  كان  واألهوية:  األمطار   -
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ورودًا هي )السحب( تكررت )عرش مرات( دل التوظيف الداليل عىل )بيان 
االحكام اآلهلية والصرب واغتنام الفرصة(؛ أما األهوية فكانت )الريح( أكثر 
اخلالق  )ابداع  عىل  الداليل  التوظيف  دّل  مرة(  عرشة  )ثامين  تكررت  ورودًا 

ولطفه واالنتباه من الظلم واجلور(.

- الظلمة والنور: كان أكثر الفاظ هذا املبحث بالنسبة للظلمة هو )الليل( 
تكرر )تسع وثالثني مرة( دّل التوظيف الداليل عىل )اجلهل والفتن والظلم( 
وهو مناسب للظلمة أّما النور فقد كان أكثر األلفاظ وروداًّ هو )النور( نفسه 
إذ تكرر )ثامين وثالثني( ودّل التوظيف الداليل عىل )استكامل العلوم املوجبة 

لتهذيب النفس واهلداية(.

لذا نخلص من ذلك أّن ألفاظ الطبيعة شّكلت جانبًا مهاًم يف هنج البالغة 
ال يمكن االستغناء عنه واختذت جانبني: 

األول: ابداع اخلالق واثبات قدرته مه وجوب عبادته وشكره.

السيئة  واجتناب  احلسنة  األخالق  عىل  واحلث  النفس  هتذيب  الثاين: 
 األمام ذكرها  متفرقة  أمور  عىل  فضاًل  والفتن،  الشيطان  من  واحلــذر 

بمواضعها يف هنج البالغة.

تو�سيات
1. اعتامد املنهج السياقي )التحلييل( للكشف عن املعنى املقصود للكلمة 
املناهج  بقية  عن  خمتلفًا  منهجًا  كونه  النص؛  احياءات  يف  البحث  طريق  عن 

األخرى يف حتليله اللغوي وغري اللغوي.
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2. أضم رأيي إىل آراء اآلخرين بام ملسته يف البحث لدى دراسة ألفاظ 
الطبيعة من رضورة اعتامد نصوص هنج البالغة، وال سّيام )اخلطب( ضمن 
وطالب  الثانوية  طالب  ذلك  ليشمل  التدريس  يف  املعتمدة  النصوص 
التخصصات:  عىل  فضاًل  العليا،  والــدراســات  البكالوريوس  مرحلتي 

)العلمية واإلنسانية(.

ة بألفاظها املتنوعة ودالالهتا املختلفة  3. ُعدَّ هنج البالغة من الكتب الثرَّ
متنوعة  معاجم  وضع  يمكن  لذا  به؛  جاءت  أو  اللغوية  املعاجم  حوته  عاّم 
أللفاظه: كمعجم لغوي خاص به أو معجم أللفاظ الطبيعة يف هنج البالغة 

أو معجم معاين كلامت هنج البالغة بسياقها )االجتامعي - التارخيي(.

* * *
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املــالحــق

الباب األول: الفصل األول: احليوان: 

1. املبحث األول: احليوان املفرتس: 

عدد التكراراتالوحدة الدالليةالتسلسل

َغام- اللَّْيث1 ْ 6األََسد -الرضِّ

1مِحَار الَوْحش )العانة(2

1احلُْوت )احِليتان(3

4احلَيَّة4

1اخِلنْزير5

3الِذْئب6

ُبع7 6السَّ

ب8 2الضَّ

ُبع9 4الضَّ

2الِفيل10
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3الَكْلب11

2الَوْحش12

التكرارات= 32عدد الوحدات الداللية= 14املجموع

-جدول إحصائي رقم )1( للوحدات الداللية للحيوان املفرتس يف هنج البالغة-

2. املبحث الثاين: احليوان األليف: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

35اإِلبِل وما يتصل با1

15اخلَْيل واحلَِمري وما يتصل با2

الثَّور والَغنَم واملاِعز وما 3
10يتصل با

األنعام والبهائم والّدواب 4
29واملطايا

التكرارات= 89عدد الوحدات الداللية= 4املجموع

-جدول إحصائي )2( للوحدات الداللية للحيوان األليف يف هنج البالغة-
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3. املبحث الثالث: الطيور واحلرشات: 

أ- الطيور: 

1- الطيور اجلارحة: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

1األُنوق1

1الُعَقاب  2

التكرارات= 2عدد الوحدات الداللية= 2املجموع

-جدول إحصائي )3( للوحدات الداللية للطيور اجلارحة يف هنج البالغة-

2- الطيور غري اجلارحة: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

3احلَاَممة1

اش2 1اخلُفَّ

يك3 2الدِّ

ِكرْي4 1الشَّ

2الطَّاووس5

11الطَّرْي 6
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2الُغَراب7

3النَّعامة8

التكرارات= 25عدد الوحدات الداللية= 8املجموع

-جدول إحصائي )4( للوحدات الداللية للطيور غري اجلارحة يف هنج البالغة-

ب- احلرشات: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

3الَبُعوض1

2اجلََراد2

4الذر3

1الَعْقَرب4

1الَعنَْكُبوت5

1القز6

4النمل7

1اهلمجة8

1الوذحة )اخلنفساء(9

2الَيْعُسوب )النحل(10
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التكرارات= 19عدد الوحدات الداللية= 8املجموع

- جدول إحصائي )5( للوحدات الداللية للحرشات يف هنج البالغة -

الفصل الثاين: النبات: 

1. املبحث األول: األشجار: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

ْدر1 1السِّ

َجر2 17الشَّ

رِب3 2الصَّ

اء4 َ 1الرضَّ

4الَعْلَقم5

1امُلَرار6

3النَّْخل7

1الودية )الفسيلة من النخل(8

5الورق9

1الوسمة10
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التكرارات= 36عدد الوحدات الداللية= 10املجموع

-جدول إحصائي )6( للوحدات الداللية لألشجار يف هنج البالغة-

2. املبحث الثاين: النباتات: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

1الربة1

1الَبْذر2

2الَبْقل3

1التمر4

2احلََسك5

3احلَِصيد6

3الَرحْيان7

2الشعري8

يح9 1الشِّ

4الُعْشب10

1الفاكهة11

1القمح12
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 التكرارات= 22عدد الوحدات الداللية= 12املجموع

-جدول إحصائي )7( للوحدات الداللية للنباتات يف هنج البالغة-

3. املبحث الثالث: األزهار: 

عدد التكراراتاللفـظالتسلسل

3األَزاِهري1

1األْقُحَوان2

التكرارات= 4عدد الوحدات الداللية= 2املجموع

-جدول إحصائي )8( للوحدات الداللية لألزهار يف هنج البالغة-

الفصل الثالث: األرض: 

1. املبحث األول: الرتاب والصخور واحلجارة وما يتصل با: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

1بَِساط1

3البَِقاع2

اِب3 َ 11الرتُّ
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4الثرى4

1اجلنادل5

16احلََجر6

ُخور7 3الصُّ

4الطِّني8

التكرارات= 43عدد الوحدات الداللية= 8 املجموع

-جدول إحصائي رقم )9( للوحدات الداللية للرتاب والصخور وما يتصل با يف 
هنج البالغة-

2. املبحـث الثاين: السهل والوادي والطريق وما يتصل با

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

بِيل1 73السَّ

ْهل2 10السَّ

71الطَِّريق3

8الِفَجاج4

1املسلك5

7الَواِدي6
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التكرارات= عدد الوحدات الداللية= 6املجموع
170

-جدول إحصائي رقم )10( للوحدات الداللية للسهل والوادي والطريق وما يتصل 
با يف هنج البالغة-

3. املبحـث الثالث: اجلبال والصحراء وما يتصل با: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

26اجلََبل1

1الرابية2

2الشناخيب3

ْحَراء4 1الصَّ

3الَفالة5

1املفازة6

التكرارات= 34عدد الوحدات الداللية= 6 املجموع

-جدول إحصائي رقم )11( للوحدات الداللية للجبال والصحراء وما يتصل با يف 
هنج البالغة-
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4. املبحـث الرابع: البحار وما يتصل با: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

25الَبْحر1

2اجلدول2

13امَلْوج3

7النهر4

التكرارات= 47عدد الوحدات الداللية= 4املجموع

-جدول إحصائي رقم )12(للوحدات الداللية للبحار وما يتصل با يف هنج 
البالغة-

الفصل الرابع: السامء: 

1. املبحث األول: السامء والنجوم وما يتصل با: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

1اجلَو امَلْكُفوف1

ْقف2 4السَّ

ْمس3 17الشَّ

3الَفَلك4
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4الَكْوكب5

9النَّجم6

التكرارات= 38عدد الوحدات الداللية= 6املجموع

-جدول إحصائي رقم )13( للوحدات الداللية للبحار وما يتصل با يف هنج 
البالغة-

2. املبحث الثاين: األمطار واألهوية وما يتصل با: 

1- األمطار وتضم كل من: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

3الديم1

َحاب2 10السَّ

1الغيوم3

2القزع4

5الَقْطر5

2امُلْزن6

5امَلَطر7
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التكرارات= 28عدد الوحدات الداللية= 7 املجموع

-جدول إحصائي رقم )14( للوحدات الداللية لألمطار واألهوية وما يتصل با يف 
هنج البالغة-

2- األهوية: وتضم كل من: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

يح1 18الرِّ

10اهلََواء2

التكرارات= 28عدد الوحدات الداللية= 2املجموع

-جدول إحصائي رقم )15( للوحدات الداللية لألهوية وما يتصل با يف هنج 
البالغة-

3. املبحث الثالث: الظلمة والنور وما يتصل با: 

1- األلفاظ الدالة عىل الظلمة: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

3احِلنِْدس1

1الدجى2
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1الدجنة3

2الدجيور4

29الظُّْلَمة5

4الغسق6

39اللَّيل7

2املساء8

التكرارات= 78عدد الوحدات الداللية= 8املجموع

-جدول إحصائي رقم )16( للوحدات الداللية لأللفاظ الدالة عىل الظلمة وما 
يتصل با يف هنج البالغة-

2- األلفاظ الدالة عىل النور: 

عدد التكراراتاللفظالتسلسل

7الرَبْق1

1الفجر2

َياء3 11الضِّ

65النار4

38النُّور5
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التكرارات= عدد الوحدات الداللية= 4املجموع
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-جدول إحصائي رقم )17( للوحدات الداللية لأللفاظ الدالة عىل النور وما يتصل 
با يف هنج البالغة-

* * *
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امل�سادر واملراجع

القراآن الكرمي
- اإلتقان يف علوم القرآن: عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت911هـ(: 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم: اهليئة املرصية العامة للكتاب: د. ط، 1394هـ 

- 1947م.

)ت679هـ(:  البحراين  ميثم  بن  عيل  بن  ميثم  السالكني:  مصباح  اختيار   -
حتقيق: حممد هادى األميني: جممع البحوث اإلسالمية التابعة لآلستانة الرضوية 

املقدسة، مشهد، ط1، 1408هـ.

االستاذ  حتقيق  )ت538هـ(:  الزخمرشي  عمر  بن  حممود  البالغة:  أساس   -
عبد الرحيم حممود: دار املعرفة، بريوت، ط1، 1402هـ/ 1982م.

- اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية: عبد اهلادي بن ظافر الشهري: 
دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط1، 2004.

- االستيعاب يف معرفة األصحاب: ابو عمر سيف بن عبد اهلل بن حممد بن 
عبد الرب القرطبي )ت463هـ(: حتقيق: عيل حممد البجاوي: دار اجليل، بريوت، 

ط1، 1412هـ، 1992م.

املختار  حممد  بن  األمني  حممد  بالقرآن:  القرآن  إيضاح  يف  البيان  أضواء   -
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د.  لبنان،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  العريب  الفكر  دار  الشنقيطي)ت1393هـ(: 
ط، 1415هـ - 1995م.

- أعالم هنج البالغة )من أعالم القرن السادس(: عيل بن نارص الرسخيس: 
واإلرشاد  الثقافة  وزارة  والنرش  الطباعة  مؤسسة  العطاردي:  اهلل  عزيز  حتقيق: 

اإلسالمي - نرش عطارد، ط1، طهران، 1415.

- األلسنية: الدكتور نسيم عون: دار الفارايب، بريوت، لبنان، ط1، 2005.

- األمثال: ابو عبيد القاسم بن سالم اجلمحي )ت224هـ(: حتقيق: الدكتور: 
عبد املجيد قطامش: دار املأمون للرتاث، ط1، 1400هـ، 1980م.

- إيضاح شواهد اإليضاح: أبو عيل احلسن بن عبد اهلل القييس )ت.ق6هـ(: 
حتقيق: الدكتور حممد بن محود الدعجاين، الناش: دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 

لبنان، ط1، 1408هـ، 1987م.

القزويني  اخلطيب  والبديع:  والبيان  املعاين  البالغة  علوم  يف  اإليضاح   -
ـــ(:  )ت738ه حممد  بن  أمحد  بن  عمر  بن  الرمحن  عبد  ابن  حممد  الدين  جالل 
وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1424هـ، 2003م.

- البحث اللغوي عند اهلنود وأثره عىل اللغويني العرب: الدكتور أمحد خمتار 
عمر: دار الثقافة، بريوت، لبنان، د. ط، 1972م.

- البحر املحيط يف التفسري: أبو حيان حممد بن يوسف بن عيل بن يوسف بن 
الفكر،  دار  األندليس )ت745هـ(: حتقيق صدقي حممد مجيل:  الدين  أثري  حيان 

بريوت، 1420هـ.

- الربهان يف علوم القرآن: بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركش )ت794هـ(: 
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1376هـ،  ط1،  لبنان،  بريوت،  املعرفة،  دار  إبراهيم:  الفضل  ابو  حممد  حتقيق 
1957م.

- بدائع الفوائد: أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيَّم اجلوزية )691 
- 751(: حتقيق: عيل بن حممد العمران: دار عامل الفوائد، 1416هـ – 1996م.

- البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا: عبد الرمحن بن حسن َحَبنََّكة 
امليداين الدمشقي )ت1425هـ(: دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بريوت، ط1، 

1416 هـ - 1996م.

- بج الصباغة يف شح هنج البالغة: حممد تقي التسرتي )ت1415هـ(: دار 
أمري كبري للنرش، طهران، ط1، 1418هـ.

- البيان يف روائع القران دراسة لغوية واسلوبية للنص القرآين: الدكتور متام 
حسان: عامل الكتب، القاهرة، مرص، ط2، 2003م.

- البيان والتبيني: اجلاحظ )255هـ(: الناش: مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط7، 
1418هـ، 1998م.

بيدي  الزَّ احلسيني،  ــرّزاق  الـ عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد  الــعــروس:  تــاج   -
الكويت، د. ط،  فراج، مطبعة حكومة  الستار أمحد  )ت1205هـ(: حتقيق: عبد 

1385هـ، 1965م.

والنرش،  للرتمجة  عربية  كلامت  عيسى:  أمحد  العرب:  عند  النبات  تاريخ   -
القاهرة، مرص، د. ط، د. ت.

- التصور اللغوي عند األصوليني: د. أمحد عبد الغفار، دار املعرفة اجلامعية، 
مرص، ط1، 1401هـ، 1981م.

- التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهيل ولغة القران الكريم: عودة خليل أبو 



ياِق يف َتوِجيِه املعنَى ألَلَفاِظ الطَّبِيعِة يف َنِج البالَغِة288 أَثُر السِّ

ُعودة: مكتبة املنار، الزرقاء، األردن، ط1، 1405هـ، 1985م.

بن  الرمحن بن حممد  أبو حممد عبد  العظيم البن أيب حاتم:  القرآن  - تفسري 
إدريس بن املنذر التميمي الرازي ابن أيب حاتم )ت327هـ(: حتقيق أسعد حممد 

الطيب: مكتبة نزار مصطفى الباز، اململكة العربية السعودية، ط3، 1419هـ.

- تفسري القرآن العظيم: أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القرش الدمشقي 
)700 - 774هـ(: حتقيق سامي بن حممد سالمة: دار طيبة للنرش والتوزيع، ط2، 

1420هـ، 1999م.

الطباطبائي: صححه واشف  السيد حممد حسني  العالمة  امليزان:  - تفسري 
عىل طباعته: الشيخ حسني االعلمي: منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات، 

ط1، 1997م.

- التلخيص يف معرفة اسامء األشياء: ابو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري 
)ت نحو 395هـ(: حتقيق الدكتور عزة حسن: دار طالس للدراسات والرتمجة 

والنرش، دمشق، ط2، 1996م.

الطويس )460هـ(:  بن احلسن  ايب جعفر حممد  الشيخ  - هتذيب األحكام: 
دار  الدين:  شمس  جعفر  حممد  عليه:  وعّلق  أحاديثه  وخّرج  وصححه  ضبطه 

التعارف للمطبوعات، بريوت، لبنان، د. ط، 1412هـ، 1992م.

- هتذيب اللغة: أليب منصور حممد بن أمحد األزهري )282هـ - 370هـ(: 
حتقيق عبد السالم هارون وآخرون: الدار املرصية للتأليف والنرش، مطابع سجل 

العرب، القاهرة، د. ط، 1384هـ/ 1964م.

مؤسسة  السيد:  فريد  حتقيق:  املوسوي:  صادق  السيد  البالغة:  هنج  متام   -
اإلمام صاحب الزمان )عج(، ط1، 1418هـ.
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جاكبسون:  رومان  لنظرية  حتليلية  مقاربة  والشعرية  اللساين  التواصل   -
الطاهر بو مزبر: الدار العربية للعلوم، اجلزائر، ط1، 2007.

- توضيح هنج البالغة: السيد حممد احلسيني الشريازي: دار تراث الشيعة، 
طهران، د. ط، د. ت.

صايف  الرحيم  عبد  بن  حممود  وبيانه:  ورصفه  القرآن  اعراب  يف  اجلدول   -
ط4،  لبنان،  بــريوت،  االيــامن،  مؤسسة  دمشق،  الرشيد،  دار  )ت1376هــــ(: 

1418هـ.

- مجهرة األمثال: ابو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري )ت نحو 395هـ(: 
دار الفكر، بريوت، د. ط، د. ت.

- مجهرة اللغة: أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي )ت321هـ(: حتقيق 
رمزي منري بعلبكي: دار العلم للماليني، بريوت، 1987م.

- احلجة للقراء السبعة: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفاريّس األصل، أبو 
عيل )ت377هـ(: بدر الدين قهوجي، بشري جوجيايب: راجعه ودققه: عبد العزيز 
رباح، أمحد يوسف الدقاق: دار املأمون للرتاث، دمشق، بريوت، ط2، 1413هـ، 

1993م.

احلسني  بن  حممد  الدين  قطب  البالغة:  هنج  شح  يف  احلقائق  حدائق   -
البيهقي الكيذري: عزيز اهلل العطاردي: مؤسسة هنج البالغة - عطارد، قم، ط1، 

1416هـ.

 -  742( الدمريي  عييس  بن  مويس  بن  حممد  الكربى:  احليوان  حياة   -
والرتمجة  للدراسات  طالس  دار  الفارس:  أسعد  وتصنيف  هتذيب  808هـــ(: 

والنرش، دمشق، د. ط، 1992.
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بتحقيق  255هـ(:   -  150( اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  احليوان:   -
وشح: عبد السالم حممد هارون: شكة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، 

مرص، ط2، 1358هـ - 1965م.

- احليوان يف القرآن الكريم: الدكتور زغلول راغب حممد النجار: دار املعرفة، 
بريوت، لبنان، ط1، 1427هـ - 2006م.

- اخلصائص: أبو الفتح عثامن بن جني )392هـ(: حتقيق: حممد عيل النجار: 
دار الكتب املرصية، القاهرة، املكتبة العلمية، د. ط، د. ت.

- دراسة أدبية لنصوص من القرآن: حممد املبارك، دار الفكر، بريوت، لبنان، 
د. ط، 1424هـ - 2003م.

- الدر املصون يف علم الكتاب املكنون: أبو العباس شهاب الدين أمحد بن 
يوسف بن عبد الدائم املعروف بالسمني احللبي )ت756هـ(: حتقيق الدكتور أمحد 

حممد اخلراط: دار القلم، دمشق، د. ط، د. ت.

- الدر املنثور: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت911هـ(: 
دار الفكر، بريوت، د. ط، د. ت.

- الدرس الداليل يف خصائص ابن جني: الدكتور أمحد سليامن ياقوت: دار 
املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مرص، ط1، 1989.

دار  الصدر:  باقر  حممد  السيد  األوىل(:  )احللقة  االصول  علم  يف  دروس   -
الكتاب اللبناين، بريوت، دار الكتاب املرصي، القاهرة، ط1، 1978م.

- دالئل اإلعجاز: عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين النحوي أبو 
بكر )ت471هـ أو 474هـ(: قرأه وعلق عليه حممود حممد شاكر: مكتبة اخلانجي 

- مطبعة املدين د. ت.
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- الداللة السياقية عند اللغويني: أ.د. عواطف كنوش املصطفى: دار السياب 
للطباعة والنرش، لندن، ط1، 2007.

الضياء،  دار  جماهد،  الكريم  عبد  الدكتور  العرب:  عند  اللغوية  الداللة   -
عاّمن، د. ط، 1985.

مكتبة  توزيع  حسنني:  صالح  الدين  صالح  الدكتور  والنحو:  الداللة   -
اآلداب، ط1، د. ت.

- دور الكلمة يف اللغة: ستيفن أوملان: ترمجه وقدم له وعلق عليه: الدكتور 
كامل حممد برش: مكتبة الشباب، د. ط، 1975.

- ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس: شح وتعليق الدكتور حممد حسني: 
مكتبة اآلداب باجلامميز، املطبعة النموذجية، د. ط، د. ت.

حتقيق:  األســدي:  أيب خازم  بن  األســدي: برش  أيب خازم  بن  ديوان برش   -
د. ط، 1379هـ،  القديم، دمشق،  الرتاث  إحياء  مديرية  عزة حسن: مطبوعات 

1960م.

حتقيق:  246هـــ(:   -  186( السكيت  ابن  وشح  برواية  احلطيئة  ديوان   -
الدكتور: نعامن حممد أمني طه: الناش: مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط1 )1407هـ 

- 1987م(.

- ديوان زهري بن أيب سلمى: زهري بن أيب سلمى: حتقيق: عيل حسن فاعور، 
دار الكتب العلمية، ط1، 1408هـ، 1988م.

- ديوان طفيل الغنوي شح األصمعي ديوان: حتقيق: حسان فالح أوغيل: 
دار صادر، ط1، 1997م.

- ديوان القطامي حتقيق: د. إبراهيم السامرائي - أمحد مطلوب: دار الثقافة، 
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بريوت، لبنان، ط1، 1960م.

دار  الساتر:  عبد  عباس  حتقيق  الذبياين:  النابغة  الذبياين:  النابغة  ديوان   -
الكتب العلمية، ط3، 1416هـ، 1996م.

- زاد املسري يف علم التفسري: ابن اجلوزي: دار ابن حزم )508 - 597هـ( - 
املكتب اإلسالمي، دار ابن حزم للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط1، 1423هـ، 

2002م.

- رس صناعة اإلعراب: إمام العربية أيب الفتح عثامن بن جنّي )ت392هـ(: 
 - 1413هـ  ط2،  دمشق،  القلم،  دار  هنداوي:  حسن  الدكتور  وحتقيق:  دراسة 

1993م.

- سنن أيب داود: أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد 
ِجْستاين )ت275هـ( حتقيق: شعيب األرنؤوط، حممد كاِمل  بن عمرو األزدي السِّ

قره بليل: دار الرسالة العاملية، ط1، 1430 هـ - 2009م.

- شح هنج البالغة: سيد عباس املوسوي: دار الرسول األكرم، دار املحجة 
البيضاء، بريوت، ط1، 1418هـ.

)ت656هـــ(:  احلديد  أيب  ابن  حامد  ابو  الدين  عز  البالغة:  هنج  شح   -
حتقيق حممد ابو الفضل إبراهيم: مكتبة آية اهلل املرعش النجفي العامة، قم، ط1، 

1378هـ.

مرتىض  حتقيق:  املجليس:  األنوار:  بحار  من  املقتطف  البالغة  هنج  شح   -
اإلسالمي،  واإلرشــاد  الثقافة  وزارة  والنرش  الطباعة  مؤسسة  فرد:  عيل  حاج 

طهران، ط1، 140هـ.

دار  )ت689هـــ(،  البحراين  ميثم  بن  عيل  بن  ميثم  البالغة:  هنج  شح   -
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الثقلني، بريوت - لبنان، ط1، 1420هـ - 1999م.

ْوِجردي اخلراساين  - شعب االيامن: أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرُْسَ
أبو بكر البيهقي )458هـ(: حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 
العيل عبد احلميد حامد: مكتبة الرشد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 

السلفية، بومباي، اهلند، ط1، 1423هـ، 2003م.

الغزايل  أبو حامد  التعليل:  واملخيل ومسالك  الشبه  بيان  الغليل يف  - شفاء 
حممد بن حممد بن حممد الطويس )450 - 505هـ(: حتقيق: الدكتور محد الكبييس: 

مطبعة اإلرشاد، بغداد، 1390 هـ - 1971م.

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري 
للماليني،  العلم  دار  عطار:  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  ـــ(:  )ت393ه الفارايب 

بريوت، ط4، 1407هـ، 1987م.

- صحيح البخاري: حممد بن إسامعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي: حتقيق: 
حممد زهري بن نارص النارص: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

- صحيح مسلم: لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري 
)206 - 261هـ(: حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء الكتب العربية عيسى 

البايب احللبي وشكاه، ط، 1412هـ - 1991م.

- الصحيفة السجادية الكاملة: اإلمام زين العابدين )ت94هـ(: حتقيق: 
حاج عبد الرحيم أفشاري زنجاين: مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، د. ط، 1404.

- الطبيعة يف الشعر اجلاهيل: نوري محودي القييس: ساعدت جامعة بغداد 
عىل نرشه، ط1، 1390هـ، 1970م.

- الطبيعة يف القرآن: الدكتور كاصد يارس الزيدي: دار الرشيد للطباعة: د. 
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ط: 1980.

- الطري وداللته يف البنية الفنية واملوضوعية للشعر العريب قبل اإلسالم: د. 
كامل عبد ربه محدان اجلبوري: ، دار الينابيع للطباعة والنرش والتوزيع، دمشق، 

ط1، 2010. 

- علم الداللة: أمحد خمتار عمر: عامل الكتب، القاهرة، مرص، د. ط، 1998م.

املركزية،  العامل  مطبعة  املاشطة:  جميد  ترمجة  باملر:  آر  أف  الداللة:  علم   -
بغداد، العراق، د. ط، 1985.

- علم الداللة أصوله ومباحثه يف الرتاث العريب دراسة: منقور عبد اجلليل: 
احتاد الكتاب العرب، دمشق، د. ط، 2001م.

- علم الداللة دراسًة وتطبيقًا: الدكتورة نور اهلدى لوشن: منشورات جامعة 
قازيونس، بنغازي، ط1، 1995.

- علم الداللة عند العرب: فخر الدين الرازي نموذجا: حميى الدين حمسب: 
دار الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط1، 2008.

- علم اللغة نشأته وتطوره: الدكتور حممود جاد الرب: دار املعارف، ط1، 
1985م.

- العمدة: ابن رشيق القريواين: حققه وفصله وعلق عىل حواشيه حمي الدين: 
دار اجليل، ط5، 1401هـ - 1981م.

- غريب القرآن: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276هـ(: 
حتقيق أمحد صقر: دار الكتب العلمية، د. ط، 1398هـ، 1978م.

- الفروق اللغوية: ابو هالل احلسن بن عبد اهلل العسكري )ت نحو 395هـ(: 
والتوزيع،  للنرش  والثقافة  العلم  دار  سليم:  إبراهيم  حممد  عليه:  وعلق  حققه 
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القاهرة – مرص، د. ط، د ت.

- فقه اللغة ورس العربية: أليب منصور الثعالبي )ت429هـ(: قرأه وقدم له 
وعلق عليه: خالد فهمي: تصدير: الدكتور: رمضان عبد التواب: الناش مكتبة 

اخلانجي، مطبعة املدين، القاهرة، ط1، 1418هـ، 1998م.

- يف البحث الصويت عند العرب: الدكتور خليل إبراهيم العطية: منشورات 
دار اجلاحظ، بغداد، د. ط، 1983.

- فيض القدير شح اجلامع الصغري: عبد الرؤوف املناوي: املكتبة التجارية 
الكربى، مرص، ط1، 1356هـ.

- قاموس القرآن أو اصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكريم: للفقيه املفرس 
اجلام احلسني بن حممد الدامغاين: حققه وأكمله وأصلحه: عبد العزيز سيد األهل: 

دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، نيسان )ابريل(، 1983.

دار  ومبارك حنون:  الويل  ترمجة حممد  ياكبسون:  رومان  الشعرية:  قضايا   -
توبقال للنرش، الدار البيضاء، املغرب، ط1، 1988م.

- الكايف: الشيخ حممد بن يعقوب الكليني )ت329هـ(: منشورات الفجر، 
بريوت، لبنان، ط1، 1428هـ، 2007م.

- الكتاب: عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو برش، امللقب سيبويه 
)ت180هـ(: حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، القاهرة، ط3، 

1408هـ - 1988م.

قتيبة  ابن  مسلم  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  العرب:  مواسم  يف  األنــواء  كتاب   -
الثقافة  وزارة  العامة:  الثقافية  الشؤون  دار  منشورات:  )ت276هـ(:  الدينوري 

واالعالم العراقية، بغداد، د. ط، 1988م.
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بن  اهلل  نعمة  بن  أفندي  نوفل  العرب:  تقدمات  الطرب يف  - كتاب صناجة 
جرجس نوفل الطرابليس: طبع يف مطبعة االمريكان يف بريوت، د. ط، د. ت.

 -  100( الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أليب  العني:  كتاب   -
دار  السامرائي،  إبراهيم  الدكتور  املخزومي،  مهدي  الدكتور  حتقيق:  175هـ(: 

ومكتبة اهلالل، د. ط، د. ت.

- الكليات: أبو البقاء أيوب الكفوي: حتقيق: عدنان درويش، حممد املرصي، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، د. ط، 1419هـ - 1998م.

- لسان العرب: لإلمام العاّلمة أيب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن 
منظور االفريقي املرصي )ت711هـ(، دار صادر، بريوت.

- اللسانيات اجتاهاهتا وقضاياها الراهنة: الدكتور: نعامن بوقرة: عامل الكتب 
احلديث، إربد، ط1، 1430هـ - 2009م.

- لسانيات النص مدخل إىل انسجام اخلطاب: حممد خطايب: املركز الثقايف 
العريب، الدار البيضاء، املغرب، ط2، 2006.

القصاص،  حممد   - الدواخيل  احلميد  عبد  تعريب:  فندريس:  ج.  اللغة:   -
مكتبة األنجلو املرصية، مطبعة جلنة البيان العريب، د. ط، 1950.

السياب  دار  مجعة:  الكريم  عبد  عدنان  أ.د.  البالغي:  الدرس  يف  اللغة   -
للطباعة والنرش، لندن، ط1، 2008.

مطبعة  الثقافة،  دار  حسان:  متام  الدكتور  ومعناها:  مبناها  العربية  اللغة   -
النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، املغرب، د. ط، 1994م.

الوهاب:  صادق  عباس  د.  ترمجة  الينز:  جون  والسياق:  واملعنى  اللغة   -
واألعالم،  الثقافة  وزارة  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  عزيز:  يوئيل  د.  مراجعة: 
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بغداد، العراق، ط1، 1987م.

ط3،  دمشق،  الفكر،  دار  قدور:  حممد  أمحد  الدكتور  اللسانيات:  مبادئ   -
.2008

حتقيق  )406هـــ(:  الريض  الرشيف  الريض  الرشيف  النبوية:  املجازات   -
وشح فضيلة الدكتور طه حممد الزيني: مكتبة بصرييت، قم، د. ط، د. ت.

- جممع األمثال: أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين النيسابوري )ت518هـ(: 
حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت، لبنان، د. ط، د. ت.

- املحكم واملحيط االعظم يف اللَغة: عيل بن اسامعيل بن سيدة )ت458هـ(: 
اج، معهد املخطوطات بجامعة الدول العربية، ط1،  حتقيق: عبد الستار أمحد فرَّ

1377هـ - 1958م.

- املحيط يف اللغة: الصاحب، اسامعيل بن عبَّاد )326 - 385هـ(: حتقيق: 
الشيخ حممد حسن آل ياسني: عامل الكتب، ط1، 1401هـ - 1981م.

- املخصص: عيل بن إسامعيل أبو احلسن ابن سيده )ت458هـ(، دار الكتب 
العلمية، بريوت، لبنان، د. ط، د. ت.

- مدخل اىل علم االسلوب: شكري حممد عياد: املرشوع للطباعة والتصوير: 
ط1، 1403هـ - 1982م - ط2، 1413هـ - 1992م.

- مدخل اىل علم اللغة: د. حممود فهمي حجازي: دار قباء للطباعة والنرش، 
القاهرة، د. ط، د. ت.

البّحاثة الشيخ عيل النامزي الشاهرودي  - مستدرك سفينة البحار: العالمة 
)ت1405هـ(: بتحقيق وتصحيح الشيخ حسن بن عيل النامزي: مؤسسة النرش 

اإلسالمي، 1418هـ، د. ط، 1418هـ.
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اهلل  عبد  بن  اهلل حممد  عبد  أيب  احلافظ  لإلمام  الصحيحني:  املستدرك عىل   -
الكتب  دار  عطا:  القادر  عبد  مصطفى  وحتقيق:  دراســة  النيسابوري:  احلاكم 

العلمية: بريوت، لبنان، ط2، 1422هـ - 2002م.

- مسند أمحد: أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين 
القاهرة، ط1، 1416هـ،  احلديث،  دار  أمحد حممد شاكر:  )ت241هـ(: حتقيق: 

1995م.

مكتبة  الناش  التواب:  عبد  رمضان  الدكتور  العربية:  اهلمزة  مشكلة   -
اخلانجي، مطبعة املدين، القاهرة، ط1، 1417هـ، 1996م.

- املصايد واملطارد: ابو الفتح حممود بن احلسن الكاتب املعروف بكشاجم 
املعرفة،  دار  مطبعة  طلس  أسعد  الدكتور  عليه  وعلق  حققه  358هـ(:  )بعد  ت 

بغداد، د. ت.

- املعاين الكبري يف أبيات املعاين: أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
الرمحن  الكرنكوي )ت1373هـ(، عبد  املسترشق د. سامل  )ت276هـ(: حتقيق: 
بن حييى بن عيل اليامين، مطبعة دائرة املعارف العثامنية - حيدر آباد الدكن، اهلند، 

ط1، 1368هـ، 1949م.

والالتينية:  واإلنجليزية  والفرنسية  العربية  باأللفاظ  الفلسفي  املعجم   -
الدكتور مجيل صليبا: دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، د. ط، 1982.

ط1،  الكتب،  عامل  عمر:  خمتار  أمحد  املعارصة:  العربية  اللغة  معجم   -
1429هـ، 2008م.

للطباعة  العاملية  التعاضدية  فتحي:  إبراهيم  األدبية:  املصطلحات  - معجم 
والنرش، تونس، د. ط، 1986.
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- معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب: جمدي وهبه، كامل املهندس: 
مكتبة لبنان، بريوت، ط2، 1984.

- معجم اللغة واللسانيات: هارمتان وستورك: ترمجة: الدكتور توفيق عزيز 
دار  الثقافة،  وزارة  الوهاب،  عبد  عادل  أوس  حسن-  حممد  -مــروان  اهلل  عبد 

املأمون للرتمجة والنرش، بغداد، العراق، ط1، 2012.

- معجم مقاييس اللغة: أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت395هـ(: 
حتقيق وضبط: عبد السالم حممد هارون: دار الفكر، القاهرة، د. ط، 1399هـ - 

1979م.

- املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية، إِخراج: إِبراهيم مصطفى، َأمحد حسن 
الزيات، حامد عبد القادر، حممد عيل النجار، دار الدعوة، إِستانبول، 1989م.

- املعقول والالمعقول يف الرتاث العريب: د. زكي نجيب حممود: دار الرشوق: 
ط3 1401هـ، 1981م، ط4 1408هـ - 1987م.

- املغازي: حممد بن عمر بن واقد السهمي األسلمي بالوالء، املدين، أبو عبد 
اهلل الواقدي: )207هـ(: حتقيق: مارسدن جونس: دار األعلمي، بريوت، ط3، 

.1989 ،1409

- مغني اللبيب عن كتب األعاريب: عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن عبد اهلل 
ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن هشام )761هـ(: حتقيق: د. مازن املبارك، 

حممد عيل محد اهلل: دار الفكر، دمشق، ط6، 1985م.

- مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري: أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن 
احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت606هـ(: دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط3، 1420هـ.
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بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن:  ألفاظ  مفردات   -
األصفهاين )ت502هـ(: دار القلم، دمشق، د. ط، د. ت.

- املفردات يف غريب القرآن: أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب 
الدار  القلم،  دار  ــداودي:  ال عدنان  صفوان  حتقيق  )ت502هـــ(:  األصفهاين 

الشامية، دمشق، بريوت، ط1، 1412هـ.

منري  د.  ترمجة:  كــوش:  دنيس  االجتامعية:  العلوم  يف  الثقافة  مفهوم   -
السعيداين: مراجعة: د. الطاهر هليب: املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط1، آذار 

- مارس 2007.

- مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب: الدكتور حممد حممد يونس عيل: دار 
الكتاب اجلديد املتحدة، بريوت، ط1، 2004.

- من تراث العرب يف املعجم والداللة: د. عبد القادر سالمي: دار الكتاب 
اجلامعي، العني اإلمارات، ط1434، 1هـ - 2014م.

- من ال حيرضه الفقيه: الشيخ الصدوق ابو جعفر حممد بن عيل بن احلسني 
بن احلسنني ابن بابويه القمي )ت381هـ(: أشف عىل تصحيحه طبعه والتعليق 
عليه الشيخ حسني االعلمي، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

لبنان، ط1، 1406هـ - 1986م.

احلسن  بن  عيل  اللفظي(:  للمشرتك  شامل  معجم  )أقدم  اللغة  يف  د  امُلنَجَّ  -
حتقيق:  309هـ(:  بعد  )ت  النمل(  بـ)كراع  امللقب  احلسن  أبو  األزدي،  اهلُنائي 
دكتور أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي: عامل الكتب، القاهرة، ط 2، 

1988م.

- املنزع البديع يف جتنيس أساليب البديع: تأليف أيب حممد القاسم األنصاري 
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السجلاميس )من نقاد القرن الثامن اهلجري(: تقديم وحتقيق عالل الغازي: مكتبة 
املعارف، الرباط، املغرب، ط1، 1401 - 1980.

اهلل  هبة  بن  سعيد  الدين  قطب  البالغة:  هنج  شح  يف  الرباعة  منهاج   -
اهلل  آية  مكتبة  الكوهكمري:  اللطيف  عبد  السيد  حتقيق  )ت573هـ(:  الراوندي 

املرعش النجفي العامة، قم، د. ط، 1406هـ.

اخلوئي:  اهلاشمي  اهلل  البالغة: مريزا حبيب  الرباعة يف شح هنج  منهاج   -
حتقيق السيد إبراهيم امليانجي: املكتبة االسالمية، طهران، ط4، 1400هـ.

- املوافقات يف أصول الرشيعة: تصنيف العالمة املحقق أيب إسحاق إبراهيم 
بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي )ت790هـ(: تقديم: بكر بن عبد اهلل ابو 
زيد: ضبط نصه وقدم له وعلق عليه وخرج أحاديثه: أبو عبيدة مشهور بن حسن 

آل سلامن: دار ابن عفان، السعودية، ط1، 1417هـ - 1997م.

للثقافة، مؤسسة  القبلة  دار  اجلاجي:  ديب  الدكتور حممد  القرآين:  النسق   -
علوم القرآن، اململكة السعودية، ط1، 1431هـ - 2010م.

- نظرية السياق بني القدماء واملحدثني دراسة لغوية نحوية داللية: الدكتور 
ط1،  مرص،  االسكندرية،  والنرش،  الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  خليل،  النعيم  عبد 

.2007

الرحيم  عبد  اعداد:  الشريازي:  مكارم  العظمى  اهلل  آية  الوالية:  نفحات   -
احلمراين، سليامن زاده، دار النرش اإلمام عيل، قم، إيران، ط3، 1430هـ.

الشعراوي:  املعطي  عبد  الدكتور  والرومان:  اإلغريق  عند  األديب  النقد   -
مكتبة األنجلو املرصية، القاهرة، د. ط، د. ت.

هناية  شح  الوصول  سلم  ومعه  األصول،  منهاج  شح  يف  السول  هناية   -
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الشيخ  )ت685هـ(:  البيضاوي  عمر  بن  اهلل  عبد  الدين  نارص  للقايض  السول: 
اإلمام مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اآلسنوي الشافعّي )ت772) - 

حممد بخيت املطيعي: عامل الكتب، د. ط، د. ت.

- النهاية يف غريب احلديث واألثر، لإلمام جمد الدين ايب السعادات املبارك بن 
حممد بن اجلزري - ابن األثري )544هـ - 606هـ(: حتقيق: حممود حممد الطناحي، 

طاهر أمحد الزاوي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، د. ط، د. ت.

فهارسه  وابتكر  نصه  ضبط   :طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  البالغة:  هنج   -
الكتاب  دار  القاهرة،  املرصي،  الكتاب  دار  الصالح:  صبحي  الدكتور  العلمية: 

اللبناين، بريوت، ط4، 1425هـ - 2004م.

بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أليب  الزمان:  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات   -
حممد بن أيب بكر بن خلكان )608 - 681هـ(: حققه: الدكتور إحسان عباس: 

دار صادر، بريوت، 1398هـ - 1978م.

البحوث واملقالت والدوريات

الدين صالح: جملة علوم  الكلبي )بحث(: د. نرص  ابن  - أسامء اخليل عند 
اللغة املجلد االول العدد االول 1998.

- ألفاظ النبات يف هنج البالغة دراسة يف املعجم والداللة )بحث(: م. كريمة 
نوماس املدين: جملة أهل البيت: العدد العاش، رجب 1431هـ-، 2010م.

- التكون التارخيي الصطالحات البيئة الطبيعية والفلك )بحث(: الدكتور 
حييى عبد الرؤوف جرب: جملة جممع اللغة العربية األردين، العدد 46، كانون الثاين، 

السنة الثامنة عرشة، 1994.

- احلقول الداللية ألسامء احليوان يف هنج البالغة )بحث(: أ.د. عبد الكاظم 
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حمسن اليارسي، بحث ضمن كتاب دراسات يف اللغة والنحو، د. ط، د. ت.

جملة  رصصور:  اجلليل  عبد  د.  )بحث(:  العرب  المية  يف  والقطا  الذئب   -
جامعة االقىص، العدد األول، املجلد التاسع، ذو القعدة 1425هـ - كانون الثاين 

2005م.

فوزية: جملة  دندوقة  االستاذة  والوظيفة )بحث(:  املفهوم  العربية:  - ضامئر 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتامعية: العدد السادس: 2010.

- اللغة ونظرية السياق - عيل عزت: )مقال( يف جملة الفكر املعارص: العدد 
76 يوليو - 1971.

الكريم  القرآن  خالل  من  املتشابة  األلفاظ  بعض  بني  اللغوية  الفروق   -
اليومية  الرياض  صحيفة  من  االلكرتونية  النسخة  القنيعري،  حسناء  د.  )مقالة(: 
املوقع  1433هـــ،  االخــرة  مجادى   15 االحد  يف  الياممة،  مؤسسة  من  الصادرة 

.(http: // www.alriyadh.com/ 733337( :االلكرتوين

- منهج اخلليل يف دراسة الداللة القرآنية يف كتاب العني )بحث(: الدكتور 
أمحد نصيف اجلنايب: املعجمية العربية أبحاث الندوة التي عقدها املجمع العلمي 
العراقي )15 - 16 شعبان 1412هـ، 18 - 19 شباط 1992م( مطبعة املجمع 

العراقي، 1412هـ، 1992م.

د.  )بحث(:  االستعارّي  واإلضامر  النحوّي  التعويض  بني  اجلاميّل  املعنى   -
الثاين  املجلد  الثاين،  العدد  غزة،  اإلسالمية/  اجلامعة  جملة  نعجة.  فتحي  سهى 

والعرشون، 1914.

القاهر  عبد  عند  النظم  بنظرية  تأثرها  ومدى  فريث  عند  السياق  نظرية   -
االلكرتوين:  املوقع  الكرتوين،  بحث  شــارب:  ابو  فارس  حازم  د.  اجلرجاين: 
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.(http: // www.liilas.com/ vb3/ t171903.html(

الأطاريح والر�سائل اجلامعية

اليارسي:  رحيم  عدنان  حسام  البالغة:  هنج  يف  االجتامعية  احلياة  ألفاظ   -
)أطروحة دكتوراة(: كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 1434هـ - 2012.

والرتاكيب  لأللفاظ  داللية  دراسة  الكريم:  القرآن  يف  واألرض  السامء   -
1424هـ  املوصل،  جامعة  اآلداب،  كلية  محيد،  صالح  أمحد  ماجستري(:  )رسالة 

- 2003م.

كلية  عيل  نوال  ماجستري(:  )رسالة  القرآن  يف  واألرض  السامء  صورة   -
الدراسات العليا، جامعة النجاح، 2011م.

)رسالة  عيسى،  عبداهلل  أمحد  القرآين:  األسلوب  يف  النباتية  الصورة   -
ماجستري(، كلية اآلداب، جامعة عني شمس، 1415هـ - 1995م.

* * *
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