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تنويه:
اإن االأفكار واالآراء الورادة يف هذا الكتاب تعرب عن وجهة نظر كاتبها، وال تعرب بال�سرورة 

عن وجهة نظر العتبة احل�سينية املقد�سة



بِْسِم اهللِ الرَّْحَمِن الرَِّحيم
ۡحَسِن َتۡقوِيٖمُثّمَ 

َ
﴿لََقۡد َخلَۡقَنا ٱۡلإِنَسَٰن فِٓي أ

َءاَمُنواْ  ٱّلَِذيَن  َسٰفِلِيَنإِّلَا  ۡسَفَل 
َ
أ َرَدۡدَنـٰـُه 

ۡجٌر َغۡيُر َمۡمُنوٖن﴾
َ
ٰلَِحِٰت فَلَُهۡم أ وََعِملُواْ ٱلّصَ

صدق اهلل العيل العظيم

)التني: 4- 6(





اإلهداء
إىل صاحب النهج القويم، والرصاط املستقيم،

واحلق املبني سيدي أمري املؤمنني   

ثباتًا ووالء ً    

إىل َمْن حتّمال من أجيل     

الكثري من العناء و عّلامين احلبَّ و الوفاء    

أيب وأمي     

إىل فلذة كبدي يوسف وأمه     

حّبًا      
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة املؤسسة

أبداها  نعم  قّدم من عموم  بام  والثناء  أهلم  بام  الشكر  أنعم وله  ما  احلمد هلل عىل 
وسبوغ آالء أسداها والصالة والسالم عىل خري النِّعم وأفضلها حممد وآله األطهار 

األخيار.

أما بعد:

إّن مما ترشد إليه هذه الدراسة العلمية اجلامعية التي أعّدت لنيل شهادة املاجستري، 
هي إظهار املالزمة املعرفية بني القرآن الكريم واإلمام عيل عليه السالم فكم من علم 
عليه  عيل  اإلمام  وحديث  القران  يف  أغصانه  ونمت  جذوره  تواشجت  قد  وعلم 
السالم، ومن بينها هذا العلم موضع الدراسة وموضوع البحث فهو من جهة خاص 
النفسية والسلوكية كلغة اجلسد  بالعلوم  املعريف، ومن جهة أخرى  باللغة ومكنوهنا 
بجسم  اخلاصة  واأللفاظ  األجزاء  هذه  يف  ودالالهتا  احلكمية  وبالعلوم  وإحياءاته، 
اإلنسان من جهة ثالثة، وغري ذلك من احلقول املعرفية التي أحفت هبذا الكائن الذي 
اختاره اهلل تعاىل عىل املالئكة واجلن فجعله خليفة يف أرضه، فبدى لغزًا حمريًا منذ أن 

عرفت البرشية معنى املعرفة وكيفية حتصيلها وفهم مكنونات العلوم وتفسريها.

اإلنسان  مكنون  عن  كاشفًا  السالم  عليه  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  بقول  وكفى 
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الذي كّرمه اهلل تعاىل وفّضله عىل كثري من خلقه فتواشج مع البيان القرآين كام يف قوله 

عز وجل:

ْلنَاُهْم  ْلنَاُهْم ِف اْلَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَحَ ﴿َوَلَقْد َكرَّ
َّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًل﴾)1). َعَل َكثرٍِي ِم

فالزمه قول عيل عليه السالم يف هذا البيان والتفضيل ورسه قائاًل.

صغري جرٌم  أنك   وتزعُم 
الذي املبيـن  الكتـاب  وأنت 

األكُب العاملُ  انطوى   وفيَك 
املضـمر)2( يـظـهـر  بــأحرفه 

ألفاظ  دالالت  يف  البيان  من  خاٍل  والتفضيل  التكريم  هذا  يكون  ال  كيف  ثّم  ومن 
أجزاء اإلنسان يف القرآن أو السنّة أو هنج البالغة، فجزى اهلل الباحث يف كتابه هذا 

فقد بذل فيه جهده وعىل اهلل أجره.

السيد نبيل قدوري احلسني
رئيس مؤسسة علوم هنج البلغة

)1)   سورة اإلرساء: اآلية 70.
)2( الوايف للفيض الكاشاين، جواهر املطالب للباعوين الدمشقي، ج2، ص136.
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املقدِّمة
َفْضله،  اخللِق  يف  النّارش  العظيم،  وفرقاَنُه  الكريم  كتاَبُه  افتتَح  كام  هلل  احلمُد 
الباِسط باجلود يده، الذي أكرمنا بأفصح البيان، فباحلمِد هللِ والثناء عليه نفتتُح ُكلَّ 
د األمني  األعامل، ونبتدئ ُكلَّ مقاِل، وصىلَّ اهلل عىل أطيب خلقه فرعًا وأصاًل، حممَّ

وعىل آله الطيبني الطاهرين.

وبعد...

العرب  هبا  عني  التي  املوضوعات  من  وأعضائه  وأحواله  اإلنسان  خلق  فإنَّ 
أيب  بن  وثابت  )ت216هـ(،  األصمعّي  ومنهم  كاملًة،  كتبًا  فيها  فأّلفوا  القدامى؛ 
ثابت من علامء القرن الثالث اهلجري، وأيب إسحاق إبراهيم الزّجاج )ت311هـ(، 
)ت430هـ(،  الثعالبي  منصور  كأيب  املوضوع  هلذا  كتابه  من  باًبا  أفرد  من  ومنهم 
كالميٍّ  سياق  يف  األلفاظ  يدرسوا  مل  لكنَّهم  وغريهم،  )ت457هـ(  سيده  وابن 
وعىل  اللغوي،  املوروث  من  املراد  املعنى  يناسب  كان  بام  استشهدوا  بل  معني، 
الّرغم من وفرة الدراسات التي تناولت خلق اإلنسان بعد ذلك، لكنّي مل أجد َمن 
خّصها بدراسة باالعتامد عىل نص متني سوى القرآن الكريم، وبحثنا هذا سيدرس 
الكريم، وما جاء يف  القرآن  بعد  اخلالد  الكتاب  ذلك  البالغة،  كتاب هنج  ذلك يف 
الُسنّة النبوية الرشيفة، فهو يتلومها يف املنزلة سواء أكان يف عمق حمتواه ومضامينه، 
القرآنية واملوروث املحمدي،  النفحة  فيه من  ملا  أم يف روعة هنجه وأدبه وأسلوبه، 
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بن أيب طالب جدير  اإلمام عيل  البحَث أرصَن وأصون؛ فكالم  ما جيعل  وهذا 
أن  أمتنى  كنُت  ما  فهذا  البالغة،  هنج  يف  بحثي  يكوَن  أن  آثرت  وقد  باالستشهاد، 
يف  احليدرية  الروضة  مكتبة  إىل  د  أتردَّ كنت  يسريًا–حينام  كان  شيئًا–ولو  فيه  أكتب 
فهم  وعىل  القرآن،  فهم  عىل  به  ُيستعان  الكتاب  هذا  أن  ذلك  التحضريية؛  السنة 
أساليب الكالم، وكان القرتاح الدكتور الفاضل سريوان اجلنايب من جامعة الكوفة 
نفيس  يف  رحٌب  صدًى  البالغة  هنج  يف  اإلنسان  جسم  حركات  داللة  يف  بالبحث 
من ناحيتي املوضوع وامليدان، وذلك ألن البحث يف الداللة يستوعب موضوعات 
اللغة مجيعًا ويتصل هبا، بل هو حمور اللغة، وقد أضاف أستاذي املرشف بصامته عىل 
يف  اإلنسان  أجزاء  )ألفاظ  العنوان  ليكون  البحث،  جمال  توسيع  فاقرتح  املوضوع، 
ًا هلا؛ إذ زادت  هنج البالغة دراسة يف احلقول الداللية(، فكان هنج البالغة منهاًل ثرَّ
رغبة  اإلنسان  يف  أنَّ  خيفى  وال  شاهٍد،  ومخسني  ومائة  ألف  عىل  املوضوع  شواهد 
ملعرفة أرسار جسمه وما يتعلق به من دالالت يف كالٍم ُوِصف بأنَّه دون كالم اخلالق 

وفوق كالم املخلوقني، فكان كل هذا من أسباب اختيار املوضوع.

ألفاظ  دالالت  الستخراج  النصوص؛  بمضامني  الغور  يف  رشعُت  ذلك  بعد 
األجزاء البالغ عددها قرابة املائة جزٍء، فتلمست أثرها يف إيصال املعنى ويف التأثري 

يف املتلقي، فكان البحث عن داللة هذه األجزاء وحركاهتا هو هدف الدراسة.

بدراسة جسم اإلنسان،  لغوية عنيت  ثّمة دراسات  أّن  إىل  والبدَّ من اإلشارة 
ا ختتلف عنها  كان منها ما هو قريب من دراستنا، وكان بعض منها بعيدًا، غري أهنَّ
)سنة  ربايعة  الغني  عبد  مجيل  أسامة  الباحث  رسالة  ومنها  الدراسة،  ميدان  يف 
2010م( املوسومة بـ )لغة اجلسد يف القرآن الكريم(، ورسالة سالم حممد ياسني 
القرآن  يف  واجلزئيات  الكليات  بـ)اإلنسان:  املوسومة  2011م(  )سنة  احليحي 
إذ  منها  وأفاد  الدراسات،  هذه  عىل  الباحث  اطَّلع  وقد  داللية(،  دراسة  الكريم 
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الرئيسة،  وأعضائه  اجلسم  بحركات  األوىل  ت  اختصَّ فقد  طيبًا،  جهدًا  متثل  كانت 
وغري  املادية  اإلنسان  بأجزاء  خمتٌص  فصٌل  الثانية  ويف  أجزاء،  عرشة  عىل  تزد  ومل 
الذكر  ما ورد يف  كثريًا  يفوق  النهج  مادية يف  ألفاظ  من  مما أحصيته  املادية، وكان 
إكامل  يف  رغبتي  يف  زاد  مما  هذا  فكان  املذكورتني؛  الدراستني  بحسب  احلكيم 
وما  واهلدف،  املنهج  وتغاُير  النهج  سياقات  اختالف  عن  فضاًل  بحثي،  مرشوع 
عن  بالقرآن  تعلق  ما  فهم  إىل  منه  االنطالق  حاولت  دراستي  من  منها  اقرتب 

طريق استنباط مقاصد اإلمام يف كالمه.

ا عن طبيعة املوضوع، فقد اقتضت الدراسُة تقسيَمه عىل ثالثة فصول ُرتِّبت  أمَّ
مباحثها عىل الرتتيب املنطقي جلسم اإلنسان، تسبقها مقدمة، وتقفوها خامتة بّينت 

خالصة البحث، وأهم النتائج التي توّصل إليها الباحث.

به،  يلحق  وما  الرأس  عىل  الدالة  األلفاظ  دراسة  ضّم  فقد  األول،  الفصل  ا  أمَّ
وما  الرأس  عىل  الدالة  واأللفاظ  التوايل:  عىل  وهي  مباحث،  ستة  يف  ذلك  فوقع 
يلحق به، واأللفاظ الدالة عىل الوجه وما يلحق به، واأللفاظ الدالة عىل العني وما 
يلحق هبا، األلفاظ الدالة عىل األُُذن وما يلحق هبا، واأللفاظ الدالة عىل األنف وما 

يلحق به، واأللفاظ الدالة عىل الفم وما يلحق به.

يلحق  وما  اإلنسان  جذع  عىل  الدالة  األلفاظ  بدراسة  الثاين  الفصل  واختصَّ 
متها عىل ستة  به، أي ألفاظ األجزاء الظاهرة والباطنة من الظهر والبطن، وقد قسَّ
مباحث، وهي عىل التوايل: األلفاظ الدالة عىل العنق وما يلحق به، واأللفاظ الدالة 
عىل الصدر وما يلحق به، واأللفاظ الدالة عىل القلب وما يلحق به، األلفاظ الدالة 
عىل البطن وما يلحق به، واأللفاظ الدالة عىل اجلنب وما يلحق هبا، واأللفاظ الدالة 

عىل الظهر وما يلحق به.

فكان عىل  يلحق هبا،  الدالة عىل األطراف وما  باأللفاظ  الثالث  الفصل  وُعني 
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مبحثني، وهي عىل التوايل: األلفاظ الدالة عىل اليد وما يلحق هبا، واأللفاظ الدالة 

جل وما يلحق هبا. عىل الرِّ

الباحث،  إليها  التي توّصل  النتائج  ثم أفىض البحث بعد ذلك إىل اخلامتة بأهّم 
ثم قائمة بمظان البحث.

ا نسخة هنج البالغة املعتمدة يف نقل الشواهد، فهي نسخة تكاد تكون فريدة؛  أمَّ
أبو  الكتب، وهي بتحقيق حممد  بيع  العامة وأسواق  املكتبات  ألهنا غري متوافرة يف 
منها من  نة من جزأين، حصلت عىل اجلزء األول  إبراهيم ورشحه، ومكوَّ الفضل 
أستاذي املرشف، والثاين حصلت عليه بعد عناء بمساعدة أحد الزمالء من مدينة 
مع  نصوصها  أغلب  وقابلت  أيضًا،  املحققة  النسخ  ببعض  استعنت  وقد  بغداد، 
هذه النسخة، وأرشت إىل مواضع االختالف إن وجدت يف الشاهد املدروس، وقد 
قت مؤخرًا عىل أربع نسخ قديمة، وكانت  أشار أستاذي املرشف إىل نسخة قد ُحقِّ
الدراسة قد شارفت عىل االنتهاء، فقابلتها أيضًا، وهي نسخة السيد هاشم امليالين.

أخصُّ  البحث  أفادت  متنوعة،  ومراجع  مصادر  عىل  الدراسة  يف  واعتمدُت 
بالذكر مصادر املعجامت، وأكثرها استعانة العني للخليل )ت175هـ(، ومقاييس 
اللغة البن فارس )ت395هـ(، ولسان العرب البن منظور )ت711هـ(؛ لكثرة 
ما وجدت فيه من استشهاد بكالم اإلمام، وكتب خلق اإلنسان ومنها )كتاب 
خلق  و)كتاب  لألصمعي،  العريب(  اللَِّسن  يف  اللغوي  الكنز  ضمن  اإلنسان  خلق 
إبراهيم  إسحاق  أليب  اإلنسان(  خلق  و)كتاب  ثابت،  أيب  بن  لثابت  اإلنسان( 
ا رشوح هنج البالغة، فكان منها )رشح هنج البالغة(البن أيب احلديد  الّزجاج، أمَّ
و)منهاج  البحراين)ت679هـ(،  ميثم  البن  البالغة(  هنج  و)رشح  )ت656هـ(، 
اخترصت  اخلوئي )ت1324هـ(، وقد  اهلل  البالغة( حلبيب  الرباعة يف رشح هنج 
بعض أسامء هذه الكتب يف اهلامش لشهرهتا، وال أنسى بعض الرسائل واألطاريح 
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الدراسات  ببعض  واستعنت  البالغة،  هنج  عن  بدراسة  اهتمت  التي  اجلامعية 
التي  والبالغية،  واألدبية،  اللغوية،  منها  ُأخر  متنوعة  ومراجع  ومصادر  القرآنية، 

املقام لذكرها كلها. ال يسع 

إذ  التحلييل؛  الوصفي  املنهج  عىل  املوضوعات  هلذه  دراستي  يف  واعتمدت 
البالغة بعد إحصائها وتقسيمها عىل  ألفاظ يف هنج  الدراسة عىل ما ورد من  بنيت 
واستقرائه  الشاهد  والتامس  املعجمية،  داللتها  واستخراج  وحقول،  جمموعات 
إن وجد، ومما جتدر  الذي حلق هبا  التطّور  وبيان  الداللة  وحتليله دالليًا، الستنباط 
اإلشارة إليه أّن اإلحصاء الذي سيذكر لنصوص األلفاظ يف اهلوامش البد أن جيمع 

معه هامش النصوص املذكورة حتى يكون مطابقًا للعدد املذكور مع كل لفظ.

أستاذي  وتوجيهات  اهلل  رعاية  لوال  سريه  يف  يضلَّ  أْن  كاد  القلم  فإن  وبعد، 
بأخالقه  علّيًا  مسمى،  عىل  اساًم  كان  الذي  جواد  فرحان  عيل  الدكتور  املرشف 

وعلمه، فإليه حتية التلميذ البار.

وأخريًا فكيل أمٌل أن أُكون َقد ُوفِّقت يف هذا العمل، غري باخل باجلهد والوقت، 
املحاولة  رشف  فحسبي  األخرى  كانت  وإِْن  ريب  اهلل  فضل  من  فذلك  أصبُت  فإن 

واحلمد هلل أوالً وآخرًا.
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املبحث األول
األلفاظ الدالة على الرأس وما يلحق به

عند  والوقوف  البالغة،  هنج  أساليب  يف  الكلمة  تتّبع  أّن  فيه  شّك  ال  مما 
استعامالهتا، وتأّمل السياق والنظم الذي نسجت فيه، يكشف عن كثري من األرسار 
واملزايا، وجييّل جانبًا من جوانب الداللة يف هذا السفر اخلالد، وهذا املبحث خيتّص 
استعامالهتا يف  ويتتبع  الشعر،  به من  يلحق  الرأس وما  الدالة عىل  األلفاظ  بدراسة 
كالم أمري املؤمنني؛ ليظهر ما وراء تلك االستعامالت، وجييل ما يكمن وراء هذا 

النظم الذي سلكت فيه، من معاٍن، ومزايا، وأرسار دقيقة...ونحو ذلك)1).

يف  الشعر  عىل  دالة  ألفاظًا  الباحث  جيد  مل  البالغة،  هنج  نصوص  قراءة  وبعد 
دالة  بألفاظ  وذلك  رأسه،  يف  النابت  الشعر  إىل  به  ُأشري  ما  سوى  اإلنسان  جسم 
الظاهرة  األجزاء  من  وهو  الرأس،  يف  ومكانه  وهيأته،  وطوله،  الشعر،  مظهر  عىل 
يف رأس اإلنسان، ومنه ما صغر ومنه ما كرب)2)؛ لذا سندرس ألفاظ الشعر ضمن 
األجزاء امللحقة بالرأس، ومن ألفاظه التي وردت يف النهج هي: )الناصية، القنزعة، 
بل  باإلنسان،  خيتصا  مل  وقنزعة(  )ذؤابة،  واللفظان  الشيب()3)،  القتري،  الذؤابة، 

)1) ينظر: اإلعجاز البالغي للقران الكريم، بسيوين عبد الفتاح فيود: 41.
)2) ينظر: فقه اللغة ورس العربية: أبو منصور الثعالبي )ت430هـ(: 83.

األول:   ،السؤال لإلمام توجيه  ُتنبئ عن  البالغة يف عبارات  الشيب يف موضعني من هنج  )3) ورد 
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استعمل  ما  أما  دراستهام،  عن  سنعرض  لذا  لغريه)1)؛  االستعارة  سبيل  عىل  وردا 
يف هنج البالغة من ألفاظ مكونات الرأس األُخر فهي األجزاء اآلتية: )اجلمجمة، 
جتميعًا  أكثر  بطريقة  اإلمام  كالم  يف  املذكورة  األلفاظ  وسُتدرس  اليافوخ(،  اهلامة، 
فتكتسب  معّينة،  نتيجة  إىل  توصل  ووسيلة  منهجية  بوصفها  داليل،  حقل  ضمن 
الكلمة معناها يف عالقاهتا بالكلامت األُخر، ألنَّ الكلمة ال معنى هلا بمفردها، بل 
إليها يف جمموعة واحدة)2)، وستكون  إنَّ معناها يتحّدد ببحثها مع أقرب الكلامت 
رأس  إىل  تشري  التي  األلفاظ  تتضمن  األوىل:  جمموعتني،  عىل  األلفاظ  هذه  دراسة 

اإلنسان كام وردت يف نصوص هنج البالغة، واألخرى: تشري إىل شعره.
اجملموعة األوىل:

تتضمن ألفاظ )الرأس، اجلمجمة، اهلامة، اليافوخ(، ومن شواهدها:
مالك  إىل  كتاب  يف   اإلمام قول  منها  مرات)3)،  عرش  استعمل  الرأس:   -

األشرت عندما واله عىل مرص:
برِيَُها، َوالَ يَتََشتَُّت 

َ
 ِمْنُهْم، الَ َيْقَهرُهُ ك

ً
سا

ْ
ُمورَِك َرأ

ُ
ْمر ِمْن أ

َ
ِس ُكِّ أ

ْ
»َواْجَعْل لَِرأ

بِاْلَيُهوِد«، واألخر: عندما  َتَشبَُّهوا  ْيَب، َوالَ  وا الشَّ ُ َعَلْيِه َوآله: »َغريِّ السؤال عن قول النَّبّي صىلَّ اهللُ 
َقْوٌم يِف ُمِصيَبة...«، )هنج  َوَنْحُن  َضاُب ِزينٌَة،  َت شيبك يا أمري املؤمنني! فقال: اخْلِ قيل له: »لو غريَّ

البالغة: 310/2، ح18، 413/2، ح481).
)1) ورد لفظ القنزعة يف موضع واحد من هنج البالغة يف وصف خلقة الطاووس من قول اإلمام: »َوَلُه 
اٌة«، )هنج البالغة: 1\ 393، خ166(.أما لفظ الذؤابة فقد  اُء ُمَوشَّ يِف َمْوِضِع اْلُعْرِف ُقنُْزَعٌة َخْضَ
َياء، َوُذَؤاَبِة، اْلَعْلَياِء،  ورد يف يف ذكر اإلمام للنبي يف قوله »اْخَتاَرُه ِمْن َشَجَرِة األْنبَِياِء، َوِمْشَكاِة الضِّ

ِة اْلَبْطَحاء«، )هنج البالغة:1\242، خ107). َورُسَّ
)2) ينظر:أصول تراثية يف علم اللغة، كريم زكي حسام الدين: 294.

أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  كالم  من  الريض  الرشيف  مجعه  ما  وهو  البالغة،  هنج  ينظر:   (3(
طالب، حتقيق ورشح: حممد أيب الفضل إبراهيم:93/1، خ34، 319/1، خ138، 415/1، 
خ176، 458/1، خ190، 94/2، خ238، 249/2، ك53، 272/2، ك58، 323/2، ح79.
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ثرِيَُها«)1).
َ
ْيِه ك

َ
َعل

وقوله ذاكرًا أصحابه اخلُّلص ممن مضوا عىل احلق:

َعَ  ُدوا 
َ
َتَعاق ِيَن 

َّ
...ال َقِّ الْ َعَ  َوَمَضْوا  ريَق،  الطَّ َركُِبوا  ِيَن 

َّ
ال إِْخَواِن  ْيَن 

َ
»أ

َفَجَرةِ«)2(.
ْ
 ال

َ
بْرَِد بُِرؤوِسِهْم إِل

ُ
َمنِيَِّة، َوأ

ْ
ال

- اجلمجمة: ذكرها اإلمام مرة واحدة بقوله البنه حمّمد بن احلنفية، مّلا أعطاه 
الراية يوم اجلمل:

ِعر اهلَل ُجُجَمَتَك، تِْد يف األْرِض 
َ
 َعضَّ َعَ نَاِجِذَك، أ

ْ
»َتُزوُل اجِلَباُل َوالَ تَُزل

نَّ انلَّْصَ ِمْن ِعْنِد اهللِ ُسْبَحانَُه«)3).
َ
ْم أ

َ
َدَمَك... َواْعل

َ
ق

- اهلامة: ُذكرت سبع مرات يف هنج البالغة)4)، ومنها قول اإلمام عن أحوال 
قوم من جند الكوفة، مّهوا باللحاق باخلوارج:

َقْد نَِدُموا َعَ َما 
َ
 َعَ َهاَماتِهْم، ل

ُ
ُيوف ِْهْم َوُصبَِّت السُّ ْشَِعِت األِسنَُّة إِلَ

ُ
ْو أ

َ
َما ل

َ
»أ

ُهْم، َوُهَو َغداً ُمَتَبِّىٌء ِمْنُهْم...«))(.
َّ
ِد اْسَتَقل

َ
َْوَم ق ْيَطاَن الْ َكَن ِمْنُهْم، إنَّ الشَّ

وقال عن نفسه:

َراُش 
َ
ف ِمْنُه  تَِطرُي  فِيَِّة  َمْشَ

ْ
بِال ٌب  َضْ ذلَِك  ْعِطَي 

ُ
أ ْن 

َ
أ ُدوَن  اهللِ  َو 

َ
ف نَا 

َ
أ ا  مَّ

َ
أ
َ
»...ف

َداُم«)6(.
ْ
َواِعُد َواألق َهاِم، َوتَِطيُح السَّ

ْ
ال

)1) املصدر نفسه: 255/2، ك53. 
)2) املصدر نفسه:436/1، خ183.

)3) املصدر نفسه: 46/1، خ11.
خ124،   ،289/1 خ124   ،278/1 خ65،   ،132/1 خ36،   ،97/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (4(

35/2، خ، 216.
)5) املصدر نفسه: 428/1، خ182. 

)6) املصدر نفسه: 93/1، خ34.
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صفني  أيام  بعض  يف   لإلمام ُخْطَبة  يف  واحدة  مرة  ذكره  ورد  اليافوخ:   -

خياطب أصحابه:

َعَرِب، 
ْ
ال َهاِميُم 

َ
ل ْنُتْم 

َ
ُصُفوفُِكْم...َوأ َعْن  ْم 

ُ
َِياَزك

ْ
َوان َُكْم، 

َ
َجْول يُْت 

َ
َرأ ْد 

َ
»َوق

َناُم األْعَظُم«))(. ُم، َوالسَّ ُمَقدَّ
ْ
ِف، َواألْنُف ال َ َويَآفِيُخ الشَّ

ويمكن تلخيص املعنى اللغوي هلذه األلفاظ باآليت:
ٍع وارتفاع«)2)، وقد ذكر  أ س( وهو »أصٌل يدل عىل جتمُّ الرأس من اجلذر )ر 
أرأس: وهو  بقوله: »رأس كل يشء: أعاله...وفحل  للرأس  الثاين  اخلليل األصل 
»فأعىل  قال:  لثابت  اإلنسان  خلق  ويف  ورئيسهم«)3)  رأسهم  وأنا  الرأس،  الضخم 
الرأس«)4)،  جلدة  وهي  الفروة،  الرأس  وِعالوته...ويف  قّلُته،  وهو  رأسه،  الرجل 
ومجع الرأس: رؤوس))(، وداللة االجتامع التي أشار إليها ابن فارس هي املشرتك بني 
الرأس واجلمجمة، ولكن االرتفاع غري مأخوذ به يف أصلها، فاجلمجمة عند اخلليل 
»القحف وما تعلق به من العظام«)6)، وجاء يف الصحاح أنَّ اجُلْمُجَمَة »بالضم: عظم 
الرأس املشتمل عىل الدماغ«)7)، وربام سميت عظاًم: ألن ما نعرفه اليوم عن اجلمجمة 
اثنان  املعقدة، وعددها  العظام  من  تتأّلف من عدد  أهّنا  يكون خمترصًا عىل  أن  يكاد 

)1) هنج البالغة: 241/1، خ106.
)2) املصدر نفسه: 471/3. 

)3) كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت 175هـ(: 294/7.
إسحاق  أبو  اإلنسان،  خلق  كتاب  وينظر:   .44 ثابت،  بن  ثابت  حممد  أبو  اإلنسان:  خلق  كتاب   (4(

إبراهيم بن الرسي )ت311هـ( الزجاج: 24.
)5) ينظر: املفردات يف غريب القرآن، أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاين )ت 

502هـ(: 207/1.
)6) العني: 28/6.

اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  الصحاح،:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح،   (7(
)ت396هـ(:1891/4، وينظر: خلق اإلنسان، الزجاج )311هـ(: 25.
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وعرشون عظاًم، قسم منها مسطحة وغري منتظمة، وهي متثل عظام الرأس مع الفك 
وهو العظم الوحيد املتحرك يف اجلمجمة...)1)، أما اأُلخر فُعرفت بثبات عظامها، 
واجلمع مجاجم، ومججامت، ومُجُْجم)2)، وهي تقع ضمن األصل األول الذي وضعه 
ابن فارس للجذر )ج م م(، إذ ذكر »له أصالن األّول كثرُة اليشء واجتامعه، والثاين 
الح... فاجلُمجمة: مُجُجَمة اإلنسان؛ ألهنا جتمع قبائَل الرأس...«)3)، ومن  َعَدم السِّ
مشرتكات األصل اللغوي األُخر مع الرأس أصل لفظ اهلامة، وهي من اجلذر )ه ا 
هاٌم  واجلمع  ْأس،  الرَّ فاهلامة:  يستعار،  ثم  األعضاء،  بعض  يف  ُعُلوٍّ  عىل  و»يدلُّ  م( 
وهامات«)4)، فهذا األصل يشرتك مع الرأس يف االرتفاع ويفرتق عنه يف التجّمع، 
لكن ابن فارس مل يفرق بني الرأس واهلامة كام نرى، أما يف خلق اإلنسان فقد قال 
ثابت: »ويف الرأس اهلاَمُة، وهي وَسط عظم الرأس ومعظمه«)5)، ويظهر أن ثابت 

كان دقيقًا يف حتديد املعنى، كام يتبنّي من )الشكل1(،

)الشكل1)

)1) ينظر: علم الترشيح، د. قيس إبراهيم الدوري: 28.
)2) ينظر: كتاب املخصص، أبو احلسن عيل بن إسامعيل املعروف بابن سيده )ت457هـ(: 55/1.

)3) معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا )ت 359هـ(: 419/1.
)4) مقاييس اللغة: 27/6.

)5) خلق اإلنسان: ثابت، 44.وينظر: املخصص:54/1.
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الذي يوضح سمة التجمع للرأس واجلمجمة أيضًا، ومما جتدر اإلشارة إليه أّن 

اهلامة مل ترد يف معجمي العني واجليم بمعنى هامة اإلنسان)1).

ا اليافوخ من الرأس فقد ورد يف َأَفَخ، وَيَفَخ من املعجم)2)، قال اخلليل: »من  أمَّ
الَيْفخ  َيْفُعول، ومن مل هيمْز فهو عىل تقدير فاُعول، من  اليْأُفوخ فهو عىل تقدير  مهَز 
واهلمز َأحسن... ورجل مْأفوخ: ُشجَّ يف يْأفوخه وهي اليآفِيُخ«)3)، واليأفوخ »يكون 
اعُة والنََّمَغَة«)4)، وقيل يف خلق  مَّ عُة والرَّ امَّ َليِّنًا من الصبي قبل َأن يتالقى العظامن السَّ
اإلنسان: »هو املوضع الذي ال يلتئم من الصبي إاّل بعد سنتني أو نحو ذلك، وهو 
حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره«)5)، كام يتضح من )الشكل1))6)، واملسمى 

يافوخ اهلامة، وبعض العرب يسميه النََّمغة، وتسمى من الصبي الّرماعة)7).

العالقات املتحصلة من هذه األجزاء هو  مما سبق يتضح أن املرتبع عىل عرش 
االرتفاع،  سمة  اجلمجمة  وافتقدت  واالرتفاع؛  التجمع  بسمة  يتميز  فهو  الرأس؛ 

ا اهلاَمة  )1) كان الشائع يف استعامل اهلامة بأهنا: رأس كل يشء من الروحانيني، وهي من طري الليل، وأمَّ
ُروَح  إنَّ  يقولون:  كانوا  تقوله،  العرب  كانت  كام  يشٌء  هو  إنام  طريًا،  احلقيقة  يف  فليست  الطَّري  يف 
طارت،  بثأره  ُأْدِرَك  فإذا  اسُقوين،  اسقوين،  تقول:  فَتْزُقو  هامًة  َتِصرُي  بثأره  ُيدَرك  ال  الذي  الَقتيل 

)ينظر: مقاييس اللغة: 27/6).
)2) ينظر: عىل سبيل املثال:العني: 311/4. ولسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن 

منظور املرصي)ت711هـ(: 5/3، 67، ومل نجد له أصال يف املقاييس.
)3) العني: 311/4. وينظر: املخصص: 55/1.

)4) لسان العرب: 5/3.
)5) كتاب خلق اإلنسان: أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي )ت216هـ(: 166.

)6) أطلس جسم اإلنسان عىل الشبكة العنكبوتية، وكان اختيار هذا الشكل التوضيحي جلمجمة طفل 
صورة  بأدق  للجمجمة  املكّونة  األخرى  األجزاء  وتوضيح  أوالً؛  اليافوخ  تكّون  لتوضيح  صغري 

ثانيًا. ممكنة 
)7) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت: 46.
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تابعة  األجزاء  هذه  تكون  وبذلك  التجمع،  سمة  واليافوخ)1)  اهلامة  من  كل  وفقد 
للرأس ليس يف سامهتا الرتكيبة، فحسب، بل الداللية أيضًا، أما العالقة التي تربط 

اليافوخ اهلامة فهي االستعالء واالحتواء.

وإذا ما تأّملنا لفظ الرأس يف نصوص هنج البالغة، نجد اختالف داللته كام أنَّه 
قد اختلفت داللته من سياق إىل آخر يف كالم أمري املؤمنني، ومن ذلك قوله:

»َواْجَعْل لَِرْأِس ُكلِّ َأْمر ِمْن ُأُموِرَك َرْأسًا ِمنُْهْم«.

وحتّول  الرأس  لفظ  داللة  يف  كبري  أثر  له  الرتكيب  بناء  أن  جيد  للنص  والناظر 
د معنى كلٍّ  املعنى بتغيري عنارص الرتكيب املحيطة باللفظني، فالسياق هو الذي حدَّ
األوىل  املرة  يف  الرأس  استعري  إذ  للدال)2)،  الصويت  الشكل  وليس  الكلمتني  من 
الثانية،  املرة  ا يف  أمَّ قمته،  أو  أعاله  األمر، ومدلوله  معنوي وهو  إىل يشء  بإضافته 
صًا لإلنسان بقرينة حرف اجلر والضمري العائد إىل العاقل، ومدلوله  فقد جاء خمصَّ
االستعاملني هو  بني  املناسبة  فإنَّ وجه  الداللة،  اختالف  الرغم من  الرئيس، وعىل 

اليافوخ بعد اطالعه عىل بعض كتب علم الترشيح والرسوم  الباحث يف مفهوم  )1) كان الشك يراود 
التوضيحية وتركيز أهل اللغة عىل ذكر يافوخ أعىل الرأس فقط، فحاولت أن ألتقي بأحد األطباء 
املتخصصني يف طب األطفال يف عيادته اخلاصة بقضاء املناذرة، وهو الدكتور عيل حسني الفيداوي 
تدرييس يف كلية الطب يف جامعة الكوفة، بتاريخ 215/2/19م، الساعة )6:13( من مساء يوم 
اخلميس، فسألته عن حقيقة اليافوخ، فأجاب مشكورًا بأن: هذه املنطقة اللينة يف رأس الطفل هي 
الرأس،  تقع يف اجلزء األمامي من  فتحتان، واحدة  أبرزها  بفتحة واحدة، ولكن  ليست  الواقع  يف 
واألخرى وراءها يف اجلزء اخللفي، ومها فجوتان بني عظام اجلمجمة، هلام دوٌر مهم يف أثناء الوالدة، 
وبعد أن يولد الطفل تبقى اجلمجمة مفتوحة وتبدو هشة إلتاحة املجال لنمو دماغ الطفل وسوف 
فتحته  تبقى  أما األمامي فسوف  الشهرين واألربعة أشهر،  ما بني عمر  أوالً  اليافوخ اخللفي  يغلق 
وتلتحم تدرجييًا قبل أن يبلغ الطفل عامه الثاين، فتيقنت أن التسمية التصقت بآخرها التحامًا وهو 

يافوخ اهلامة يف )الشكل5).
)2) ينظر: علم الداللة، بيريجريو: 193.
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املرة  يف  اللفظ  اإلمام  نقل  لذا  واحلكم)1)؛  اإلدارة  يف  واالختصاص  األمهية  مبدأ 
فمن  والتأكيد)2)،  اإلبانة  لغرض  غريه،  إىل  األصل  استعامله  موضع  من  األوىل 
دواعي الداللة الستعامل لفظة )رأسًا( ومل يقل )شخصًا منهم(؛ أنه أراد العلو 
فينبغي عىل األشرت أن يكلف لكل أمر شخصًا عايل املرتبة صدرًا لقومه، فهو الذي 
يعّول عليه، فضاًل عن أن الرأس يضم العقل ومن يدير األمر ينبغي أن يكون حكياًم 
عاقاًل حيسن التدبري والتفكري، وهذا املدلول هو ما كشفت عنه القرائن يف السياق، 

وبذلك يكون كالمه أشبه ما يكون باحلكمة.

:ومن االستعامالت األُخر للفظ الرأس قوله

َفَجَرةِ«))(.
ْ
 ال

َ
بْرَِد بُِرؤوِسِهْم إِل

ُ
ِيَن... أ

َّ
ْيَن إِْخَواِن ال

َ
»أ

ُأْبِرَد  اإلمام،  قول  يأيت  السياق،  يف  الوارد  لألصحاب  بالثناء  التقديم  فبعد 
بُِرؤوِسِهْم إِىَل اْلَفَجَرِة، ليكون كناية عن القتل؛ ألن ذلك يعني أنَّ رؤوسهم ُأرسلت 
بالربيد إىل الفَسقة للبشارة والتشفي هبا)4)، وذكر زوال الرأس عن مقامه من جسد 
ورسم  اهلمم  شحذ  دواعي  من  هو  األعداء،  متناول  يف  ليكون  وانتقاله  اإلنسان، 
يف  به  ح  املرصَّ للجهاد  لتهيئته  املتلقي؛  نفس  يف  إيقاظها  اإلمام  أراد  التي  الصورة 
ذلك  خلدمة  للرأس  الداليل  االنعكاس  عالقة  وّظف   ألنه )5)؛  نفسه  اخلطاب 
الغرض، وبيان أمهية هذه الرؤوس وما حتمل من يقني ديني يفتقر إليه اخلصم، فقد 

عرب اإلمام عن الشخص برأسه للداللة عىل قيمته وعلو شأنه.

)1) ينظر: دراسات يف هنج البالغة، حممد مهدي شمس الدين:80.
)2) ينظر: كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري ت)395هـ(: 268.

)3) هنج البالغة:436/1، خ183.
)4) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة، صفوة رشوح هنج البالغة، مجع وضبط أركان التميمي: 435.

)5) ينظر: سياق اخلطبة يف هنج البالغة:436/1.
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ال  للرأس  اإلمام  استعملها  التي  املعاين  أنَّ  النصوص)1)  استقراء  من  ويظهر 
حتيد عن داللة التقدم والصدارة وعلو الشأن والرشف، وما يرتبط هبا من عالقات 

داللية، وتوظيفها يف مقامات جتيل جانبًا من جوانب هذه الداللة.

أّنه قد ُسبق يف  الوارد يف قول اإلمام يف الشاهد، فيلحظ  أّما لفظ اجلمجمة 
به  أريد  الرشط،  معنى  يف  خرب  وهو  تزْل«،  وال  اجلبال  »تزول  بعبارة  النص  سياق 
مطلقًا،  الزوال  عن  هني  وهو  تزل،  ال  مواضعها  عن  اجلبال  زالت  لو  أي  املبالغة، 
فاإلمام يأمر ولده حمّمد بن احلنفية أو يشرتط عليه الثبات يف احلرب وعدم الزوال 
تأكيدًا وحرصًا منه عىل هذا الفعل)2)، ومن مكمالت هذا الثبات يف احلرب قوله: 
»َأِعر اهللَ مُجُجَمَتَك«؛ إذ أمره أن حيسَب مججمته ُمعارة هللَّ تعاىل؛ ألنَّ املعاَر يرُد إىل 
وابذله  السيوف  من  رأسك  عىل  ختف  ال  واملراد  منه)3)،  بأحسن  اهلل  عند  صاحبه 
يف سبيل اهللّ فهو ال يعدو أن يكون جمموعة عظام صغرية ال قيمة هلا أمام خالقها، 
ويتضح أّن داللة االستعامل للجمجمة يف النص هي التصغري، ومما يفيد هذه الداللة 
ُيوِف َعن عظام اجلمجمة كام بني ذلك  َأْنَبى لِْلسُّ ُه  »َعضَّ َعَ نَاِجِذَك«؛ أِلنَّ  قوله
اإلمام)4)، وهذا املغزى ال يؤديه لفظ الرأس، وال يتحقق معه، لو ُأْبدل باجلمجمة؛ 
ألنَّ الرأس إذا ما قورن بأعضاء اجلسد األُخر، فهو أرشف األعضاء فائدة؛ إذ إنَّ 
فيه العقل املدرك املدّبر، واللسان الناطق املعرّب، والعني الناظرة، واألذن الواعية)5)، 

)1) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال:93/1، خ34، 415/1، خ176، 249/2، ك53، 319/1، 
خ138...

)2) ينظر: جهود حبيب اهلل اخلوئي النحوية يف رشح هنج البالغة: ظافر عبيس عناد، )رسالة ماجستري(، 
.180

)3) ينظر: رشح هنج البالغة، احلائري: 231/1.
)4) ينظر: هنج البالغة: 132/1، خ65. 

)5) ينظر: اإلعجاز البالغي للقران الكريم: 41.
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وما سمي الرأس رأسًا إاّل لعلوه وارتفاعه.

يف  املذكورين  باجلمعني  البالغة  هنج  يف  اإلمام  استعمله  فقد  اهلامة  لفظ  أّما 
الصيغ واملباين،  اإلمام يف  ف  يدلُّ عىل ترصُّ املفرد، وهذا  اللغوي من دون  التقديم 

:ومن ذلك قول اإلمام

 َعَ َهاَماتِهْم«.
ُ

ُيوف ِْهْم َوُصبَِّت السُّ ْشَِعِت األِسنَُّة إِلَ
ُ
ْو أ

َ
َما ل

َ
»أ

والكالم هنا عىل أحوال قوم من جند الكوفة، مّهوا باللحاق باخلوارج، وما يلحظ 
يف النص أن اإلمام استعار لفظ الّصب املستعمل يف صّب املاء، أو يف قوله تعاىل:

﴿فََصبَّ َعلَيِهۡم َربَُّك َسۡوَط َعَذاٍب﴾)1).

الكثرة  مجع  بتوظيف  ذلك  وأكد  اهلامات)2)،  عىل  السيوف  وقع  كثرة  لوصف 
القوم  من  غضبه  شدة  عىل  للداللة  للوعيد  اهلامة  اإلمام  واستعمل  للسيوف، 
الرأس  من  مرتفع  جزء  أول  فهي  هاماهتم؛  يفلق  أن  يريد  الذي  احلد  إىل  املنشقني 
والفوز  احلرب  غامر  يف  للمقاتل  أسمى  وهدٌف  عليه،  الضب  عند  السيف  يطُؤُه 

فيها)3)؛ ألن السياق سياق تنكيل وإهانه وغضب.

فيه  فيتحدث  الرأس،  من  اجلزء  هذا  استعامل  يف  املذكور  الثاين  النص  ا  وأمَّ
اإلمام عن نفسه إذ يقول:

َهاِم«.
ْ
َراُش ال

َ
فِيَِّة تَِطرُي ِمْنُه ف َمْشَ

ْ
ٌب بِال ْعِطَي ذلَِك َضْ

ُ
ْن أ

َ
َو اهللِ ُدوَن أ

َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
»ف

وهذا كالم من خطبة يف ذّم أصحابه)4)، لكنه ينأى بنفسه عن حاهلم فيتكلم 
بقوة  والوعيد  التهديد  مقام  يف  نفسه  فيضع  شأنًا  لريتفع  النص؛  هذا  يف  نفسه  عن 

)1) الفجر:.13
)2) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 290/10.

)3) ينظر: اإلنسان يف الشعر اجلاهيل: عبد الغني أمحد زيتوين، 214.
)4) ينظر: قراءة راشدة لكتاب هنج البالغة، عبد الرمحن بن عبد اهلل اجلميعان: 60.
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اِم«؛  سيفه الذي يضب به اخلصوم، وقد بدأ بذكر اهلامة قائاًل: »َتطرُِي ِمنُْه َفَراُش اهْلَ
فراش  معنى  إلثبات  القول  هبذا  اللسان  صاحب  ويستشهد  الرؤوس،  أعىل  ألهنا 
يقال:  وُكرِس،  ُشّج  إِذا  اإِلنسان  رْأس  من  خترج  التي  الِعظاُم  »هي  فيقول:  اهلام، 
رَضبه فَأطاَر َفراَش رْأسه. وذلك إِذا طارت العظام ِرقاقًا من رْأسه، وكل رقيق من 
ٌب َيطِري منه َفراُش اهلاِم.  عظم... فهو َفراشٌة، ويف حديث عيل )كرم اهللَّ وجهه( رَضْ
تكونت  اهلام  ألجزاء  التطاير  فصورة  الرْأس«)1)،  ِقْحف  تيل  رقاق  عظام  الَفراُش 
نتيجة لقوة الضب الذي بنّي اإلمام أداته وفعله يف السياق؛ ليقيض عليهم برسعة 
التكسري،  جلمع  صيغتني  اإلمام  استعمل  قد  اجلميل  الرتكيب  ويف  مرعبة،  وبطريقة 
ومها )فراش مجع فراشة، وهام مجع هامة(؛ لتناسب كثرة من يناهلم سيفه)2)، وقد 
هنا؛  ذكرها  الباحث  يسع  النهج)3)،ال  من  ُأخر  نصوص  يف  اهلامة  لفظة  وردت 
إلتزامًا بمنهجية البحث، وعىل الرغم من اختالف املصاحبات اللغوية للفظ، فإنه 
إىل  ذلك  وُيعزى  االستعالء،  عن  سياقاته  يف  الخيرج  االستعامل  يف  بأصل  يوحي 

شغلها موقع القمة من الرأس، فهي كالقمة من اجلبل.

ورّبام كانت هذه القمة غري مكتملة األجزاء يف بداية التكوين لوجود جزء فيها 
خياطب   املؤمنني أمري  قول  يف  استعامله  جاء  وقد  اليافوخ،  وهو  اللحام،  متأخر 

أصحابه:

ُم«. ُمَقدَّ
ْ
ِف، َواألْنُف ال َ َعَرِب، َويَآفِيُخ الشَّ

ْ
َهاِميُم ال

َ
ْنُتْم ل

َ
»أ

 واليآفيخ يف النص مجع يافوخ، ومعناه أعىل الرأس)4)، ويتضح يف النص أّنه

)1) لسان العرب: 326/6.
)2) ينظر: التحليل اللغوي يف ضوء علم اللغة احلديث: حممود عكاشة، 93.

)3) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال:289/1، خ124، 132/1، خ65، 278/1، خ124...
)4) ينظر: هنج البالغة، تقديم ورشح حممد عبدة: 198.



..................................................... ألفاُظ أجزاِء اإلنساِن يف هنِج البالغِة 34
اللسان:  صاحب  يقول  املدح،  لغرض  اللغوية  املصاحبات  من  جمموعة  مع  وظِّفه 
استعار  الرشف.  ويآفيُخ  العرب  هَلاِميُم  وَأنتم  عنه(  اهلل  )ريض  عيّل  حديث  »ويف 
االستعامل  هذا  تعليل  ويمكن  وَأعالها«)1)،  وسطها  وجعلهم  رُؤوسًا  للرشف 
يف  هي  التي  اهلامة  وسط  يف  اليافوخ  موقع  وّظف  املدح  يف  املبالغة  أراد  ملا   بأّنه
لليافوخ، فاستعاره للرشف ثم أسند  وَسط عظم الرأس، وهذه املزية ال تكون إالّ 
الرتكيب ملن خياطب، وبذلك يكون اإلمام قد قرر أصاًل لالستعامل داللته الرشف 

والسيادة.

هي  لليأفوخ   استعملها التي  الرصفية  البنية  أنَّ  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
الياء زائدة، ويضع  َيآفِيخ عىل)يفاعيل( عىل أن  )يفعول( وهي لغة اهلمز، ومجعها 
 اإلمام لسان  عىل  اللغة  ألفاظ  من  ُبني  ما  مجلة  من  املبنى  هذا  الباحثني  أحد 
َأصل)3)،  ياءه  َأنَّ  عىل  )مفاعيل(  ووزنه  )يوافيخ(  مُجع  ألّنه  العرب)2)،  لسان  يف 

مفاتيح. كجمع 

ومما سبق ُيلحظ أّن ما متيز به لفظ الرأس وملحقاته من استعامل عند اإلمام، هو 
وجوده ضمن عبارات تقرتب من احلكمة تارة، ومن املثل تارة أخرى، يف نصوص 
دّلت يف جّلها عىل الرشف والصدارة، ويتضح ملتدبر النصوص أثر املرجعية اللغوية 

يف بعض موارد كالمه من احلديث الرشيف مثل قوله:

ََسِد«)4). ِس ِمَن اجلْ
ْ
ْبَ ِمَن اإليَماِن َكلرَّأ »إِنَّ الصَّ

)1) لسان العرب: 5/3.
)2) ينظر: ما بني من ألفاظ اللغة عىل أقوال اإلمام عيل يف لسان العرب: رائد عبداهلل امحد زيد، )رسالة 

ماجستري(، 153.
)3) ينظر: لسان العرب: 5/3.

)4) هنج البالغة:323/2، ح79، ومسند اإلمام أمحد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت241هـ(،: 
517/37، رقم)22877(، وسنن النبي، العاّلمة السيد حممد حسني الطباطبائي: 108.
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وال يفوتنا أْن نذكر أّن النهج االستعاميل للجمجمة واهلامة واليافوخ يف خطب 
اإلمام قد ظهر يف إطار احلرب والقتال حرصًا، فاستعملت اهلامة لإلهانة وشدة 
وبني  بينه  واخلصوص  العموم  لعالقة  والرشف  الشأن  لعلو  واليافوخ  الغضب، 

الرأس.

الثانية: اجملموعة 

تتضمن ألفاظ )الشعر، الناصية، القتري(، ومن شواهدها:

عر: ورد ذكره مرتني بصيغة اجلمع فقط، ومها قول اإلمام يف حّجاج  - الشَّ
بيت اهلل:

بِإِْعَفاءِ  َوَشوَُّهوا  ُغْباً...   
ً
ُشْعثا َداِمِهْم 

ْ
ق
َ
أ َعَ  وَن 

ُ
َويَْرُمل  ،ُ

َ
َحْول هلل  وَن 

ُ
ل
ِّ
»ُيَهل

ِقِهُم...«)1).
ْ
ُعورِ َمَاِسَن َخل الشُّ

وقوله يصف جانبًا من عدالة حكمه وعدم ظلمه للعباد:

يُْت 
َ
، َوَرأ

ً
ُكم َصااع َق َحتَّ اْستماَحِن ِمْن بُرِّ

َ
ْد أْمل

َ
يُْت َعِقيالً َوق

َ
َقْد َرأ

َ
»َواهللِ ل

َواِن، ِمْن َفْقرِِهْم«)2).
ْ
ُعورِ، ُغْبَ األل ِصْبَيانَُه ُشْعَث الشُّ

)3)، منها قوله يف احلّث   جاء ذكرها أربع مرات يف كالم اإلمام الناصية:   -
عىل التقوى:

ْبَضتِِه«)4).
َ
ُبُكْم يِف ق

ُّ
ْنُتْم بَِعْينِِه، َونََواِصيُكْم بَِيِدهِ، َوَتَقل

َ
ِي أ

َّ
اتَُّقوا اهلَل ال

َ
»ف

وقوله حيمد اهلل ويعظِّمه:

ْحَصْيَت األْعَماَل، 
َ
يُّوٌم...أ

َ
نََّك: َحٌّ ق

َ
ُم أ

َ
نَّا َنْعل

َ
 أ

َّ
ْنَه َعَظَمتَِك إاِل

ُ
ُم ك

َ
ْسَنا َنْعل

َ
ل
َ
»ف

)1) هنج البالغة: 101/2، خ238.
)2) املصدر نفسه:48/2، خ219.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 253/1، خ108، 169/2، ك27.
)4) املصدر نفسه: 439/1، خ184.
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َداِم«)1).
ْ
َخْذَت بِانلَّواِص َواألق

َ
َوأ

- القتري: ورد مرة واحدة يف قول اإلمام حيثُّ الناس عىل التوبة:

ْطَواُق انلَّارِ 
َ
ََحَمْت أ

ْ
نَْت إَِذا ال

َ
ْيَف أ

َ
َقَترُي، ك

ْ
َهزَهُ ال

َ
ْد ل

َ
ِي ق

َّ
برُِي، ال

َ
ك

ْ
ََفُن ال يَُّها الْ

َ
»أ

َواِعِد؟«)2). ُوَم السَّ ْت لُ
َ
ل

َ
ك

َ
بِِعَظاِم األْعَناِق، َونَِشَبِت اجَلَواِمُع َحتَّ أ

ويمكن تلخيص املعنى اللغوي لأللفاظ باآليت:

عىل  أحدمها  يدلُّ  معروفان،  »أصالن  وله  ر(  ع  )ش  اجلذر  من  وهو  عر:  الشَّ
عار: ما َويِلَ اجلسَد  عر، معروف... والشِّ َثباٍت، واآلخر عىل ِعْلٍم وَعَلم، فاألّول الشَّ
الذي  عار:  الشِّ اآلخر:  والباب  البرَشة،  عىل  الذي  عر  الشَّ َيُمسُّ  ألّنه  الثِّياب؛  من 
َشَعرُت  قوهُلم  الثاين  واألصُل  بعضًا،  بعُضهم  لَيعِرف  احلرب  يف  القوُم  به  يتناَدى 
ا  ألهنَّ بذلك  يت  سمِّ امَلناسك،  مواِضع  احلّج:  وَمَشاِعُر  علمَته...  إذا  باليّشء، 
والّشعر  وأعامُله«)3)،  احلّج  أعالُم  وهي  عائر،  الشَّ واحدة  والشِعرية:  احلّج،  َمعامل 
َشْعرة... الواحدة  وَبر،  وال  بُصوف  ليس  مما  اجِلسم  »نِْبَتة  هو  األول  األصل  يف 
رأسه  يف  الشعر  كثري  وَشْعرايٌن،  وَشِعٌر  أْشَعُر  رجل  وُشُعور...  أْشعار،  َعر  الشَّ مجع 
َيْعنون  ْيبة  الشَّ قالوا  ُيْعنَى هبا اجلميع كام  ْعرُة  الشَّ َشْعراُء... وقالوا  وجسمه واألنثى 
وهو  اإلحساس،  أي:  الشعور  وهوحمّل  املْشَعر  أخذ  الشَعر  ومن  ْيب«)4)،  الشَّ هبا 
احلاّسة ومجعه مشاعر)5)، وهو مستعمل عند اإلمام يف هنج البالغة ثالث مرات)6)، 

)1) هنج البالغة: 373/1، خ161.
)2) املصدر نفسه: 441/1، خ184.

)3) مقاييس اللغة: 193/3.
)4) املخصص:38/1، وينظر: خلق اإلنسان، األصمعي:172.

)5) ينظر: لسان العرب: 49/6.
)6) ينظر:هنج البالغة: 1\349، خ152، 2\64، خ231، 2\69، خ232.
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ويرتبط اللفظ الثاين )الناصية( بالشعر بعالقة جزئية تبنّي حد من حدوده كام يظهر 
يف  وَخَطر  ريٍُّ  خَتَ عىل  يدلُّ  »أصٌل  فله  فارس)1)،  ابن  عند  ا(  ص  اجلذر)ن  أصل  يف 
َمنْبتها،  يت الرتفاع  النَّاصية: سمِّ ومنه  ِخرَييت،  َنِصيَّتي:  ومنه...هذه  وُعلّو،  ء  اليشَّ
ْعر«)2)، وقد وافق الراغب هذا املعنى، ثم أشار إىل أحد هذه  والناصيُة: ُقَصاص الشَّ
األصول بقوله: »وفالن ناصية قومه... كقوهلم: رأسهم وعينهم، وانتىص الشعر: 
املراعي، وفالن نصية قوم، أي: خيارهم تشبيهًا  طال، والنيص: مرعى من أفضل 
بذلك املرعى«)3)، أما عن حتديد الناصية فهي »شعر مقدم الرأس... والُغُسن شعر 

الناصية«)4).

ْيُب«)5)،  أّما القتري فقد ورد يف املعجم بمعنى الشيب، فقد قيل: أنَّ »الَقترُِي: الشَّ
لكنَّ األصل خمتلف، فالقتري من اجلذر)ق ت ر( وله »أصٌل صحيح يدلُّ عىل جتميٍع 
بأصل  يرصح  )ت711هـ(  منظور  ابن  ونجد  القتري«)6)،  الباب  ومن  وتضييٍق... 
هبا  ُشّبه  فيها،  تلوح  الدروع  َحَلق  مسامري  رؤوُس  الَقترِي  »وَأصُل  قائاًل:  التسمية 
الدرع«)7)،  يف  املسامري  رؤوس  والَقترُِي  اجلوهر،  الشعر  سواد  يف  َنَقَب  إِذا  الشيب 
الثانية تكون حمددة  إنَّ  إذ  للشعر؛  والقتري  الشيب  الفرق بني صفتي  يتجىّل  وبذلك 

ا األوىل فمطلقة، ويمثل الشعر الوحدة اجلامعة هلذه األلفاظ. بمرحلة معينة، وأمَّ

)1) يقول ابن فارس: )وهذا املعتّل أكثُره واو(، ويف العني واألساس من )ن ص و(، وقيل )ن ص ي( 
أيضًا.

)2) مقاييس اللغة: 433/5.
)3) املفردات يف غريب القرآن: 434/2. 

)4) فقه اللغة، الثعالبي: 83. وينظر: املخصص: 68/1.
)5) العني: 124/5.وينظر: املخصص: 77/1.

)6) ينظر: مقاييس اللغة: 55/5.
)7) لسان العرب: 73/5.
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أما عن استعامل لفظ الّشعر يف هنج البالغة، فقد جاء ذكره يف الشاهد األول من 

قوله عن حجاج بيت اهلل:

ِقِهُم«.
ْ
ُعورِ َمَاِسَن َخل  ُغْباً... َشوَُّهوا بِإِْعَفاءِ الشُّ

ً
»ُشْعثا

ويف النص بيان جلانب من جوانب تأدية الفرائض يف احلج)1)، وما خّص الّشعر 
امُلنَْتتُِف  الرْأِس  »امُلْغربُّ  وهو  ِعُث  والشَّ شْعر،  مجع  وهو  الشعور،  لفظ  ذلك،  من 
ُث رْأُس املِْسواك  ُث كام َيَتَشعَّ ُق والتَّنَكُّ ُث التََّفرُّ ِهْن، والتََّشعُّ َعِر احلافُّ الذي مل َيدَّ الشَّ
الشعور،  إعفاء  ا  أمَّ ِعِث«)2)،  الشَّ الشعر  َعَثُة موضُع  تفريقُه...والشَّ اليشِء  وَتْشِعيُث 
فهو ترك ما فضل من شعورهم أو ما نبت يف األعضاء التي جرت العادة بإزالتها؛ 
فتغرّيت أحواهلم وحماسن صورهم)3)؛ ألنَّ احلاج يرتك شعره يف بعض األيام من 
ممارسة  عرب  خطابًا  ليبعث  عالمة)4)؛  أي  شعارًا  لنفسه  فيجعل  حلق  أو  قّص  دون 
اللغوية  املصاحبات  بعض  وتبقى  املجيب،  وإثابة  العباد  اختبار  مع  تتالءم  جسدية 

:للشعر مالزمة له يف النص الثاين للشعر يف قوله

َواِن، ِمْن َفْقرِِهْم«.
ْ
ُعورِ، ُغْبَ األل يُْت ِصْبَيانَُه ُشْعَث الشُّ

َ
»َوَرأ

املصاحبات  بإحدى  اقرتن  قد  السابق  والنص  النص  هذا  يف  الشعور  فذكر 
املعجمية وهي )شعث(، وأخرى سياقية وهي )غرب( غري أن السياق هنا ال يرتبط 
إشارية  داللة  الشعر  وصف  ذكر  يف  ألنَّ  أيضًا؛  خمتلف  والتعليل  دينية  بمامرسة 
تفصح عن فقرهم وتؤكده، والتصاحب اللغوي أللفاظ )الشعر والشعث والغرب( 

)1) ينظر:احلج يف هنج البالغة، فارس احلسون:10.
)2) ينظر: لسان العرب: 160/2.

)3) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد )ت656هـ(:159/13.
الدومنكي:  أ. س. مرمرجي  السامية، األب.  الثنائية واأللسنية  العربية عىل ضوء  املعجمية  ينظر:   (4(

.192
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قد أنتج صورة إرهاق وتعب، وقد يكون هذا بدنيًا كام يف عبادة احلج، وقد يكون 
معنويًا بسبب ضنك العيشكام تبني يف النص الثاين عىل أوالد عقيل، ومن املناسب 
يف  املعجمي  االتساق  وهو  حديثًا  العربية  املعجمية  إليه  إلتفتت  قد  يشء  ذكر  هنا 
إذ إنَّ  الثنائية، والذي حتّقق يف لفظتي )شعر، وشعث( عند اإلمام،  ضوء األلسنية 
أصلهام الثنائي هو)شع( الدال عىل الربوز واالنتثار، والتفرق واالنتشار، ويف كّلها 

معنى احلركة، ويتحقق ذلك يف الكلامت التابعة:

: فّرق القوم: انترشوا َشعَّ

: سفا السنبل وشوكه، وضوء الشمس املنترش أي الشعاع. ُشعٌّ

: الزرع أخرج شعاعه، والشعاع: املفرتق من كل يشء. أَشعَّ

)شعر( بمعانيه املختلفة صادر عن )شع( بزيادة الراء يف  فإذا اتضح ذلك، فإنَّ
التلبد  بخاصية  وارتباطه  اجلسد،  املادة وخروجها من  نشوء هذه  آخره، من حيث 
وتزيل  االتساق،  وتثبت  اللفظني  معنى  إىل  توصل  الطريقة  وهذه  وااللتصاق)1)، 
ا داللة جزء الشعر يف النصني عند اإلمام فقد استعمله  التنافر يف النصوص، أمَّ

عالمة ظاهرة، ُيستدل هبا عىل حال صاحبه بانسجام واضح مع األصل اللغوي.

ويف اللفظ اآلخر من األجزاء الدالة عىل الشعر وهو الناصية فإنه يستعمله 
استعامل  مقام  أّما  اإلنسان،  خيص  ملا  نصوصها  يف  معّرفة  مجعت  واحدة  بنية  يف 
ُقوا اهلَل الَِّذي  اللفظ، فمنه ما يتعلق بالدنيا، وشاهده قوله يف النص األول: »َفاتَّ
املنسوبة  املصاحبات  أّن  النص  سياق  يف  ويلحظ  بَِيِدِه«،  َوَنَواِصيُكْم  بَِعْينِِه،  َأْنُتْم 
للفظ اجلاللة قد أحاطت باللفظ؛ ألن فحوى خطاب اإلمام أن اهلل متمكن منكم 
قادر عليكم، فأنتم يف قبضته أي ترصفكم حتت حكمه لو شاء أن يمنعكم منعكم، 
تركه وفق  القبض عليه وإن شاء  دام  إن شاء  ناصية غريه،  القابض عىل  كاإلنسان 

)1) ينظر:املعجمية العربية عىل ضوء الثنائية واأللسنية السامية:192-190.
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واملخلوق...الخ)1)،  اخلالق  أو  واملعبود  العبد  والتمكن يف عالقة  السيطرة  مسلمة 
إليها يف املعنى  الناصية املشار  الناصية املقصودة يف النص، ليست ظاهر  ويظهر أن 
 قوله وهو  اآلخرة  بمقام  فيتعلق  الناصية،  للفظ  اآلخر  االستعامل  ا  أمَّ اللغوي، 

عن احلَّي الَقيُّوم:

َداِم«.
ْ
َخْذَت بِانلَّواِص َواألق

َ
ْحَصْيَت األْعَماَل، َوأ

َ
»أ

ويف هذا الكالم اقتباٌس قرآينٌّ من قوله تعاىل:

قَداِم﴾)2).
َ
﴿يُعَرُف الُمجرُِموَن بِِسيَمُٰهم َفُيؤَخُذ بِانلََّوِٰص َواأل

ويمكن أن يكون القاسم املشرتك بينهام نوعًا من العذاب الواقع عىل األجساد 
من  واألقدام  بالنوايص  يؤخذ  إذ  املذكور،  النص  يف  منه  اإلمام  حذر  اآلخرة  يف 
لداللتها  للناصية   توظيفه ويأيت  بذلك،  ُتأمر  أو  النار)3)،  يف  فيلقون  املجرمني 
لتقدمها  لقهره؛  عالمة  فهي  اإلنسان،  عند  الّذل  بمفهوم  وارتباطها  االنقياد،  عىل 

وعلوها عىل سائر أعضاء اجلسد من واجهة اإلنسان)4).

ويعد استعامل لفظ الناصية غنيًا باألثر القرآين يف اقتباسه لفظيًا ومعنويًا يف هنج 
البالغة)5)، ويلحظ أن اإلمام قد استعمله يف النصني املذكورين ونصوص ُأخر)6) 
يف  هبا  املحدق  اخلطر  من  اإلنسانية  الذات  حتذير  سياق  يف  وإرشادية  وعظية  ملعاٍن 

)1) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:120/10، وينظر: املفردات يف غريب القرآن: 434/2.
)2) الرمحن: 41.

)3) ينظر:امليزان يف تفسري القرآن: حممد حسني الطباطبائي: 58/19.
احليحي،  ياسني  دراسة داللية، سالم حممد  الكريم  القرآن  الكليات واجلزئيات يف  اإلنسان  ينظر:   (4(

)رسالة ماجستري(: 142.
 :ٍة إاِلَّ ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها﴾ هود: من اآلية: 56، وقول االمام ا ِمن َدآبَّ )5) ومن ذلك قوله تعاىل:﴿مَّ

»بَِيِدَك َناِصَيُة ُكلِّ َدابَّة«.
)6) ينظر: هنج البالغة: 253/1، خ108.و169/2، ك27.
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العزة  بمفهوم  الرتباطه  اإلنسان؛  عليه  خيشى  املوضع  هذا  ألن  واآلخرة؛  الدنيا 

والرشف، واشرتاكه بأصل االرتفاع مع الرأس ظاهرًا، ومركز التخرّي باطنًا.

وكذلك  النهج  يف  الناصية  جزء  فيها  ورد  التي  النصوص  عىل  االطالع  وبعد 
أهّنا  عىل  للناصية  اللغوي  املعنى  يؤيد  ما  الباحث  يَر  مل  الكريم  القرآن  يف  ورد  ما 
اللغوية، وربام  )قصاص الشعر( الذي وجده فيام وقع بيده من املعجامت والكتب 
وجد ضالته يف إشارات وجدت يف لسان العرب، إذ قيل إّن: »الناِصية عند العرب 
الشعر  الناصية وسمي  العامة  الذي تسميه  الشَعُر  الرْأس ال  م  مقدَّ الشعر يف  َمنْبُِت 
ناصية لنباته من ذلك املوضع«)1)، وكذلك قول الفيومي )ت770هـ(: »وتسميتهم 

كل موضع باسم خيصه كالرصيح يف أن الناصية مقدم

الرأس... ومن كالمهم: جّز ناصيته وأخذ بناصيته، ومعلوم أنه ال يتقدر«)2)، 
أن حتّد  من  أوسع  الناصية  أنَّ  ُيرّجح  الباحث  فإن  لذا  املشاهدة؛  فيها  الضابط  إذن 
بقصاص الشعر أو مقدمته، وإالّ كيف حتّد عند غري املشعر، وكيف يؤخذ بالنوايص، 

وكيف تكون َكاِذَبة َخاطَِئة يف قوله تعاىل:

َّۡم يَنَتهِ لَنَسَفَعا بِانلَّاِصَيةِ  نَاِصَية َكِٰذبٍَة َخاِطَئة﴾)3). ﴿َكَّ لَئِن ل

الظاهر  قصدية  عىل  االستعامل  دواعي  يف  ودققنا  التوسع  أخذنا  لو  ولكن 
والباطن لكان فهم النصوص يسريًا؛ إذ إنَّ الناصية هي اجلهة العليا للوجه ظاهرًا، 

أّما باطنًا فإن مركز التعقل واإلدراك يف باطنها، كام يتضح من )الشكل2(،

ال  وهذا  اإلنسان)4)،  حقيقة  عىل  دلَّت  ا  فكأهنَّ التفكر،  وسيلة  تكون  وبذلك   

)1) لسان العرب: 327/15.
)2) املصباح املنري، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ)ت770هـ(: 233.

)3) العلق:15، .16
)4) ينظر: التحقيق يف كلامت القرآن، حسن مصطفوي: 165/12.
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القرآين  باالقتباس  املشفوع  لإلمام  والثاين  األول  املثال  ففي  األصل،  مع  يتعارض 

يمكن أن يكون األخذ ماديًا أو معنويًا يف كال النصني)1).

)الشكل2( يوضح موقع الناصية

وقد أثبتت بعض بحوث اإلعجاز العلمي صحة هذا الرأي، إذ ُذكر أّن قرشة 
ما، وهي  بعمل  القيام  بالتحكم يف  املختصة  الناصية هي  أو  للدماغ  اجلبهي  الفص 
التي تتحكم بسلوك اإلنسان)2)؛ إذ أثبت عدد من العلامء يف جامعة بنسلفانيا باملسح 
الناصية هي  منطقة  أو  الدماغ  من  األمامية  املنطقة  أن  للدماغ  الوظيفي  املغناطييس 
موقع  يبنّي  و)الشكل2))4)  أيضًا)3)،  الدماغ  يف  والصدق  الكذب  عن  املسؤولة 

الناصية بوضوح.

أما لفظ القتري فقد وّظفه اإلمام يف قوله:

)1) ينظر: لسان العرب:470/3.
يوسف  حممد  د.  العلق،  لسورة  إعجازية  دراسة  للدماغ،  اجلبهي  الفص  ووظيفة  الناصية  ينظر:   (2(

www.eajaz.org. سكر، بحث منشور بموقع اهليأة العاملية لإلعجاز العلمي
.www.kaheel.com 3) ينظر: ناصيتي بيدك: عبد الدائم الكحيل، بحث منشور يف موقعه(

.www.kaheel.com 4) موقع عبد الدائم الكحيل، عىل الشبكة العنكبوتية(
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َقَترُي«.
ْ
َهزَهُ ال

َ
ْد ل

َ
ِي ق

َّ
برُِي، ال

َ
ك

ْ
ََفُن ال يَُّها الْ

َ
»أ

يف  عليه  عالماهتا  وبانت  الشيخوخة  مرحلة  إىل  وصل  من  إىل  السؤال  لتوجيه 
ب، ويقولون: هلََزُه الَقترِي: َفَشا فِيه)1)،  سياق الرتهيب من نار جهنم، والّلْهز: الّضْ
متحقق  الشيب  بأنَّ  خيرب  وكأّنه  للتحقيق،  )قد(  احلرف   استعمل ذلك  ولتأكيد 
اللفظ يف سياق يشري إىل  إذ ورد  الكالم يدل عىل ذلك؛  بعد ذلك وواقع، وسياق 
العمر؛  يف  والتقدم  الوقت  بضيق  إيذانًا  البياض  إىل  السواد  من  الشعر  لون  تغيري 
إشارية  لغة  أنَّه  عىل  ذلك  ترمجة  ويمكن  املرحلة،  هذه  بلوغ  عند  الضعف  إلظهار 
فيه  ويشبُّ  آدم  ابن  »يشيب  قيل:  فقد  واملوعظة،  التذكري  منها  الغرض  تداولية 
الشيب  لفظ  يستعمل  مَل  سائل:  يسأل  وقد  األمل«)2)،  وطول  احلرص  خصلتان: 
بدالً عن القتري؟ ويمكن اإلجابة عن ذلك بأّنه لو فعل ذلك النتفى املغزى من 
ْيُب خيالط سواد الشعر)3)، و»املشيُب:  االستعامل، ذلك أنَّ الَقترُِي َأّول مظهر من الشَّ
ال  وبذلك  يب«)4)،  والشَّ الِكرَب  ذوي  جال  الرِّ من  يِب  الشِّ حدِّ  يف  ُجل  الرَّ دخوُل 
به،  يسمى  وقد  الشعر  نعوت  أحد  فالشيب  ونصحه،  وعضه  من  الفائدة  تتحقق 
بأكمله  الشخص  يف  الشيب  ببزوغ  الشيخوخة  لبدء  الزمنية  الداللة  أراد  واإلمام 

بداللة الفعل )هلّز(، وهذا ال يتحقق مع غلبة الشيب ونعت الشعر به.

قد  أهنا  اإلنسان  عند  األلفاظ  من  به  يلحق  وما  الشعر  لفظ  دراسة  من  ويظهر 
وضعت يف نمط لالستعامل استوعب داللة االستعالم وما يتعلق به، فالشعر عالمة 
عىل احلج بإعفائه وعالمة عىل الفقر بشعثه، والقتري عالمة عىل الكرب وبلوغ الشيب 

)1) ينظر: مقاييس اللغة: 216/5. والعني: 14/4.
)2) بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار، العاّلمة حممد باقر املجليس: 22/70.

)3) ينظر: لسان العرب: 73/5.
)4) مقاييس اللغة: 232/3، وينظر: املفردات يف غريب القران: 560/1.
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التي  السياقات  أما  السيطرة وتسليم اآلخر هلل وحده،  والناصية عالمة عىل  بدايًة، 
الناصية  لفظ  استعامل  فيها  متيز  وقد  بحتة،  دينية  فهي  األلفاظ  هذه  فيها  وّظفت 

باألثر القرآين مطلقًا، سواء أكان لفظيًا أم معنويًا.
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الثاني املبحث 

األلفاظ الدالة على الوجه وما يلحق به

يعّد وجه اإلنسان مرآته وهويته وعنوانه، إذ يرسم صورة كاملة عام يفكر ويشعر 
به، وقد أثبتت الدراسات أنه يرسم صورة كاملة عام نفكر ونشعر به يف داخلنا، وهو 
وسيلة مهمة إلحياء بعض الرسائل، كالثقة بالنفس، والتأثري عىل اآلخرين، والتعبري 
ولكثرة شواهده  أمهية،  من  الوجه  به  ينامز  ملا  ونظرًا  االتصال...الخ)1)،  إرادة  عن 
الباحث رضورة لدراسته بمبحث منفصل يضّم ألفاظًا  يف هنج البالغة؛ فقد وجد 
ألجزاء من قرص الوجه استعملها اإلمام يف كالمه وهي )اجلبهة، اخلد، صفحة 
الوجه)2)، الوجه(، وسوف يكون َوكد البحث الكشف عن دالالت هذه األلفاظ 

ومزايا االستعامل هلذه األجزاء، ومن شواهدها التي خصَّ هبا اإلنسان مايأيت:

منها  اإلنسان،  بنصفها  انفرد  مرة)3)،  وأربعني  ثامن   اإلمام ذكره  الوجه:   -

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد، ليىل شحرور: 224.
)2) الصفحة ال تكون جزءًا من الوجه إال بكوهنا مضافة له، وقد ُذكرت مرة يف شاهد مع اللفظ الدال 

عىل الوجه، وأخرى مطلقة يف هنج البالغة.
329/1، خ144،  299/1، خ128،  281/1، خ120،  180/1، خ88،  البالغة:  ينظر: هنج   (3(
351/1، خ108، 354/1، خ153، 408/1، خ173، 425/1، خ180، 425/1، خ180، 
ك27،   ،167/2 ك27،   ،167/2 خ238،   ،103/2 خ190،   ،458/1 خ112،   ،263/1
ح352،   ،385/2 ح339،   ،383/2 خ216،   ،38/2 ح196،   ،352/2 ك97،   ،289/2
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قوله حيذر من الدنيا:

يِف  ذلَِك   َ يَتََبيَّ َحتَّ  َيُفوتُُكْم؛  ْنَيا  ادلُّ ِمَن  يَِسرُي 
ْ
ال ُيْقلُِقُكُم   ... ُكْم 

ُ
بَال »َما 

وُُجوِهُكْم...«))(.

وقوله يف حكمة له:

َتاِت لَِسانِِه، َوَصَفَحاِت وَْجِهِه«)2(.
َ
ل
َ
 َظَهَر يِف ف

َّ
 إاِل

ً
َحٌد َشيْئا

َ
ْضَمَر أ

َ
»َما أ

)3)، منها قوله قاصدًا به أهل   ُذكرت أربع مرات يف كالم اإلمام اجلبهة:   -
بكتابه: الكوفة 

َوَسَناِم  األنَْصارِ  َجْبَهة  ِة، 
َ
وف

ُ
ك

ْ
ال ْهِل 

َ
أ  

َ
إل ُمْؤِمنَِي 

ْ
ال ِمريِ 

َ
أ  ّ َعِ اهللِ  َعْبِد  »ِمْن 

َعَرب...«)4(.
ْ
ال

وقوله حيمد اهلل:

باِل  َايق 
ْ

َوال  ،
ْ

يََزل ْم 
َ
ل ُل  األوَّ ُهَو  ِمَهاِد... 

ْ
ال َوَساِطِح  ِعَباِد، 

ْ
ال َخالِِق  هلل  َْمُد  »الْ

ِمْن   ُ
َ

ل إبَانًَة  َها 
َ
ل ِقِه 

ْ
َخل ِعْنَد  األْشَياَء  َحدَّ  َفاهُ،  الشِّ َدتُْه  َووَحَّ َباهُ،  ِ

ْ
اجل  ُ

َ
ل َخرَّْت  َجل، 

َ
أ

َشَبِهَها...«))(.

له كتبه لألشرت  ورد ذكره ثامن مرات)6)، منها قول اإلمام يف عهد  اخلد:   -
النََّخعي )رمحه اهلل( مّلا واله عىل مرص وأعامهلا:

48/2، خ219، 50/2، خ220، 68/2، ك231، 96/2، خ238.
)1) املصدر نفسه:263/1، خ112. 
)2) املصدر نفسه: 2 /312، ح26.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 218/1، خ96، 445/1، خ186.
)4) املصدر نفسه: 127/2، ك1.
)5) هنج البالغة: 385/1، 164.

خ231،   ،68/2 خ237،   ،88/2 خ82،   ،163/1 خ68،   ،136/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (6(
96/2، خ238، 136/1، خ68.
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يَِصُل  َمْن الَ  ُموَر 
ُ
أ ْد  َوَتَفقَّ ُهْم، 

َ
ل َك  َخدَّ ْر  تَُصعِّ َوالَ  َعْنُهْم،  َك  َهمَّ تُْشِخْص  الَ 

َ
»ف

َْك ِمْنُهْم...«))(. إِلَ

وقوله يف أصحاب رسول اهلل:

َحداً يُْشبُِهُهْم ِمْنُكْم، 
َ
َرى أ

َ
ْصَحاَب ُمَمَّد)صىل اهلل عليه(، َفَما أ

َ
يُْت أ

َ
َقْد َرأ

َ
»ل

ِجَباِهِهْم  َبْيَ  يَُراوُِحوَن   ،
ً
َوقَِياما ُسّجداً  بَاتُوا  ْد 

َ
ق ُغْباً؛   

ً
ُشْعثا يُْصبُِحوَن  َكنُوا  َقْد 

َ
ل

ِر َمَعاِدِهْم...«)2(.
ْ
َْمِر ِمْن ِذك وَُخُدوِدِهْم، َويَِقُفوَن َعَ ِمْثِل اجلْ

منها  فالوجه  هلا،  اللغوي  املعنى  األلفاظ البد من تقيص  وملعرفة دالالت هذه 
من اجلذر)و ج هـ( وله »أصٌل واحد يدلُّ عىل مقابلٍة ليشء، والوجه مستقبٌِل لكلِّ 
يشء، يقال َوْجه الّرجِل وَغريه، وربَّام ُعربِّ عن الذات بالَوْجه«)3)، ويف خلق اإلنسان 
لألصمعي جاء »الوجه يقال جلامعته امُلحّيا يقال فالن مجيل امُلحّيا، فأعاله قصاص 
الشعر وهو منتهى منبت الشعر من مقدم الرأس ومن مؤخره«)4)، وعىل ذلك فهو 
مشتمل عىل أجزاء كثرية ووظائف أكثر استمد منها اإلنسان األول أكثر من ألفاظ 

لغته املنطوقة والصامتة التي نقف عند بعضها اليوم عاكفني عىل دراستها.

الناصية...«)5)،  بـ »مستوى ما بني احلاجبني إىل  أّما اجلبهة فقد حددها اخلليل 
هبا،  يشبَّه  ثمَّ  واحدة،  »كلمٌة  بأنه  فارس  ابن  عنه  عرّب  هـ(  ب  )ج  اجلذر  من  وهي 
الباب  كوكٌب...ومن  واجلَبهة:  اجلامعُة،  الناس:  من  واجلَْبَهة  اخليُل.  فاجلبهة: 
ألهّنم  الباب؛  من  وهذا  أداة،  وال  قامٌة  عليه  وليست  َوَرْدناه  إذا  املاء  َجَبْهنا  قوهلم 

)1) املصدر نفسه: 275/2، ك53.

)2) املصدر نفسه:218/1، خ 96.
)3) مقاييس اللغة:6 /88.

)4) خلق اإلنسان: االصمعي، 187. وخلق اإلنسان: ثابث، 98، وخلق اإلنسان: الزجاج، 44.
)5) العني: 395/3.
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يف  رأيت  وإذا  السجود،  »موضع  اإلنسان  من  اجلبهة  ثابت  وقال  قاَبُلوه...«)1)، 
هُتا، فإذا ضخمت جبهة الرجل قيل: رجٌل  اجلبهة كسورًا فتلك غضوهنا، وهي أرِسَّ
أجبُه، واجلبهة يكتنفها اجلبينان)2) من جانبيها«)3)، وما يلحظ أن ابن فارس مل يذكر 
اجلبهة باملعنى الذي ذكره اخلليل أو ما زيد عىل ذلك يف خلق اإلنسان، عىل الرغم 

من ورودها بحقيقة اللفظ يف قوله تعاىل:

﴿يَۡوَم ُيَمٰ َعلَيَها ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتكَوٰى بَِها ِجَباُهُهم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡم 
وَن﴾)4). نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَكِنُ

َ
ُتۡم أِل َهَٰذا َما َكَنۡ

فاجلبة أول جزء من اإلنسان يعلو وجهه، ويتلو ذكره يف هنج البالغة اخلّد.

من  وأصله  اجلانبني«)5)،  من  اللحى  إىل  املحجر  لدن  »من  اخلليل  حدده  وقد 
فل، فمن ذلك  ِء وامتداُده إىل السُّ ُل اليشَّ اجلذر )خ د د( وله »أصٌل واحٌد، وهو تأسُّ
اهلُزال«)6)،  من  اللَّحم  د  ختدُّ د:  والتخدُّ املَِخّدة...  يت  ُسمِّ وبه  اإلنسان،  خّد  اخْلَّد 
ر العني إىل منتهى الشدق« )7)، وهو  وقيل »اخلدان جانبا الوجه، ومها ما جاور مَؤخَّ
مع  واخلّد  اجلبهة  من  كل  ويرتبط  لقرصه،  املكونة  الظاهرة  الوجه  أجزاء  أكرب  من 

الوجه بعالقة اجلزء من الكل.

وكانت طبيعة االستعامل للفظ الوجه خمتلفة عند اإلمام، فهي تدور يف بعضها 

)1) مقاييس اللغة: 503/1.
)2) ذكر الريض يف هنج البالغة وصف جبني اإلمام مرة واحدة يف تقديمه خلطبة رقم )183( بحسب 

تسلسل حممد أيب الفضل.
)3) ينظر: خلق اإلنسان: ثابت، 99-100.

)4) التوبة: من اآلية35.
)5) العني: 138/4. 

)6) مقاييس اللغة: 149/2.
)7) ينظر: املخصص: 90/1، واملفردات يف غريب القران: 138/1.
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عىل ما ينتابه وما يبدو عليه من أحوال يمكن معرفتها من باب مقابلة وجه اإلنسان 
والوجه  املتقلب)3)،  والوجه   ،(2( الودود  والوجه  الَفِرح)1)،  الوجه  أمثلتها:  ومن 
ونحو  املتلون)7)...  والوجه  الذليل)6)،  والوجه  العابس)5)،  والوجه  الكريم)4)، 
ذلك، فهذا اللوح احلساس الذي تنطبع عليه مشاعر اإلنسان وأحاسيسه وترتجم 
ما يدرج حتت  املرء)8)، وهذا  باطن  تبعث برسائل كاشفة عن  عىل شكل عالمات 
مسمى لغة اجلسد، أو اللغة الصامتة اليوم، وهي من الدراسات احلديثة يف عرصنا، 
لكننا وجدنا أمري املؤمنني قد ساق هلا كثريًا من الشواهد يف هنج البالغة قبل أكثر 
من ألف وأربعامئة سنة، فاستعمل الوجه من بني األجزاء األُخر كمرآة تعرض 
ُوُجوِهُكْم«،  يِف  ذلَِك   َ َيَتَبنيَّ »َحتَّى  للوجه:  األول  النص  يف  القائل  فهو  اللغة،  هذه 
وكالم اإلمام فيه ترصيح ال تلميح بأن الوجه تظهر عليه سيامء ما يدور يف خلجات 
النفس اإلنسانية، فتعبريات الوجه أحيانًا تغني عن الكالم)9)، إذ إّن أعضاءه تكون 
تعابريه  تؤدي  الذي  للوجه  الكيل  املظهر  تكوين  يف  منها  كل  ُيسهم  متكاماًل  نظامًا 
دورًا مهاًم بوصفها مصدرًا للبيانات املتعلقة باحلاالت االنفعالية لإلنسان، كالفرح 
)10)، فالصورة تصبح أكثر فعالية عندما  واحلزن واخلوف والغضب...ونحو ذلك 

)1) ينظر: هنج البالغة: 383/2، ح339
)2) ينظر: املصدر نفسه: 167/2، ك27

)3) ينظر: املصدر نفسه: 354/1، خ153
)4) ينظر: املصدر نفسه: 50/2، خ220، 385/2، ح352

)5) ينظر: املصدر نفسه: 38/2، خ216
)6) ينظر: املصدر نفسه: 425/1، خ180

)7) ينظر: ن املصدر نفسه هج البالغة: 48/2، خ219، 281/1، خ120
)8) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 224.

)9) ينظر: لغة اجلسد يف القران الكريم، أسامة مجيل عبد الغني ربايعة، )رسالة ماجستري(: 20.
)10) ينظر: املصدر نفسه: 46.
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نأخذ الوجه بكامله؛ إذ مٌتْزج كل اإلشارات معًا لتحديد مواقف اآلخرين وأفكارهم 
وما جيول يف خاطرهم عند مراقبة اجلزء الذي يقوم هبذه اإليامءات)1)، مثل الوجه 

يف النص أعاله، قال تعاىل:

تََرىُٰهم  بَيَنُهم  رَُحَآُء  ارِ  الُكفَّ َعَ  آُء  ِشدَّ
َ
أ ۥٓ  َمَعُه ِيَن  َوالَّ  ِ اهللَّ رَُّسوُل  د  َمَّ ﴿مُّ

ثَرِ 
َ
أ ّمِن  وُُجوهِِهم  ِف  ِسيَماُهم  َورِضَوٰنا   ِ اهللَّ ّمَِن  فَضال  يَبَتُغوَن  دا  ُسجَّ عا  ُركَّ

َشۡطٔ ُه  خَرَج 
َ
أ َكَزرٍع  اإِلجِنيِل  ِف  َوَمَثلُُهۡم  اتلَّوَرىٰةِ  ِف  َمَثلُُهم  َذٰلَِك  ُجودِ  السُّ

اَرۗ وََعَد  اَع ِلَغِيَظ بِِهُم الُكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِ يُعِجُب الزُّ اَزَرهُ فَاسَتغلََظ فَاسَتَوٰى َعَ َف َٔ
جًرا َعِظيَما﴾)2).

َ
غفَِرٗة َوأ ٰلَِحِٰت ِمنُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ الصَّ ُ ٱالَّ ٱاهللَّ

وما جاء يف اآلية الكريمة يؤيد بيان عالمات ما خيفي اإلنسان عىل الوجه سواء 
أكان ذلك بأثر ظاهر أم باطن.

فكر  يف  ختاُطٍب  وسيلَة  بوصفه  الوجه  استعامل  فيه  فيتجىل  اآلخر  النص  أما 
:اإلمام إذ يقول

َتاِت لَِسانِِه، َوَصَفَحاِت وَْجِهِه«.
َ
ل
َ
 َظَهَر يِف ف

َّ
 إاِل

ً
َحٌد َشيْئا

َ
ْضَمَر أ

َ
»َما أ

وصفحات مجع صفحة)3)، و»َصِحيفة الوجه، َبرَشته وما أْقَبل عليك منه«)4)، 
القائم يف نفس  وجاء استعامهلا متعّلقًا باإلضامر يف النص، والذي دّل عىل الرصاع 
يف  الوجه  الناس  بعض  يستعمل  لذا  املنطوقة؛  وغري  املنطوقة  اللغة  بني  اإلنسان 
مثل هذه األحوال بوصفه قناعًا اجتامعيًا إلخفاء بعض العواطف أو حينام جيدون 

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 19.
)2) الفتح: من اآلية29.

ٌة،  َدِويَّ ْم  ُقلوهُبُ ِمْرَصاد،  بُِكلِّ  »َيْرُصُدوَنُكْم  قوله  يف  صفحة  جلمع  أخرى  صيغة  األمام  استعمل   (3(
َنِقيٌَّة«. َوِصَفاُحُهْم 

)4) املخصص: 89/1، وينظر: لسان العرب:512/2.
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أنفسهم يف حالة اجتامعية مربكة أو غري مالئمة)1)، ويف مثل هذه األحوال جيب أن 
ُيستلهم معنى اخلطاب من اخلارج ليكتسب قيمة رمزية تنبع من التجارب الفردية 
عينيًا)2)؛ ألن حضور طرفيه  أطراف اخلطاب حضورًا  يتطلب حضور  ما  واإلحياء 
الرّس  كان  وكّلام  القلوب،  عىل  عبؤها  يقع  ثقاًل  للحقائق  إّن  قيل  فقد  فيه،  أصل 
فيظهر  اإلنسان،  روح  يتخلّل  حّتى  ويضغط  فيضيق  أثقل،  القلب  عىل  كان  أسرت 
يف  الكامنة  األرسار  أثر  من  هو  اّلذي  الباطني  الوجدان  نتيجة  الوجه  صفحة  عىل 
القلب)3)، إذ إّن معظم عضالت الوجه تقوم بوظيفة إظهار االنفعاالت التي تظهر 
األمراض  جّراء  من  العضالت  هلذه  العصبي  التجهيز  تلف  فعند  لذا  الوجه؛  عىل 
يفقد الوجه قابلية التعبري عن االنفعاالت التي تظهر عليه)4)، وعلم الفراسة اختص 
الباحثني: »مل  املرئية للوجه فقد قال أحد  بلغة اجلسد إذ يقوم باالنتباه عىل املالمح 
عن  للتعبري  وسيلة  ليستخدمها  فحسب  واللسان  الصوت  اإلنسان  الطبيعة  تعط 
تكذباه  لكي  وعينه  استنطقت حتى جبهته  بل  نفسه،  أفكاره ومشاعره ومكنونات 
التي  الواجهة  هي  اإلنسان  وجه  فصفحات  ولسانه«)5)،  بصوته  الغش  حاول  إذا 
أّن  اجلسد  لغة  يف  املعمقة  الدراسات  أثبتت  وقد  رسًا)6)،  األكثر  نواياه  عن  تفصح 
هناك عضالت معينة يف الوجه يصعب التحكم هبا وهذه العضالت هي املسؤولة 
عن كشف الكذب واخلداع، فتعابري الوجه حُتّرك ال إراديًا تبعًا لغرائز اإلنسان)7)، 

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 225.
)2) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اهلادي بن ظافر الشهري: 25.

)3) ينظر:منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 43/21.
)4) ينظر: علم الترشيح: 233.

)5) ينظر: علم الفراسة )قراءة الوجه واألفكار واحلاسة السادسة(:خليل حنا تادرس: 9، 93.
)6) ينظر: السيميائيات مفاهيمها وجتلياهتا، سعيد بنكراد:191.

)7) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 180-179.
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املذكور أعاله حكمة يستنار هبا  الوجه وصفحته يف قول اإلمام  لذا يمثل استعامل 
يف الدراسات اللسانية، ووسيلة دالة للكشف عن الصدق والكذب بوساطة اللغة 
ما  لغوية  غري  بعالمات  ينتج  قد  اخلطاب  ألّن  بينهام؛  والعالقة  واملنطوقة،  الصامتة 
يفرتض معرفة رشوط إنتاجه وظروفه)1)، إذن توظيف صفحة الوجه يف قول اإلمام 
أن  إال  لنا  يبق  مل  الوجه، وبعد هذا  املعنى عىل صفحة  الداللة عىل ظهور  منه  ُأريد 
نكرر قول ابن فارس بأن لصفحة الوجه »أصٌل يدلُّ عىل َعْرض وِعَرض« )2)؛ فقد 
استعملها اإلمام عىل أهنا مرآة عرض؛ ملا يظهر عليها من العالمات غري اللغوية؛ 
استعمل  اإلمام  أن  إىل  هنا  اإلشارة  من  والبد  الوجه،  أجزاء  أغلب  عىل  الشتامهلا 
الوجه لدالالت ُأخر متعلقة بام يواجه به أو يواجهه وإن الفروع الداللية املذكورة 
يف النهج كلها نابعة عن هذا األصل وترتبط به بعالقات متباينة ُذكر بعضها وهناك 

ُأخر يف نصوص كثرية)3) ال يسعنا ذكرها هنا.

وقد كان توظيف اجلبهة يف هنج البالغة باستعاملني خمتلفني، األول منها جاء يف 
:الشاهد األول، وهو قوله

َعَرب«.
ْ
»َجْبَهة األنَْصارِ َوَسَناِم ال

 وقد قصد اإلمام هبا أهل الكوفة بكتاب له، فكلمة اجلبهة يف النص أراد هبا
الناس  أعيان  تسمية  يف  فارس  ابن  ذكره  ما  يوافق  وهذا  وأعياهنم،  القوم  سادة 

)1) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب: 39.
)2) مقاييس اللغة، 293/3.

املثال ال احلرص: 351/1، خ108، 458/1، خ190، 289/2،  البالغة، عىل سبيل  )3) ينظر: هنج 
 ،167/2 ح339،   ،383/2 خ180،   ،425/1 ح196،   ،352/2 خ128،   ،299/1 ك97، 
 ،425/1 خ216،   ،38/2 ح352،   ،385/2 خ220،   ،50/2 خ153،   ،354/1 ك27، 

خ180، 48/2، خ219، 281/1، خ120...
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لسان  يف  وجاء  شأهنم،  لعلو   ،(1( بالوجوه  كتسميتهم  بذلك  وتسميتهم  باجلبهة 
العرب ما يؤيد ذلك إذ قيل أن اجلَْبهة: هم الرجال الذين َيْسَعون يف مَحالٍة َأو َمْغَرم 
هم،  َيُردُّ َأحٌد  يكاد  ال  وقيل  َرّدهم،  من  استحيا  إِال  َأحدًا  يْأتون  فال  فقري  َجرْب  َأو 
فتقول العرب يف الرجل الذي ُيْعطِي يف مثل هذه احلقوق: رحم اهلل فالنًا فقد كان 
ع يف داللة اللفظ؛ إذ مل يظهر يف  ُيْعطي يف اجلَْبهة)2)، وهذا االستعامل من باب التوسُّ

معجامت عرص التدوين.

أما االستعامل اآلخر جلبهة اإلنسان فتنضوي حتته حركات ثالث هي )افرتاش 
اجلباه عىل األرض، وسجودها، وسقوطها هلل(، واحلركة األوىل والثانية هلا لواحق 
 :جسدية نذكرها يف مواضع أخرى من البحث، وأّما الثالثة فشاهدها قول اإلمام

.» َفاهُ َدتُْه الشِّ َباهُ، َووَحَّ ِ
ْ

ُ اجل
َ

»َخرَّْت ل

ْت اجلباه أي جباه بني آدم سقطت ساجدة له)4)،  فاجلباه مجع للجبهة)3)، وَخرَّ
الفعل  فاستعامل  صوٍت)5)،  مع  وُسقوٌط  اضطراٌب  وهو  واحٌد  أصٌل  خّر  وللفعل 
بالتوحيد،  السقوط، وصدور الصوت منهم  أمرين مها:  خّر مع اجلباه ال خيلو من 
الظاهرة،  الوجه  قمة  ألهنا  اإلنسان؛  عند  االستعالء  سامت  إحدى  متثل  فاجلبهة 
وأقرب جزء علوي من الوجه إىل قصاص الشعر، واجلبهة موضع السجود الذي 
بعد  هلل  الشفاه  توحيد  ذكر  أكدها  لفعله،  مصاحبة  صوتية  دينية  ممارسة  به  ترتبط 
كي  قبلها  هلل  والثناء  باحلمد  لذلك  التمهيد  عن  فضاًل  َباُه(،  اجْلِ َلُه  ْت  )َخرَّ عبارة 

)1) ينظر: مقاييس اللغة: 1\ 503.
)2) ينظر: لسان العرب: 484/13.

)3) ينظر: املخصص: 76/1.
)4) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 22/10.

)5) ينظر: مقاييس اللغة: 149/2.
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يتحقق االضطراب، ونجد يف القرآن الكريم أصاًل هلذا املنوال يف قوله تعاىل:

ِيَن إَِذا ُذّكُِرواْ بَِها ْۤاوُّرَخ ۤاٗدَّجُس َوَسبَُّحواْ ِبَمِد َرّبِِهۡم  ﴿إِنََّما يُۡؤِمُن أَِبَيٰتَِنا الَّ
وَن۩﴾)6). َوُهم َل يَسَتكِبُ

فقد أراد من استعامل هذه اهليأة اجلسدية داللة العبودية املرافقة لفعل السجود 
هلل الذي يقصده صاحب احلركة ال غري، ويلحظ يف استعامل اإلمام هلذا اجلزء من 
عىل  يدّل  أحواله  من  وحال  اإلنسان  بحركة  ارتباطه  األُخر)7)  الشواهد  يف  الوجه 
العبادة والتقديس من جهة أو اخلوف والذل من جهة أخرى؛ ألن هذه احلركة تارة 
تكون تعبدية وتارة أخرى خدمية؛ الرتباطها بمقدمة أعىل وجه اإلنسان ورشفها.

عبادية،  ألغراض  اإلمام  استعملها  التي  الوحيدة  هي  ليست  اجلبهة  أن  ويبدو 
به نظارة اإلنسان وهو  ارتبطت  بالنظر إىل أسفل اجلبهة نجد جزءًا  فإذا ما توجهنا 
 بمفرده ومثناه ومجعه، ومن املفرد قوله اخلد، وقد جاء يف كالم أمري املؤمنني

يف النص األول للخّد:

ُهْم«.
َ
َك ل ْر َخدَّ »َوالَ تَُصعِّ

مرص  عىل  واله  اهلل( مّلا  )رمحه  النََّخعي  لألشرت  كتبه  له  عهد  من  العبارة  وهذه 
نفس  يف  التأثري  بالغ  وقعًا  َك(  َخدَّ ْر  ُتَصعِّ )َوالَ  لعبارة  فإّن  شك  دون  ومن  وأعامهلا 

املتلقي؛ ملا فيها من مفهوم قرآين يرتبط بقوله تعاىل:

َ َل ُيِبُّ ُكَّ  ۡرِض َمرًَحاۖ إِنَّ اهللَّ
َ
َك لِلنَّاِس َوَل تَمِش ِف األ ﴿َوَل تَُصّعِۡر َخدَّ

ُمَتاٖل فَُخورٖ﴾)8).
فتصّعر اخلد يف النهج يعّد اقتباسًا قرآنيًا لفظيًا، وأصل هذا من الّصعر وهو داء 

)6) السجدة: 15.
)7) ينظر: هنج البالغة: 218/1، خ96. و445/1، خ186.

)8) لقامن: من اآلية18.
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يلوي  ألنه  الكناية؛  باب  من  للمتكرب  هكذا  فقيل  أعناقها  منها  تلوي  اإلبل  يأخذ 
إىل  الوجه  يف  وانقالب  العنق،  يف  ميل  اإلنسان  يف  وهو  به)1)،  داء  وال  تكربًا  عنقه 
أحد الشقني، مع إمالة اخلد عند النظر إىل الناس هتاونًا من كرب وعظمة، وإعراضًا 
عن الناس)2)، إذن فاإلمام قصد من اخلد جهته وشيئًا معنويًا موصوفًا به وهو اللني 

وامتيازه به؛ لذلك يقال: خد أسيل: سهل لني)3).

:أما من جهة استعامل اخلّد للعبادة فيوضحه الشاهد الثاين، ومنه نقرأ قوله

، يَُراوُِحوَن َبْيَ ِجَباِهِهْم وَُخُدوِدِهْم«.
ً
ْد بَاتُوا ُسّجداً َوقَِياما

َ
»ق

ويف هذا الكالم يوّظف اإلمام حاالً من أحوال اخلد يف ممارسة عبادية، فامُلَراوحة 
يضعوا  أن  وخدودهم  جباههم  وبني  مرة،  وهذا  مرة،  هذا  يعمل  أن  العملني:  بني 
اخلدود عىل األرض بعد الصالة مرة ويسجدون عىل اجلباه أخرى داللة عىل اخلضوع 
فذة  إنسانية  عظمة  ليمثل  الداللة؛  هبذه  اخلد  ارتباط  ويأيت  سبحانه)4)،  هلل  والتذلل 
نابعة من أنبل عواطف اإلنسانية القادرة عىل إنتاج أقوى الروابط الدينية بني الرسول 
املكانية  اخلد  مزيتي  استعمل  قد   اإلمام أّن  يبدو  إذ  اإلطالق)5)؛  عىل  وأصحابه 
وثنائيته يف الوجه لتحديد دالالته)6)، فهو يمثل عارضة لوجه اإلنسان بجانبيه؛ لذا 

ارتبط بداللة اإلمالة، وعالقتها بمفاهيم اخلضوع واخلشوع...ونحو ذلك.

)1) ينظر: معاين القرآن الكريم، أبو جعفر النحاس )ت338هـ(، 287/5.
)2) ينظر: العني: 298/1.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 301/7.
)4) ينظر: هنج البالغة: تح: فارس احلسون، 186، والزاهر يف معاين كلامت الناس، أبو بكر حممد بن 

القاسم األنباري )ت328هـ(: 116/2.
)5) ينظر: يف رحاب هنج البالغة، مرتىض املطهري: 144.

)6) ينظر: عىل سبيل املثال ال احلرص: هنج البالغة: 136/1، خ68، 163/1، خ82، 88/2، خ237، 
68/2، خ231...
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اإلمام،  فكر  يف  الوجه  أجزاء  لبعض  اجلسد  لغة  من  تيرس  ما  بيان  وبعد 
والدالالت األُخر املتعلقة به، يبدو للباحث أّن الوجه بكامل أجزائه به حاجة إىل 
 ،اإلمام كالم  يف  داللية  وأبعاد  سيميائية  غوامض  من  حيمله  ملا  مستقلة؛  دراسة 
سياقات  يف  وأجزائه  اإلنسان  وجه  عىل  الدالة  األلفاظ  شواهد  أغلب  جاءت  وقد 
الوعظ والعبادة، وورد لفظ الوجه بام يمثل داللة ماجيول يف خاطر اإلنسان ويعرب 
عن هويته الداخلية يف بعض الشواهد، وارتبطت بعض أجزائه بحركات أو أحوال 
هلا دالالت تعبدية مثل اجلبهة، وارتبط اخلّد بداللة اخلضوع واخلشوع؛ ملا يصاحب 
بأجزاء  عالقاته  نتيجة  اإلنسان  وجه  يف  مرمزة  وإشارات  حركات  من  اجلزء  هذا 

اجلسم األُخر.
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الثالث املبحث 

األلفاظ الدالة على العني وما يلحق بها

بمعلومات  يزوده  بالعني  إنَّ االتصال  إذ  به؛  ما حييط  نافذة اإلنسان عىل  العني 
عّدة منها ما كان معرفيًا أو عاطفيًا...الخ؛ ألنَّ إشارة العني جزء مهم وحيوي يف 
العني  بالعني؛ الرتباط حركة  النظر  الشخص وأفكاره عىل أساس  قراءة ترصفات 
يف  وتأثريها  األعني  بأرسار  التاريخ  عرب  القدماء  انشغل  وقد  الشخيص،  بالتفكري 
بقوله:  للعني  الداليل  الثراء  )ت654هـ(  حزم  ابن  فيصف  اإلنسان،  ترصفات 
»فاإلشارة بمؤخر العين الواحدة نهي عن األمر وتفتيرها إعالم بالقبول، وإدامة 
نظرها دليل عىل التوجع واألسف، وكرس نظرها آية الفرج، واإلشارة إىل إطباقها 
دليل عىل التهديد، وقلب احلدقة إىل جهة ام ثم صرفها بسرعة تنبيه عىل مشار إليه، 
واإلشارة بمؤخر العينني سؤال، وقلب احلدقة من وسط العين إىل املآقي بسرعة، 
شاهد املنع، وترعيد احلدقتين من من وسط العين نهي عام...«)1)، وإذا دققنا النظر 
الرغم  وألفاظها عىل  بالعني  اإلمام  البالغة( الحظنا عناية  املدروس )هنج  املتن  يف 
من قدم هذه املدونة، وظهر ذلك يف اشتامهلا عىل عدد كبري من األلفاظ الدالة عىل 
احلدقة،  املقلة،  اللحاظ)2)،  الطرف،  )اجلفن،  وهي:  منها،  كثرية  وأجزاء  العني 

)1) طوق احلاممة يفاأللفة واألاّلف، حممد بن عيل بن حزم األندليس: )ت456هـ(: 29.
ذكره  اللفظ  هبذا   اإلمام اهتامم  مصاديق  من  ولكن  املذكورة،  بالبنية  اجلزء  هذا  اإلمام  يذكر  مل   (2(
الّلحاظ، دالة عليه وعىل فعله، ومن ذلك )اللحظة، والَِحظًا( يف قوله عن  بمشتقات من لفظ 
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الناظر، األبصار، الدمع)1)، الشؤون)2)(، فضاًل عن كثرة استعامل النظر ومشتقاته، 
والبرص ومشتقاته؛ لذا سيكون هدف البحث الكشف عن الدالالت الكامنة وراء 
فستكون  األلفاظ  هذه  دراسة  طبيعة  عن  أما  تعاىل،  بتوفيقه  األلفاظ  هذه  استعامل 

عىل شكل ثالث جمموعات ُخّص هبا اإلنسان، هي:

اجملموعة األوىل:

اجلفن،  وهي)العني،  الظاهرة،  وملحقاهتا  العني  عىل  الدالة  األلفاظ  تتضمن 
والّطْرف(، ومن شواهدها:

خلق اإلنسان: »ُثمَّ َمنََحُه َقْلبًا َحافِظًا، َولِسانًا الَفِظًا، َوَبرَصًا الَِحظًا، لَِيْفَهَم ُمْعَترِبًا...«1، )/161، 
إذ  لإلنسان  اهلل  أعطاها  التي  النعم  من  سلسلة  ضمن  للبرص  صفة  )الَِحظًا(  لفظ  يأيت  إذ  خ82(، 
»اللَُّهمَّ   :بقوله اللَّْحظ  من  للفعل  بالغفران  اهلل  يدعو  آخر  نص  ويف  ونظرًا،  ونطقًا  عقاًل  أعطاه 
 ،146/1( اللَِّساِن)،  َوَهَفَواِت  اجْلَنَاِن،  َوسَهَواِت  األْلَفاِظ،  َوَسَقَطاِت  األحْلَاِظ،  َرَمَزاِت  يِل  اْغِفْر 
خ77(، واللَّْحظ هو النظر بِشقِّ العني الذي ييل الصدغ واألحلاظ مجع حلْظ العني، وهذا ما ورد يف 

جل الرشوح، ويف املعجم مل يعرف له مجٌع إالّ )حُلُظ( بضمتني.
َطِريق  بُِكلِّ  ْم  »...هلَُ املنافقني:  عن  كالمه  ومنها   ،اإلمام كالم  يف  مرات  أربع  الدمع  لفظ  ورد   (1(
يٌع، َوإىل ُكلِّ َقْلب َشِفيٌع، َولُِكلِّ َشْجو ُدُموٌع«، )450/1، خ187(، وقوله: »َوَبِقَي ِرَجاٌل  رَصِ
«، )88/1، خ32(، إالّ أنه ليس من  َغضَّ َأْبَصاَرُهْم ِذْكُر امْلَْرِجِع، َوَأَراَق ُدُموَعُهْم َخْوُف اْلـَمْحرَشِ
اسم  فهو  أوقات حمددة،  اإلنسان خيرج يف  اخلارج من جسم  كالعرق  فهو  الثابتة،  العني  ملحقات 
بمعنى  ال  خروجه  بأسباب  ارتبطت  لدالالٍت  الدمع  استعمل  اإلمام  أن  حتى  العني،  من  للسائل 

الدمع يف اللغة، وكان البدَّ هلذا املاء من طالب، وهي الشؤون.
)2) ورد هذا اللفظ مرة واحدة يف قول اإلمام عندما كان َيتوىل غسل رسول اهلل وجتهيزه: »َوَلْواَل 
اُء مُمَاطِاًل، َواْلَكَمُد  ُؤوِن، َوَلَكاَن الدَّ ، َوهَنَْيَت َعِن اجْلََزِع، ألْنَفْدَنا َعَلْيَك َماَء الشُّ رْبِ َأنََّك َأَمْرَت بِالصَّ
يْت  سمِّ وإِنَّام  شأن،  الواحد  الرأس،  قبائل  بنَي  َما  هي  والشؤون  خ230(   ،93/2( حُمَالِفًا...«، 
مَع يطلُبها وجيعُلها لنفسه َمِسياًل« )مقاييس اللغة: 238/3(،  مع، كأنَّ الدَّ ا جَماِري الدَّ بذلك ألهنَّ
من  ليس  لذا سنعرض عن حتليل شواهدمها، كوهنام  كارتباط عملها؛  بالدمع،  ارتبطت  وداللتها 

اجلسم. ثوابت 
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عن  احلديث  يف   اإلمام قول  ومنها  مرًة)1)،  وستني  اثنتني  وردت  الَعني:   -

خلق اهلل:

ِْف  تُ َوَما  أْعُينِِهْم،  وََخائَِنَة  أنْفاَسُهْم،  َوَعَدَد  ُهْم، 
َ
ْعَمال

َ
َوأ اَرُهْم 

َ
آث ْحَص 

َ
»أ

ْن 
َ
أ  

َ
إِل ُهورِ،  َوالظُّ األْرَحاِم  ِمَن  َوُمْسَتْوَدَعُهْم  َوُمْسَتَقرَُّهْم  ِمريِ،  الضَّ ِمَن  ُصُدوُرُهْم 

َغايَاُت«)2(.
ْ
تَتََناَه بِِهُم ال

وقوله يف ذكر أصحاب النبي:

يُْشبُِهُهْم ِمْنُكْم... َحداً 
َ
َرى أ

َ
د صىل اهلل عليه، َفَما أ ْصَحاَب ُمَمَّ

َ
يُْت أ

َ
َقْد َرأ

َ
»ل

نَّ 
َ
أ
َ
ِر َمَعاِدِهْم؛ ك

ْ
َْمِر ِمْن ِذك يَُراوُِحوَن َبْيَ ِجَباِهِهْم وَُخُدوِدِهْم، َويَِقُفوَن َعَ ِمْثِل اجلْ

ْعُيُنُهْم َحتَّ 
َ
ْت أ

َ
ِمْعَزى ِمْن ُطوِل ُسُجوِدِهْم؛إَِذا ُذكَِر اهلُل َهَمل

ْ
َب ال

َ
ْعُينِهْم ُرك

َ
َبْيَ أ

َتُبلَّ ُجُيوَبُهْم...«))(.

)1) ينظر: هنج البالغة:19/1، خ1، 368/1، خ158، 34/1، خ3، 432/1، خ183، 253/1، 
خ238، 97/2، خ238، 42/1، خ7، 183/1، خ180، 441/1، خ184، 70/2، خ232، 
خ161،   ،375/1 خ138،   ،320/1 خ281،   ،46/2 ح171،   ،348/2 228/2.ك45، 
خ32،   ،89/2 خ186،   ،444/1 خ161،   ،377/1 ح7،   ،308/2 خ186،   ،445/1
خ34،   ،92/1 خ52،   ،117/1 خ186،   ،446/1 خ192،   ،66/1 خ180،   ،425/1
خ236،   ،82/2 خ132،   ،306/1 خ89،   ،183/1 خ282،   ،372/2 خ186،   ،444/1
30/1، خ3، 247/1، خ108، 249/1، خ108، 249/1، خ108، 39/2خ، 216، 44/2، 
 ،247/1 خ155،   ،359/1 خ188،   ،452/1 خ238،   ،92/2 خ49،   ،113/1 خ217، 
 ،222/2 خ210،   ،25/2 خ161،   ،377/1 خ69،   ،137/1 خ120،   ،281/1 خ108، 
ك53،   ،275/2 ك53،   ،252/2 ك53،   ،252/2 ك33،   ،204/2 ك11،   ،143/2 ك45، 
ح233،   ،359/2 ح287،   ،373/2 ك53،   ،263/2 ك45،   ،277/2 ك53،   ،249/2

375/2، ح295، 375/2، ح295، 375/2، ح295، 389/2، ح373. 
)2) املصدر نفسه: 306/1، خ132.

)3) املصدر نفسه: 218/1، خ96.
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- اجلْفن: جاء ذكره مرة واحدة يف قول اإلمام عن قدرة اهلل:

َضِمَنْتُه  َوَما  ُُفوِن،  اجلْ إِيَماِض  ُمْضِمِريَن...َوَمَسارِِق 
ْ
ال َضَمائِِر  ِمْن   ِّ السِّ »اَعلُِم 

ُغُيوِب...«))(.
ْ
وِب، وََغَيابَاُت ال

ُ
ُقل

ْ
َناُن ال

ْ
ك

َ
أ

العباد  خياطب   اإلمام قول  ومنها  مرات)2)،  سبع  ذكره  ورد  الطْرف:   -
ويصف حاهلم يف الدنيا:

ْو 
َ
ِقرياً يَُكابُِد َفْقراً، أ

َ
 ف

َّ
»اْضِْب بَِطْرفَِك َحْيُث ِشْئَت ِمَن انلَّاِس، َفَهْل ُتْبِصُ إاِل

َل نِْعَمَة اهللِ ُكْفراً«))(.  بَدَّ
ً
َغنِّيا

وقوله عن اإلنسان عند املوت:

بِانلََّظِر يف  ُه 
َ
َطْرف ُد  يَُردِّ بَِسْمِعِه  يَْسَمُع  َوالَ  بِلَِسانِِه،  َيْنِطُق  ْهلِِه الَ 

َ
أ َبْيَ  َصاَر 

َ
»ف

الَِمِهم«)4(.
َ
ِسنَتِِهْم، َوالَ يَْسَمُع رَْجَع ك

ْ
ل
َ
وُجوِهِهْم، يََرى َحَرَكِت أ

ذي  لكّل  النّاظرة  »الَعنْي  هي  منها  العني  فإّن  اللغة،  يف  األلفاظ  هذه  معنى  أما 
برص«)5)، وهي لإلنسان وغريه، واألصل اللغوي هلا يشري إىل »أصٌل واحد صحيح 
ذكرنا«)6)،  ما  مجيعه  يف  واألصُل  منه،  يشتقُّ  ثم  وُينَظر،  ُيْبرَص  به  ُعضٍو  عىل  يدلُّ 
ُعيون)7)،  والكثري  اجلمع  مجع  واألَخرية  وَأْعُينات  وَأْعنُي  وَأْعيان  عيون  واجلمع 
ُيطِيُف  يشٌء  وهو  واحد،  »أصٌل  وله  ن(  ف  )ج  اجلذر  من  مشتق  فهو  اجلفن  أّما 

)1) املصدر نفسه: 203/1، خ90.
 ،423/1 خ186،   ،444/1 خ104،   ،235/1 خ162،   ،374/1 نفسه:  املصدر  )( ينظر:   (2(

خ179، 46/2، خ218.
)3) املصدر نفسه: 301/1، خ129. 

)4) هنج البالغة: 251/1، خ108.
)5) العني: 254/2، وينظر: خلق اإلنسان: ثابت، 106.

)6) مقاييس اللغة: 199/4.
)7) ينظر: لسان العرب: 298/13.
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وَأسفل،  َأعىل  من  العني  غطاُء  هو  الذي  العني«)1)،  َجْفُن  فاجلَفُن  وحَيِْويه،  بيشٍء 
واجلمع َأْجُفٌن وَأجفان وُجفوٌن)2)، ويف خلق اإلنسان قيل أنَّه: »غطاء املقلة من أعىل 
وأسفل، والواحد جفن، ومجاع حلم األجفان يقال له اللخص«)3)، ومن ألفاظ ما 
يدلُّ  ل  فاألوَّ الطْرف، وهو من اجلذر)ط ر ف( وله »أصالن:  العني  تعّلق بحدود 
َطَرُف  ل  عىل حدِّ اليشء وَحرفِه، والثاين يدلُّ عىل حركٍة يف بعض األعضاء، فاألوَّ
لتنُظر... جوانبه  من  رفعَت  ما  وهي  اخِلباء،  من  الطََّواِرف  الباب:  ومن  اليشء... 
ثم  األصل  هو  هذا  النََّظر.  يف  اجلفون  حَتريك  وهو  فالطَّْرف،  اآلخر  األصل  ا  وأمَّ
ون العنَي الطَّْرَف جمازًا«)4)، ويعلل الراغب هذه التسمية بقوله »وطْرف العني:  يسمُّ
الزمه  اجلفن  حتريك  كان  إذا  النظر  عن  به  وعرّب  اجلفن،  حتريك  والطْرف:  جفنه، 
الطَّْرف،  العني  »ويف  اإلنسان:  خلق  يف  ثابت  قول  عن  يبتعد  ال  وهذا  النظر«)5)، 
وقد  َطْرَفة«)6)،  والواحدة  طرفًا،  تطرف  عينه  طرفْت  يقال  األشفار،  حترك  وهي 

ذكرها اإلمام يف النهج بقوله:

َة 
َ
َطْرف ْجَساِدِهْم 

َ
أ يِف  ْرَواُحُهْم 

َ
أ تَْسَتِقرَّ  ْم 

َ
ل ْيِهُم 

َ
َعل اهلُل  َتَب 

َ
ِي ك

َّ
ال األَجُل  ْوالَ 

َ
»ل

َعْي«))(.

ويبدو أن تقارب طرف العني مع اجلفن هو يف معنى اإلحاطة لكنه يفرتق معه 
يف الغاية من حركته.

)1) مقاييس اللغة: 465/1.
)2) ينظر: لسان العرب: 89/13.

)3) خلق اإلنسان، األصمعي: 80.
)4) مقاييس اللغة: 447/3.

)5) املفردات يف غريب القران: 23/2.
)6) خلق اإلنسان، ثابت: 113.

)7) هنج البالغة: 444/1، خ186. 
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اجلامع  االسم  حتت  يقع  كله  األجزاء  من  املجموعة  هذه  يف  اإلمام  ذكره  وما 
)العني(، والتي تكرر ذكرها يف هنج البالغة مخسًا وتسعني مرة، خّص اإلنسان منها 

باثنني وستني مرًة، منها قول اإلمام يف الشاهد األول للفظ العني:

ُهْم، َوَعَدَد أنْفاسُهْم، وََخائَِنَة أْعُينِِهْم«.
َ
ْعَمال

َ
اَرُهْم َوأ

َ
ْحَص آث

َ
»أ

وكالمه يف النص يوضح علم اهلل جل جالله بأدق األشياء وأصغرها، ومن 
ذلك خيانة العني)1)، وقد ورد هذا املفهوم يف القرآن الكريم من قوله تعاىل:

ُدوُر﴾)2). عُيِن َوَما تُخفِي الّصُ
َ
﴿يَعلَُم َخآئَِنَة الأ

ويكشف كالم اإلمام بوضوح ال لبس فيه قرآنية النهج؛ ألن القرآن هو مصدر 
فقد  واآلية،  النص  بني  والسياق  التعبري  يف  الفارق  من  الرغم  وعىل  األول،  ثقافته 
أو  خري  من  نفسه  يف  اإلنسان  يضمره  وما  نظرات،  من  األعني  ختتلسه  ما  إىل  ُأشري 
رش، فجاءت خيانة العني مقرتنة بام ختفي الصدور يف النصني؛ ألن اإلنسان إذا كفَّ 
خائنة  يت  ُسمِّ العني  من  احلال  تلك  ظهور  كان  فإذا  خان،  فقد  بعينه  وأشار  لسانه 
العني، وليس املراد بخائنة األعني كل معصية من معاصيها بل املعايص التي ال تظهر 
للغري كمسارقة النظر بدليل ذكرها مع ما ختفي الصدور، أو ما ترسه النفس وتسرته 
من وجوه النفاق وهيآت املعايص)3)، وقد ُأخرج املصدر عىل )فاعلة( كقوله تعاىل:

﴿لَّ تَسَمُع فِيَها َلٰغَِيٗة﴾)4).

َأْبىَل  َما  َوَعىَل  َوَأْعَطى،  َأَخَذ  َما  َعىَل  »َنْحَمُدُه   قوله وهو  آخر  نص  يف  أيضا  االقتباس  هذا  ورد   (1(
اْلُعُيوُن«1  خَتُوُن  َوَما  ُدوُر،  الصُّ ُتِكنُّ  باَِم  الَعامِلُ  يَرة،  رَسِ لُِكلِّ  احْلَارِضُ  َخِفيَّة،  لُِكلِّ  اْلَباطُِن  َواْبَتىَل، 

/117، خ52.
)2) غافر: 19.

)3) ينظر: امليزان يف تفسري القرآن، حممد حسني الطباطبائي: 165/17.
)4) الغاشية:.11
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َأي َلْغوًا ومثله سمعُت راِغَيَة اإِلبل، َأي ُرغاؤها، وكل ذلك من كالم العرب)1)، 
وقد جاءت خائنة عىل زنة )فاعلة(؛ للداللة عىل اسم اآللة، وكأن العني آلة للخيانة 
يشاهد  ملن  يوحي  مما  الرأس،  مع طأطأة  النظر  اسرتاق  األعني هي  فخيانة  أحيانًا، 
أنَّ هذا الشخص قصد إخفاء حماولته النظَر إىل ماال يريد أن يعلمه من يشاهده أنه 
باخليانة؛  عنها  التعبري  جاء  وقد  التسرت،  هدفها  للجارحة  احلركة  وهذه  إليه،  ينظر 
يذكر  اآلخر  النص  عنه)2)، ويف  فيبتعد  الفعل  واملتابع شناعة  للسامع  يوصل  حتى 

اإلمام األعني جمموعة مرتني بقوله:

ْت 
َ
َهَمل اهلُل  ُذكَِر  إَِذا  ُسُجوِدِهْم؛  ُطوِل  ِمْن  ِمْعَزى 

ْ
ال َب 

َ
ُرك ْعُينِهْم 

َ
أ َبْيَ  نَّ 

َ
أ
َ
»ك

ْعُيُنُهْم«.
َ
أ

استعامهلا  جاء  فقد  ووظائفها؛  العني  سامت  ختّص  ال  مكانية  األوىل  وداللة 
لتحديد عالمة متيز هبا املتقون من غريهم، ويبدو ذلك من قرينة الظرف والسياق، 

ويمكن أن يكون ذلك مستوحى من قوله تعاىل:

تََرىُٰهم  بَيَنُهم  رَُحَآُء  ارِ  الُكفَّ َعَ  آُء  ِشدَّ
َ
أ ۥٓ  َمَعُه ِيَن  َوالَّ  ِ اهللَّ رَُّسوُل  د  َمَّ ﴿مُّ

ثَرِ 
َ
أ ّمِن  وُُجوهِِهم  ِف  ِسيَماُهم  َورِضَوٰنا   ِ اهللَّ ّمَِن  فَضال  يَبَتُغوَن  دا  ُسجَّ عا  ُركَّ

َشۡطٔ ُه  خَرَج 
َ
أ َكَزرٍع  اإِلجِنيِل  ِف  َوَمَثلُُهۡم  اتلَّوَرىٰةِ  ِف  َمَثلُُهم  َذٰلَِك  ُجودِ  السُّ

اَرۗ وََعَد  اَع ِلَغِيَظ بِِهُم الُكفَّ رَّ ٰ ُسوقِهِ يُعِجُب الزُّ اَزَرهُ فَاسَتغلََظ فَاسَتَوٰى َعَ َف َٔ
جًرا َعِظيَما﴾)3).

َ
غفَِرٗة َوأ ٰلَِحِٰت ِمنُهم مَّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ الصَّ ُ ٱالَّ ٱاهللَّ

عنه  عربَّ  اإلمام  لكن  باألعني  ارتبط  فعل  لتوضيح  جاءت  فقد  الثانية  وأما 
مستوحى  ذلك  يكون  أن  ويمكن  واخلشوع،  الكثرة  باب  من  وذلك  مهل  بالفعل 

)1) ينظر: لسان العرب:144/13.
)2) ينظر: لغة اجلسد يف القرآن الكريم: 33.

)3) الفتح: من اآلية29.
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من قوله تعاىل:

َعلَيِهم  تُلَِيت  ِإَوَذا  قُلُوُبُهم  وَِجلَت   ُ اهللَّ ُذكَِر  إَِذا  ِيَن  الَّ الُمؤِمُنوَن  َما  ﴿إِنَّ
ُوَن﴾)1). ٰ َرّبِِهۡم َيَتَوكَّ َءاَيُٰتُهۥ َزاَدتُهم إِيَمٰنا َوَعَ

تبل  حتى  ويروى  وهتمل،  هتمل  سالت  أعينهم  »ومهلت  احلديد  أيب  ابن  قال 
العقاب  من  خوفًا  بمالقاته...إما  اجلبهة  فتبتل  السجود  موضع  يبل  أي  جباههم 
التأثر  هبا  يبلغ  حني  البرشية  النفس  يف  معروفة  حال  وهذه  للثواب«)2)،  رجاء  أو 
درجة أعىل من أن يفي هبا القول فيفيض الدمع؛ ليؤدي ما ال يؤديه القول وليطلق 
الشحنة احلبيسة من التأثر العميق، وال شك يف أّن للبكاء تأثريًا ما يفوق أي كالم 
الصدق  داللة  أفادت  قد  هذه  العني  من  الدمع  خروج  وحال  يقال،  أن  يمكن 
يف  الدمع)3)،  صدور  رافقت  ُأخر  تعبدية  جسدية  حركات  بموازاة  واإلخالص 
َأْعُينُُهْم،  بَكْت  اإلمام:  يقل  مل  ولذلك  العني،  من  وانسياهبا  للدموع  معربة  صورة 

كقوله يف موضع آخر:

َُكءِ ُعُيوَنُهْم«)4). وَبُهْم، َوُطوُل الْ
ُ
ل
ُ
ة لَِعَظَمتِِه، َجَرَح ُطوُل األَس ق

َّ
َساَرى ِذل

ُ
»أ

وللعني  اخلطب،  يف  العني  لفظ   استعمل ما  أكثر  أنَّ  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
بُبناها املختلفة معاٍن ودالالت خمتلفة استعمل اإلمام أكثرها يف نصوص هنج البالغة 
األُخر، فمنها ما دّل عىل اجلاسوس)5)، ومنها ما دّل عىل الرؤية)6)، ومنها ما دّل عىل 

)1) األنفال:2 
)2) رشح هنج البالغة:ابن ايب احلديد، 78/7. 

)3) ينظر: لغة اجلسد يف القرآن الكريم: 31-30.
)4) هنج البالغة: 2\44، خ217.

ك53،   ،252/2 ك33،   ،204/2 ك11،   ،143/2 خ158،   ،368/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (5(
252/2، ك53، 275/2، ك53، 263/2، ك53، 373/2، ح287.

)6) ينظر: املصدر نفسه: 34/1، خ3، 432/1، خ183، 253/1، خ238، 97/2، خ238.
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النظر بالعني)1)، ومنها ما دّل عىل امتناع النظر)2)، ومنها ما دّل عىل قلته)3)، ومنها 
دّل  ما  ومنها  باستصغار)5)،  النظر  عىل  دّل  ما  ومنها  بِكرب)4)،  النظر  عىل  دّل  ما 
العني)7)، وحركتها)8)، وخيانتها)9)،  العني  ما دّل عىل قرة  عىل اإلدراك)6)، ومنها 
وبكائها)10)، ومرضها)11)، وعامها)12)... وُجّل املعاين يمكن إرجاعها باملناسبة إىل ما 

يصدر من العني من أفعال النظر، والبرص، أو غري ذلك.

ذكره  فقد  هنجه،  يف  اجلفن  للفظ   اإلمام توظيف  يف  اإلحاطة  معنى  ويتجىل 
بقوله عن قدرة اهلل:

ُُفوِن«. ـُمْضِمِريَن... َوَمَسارِِق إِيَماِض اجلْ
ْ
ِّ ِمْن َضَمائِِر ال »اَعلُِم السِّ

وعبارة )مسارق إيامض اجلفون( تعنى خفيات إشارة اجلفون، أو املراد باجلفون 

خ184،   ،441/1 خ132،   ،306/1 خ180،   ،183/1 خ7،   ،42/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (1(
70/2، خ232، 228/2.ك45، 348/2، ح171.

)2) ينظر: املصدر نفسه: 46/2، خ281.
)3) ينظر: هنج البالغة: 320/1، خ138.

ح295،   ،375/2 ح7،   ،2308 خ186،   ،445/1 خ161،   ،375/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (4(
389/2، ح373.

ك45،   ،222/2 خ32،   ،89/2 خ186،   ،444/1 خ161،   ،377/1 نفسه:  املصدر  ينظر:   (5(
359/2، ح233، 375/2، ح295.

)6) ينظر: املصدر نفسه: 425/1، خ180.
)7) ينظر: املصدر نفسه: 66/1، خ192، 446/1، خ186، 249/2، ك53، 277/2، ك45.
)8) ينظر: املصدر نفسه: 117/1، خ52، 92/1، خ34، 444/1، خ186، 372/2، خ282.

)9) ينظر: املصدر نفسه: 183/1، خ89، 306/1، خ132.

)10) ينظر: املصدر نفسه: 218/1، خ96، 82/2، خ236.
خ108،   ،249/1 خ108،   ،249/1 خ108،   ،247/1 خ3،  نفسه:30/1،  املصدر  ينظر:   (11(

39/2خ، 216، 44/2، خ217. 
)12) ينظر: املصدر نفسه: 113/1، خ49، 92/2، خ238.
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الثاين؛  للرأي  يميل  والباحث  للعيون)1)،  اخلفية  النظرات  وباملسارق  جمازًا  العيون 
ورسعة  والوميض  االسرتاق  فعل  مع  ومالئمة  خفاًء،  أكثر  األعني  حركات  ألن 
النظر املقصود، وهذا ال يعني إغفال دور الوحدة الداللية النواة يف العبارة)2)، فقد 
اهلل  علم  أراد  ألنه  فيه؛  أصل  وهو  واإلحاطة  التحديد  ملعنى  اجلفون   استعمل
تلمع ملعًا خفيفًا فيربز ملعاهنا  النّظرات اخلفّية لألعني حني تومض أي  بحدود تلك 
تارة وخيتفي أخرى عند فتح اجلفون وطبقها كوميض الربق)3)، فكان معنى التحديد 
للنظرات واإلحاطة هبا مقترصًا عىل اهلل تعاىل، وقد فّضل اإلمام ذكر اجلفون عىل ذكر 
العيون؛ ألن السياق يتكلم عن علم اهلل تعاىل بكل خمفي كام يتضح من القرائن )َعامِلُ 
ِّ ِمْن َضاَمِئِر امْلُْضِمِريَن، َوَنْجَوى امْلَُتَخافِتنَِي، َوَخَواطِِر َرْجِم الظُّنُوِن، َوَما َضِمنَْتُه  الرسِّ
اْلعُيوِن؛ خلرجت عن  إِياَمِض  َمَساِرِق  اْلُغُيوِب(، فلو قال:  َوَغَياَباُت  َأْكنَاُن اْلُقُلوِب، 

جنس ما قبلها؛ ألن العني جزء ظاهر، فعرب عن خفائها باجلفون.

ويذكر اإلمام اجلفن بغري لفظه يف قوله عن رب العزة واجلالل:

ة، 
َ
آل بَِتْفِريِق  َِصرُي الَ  َوالْ َداة، 

َ
بِأ ِميُع الَ  َوالسَّ َونََصب،  ة 

َ
بَِمْعَن َحَرك َالُِق الَ 

ْ
»ال

ة، َوالّظاِهُر الَ بُِرؤيَة...«)4).
َ
َائُِن الَ بَِتَاِخ َمَساف

ْ
ة، َوال اِهُد الَ بُِمَماسَّ َوالشَّ

ويستوقفنا من النص يف هذا املقام مجلة )اْلَبِصرُي الَ بَِتْفِريِق آَلة( َواْلَبِصرُي معروف 
من َأسامء اهلل تعاىل »وهو الذي يشاهد األَشياء كلها ظاهرها وخافيها بغري جارحة، 
امُلْبرَصاِت«)5)، أما  والَبرَصُ عبارة يف حقه عن الصفة التي ينكشف هبا كامُل نعوت 

)1) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 53/7.
)2) ينظر: السياق والتأويل، بحث: أمحد حساين:66.

)3) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 53/7.
)4) هنج البالغة: 349/1، خ152.

)5) لسان العرب، 64/4.
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التفريق عن اهلل فيستدعي استحضار ما حييط بعضو اإلبصار، وما يدور  نفي فعل 
حوله يف ذهن املتلقي، وهو جفن العني يف اخللقة، وبتفريق اجلفنني حيدث اإلبصار 

وبإطباقهام يذهب، قال اإلمام يف صفة اخلفافيش:

ْطَبَقِت األْجَفاَن))( َعَ َمآقِيَها«)2(.
َ
»... أ

إذن فاآللة تقابل اجلفنني يف النص، وهذه من الصور احلسية الظاهرة استعملها 
اإلمام؛ لتقريب معنى رسعة البرص ودوامه.

اختيار  يف  الباحث  توخى  وقد  كثريًا،  البالغة  هنج  يف  ُذكر  فقد  الّطْرف  أما 
الشواهد هلذا اللفظ ما يعرب عن عضو اإلبصار ال فعله، وما خيّص اإلنسان ال غريه، 

فوقع ذلك يف سبعة نصوص منها قول اإلمام املذكور آنفًا:

ِقرياً...«.
َ
 ف

َّ
»اْضِْب بَِطْرفَِك َحْيُث ِشْئَت ِمَن انلَّاِس، َفَهْل ُتْبِصُ إاِل

واملقصود بَِطْرفَِك أي: انظر بقدر ما ترى من أطراف األرض)3)، واملراد ارضب 
بنظرك؛ ألن الضب يكون بالنظر ال بالعني بدليل قوله: َحْيُث ِشْئَت ِمَن النَّاِس 
؟، فلو قيل: ارضب بعينك، ملا حتققت هذه الداللة، وما يؤكد هذا املعنى  َفَهْل ُتْبرِصُ
ما أورده ابن منظور إّن الطْرُف: هو حتريك اجلُُفون يف النظر؛ لذلك سميت األعني 
بالطَّواِرُف)4)، فضاًل عن أّن النظر سابق للبرص إذ حيدث النظر أواًل ثم يليه البرص، 
وهذا التسلسل املنطقي العلمي عرب عنه اإلمام بالنظر بحركة الْطرف وحّد البرص.

داللة  ذات  جسدية  حركة  للطْرف  أّن  ُيالحظ  الثاين  الطْرف  لفظ  شاهد  ويف 
:خمصوصة، كام يف قوله

)1) وهذه صيغة أخرى جلمع اجلفن استعملها اإلمام يف النهج.
)2) هنج البالغة: 360/1، خ155.

)3) ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة، حممد تقي التسرتي: 173/8.
)4) ينظر: لسان العرب: 213/9.
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ُه بِانلََّظِر يف وُجوِهِهْم«.
َ
ُد َطْرف »يَُردِّ

تبعث  النص  يف  الطرف  تردد  فحركة  املوت  عند  اإلنسان  عن  هنا  والكالم 
برسائل صامتة توحي بدالئل العجز التام عن خماطبة اإلنسان من حوله، مثل حَترّي 
العنُي، وَكْثرة حتريك اجلَْفنني نحو ما حييط هبا فقط)1)؛ لذا مل يستعمل لفظ اجلفن 
يف هذا املقام ملا أراد حمدودية النظر، ويتكرر لفظ الطْرف يف شواهد ُأخر أيضًا)2)، 

ال خترج دالالهتا عن النظر بطرف العني ومدته.

الثانية: اجملموعة 

تتضمن ألفاظ داخل العني ومنها )املقلة، احلدقة(، ومن شواهدها:

- املْقَلة: وردت مرتني يف هنج البالغة، يف كالم اإلمام عن رفضه للحياة الدنيا: 

 ،
ً
َمْطُعوما ْيِه 

َ
َعل َدرْت 

َ
ق إَِذا  ُقْرِص 

ْ
ال  

َ
إِل َمَعها  تَهشُّ  رِيَاَضًة  َنْفِس  »ألُروَضنَّ 

ُمْسَتْفرَِغًة  َمِعيُنَها،  نََضَب  َماء،  َعْيِ 
َ
ك ِت 

َ
ُمْقل َوألَدَعنَّ  ؛ 

ً
ُدوما

ْ
َمأ ِح 

ْ
ِمل

ْ
بِال َوَتْقَنُع 

ُدُموَعَها«))(.

وكالمه حيمد اهلل ويثني عليه:

ُعُقوِل 
ْ
َ ُمَقَل ال َطانِِه، وََجالَِل كِْبِيَائِِه، َما َحريَّ

ْ
ارِ ُسل

َ
ْظَهَر ِمْن آث

َ
ِي أ

َّ
َْمُد هلل ال »الْ

دَرتِِه...«)4(.
ُ
ِمْن َعَجائِِب ق

- احلَدقة: ورد ذكرها مرة واحدة لإلنسان يف قول اإلمام يف اخلالق:

ُم 
َ
ُهُ َزَماٌن، َوالَ َيِْويِه َمَكٌن، َوالَ يَِصُفُه لَِساٌن... َيْعل ٌن، َوالَ ُيَغريِّ

ْ
ُه َشأ

ُ
»الَ يَْشَغل

)1) ينظر: هنج البالغة: 251/1، خ108.
 ،235/1 46/2، خ218،  374/1، خ162،  املثال ال احلرص:  نفسه، عىل سبيل  املصدر  ينظر:   (2(

خ104......
)3) املصدر نفسه: 227/2، ك45.

)4) املصدر نفسه: 452/1، خ188.
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َمَساقَِط األْوَراِق، وََخِفَّ َطْرِف األْحَداِق«))(.

أما املعنى اللغوي هلذه األلفاظ فإنَّ مقلة العني منها »سوادها وبياضها الذي يدور 
يف العني كله«)2)، وترجع إىل اجلذر )م ق ل( وفيه »ثالُث كلامٍت غرِي ُمنقاسة، قالوا: 
احلصاة  امَلْقلة:  األُْخرى  والكلمة  إليه،  نظرُت  وَمَقْلُته:  ناظُِرها،  وهي  الَعني،  ُمْقلة 
ْوم«)3)، وقيل امُلْقلة هي  ُتلِقيها يف املاء تعِرف َقْدَره... والكلمة األخرى امُلْقل: مَحْل الدَّ
العني)4)، ومن أكرب أجزاء العني امُلقلة وفيها مركز النظر، وربام سميت العني باسمها 
تبعًا لذلك، والباحث يميل إىل رأي اخلليل، فقد كشف العلم احلديث كام اتضح يف 
واحلدقة  العني،  من  املتحرك  اجلزء  متثل  املقلة  إّن  إذ  الرأي؛  هذا  دقة  )الشكل3))5) 
هي من متضمنات سواد املقلة الغري، ويؤصل ابن فارس للحدقة باجلذر )ح د ق(، 
وله »أصٌل واحٌد، هو اليشء حييط بيشء. يقال َحَدَق القوُم بالّرُجل وأحدقوا به... 
واد... والّتحديق: ِشّدة النّظر، واحلديقة: األرُض ذاُت الشَجر، واحِلنِْديقة:  وهي السَّ
َوَسط  يف  الذي  واد  السَّ وهي  احَلَدقة،  امُلْقلة  »ويف  املخصص  يف  وجاء  احلََدَقة«)6)، 
البياض«)7)، إذن فهي »يف الظاهر سواد العني ويف الباطن خرَزهتا«)8)، واجلمع حَدٌق 
وأْحداق وِحَداق)9).ويلحظ أن هذا اللفظ يشرتك يف سمة اإلحاطة مع العني، لكن 

)1) املصدر نفسه: 423/1، خ179.
)2) العني: 175/5.

)3) مقاييس اللغة: 341/5.
)4) ينظر: لسان العرب: 627/11.

. www.google.iq.5) أطلس جسم اإلنسان عىل الشبكة العنكبوتية(
)6) مقاييس اللغة: 33/2.

)7) املخصص: 94/1.
)8) لسان العرب: 38/10، وينظر: العني 41/3.

)9) ينظر: املخصص: 94/1.
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هنا بعدسة العني كام يتضح يف )الشكل3).

)شكل3( يوضح أجزاء العني

ُينبئ  سياق  يف  للمقلة  األول  الشاهد  جاء  املجموعة  هذه  ألفاظ  استعامل  ويف 
:بالرياضة النفسية، وذلك يف قوله

َعْيِ َماء، نََضَب َمِعيُنَها، ُمْسَتْفرَِغًة ُدُموَعَها«.
َ
ِت ك

َ
»َوألَدَعنَّ ُمْقل

لفظ  أما  النّص،  سياق  يف  البهائم  ومشاهبة  الدنيا  مالذ  نفسه  عىل  أنكر  لذا 
من  صلة  من  بينها  ملا  بصورة  صورة  تشبيه  وهو  املاء،  بعني  مشبهًا  جاء  فقد  املقلة 
املاء  ألنَّه  املعني  اإلمام  واستعمل  ماؤها،  غار  بعني  املقلة  فشبه  املعنى)1)؛  حيث 
اجلاري الذي تراه العيون)2)، واملراد: ألتركن عيني كعني ماء نفذ ماؤها اجلاري، 
اإلمام  عرّب  وقد  البكاء،  كثرة  ذلك  وداللة  مجيعًا)3)،  وأريقها  دموعي  فاستفرغ 
عن مراده باملقلة بدل العني؛ ألن جماورة لفظ )مقلتي( للفظ )عني ماء( له أثر يف 
فضاًل  تبنّي،  كام  اإلمام  أسلوب  عن  البعد  كل  بعيد  هو  الذي  التعبري،  يف  الركاكة 
الغالب من  املقلة هي اجلزء  الشكل والنتيجة؛ ألن  للتقارب يف  أّن ذلك جاء  عن 
إىل  بالذهن  يذهب  العني  لفظ  فإّن  ذلك  عن  فضاًل  ماؤها،  به  حييط  الذي  العني 

)1) ينظر: البالغة العربية: طالب الزوبعي، ونارص حالوي: 100.
)2) ينظر: منهاج الرباعة، قطب الدين أبو احلسني سعيد بن هبة اهلل بن احلسن الراوندي: 155/3.

)3) ينظر: هنج السعادة، حممد باقر املحمودي: 39/4.
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صورة العني بأجزائها عامة ال حدود املقلة التي ُتغرورق بالدمع بداعي األحوال 

اإلنسان. تعرتي  التي 

:أّما الشاهد الثاين الذي ورد فيه لفظ املقلة، فهو قوله

ِمْن  ُعُقوِل 
ْ
ال ُمَقَل   َ َحريَّ َما  كِْبِيَائِِه،  وََجالَِل  َطانِِه، 

ْ
ُسل ارِ 

َ
آث ِمْن  ْظَهَر 

َ
أ ِي 

َّ
»ال

دَرتِِه«.
ُ
َعَجائِِب ق

اإلمام  قد أضاف  النص  تعاىل وعجائب خلقه، ويف هذا  اهلل  الكالم عن  وهذا 
اللغة)1)،  أصل  يف  له  املوضوع  املعنى  غري  به  أريد  ما  ألن  العقول؛  إىل  املقلة  لفظ 
جسم  من  جزءًا  يستعمل  فطاملا  اإلمام؛  عند  بغريب  ليس  املجازي  النمط  وهذا 
البحث، فتصبح جزءًا  بيان بعضها يف  يأيت  اإلنسان لغريه يف نصوص كثرية سوف 
فكأن  معروفة  عالقة  من  ذلك  يف  والبد  وإدراكها،  النص  لغة  نسيج  من  اليتجزأ 
واستعامل  توصيلها  وحماولة  جهة،  من  بذاهتا  املوضوعة  احلقيقة  عنرصين:  هناك 
أن تكون يف معنى  )2)، والعالقة يمكن  التوصيل من جهة أخرى  املجاز يف  آليات 
العلم والتبرص؛ ألنه جماز عقيل، وعىل ذلك فإن املراد نفاذ البصائر)3)، الذي شابه 
نفاذ البرص؛ ألن اإلبصار يكون بجزء من هذه املقلة، وهو ناظرها، وذلك بتسلط 
إىل  تتحول  ثم  إليه،  ونفاذها  املرئي  اليشء  عىل  تتسلط  التي  الضوئية  اإلشعاعات 
فتحدث  الدماغ،  إىل  واملعلومات  الصورة  تنقل  بدورها  التي  النظر  أعصاب 
ومركز  البرص،  معنى  لتضّمنها  ذلك  عن  للتعبري  أداة  جاءت  واملقلة  الرؤية)4)، 
كأداة  املقلة  فوظفت  أبعد  لداللة  جاءت  قد  أهّنا  عن  فضاًل  العني،  يف  وجودها 

)1) ينظر: داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس:127
)2) اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة الوجود، عبد الوهاب املسريي: 13-12.

)3) ينظر: هنج البالغة: تح: حممد أبو الفضل، 425/1، وصفوة رشوح هنج البالغة: 501.
)4) ينظر: أرسار لغة اجلسد:77.
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.لعالقاهتا الباطنة يف مقاصده

خيص  فيام  اللفظ  جاء  وقد  للمخلوقات،  االستعامل  بتنوع  احلدقة  لفظ  وينامز 
:اإلنسان يف قوله

ُم َمَساقَِط األْوَراِق، وََخِفَّ َطْرِف األْحَداِق«.
َ
»َيْعل

والنص جاء يف مقام بيان قدرة اهلل من تقديم خلطبة يف أول خالفته، وعبارة 
)خفي طْرف األحداق(، جاءت لتدل عىل عموم علم اهلل، فأراد بالطَّْرف انطباق 
خفى،  ما  يعلم  واخلالق  للنََّظر،  اجلفون  حَتريك  من  وهو  اآلخر،  عىل  اجلفنني  أحد 
يناسب  ال  هذا  النص  تفسرَي  أن  الباحث  ويرى  النّاس)1)،  عىل  ذلك  من  وخيفى 
احلدقة،  جزء  مع  معناه  يستقيم  وال  السياق،  يف  ورد  بام   وعلمه اإلهلية  الرؤية 
اللغوي أنَّ للحدقة أصاًل يدل عىل يشء حييط بيشء، ثم قيل  البحث  فقد تقدم يف 
أثبت  وقد  أيضًا،  العني  بإنسان  هي  وحتيط  بياُضها،  حييُطه  الذي  العني  سواد  إهنا 
العلم حديثًا أن هناك ثقبًا يف مركز سواد العني يدعى احلدقة تتقلص وتتمدد حسب 
متعاكستني)2)،  عضلتني  بفضل  عليها  يسقط  الذي  الضوء  وشدة  التحديق  درجة 
بطرف األحداق،  املقصود  يكون حتريكها هو  أن  فيمكن  األشفار،  تعمالن كعمل 
ًة عىل شدة اخلفاء، ويكون املراد أن خالقها حميٌط  وبذلك تكون احلدقة يف النص دالَّ
النّاس حتى حدود نظر إنساهنا تأكيدًا عىل دقة علمه، وجاء استعامل  بام خفي عىل 
تبقى  هذه  النظر  دالالت  ألن  النص؛  يف  العني  أجزاء  من  غريها  دون  من  احلدقة 
ما  باملشاهدة واملعاينة، وهذا  إالّ  إدراكها  عصية عىل اإلنسان، وال يمكن لإلنسان 
يناسب رؤية اخلالق وعلمه بام يمور يف ذهن اإلنسان ووجدانه)3)؛ إذ يعلم ما يرى 

)1) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 252/10.
)2) ينظر: أرسار لغة اجلسد:74، 81.

)3) ينظر: لغة اجلسد يف القرآن الكريم: عمر عتيق، بحث منشور عىل الشبكة العنكبوتية عىل الرابط التايل:
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االستعامل  هذا  من  أراد  قد  اإلمام  أن  ويبدو  اليراه،  وما  ذهنه  يف  وخيزن  اإلنسان 

الداللة النفسية أيضًا؛ لعلمه تعاىل ببواعث الداللتني.

الثالثة: اجملموعة 

وتتضمن لفَظي )الناظر، البرص(، ومن شواهدها:

حكمه  إحدى  يف   اإلمام قول  ومنها  مرات)1)،  أربع  ذكره  جاء  النّاظِر:   -
يصف احلياة الدنيا:

 ،
ً
َمها

َ
ْعَقَبْت نَاِظَرْيِه ك

َ
ُه زِْبرُِجَها أ

َ
ْنَيا ُحَطاٌم... َمْن َراق »يَا أيُّها انلَّاُس، َمَتاُع ادلُّ

.)2(»
ً
ْشجانا

َ
َغَف بَِها َمألْت َضِمريَهُ أ َوَمِن اْستَْشَعَر الشَّ

وقوله حيمد اهلل:

َواتُِر،  السَّ ُْجُبُه  تََراهُ انلََّواِظُر، َوالَ تَ َواِهُد... َوالَ  ُه الشَّ
ُ
تُْدرِك ِي الَ 

َّ
»اَلْمُد هلل ال

ِقِه...«)3).
ْ
الِّ َعَ قَِدِمِه ِبُُدوِث َخل ادلَّ

- البَص: ورد ذكر البرَص ستًا وعرشين مرة)4)، منها قول اإلمام يف حال من 
أحوال املوتى:

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/
omarAteeq/search_7.pdf.

)1) ينظر: هنج البالغة: 187/1، خ87، 46/2، خ218.
)2) املصدر نفسه: 389/2، ح373.
)3) املصدر نفسه: 64/2، خ 231.

250/1، خ108،  161/1، خ82،  372/1، خ160،  377/1، خ161،  البالغة:  ينظر: هنج   (4(
خ84،   ،167/1 خ82،   ،163/1 خ104،   ،235/1 خ124،   ،1287 خ96،   ،217/1
خ32،   ،88/1 خ162،   ،280/1 خ191،   ،460/1 خ82،   ،156/1 خ144،   ،329/1
ك15،   ،149/2 خ238،   ،98/2 خ238،   ،90/2 خ186،   ،444/1 خ161،   ،373/1

201/2، ك31، 192/2، ك31، 204/2، ك33، 286/2، ك65، 401/2، ح428. 
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اْرتََسَخْت  ِد 
َ
َوق َك، 

َ
ل ِغَطاءِ 

ْ
ال َمُْجوُب  َعْنُهْم  ِشَف 

ُ
ك ْو 

َ
أ بَِعْقلَِك،  َتُهْم 

ْ
َمثَّل ْو 

َ
ل
َ
»ف

َخَسَفْت«))(.
َ
َاِب ف بَْصاُرُهْم بِالتُّ

َ
ْت أ

َ
َتَحل

ْ
ْت، َواك

َّ
اْسَتك

َ
َهَوامِّ ف

ْ
ْسَماُعُهْم بِال

َ
أ

وقوله يف احلّث عىل التقوى:

ائِِقَها، 
َ
بَِوث وا 

ُ
ك َفَتَمسَّ ِقَواُم، 

ْ
َوال َماُم  الزِّ إِنََّها 

َ
ف بَِتْقَوى اهللِ،  ِعَباَد اهللِ،  وِصيُكْم 

ُ
»أ

ِْرزِ، 
ْ

َعِة، َوَمَعاقِِل ال ْوَطاِن السَّ
َ
َناِن ادَلَعِة، َوأ

ْ
ك

َ
 أ

َ
 بُِكْم إِل

ْ
َواْعَتِصُموا ِبََقائِِقَها، تَُؤل

وم  ُل فِيِه ُصُ َطاُر، َوُتَعطَّ
ْ
ُ األق

َ
، يف يَْوم تَْشَخُص فِيِه األبَْصاُر، َوُتْظلُِم ل ِعزِّ

ْ
َوَمَنازِِل ال

ورِ...«)2(. ِعَشارِ، َويُْنَفُخ يِف الصُّ
ْ
ال

اللغة  وللكشف عن دالالت استعامل هذه األلفاظ البد من معرفة معانيها يف 
أو  العني«)3)،  سواد  جوف  يف  اخلالصة  السوداء  فهو»النقطة  الناظر  فأّما  أوالً، 
عن  وفضاًل  يرى)4)،  ما  الناظر  يرى  وهبا  سابقًا،  )الشكل3(  من  تبني  كام  حدقتها 
ذلك فابن فارس يرى أّن اجلذر )ن ظ ر( له »أصل صحيح ترجع فروُعه إىل معنى 
ُل اليّشِء ومعاينُته«)5)، وهذا ال يتحصل بمجمل املقلة بل بناظرها؛  واحد وهو تأمُّ
ألّن العني »كاملِْرآة إذا استقبلها يشء رأت َشْخَصه فيها لشّدة صفاء الناظِِر... وهو 

موِضُع البرص منها الذي تراه كأنَُّه صورة«)6).

أّما البرص، فهو اسم اقرتن به فعل العني، لكنَّ البحث باللفظ هنا ليس بصدد 
فعل اإلبصار، بل بصدد عضو اإلبصار، واألصل اللغوي من ذلك )ب ص ر( وله 

)1) املصدر نفسه: 38/2، خ216.
)2) املصدر نفسه: 454/1، خ188.

)3) العني: 155/8.
)4) ينظر: املصدر نفسه: 155/8.

)5) مقاييس اللغة: 444/5.
)6) املخصص: 94/1
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الَبصريُة...وأصل  هذه  ومن  به،  َبِصرٌي  هو  يقال  باليشء؛  الِعْلُم  أحدمها  »أصالن: 
 ، الَبرْصُ ومنه  غَلُظه،  ِء  ْ اليشَّ فُبرْص  اآلَخر  األصل  اليشء...وأّما  ُوُضوُح  كلِّه  ذلك 
الراغب  ويذكر  الّثوِب«)1)،  حاِشَيُة  خُتاُط  كام  خياطاِن  أديم،  إىل  أِديٌم  يضمَّ  أن  هو 
ويقال  فيها  التي  وللقوة  الناظرة...  للجارحة  يقال  »البرص  بقوله:  األول  األصل 
لقوة القلب املدركة بصرية وبرص... ومجع البرص أبصار، ومجع البصرية بصائر«)2)، 
العني  جلارحة  مشرتكًا  لفظًا  البرص  يمثل  هذا  وعىل  العني)3)،  حّس  للبرص  ويقال 

املختلفة. بأجزائها  ووظيفتها 

الستني  عىل  تربو  البالغة،  هنج  يف  عّدة  استعامالت  ومشتقاته  العني  ولنظر 
استعامالً، وليس من وكد البحث هنا دراسة املادة اللغوية )نظر(، أو ما وصف به 
النظر من أحوال، بل تقيّص ما دل منها عىل آلة النظر، وقد ظهر ذلك يف بنى حمددة 
هي )ناظر، وناظرين، ونواظر(، ويف أربع شواهد من النهج، دّلت عىل توجيه العني 

نحو اليشء وليس إدراكه، منها قوله اإلمام يف الشاهد األول للناظر:

.»
ً
َمها

َ
ْعَقَبْت نَاِظَرْيِه ك

َ
ُه زِْبرُِجَها أ

َ
ْنَيا ُحَطاٌم... َمْن َراق »َمَتاُع ادلُّ

قد  والكمه   ، َبرَصٍ بعد  حاِدثًا  ويكون  ِخْلقًة  يكون  الَكَمَه  َأن  اللغة  َأهُل  وذكر 
اسُتعمل جمازًا، ألَّن العنَي بالَكَمِه ُيْسَلُب ُنوُرها)4)، واملراد أورثت عينيه أبلغ العمى 
العينني؛  لفظ  يستعمل  الناظرين ومل  استعمل  املبالغة  اإلمام  أراد  فلام  عن احلق)5)، 
مساق  يف  اتضحت  معطيات  من  يثريمها  بام  يتأثر  الذي  بالدماغ  مرتبطان  ألهنام 

)1) مقاييس اللغة: 253/1.
)2) املفردات يف غريب القران: 49/1.

)3) ينظر: املخصص: 113/1.
)4) لسان العرب: 536/13.

)5) رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:9/ 287.
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:النص)1)، أّما داللة االستعامل يف الشاهد الثاين للناظر يف قوله

ِي... التََراهُ انلََّواِظُر«.
َّ

»اَلْمُد هلل ال

فال خيفى أن اللفظ قد جاء بصيغة اجلمع مع متواليات مماثلة يف النص فأضاف بعدًا 
 :دالليًا من املبالغة يف نفي الرؤية، عىل الرغم من وجود ممكناهتا يف النص كقوله
النظر  بالذكر من دون األبصار؛ ألن  النواظر  الّسواتر«، ويأيت ختصيص  »ال تجبه 

جمرد تقليب احلدقة باجتاه اليشء إلتامسًا لرؤيته من دون إدراكه، قال تعاىل:

لَن  قَاَل  إَِلَك  نُظر 
َ
أ رِِنٓ 

َ
أ َرّبِ  قَاَل  َربُُّه  َوَكََّمُه  لِِميَقٰتَِنا  ا َجآَء ُموَسٰ  ﴿َولَمَّ

ٰ َربُُّه  ا َتَلَّ تََرىِٰن َوَلِٰكِن انُظر إَِل اجَلَبِل فَإِِن اسَتَقرَّ َمَكنَُه فََسوَف تََرىِٰن فَلَمَّ
نَا 

َ
فَاَق قَاَل ُسبَحَٰنَك تُبُت إَِلَك َوأ

َ
آ أ لِلَجَبِل َجَعلَُه َدّك وََخرَّ ُموَسٰ َصعِقا فَلَمَّ

ُل الُمؤِمننَِي﴾)2). وَّ
َ
أ

فكيف  حتققها  اليمكن  الرؤية  من  األوىل  املرحلة  بأن  القول  أراد   فكأنه
تتحقق مرحلة التشخيص باألبصار، إذن فاألبصار من املحال أن تدرك اخلالق أو 
تراه؛ ألهنا تدّل عىل إدراك اليشء عيانًا،وهذا ما ينفي »وقوع الشبهة يف أذهان أكثر 
واألشاعرة  واملشّبهة  املّجسمة  مذهب  هو  كام  هبا  تعاىل  إدراكه  جواز  يف  اجلاهلني 
وبناًء  املرئي،  عىل  اإلقبال  بمعنى  البرص  عن  النظر  يتميز  إذ  للّرؤية«)3)؛  املجّوزين 
عىل ذلك يبدو أّن توظيف اإلمام جلزء الناظر من العني يف هذه النصوص ونصوص 
ُأخر)4)، لوحظ فيه معنى اإلقبال والتامس الرؤية إىل اليشء املنظور يف النصوص؛ 

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد:76، والقوى العقلية احلواس اخلمس، مايكل هاينز، ترمجة: عبد الرمحن 
الطيب: 293.

)2) األعراف: من اآلية 143.
)3) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 9/11.

)4) ينظر: هنج البالغة: 355/1، خ154، 46/2، خ218.
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اإلبصار يف  يفرتق عن  وبذلك  بالعني،  النظر  ناشئة عن  الغالب_  _يف  الرؤية  ألن 
املعنى واالستعامل كام تبني آنفًا.

ويمثل البرص األساس الوظيفي للعني بكّل أنسجتها وأجزائها، وهو من أهم 
ستًا  واإلبصار  البرص  لفظ  وتكرر  البرص)1)،  حاسة  العني  ُسّميت  لذا  وظائفها؛ 
وستني مرة يف هنج البالغة، وبتتبع نصوص النهج ظهر أّن ما قصد به عضو اإلبصار 

هو ست وعرشون مرة، من ذلك قول اإلمام يف شاهد لفظ البرص األول:

َخَسَفْت«.
َ
َاِب ف بَْصاُرُهْم بِالتُّ

َ
ْت أ

َ
َتَحل

ْ
»اك

خاِسفٌة  وعني  الرْأس...  يف  َذهاهُبا  العنِي  وُخسوُف  العنِي،  »ُغُؤوُر  واخلَْسُف 
وقد  غاَرْت  إذا  خاِسٌف  وعنٌي  الرْأس،  يف  َحَدَقتاها  غابت  حتى  ُفِقَئْت  التي  وهي 
أبصارهم  واكتحلت  املوتى  عن   فقوله ُخُسوفًا«)2)،  خَتِْسُف  العنُي  َخَسَفِت 
التصوير يف  الرأس)3)، ويتضح من هذا  بالرتاب فخسفت، أي غارت وذهبت يف 
النّص داللة اللفظ عىل عضو اإلبصار، وقد عرّب اإلمام عن مراده هبذا اللفظ؛ ألّنه 
أراد ذهاب قوة اإلبصار بذهاب مركزها؛ إذ اختار )األبصار( من دون )العيون( 
بلحاظ قوته وعمله، فبعد أن كان هذا العضو أداة للبرص وإذا به بعد املامت يكتحل 
ملا كان  األيصار  بدل  العيون  قال  فلو  الرأس،  فيذهب مجاله؛ خلسوفها يف  بالرتاب 
يتعلق بعضو اإلبصار هذا من حركة وفعل  أما ما  العضو،  هناك إشارة لعمل هذا 

فهنالك شواهد ُكثر نقرأ منها قوله يف النّص الثاين للفظ البرص:

ِعَشارِ، 
ْ
وم ال ُل فِيِه ُصُ َطاُر، َوُتَعطَّ

ْ
ُ األق

َ
»يف يَْوم تَْشَخُص فِيِه األبَْصاُر، َوُتْظلُِم ل

ورِ«. َويُْنَفُخ يِف الصُّ

)1) ينظر: القوى العقلية احلواس اخلمس، 292-291
)2) لسان العرب: 67/9، وينظر: الغريب املصنف، أبو عبيد القاسم بن سالم )ت224هـ(: 387.

)3) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 163/11.
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التوايل  اقتباسات قرآنية)1)، وهي عىل  النص ثالثة  املتأمل يف سياق  ويستوقف 
قوله تعاىل:

ِيَن َكَفُرواْ َيَٰوۡيلََنا قَۡد  بَۡصُٰر ٱلَّ
َ
﴿َوٱۡقَتََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡلَقُّ فَإَِذا ِهَ َشِٰخَصٌة أ

ُكنَّا ِف َغۡفلَةٖ ّمِۡن َهَٰذا بَۡل ُكنَّا َظٰلِِمنَي﴾)2)، وقوله:
لَۡت﴾)3)، وقوله: ﴿ِإَوَذا ٱۡلعَِشاُر ُعّطِ

ۡرِض إِلَّ َمن َشآَء 
َ
َمَٰوِٰت َوَمن ِف ٱأۡل فََصعَِق َمن ِف ٱلسَّ ورِ  ﴿َونُفَِخ ِف ٱلصُّ

ۡخَرٰى فَإَِذا ُهۡم قَِيامٞ يَنُظُروَن﴾)4).
ُ
ۖ ُثمَّ نُفَِخ فِيهِ أ ُ ٱهللَّ

يف  إذابتها  من  اإلمام  ومتكن  القرآنية،  باملفاهيم  النهج  ثراء  يكشف  ما  وهذا 
من  األبصار  خيّص  وما  التلقي،  يف  انسيابية  اآلخر  النّص  حضور  مثل  إذ  كالمه؛ 
َيْشَخُص  ه  بَِبرَصِ الرجل  الكريمة األوىل، يقال: »َشَخَص  ذلك قول اإلمام يف اآلية 
ُشُخوصًا َرَفَعه فلم َيْطِرْف، وَشَخَص َبرَصُ فالٍن فهو شاخٌص إِذا َفَتَح َعْينَْيه وَجَعَل 
ديُد النَظر واْنِزعاُجه«)5)،  ال َيْطِرف، وُشُخوُص الَبرَصِ ارتفاُع األَجفاِن إِىل َفْوُق وحَتْ
وذات  كافة،  االجتاهات  يف  احلركة  مرنة  بأهنا  ومتتاز  الشكل  كروية  العني  فمقلة 
ومواقف  حاالت  عىل  تدل  التي  النظرات  اجتاه  حتديد  عىل  تساعد  بيضاء  مساحة 
معينة)6)، وغالبًا ما حيدث ذلك حني يرى اإلنسان شيئًا ال يتوقعه فينظر مندهشًا ال 
يستطيع أن يرمش أو يطرف أو ُينزل جفنه متأثرًا من دون شعور)7)، وهذا الوصف 

)1) ينظر: األثر القرآين يف هنج البالغة، عباس عيل حسني الفحام: 162.
)2) األنبياء: 97.

)3) التكوير: 4.
)4) الزمر: 68.

)5) لسان العرب، 45/7.
)6) ينظر: القوى العقلية احلواس اخلمس: 292.

)7) ينظر: لغة اجلسد يف القران الكريم: 38.
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لإلنسان عامًة ولألبصار خاصًة، داللته شدة اخلوف واهللع من فضيع ما يشاهده 
الناس من هول املوقف يوم احلساب، وقد استعمل اإلمام لفظ األبصار من دون 
العيون؛ ألنه إذا عرب بالعيون فإن ذلك يدّل عىل اتصال عملها وذهاب البرص، لكن 
استعامل األبصار دّل أّن عملها الزال مستمرًا لكنه جامد عىل اجتاه واحد، وهذا ما 

يمنه االستبدال بني اللفظني يف النص.

أن  يتبني  اإلنسان)1)  من  اجلزء  هذا  لفظ  فيها  الوارد  النصوص  متابعة  ومن 
البرص أو ضعفه وأشار  اللفظ يف سياقات تدل عىل اجلارحة وقوة  اإلمام استعمل 
إىل ما تعلق هبام من حركات إرادية أو ال إرادية سواء أكان ذلك عىل سبيل احلقيقة 
أم املجاز؛ ألن اإلنسان غالبًا ما يستطيع أن يتحكم ببرصه بجفن عينه، وذلك من 

مصاديق العلم به.

ومن دراسة األلفاظ التي تشري إىل العني وأجزائها يتبني أّن اإلمام قد استعمل 
ثالثة أنواع من ملحقات العني، ويمكن عن طريقها حتديد العالقات الداللية للعني 
وملحقاهتا وضوابط االستعامل، فلفظ العني مجع لكل ما حييط بمقلتها كأجزاء مادية 
تابعة هلا تقع ضمن جمموعة داللية واحدة، وترتبط بعالقات خمتلفة، فمنها ما مثَّل 
األداة، وهي ألفاظ )املقلة، واحلدقة، والناظر(، وهي من أجزائها الداخلية، ومنها 
مثَّل  ما  ومنها  احلسية،  أجزائها  من  وهو  )البرص(،  لفظ  يف  متمثلة  القوة،  مثَّل  ما 
أّن  وُيلحظ  اخلارجية،  أجزائها  من  ومها  واجلفن(،  )الطرف،  لفاظا  ومها  الوسيلة، 
نسبة ارتفاع شيوع لفظتي العني والبرص يف النهج قد فاقت بكثري األجزاء األخرى، 
وقد َكثر يف استعامل العني االقتباس القرآين، واقرتنت هبا ضامئر كثرية ومصاحبات 

خ96،   ،217/1 خ32،   ،88/1 خ1،   ،19/1 البالغة:  هنج  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  ينظر   (1(
ك65،   ،286/2 ك33،   ،204/2 ك31،   ،192/2 خ206،   ،17/2 خ124،   ،287/1

401/2، ح428....
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لغوية، فأصبحت هلا دالالت خمتلفة مثل اجلاسوس وغريها، وملا كان اهتامم اإلمام 
بإدراك احلقائق أكثر، فقد جاء ذكر البرص باملرتبة الثانية، ولكن أهم ما ميَّز استعامل 
تكون  وبذلك  املعنوية،  والرؤية  املادية،  الرؤية  عن  ت  عربَّ أهنا  اإلمام  عند  العني 
جامعة لسمة البرص بالقوة البارصة فيها، وسمة النظر وهي التحديق والتقليب يف 
ور، أّما لفظ اجلفن عند اإلمام فقد جاء مرادًا به نظر العني،  حدقة العني لرؤية الصُّ
أداة للرؤية، وقد  أداة لإلحاطة واحلامية بقدر ما كان   فكأن اجلفن مل يكن عنده

قام مقامه الطْرف ولكن مقيدًا بالنظر.
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الرابع املبحث 

األلفاظ الدالة على األذن وما يلحق بها

ا األداة املسؤولة عن السمع يف جسم اإلنسان، وقد صورها  ُعرف عن األذن أهنَّ
املعجامت  أصحاب  حاول  وقدياًم  سبحانه،  له  إالّ  تتجىل  ال  وحكمة  بإبداع  اهلل 
وكتب خلق اإلنسان اكتشاف أرسار هذه األذن وما فيها لكنهم مل يتعدوا الوصف 
الظاهري هلا، وفاهتم أّن أمري املؤمنني قد جاء بسبق علمي يف زمانه عندما عرّب عن 

:األذن بغري لفظها بقوله

ُس  َويَتََنفَّ بَِعْظم،  َويَْسَمُع  ْحم، 
َ
بِل ُم 

َّ
َويََتَك بَِشْحم،  َيْنُظُر  نَساِن 

ْ
اإل ِلَذا  »اْعَجُبوا 

ِمْن َخْرم«))(.

فقد أثبت العلم حديثًا أّن السامع يكون بحركة أصغر العظيامت يف ثقب األذن 
الصوتية  االهتزازات  تنقل  فهي  والركاب(،  والسندان،  )املطرقة،  تسمى  التي 
النافذة من الطبل املهتّز إىل مراكز السمع العليا يف املّخ عرب العصب السمعي ليقوم 

بتفسريها إىل مدلوالت لغوية)2).

معجمية  ماثلت  األذن  عىل  دالة  ألفاظ  من  البالغة  هنج  يف  اإلمام  ذكره  ما  أما 
أدوات  أهم  من  األذن  وُتعدُّ  والّسمع(،  الصامخ،  )األذن،  ألفاظ  فهي  اللغويني، 

)1) هنج البالغة: 2/ 309، ح8.
)2) ينظر: أطلس جسم اإلنسان، الدكتور أمحد اخلزاعي:42-40.
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ومن  الدنيا)1)،  يف  وظيفته  يؤدي  احلّس  مداخل  من  عضو  أول  إهّنا  إذ  التواصل؛ 

شواهد هذه األلفاظ التي ُخّص هبا اإلنسان ما يأيت:

البالغة)2)،  هنج  يف  مرة  عرشة  إحدى  لإلنسان  األذن  استعامل  ورد  -األُذن: 
ومنها قول اإلمام يف ذكر النبي:

ْحَكَم َمَراِهَمُه، َوأْمىض َمَواِسَمُه، يََضُع من ذلَِك َحْيُث 
َ
ْد أ

َ
»َطبِيٌب َدوَّاٌر بِِطبِِّه، ق

َمَواِضَع  بَِدَوائِِه  ُمَتتَبٌِّع  بُْكم;  ِسَنة 
ْ
ل
َ
َوأ  ، ُصمٍّ َوآَذان  ُعْم،  وب 

ُ
ل
ُ
ق ِمْن  ِْه،  إِلَ َاَجُة 

ْ
ال

ةِ«))(. َرْيَ ِة، َوَمَواِطَن الْ
َ
َغْفل

ْ
ال

وقال يف حديثه عن اهلجرة:

رَّ 
َ
ق
َ
ِة يف األْرِض، َفَمْن َعَرَفَها َوأ ُجَّ ِة الْ

َ
 بَِمْعرِف

َّ
َحد إال

َ
ِهْجَرةِ َعَ أ

ْ
»الَ َيَقُع اْسُم ال

ُذنُُه 
ُ
َسِمَعْتَها أ

َ
ُة ف ُجَّ َغْتُه الْ

َ
َيَقُع اْسُم االْستِْضَعاِف َعَ َمْن بَل بَِها َفُهَو ُمَهاِجٌر...َوالَ 

ُبُه«)4(.
ْ
ل
َ
َوَواَعَها ق

اخلالق  قدرة  يصف   اإلمام قول  يف  واحدة  مرة  اللفظ  استعمل  امُخ:  الصِّ  -
وعلمه:

ْصَغْت الْسِتَاقِِه 
َ
ُغُيوِب، َوَما أ

ْ
ُمْضِمِريَن،...وََغَيابَاُت ال

ْ
ِّ ِمْن َضَمائِِر ال »اَعلُِم السِّ

.)((»... َهَوامِّ
ْ
، َوَمَشاِت ال رِّ َمَصائُِخ األْسَماِع، َوَمَصائُِف الَّ

)1) ينظر: القوى العقلية احلواس اخلمس: 309.
)2) ينظر: هنج البالغة: 249/1، خ108، 250/1، خ108، 262/1، خ112، 301/1، خ129، 

310/1، خ133، 415/1، خ176، 445/1، خ186، 173/2، ك27، 389/2، خ373.
)3) املصدر نفسه: 243/1، خ107.

)4) املصدر نفسه:79/2، خ235. 
)5) هنج البالغة: 203/2، خ90، وقد ورد شاهدا باحلديث يف: النهاية يف غريب األثر، أبو السعادات 
املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري )ت 606هـ(:98/3، ولسان العرب:34/3، هكذا )أْصَغْت 

الْسرتاِقه صامئُخ األْسامع(.
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يف  اإلنسان  عند  السمع  آلة  عىل  منه  يدل  ما  جاء  فقد  السْمع،  وأّما  -الّسمع: 

واحد وثالثني نصًا)1)، منها قول اإلمام يف احلّث عىل التقوى ونبذ الدنيا:

 
ً
ْسَمااع

َ
َوأ زاكَِيًة،   

ً
وبا

ُ
ل
ُ
ق ْت 

َ
َصاَدف ْو 

َ
ل َشافَِيًة،  َوَمَواِعَظ  َصائَِبة،  ْمَثاالً 

َ
أ َها 

َ
»...َفَيال

َخَشَع«)2(.
َ
اتَُّقوا اهلَل تَِقيََّة َمْن َسِمَع ف

َ
 َحازَِمًة! ف

ً
َابا

ْ
ل

َ
َواِعَيًة، َوآَراًء اَعزَِمًة، َوأ

وقال عن يوم النُُّشور:

ْرِعَدِت األْسَماُع 
ُ
َفُق، َوأ َعَرُق، وََعُظَم الشَّ

ْ
ََم ال جلْ

َ
»...وََخَشَعِت األْصَواُت ُمَهْينَِمًة، َوأ

ََزاءِ«))(. َِطاِب، َوُمَقايََضِة اجلْ
ْ

ْصِل ال
َ
 ف

َ
اِع إِل لَِزْبَرةِ ادلَّ

اللغوي هلا، فاألذن من  املعنى  وقبل دراسة هذه األلفاظ دالليًا البّد من معرفة 
اجلذر )أ ذ ن(، وله »أصالن متقاِربان يف املعنى، متباعدان يف اللفظ، أحدمها ُأُذُن كلِّ 
ذي ُأُذن، واآلَخر الِعْلم؛ وعنهام يتفّرع الباُب كلُّه.فأّما التقارب فباألُُذن يقع علم كلِّ 
ع الباب فاألُذن معروفة مؤنثة...واألصل اآلخر الِعْلم واإلعالم.  مسموٍع. وأّما تفرُّ
تقول العرب قد أِذْنُت هبذا األمر أي َعِلْمت، وآَذَنني ُفالٌن أعَلَمني، واملصدر األَْذن 
واإليذان«)4)، ويف كتب خلق اإلنسان نجد تفصياًل أكثر لألصل األول ومن ذلك 
قول األصمعي: »ويف الرأس األذنان، ويف األذنني الُغرضوف وبعض العرب يقول 

)1) ينظر: هنج البالغة: 37/1، خ4، 155/1، خ82، 178/1، خ87، 181/1، خ88، 181/1، 
 ،363/1 خ150،   ،443/1 خ108،   ،251/1 خ104،   ،235/1 خ90،   ،192/1 خ88، 
خ156، 363/1، خ157، 734/1، خ161، 380/1، خ162، 390/1، خ166، 444/1، 
 ،38/2 خ203،   ،13/2 خ190،   ،458/1 خ186،   ،445/1 خ186،   ،444/1 خ186، 
خ216، 42/2، خ217، 48/2، خ219، 81/2، خ236، 86/2، خ237، 96/2، خ238، 

140/2، ك10، 204/2، ك33، 285/2، ك65، 269/2، ح 272.
)2) املصدر نفسه: 156/1، خ82.  
)3) املصدر نفسه: 154/1، خ82.

)4) مقاييس اللغة: 76/1.
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وفيه  منها، وحتارها كفاف حروف غراضيفها،  الشنوف  معلق  الُغضوف... وهو 
الشحمة وهو ما الن من أسفلها، ويف الشحمة معلق القرط، وفيه الوتد وهي اهلنية 
اللحية، وفيها حمارهتا وهي صدفتها، ويف  العارض من  الناشزة يف مقدمها تيل أعىل 
األذن الصامخ وهو اخلرق الباطن الذي يفيض إىل الرأس...«)1)، واأُلذن بالضم لغة 
اجلارحة، أّما بالكرس فهي رفع املنع وإيتاء املكنة، وقد شبه هبا من حيث اخللقة عروة 

الكوز)2)، وهذا الوصف ملا يعرف اليوم باألذن اخلارجية.

يف  امخ  الصِّ لفظ  جاء  وقد  امُخ،  الصِّ فهو  األذن  داخل  األجزاء  من  وقع  ما  أّما 
امخ:  الصِّ عن  بقوله  اخلليل  ذكرها  وقد  امخ،  السِّ وهي  أخرى،  بلغة  املعجامت 
وت«)3)، وحرفا السني والصاد  امُخ: لغٌة فيه، والّصاُد مَتيمّيٌة، وَصَمخني الصَّ »والسِّ
الصفري؛  ُصنِّفا يف علم األصوات من أحرف  املهموسة، وقد  الرخوة  من احلروف 
جمرى  يضيق  إذ  مواضعها؛  من  إخراجهام  عند  الصفري  صوت  يشبه  صوت  لسامع 
يف  اآلخر  من  أبني  أحدمها  احلرفان  وهذان  خمرجها)4)،  عند  جدا  األصوات  هذه 
صفريها، فالصاد أقواها؛ لإلطباق واالستعالء اللذين فيها، أما السني فهي أخّف 
»أصٌل  وله  خ(،  م  اجلذر)ص  إىل  الّصامخ  فارس  ابن  ويرد  فيها)5)،  الذي  للهمس 
فقد  اإلنسان،  خلق  يف  أّما  األُُذن«)6)،  َخْرق  امُخ:  الصِّ وهو  واحدٌة،  وكلمٌة  واحٌد 

فارس  بن  أمحد  اإلنسان،  أعضاء  أسامء  يف  مقالة  وينظر:   ،170 األصمعي:  اإلنسان،  خلق   (1(
)ت395هـ(: 18.

)2) ينظر: التوقيف عىل مهامت التعاريف، حممد عبد الرؤوف املناوي:47.
)3) العني: 192/4.

)4) ينظر: األصوات اللغوية، إبراهيم أنيس: 73، ودراسة الصوت اللغوي، أمحد خمتار عمر: 118.
)5) ينظر: دراسة خمارج أصوات العربية وصفاهتا عند القدماء واملحدثني، أمحد جاسم النجفي: 149-

.150
)6) مقاييس اللغة: 192/4.
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ها، يقال يف مجعه أْصِمَخة وُصَمٌخ، وهو  قال ثابث: »ويف األُُذن الصامخ، وهو سمُّ
اخلرق الباطن الذي ُيفيض إىل الرأس، وهو املِْسَمع الذي يسمع به«)1)، وقيل: »هو 

اخلرق الذي يفيض إىل الدماغ«)2).

»الساِمَعة  اخلليل:  قال  فقد  )سمع(،  الفعل  من  مشتقة  ُأخر  أسامء  ولألذن 
اَمع،  والسَّ فيها  وَقرَّ  ما  ْمع  والسَّ خرُقها...  امَلْسَمع  وقيل:  األذن،  وامَلْسَمع  واملِْسَمع 
ت به من ِغنَاٍء وغرِيه«)3)، وهذه األلفاظ مأخوٌذة من اجلذر )س م ع(، وله  ما اْلتذَّ
»أصٌل واحٌد، وهو إيناُس اليشء باألُُذن، من النّاس وكلِّ ذي ُأُذن. تقول: َسِمْعت 
وبعد  األْسامع«)5)،  قالوا  ْمع...وقد  السَّ أيضًا  للَمَسامع  و»يقال  َسْمعًا«)4)،  اليشء 
هذا يصبح لدينا ثالثة معاٍن األُذن وهي املْسَمعة، وامَلْسَمُع: خرقها، والَسْمع: وهو 
ما وقر فيها من يشء تسمعه، وهو أيضًا اسم ذلك الفعل، ويطلق تارة عىل األذن 
وتارة عىل الفعل، وعىل ذلك يكون معنى األذن آلة السمع اخلارجية، واملسْمع ما 
يعرب عنه باألذن الوسطى اليوم، والصامخ خرقها الباطن الذي يبدأ بطبلة األذن وما 
بعدها كام يتضح يف)الشكل4))6)، وما قول اخلليل »َصَمْخت فالنًا: َعَقْرُت ِصامخ 

ُأُذنه بعوٍد أو نحوه«)7)، إال تعبري عن طبلة األذن وما يلحق هبا.

إىل  األذن  بلفظ  فتتجه   ،اإلمام عند  األلفاظ  هلذه  االستعاملية  الداللة  أّما 

)1) خلق اإلنسان: ثابت، 91.
)2) غريب احلديث، أبو عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276 هـ(:6/2.

)3) املخصص:83/1.
)4) مقاييس اللغة: 102/3.

)5) املخصص:83/1. وينظر: خلق اإلنسان، ثابت: 91. ولسان العرب: 363/6.
)6) أطلس جسم اإلنسان، عىل الشبكة العنكبوتية:

https://www.google.iq/?gws_rd=ssl.
)7) العني: 192/4.
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ذكرت  بمقيدات  وذلك  عدمه،  من  وقبوله  للسمع  السامح  عىل  للداللة  استعامله 
للفظ  األول  الشاهد  ففي  لفظه،  أو  اجلزء  هذا  هيَأة  مستلزمة حلضور  مواضعها  يف 

:األذن قال

ْحَكَم َمَراِهَمُه، َوأْمىض َمَواِسَمُه، يََضُع من ذلَِك َحْيُث 
َ
ْد أ

َ
»َطبِيٌب َدوَّاٌر بِِطبِِّه، ق

ِسَنة بُْكم...«.
ْ
ل
َ
، َوأ وب ُعْم، َوآَذان ُصمٍّ

ُ
ل
ُ
ِْه، ِمْن ق َاَجُة إِلَ

ْ
ال

فقد شّبه النبي بالطبيب، فحذف املشبه واستعار له لفظ الطبيب، ثم قرنه بام 
يالئم من وظائفه، ومنها ما تعّلق باألذن يف عبارة )وآذان صّم( التي يتعلق فهمها 
َمُم، وهو»ذهاب سمعها، ويف القناة: اكتناز جوفها...«)1)،  بوظيفة األذن ومعنى الصَّ
يسّد  ألنه  القارورة  ِصامم  ذلك  اليشء...ومن  »تصاّم  عىل  يدل  م(  م  )ص  فاجلذر 
 جعلها بسامعه  ساحمة  غري  احلق  عن  متصاّمة  اآلذان  أصبحت  وملا  الفرجة«)2)، 
مايسوؤهم،  اليسمعون  أصحاهبا  ألّن   ، ُصمٌّ بأهّنا  فوصفها  تسمع،  ال  التي  بمنزلة 
واملواعظ)3)؛  النّصائح  لقبول  بإعدادها  ويفتحه  صممها  ليشفي  الرسول؛  فجاء 
ألن الصمم قد ُيطلق جمازًا عىل االبتعاد عن الفهم واالستجابة، ومناسبة ذلك سد 
اهلل جل جالله يف  الصمم يف قول  ُذكر  يقع هبا، وقد  الذي  العلم  األذن عن  فرجة 

الكافرين: صفة 

َونَِداٗٓءۚ  ُدَعٗٓء  إِلَّ  يَۡسَمُع  َل  بَِما  َيۡنعُِق  ِي  َكَمَثِل ٱلَّ ِيَن َكَفُرواْ  ﴿َوَمَثُل ٱلَّ
ۢ بُۡكٌم ُعۡمٞ َفُهۡم َل َيۡعقِلُوَن﴾)4). ُصمُّ

يف  لإلنسان  أخرى  أعضاء  إظهار  إىل  عمد  أّنه  اإلمام  نص  لقارئ  ويتجىل 

)1) العني: 91/7.
)2) مقاييس اللغة: 278/2.

)3) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، اخلوئي: 285/7.
)4) البقرة:.171
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أمام  املسؤول  العاقل  لإلنسان  املهمة  احلواس  من  ألهّنا  األذن؛  بموازاة  التصوير 
اهلل عّز وجّل، وبذلك تكون من وسائل إدراك الصورة ومعرفة العلم، فهي تكون 

بمثابة الناقل احلقيقي هلذه الصورة وتلقي الرسالة بنوع من التأثري واإلحياء.

ويذكر اإلمام يف النص الثاين األذن السامعة يف حديثه عن اهلجرة:

رَّ 
َ
ق
َ
ِة يف األْرِض، َفَمْن َعَرَفَها َوأ ُجَّ ِة الْ

َ
 بَِمْعرِف

َّ
َحد إال

َ
ِهْجَرةِ َعَ أ

ْ
»الَ َيَقُع اْسُم ال

ُذنُُه 
ُ
َسِمَعْتَها أ

َ
ُة ف ُجَّ َغْتُه الْ

َ
َيَقُع اْسُم االْستِْضَعاِف َعَ َمْن بَل بَِها َفُهَو ُمَهاِجٌر...َوالَ 

ُبُه«.
ْ
ل
َ
َوَواَعَها ق

معينة،  طائفة  عن  نفيه  يراد  بالعلم  متعلق  مصطلح  لإلمام  القول  هذا  ويف 
ومراده أّن االستضعاف ال يصدق عىل من عرف اإلمام وسمع مقالته ووعاها 
املذكورين  عىل  صدق  كام  حكمه  عليه  يقع  وال  بمستضَعف)1)،  ليس  فهذا  قلبه، 

بقوله تعاىل:

ُكنَّا  قَالُواْ  ُكنُتۡمۖ  فِيَم  قَالُواْ  نُفِسِهۡم 
َ
أ َظالِِمٓ  ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة  تََوفَّىُٰهُم  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ 

فِيَهاۚ  َفُتَهاِجُرواْ  َوِٰسَعٗة   ِ ٱهللَّ ۡرُض 
َ
أ تَُكۡن  لَۡم 

َ
أ قَالُٓواْ  ۡرِضۚ 

َ
ٱأۡل ِف  ُمۡسَتۡضَعفِنَي 

ٱلرَِّجاِل  ِمَن  ٱلُۡمۡسَتۡضَعفِنَي  إِلَّ   ٩٧ َمِصرًيا  َوَسآَءۡت  َجَهنَُّمۖ  َوىُٰهۡم 
ۡ
َمأ ْوَلٰٓئَِك 

ُ
فَأ

َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِۡلَدِٰن َل يَۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَل َيۡهَتُدوَن َسبِياٗل﴾)2).
الكريم،  القرآن  يف  مفهومه  خالف  النص  يف  لالستضعاف  اإلمام  مفهوم  ألن 
سامع  احلكم  هذا  يف  والضابط  مستضعفًا،  ُيعّد  ال  احلجة  سمع  من  إّن  اإلمام  فعند 
األذن لدعوة اإلسالم، فحكم اهلجرة مل يزل ساريًا عىل من بلغته احلجة مع قدرته 
تبلغه احلجة لسبب من األسباب فهو املستضعف املعذور)3)،  إذا مل  أما  عىل ذلك، 

)1) ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: 397.
)2) النساء: من اآلية 98-97.

)3) ينظر: بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار: 231/66.
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وعاءه؛  القلب  من  وجعل  العلم،  أدوات  من  لتكون  األذن  اإلمام  وّظف  وقد 
فاألُذن  تعي؛  وقلوب  تسمع  آذان  هناك  تكن  مل  ما  اإلنسان  عند  للعلم  قيمة  ال  إذ 
إحدى آالت العلم التي ذكر معها فعلها؛ ألّنه أوضح من الوصف بكلمة األذن 
املقصود  العلم  ونفوذ  اّطالعهم،  داللة  يدرك  الوصف  هلذا  سامع  فكل  وحدها، 
الذي كان عليه هؤالء ضمن ثالث مراحل من العلم ذكرها حّتى يمكن شمول 
اإلمام  أّن  أخرى)2)،  ونصوص  املذكورين  النصني  يف  ويالحظ  عنهم)1)،  العفو 
أجزائها  مع  االستبدال  يمنع  ما  هيأهتا؛  حلضور  مستلزمة  أحوال  يف  األذن  يذكر 
يف  ومشتقاته  بالسمع  مقرتنة  األذن  فتظهر  اخلاصة؛  داللتها  تتضح  وبذلك  األُخر، 
القول  خالصة  ألن  السمع؛  حاسة  بمصطلح  الرتباطها  تأكيدًا  السياقات،  أغلب 
عنده أّن هناك أذنًا سامعة وأخرى صامء، سواء أكان ذلك عىل احلقيقة أم املجاز.

وأّما استعامل الّصامخ يف هنج البالغة، فقد متّيز عند اإلمام بقوله:

ْصَغْت الْسِتَاقِِه َمَصائُِخ األْسَماِع«.
َ
»َوَما أ

فعند  متيم؛  لغة  وهي  الصامخ  لغة  اختار  قد  ألنه  معجمي؛  األول:  بمظهرين، 
قلياًل)3)؛  الرجوع  مع  السني  مع  لوضعه  اللسان وضعًا خمالفًا  يتخذ  بالصاد  النطق 
قيل  لذلك  وأقرب)4)،  السني  من  أقوى  واخلاء  الصاد  بني  الصوتية  العالقة  ألّن 
اْبُن  قال  فقد  السني  لغة  العرب  أنكر بعض  بل  َوَأْشَهُر«)5)،  َأْفَصُح  اُد  »الصَّ لغة  أن 
وأّما  نِي«)6)،  بِالسِّ جَيُوُز  اَل  ُه  »َأنَّ هـ(:  )ت276  ُقَتْيَبَة  َواْبُن  هـ(  )ت244  يِت  كِّ السِّ

)1) ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: 397. 
)2) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 301/1، خ129...

)3) ينظر: األصوات اللغوية: 75.
)4) ينظر: دراسة خمارج أصوات العربية وصفاهتا عند القدماء واملحدثني: 112.

)5) املجموع من رشح املهذب، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي )ت 676هـ(: 412/1.
)6) املخصص:83/1.
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مجعه  اَمخ  الصِّ أّن  من  الرغم  عىل  مصاخ)1)،  مجع  هو  مصائخ  أّن  ُذكر  فقد  مجعه  يف 
َأْصِمَخة وُصُمخ)2)، وإذا كان كذلك فإّن اإلمام هو صاحب هذه البنية يف اجلمع؛ 
الرابع اهلجري، أو من نقل عنهم  القرن  ألهنا مل ترد عند أصحاب املعجامت حتى 

:فيام تيرس للباحث)3)، واملظهر اآلخر: داليل، يتبني من قوله

ْصَغْت الِْسِتَاقِِه َمَصائُِخ األْسَماِع«.
َ
»وَما أ

أي: وما مالت بسمعه من نحو االستامع يف خفية من خروق اآلذان اّلتي يستمع 
هبا، قال تعاىل:

بنِٞي١٨﴾)4). ۡتَبَعُهۥ ِشَهاٞب مُّ
َ
ۡمَع فَأ َق ٱلسَّ ﴿إِلَّ َمِن ٱۡسَتَ

اإلمام  أن  حني  يف  للسمع،  االسرتاق  استعمل  قد  الكريم  القرآن  أن  ويلحظ 
استعمله للمصائخ، ومصائخ األسامع خروقها التي يصيخ هبا أي يتسمع)5)، فهي 
إىل  الصوتية  املوجات  حتّول  التي  الداخلية  األذن  أجزاء  إىل  الصوت  دخول  منافذ 
إشارات وترسلها إىل الدماغ)6)، لذا كانت دقة اختيار هذا اجلزء من األذن متناسبة 
يف  العام  املعنى  مع  وينسجم  االسرتاق،  وفعل  بوظيفته  املتعلقة  اخلفاء  داللة  مع 
لفظ  للسمع  أضاف  اإلنسان  إىل  السمع  نسب  أراد  ملا  اإلمام  أن  ويظهر  السياق، 
املصائخ؛ احرتازًا للمعنى الذي حيمله فعل االسرتاق عن املخلوقات األُخر كام جاء 

)1) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 228.
)2) ينظر: لسان العرب: 34/3.

بن  حممد  منصور  أبو  اللغة،  وهتذيب   ،176/2 واجليم:  العني:192/4،  املثال:  ينظر: عىل سبيل   (3(
أمحد األزهري)ت370هـ(: 157/7، ومجهرة اللغة، ابو بكر حممد احلسن بن دريد)ت 320هـ(: 

.379/3 ،277/2
)4) احِلجر:.18

)5) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد: 26/7.
)6) ينظر: القوى العقلية احلواس اخلمس: 314.
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يف اآلية الكريمة، ألن أذن اإلنسان تسمع موجات صوتية وال تسمع ُأخر، واإلمام 

أراد الداللة عىل جزء من موجات ُأخر، فاحرتز لذلك بعبارة )ما أصغت(.

وملحقاهتا  األذن  من  أكثر  اللفظ  ورد  فقد  السْمع)1)،  لفظ  داللة  خيص  ما  أّما 
األُخر؛ وذلك الختالف استعامله عند اإلمام؛ فيصفه بالوعي يف عبارة »َوَأْساَمعًا 
َواِعَيًة« يف الشاهد املذكور، وهو من وعى يعي وعيًا، أي: حفظ حديثًا ونحوه)2)، 
واملراد يف النص تعي وتدرك))(، وقد وصف السمع بالوعي؛ ألن مداخل احلس 
ومنها األسامع ما هي إاّل أجزاء وفروع تتشعب من الدماغ وتنتهي إليه عن طريق 
ما يعرف باألعصاب، ويف سياق الكالم ما يشري إىل ذلك؛ ألنَّ اخلطاب متوّجه به 
إىل العقل، والنص يعطي صورة واضحة عن حقيقة حصول السمع لتضّمنه معنى 
الوظيفة؛  ألداء  املصاحبة  والصفة  القرائن  ذلك  عىل  دّل  األًذن،  خرم  يف  الدخول 
ألهنا ُتوجب وجود آلته، فمعنى )األسامع( يف النص حيتمل املجاز وخماطبة العقل، 
وبذلك تكون لألسامع صفة خصوصية داللية تفرتق عن داللة األذن بصورة عامة، 

أو ما ورد يف قوله تعاىل:

ُذٞن َوِٰعَية١٢ٞ﴾)4).
ُ
أ ﴿نِلَۡجَعلََها لَُكۡم تَۡذكَِرٗة َوتَعَِيَهآ 

ألن األمر مرهون بالقرينة وظروف التداول كام أسلفنا.

السمع،  للفظ  الثاين  الشاهد  يف  األْسَماُع«  ْرِعَدت 
ُ
»َوأ  :اإلمام قول  ويف 

حركة  لألسامع  جعلت  اإلمام  كالم  يف  موعود  بيوم  خمتصة  أخرى  حال  تظهر 
لتقريب  جمازًا  ذكرها  جاء  وقد  اإلنسان،  ثوابت  من  أهّنا  من  الرغم  عىل  وتقهقرًا 

)1) تتمتع مشتقات مادة )سمع( بكثرة عددها يف نصوص هنج البالغة إذ وردت )164( مرة.
)2) ينظر: العني: 272/2.

)3) ينظر: هنج البالغة:155/1.
)4) احلاقة:.12
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الصورة، والرعدة: رجرجة تأخذ اإلنسان من فزع أو داء)1)، وأرعدت األسامع 
خالطه  إذا  إاّل  زبرة  للصوت  يقال  وال  صوته  الداعي  وزبرة  الرعدة،  أي:عرهتا 
يدعو  الذي  املَلك  صوت  من  حتدث  ألهّنا  بالرعدة؛  األسامع  ُخّصت  وإّنام  زجر، 
ارتعاد  داللتها  هذه)3)  واالضطراب  االرتعاد  وحركة  املحاسبة)2)،  إىل  الناس 
أن األسامع  إىل األسامع؛ ذلك  النافذ  املخيف  للصوت  السامع  األنفس عن طريق 
أن  يمكن  وال  ختاف  التي  فهي  األنفس  أما  جوامد.  ألهنا  ختاف  وال  ترعد  ال 
من  اخلوف  يكون  وإنام  ختاف،  أو  ترعد  ال  األذن  ألن  اآلذان(؛  )أرعدت  نقول 
باألسامع  فعرب  له  املسبب  وأراد  بالسبب  عرب   فكأنه املخيف،  الصوت  سامع 
املنبسطة  فالعصبة  األذن؛  باطن  يف  حيدث  السمع  أن  بدليل  الرعب  سبب  ألهنا 
جمرد  و»اآلذان  السمع)4)،  عن  املسؤولة  هي  األذن  صامخ  من  الباطن  السطح  يف 
السمع،  تتوقف حاسة  أدوات لتجميع األصوات، وحتى لو قطعت األذنني فلن 
اإلمام  يكون  أن  ويمكن  السمعية«)5)،  األعصاب  طريق  عن  اإلنسان  ويسمع 
يف  استقر  ما  عىل  دّلت  قد  هنا  ألهنا  اآلذان؛  دون  من  بالذكر  األسامع  خّص  قد 
مثلت  إذ  به،  تسمع  ما  بواسطة  النفس  ارتعاد  قصد  فاإلمام  ُسمع،  ما  أي  األذن، 
األسامع يف النص واسطة فعرب بالواسطة عن األنفس، فلوال أن األصوات جاءت 
الصوت  لوصول  واسطة  تكون  وبذلك  النفس،  ارتعدت  ملا  األسامع  طريق  عن 
القلم  كان  فلام  بقلمي،  أكلُت  ما:  كاتب  قول  ذلك  ومثال  النفس،  فرتعد  للنفس 

به األجر بسب كتابته كان أكله بواسطة قلمه. الذي استحصل  هو 

)1) ينظر: العني: 33/2.
)2) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 252/6.

)3) ينظر: مقاييس اللغة: 374/3.
)4) ينظر:الكليات، أبو البقاء الكفوي )ت1094هـ(:1/ 780.

)5) القوى العقلية احلواس اخلمس: 312.
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فيها  ورد  التي  األُخر  النصوص  يف  للسمع  كثرية  أحوال  عن  اإلمام  ويتحدث 
عند  السمع  هبا  حيصل  التي  الكيفيات  اختالف  من  الرغم  عىل  ولكن  اللفظ)1)، 
عرّب  وقد  املسموع،  وإدراك  االستقبال  هو  داليل  أصل  إىل  تستند  فإهّنا  اإلنسان، 
اإلمام عن مراده يف كالمه بالسمع ومل يعرّب عنه باألذن؛ ألّن املسامع »من شأهنا أن 
تدرك الصوت املحرك للهواء الراكد يف مقعر صامخ األذن عند وصوله إليه بسبب 
واحد  زمان  يف  اإلنسان  يضبط  ال  وهلذا  واحد  فعل  وهلا  واحدة  قوة  والسمع  ما، 
استعامل  عىل  يّطلع  من  فإن  لذا  فيه...«)2)؛  هلا  اختيار  وال  حمله  واألذن  كالمني، 
اإلمام للفظ األذن ولفظ السمع يميز أّن اإلمام اجّته بلفظ األذن نحو احلياة الدنيا 
التي يغلب عليها استحضار اجلانب املادي اجلسامين، وهو ما يستلزم صحة عضو 
بتنّوع االستعامل يف حياة اإلنسان ومماته  أّما السمع، فكان يمتاز  السمع وسالمته، 
وآخرته، فداللته أوسع من داللة األذن، فهو ينتقل بني العوامل؛ ألن السمع احلقيقي 

:متعلق بالروح والقوى التي ينامز هبا اإلنسان، لقوله

ْهلِِه 
َ
أ َصاَر َبْيَ 

َ
َط لَِسانُه َسْمَعُه، ف

َ
ُيَبالُِغ يِف َجَسِدهِ َحتَّ َخال َمْوُت 

ْ
ال ْم يََزِل 

َ
ل
َ
»ف

ُه بِانلََّظِر يف وُجوِهِهْم، يََرى َحَرَكِت 
َ
ُد َطْرف الَ َيْنِطُق بِلَِسانِِه، َوالَ يَْسَمُع بَِسْمِعِه، يَُردِّ

َما 
َ
 بِِه، َفُقبَِض بََصُهُ ك

ً
َِياطا

ْ
َمْوُت ال

ْ
الَِمِهْم، ُثمَّ اْزَداَد ال

َ
ِسنَتِِهْم، َوالَ يَْسَمُع رَْجَع ك

ْ
ل
َ
أ

وُح ِمْن َجَسِدهِ«))(. بَِض َسْمُعُه، وََخرََجِت الرُّ
ُ
ق

املتوخاة  الداللة  لتحصيل  اللفظ  توظيف  يف  االختيار  دقة  سبق  مما  يظهر 
األذن  بني  االشتامل  عالقة  عىل  باملحافظة  االستعامل  ومتيز  السياق،  يف  منه 

خ216،   ،38/2 خ104،   ،235/1 خ88،   ،181/1 املثال:  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (1(
269/2، ح 272...

)2) الكليات:1/ 780.
)3) هنج البالغة: 251/1، خ108.
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فكانت  اهليأة  باستحضار  اخلاصة  للمعاين  األذن  استعملت  إذ  وملحقاهتا؛ 
عن  للتعبري  والسمع  املعروف،  املادي  العضو  عىل  ودّلت  الدنيا  للحياة  خاصة 
والّصامخ  واآلخرة،  الدنيا  شمل  عالقات  من  به  يرتبط  وما  االستقبال  معاين 
مراعيًا  احلقل  هذا  يف   فكان سمعها،  يعرس  التي  األصوات  من  اخلفاء  ملعنى 

الداللة. إنتاج  يف  الفسلجي  للرتتيب 
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هذه  ويؤدي  اإلنسان،  جسم  يف  الشم  وحاسة  التنفس  عضو  بأّنه  األنف  ُعرف 
الوظائف بأجزاء تقع حتت مساّمه، ُذكرت يف كتب عنت بخلق اإلنسان مّر ذكرها، 
ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلمام قد عرّب عن عضو التنفس هذا بلفظ آخر، يف قوله:

ُس  َويَتََنفَّ بَِعْظم،  َويَْسَمُع  ْحم، 
َ
بِل ُم 

َّ
َويََتَك بَِشْحم،  َيْنُظُر  َساِن 

ْ
اإلن ِلَذا  »اْعَجُبوا 

ِمْن َخْرم))(«)2(.

بيئة  الداللة يف  ألفاظ حمددة  إىل  عامة  قد حّول كلامت  االستعامل  واإلمام هبذا 
النص؛ ألّن الكلمة الصامتة صورة صوتية مفردة يف ذهن املجتمع أو صورة كتابية 
بني جلديت املعجم، فحني يلتقطها امُلرِسل حيوهلا من الصورة إىل احلقيقة احلسية يف 
باحليويــة  تفيض  جديد  بإطار  النص  يف  النكرات  فظهرت  االستعاميل)3)،  السياق 

وتفقد وضعيتها اجلامدة، مع عنارص ُأخر مرتبطة هبذا االستعامل وتابعة له)4).

يقال  االقتطاع.  من  رضب  وهو  منخريه،  غضوف  أي  املنخرين،  بني  الوترة  انشقت  إذا  اخلرم   (1(
هر. وُخِرم الرُجل، إذا ُقطَِعْت وَتَرُة أنِفه. )ينظر: والعني: 529/4،  َء. واخرَتَمُهم الدَّ َخَرْمُت اليشَّ

وخلق اإلنسان، ثابت:، وكتاب يف ذكر يشء من احليل، ابن جعفر التميمي)ت412 هـ(: 13.
)2) هنج البالغة: 309/2، ح8.

)3) ينظر:اللغة العربية معناها ومبناها، متام حسان: 317.
)4) ينظر: التداولية عند العلامء العرب، مسعود صحراوي: 22 ـ 23.
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أما ما اسُتعمل يف هنج البالغة من ألفاظ ختّص األنف وتقع حتت مسامه فهي: 
به أنف اإلنسان؛  ُيقصد  مل  األخري  أّن  غري  اخليشوم(،  واملنخر،  )والعرنني)1)، 
فأعرضنا عن دراسته، فضاًل عن قلة شواهده)2)، ويسعى البحث هنا للكشف عن 
عملية  يف  دالالهتا  وأثر  املدروس  املتن  يف  لإلنسان  األلفاظ  هذه  استعامل  دالالت 
التواصل، وال خيفى أن هنالك جمتمعاٍت برشيًة توّظف األنف يف عملية التواصل؛ 
عىل  يقوم  اجتامعي  واقعي  إجراء  يف  والتكرب  والرشف  العزة  بدالالت  الرتباطه 

العالقة بني طرفني أو أكثر، ومن شواهد هذه األلفاظ يف النهج ما يأيت:

بأربع مّرات)3)، منها  ذكر ثالث عرشة مرة وقد ُخّص اإلنسان منها  -األنف: 
قول اإلمام يف عهد كتبه لألشرت النََّخعي:

َك، َوَسْطَوَة يَِدَك...َحتَّ يَْسُكَن َغَضُبَك َفَتْملَِك  نِْفَك، َوَسْوَرَة َحدِّ
َ
»اْملِْك َحِيََّة أ

األْختَِياَر«)4(.

وقوله يف حكمة له:

 
َ

نُوف
ُ
رَْغَم أ

َ
ِر أ

َ
ُمْنك

ْ
ُمؤِمنَِي، َوَمْن َنَه َعِن ال

ْ
َمْعُروِف َشدَّ ُظُهوَر ال

ْ
َمَر بِال

َ
»َفَمْن أ

ُمَنافِِقَي...«))(.
ْ
ال

-املنخر: ذكره اإلمام مرتني لإلنسان، بقوله عن املاضني:

اَعنَْت 
َ
َوأ َمَناِسِم، 

ْ
بَال َوَوِطَئْتُهْم  َمَناِخَر، 

ْ
لِل َرْتُهْم  وََعفَّ بِانلََّوائِِب،  »َوَضْعَضَعْتُهْم 

)1) قال الزجاج: »ومعظم األنف يقال له العرنني«، )خلق اإلنسان:52. وينظر: مقالة يف أسامء أعضاء 
اإلنسان:16).

)2) ينظر: هنج البالغة: 198/1، خ90.
)3) ينظر: هنج البالغة: 94/2، خ238، 141/1، خ72.

)4) املصدر نفسه: 264/2، ك53.
)5) املصدر نفسه: 313/2، ح31. 
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َمُنوِن«))(.
ْ
ْيِهْم َرْيَب ال

َ
َعل

وقوله عن الشيطان:
َقْتِل، 

ْ
ال َوَرَطاِت  وكم 

ُّ
َحل

َ
َوأ  ، لِّ الُّ َاِت 

َ
َوجل ْم 

ُ
َحُموك

ْ
ق
َ
أ
َ
ف ْم، 

ُ
َْوك نَ ِبُُنوِدهِ  َف 

َ
»َدل

ْم، 
ُ
 لَِمناِخِرك

ً
ا
ّ
وقُِكْم، َوَدق

ُ
 يِف ُعُيونُِكم، وََحّزاً يِف ُحل

ً
َراَحة، َطْعنا ِ

ْ
َاَن اجل

ْ
ْم إِث

ُ
وك

ُ
ْوَطأ

َ
َوأ

ُكْم«)2(.
َ
ةِ ل  انلَّارِ الُمَعدَّ

َ
َقْهِر إِل

ْ
 ِبََزائِم ال

ً
ْصداً لَِمَقاتِلُِكْم، َوسوقا

َ
َوق

-اخليشوم: ورد ذكره لإلنسان مرة واحدة يف حكمة لإلمام بقوله:
ْو 

َ
َول ْبَغَضِن، 

َ
أ َما  ُيْبِغَضِن  ْن 

َ
أ َعَ  هَذا  بَِسْيِف  ُمْؤِمِن 

ْ
ال َخيُْشوَم  ْبُت  َضَ ْو 

َ
»ل

َحبَِّن«))(.
َ
ْن ُيِبَِّن َما أ

َ
ُمَنافِِق َعَ أ

ْ
اتَِها َعَ ال ْنَيا ِبَمَّ َصَبْبُت ادلُّ

منهام  وله »أصالن  )أ ن ف(  اجلذر  فاألنف من  اللغوي،  املعنى  ما خيص  وأما 
ع مسائُل الباب كّلها: أحدمها أْخذ اليشِء من أّولِه، والثاين َأْنف كلِّ ذي أْنف،  يتفرَّ
إىل  أي رجعُت  استأنفت كذا،  اخلليل:  فقال  األّول  فأّما األصل  التحديد.  وقياسه 
أّوله،...ومْؤَتنَف األَْمر: ما ُيْبَتَدُأ فيه... واألصل الثاين األنف، معروف«)4)، وقال 
الراغب األصفهاين: »أصل األنف اجلارحة ثم يسمى به طرف اليشء وأرشفه، فيقال 
أنف اجلبل وأنف اللحية ونسب احلمّية والغضب والعزة والذلة إىل األنف...قيل: 
شمخ فالن بأنفه للمتكرب، وترب أنفه للذليل، وأنَف فالن من كذا بمعنى استنكف 
أي  أنفه  أخذت  اليشء  واستأنفت  احلمّية  األنفة  قيل  وحتى  أنفه،  أصبت  وأنفته 
مه، ومجعه آُنٌف وُأُنوف وآَناف)6)،  مبدأه«)5)، واألنف مجيُع امَلنَْخر ُسّمي بذلك لَتَقدُّ

)1) املصدر نفسه: 259/1، خ110.
)2) املصدر نفسه: 93/2.خ238.

)3) املصدر نفسه: 317/2، ح43.
)4) مقاييس اللغة: 146/1.وينظر: العني: 377/8.

)5) املفردات يف غريب القرآن: 28/1.
)6) ينظر: املخصص: 128/1. ومقالة يف أسامء أعضاء اإلنسان:16.
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من  الظاهرة  األجزاء  من  وهو  اشتاملية،  باملنخر  عالقته  تكون  ذلك  عىل  واألنف 
األنف، فهو خرق األنف كام يتبني من كالم ابن فارس عن أصل اجلذر)ن خ ر(، 
والنخري:  منه،  ع  يفرَّ ثم  األصوات  من  صوٍت  عىل  يدلُّ  صحيح  »أصٌل  له  ذكر  إذ 
ع  وُفرِّ منهام،  اخلارِج  النَّخري  امَلنِخران من جهة  ي  وُسمِّ امَلنِْخرين،  من  صوٌت خيرج 
نفُسه«)1)، وبعض  النُّْخرة: األنف  النُّخرتان... ويقولون:  فقيل خلَرَقي األنف  منه 
العرب يقول: »امَلنِْخُر، وامَلنَْخُر، واملِنِْخُر وامُلنُْخُر، وامُلنْخوُر األَنف... وامَلنِْخُر ُثْقُب 
ِمْفِعاًل ليس من األَبنية... وكان  إِتباعًا لكرسة اخلاء... ألن  األَْنِف وقد تكرس امليم 
القياس َمنِْخرًا ولكن َأرادوا ِمنِْخريًا«)2)، ويف كتب خلق اإلنسان قيل أن املنخران: 
من  وشامل  يمني  من  املنخرين  حرفا  ومها  النَّفس،  منهام  خيرج  اللذان  اخلرقان  مها 

عرض األنف، وفيه الوترة وهو احلاجز الذي حيجز بني املنخرين)3).

اّنه من اجلذر )خ ش م( وله »أصٌل واحد يدلُّ  أّما اخليشوم، فذكر ابن فارس 
األْنِف  الغليُظ  والرجل  يه،  يعرَتِ داٌء  واخلََشم:  األنف،  فاخلَْيشوم:  ارتفاٍع،  عىل 
اجِلبال:  وخياشيم  فَسِكر،  َخيشومه  يف  اُب  الرشَّ ثار  الذي  م:  وامُلَخشَّ ُخَشام، 
أنوُفها«)4)، وهذه الداللة مبنية عىل الظاهر كام يبدو، ألّن للخيشوم امتدادًا داخلّيًا 
حتت األنف)5)؛ إذ إن »منفذ األنف إىل الدماغ وفيه غضاريف وقيل عروق تسمى 

)1) مقاييس اللغة: 405/5.
)2) لسان العرب: 197/5.

)3) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:146، وخلق اإلنسان، الزجاج: 52.
)4) مقاييس اللغة: 184/2.و ينظر: كتاب اجلراثيم، أبو عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت276 

هـ(: 177.
َباِل يِف ِقَطِع َأِديِمَها،  )5) قال اإلمام يف سياق احلديث عن خلق األرض »َفَسَكنَْت ِمَن امْلََيَداِن بُِرُسوِب اجلِْ
َبًة يف َجْوَباِت َخَياِشيِمَها، َوُرُكوهِبَا َأْعنَاَق ُسُهوِل االَرِضنَي...«، وباالستفادة من املعنى  َوَتَغْلُغِلَها ُمَترَسِّ
اللغوي فإن اخلَْيشوم، هو منفذ األنف إىل الرأس، واقرتانه باجلوبة وهي احلفرة، قد مكن اإلمام من 
اظهار املبالغة يف التغلغل والدخول للجبال يف األرض عىل الرغم من امتيازها بصفة اخليشوم وهي 
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ما  اأَلْنف  »َخْيُشوم  وقيل:  األنف«)1)،  بطن  يف  رقاق  عظام  أهنا  وقيل  اخلياشيم، 
تها من َخَشاِرِم َرْأسه«)2)، وبعيدٌا عن الظن يوضح  فوَق ُنْخرته من َقَصبة أنفه وما حَتْ
علم الترشيح موقع اخلياشيم، فيتبنّي من )الشكل5( أّن األنف مسمى للكل، وهو 
التجويف  املسمى  اخليشوم  جتويفه  يف  ويقع  الوجه،  من  البارز  الظاهري  الشكل 
عىل  واحتوائه  بعمقه  وينامز  )الشكل6(،  يف  واخليشوم  )الشكل5(،  يف  األنفي 

اجليوب األنفية املسامة اخلياشم عند أهل اللغة )3).

)الشكل 5))4) يوضح أجزاء األنف

)الشكل 6))5) يوضح موقع اخليشوم

استعالؤها عىل سهوهلا، ووجود متنفسات اهلواء فيها، وبعد ذلك فإن هذا النص يؤيد رأي الباحث. 
)1) خلق اإلنسان، ثابت:147.

)2) املخصص: 131/1.
)3) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:147.

.www.google.iq :4) اطلس جسم اإلنسان، عىل الشبكة العنكبوتية(
)5) املصدر نفسه.
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وتضمن استعامل اإلمام لألنف األصلني اللذين ذكرمها ابن فارس بغلبة األول 
فمنه  اإلنسان،  به  ُخّص  ما  الثاين وهو  أّما األصل  بالبحث،  منهام، وهو غري معني 

قول اإلمام يف الشاهد األول لألنف:

ُمَنافِِقَي«.
ْ
 ال

َ
نُوف

ُ
رَْغَم أ

َ
ِر أ

َ
ُمْنك

ْ
»َوَمْن َنَه َعِن ال

غام وهو الرتاب، كام يقال  بالرَّ أْنُفه أي لصق  َرِغَم  امْلُنَافِِقنَي، من  ُأُنوَف  وَأْرَغَم 
ل  الذُّ عىل  الداللة  يف  األنف  اسُتْعِمَل  لذا  ِكرْبًا)1)؛  رأسه  رفع  يريد  بَأْنفه،  شَمخ 
والَعْجز واالنقياد إذا كان عىل ُكْرٍه وغضب ومساَءة)2)، وهو تعبري جمازي من شأنه 
أن يزيد من مقدرة النص التأثريية)3)، وهو من أكثر األساليب حتريكًا للتأمل العقيل 
يف  العبارة  استعملت  فقد  املوحية)4)،  صوره  واستنطاق  السياق  يف  املعاين  وإبراز 
سياق تقابل داليل مع سابقتها، فقوله شّد ظهور املؤمنني بمعنى أوقفها فكانوا 
شاخمي األنوف؛ ألن استقامة الظهر تكون بشد عضلها ويرتتب عىل ذلك أن تكون 
أنوفهم عالية دالة عىل العزة واألنفة، عىل حني قال باملقابل )َأْرَغَم ُأُنوَف امْلُنَافِِقنَي( 
ذليلة وظهورهم منحنية نحو األرض غري  بالرتاب جمازًا فهي  أي جعل وجوههم 

مشدودة، وهذا تعبري عن الّذل.

أّما يف الشاهد الثاين فقد ورد لفظ األنف يف مجلة طلبية هي »اْمِلْك مَحِيََّة َأْنِفَك« 
)َأْنِفَك(،  يف  واملتصلة  َأْنِف(،  )مَحِيََّة  يف  املنفصلة  اإلضافة  طريف  األنف  وجيانب 
وبذلك فإنَّ فعل األمر يتعلق بيشء متعلق باألنف ال بذاته، أي محية اإلنسان التي 
بإمكانه متلكها، وأسلوب األمر هذا قد عمد إليه اإلمام يف أغلب نص العهد؛ ليمثل 

)1) ينظر: مقاييس اللغة: 146/1.
)2) ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس: 229/1، وغريب احلديث، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق 

احلريب: 1076/3.
)3) ينظر: اللغة واملجاز بني التوحيد ووحدة الوجود: 13-12.

)4) ينظر: األداء البياين يف لغة القرآن الكريم: صباح عباس عنوز، 55.
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بإحاالت  الداللة  يف  بعضها  مع  تلتقي  األمر  فصيغ  اإلمام  يريدها  التي  الصورة 
يف  واملفعولية  الفاعلية  الفعل  هذا  مع  الربط  وسائل  من   استعمل لذا  خمتلفة؛ 
ى  النص؛ لتبنّي مع القرائن الداللة املطلوبة)1)، يقال: »َغِضَب الرجل...أي صار مَحْ
قلبه إىل ِجْلدة رأسه كام قيل َأنَِف، أي مَحَِي أْنُفه َغَضبًا«)2)، فحمّية األنف يف النص 
السياق، يقال: »ورجل  اللغوية يف  كناية عن الغضب والغيض بداللة املصاحبات 
ْيم)4)،  َتِمل الضَّ محي األنف. إذا كان أنفًا يأنف أن يضام«)3)، َأي: َأَنفًا وَغْيظًا ال حَيْ
الكرب  عىل  للداللة  األنف   يستعمل ُأخر)5)،  ونصوص  املذكورين  النصني  ويف 
األنف،  لظاهر  وطرفه  اليشء  أرشف  عىل  يقع  مسمى  األنف  ألّن  هبا؛  يتعلق  وما 
ُيَرى من الوجه فأرشف عليه؛ لذا جعل منه األمام مكانًا، لظهور أثر  وهو أول ما 
األجزاء  هبا  تتمتع  ال  السامت  وهذه  ابتداًء،  واإلعراض  والذلة  واحلمية  الغضب 

األُخر امللحقة باألنف.

آنفًا  املذكورين  النصني  يف  البالغة  هنج  يف  املنخر  للفظ   اإلمام ذكر  ومن 
َرْتُهْم  »وََعفَّ املاضني:  أوهلام عن  قال يف  إذ  اجلزء،  هلذا  املجازي  االستعامل  يستشف 
تقديره  فاعلها مؤنث حمذوف  النص  املذكورة يف  املاضية  األفعال  َمَناِخر«، وكل 

ْ
لِل

َرهْتُْم لِْلَمنَاِخَر« أي ألصقت مناخر أنوفهم التي خيرج منها  )هي(، أي: الدنيا، »َوَعفَّ
َرهْتُْم لِْلَمنَاِخَر، فال يقال:  النفس بالَعفر وهو الرتاب حتى ُأدخل فيه؛ ألنه قال َوَعفَّ
َرهْتُْم لألنوف؛ ألن املراد ليس مس الرتاب ظاهر األنوف بل دخوله إىل داخل  َوَعفَّ

عبد  النص،  علم  ضوء  يف  حتليلية  دراسة  األشرت  ملالك   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  عهد  ينظر:   (1(
الكاظم حمسن اليارسي: 75-74.

)2) املخصص:57/1.
)3) العني: 378/8.

)4) ينظر: لسان العرب، 12/9.
)5) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 94/2، خ238، 141/1، خ72.
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إىل  تشري  جسدية  لغة  وهذه  املعنى  هذا  وحتقق  األنف  مع  ترد  ال  والالم  األنف، 
املبالغة يف شدة متريغ األنوف بالرتاب ذالً وخضوعًا ألصحاهبا)1)، ولذلك خّصت 
النتائج  قصد  وإّنام  واملناخر  الفعل  يقصد  مل  فاإلمام  غريها،  دون  من  هنا  املناخر 

وأصحاهبا)2).

وكان ثاين النصني كالمه عن الشيطان:

ْم«.
ُ
 لَِمناِخِرك

ً
ا
ّ
وقُِكْم، َوَدق

ُ
 يِف ُعُيونُِكم، وََحّزاً يِف ُحل

ً
»َطْعنا

هلم  ومحله  وتوريطهم  إياهم  وإلقائه  آدم  ببني  الشيطان  إيطاء  عن  هنا  والكالم 
قبلها  بام  ارتبطت  التي  األعضاء  جراحة  من  أصنافًا   فذكر األفعال،  تلك  عىل 
ناسب  الذبح  وهو  احلّز  وذكر  العيون،  ناسبت  فاجلراحة  النص  يف  النتائج  من 
احللوق، وذكر الّدق وهو كرُس اليشء بَأيِّ َوْجٍه ناسب املناخر)3)، لطبيعة تكوينها 
الغضويف)4)، وارتباطها بمعنى الذل، فضاًل عن أّن للفعل دّق »أصٌل واحد يدلُّ 
الّذل  قيق: ِخالُف اجلَليل«)5)، فدّق املنخر كناية عن شدة  عىل ِصَغر وَحقارة، فالدَّ
إبليس  إغواء  منشأها مجيعًا هو  التي  أبناء جلدهتم  الناس من  ملا يصيب  واالنتهاء؛ 
ُيرى  الذي ال  النفس  دون غريه_ وهو مدخل  املنخر من  استعامل  فكان  وجنوده، 
_مناسبًا مع املعنى املراد؛ ذلك بأن مدخل النفس إذا ُدّق مات صاحبه، فضاًل عن 
أن اإلمام استعمل كل األحداث يف السياق عىل سبيل ظاهر اجلسد فالطعن للظاهر 
ناسب  وبذلك  احللقوم...الخ،  لظاهر  واحلّز  الداخلية،  وليس ألجزائها  العني  من 
العني  كحال  للعيان  الظاهرة  الداخلية  األنف  بداية  من  للظاهر  الدّق  يكون  أن 

)1) ينظر: لسان العرب: 583/4.
)2) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أيب الفضل: 259/1، خ110.

)3) ينظر:هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد: 144/13.
)4) ينظر: اطلس جسم اإلنسان: 39.

)5) مقاييس اللغة: 258/2.
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ظاهره،  به  يقصد  ال  جمازًا  اسُتعمل  قد  كليهام  النصني  يف  املناخر  ولفظ  واحللقوم، 

لكنه يشعر باالنتامء الداليل إىل املعنى اللغوي.

ويرتبط استعامل اخليشوم عند اإلمام بداللة خمتلفة عن األنف يف الشاهد املتعلق 
:فقوله باخليشوم 

ُمْؤِمِن بَِسْيِف هَذا«.
ْ
ْبُت َخيُْشوَم ال ْو َضَ

َ
»ل

أّن فعل الضب ليس بحادث يف احلقيقة؛ ألّنه تعليق نفي عىل نفي؛  يظهر فيه 
متعلق  اللغوي  األسلوب  المتناع،وهذا  امتناع  أداة  رشطية  جاءت  قد  )لو(  ألّن 
إىل  خطابه  يف  املتكلم  فيعمد  الثقايف)1)،  وتكوينهام  والسامع  املتكلم  بشخصية 
الضب  فعل   استعمل وقد  باخلطاب)2)،  التي حتيط  اخلارجية  الظروف  مراعاة 
الضبة  أراد  قد   فهو احلياة؛  باستمرار  ارتبط  األنف  من  اخليشوم ألّنه جزء  مع 
لذا  السيف؛  بضب  اإلنسان  جسم  من  اهلواء  منفذ  إىل  تصل  التي  النافذة  املؤثرة 
فلو  احرتازًا،  للخيشوم  ذكره  يكون  أن  ويمكن  وموته،  اإلنسان  حياة  به  ارتبطت 
قال: لو رضبت أنف املؤمن أو منخره، لكان ذلك أهون من رضبة الذل ومفارقة 
احلياة معًا، وهذا ما يتناسب مع أمهية ما أراد اإلمام تقريره من كالم جاء َعىَل لَِساِن 
يا  قال:  أّنه   األُّمي النبّي  لسان  عىل  فانقىض  ُقيض  أّنه  »وذلك   :قال إذ  النَّبِيِّ 
وحّبه   عيّل بغض  النّبيُّ  فجعل  منافق«)3)،  حيّبك  وال  مؤمن،  يبغضك  ال  عيّل، 
مقياسًا لتشخيص اإليامن والنّفاق)4)، أّما غرض اإلمام من كالمه أن عداوة الباطل 

)1) ينظر:نظرية النحو العريب، هناد املوسى:85. 
)2) ينظر: لسانيات النص نحو منهج لتحليل اخلطاب الشعري، أمحد مدارس: 166.

)3) موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب يف الكتاب والسنة والتاريخ، حممد الريشهري: حديث رقم 
.34/14:)6047(

)4) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 84/21.
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للحق ذاتية، وما بالذات ال يتغري إال إذا كان التغري ذاتًا لليشء وطبيعًة)1).

األنف  من  جزءًا  إال  يؤلف  ال  األنف  تسمية  عليه  يطلق  ما  أّن  يظهر  سبق  مما 
هذه  من  الرغم  وعىل  اخليشوم،  يسمى  أكرب  جزء  منه  يبدو  ال  الذي  ألّن  احلقيقي، 
اجلزئية فإّن األنف مثل اللفظ املحوري يف العديد منها، ويالحظ يف هذه النصوص 
يف  إالّ  التصويت  يف  واملساعدة  كالتنفس  وظائفه  من  االستعامل  يف  األنف  خلو 
إشارات غري مبارشة، وعىل الرغم من التقارب الداليل بني األلفاظ واشرتاكها يف 
ألفاظ األنف وملحقاته كام  يمتنع االستبدال بني  املوازنة  فإنه عند  السامت،  بعض 
تبني يف حتليل النصوص، ما يثبت دقة التعبري عند اإلمام وتفريقها عن بعضها، 
وانعكاسها  والشموخ  بالعزة  ارتبطت  فقد  األنف  أللفاظ  االستعاملية  الداللة  أما 
يف  اإلنسان  حياة  انتهاء  بدالالت  منه  الداخلية  األجزاء  وانامزت  عامة،  بصورة 

بعض النصوص.

)1) ينظر: يف ظالل هنج البالغة، حممد جواد مغنية: 156/3.
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املبحث السادس

األلفاظ الدالة على الفم وما يلحق به

يمثل الفم البوابة الرئيسة ملا يعرف اليوم باجلهاز اهلضمي؛ إذ إّنه يقوم بوظائف 
يتعلق  يتعلق بحاسة الذوق، ومنها ما  عّدة منها ما يتعلق بمضغ الطعام، ومنها ما 
هي:  البالغة  هنج  يف  ذكرت  للفم  عّدة  أجزاء  وتنتمي  األصوات...الخ،  بإنتاج 
ضمن  نضعها  أن  ألزمتنا  البلعوم(،  احللق،  اللسان،  الريق،  اللهاة،  الثغر،  )الشفة، 
اإلنسان  بحياة  مبارشًا  اتصاالً  التصاهلا  دالالهتا؛  إىل  وصوالً  واحد  داليل  حقل 
وتواصله يف مناحيها املختلفة التي تتوقف أحيانا يف أكثر األمور عىل داللة األلفاظ 
وغريها)1)،  والفقه  احلقوق  مثل  احلياة  من  خمتلفة  ميادين  فهاًم صحيحًا يف  وفهمها 
وقد مّثلت األسنان جمموعة داللية فرعية يف هنج البالغة أشارت إىل ما بداخل الفم 
اإلشارة  جتدر  ومما  الّسّن)2)،  وهي  هلا،  اجلامعة  الوحدة  ذكر  دون  من  أسنان  من 

الزيرجاوي،  احلسني  عبد  جعفر  سيدة،  البن  املخصص  كتاب  يف  الداللية  احلقول  نظرية  ينظر:   (1(
)رسالة ماجستري(:80.

)2) السن: عظمة بيضاء نابتة يف الفم تتكّون من مادة صلبة هي املينا، تليها مادة أقل صالبة هي العاج 
ثم لب السن، ومجعه أسنان، ويستعملها اإلنسان لقطع ما يأكله كام تستعمل يف املضغ والتصويت 
وهو  مطرد،  واحد  »أصٌل  وله:  ن(،  ن  )س  اجلذر  من  والسن   ،)61 اإلنسان:  جسم  )أطلس 
أرسلَته  إذا  َسنًَّا،  َأُسنُُّه  وجهي  عىل  املاَء  َسنَنُْت  قوهلم  واألصل  سهولة،  يف  وإطراُدُه  اليشء  جرَيان 
ناِسُن،  مح من هذا؛ ألّنه مسنون، أي ممطول حمّدد. وكذلك السَّ نان للرُّ إرساالً، ثمَّ اشُتقَّ منه...والسِّ
الّرمح.  الباب: ِسنُّ اإلنساِن وغريه مشّبه بسنان  َسنًّا، ومن  ُسنّت  ا  الظهِر، كأهنَّ َفقار  وهي أطراف 
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إليه أّن إظهار األسنان قد ساعد القدماء كثريًا عىل متييز ما إذا كان الغريب صديقًا 
الكالم  يف  تداولية  استجابة  تكون  ما  غالبًا  فهي  ضاحكًا)1)،  أم  غاضبًا  عدوًا،  أم 
تشري  التي  األلفاظ  سندرس  الداليل  احلقل  هذا  معني)2)ويف  قصد  ورائها  ينضوي 
ناب،  )رضس،  وهي:  البالغة،  هنج  نصوص  يف  وردت  كام  اإلنسان  أسنان  إىل 
ناجذ، سنخ)3)(، وستدرس ألفاظ هذا املبحث عىل ثالث جمموعات، األوىل: متثل 
الفم  من أسنان، والثالثة: متثل ما حيتويه  الفم، والثانية: متثل ما يلحق به  مسميات 

من األجزاء األُخر.

اجملموعة األوىل:

تتضمن األلفاظ الدالة عىل تسمية الفم، وما حييط به وهي)الفم، الشفة، الثغر(، 
ومن شواهدها:

- الفم: ورد ذكره مخس مرات إلنسان يف كالم اإلمام )4)، منها قوله إىل عبد 
اهلل بن زمعة:

ْسَيافِِهْم، 
َ
أ ُب 

ْ
ُمْسلِِمَي، وََجل

ْ
لِل ٌء  يَفْ ُهَو  َوإِنََّما  َك، 

َ
ل يَْس ِل َوالَ 

َ
ل َماَل 

ْ
ال »إِنَّ هَذا 

يِْديِهْم الَ تَُكوُن لَِغرْيِ 
َ
َجَناةُ أ

َ
 ف

َّ
ِهْم، َوإاِل َك ِمْثُل َحظِّ

َ
َتُهْم يِف َحْربِِهْم َكَن ل

ْ
ك إِْن َشِ

َ
ف

َواِهِهْم...«))(.
ْ
ف
َ
أ

نون: ما ُيْستاك به؛ ألنَّه ُيَسنُّ به األسنان َسنًّا... وَيرِجُع إىل األصل الذي أّصلناه«، )مقاييس  والسَّ
اللغة: 63/1).

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 138.
)2) ينظر: اسرتاتيجيات اخلطاب: 141.

ِلُك َعىَل التَّْقَوى ِسنُْخَأْصل،  )3) جاء ذكر )السنخ( مرة واحدة يف النهج لغري اإلنسان يف قوله: »اَلهَيْ
نْخ:  َقْوم«. لذلك سوف نعرض عن دراسته، والسنخ: أصل كل يشء، فالسِّ َزْرُع  َعَلْيَها  َيْظَمُأ  َوالَ 

األصل، وَأْسنَاُخ الثنايا: أصوهُلا، كام جاء يف العني: 200/4.
)4) ينظر: هنج البالغة: 39/2، خ216، 31/2، ك47، 316/2، ح40.

)5) املصدر نفسه: 60/2، خ227.
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وقوله يف أصناف الناس:

 ، ـَمْحَشِ
ْ
ال  

ُ
َخْوف ُدُموَعُهْم  َراَق 

َ
َوأ َمرِْجِع، 

ْ
ال ُر 

ْ
ِذك بَْصاَرُهْم 

َ
أ َغضَّ  رَِجاٌل  »وبيق 

ْكالََن 
َ
َوث ُمْلِص،  َوَداع  ُعوم، 

ْ
َمك َوَساكِت  َمْقُموع،  وََخائِف   ، نَادٍّ َشِيد  َبْيَ  َفُهْم 

َضاِمَزٌة،  َواُهُهْم 
ْ
ف
َ
أ َجاج، 

ُ
أ َبْر  َفُهْم يف  ُة، 

َّ
ل الِّ ْتُهُم 

َ
َوَشِمل الَِّقيَُّة،  ْتُهُم 

َ
َل ْ
خ

َ
أ ْد 

َ
ق ُموَجع، 

وا«))(.
ُّ
ِهُروا َحتَّ َذل

ُ
وا، َوق

ُّ
ْد وََعُظوا َحتَّ َمل

َ
رَِحٌة، ق

َ
وُبُهْم ق

ُ
ل
ُ
َوق

- الّشفة: ذكرها اإلمام مخس مرات)2)، ومنها قوله يف بيان قدرة اخلالق:

ِر ُكِّ َخْطَوة وَِحسِّ 
َ
ث
َ
يَاِجريِ، َوُسُبَحاُت انلُّور، َوأ ْطَباُق ادلَّ

َ
ْيِه أ

َ
»َوَما اْعَتَقَبْت َعل

ِْريِك ُكِّ َشَفة، َوُمْسَتَقرِّ ُكِّ نََسَمة«))(. ة، َورَْجِع ُكِّ َكَِمة، َوتَ
َ
ُكِّ َحَرك

وقوله يف وصف املتَّقني:

اَعءِ،  ادلُّ ِمَن  َفاهِ  الشِّ ُذبُُل  َياِم،  الصِّ ِمَن  ُُطوِن  الْ ُْص  خُ َُكءِ،  الْ ِمَن  ُعُيوِن 
ْ
ال »ُمْرهُ 

وئلَِك إِْخَوان«)4(.
ُ
، أ َاِشعِيَ

ْ
ةُ ال َهِر، َعَ وَُجوِههْم َغَبَ َواِن ِمَن السَّ

ْ
ُصْفُر األل

- الّثغر: ورد ذكره مرة واحدة ملا خيص اإلنسان، وهي قول اإلمام إىل بعض 
عاّمله:

األثِيِم،  َْوَة  نَ بِِه  َمُع 
ْ
ق
َ
َوأ يِن،  ادلِّ اَمِة 

َ
إِق َعَ  بِِه  ْسَتْظِهُر 

َ
أ ْن  ِممَّ إِنََّك 

َ
ف َبْعُد،  ا  مَّ

َ
»أ

َة بِِضْغث  دَّ َك، َواْخلِِط الشِّ َهمَّ
َ
اْسَتِعْن بِاهللِ َعَ َما أ

َ
ـَمُخوِف ف

ْ
َهاَة اثلَّْغِر ال

َ
ُسدُّ بِِه ل

َ
َوأ

ِي...«))(.
ِّ
ِمَن الل

ويمكن تلخيص معاين هذه األلفاظ يف اللغة باآليت:

)1) املصدر نفسه:88/1، خ32.
)2) ينظر: املصدر نفسه: 385/1، خ164، 228/2، ك45، 302/1، خ129.

)3) املصدر نفسه: 250/1، خ90.
)4) املصدر نفسه:281/1، خ120.

)5) املصدر نفسه: 229/2، ك46.
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بأنَّ  وعقب  )فم(  األول  لغويني،  أصلني  فارس  ابن  له  ذكر  قد  منها  والفم 
بالضّم  فمٌّ  حكي  لكن  موضعه،  هذا  وليس  الفم،  غري  فيه  ليس  وامليم  »الفاء 
يشء،  يف  تفتٍُّح  عىل  يدلُّ  صحيح  »أصٌل  وله  هـ(  و  )ف  واآلخر  والتشديد«)1)، 
ولذلك  َفَوٌه،  الفم  أصَل  إنَّ  العربية:  أهُل  الفم...ويقول  َسعة  الَفَوه:  ذلك  من 
وُطوهُلا... الُعْليا  الثَّنايا  ُخروج  أيضًا:  الَفَوه  أن  ناٌس  وزعم  أْفَوه...  رجٌل  قالوا: 
ويف  نطق«)2)،  أي  هبا،  فاه  رائحُته  فاحت  ملا  الطِّيب...كأنَّه  أفواه  واحد  والُفوه: 
األحناك  من  فيه  وما  واألسنان  الشفتني  جلملة  جامع  اسم  الفم:  اإلنسان  خلق 
لفتحة  وكان  َيُفوُه)4)،  فاَه  والفعل  أفواه،  واجلمع  َفَمَوان،  واملثنى  واللسان)3)، 
َفة: وهلا أصل »يدل عىل اإلرشاف عىل  الفم يف خلقها ما يرشف عليها، وهي الشَّ
منها  الناقص  إن  فيها  قيل  فقد  َفة  الشَّ َحْرفه...وأما  يشء:  كلِّ  وَشَفى  اليشء... 
واٌو، يقال ثالث َشَفوات، ويقال رجٌل أْشَفى، إذا كان ال ينضّم شفتاه، كاألْرَوق، 
بالكالم:  واملشافهة  ُشَفْيهة،  وتصغريها  اهلاء،  منها  حذفت  َفة  الشَّ قوم:  وقال 
: عظيم الشفتني، والقوالن حمتمالن، إالَّ  مواجهٌة من فيك إىل فيه، ورجل ُشفاِهيٌّ
أنَّ األول أجود ملقاربة القياس الذي ذكرناه، ألنَّ الشفتني ُتشِفيان عىل الفم«)5)، 
ثابت  عند  نجده  الثاين  والرأي  ي(،  ف  )ش  اجلذر  مع  الشفة  فارس  ابن  ويذكر 
قال األصمعي:  فقد  دلياًل عىل ذلك  يف خلق اإلنسان وجيعل من قول األصمعي 
تكون  أن  ينبغي  الفعل–وكان  الم  َشَفٌة–منقوصة  والواحدة  الشفتان،  الفم  »يف 
أصلها،  إىل  فريدوها  ُشفْيَهٌة،  فقالوا:  صّغروها،  أهنم  ذلك  عىل  ويدلُّك  شفهًة... 

)1) مقاييس اللغة: 462/4.
)2) املصدر نفسه: 462/4.

)3) ينظر: خلق اإلنسان، الزجاج: 56، وخلق اإلنسان، األصمعي: 191.
)4) ينظر: العني: 50/1. 

)5) ينظر: املصدر نفسه: 388/6.
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أّن ابن  وجيمعون فيقولون: شفاٌه كثريٌة، فاهلاء من شفاه هي األصلية«)1)، ويبدو 
حافتي  من  )شفهـ(  الشفة  أصل  جيعل  مل  ألنه  التعميم؛  داللة  اعتمد  قد  فارس 
ما  وهذا  الكالم،  معنى  فيه  مأخوذ  ألنَّه  الثاين؛  الرأي  إىل  يميل  والباحث  الفم، 
فمن  شفوات؛  اجلمع  صيغة  استعامل  قلة  عن  فضاًل  النهج،  يف  االستعامل  يطابق 
البرصيني،  مجيع  عند  هاء  والمه  ُمَسلَّم،  غرَي  ًا  مَكرسَّ ِشفاٌه  َشفٍة  مجع  يف  »املعروف 
لَغِليُظ  إِنَّه  الكسائي  وحكى  ة،  َفِويَّ الشَّ يقولوا  ومل  َفِهيَُّة  الشَّ احلروف  قالوا  وهلذا 
ُثوا  فة َشفًة ثم مَجع عىل هذا...قال الليث: إذا َثلَّ فاِه كَأنه جَعل كلَّ جزٍء من الشَّ الشِّ
نَواِت،  بالسَّ َشبَّهوا  َأعمُّ ألَهنم  َأْقَيُس والواو  َشَفهات وَشَفوات واهلاء  قالوا  فَة  الشَّ
طبقا  مها  فتني  الشَّ فإنَّ  الشفة  معنى  إىل  وبالرجوع  هاِئها«)2)،  َحْذُف  وُنْقصاهُنا 

التصويت. الفم)3)، ومها ما يغطيان فتحته، وهلام دور كبري يف عملية 

وأّما الثغر فريجع إىل اجلذر )ث غ ر( وله »أصٌل واحٌد يدلُّ عىل تفتٍُّح وانفراج... 
ويقال:  اإلنسان«)4)،  َثغر  ُثَغر...والثغر  بَّة، واجلمع  اللَّ التي يف  اهلَْزمة  النَّْحر  وُثْغَرة 
يالحظ  سبق  ومما  انثلم«)5)،  أي  الثغر  وانثغر  ثغره،  بعض  سقط  الصبي:  »انثغر 

اشرتاك هذه األلفاظ الثالثة املذكورة بسمة التفتح بغض النظر عن شكلها.

أما لفظ الفم الذي استعمله يف هنج البالغة ملا خيص اإلنسان، فطاملا كان أصله 
اللغوي دافعًا له نحو احلاجة يف االستعامل، ومن ذلك قوله إىل عبد اهلل بن زمعة:

»َوإاِلَّ َفَجنَاُة َأْيِدهيِْم الَ َتُكوُن لَِغرْيِ َأْفَواِهِهم«)6(.

)1) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:152.
)2) ينظر: لسان العرب: 506/13.

)3) ينظر: املخصص: 138/1.
)4) مقاييس اللغة: 379/1.

)5) العني: 400/4.
)6) هنج البالغة: 60/2، خ227.
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ء  يَفْ من  ماالً  منه  يطلب  خالفته  يف  عليه  َقِدَم  وقد   شيعته من  اهلل  وعبد 
امْلُْسِلِمنَي، فقال له اإلمام هذا الكالم، ويلحظ يف النص أنَّ اإلمام مّلا عرّب عاّم جُيْنى 
الثامر ناسب أن يوضع معه لفظ األفواه لداللة تفتُّحها، وأكثر  وهو مرتبط بقطف 

ما يستعمل اجلنى فيام كان غّضًا)7)، قال تعاىل:

ٖقۚ وََجَن ٱجۡلَنَّتنَۡيِ َداٖن٥٤﴾)8). ٰ فُُرِۢش َبَطآئُِنَها ِمۡن إِۡستَۡبَ ﴿ُمتَِّكٔ ِنَي َعَ
يف  السبل  أليرس  التامسًا  وذلك  أصحاهبا؛  حاجة  عن  باألفواه  اإلمام  فعرّب 
التقريبي  بالقدر  الدالالت  فهم  يف  يقنعون  العامة  حياهتم  يف  الناس  ألنَّ  اخلطاب؛ 
االنعكاس  عالقة   اإلمام يذكر  للفم  الثاين  الشاهد  ويف  هدفهم)9)،  حيقق  الذي 
َأْفَواُهُهْم َضاِمَزٌة، َوُقُلوهُبُْم  إلحدى وظائف الفم وهي الكالم يف قوله: »ِرَجاٌل... 
يتكلم  فلم  ِشْدقيه  مَجَع  إِذا  للرجل  ويقال  يتكلم،  ومل  سكت  أي:  وَضَمَز،  َقِرَحٌة«، 
»َأفواههم  وجهه  تعاىل  اهلل  كرم  عيّل  حديث  »ويف  منظور  ابن  قال  َضَمَز)10)،  قد 
الفم  أصل  لداللة  معاكس  وهذا  امُلْمِسك«)11)،  الضاِمُز  َقِرَحٌة«  وقلوهبم  ضاِمَزٌة 
القادر عىل الكالم)12)،  ه:  لَفَظ به، وامُلَفوَّ َيُفوُه به، إذا  الّرجُل بالكالم  إذ قالوا: فاَه 
وهذا االنعكاس يف العالقة الداللية البد له من مسّوغ، وهو يف النّص علة ال تتعلق 
باللسان ذكرت قبل الرتكيب فإمساك األفواه عن أداء وظيفتها الكالمية هو إشارة 
إىل اخلوف والفزع الذي أصاب أصحاهبا، وقد استعمل اإلمام يف النّص لفظ الفم 

)7) ينظر: املفردات يف غريب القرآن:101/1.
)8) الرمحن:من اآلية54.

)9) ينظر: داللة االلفاظ، إبراهيم أنيس: 155.
)10) ينظر: لسان العرب:365/5.

)11) لسان العرب: 365/5.
)12) ينظر: مقاييس اللغة: 462/4.
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لداللة السكوت؛ ذلك أن الفعل )ضمز( يدلُّ عىل إمساٍك يف كالم)1)، ويف النّص 
ة السكوت لتجسيد اخلوف عند صنف من الرجال يسكتون  ُأريد به التعبري عن شدَّ
خشية من اهلل أن يقولوا ما الُيرضيه ذكرهم أمري املؤمنني يف السياق وهم املتقون، 
ُأخر)2)،  ونصوص  النصوص  هذه  يف  الفم،  للفظ  االستعاميل  النهج  فإن  وبذلك 
بالكالم ودالالته، والتعبري عن احلاجة؛ ألنه اسم جامع لوظائف أجزاء  تعلق  قد 

التصويت واملضغ.

ارتبطت  وقد  الشفتان،  اإلمام:  استعملها  التي  للفم  اخلارجية  األجزاء  ومن 
دالالت هذا اجلزء من اإلنسان بام يعرتيه من احلركات كليًا، ومن ذلك ما جاء يف 

بيان قدرة اخلالق بقول اإلمام يف الشاهد املذكور آنفًا للفظ:

ِْريِك ُكِّ َشَفة«. يَاِجريِ... َورَْجِع ُكِّ َكَِمة، َوتَ ْطَباُق ادلَّ
َ
ْيِه أ

َ
»َوَما اْعَتَقَبْت َعل

وقد جاء لفظ الشفة يف سياق حشد نوعي لألصوات، فكانت حركة الشفة مما 
ال صوت من الصدر وال جهاَرة يف املنطق فهي من األصوات اخلفية عىل اإلنسان 
الظاهرة عند ربه)3)، ألنَّ اهلل خلق له لسانًا يرتجم به ما يريد قوله، وشفتني يستعني 
هبام عىل النطق، وقد مُجع اللسان والشفة يف إحدى آيات الذكر احلكيم بقوله تعاىل:

.(4(﴾٩ ۥ َعۡيننَۡيِ ٨ َولَِساٗنا َوَشَفَتنۡيِ ُ لَۡم جَنَۡعل لَّ
َ
﴿أ

حركة  أنَّ  يبدو  الفم،  من  اجلزء  هلذا  الوظيفة  واستحضار  السياق  قراءة  ومن 
املنافسة للقول أو ما تنضوي حتت غرض خطايب، أما  الشفة املقصودة هي احلركة 
اَعءِ«،  ِمَن ادلُّ َفاهِ  يف النص اآلخر فيصف اإلمام الشفاه بالذبول يف قوله: »ُذبُُل الشِّ

)1) ينظر: املصدر نفسه: 371/3.
)2) ينظر: هنج البالغة: 39/2، خ216، 31/2، ك47...

)3) ينظر: لسان العرب: 250/6.
)4) البلد: 8، .9
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املتكلم  معرفتها  يتقاسم  التي  للمعلومة  احلاملة  البؤرة  الرتكيب  هذا  مثَّل  وقد 
جَلفافها  شفاههم  وذبول  املتقني،  وصف  يف  الكالم  هذا  جاء  إذ  واملخاطب)1)؛ 
هلا)2)؛ نتيجة املواظبة يف الذكر، فالشفتان يف النص ُتظهران كثرة  وَيباَس ِريُقها وهتدُّ
خروج الكالم غري املسموع من اجلهاز اللغوي عند اإلنسان، ومل يبتعد يف مجيع 
ما ذكره عن األداء الصويت اخلفي هلذا اإلطار الفموي، أي التمتمة يف نصوص ُأخر 
من  النوع  هذا  أحوال  اقرتنت  وقد  مثاًل،  اللسان  يستعمل  ومل  اللفظ)3)،  فيها  ُذكر 

الكالم بالشفة؛ ألنَّ الشفتني ُتشِفيان عىل الفم)4)، فهي بمثابة صامم أمان له.

واحدة،  يف  الفم  من  بجزء  اقرتن  مرتني،  فكان  اإلمام،  عند  الثغر  استعامل  ا  أمَّ
واألخرى مطلقة)5)، واألوىل وردت يف قوله إىل بعض عاّمله:

األثِيِم،  َْوَة  نَ بِِه  َمُع 
ْ
ق
َ
َوأ يِن،  ادلِّ اَمِة 

َ
إِق َعَ  بِِه  ْسَتْظِهُر 

َ
أ ْن  ِممَّ إِنََّك 

َ
ف َبْعُد،  ا  مَّ

َ
»أ

ـَمُخوِف«.
ْ
َهاَة اثلَّْغِر ال

َ
ُسدُّ بِِه ل

َ
َوأ

يف  مدالّة  حلم  قطعة  واللهاة:  النص،  يف  بالثغر  اللهاة  لفظ  اقرتان  ويلحظ 
وانفراجه)6)،  اإلنسان  بفم  له  تشبيهًا  بالثغر  قرهنا  احللق،  باب  عىل  الفم  سقف 
وغ نسب الثغر إىل اإلنسان عىل الرغم من اختالف السياق، فال شك  وهذا ما يسِّ

)1) ينظر: اللسانيات الوظيفية، أمحد املتوكل: 154.
)2) ينظر: لسان العرب: 255/11.

)3) ينظر: هنج البالغة: 385/1، خ164، 228/2، ك45، 302/1، خ129.
)4) ينظر: مقاييس اللغة: 199/3.

»َلِئْن  أعامله  من  واّله  ما  بعض  يف  خان  وقد  الَعْبدي  اجلارود  بن  املنذر  إىل   له كتاب  يف  وردت   (5(
بَِأْهل  َفَلْيَس  بِِصَفتَِك  َكاَن  َوَمْن  ِمنَْك،  َخرْيٌ  َنْعِلَك  َوِشْسُع  َأْهِلَك  جَلََمُل  َحّقًا،  َعنَْك  َبَلَغنِي  َما  َكاَن 
)هنج  ِخَياَنة«  َعىَل  ُيْؤَمَن  َأْو  َأَماَنة،  يِف  َك  ُيرْشَ َأْو  َقْدٌر،  َلُه  ُيْعىَل  َأْو  َأْمٌر،  بِِه  ُينَْفَذ  َأْو  َثْغٌر،  بِِه  ُيَسدَّ  َأْن 

البالغة:296/2، ك71).
)6) ينظر: هنج البالغة: تح: فارس احلسون:687.
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_ولو  قارئها يظن  الثغر ال جتعل  للفظ  النص  اللغوية يف سياق  املصاحبات  أنَّ يف 
الثغر يف عرف اإلدارة واحلكم  بالثغر غري ثغر اإلنسان، لكن  أنَّ املقصود  وهلًة_ 
الَفْرج  والثَّْغر  النص،  يف  منها  دخوهلم  أو  األعداء  طروُق  خُيشى  التي  الفرجة  هو 
يبتعد  )1)، وهذا االستعامل ال  العدو: ما ييل دار احلرب  الُبْلدان، وثغر  ُفروج  من 
)الفم(؛  دون  من  )الثغر(  لفظ   استعمل إذ  آنفًا؛  املذكور  اللغوي  املعنى  عن 
بالسّد  يعالج  ما  وهو  واالنفراج،  االنفتاح  عىل  يدّل  للثغر  اللغوي  األصل  ألن 

السياق. )أسّد( يف  بالفعل  املنصوص عليه 

الثانية: اجملموعة 

الناب،  وهي)الضس،  األسنان،  من  بالفم  يلحق  ما  الدالة  األلفاظ  تتضمن 
الناجذ(، ومن شواهدها:

- الرضس: ورد الضس مرتني، ومنها قول اإلمام يف أبغض اخلالئق عند اهلل:

بِِضْس  ِم 
ْ
الِعل َعَ  َيَعضَّ  ْم 

َ
ل َعَشَوات،  ُب  َركَّ اَعش  َجهاالت،  َخبَّاُط  »َجاِهٌل 

يِح الَهِشيَم...«)2). راَء الرِّ
ْ
َوايَاِت إذ اِطع، يُذرِي الرِّ

َ
ق

وقوله حيّض أصحابه عىل القتال:

ُيوِف  لِلسُّ ْنَب 
َ
أ إِنَُّه 

َ
ف اِس  َعَ األْضَ وا  َوَعضُّ  ، َاِسَ

ْ
ال ُروا  خِّ

َ
َوأ ارَِع،  ادلَّ ُموا  »َفَقدِّ

إِنَُّه 
َ
ف األبَْصاَر  وا  َوُغضُّ لأِلِسنَِّة  ْمَوُر 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف َماِح  الرِّ ْطَراِف 

َ
أ يِف  َُووا 

ْ
َوال َهاِم، 

ْ
ال َعِن 

وِب«)3).
ُ
ُقل

ْ
ِش َوأْسَكُن لِل

ْ
َجأ

ْ
ل
َ
ْرَبُط ل

َ
أ

- النّاب: جاء ذكره فيام خيص اإلنسان مرتني، منهاقول اإلمام ألهل الكوفة:

اَن فإَِذا 
َ
وف

ُ
َحَص بَِرايَاتِه يِف َضَواِح ك

َ
اِم، َوف ْد َنَعَق بِالشَّ

َ
يل ق

ِّ
 ِضل

َ
ْنُظُر إِل

َ
 أ

ِّ
ن

َ
أ

َ
ك

َ
»ل

)1) العني: 400/4.
)2) هنج البالغة: 56/1، خ17. 

)3) املصدر نفسه: 287/1، خ124.
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ْمَواِجَها...«)1).
َ
َْرُب بِأ ْنَيابَِها، َوَماَجِت الْ

َ
ْبَناَءَها بِأ

َ
ِفْتَنُة أ

ْ
ِت ال اِغَرتُُه... َعضَّ

َ
َفَغَرْت ف

وقوله يف كالم حيّث به الناس عىل ترك الدنيا:

يُف   َصِ
َّ
ْنَيا الَ يَرُوُعُه ِمْنَها إاِل َج َعَ ادلُّ ُمَعرِّ

ْ
ال إِنَّ 

َ
وا ف ِصُ

ْ
ق
َ
أ َبِة 

ْ
ى الرَّغ ْسَ

َ
»يَا أ

اِن«)2).
َ
ِْدث

ْ
ْنَياِب ال

َ
أ

قبل  ألصحابه   اإلمام قول  منها  مرات)3)،  ثالث  الناجذ  ُذكر  الناجذ:   -
مواجهة اخلوارج وهم مقيمون عىل إنكار احلكومة:

َعَ  وا  َوَعضُّ َطِريَقَتُكْم،  زُموا 
ْ
ال ُعْدَواٌن...  َوَباِطُنُه  إِيَماٌن،  َظاِهرُهُ  ْمٌر 

َ
أ »هَذا 

َتِفُتوا إِل نَاِعق َنَعَق«)4).
ْ
َهاِد بَِنَواِجِذُكْم، َوالَ تَل ِ

ْ
اجل

وقوله يف تعليم احلرب واملقاتلة يف بعض أيام صفني:

َعَ  وا  َوَعضُّ ِكيَنَة،  السَّ َبُبوا 
ْ
َل

َ
َوت َْشَيَة،  الْ اْستَْشِعُروا  ُمْسلِِمَي: 

ْ
ال »َمَعاِشَ 

يِف   
َ

ُيوف السُّ وا 
ُ
ِقل

ْ
ل
َ
َوق َمَة، 

َّ
الال وا 

ُ
ِمل

ْ
ك

َ
َوأ َهاِم، 

ْ
ال َعِن  ُيوِف  سُّ

ْ
لِل ْنَب 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف انلََّواِجِذ، 

َها...«)5).
ِّ
ْبَل َسل

َ
َماِدَها ق

ْ
غ

َ
أ

من  الضس  بأّن  األلفاظ،  تلك  بني  اللغوي  الفارق  نلخص  أن  ويمكن 
ما  عنه  يِشذُّ  وقد  وخشونة  قّوٍة  عىل  يدلُّ  صحيٌح  »أصٌل  وله  س(،  ر  اجلذر)ض 
َسه  ي بذلك لقّوته عىل سائر األسنان، ويقال رَضَ س من األسنان، سمِّ ْ خيالفه؛ فالضِّ

)1) املصدر نفسه: 226/1، خ100.

)2) املصدر نفسه: 388/2، ح365.
)3) ينظر: املصدر نفسه: 46/1، خ11. 

)4) املصدر نفسه: 283/1، خ121.
)5) املصدر نفسه: 132/1، خ65. 



115الفصل األول: املبحث السادس األلفاظ الدالة عىل الفم وما يلحق به ........................ 
ِسه...« )1)، وجيمع الضس عىل رضوس)2)، وأرضاس)3). ُسُه، إذا تناوله بِضْ َيْضُ

الذي  ّن  السِّ »الناب:  عنه:  اخلليل  قال  النّاب،  يسمى  لألسنان  آخر  نوع  وهناك 
»ثم  ثابت:  فيقول  اإلنسان(،  )خلق  يف  أّما  مذكر«)4)،  الناب  وهو  الرباعية،  خلف 
َييِل األنياَب  ثم  أْسفل  ناباِن من فوق وناباِن من  أربعة  باِعياِت األنياُب وهي  الرَّ ييل 
ضاحك«)5)،  وأعاله  الفم  أسَفل  من  ناب  كل  إىل  َأرْضاس  أربُع  وهي  َواِحَك  الضَّ
ومن  ُنُيوب)6)،  وقيل:  وأباِييت،  كأْبيات  اجلمع  مَجُْع  وأناِييُب  أْنياٌب،  ناب:  ومجع 
الناجذ، وهو من اجلذر )ن ج ذ( عرّب عنه  التي اختلف يف موقعها  أشكال األسنان 
يستعار  ثم  واألرضاس،  الناب  بني  نُّ  السِّ والنّاِجذ:  واحدة.  »كلمٌة  بأّنه  فارس  ابن 
م  ب... ويقولون: إنَّ األرضاس كلَّها نواجذ...ألهنَّ ذ، وهو املجرَّ فيقال للّرُجل: املنجَّ
نَّ الذي بني النّاب واألرضاس مل ُيَقْل  يقولون: َضِحَك حتَّى بدا ناجُذه، فلو كان السِّ
فيه هذا؛ ألّن ذاك باٍد من أدنى َضِحك«)7)، ويف خلق اإلنسان خيالف ثابت هذا الرأي 
بقوله: »النواِجذ أربع أرضاس، وهي آخر األرضاس نباتًا والواحد ناجذ«)8)، ووافق 
ابن فارس يف الرأي أبو حاتم السجستاين )ت255هـ()9)بقوله: »النواِجذ: األرضاس 

)1) مقاييس اللغة: 395/3. وينظر:خلق اإلنسان، األصمعي: 191، وخلق اإلنسان، الزجاج: 56.
)2) ينظر: العني: 19/7.

)3) ينظر:املخصص: 146/1.
)4) العني: 381/8.

)5) خلق اإلنسان، ثابت: 166.
)6) ينظر: املخصص: 146.

)7) مقاييس اللغة: 392/5.
)8) خلق اإلنسان، ثابت: 166.

)9) وهو من علامء البرصة يف القرن الثالث اهلجري، اسمه سهل بن حممد بن عثامن، وأبو حاتم كنية له، 
وله كتاب يف خلق األنسان، لكنه مفقود، ونقل عنه أكثري أئمة اللغة. )ينظر: بغية الوعاة يف طبقات 

اللغويني والنحويني، السيوطي:607/1، والفهرست، ابن النديم: 93).
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كلها«)1)، وعىل ذلك فالنواجذ أقىص األرضاس يف أقىص األسنان، وتسمى رضس 
احللم، وهذا الرأي هو الراجح عند الباحث هذا الرأي؛ ألن رضس احللم ينبت بعد 
بصورة  األجزاء  هذه  يبني  و)الشكل8))3)  آخرها)2)،  فيكون  العقل  وكامل  البلوغ 
أكثر وضوحًا، أما تسمية األرضاس بالضواحك؛ فألهّنا تكون واضحة للعيان عندما 
بالطواحن يف  املسامة  األنياب واألرضاس  الفك بني  اإلنسان، وموقعها يف  يضحك 

الشكل التوضيحي عىل الرأي األول الذي ذكره ابن فارس.
ومن تأّمل للنصوص املذكورة آنفًا، يتبنّي أّن لفظ الضس قد ارتبط بفعل لإلنسان 
َقاطِع«،  س  بِِضْ الِعْلِم  َعىَل  َيَعضَّ  »مَلْ   :الفعل)عّض(، فقوله يف االستعامل، وهو 
ُيلحظ فيه استعامل الضس مع العلم يف النص جمازًا؛ ألنَّ اإلمام أراد قوة الضس ال 
الضس نفسه، فجعل من العلم شيئًا ماديًا، فقوله مل يعض يريد أّنه »مل يتقن ومل حيكم 
عىل األمور«)4) بقوة امساكه هلا، وقد اختار اإلمام الضس من دون غريه؛ ألّن من 

سامته القوة عىل سائر األسنان فيكون اإلمساك هبا أنسب لليشء املعنوي.

)شكل8( يوضح أنواع األسنان

)1) املخصص: 147/1.
)2) ينظر: لسان العرب: 513/3.

)3) أطلس جسم اإلنسان، عىل الشبكة العنكبوتية.
)4) هنج البالغة: ابن ايب احلديد، 286/1.
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نجد  اِس«،  األرْضَ َعىَل  وا  »َوَعضُّ عبارة  منه  وقرأنا  الثاين  النص  إىل  نظرنا  وإذا 
أهّنا وردت يف سياق حّض أصحابه عىل القتال ضمن مجلة نصائح يوجه اإلمام إىل 
أفعل  أْنَبى، وهي صيغة  بأّنه   العّض عىل األرضاس، ويعّلل االلتزام هبا، ومنها 
التفضيل من )َنَبا السيف( إذا َدَفَعْتُه الصالبة من موقع فلم َيْقَطْع، وذلك من شأنه 
قالوا:إّن  وقدياًم  فتخشن)1)،  بالدماغ  املتصلة  والعضالت  األعصاب  يّصلب  أن 
وتصلب،  تشتد  الرأس  عظام  ألّن  دماغه؛  عن  السيف  ينبو  نواجذه  عىل  العاّض 
فال يبلغ السيف منه مبلغه فيام لو صادفه رخوًا)2)، والسياق يسعف هذه الداللة؛ 
ألّن اإلمام قد نصح أصحابه بحركات جسدية تقيهم بعض الّضر وتدفع ضعف 
العزيمة، فذكر يف السياق نفسه ما معناه اْنَعطِفوا وأميلوا جانبكم لَِتْزَلَق الرماح وال 
املذكورة للنص، ويلحظ أن اإلمام  الداللة  يناسب  تنفذ فيكم أسنّتها)3)، وهذا ما 
املحكم  انطباقها  من  املتحصلة  القوة  لألرضاس  استعامله  يف  أراد  النصني  كال  يف 
الّشدُّ  بمعنى  عّض  الفعل  استعامل  الداللة  هذه  يعّزز  وما  األُخر،  باألسنان  مقارنة 

باألَسنان عىل اليشء مصاحبًا للفظ يف النصني كليهام.

احلقيقية  بداللته  الناب  يستعمل  مل   فإنه الناب،  لفظ  شواهد  إىل  وباالنتقال 
لإلنسان، لكنّه ورد فيام خيصه، وأّما الصيغة التي تم تداوهلا فهي اجلمع عىل صيغة 
تعلقت  انتقال سمة  األسنان، ويلحظ  النوع من  قلة هذا  إىل  إشارة  فقط؛  )أفعال( 

: باألرضاس قد أصبحت عنرصًا مشرتكًا بني الناب والضس يف قول اإلمام

ْنَيابَِها«.
َ
بِأ ْبَناَءَها 

َ
أ ِفْتَنُة 

ْ
ِت ال »َعضَّ

ناب  أهواهلا  فكأن  للفتنة،  املصاحب  وفعله  الناب  استعري  إذ  العبارة  هذه  ففي 

)1) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون: 237.

)2) ينظر:رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد: 4/8.

)3) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون: 237.



..................................................... ألفاُظ أجزاِء اإلنساِن يف هنِج البالغِة 118
اللفظ  توظيف  سبب  ويرجع  أقطاهبا)1)،  أحد  وكان  ُأُكلها  عىل  تربى  من  يعض 
القطع  بأسبقية  وشهرهتا  املخروطي،  وشكله  األسنان  من  النوع  هذا  حدة  إىل  هنا 

والتمزيق، وهذا ما يالئم الوعد والوعيد يف النص؛ فقد أراد شدة تأثريها.

ويف الشاهد اآلخر استعار األمام صوت األنياب بقوله:

اِن«.
َ
ِْدث

ْ
ْنَياِب ال

َ
يُف أ  َصِ

َّ
»الَ يَرُوُعُه ِمْنَها إاِل

فالرَصيف يف األصل صوت األسنان عند االصطكاك من رعدة)2)، واحلدثان: 
النوائب)3)، والنائبة »النازلة، يقال: ناب هذا األمر نوبة، أي: نزل، ونابتهم نوائب 
يقال عند كل  التعبري  اإلنسان، وهذا  اإلمام موت  به  النص قصد  )4)، ويف  الدهر« 
غرض  من  ويتبني  الرصيف)5)،  يصدر  احلاالت  هذه  مثل  يف  وداهية؛ألن  خطب 
أّما  املنية،  تناوبته  إذا  اإلنسان  فزع  أراد  اإلمام  أّن  اللغوية  واملصاحبات  احلكمة 
املشبه  وشكلها  طوهلا  فهو  األُخر  األسنان  دون  من  هنا  األنياب  استعامل  مايمّيز 
التي تصدر صوتًا عند  الوحيدة  املتميز عن سائر األسنان، ما جيعلها  الرمح  بسنان 
أقرص  ألهنا  األخر؛  األسنان  سائر  صوت  يظهر  وال  خوف،  رعدة  أو  برد  رعدة 
النظر إىل  يريد أن يلفت   الفتنة والدنيا وكأنه الناب اسُتعمل مع  أّن  منه، ويبدو 
األنياب  لشهرة  بالدنيا؛  يغرت  أو  تقع عليه،  وأثرها يف متزيق من  والدنيا  الفتنة  فعل 

بوظيفتي القطع والتمزيق، فهي أول األسنان حدة يف التأثري عىل اإلنسان.

أّما النواجذ فقد الزم استعامهلا فعل إنساين حركي يف مجيع السياقات التي ورد 

)1) ينظر: هنج البالغة، تح: هاشم امليالين: 185.
)2) ينظر: هنج البالغة: تح: حممد أبو الفضل: 388/2.

)3) ينظر: هنج البالغة واملعجم املفهرس أللفاظه، اعداد دار التعارف للمطبوعات: 405.
)4) العني: 381/8.

)5) ينظر: رشح حكم أمري املؤمنني، عباس القمي: 179.
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فيها اللفظ أيضًا، وهو فعل العّض، ومثال ذلك قوله يف الشاهد األول للفظ: 

َهاِد بَِنَواِجِذُكْم«. ِ
ْ

وا َعَ اجل »َوَعضُّ

ألّن  به)1)؛  التمسك  وقوة  اجلهاد  عىل  واحلرص  يف  املبالغة  عن  كناية  فهو 
جاء  لكنّه  العض،  وفعل  يتفق  ال  معنوي  يشء  واجلهاد   ،(2( الَعضِّ ة  ِشدَّ النَّْجُذ: 
آخر  طرف  فهناك  اخلصم؛  عىل  االنتصار  إدامة  لوازم  من  الزمة  السياق  يف 
اإلمام  عمد  وقد  اللغوي،  السياق  يف  بالناعق  عنه  املعرب  وهو  اإلضالل،  حياول 
الذي  باملعنى  أكرب  إقناعًا  تولد  الكنائية  »الصورة  ألّن  الكنائي؛  األسلوب  إىل 
للمعاين  تقبلها  يكون  النفس  ألن  السامع،  نفس  يف  وتقريره  بتوكيده  إليه،  تشري 
اللفظ  بالشاهد والدليل«)3)؛لذا فاإلمام قد سبق  إذا كانت مشفوعة  أرسع وآكـد 

النص. العقل يف سياق  بخطاب 

أّما يف النص األخري، فقد جاء قوله:

َهاِم«.
ْ
ُيوِف َعِن ال سُّ

ْ
ْنَب لِل

َ
إِنَُّه أ

َ
وا َعَ انلََّواِجِذ، ف »َوَعضُّ

جل  يف سياق تعليم احلرب واملقاتلة يف بعض أيام صفني، واملراد من عّض الرَّ
إىل  لُيرتجم  الشّدة؛  عند  به  لذا يوىص  رأسه وعظامه،  أعصاب  اشتداد  أسنانه  عىل 
لغة القوة واحلمية والصرب يف املعركة؛ فمن عادة اإلنسان إذا محي واشتد غيضه عىل 
عدوه أن يعّض عىل أسنانه)4)، وبطبيعة احلال فإّن اإلمام يف هذا السياق أراد الرتكيز 
عىل القيمة الداللية للفظ وهي القوة والصالبة املنبثقة عن الناجذ وفعله عىل الرغم 
من املعاين املتنوعة التي يمكن أن يدل عليها اللفظ وهذا ما خيلق له قيمة حضورية 

)1) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، اخلوئي: 145/8.
)2) العني: 95/6.

)3) دالئل اإلعجاز، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين )ت471هـ(: 57.
)4) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 60.
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عن طريق االستعامل)1)، واملالحظ أّنه وّظف الناجذ يف سياقات احلرب يف كال 
الذئب  أو  النواجذ تشبيها باألسد  بإظهار  يبدي قوته وغضبة  املقاتل  النصني؛ ألَن 
القوة بنفسه وارتباط  الناجذ فهو دال عىل  أّن  عندما هيجم عىل فريسته، فضاًل عن 
الفعل عّض به ألزم ألّن النْجذ: شدة العض، ويبدو أّن التقارب الداليل واضح يف 
نفسها  )عّض(  اللغوية  املصاحبة  اللفظني  استعمل  إذ  والناجذ؛  الضس  استعامل 
االمساك  لداللة  كان  واجلهاد(  )العلم،  بمصاحبات  استعامهلا  لكّن  الشاهدين،  يف 
والتمسك عىل التوايل، واستعامهلا يف العّض عليها ذاهتا كان لداللة شد العزيمة مع 
وتقوية  عامة،  األسنان  عىل  الضغط  عىل  يدل  باألرضاس  التعبري  ألن  األرضاس؛ 
القوة  داللة  فيه  بالنواجذ  بالعّض  التعبري  ألن  النواجذ؛  مع  صاحبه  ووقاية  الرأس 
ألهنا  عامة؛  باألسنان  املحكم  اإلمساك  داللة  به  يفرس  بالنواجذ  فالعّض  والشدة، 
آخر الفك)2)، فانطباق آخرها يعني انطباقها كلها، وهذا ما يتناسب مع قوة البأس 
صّفني  حرب  عن  احلديث  سياق  يف  الفتنة  أحدث  من  ملواجهة  اإلمام  أرادها  التي 
فتطلب  وقعًا عىل اإلسالم،  أشد  كانوا مسلمني؛ ألن هؤالء  اخلوارج ممن  وحماربة 

احلال استعامل أقىص درجات الشّدة.

نسبة  ارتفاع  يالحظ  به،  يلحق  وما  الفم  إىل  تشري  التي  األلفاظ  دراسة  وبعد 
ملا  فقط  مرات  أربع  ورد  الذي  الفم  وهو  إليه  ينتمي  بام  مقارنة  اللسان  لفظ  شيوع 
الفم بعالقة العموم أللفاظ احلقل األخرى، فجاء بدالالت  خيص اإلنسان، ومتيز 
واملرشب  املأكل  من  اإلنسان  حاجة  عن  بالتعبري  أجزاء  من  ضمنه  يقع  ملا  جامعة 

والكالم.

أتاح  ما  وهذا  له،  أمان  صامم  بمثابة  فهي  بالشفة،  الكالم  أحوال  اقرتنت  وقد 

)1) ينظر: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب، هادي هنر: 264.
)2) ينظر: لسان العرب: 513/3.
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عىل  للداللة  الشفتني  فاستعمل  واجتامعي،  ديني  منظور  يف  رؤاه  جتسيد  لإلمام 
الكالم اخلفي، واقرتنت أحوال النطق باللهاة وذلك بنفي النطق عن العيل القدير.

ارتبط  فيها قد  فإّن استعامله  فيها اإلمام لفظ احللق،  التي وّظف  النصوص  أّما 
ارتبطت بعالقات معينة مع  الراغب، وإن  التي قال هبا  يف األصل بداللة اجلارحة 

داللة التنحية للحزن والرأس يف األصل األول الذي قال به ابن فارس )3).

ويظهر من قراءة النصوص الوارد فيها لفظ الريق أن داللة استعامله قد ارتبطت 
تكون  قد  التي  الفم،  يف  الريق  حركات  بذكر  وذلك  واملوت،  الصرب  من  باألذى 
بالتعبري عن احلزن ومفارقة  لفظ احللق  يلحظ اختصاص  إرادية كام  أو غري  إرادية 
يف  اللغوي  األصل  مع  عكسية  بعالقة  والثغر  البلعوم  لفظي  من  كل  وانامز  احلياة، 

التعبري عن الداللة املذكورة يف حتليل النصوص.

ا اللسان فعىل الرغم من اقرتانه بإحدى حواس اإلنسان وهي حاسة التذوق،  أمَّ
أن  يلحظ  إذ  يذكر،  توظيف  أدنى  للذوق  نجد  مل  لكننا  النهج،  يف  تداوله  وكثرة 
اإلمام مل يستعمله إالّ بوصفه آلة الكالم مرة وبوصفه الكالم أو اللغة مرة أخرى، 
وأبرز دالالته تكاد أن تكون حمصورة يف الكالم وأنواعه وكيفياته ونسبتِه...، وال 
َتِرُد  التي  السياقات  بتعّدِد  تتعّدُد  الواحدة  للكلمة  السياقّية  فاملعاين  ذلك  يف  غرابة 
فيها، والداللة من خصائص اجلملة، واجلملة ال تتوافر إالّ بتوافر الرتكيب)4)، وما 

أكثر الرتاكيب التي ورد فيها لفظ اللسان يف هنج البالغة.

الداللة  للفعل عّض دورًا هامًا يف جتهيز  ألفاظ األسنان أن  ويظهر يف استعامل 
فيمكن  املذكورة  األسنان  ألفاظ  استعامل  إىل  نظرنا  إذا  أّما  له،  املصاحبة  لأللفاظ 
اخلروج بحصيلة داللية استعاملية وظفت يف جمال املوت والقتال والعلم بنسبة أقل،

)3) ينظر: مقاييس اللغة: 98/2، واملفردات يف غريب القرآن: 258/1.
)4) ينظر:السياق والنص الشعري من البنية اىل القراءة، عيل آيتا وشان:45.
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يف  النواجذ  واستعمل  باخلوف،  مملوء  سياق  يف  الناب  استعمل  قد  فاإلمام 
داللة  أفاد  ما  وهو  التحمل  وقوة  اجلأش  ورباطة  النفس  يف  اهلمة  بّث  سياقات 
التشجيع والتصعيد املعنوي، واستعمل الضس هلذه الداللة مرة، ولداللة التوبيخ 
والذم يف أخرى، وال ننسى أن أغلب النصوص التي ذكرت فيها هذه األلفاظ، قد 

جاءت ألغراض تصوير القوة والشدة التي متيزت هبا هذه األجزاء من اإلنسان.

الثالثة: اجملموعة 

تتضمن األلفاظ امللحقة بالفم، وهي )اللسان، الّريق، اللهاة، احللق، البلعوم(، 
ومن شواهدها:

- الّلسان: ورد تسعًا وستني مرة ملا خيّص اإلنسان)1)، ومنها قول اإلمام يف 
حقيقة خلق اإلنسان:

َقًة 
َ
، َوَعل

ً
َماِت األْرَحاِم، َوُشُغِف األْسَتارِ، ُنْطَفًة ِدفاقا

ُ
هُ يِف ُظل

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْم هَذا ال

َ
»أ

)1) ينظر: هنج البالغة: 143/1، ك74، 146/1، خ77، 159/1، خ82، 159/1، خ82، 175/1، 
خ86، 195/1، خ90، 213/1، خ28، 215/1، خ95، 225/1، خ100، 243/1، خ107، 
246/1، خ107، 251/1، خ108، 263/1، خ112، 279/1، خ119، 306/1، خ132، 
309/1، خ133، 328/1، خ144، 354/1، خ153، 400/1، خ168، 409/1، خ173، 
خ7،   ،42/1 خ177،   ،419/1 خ177،   ،419/1 خ177،   ،419/1 خ177،   ،419/1
ك18،   ،154/2 خ243،   ،123/2 خ189،   ،456/1 خ186،   ،448/1 خ179،   ،423/1
217/2، ح42، 219/2، ح58، 232/2، ك47، 240/2، ك53، 289/2، ك67، 289/2، 
ك67، 312/2، ح26، 316/2، ح40، 316/2، ح40، 316/2، ح41، 317/2، ح112، 
ح144،   ،342/2 ح144،   ،342/2  ،118 ح   ،334/2 ح88،   ،325/2 ح71،   ،321/2
ح379،   ،392/2 خ216،   ،39/2 ح315،   ،378/2 ح223،   ،356/2 ح223،   ،356/2
392/2، ح380، 392/2، ح380، 392/2، ح380، 392/2، ح381، 395/2، ح398، 
41/2، خ216، 41/2، خ216، 61/2، خ228، 61/2، خ228، 62/2، خ229، 67/2، 

خ231، 67/2، خ231، 83/2، خ236، 83/2، خ36، 96/2، خ238، 96/2، خ238.
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 ،
ً
الَفِظا  

ً
َولِسانا  ،

ً
َحافِظا  

ً
با

ْ
ل
َ
ق َمَنَحُه  ُثمَّ   ،

ً
َويَافِعا َوَوِلداً   ،

ً
َوَراِضعا  

ً
وََجنِينا  ،

ً
ِمَاقا

، ِلَْفَهَم ُمْعَتِباً...«)1).
ً
َوَبَصاً الَِحظا

وقوله عن الرسول:

الَُمُه َبَياٌن، َوَصْمُتُه لَِساٌن«)2).
َ
»...ك

- الّريق: ورد مرتني، ومها قول اإلمام يشكو هلل قريشًا:

َضنِْنُت بِِهْم 
َ
ْهَل بَيِْت، ف

َ
 أ

َّ
يَْس ِل َرافٌِد، َوالَ َذابٌّ َوالَ ُمَساِعٌد، إاِل

َ
إَِذا ل

َ
»َفَنَظْرُت ف

ْظِم 
َ
َجا، َوَصَبُْت ِمْن ك َقذى، وََجرِْعُت رِييِق َعَ الشَّ

ْ
َضْيُت َعَ ال

ْ
غ

َ
أ
َ
َمنِيَِّة، ف

ْ
َعِن ال

الَغْيِظ...«)3)، وقوله يف الظلم:

بَالِمْرَصاِد َعَ َمَازِ َطِريِقِه،   ُ
َ

ْخُذهُ، َوُهَو ل
َ
ْن َيُفوَت أ

َ
ل
َ
الَِم ف ْمَهَل اهلُل الظَّ

َ
ِئْ أ

َ
»ل

َجا ِمْن َمَساِغ رِيِقِه«)4). َوبَِمْوضِع الشَّ

- الّلهاة: ُذكر هذا اللفظ ثالث مرات)5)، إحداها يف قوٍل له حيمد اهلل وينفي 
وصفه:

ْو َجانٌّ 
َ
ْرٌض، أ

َ
ْو أ

َ
ْو َسَماٌء أ

َ
ْو َعْرٌش، أ

َ
ْرِسٌّ أ

ُ
ْن يَُكوَن ك

َ
ْبَل أ

َ
َكئِِن ق

ْ
َْمُد هلل ال »الْ

ِمْن  َراهُ 
َ
َوأ  ،

ً
تَْكلِيما ُموس  َم 

َّ
َك ِي 

َّ
ال بَِفْهم...  ُر  ُيَقدَّ َوالَ  بَِوْهم  يُْدَرُك  الَ  ٌس، 

ْ
إن ْو 

َ
أ

َهَوات...«)6).
َ
َدَوات، َوالَ ُنْطق َوالَ ل

َ
، باِلَ َجَوارَِح َوالَ أ

ً
آيَاتِِه َعظيما

:عن اخلالق وقوله

)1) هنج البالغة: 160/1، خ82.
)2) املصدر نفسه: 215/1، خ95.
)3) املصدر نفسه:216/1، خ96.

)4) املصدر نفسه: 29/2، خ211.
)5) ينظر: املصدر نفسه: 229/2، ك46.

)6) املصدر نفسه: 432/1، خ183.
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َيَْفُظ  ِفُظ، َو
ْ
َدَوات، َيُقوُل َوالَ يَل

َ
َوات، َويَْسَمُع الَ ِبُرُوق َوأ

َ
»ُيِْبُ الَ بِلَِسان َول

ظ«)1). َوالَ َيَتَحفَّ

- احللق: وّظفه اإلمام مرتني، ومها قوله يف خطبته الشقشقية عن اخلالفة: 

 ،
ً
ِق َشجا

ْ
ذًى، َويف اَلل

َ
َعْيِ ق

ْ
َصَبُت َويف ال

َ
ْحَج، ف

َ
ْبَ َعَ َهاتَا أ نَّ الصَّ

َ
يُْت أ

َ
َرأ

َ
»ف

.(2(»...
ً
أرى تَُرايث َنْهبا

وقوله عن الشيطان وجنوده:

ُعُيونُِكم،  يِف   
ً
َطْعنا َراَحِة،  ِ

ْ
اجل َاَن 

ْ
إِث ْم 

ُ
وك

ُ
ْوَطأ

َ
َوأ َقْتِل، 

ْ
ال َوَرَطاِت  وكم 

ُّ
َحل

َ
»َوأ

 
َ

َقْهِر إِل
ْ
 ِبََزائِم ال

ً
لَِمَقاتِلُِكْم، َوسوقا ْصداً 

َ
ْم، َوق

ُ
 لَِمناِخِرك

ً
ا
ّ
وقُِكْم، َوَدق

ُ
وََحّزاً يِف ُحل

ُكْم...«)3).
َ
ةِ ل انلَّارِ الُمَعدَّ

- البلعوم: جاء ذكره يف هنج البالغة مرة واحدة، يف قول اإلمام ألصحابه:

ُل 
ُ
ك

ْ
َْطِن، يَأ ُعوِم، ُمْنَدِحُق الْ

ْ
ُل ْيُكْم َبْعِدي رَُجٌل رَْحُب الْ

َ
إنُِّه ِسَيْظَهُر َعل »أما 

بَِسبِّ  ُمُرُكْم 
ْ
َسَيأ َوإِنَُّه  الَ 

َ
أ وهُ. 

ُ
َتْقُتل ْن 

َ
َول وهُ، 

ُ
ُتل

ْ
اق

َ
ف َيُِد،  الَ  َما  ُب 

ُ
َويَْطل َيُِد،  َما 

.(4(»... َبَاَءةِ ِمنِّ
ْ
َوال

ا معنى هذه األلفاظ لغويًا فالّلسان من اجلذر)ل س ن( وله »أصٌل صحيح  أمَّ
اللِّسان،  ذلك  من  غريه،  أو  عضٍو  يف  بائن،  غري  لطيٍف  طول  عىل  يدلُّ  واحد، 
بأنَّه:  ُعّرف  وقد  األلسنة«)5)،  فهي  كثر  فإذا  َأْلُسٌن،  واجلمع  مذّكر  وهو  معروف، 
أرق  ما  اللسان:  خفة  َنعتْت  إذا  العرب  تقول  طرفه  وهي  عذبته  وفيه  »اجلارحة، 

)1) املصدر نفسه: 72/2، خ232.
)2) املصدر نفسه:30/1، خ1.

)3) املصدر نفسه: 93/2، خ238.
)4) هنج البالغة: 121/1، خ56.

)5) مقاييس اللغة: 246/5.
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الرصدان  وفيه  ومعظمه،  اللسان  أصل  ومها  والعكرة  العكدة  وفيه  لسانه،  عذبة 
ومها عرقان يستبطنان اللسان«)1)، واللسان يف الكالم يذكر ويؤنث)2)، قال اإلمام 

عيل عن اللسان:

ُه 
ُ
َقْوُل إَِذا اْمَتَنَع، َوالَ ُيْمِهل

ْ
الَ يُْسِعُدهُ ال

َ
َساِن، ف

ْ
َساَن بَْضَعٌة ِمَن اإلن

ِّ
الَ إِنَّ الل

َ
»أ

ْت 
َ
ل َتَهدَّ ْيَنا 

َ
َوَعل ُه، 

ُ
ُعُروق َبْت  تَنَشَّ َوفِيَنا  الَِم، 

َ
ك

ْ
ال َمَراُء 

َ
أل َوإِنَّا  ََّسَع،  ات إَِذا  انلُّْطُق 

ُغصُونُُه«)3).

ْيُق،  الرَّ وغريه  الطعام  بلع  عىل  يساعد  الذي  اللسان  وظائفه  مكّمالت  ومن 
أفَضُله... يشٍء  كلِّ  من  ُق  يِّ األرض...والرَّ َوْجه  عىل  املاِء  ُد  »َتَردُّ اللغة:  يف  ويعني 
د  تردُّ عىل  يدلُّ  واحد  »أصٌل  وله  ق(  ي  )ر  اجلذر  من  وهو  الَفِم«)4)،  يُق:ماُء  والرِّ
وغرِيه،  اإلنساِن  ِريق  الباب  ذلك...ومن  من  يشتّق  ثم  وغرِيه،  كاملاء  مائٍع،  يشٍء 
جَيُود  أي  ُريوقًا،  بنفسه  َيِريق  هو  اللِّحيايّن:  الكلمة...وحكى  هذه  من  واالستعارة 

د يف صدره«)5). هبا، وهذا من الكلمة األوىل؛ ألنَّ َنَفسه عند ذلك ترتدَّ

ويقابل اللسان يف الفم من احلنك األعىل واللهاة، واألخرية يرجع أصلها اللغوي 
إىل اجلذر: )ل ه و( وله »أصالِن صحيحان: أحدمها يدلُّ عىل ُشْغل عن يَشٍء بيشء، 
ا األصل اآلخر فاللُّْهوة، وهو ما  ل اللَّْهو...وأمَّ واآلخر عىل َنْبِذ يشٍء من اليد، فاألوَّ
ي الَعطاء هُلَْوة فقيل:  َحى بيده، واجلمع هُلى، وبذلك سمِّ َيطرحه الّطاِحن يف ُثْقَبة الرَّ
يت هَلاًة  َحى، وسمِّ ا ُشبَِّهْت بُثْقبِة الرَّ ا الّلهاة فهي أقىص الفِم، كأهنَّ هو كثري اللَُّهى. فأمَّ

)1) خلق اإلنسان: األصمعي، 197، وينظر:العني:256/7، ولسان العرب:385/13.
)2) ينظر: لسان العرب:385/13.

)3) هنج البالغة: 61/2، خ228.
)4) العني: 259/5.

)5) مقاييس اللغة: 468/2.
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اللَّْحمة  َهاة:  اللَّ ُيلَقى فيها من الطَّعام«)1)، ويف خلق اإلنسان ذكر األصمعي أنَّ  ملا 
امُلْسرتِخَية عىل احلَْلق، فيام ذكر أبو حاتم: هي ما بني ُمنَْقَطع أْصل اللسان إىل ُمنَْقَطع 
وهلوات)3)،  هلًا  واجلمع:  هلاة،  حلق  ذي  لكّل  ويقال:  الَفِم)2)،  أْعىَل  من  الَقْلب 
وخمرج  والرشاب،  الطعام  فهو»مساغ  احلْلق  أّما   ،(5( يٌّ هِلِ ثابت  وذكر  وهَلََيات)4)، 
»أصول  وله  ق(،  ل  )ح  وجذره  حلوق)7)،  عىل  وجيمع  احللقوم«)6)،  من  النفس 
ثالثة: فاألّول تنحية الشْعر عن الرأس، ثم حيمل عليه غريه، والثاين يدلُّ عىل يشٍء 
من اآلالت مستديرة، والثالث يدلُّ عىل العلّو، فاألّول َحلْقُت رأِس أحِلُقه َحْلقًا...
ف«)8)،  ُمرْشِ مكاٌن  حالٌِق:  الثالث  احلديد...واألصل  حْلقة  احلَْلقة  الثاين  واألصل 
املعروف،  العضو  »احلْلق:  يقول:  إذ  الراغب  عند  العالقات  هلذه  توضيحًا  ونجد 
وحَلقه: قطع حْلقه، ثم جعل احللق لقطع الشعر وجّزه... واحلْلقة ُسّميت تشبيهًا 
باحلْلق يف اهليأة... واعترب يف احللقة معنى الدوران، فقيل: حلقة القوم )بفتح الالم 
يف  فاألصل  إذن  طريانه«)9)،  يف  ودار  ارتفع  إذا  الطائر:  حّلق  وقيل:  وتسكينها(، 
احللق اجلارحة كام يرى الراغب، و»فيه اللغاديد، وهي كالزوائد من حلم تكون يف 
باطن األذنني من داخل...والغلصمة ُمّتصل احللقوم باحللق«)10)، واحللقوم اسم 

)1) مقاييس اللغة: 213/5.
)2) ينظر: املخصص: 157/1.

)3) ينظر: هتذيب اللغة: 430/6.
)4) ينظر: املخصص: 157/1.

)5) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت: 164.
)6) العني: 48/3.

)7) ينظر: العني: 48/3.
)8) مقاييس اللغة: 98/2.

)9) املفردات يف غريب القران: 258/1.
)10) خلق اإلنسان: ثابت:190، وينظر: األصمعي: 192.
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والبلُعوم  )الشكل7))1)،  من  يتضح  كام  الفم  األعىل  من  باحللق  ويتصل  للبلعوم 
يعني: »جَمَْرى الّطعاِم يف احلَْلق، وقد حيذف فيقال ُبْلُعم، وغري ُمْشكٍل أنَّ هذا مأخوٌذ 
من َبِلَع، إالّ أّنه ِزيَد عليه ما زِيَد جلنٍس من املبالغة يف معناه«)2)، وهو من اجلذر)ب 
ل ع( وله »أصٌل واحد، وهو إزدراد اليشء. تقول: بِلْعُت اليشَء أْبَلُعه«)3)، وقيل: 
أنَّه جمرى النفس إىل الرئة وفيه املريء وهو جمرى الطعام والرشاب إىل املعدة)4)، كام 
يتبني يف الشكل التوضيحي ويسمى احللقوم أيضًا)5)، وداللة االزدراد التي قال هبا 
به  والغذاء وتتصل  للهواء  ألنَّه ممرٌّ  يقوم هبا؛  أهم وظيفة  ناجتة عن  فارس هي  ابن 

أجزاء عّدة؛ ألداء ذلك.

)شكل7( يوضح احللق وما يتصل به

ويتبني من التقديم اللغوي لأللفاظ الدالة عىل الفم وملحقاته وضوح االشرتاك 
ا  يف بعض السامت وهذا متعلق بالوظيفة التي يامرسها اجلزء أو هيأته أو تركيبه، أمَّ
البالغة،  هنج  تراكيب  يف  الفم  من  األجزاء  هذه  تؤدهيا  التي  الداللية  الوظيفة  عن 

)1) أطلس جسم اإلنسان عىل الشبكة العنكبوتية.
)2) مقاييس اللغة: 329/1.
)3) املصدر نفسه: 301/1.

)4) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:192.
)5) ينظر: خلق اإلنسان، األصمعي: 195.
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فيمكن معرفتها من دراسة ألفاظ هذه األجزاء يف سياقها.

البالغة  هنج  يف  املتعددة  بأبنيته  تكراره  ظهر  فقد  اللسان  لفظ  استعامل  يف  أّما 
بتسعة وستني  ُأخر، وُخّص اإلنسان  ثالثًا وتسعني مرة، استعري بعضها ملخلوقات 

شاهدًا، منها قوله يف صفة خلق اإلنسان:

.»
ً
 الَفِظا

ً
، َولِسانا

ً
 َحافِظا

ً
با

ْ
ل
َ
َماِت األرَْحاِم...ُثمَّ َمَنَحُه ق

ُ
هُ يِف ُظل

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْم هَذا ال

َ
»أ

ويذكر اإلمام اللسان ممنوحًا لإلنسان يف هذا النص بعد ذكر متام اخللقة، ليكون 
اإلمام  ذكر  فقد  خلقه،  متام  من  الرغم  عىل  دائاًم  سبحانه  اهلل  بفضل  فتلفظ  شاكرًا؛ 
اللسان؛ بوصفه وسيلة أو آلة للنطق يف النص، لكن الصفة التي غلبت عىل استعامل 

اللسان يف النهج هي استعامله بوصفه اللغة أو الكالم.

ويظهر ذلك يف الشاهد الثاين يف قوله عن الرسول:

الَُمُه َبَياٌن، َوَصْمُتُه لَِساٌن«.
َ
»ك

الكالم،  من  ينبغي  ال  عاّم  يسكت  كان  أّنه  وجهان:أحدمها:  النص  يف  قيل  إذ 
األفعال  بعض  عن  سكوته  إّن  وثانيهام:  يعنيهم،  ال  عاّم  السكوت  الناس  فيعّلم 
)1)، وال ضري يف اجلمع بني  اإلباحة  تقريرًا هلا، ودلياًل عىل  ينهى كان  ان  من دون 
بأحسن  وظيفته  وأداء  اللسان  حركة  وإطالق  الكالم  ضد  والصمت  الوجهني، 
عن  الصادرة  الرسالة  بل  نفسها،  اجلارحة  ظاهر  يعني  ال  هنا  واللسان  وجه)2)، 
توقفه عن األداء الكالمي؛ ألّن حركة اللسان متثل لولب عملية التصويت، واملعنى 

كأن صمته كالم.

ويف احلديث ملا َأنشد العباس ابن ِمْرداٍس َأبياته العينية أمام النبي قال: اْقَطُعوا 

)1) ينظر: رشح هنج البالغة املقتطف من بحار: 326/1.
)2) ينظر: جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلاشمي: 321.
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عني لِسانه، َأي َأْعُطوه وَأْرُضوه حتى يسكت، فكنى باللساِن عن الكالِم)1)، وعىل 
هذا املنوال جاءت نصوص ُأخر ورد فيها لفظ اللسان)2)، اختلف معناها باختالف 
مساقها، مثل دالالت خلق اللسان لإلنسان))(، ودالالت اختالف حركته )4)، التي 
املتكلم  أو  القوم  التعبري عن  بالقوة مرة)5)، وبالضعف مرة)6)، ودالالت  ِوصفت 
نفسه جمازا)7)، والتعبري عن الرسالة التي يطلقها فهو يبعث برسائل قد صاحلة)8)، 
وقد تكون طاحلة)9)، وقد تكون مرهونة بظروف التداول اللساين)10)، ومل يكتف 
للموت)11)،  اإلنسان  بمنازعة  تنتهي  للسان  حياة  دورة  رسم  بل  بذلك،  اإلمام 

)1) ينظر: لسان العرب: 379/8.
خ119،   ،175/1 خ28،   ،213/1 خ189،   ،456/1 املثال:  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (2(
خ133،   ،309/1 ح223،   ،356/2 خ168،   ،400/1 خ144،   ،328/1 خ82،   ،159/1
ك67،   ،289/2 خ177،   ،419/1 ح144،   ،342/2 خ238،   ،96/2 خ236،   ،83/2

316/2، ح40...
)3) ينظر: املصدر نفسه: 160/1، خ82.

)4) ينظر: املصدر نفسه: 251/1، خ108.
)5) ينظر: املصدر نفسه: 456/1، خ189، 213/1، خ28.

)6) ينظر: املصدر نفسه: 61/2، خ228.

)7) ينظر: املصدر نفسه: 175/1، خ86.
 ،328/1 خ82،   ،159/1 خ119،   ،279/1 نفسه:  املصدر  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  ينظر   (8(

خ144، 400/1، خ168، 356/2، ح223...
 ،243/1 خ77،   ،146/1 خ153،   ،354/1 نفسه:  املصدر  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  ينظر   (9(

خ107، 309/1، خ133، 83/2، خ236، 96/2، خ238...
)10) ينظر عىل سبيل املثال ال احلرص: املصدر نفسه: 342/2، ح144، 419/1، خ177، 289/2، 

ك67، 316/2، ح40...
)11) ينظر: املصدر نفسه: 41/2، خ216، 251/1، خ108.
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ووصف حال ألسنة املوتى)1)....

وقد  احللق،  وهو  احلزن  عن  التعبري  يف  آخر  لفظ  مع  فيشرتك  يق،  الرِّ لفظ  أّما 
قول  األول  بغريه)2)، ومن  بلفظه، وأخرى  مرتني  يق  الرِّ ذكر  البالغة  تردد يف هنج 
من  وهذا  الَغْيِظ«،  َكْظِم  ِمْن  ُت  َوَصرَبْ َجا،  الشَّ َعىَل  ِريِقي  »َوَجِرْعُت   :اإلمام
ة  ُغصَّ عن  التعبري  ِريِقي  َبَجِرْعُت  ويريد  قريش،  عىل  فيه  اهلل  يستدعي   له كالم 
استعمله  اإلمام  لكن  الفم،  يف  مرتدد  مستساغ  أّنه  الريق  سامت  فمن  احلزن)3)، 
الفم،  يف  الرتدد  صعوبة  من  املواقف  بعض  يف  ينتابه  ملا  احلزن؛  عن  للتعبري  وسيلة 
يف  فعليًا  مسّوغ  ألنه  )4)؛  املتكلم  قصد  إىل  التعرف  ضوء  يف  ُتفهم  الداللة  فواقعة 
السياق بذكر مصاحبات لغوية ساندة ملعنى الصرب عىل األذى مثل الفعل )جرعت( 

ا قوله اآلخر يف الشاهد الثاين للّريق: ُت( و)َكْظِم الَغْيِظ(، أمَّ و)َصرَبْ

َمَساِغ  ِمْن  َجا  الشَّ بَِمْوضِع  َوُهَو...  ْخُذهُ، 
َ
أ َيُفوَت  ْن 

َ
ل
َ
ف الَِم  الظَّ اهلُل  ْمَهَل 

َ
أ ِئْ 

َ
»ل

رِيِقِه«.

موضع  إىل  مضافًا  املجاز  عىل  الريق   ويستعمل احللق،  هو  الّشجا  فموضع 
التوّسع؛ ألنَّ اهلل تعاىل ال  الكالم من باب  اإلساغة، أي: ممّره من احللق)5)، وهذا 

جيوز عليه احلصول يف اجلهات)6)، وهوالقائل:

)1) ينظر: املصدر نفسه: 39/2، خ216.
ِة اْلَبَقاِء إِالَّ آِوَنَة اْلَفنَاِء؟ َمَع ُقْرِب  )2) ذكر اإلمام الريق بلفظ اجلريض يف قوله »َفَهْل َينَْتظُِر...َأْهُل ُمدَّ
ِة  ِت ااِلْستَِغاَثِة بِنرُْصَ امْلََضِض، َوُغَصِص اجْلََرِض، َوَتَلفُّ َياِل، َوُأُزوِف االنتَِقاِل، َوَعَلِز اْلَقَلِق، َوَأمَلِ  الزِّ

احْلََفَدِة َواألْقِرَباِء...«.هنج البالغة: 157/1، خ28.
)3) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون: 37.

)4) ينظر: الظاهراتية وفلسفة اللغة، عز العرب حكيم بناين: 158.
)5) ينظر: تصنيف هنج البالغة، لبيب بيضون: 99.

)6) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 72/7.
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يَّاٖم ُثمَّ ٱۡسَتَوٰى َعَ ٱۡلَعۡرِشۖ 
َ
ۡرَض ِف ِستَّةِ أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱأۡل ِي َخلََق ٱلسَّ ﴿ُهَو ٱلَّ

َمآءِ َوَما َيۡعُرُج فِيَهاۖ  ۡرِض َوَما َيُۡرُج ِمۡنَها َوَما يَنُِل ِمَن ٱلسَّ
َ
َيۡعلَُم َما يَلُِج ِف ٱأۡل

ُ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصريٞ ٤﴾)1). ۡيَن َما ُكنُتۡمۚ َوٱهللَّ
َ
َوُهَو َمَعُكۡم أ

ۡقَرُب إَِلۡهِ 
َ
ۥۖ َوَنُۡن أ نَسَٰن َوَنۡعلَُم َما تُوَۡسوُِس بِهِۦ َنۡفُسُه و﴿َولََقۡد َخلَۡقَنا ٱإۡلِ

ِمۡن َحۡبِل ٱلَۡورِيِد ١٦﴾)2).
ويف قول اإلمام تنبيه عىل قدرة اهلل عىل أخذه من ذلك املوضع من اإلنسان، وقد 
الثاين للفظ احللق، وقد يكون كالم  الشاهد  القتل أيضًا يف  استعمله اإلمام لداللة 
اإلمام يشري إىل تعّثر حركة الريق وتردده يف أثناء بلعه ومن َثّم تعّرض اإلنسان إىل 

:خطر حمدق به قد يودي بحياته يف أي وقت يشاؤه اهلل، والدليل قوله

تَْؤلُِمُه  َعَمِل، 
ْ
ال َمُْفوُظ  ِل، 

َ
ِعل

ْ
ال ُنوُن 

ْ
َمك األَجِل،  ُتوُم 

ْ
َمك آَدَم:  اْبُن  »ِمْسِكٌي 

ُة«)3).
َ
َعْرق

ْ
ُة، َوتُنْتُِنُه ال

َ
ق ْ ُه الشَّ

ُ
ُة، َوَتْقُتل َقَّ الْ

ارتبطت  قد  استعامله  داللة  أّن  اللفظ  فيها  الوارد  النصوص  قراءة  من  ويظهر 
إرادية، حقيقية أو جمازية، وهنا البد  إرادية أو غري  للّريق قد تكون  بذكر حركات 
التفسري  مرجعيات  وتعدد  القّراء  بتعدد  تتعدد  هلا  القراءة  عملية  إّن  القول  من 

والتقويم)4).

الفم،  أعىل  يف  ما  الكالم  وإنتاج  التصويت  يف  للسان  املساعدة  األجزاء  ومن 
آنفًا يصبُّ يف  اللفظ  ُذكرا مع  اللذين  الشاهدين  اللهاة، وكان استعامهلا يف  وُيسّمى 

:سياق نفي نسبة هذا اجلزء من الفم إىل اهلل جل جالله، ومنه قول اإلمام

)1) احلديد:من اآلية.4
)2) ق: من اآلية .16

)3) هنج البالغة: 401/2، ح 427.
)4) ينظر: النص والسلطة واحلقيقة، نرص حامد أبو زيد: 112.
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َدَوات، 
َ
أ َوالَ  َجَوارَِح  باِلَ   ،

ً
َعظيما آيَاتِِه  ِمْن  َراهُ 

َ
َوأ  ،

ً
تَْكلِيما ُموس  َم 

َّ
َك ِي 

َّ
»ال

َهَوات«.
َ
َوالَ ُنْطق َوالَ ل

واللهوات يف النص هي الّلحامت يف سقف أقىص الفم، وورد ذكر اللهاة يف النص 
لبيان أّن اهلل متكّلم ال كتكّلم املخلوقني، وإليه أشار بقوله )اّلذي كّلم موسى(، وقد 
أتى بـ)تكلياًم( تأكيدًا ودفعًا لتوهم السامع التجّوز يف كالمه سبحانه، وكونه متكّلاًم 
)بال جوارح وال أدوات وال نطق وال هلوات( هو من اآليات الظاهرة، واملراد به 
واللهوات  واللسان  احلنجرة  عن  صادرًا  البرش  ككالم  ليس  موسى  مع  كالمه  أّن 
يف  كام  الشجرة  يف  الكالم  أوجد  بأن  معه  تكّلم  بل  وغريها،  احلروف  خمارج  وعن 
بالنطق، وإخراج احلروف من  اهلل  القصة)1)، ويف كالم اإلمام هني عن وصف 
لألدوات  واستلزامه  الفم  مقطع  عىل  اللفظ  اعتامد  أيضًا  فيه  الرّس  ولعّل  املخارج، 

بخالف الكالم)2).

ويمكن االستفادة من النص اآلخر الذي ذكرت فيه اللهاة بصيغة اجلمع داللة 
:عىل منع جواز وصف اهلل بالّلفظ ووصفه بالقول إذ قال

َيَْفُظ  ِفُظ، َو
ْ
َدَوات، َيُقوُل َوالَ يَل

َ
َوات، َويَْسَمُع الَ ِبُرُوق َوأ

َ
»ُيِْبُ الَ بِلَِسان َول

ظ«. َوالَ َيَتَحفَّ

اإلخبار  يف  األجزاء  من  شائع  هو  ما  ذكر  قد  النص  هذا  يف  اإلمام  أّن  ويبدو 
املخلوقات  أجزاء  عن  احرتازًا  ذلك  يكون  وربام  املعنى،  نفي  لتقوية  والسمع؛ 

:األُخر، ولكن داللة اللهاة يف كّل األحوال ال تبتعد عن داللة النطق لقوله

ِفُظ«.
ْ
»َيُقوُل َوالَ يَل

)1) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 321- 322.
)2) ينظر: املصدر نفسه: 322.
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مع  اجلمع  بصيغة  جاءت  قد  اللهاة  أّن  كليهام  النصني  يف  للنظر  الالفت  ومن 
بام  ذلك  تعليل  ويمكن  واللسان،  كالنطق  التلفظ  عىل  دالة  مفردة  بألفاظ  اقرتاهنا 
يفهم من رشح حبيب اهلل اخلوئي بأن ذلك من حتّرك لسانه يف هلواته إلنتاج اللفظ، 
يف  يساعد  الفم  من  جزء  كل  بل  وحده،  الفم  سقف  اللهاة  بجمع  املقصود  وليس 
أن  ويبدو  ُذكر،  ما  مفرد  متمامت  من  اللهوات  تكون  وبذلك  األصوات،  إنتاج 
النصني، وبداللة األصل يف  النطق يف  بداللة  ارتبط  قد  اإلمام  اللفظ عند  استعامل 

النص اآلخر)1)، الذي اقرتن لفظه بالثغر، وقد تقدم بيانه.

تتناسب  ودالالت  وبمواضع  مرتني،  النهج  يف  احللق  لفظ  اإلمام  واستعمل 
َقذًى،  اْلَعنْيِ  َويف  »َفَصرَبُت  الشاهد األول:  فيقول يف  الفم وسامته  مع موضعه من 
ألنَّه مساغ  ونحوه)2)؛  احللق من عظم  اعرتض يف  ما  والّشَجا:  َشجًا«،  احلَْلِق  َويف 
مع  معنوية  بعالقة  يرتبط  الكالم  لكن سياق  منه،  النفس  والرشاب وخمرج  الطعام 
وحتّدد  والرشاب(  )الطعام  األول  الشّق  خروج  يعني  ما  وهذا  وخروجه،  النََفس 
للفظة)3)؛  الَداليل  الُبعد  حتديد  عىل  املعجمي  املعنى  ُيعنُي  ال  إذ  الثاين)النََفس(؛ 
النص)4)؛  يف  لغوّية  َعنارص  من  هبا  حُييط  ما  بكلِّ  اللفظة  َعالقة  حَتُكُمه  املعنًى  ألن 
مّثل  الذي  هو  املعنى  وهذا  احلزن)5)،  غصة  َشجًا(  احلَْلِق  )َويف  كالمه  من  فاملراد 
القيمة احلضورّية للكلمة يف سياقها وهو معنى ال تؤديه كلامت أخرى ضمن احلقل 

الداليل نفسه.

)1) ينظر: هنج البالغة: 229/2، ك46.
)2) ينظر: املصدر نفسه: 422/14.

)3) ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 325.
)4) ينظر: علم الداللة، كلود جرمان وريمون لوبلون: 35-36، ومنهج البحث اللغوي بني الرتاث 

وعلم اللغة احلديث، عيل زوين:94.
)5) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون: 37.
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أما قوله يف الشاهد الثاين:

ْم«.
ُ
 لَِمناِخِرك

ً
ا
ّ
وقُِكْم، َوَدق

ُ
 يِف ُعُيونُِكم، وََحّزاً يِف ُحل

ً
»َطْعنا

فإن حّز احلْلق: قطه وهو مصدر فعله حمذوف، جاء ملعنى جمازي؛ ألنَّ الفاعل 
النص  التأوييل يف ضوء عالقة  اإلجراء  يستقطب  مّثل جزءًا  الشياطني، وقد  جنود 
نحو  به  يمتَّد  بل  اللغوي  النص  مفهوم  عىل  يقترص  ال  القراءة  ففعل  بالسياق)1)، 
بذلك  واملراد  التمثيل،  باب  من  واملناخر  واحللوق  العيون  ذكر  فيكون  تأويله)2)، 
ما يصيبهم من أبناء نوعهم بسبب القتل والقتال، وملا كان منشؤها مجيعًا هو إغواء 
مع  احلْلق  ذكر  وإنَّام  مجيعها)3)،  باألعضاء  إلحاطتهم  إليهم  نسبها  وجنوده  إبليس 
احلز؛ّ ألنَّه«موضع املذبح من احللق«)4)، واستعامل اإلمام هذا يؤيده قول الراغب 

يف التقديم اللغوي عن أصل احللق)5).

وأّما استعامل لفظ البلعوم فقد جاء يف كالم لإلمام مع أصحابه يف قوله:

ُل 
ُ
ك

ْ
َْطِن، يَأ ُعوِم، ُمْنَدِحُق الْ

ْ
ُل ْيُكْم َبْعِدي رَُجٌل رَْحُب الْ

َ
إنُِّه ِسَيْظَهُر َعل »أما 

ُب َما الَ َيُِد«.
ُ
َما َيُِد، َويَْطل

وَرْحُب اْلُبْلُعوِم أي َضْخم الُبْلُعوم، لكن اإلمام مل يقصد هذا املعنى الظاهري، 
ماء  والدِّ األْموال  يف  واإلرساف  التَّْبذير  كثرة  عن  كناية  النص  يف  الرتكيب  جاء  بل 
للمرسل  القصدي  الشعور  حتليل  من  ذلك  يتبني  ومتدده،  امَلْدَخل  بَسعة  فوصفه 

)1) ينظر: السياق والتأويل، امحد حساين، بحث منشور يف جملة )املوقف العريب(: 66-63.
)2) ينظر: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، نرص حامد أبو زيد: 101.

)3) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 289/11.
)4) العني: 48/3.

)5) ينظر: املفردات يف غريب القرآن: 258/1.
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»ال  احلديث:  هذا  ونظري  بالسياق)1)،  وارتباطها  النص  داخل  القائمة  واملاهيات 
اعتبار  عىل  الُبُلعوِم«)2)  ضخم  م  ْ الرسُّ واسع  رجل  عىل  إِال  األُمة  هذه  َأمر  يذهب 
ومتدده  امَلْدَخل  َسعة  إىل  الوصول  فإنَّ  لذلك  احللق)3)؛  والُبلُعوُم  الُدبُر،  ُم  الرُسْ أن 

يقتيض بالضورة استعامل لفظ البلعوم جمرى الطعام والرشاب إىل البطن.

)1) ينظر: الفينومينولوجيا عند هورسل، سامح رافع حممد: 197.
)2) النهاية يف غريب احلديث واألثر، أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري )ت 606هـ(:1/ 

.402
)3) ينظر:: لسان العرب:55/12، 286.
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املبحث األول

األلفاظ الدالة على العنق وما يلحق به

نة من جمموعة من الكلامت هي يف الواقع حقول داللية  إنَّ اللغة بطبيعتها مكوَّ
لرتكيزها عىل دراسة ما يطرأ عىل الكلامت من تغيري تبعًا لتغري وجهات النظر وارتباط 
املرتبطة هبا دالليًا وتفسري ذلك)4)؛ ألنَّ  األلفاظ  بمجموعة  الكلمة وقيمتها  معنى 
املعاين األُخرى حيددها السياق وتنوعه أوالً وقبل كل يشء، ويف هذا احلقل اخلاص 
باأللفاظ الدالة عىل العنق وملحقاته وِجد لفظان ينتميان له يف هنج البالغة، ومها: 
تنتمي  الذي  احلقل  يف  معجميًا  األلفاظ  هذه  دراسة  وستكون  والرقبة(،  )العنق، 
السياقي)5)،  تركيبها  عن  مستقلة  املفردات  دراسة  يمكن  فال  النهج،  يف  ا  أمَّ إليه، 
وعالقات االستبدال وغريها ضمن احلقل الداليل حتى تكون الدراسة ذات نتائج 

مثمرة، ومن شواهد هذه األلفاظ:

- العنق: وقد خص به اإلنسان عرش مرات)6)، منها قول اإلمام يف كتاب له 
إىل األشعث بن قيس:

نَْت ُمْسَتْىع لَِمْن 
َ
َمانٌة، َوأ

َ
َك بُِطْعَمة، َولِكنَُّه يِف ُعُنِقَك أ

َ
يَْس ل

َ
َك ل

َ
»َوإِنَّ َعَمل

)4) ينظر: علم الداللة، أمحد خمتار عمر: 110.
)5) ينظر: املصدر نفسه: 80.

خ167،   ،399/1 خ166،   ،399/1 خ108،   ،253/1 خ37،   ،99/1 البالغة:  هنج  ينظر:   (6(
440/1، خ184، 31/2، خ213، 94/2خ، 238، 98/2، خ238.
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َك«)1).
َ
ْوق

َ
ف

وقوله يف دعاء له كان يدعو به إذا لقي العدّو حماربًا:

ِت 
َ
َونُِقل األبَْصاُر،  َوَشَخَصِت  األْعَناُق،  ِت  َوُمدَّ وُب، 

ُ
ُقل

ْ
ال َضِت 

ْ
ف
َ
أ َْك  إِلَ ُهمَّ 

َّ
»الل

نِْضَيِت األبَْداُن«)2).
ُ
َداُم، َوأ

ْ
األق

يف  قوله  منها  مرات)3)،  ست  لإلنسان  اللفظ  هذا   اإلمام استعمل  قبة:  الرَّ
وعظ الناس:

ُفْسَحِة 
ْ
ال ْقِم، َويِف  ْبَل السُّ

َ
ق ِة  حَّ ْنُتْم َسالُِموَن يِف الصِّ

َ
َوأ ِعَباِد! 

ْ
ال َمْعَشَ  »اهلَل اهلَل 

َق َرَهائُِنَها«)4).
َ
ْن ُتْغل

َ
ْبِل أ

َ
ابُِكْم ِمْن ق

َ
َكِك رِق

َ
اْسَعْوا يِف ف

َ
يِق، ف ْبَل الضِّ

َ
ق

وقال اإلمام عن الرسول:

َذَهَب 
َ
ف َمْوُت 

ْ
ال َجاَءهُ  َصابِِعُكْم، 

َ
بِأ ِْه  إِلَ ُتْم  َشْ

َ
َوأ ابَُكْم، 

َ
رِق  ُ

َ
ل ُْتْم  نلَ

َ
أ ْنُتْم 

َ
أ إَِذا 

َ
»ف

ُتْم َبْعَدهُ َما َشاَء اهلُل«)5).
ْ
بِث

َ
ل
َ
بِِه، ف

وعند الوقوف عند معانى هذه األلفاظ يف اللغة نجد للُعنْق »أصٌل واحد صحيح 
ل العنُق«)6)، وهو من  ا يف انسياح، فاألوَّ ا يف ارتفاٍع وإمَّ يدلُّ عىل امتداٍد يف يشء، إمَّ
اجلذر )ع ن ق( وقيل هو خمفف من ُعنُق واجلمع فيهام َأعناق)7)، ويف العنق الدأي 
وهو فقار العنق والواحد دأية، وفيه النخاع، واجليد اسم يقع عىل طول العنق يقال 

)1) املصدر نفسه: 133/2، ك5. 
)2) املصدر نفسه: 2/ 149، ك15.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 107/2، خ203، 12/2، خ203، 445/1، خ186، 225/2، ك45.
)4) املصدر نفسه: 440/1، خ184.

)5) هنج البالغة: 224/1، خ99.
)6) مقاييس اللغة: 4 /159.
)7) لسان العرب: 271/10.
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رجل أجيد وامرأة جيداء)1)، والعنق مذّكر ومؤنَّث وقيل مذكر واحلجاز ُتؤنِّث)2)، 
أّما الّرقبة فقد قال اخلليل أهّنا: »أصل مؤخر الُعنُق«)3)، وهي من اجلذر )ر ق ب( 
ِقيب... ومن  وله »أصٌل واحٌد مّطرد، يدّل عىل انتصاٍب ملراعاِة يشٍء، من ذلك الرَّ
نظره«)4)،  عند  ينتصب  أن  البد  النّاظَر  وألّن  منَتِصبة،  ا  ألهنَّ َقبِة،  الرَّ اشتقاق  ذلك 
فّرق  قد  ثابتًا  لكنَّ  العنق)5)،  ا  أهنَّ اإلنسان  خلق  كتب  بعض  يف  الرقبة  ُذكرت  وقد 
التفريق  يمكن  وبذلك  العنق)6)،  أصل  هي  الرقبة  أنَّ  ذكر  إذ  والرقبة،  العنق  بني 
بني ثالثة معاٍن هي العنق، والرقبة، واجليد. فاألول: اسم ملا بني الرأس، واجلسد. 

والثاين: اسم ألصل مؤخر العنق. والثالث: اسم لطوله.

أّما عن استعامل األلفاظ املذكورة يف هنج البالغة، فاستعامل اإلمام للعنق مل 
للفظ يف  الشاهد األول  العريب، ومن ذلك  يتمتع هبا  يبتعد عن مفاهيم أصيلة كان 

كتاب اإلمام إىل األشعث بن قيس، إذ قال:

َمانٌة«.
َ
َك بُِطْعَمة، َولِكنَُّه يِف ُعُنِقَك أ

َ
يَْس ل

َ
َك ل

َ
»َوإِنَّ َعَمل

اجلانب،  هذا   فذكر باألمانة،  والوفاء  بالعهد  االلتزام  العرب  عادة  فمن 
يف  معلق  اليشء  هذا  فكأن  التعّلق  لشبه  اإلنسان؛  أجزاء  من  العنق  لذلك  فاستعار 
عنق من تعهد به)7)، كالقالدة لكنّه يف النّص متعلق باإلنسان نفسه، ألنَّه يعني كل 

)1) ينظر: خلق اإلنسان: األصمعي، 198، وخلق اإلنسان، الزجاج: 68.
)2) ينظر: املعجم املبتكر:241.

)3) العني: 155/5، وينظر: هتذيب اللغة:218/3. 
)4) مقاييس اللغة: 2 / 427.

)5) ينظر: خلق اإلنسان، األصمعي:198، وخلق اإلنسان، الزجاج:66.
)6) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:200.

بن  بن عمر  اهلل حممود  القاسم جار  أبو  البالغة،  432، وأساس   ،231 العرب:10\  لسان  ينظر:   (7(
أمحد الزخمرشي )ت538هـ(:182.
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ما يلتزم به الفرد من قول أو عمل، وخاصة فيام يتعلق باحللف، والعهد، وامليثاق، 

ووفاء الذمة)1). قال اإلمام عن نفسه:

ُعُنيِق  يف  امليَِثاُق  َوإَِذا  َبْيَعِت،  َسَبَقْت  ْد 
َ
ق َطاَعِت  إَِذا 

َ
ف ْمرِي، 

َ
أ يف  »َفَنَظْرُت 

لَِغرْيِي«)2).

واستعامل العنق هنا إشارة إىل متام التعلق واالستقرار، فضاًل عن تضمن معنى 
اختصاص ذلك يف العنق.

فقد  االرتفاع،  ومزية  احلركة،  بمرونة  يتصف  اإلنسان  من  اجلزء  هذا  كان  وملا 
أربعة  لذلك  املؤمنني  أمري  كالم  من  جاء  فقد  به،  الرغبة  عن  التعبري  بمعنى  ارتبط 

شواهد يف النهج كّلها بصيغة اجلمع، منها دعاء له:

ِت األْعَناُق«. وُب، َوُمدَّ
ُ
ُقل

ْ
َضِت ال

ْ
ف
َ
َْك أ ُهمَّ إِلَ

َّ
»الل

ويبدو أن حركة مّد األعناق قد جاءت لتكمل مشهد التضع هلل بحقيقة إيامنية 
مفصحة عن حال صاحبها؛ إذ إنَّ هذه احلركة تدل عىل الرغبة واألمل؛ فالعنق مظهر 
ا لولب  من مظاهر التجربُّ إذا عال وارتفع، وقد اسُتعمل هنا ومل تستعمل الرقبة؛ ألهنَّ
للعنق،  السامت األساسية  بل من  هلا،  الداللية  السامت  ليس من  احلركة واالمتداد 
ا يف نصوص ُأخر)3) وباختالف املصاحبات اللغوية مثل: األعناق خاضعة، خلق  أمَّ
التكرب من أعناقكم، وغل األيدي إىل األعناق...، فإنَّ الداللة االستعاملية ال تبتعد 

عن مزية االلتزام وعالقات االرتفاع واالمتداد عند اإلمام.

:أّم استعامل لفظ الرقية فمنه قول اإلمام

)1) ينظر: اإلنسان يف الشعر اجلاهيل: 307.
)2) هنج البالغة: 99/1، خ37.

خ167،   ،399  /1 خ108،   ،253/1 خ37،   ،99\1 املثال:،  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (3(
440/1، خ184...



143الفصل الثاين: املبحث الثاين األلفاظ الدالة عىل الّصدر وما يلحق به ....................... 

َق َرَهائُِنَها«.
َ
ْن ُتْغل

َ
ْبِل أ

َ
ابُِكْم ِمْن ق

َ
َكِك رِق

َ
اْسَعْوا يِف ف

َ
ِعَباِد... ف

ْ
»اهلَل اهلَل َمْعَشَ ال

وفّك رَقبة أطلَقها من أرِسها ومنه الفّك يف العنق وفَكْكت األسري أُفّكه فّكًا)1)، 
دون  من  الرقَبة  ت  فُخصَّ إنسان  أي  رقبة  َفكَّ  قيل:  وإنَّام  فذهب   َ ُخيلِّ العبد  فكأنَّ 
حُتَبس  كام  حمتبس  به  هو  وكالُغلِّ  الرقبة  يف  كاحلْبل  لعبده  السّيد  ِملك  ألنَّ  غريها؛ 
يت اجلملة باسِم  الدابة بحبل يف عنُقها فإذا ُأعتق، فكأنَّه أطِلَق من ذلك)2)، وقد ُسمِّ
اململوك)4)،  اإلنساِن  عن  كنايًة  فجِعلت  ببعِضه  لليشء  تسِميَة  لرشفِها)3)،  الُعْضِو 

ومن ذلك قوله تعاىل:

دتُُّم  يَۡمٰنُِكۡم َوَلِٰكن يَُؤاِخُذُكم بَِما َعقَّ
َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِفٓ أ ﴿َل يَُؤاِخُذُكُم ٱهللَّ

ۡو 
َ
ۡهلِيُكۡم أ

َ
ۡوَسِط َما ُتۡطعُِموَن أ

َ
ةِ َمَسِٰكنَي ِمۡن أ ۥٓ إِۡطَعاُم َعَشَ َٰرتُُه يَۡمَٰنۖ فََكفَّ

َ
ٱأۡل

يَۡمٰنُِكۡم 
َ
َٰرةُ أ يَّاٖمۚ َذٰلَِك َكفَّ

َ
َّۡم َيِۡد فَِصَياُم ثََلَٰثةِ أ ۡو َتۡرِيُر َرَقَبةٖۖ َفَمن ل

َ
كِۡسَوُتُهۡم أ

لََعلَُّكۡم  َءاَيٰتِهِۦ  لَُكۡم   ُ ٱهللَّ  ُ يُبنَّيِ َكَذٰلَِك  يَۡمَٰنُكۡمۚ 
َ
أ َوٱۡحَفُظٓواْ  َحلَۡفُتۡمۚ  إَِذا 

تَۡشُكُروَن ٨٩﴾)5).
وعىل ذلك تكون الرقبة مظهر من مظاهر النظر إىل اإلنسان بأحد أجزائه، فكأن 

شخوصه وحياته يكون بانتصاب رقبته.

أما الشاهد الثاين للفظ الرقبة فقد جاء يف سياق قوله عن الرسول:

ابَُكْم«.
َ
ُ رِق

َ
ُْتْم ل نلَ

َ
ْنُتْم أ

َ
إَِذا أ

َ
»ف

ينظر:املخصص:126/5.  (1(
)2) ينظر: غريب احلديث، أبو عبيد القاسم بن سالم اهلروي )ت224هـ(:292/1، وغريب احلديث، 

ابن قتيبة:1225.
)3) ينظر: لسان العرب:424/1.

)4) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 609/2.
)5) املائدة: من اآلية: 89.
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النص  يف  جلية  اخلضوع  فداللة  أطعتموه)1)،  رقابكم:  له  ألنتم  قوله  ومعنى 
الداللة؛  اللفظة يف تكوين  اللني أسهمت هذه  للرقبة وهي  ثانوية  الرتباطها بسمة 
ألن الرقبة هي املوّصل ما بني جذع اإلنسان ورأسه الذي يعد جممع القوى واحلواس 

اإلنسانية، وهي حمور حركته ملراعاة تشخيص الصالح، والطالح، وإدامة احلياة.

معنى  عن   كالمه أّن  الّرقبة)2)،  فيها  ذكرت  ُأخر  نصوص  يف  يلحظ  ومما 
الرقبة  لفّك  داليل  سياق  يف  جاء  قد  فاللفظ  بإرادة؛  أو  قرس  هو  ما  فيه  اخلضوع 
بعض  يف  جاءت  اللغوية  واملصاحبات  العام  السياق  ذلك  عىل  يدل  وحْتريرها، 
فكاك  الناس)4)،  رقاب  عىل  حكام  العاملني)3)،  رقاب  عىل  ملوك  مثل:  النصوص 

رقاهبم )5).

تتجىل  ُأخر  فهناك فروق  البالغة  والعنق يف هنج  الرقبة  استعامل جزئي  ا عن  أمَّ
من قراءة النصوص التي ورد فيها اللفظان نذكر منها:

_ ذكر لني الرقبة لداللة الطاعة، مقابل ذكر مّد العنق للرغبة يف الثواب.

- عربَّ اإلمام عن اإلنسان ومتلكه كاًل واحدًا بالرقبة، ومل نجد ذلك يف استعامل 
العنق.

عىل  وداللتها  لطوهلا  الرقبة،  دون  من  األعناق  مع  والعذاب  األغالل  ذكر   -
الكرب.

- ارتبطت حياة اإلنسان وموته يف رقبته، وارتبطت عزته وعبوديته بعنقه.

)1) هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد:95/7.
)2) ينظر: هنج البالغة: 107/2، خ203، 12/2، خ203، 445/1، خ186، 225/2، ك45...

)3) ينظر: املصدر نفسه: 107/2، خ238.
)4) ينظر: املصدر نفسه: 12/2، خ203.

)5) ينظر: املصدر نفسه: 445/1، خ186.
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- التعبري عن صورة املوت بضب الرقاب، ويف إدامة احلياة بتحريرها وفكها.

الرقبة  بجزئية  القائل  الرأي  مع  الباحث  فإنَّ  املبحث  هذا  ألفاظ  دراسة  وبعد 
من العنق، فعالقة العنق بالرقبة هي عالقة اشتامل ال أكثر وقد بدا ذلك واضحًا يف 

دراسة هذه األلفاظ.
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الثاني املبحث 

األلفاظ الدالة على الّصدر وما يلحق به

ْدر جزٌء يف جسم اإلنسان مّثل مركزًا ملِستقّر الشعور يف أغلب نصوص هنج  الصَّ
يقول  والرتائب،  األضالع  من  بأجزائه  عليه  وحيافظ  القلب  حيتضن  فهو  البالغة؛ 

اهلل يف كتابه العزيز:

َءاَذاٞن  ۡو 
َ
أ بَِهآ  َيۡعقِلُوَن  قُلُوٞب  لَُهۡم  َفَتُكوَن  ۡرِض 

َ
ٱأۡل ِف  يَِسرُيواْ  فَلَۡم 

َ
﴿أ

ُدورِ  بَۡصُٰر َوَلِٰكن َتۡعَم ٱۡلُقلُوُب ٱلَِّت ِف ٱلصُّ
َ
َها َل َتۡعَم ٱأۡل يَۡسَمُعوَن بَِهاۖ فَإِنَّ

.(1(﴾٤٦
أثناء البحث  ن هذا املبحث ألفاظًا عديدة تلحق بالصدر، وقد ظهر يف  ويتضمَّ
بصورة عامة وحتديدًا يف الوحدات الداللية الرئيسة املتضمنة أللفاظ فرعية تنتمي 
ا الفرع  إليها عالقة االشتامل)2)، ويف هذا املبحث يمثل الّصدر املصطلح العلوي، أمَّ
البالغة، وسوف تكون دراسة  الواردة يف هنج  به  ن األلفاظ امللحقة  الّسفيل فيتضمَّ
اجلانحة(،  الّضلع،  النّحر،  )الّصدر،  ألفاظ:  األوىل  جمموعتني،  عىل  األلفاظ  هذه 

والثانية ألفاظ: )احلجر، واحلضن، الّثدي، الّلبن(.

)1) احلج:.46
)2) ينظر: علم الّداللة، أف.آر. باملر:118.
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اجملموعة األوىل:

ومن  اجلانحة(،  الّضلع،  )النّحر،  وهي  ومكوناته،  الصدر  لفظ  تتضمن 
شواهدها:

- الّصدر: ُذكر ثامين وثالثني مرة لإلنسان)1)، من ذلك قول اإلمام يف بعض 
أيام صفني:

َما 
َ
ك ُوُزوَنُهْم 

َ
ت َخَرة، 

َ
بِأ ْيُتُكْم 

َ
َرأ ْن 

َ
أ َصْدرِي  وََحاوَِح  َشَف  َقْد 

َ
»...َول

ْم،...«)2).
ُ
َحاُزوك

وقوله يف أحد اخلوارج:

َة  َورَجَّ بِِه 
ْ
ل
َ
ق وَْجَبَة  َها 

َ
ل َسِمْعُت  بَِصْعَقة  ِفيُتُه 

ُ
ك َفَقْد  ْدَهِة)3)  الرَّ َشْيَطاُن  ا  مَّ

َ
»َوأ

.(4(»... ْغِ
َ ْهِل الْ

َ
َصْدرِهِ، َوَبِقَيْت بَِقيٌَّة ِمْن أ

قول  ههام  البالغة،  هنج  يف  اإلنسان  هبام  خّص  شاهدين  يف  ورد  النّحر:   -

خ89،   ،183/1 خ82،   ،162/1 خ82،   ،160/1 خ74،   ،143/1 البالغة:  هنج  ينظر:   (1(
241/1، خ106، 256/1، خ109، 300/1، خ128، 306/1، خ132، 349/1، ح178، 
خ191،   ،460/1 خ190،   ،458/1 خ7،   ،42/1 خ156،   ،361/1 خ156،   ،361/1
470/1، خ195، 79/1، خ27، 93/1، خ34، 962/1، خ82، 102/2، خ238، 105/2، 
 ،249/2 ك53،   ،246/2 ك41،   ،216/2 خ243،   ،123/2 خ238،   ،112/2 خ238، 
ك53، 258/2، ك، 53، 285/2، ك65، 308/2، ح6، 323/2، ح77، 349/2، ح180، 
 ،235 خ،   ،80/2 خ235،   ،79/2 خ226،   ،59/2 خ216،   ،39/2 ح339،   ،383/2

95/2، خ238.
)2) املصدر نفسه: 241/1، خ106.

)3) الَرْدهة ـ بالفتح ـ النُْقَرة يف اجلبل، وشيطان الَرْدهة: ذو الَثِدّية، من رؤساء اخلوارج ُوجد مقتواًل يف 
ردهة.

)4) هنج البالغة: 112/2، خ238.
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اإلمام يناجي رسول اهلل:

َنْفُسَك«)1)،  ْرِي َوَصْدرِي  َبْيَ نَ اَضْت 
َ
َوف ْبَِك، 

َ
ق ُحوَدةِ 

ْ
َمل ْدتَُك يِف  َقْد َوسَّ

َ
ل
َ
»ف

وقوله عن معاوية:

ُوَرُهْم 
ُ

وا ن
ُ
، َحتَّ َجَعل ََبَ ْيِهُم الْ

َ
َس َعل ُغَواةِ وََعمَّ

ْ
َمًة ِمَن ال

ُ
اَد ل

َ
الَ َوإِنَّ ُمَعاوِيََة ق

َ
»أ

َمنِيَِّة«)2).
ْ
ال َراَض 

ْ
غ

َ
أ

- الّضلع: ورد هذا اللفظ مرتني، ومها قول اإلمام يف طاعة اهلل:

 َبْيَ 
ً
ِطيفا

َ
ْم، َول

ُ
ْم، َوَدِخيالً ُدوَن ِشَعارِك

ُ
ارِك

َ
وا َطاَعَة اهللِ ِشَعاراً ُدوَن ِدث

ُ
اْجَعل

َ
»ف

ْم...«)3).
ُ
ُمورِك

ُ
ْوَق أ

َ
ِمرياً ف

َ
ْضالَِعُكْم، َوأ

َ
أ

وقوله يف ذكر املوت وما يتعلق به:

ِع، َوَرْواَعِت 
َ
ل ُمطَّ

ْ
ةِ اإلباْلَِس، َوَهْوِل ال ُموَن ِمْن ِضيِق األْرَماِس، َوِشدَّ

َ
»...َما َتْعل

َفَزِع، َواْختالَِف األْضالَِع، َواْستَِكِك األْسَماِع...«)4).
ْ
ال

- اجّلانحة: ذكرها اإلمام فيام خيص اإلنسان مرتني، مها قوله يف حّث الناس 
عىل جهاد أهل الشام:

َْمُه، َويَْهِشُم َعْظَمُه، َويَْفرِي  ُن َعُدوَّهُ ِمْن َنْفِسِه َيْعُرُق لَ  ُيَمكِّ
ً
إِنَّ اْمَرأ »َواهللِ 

ْيِه َجَوانُِح َصْدرِه«)5).
َ
ْت َعل َعِظيٌم َعْجزُهُ، َضِعيٌف ما ُضمَّ

َ
هُ، ل َ ِجلْ

وقوله يف علمه:

ْن 
َ
َمنِيِه، َوَداَع ِل بِأ

َّ
َمُه اهلُل نَبِيَُّه صىل اهلل عليه َفَعل

َّ
ٌم َعل

ْ
ِعل

َ
»...َوَما ِسَوى ذلَِك ف

)1) املصدر نفسه:470/1، خ195.
)2) املصدر نفسه:115/1، خ51.

)3) املصدر نفسه: 461/1، خ191.
)4) املصدر نفسه:81/2، خ236.
)5) املصدر نفسه: 93/1، خ34.
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ْيِه َجَوانِِح«)1).
َ
يَِعَيُه َصْدرِي، َوتَْضَطمَّ َعل

ويمكن تلخيص املعنى اللغوي لأللفاظ املذكورة باآليت:

فالّصدر من اجلذر )ص د ر( وله أصالن »أحُدمها يدلُّ عىل خالف الِوْرد، واآلخر 
َصْدر اإلنسان وغريه، فاألّوُل قوهُلم: َصَدَر عن املاِء، وَصَدَر عن الباِلد، إذا كان َوَرَدها 
در أعىل  در لإلنسان، واجلمع ُصدور«)2)، والصَّ ا اآلخر فالصَّ ثمَّ َشَخَص عنها...وأمَّ
ْدر من جسم اإلنسان أوله النحر)4)، وهو ما انطبق عليه  م كّل يشء وأّوله)3)، والصَّ ُمقدِّ
الكتفان)5)، وهو من األصل )ن ح ر( عرّب عنه ابن فارس بأنَّه »كلمة واحدة يتفّرُع منها 
كلامُت الباب هي النَّْحر لإلنساِن وغريه، واجلمع ُنحور«)6)، ومن الباب قول اخلليل 
»هذه الدار تنحر تلك الدار، إذا استقبلتها«)7)، ويأيت الكالم عنه يف باب الصدر وما 
احتزم به عند ثابت إذ يقول عنه: »وفيه النحر، وهو موضع القالدة، وفيه اللبة وهو 
تعلق  ما  ا  أمَّ الرتقوتني«)8)،  التي بني  اهلزمة  النحر وهي  ثْغرُة  والثغرة  املنحر،  موضع 
نعرفه  ما  ن  العظام تسمى األضالع تكوِّ يتكون من جمموعة من  الصدر فهو  بتكوين 
ْلع، ومها  والضِّ َلع  »الضِّ مفرد األضالع:  أنَّ  اخلليل  ويذكر  الصدري،  بالقفص  اليوم 
ِضَلٌع وثالث أضُلع«)9)، وهي من اجلذر)ض ل ع( وله  لغتان، والعرب تقول هذه 

)1) املصدر نفسه: 300/1، خ128.
)2) مقاييس اللغة:337/3.

)3) ينظر: العني: 94/7، ولسان العرب:445/4.
)4) ينظر: خلق اإلنسان، الزجاج:81.

)5) ينظر: املخصص:153/1.
)6) مقاييس اللغة: 400/5، وينظر: املفردات يف غريب القران: 485.

)7) العني: 310/3. 
)8) خلق اإلنسان، ثابت:244.

)9) هتذيب اللغة:477/1.
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َلع: ِضَلَع اإِلنسان وغرِيِه،  »أصٌل واحٌد صحيح مّطرد، يدلُّ عىل ميل واعوجاج، فالضِّ
يت بذلك لالعوجاج الذي فيها« )1)، و»ضلوع كل إنسان أربع وعرشون ِضلعًا،  سمِّ
در منها اثنتا عرشة ِضلعًا تلتقي أطرافها يف الصدر، وتتصل أطراف بعضها ببعض  وللصَّ
وتسمى اجلوانح،...واثنتا عرشة ضلعًا أسفل منها يف اجلنبني، البطُن بينهام، ال تلتقي 

أطرافها«)2)، وتنامز بأهنَّا عظام لّينة وعددها اثنتا عرشة ضلعًا يف كل شّق)3).

أّما جوانح الصدر فهي: »األضالع املتصلة رؤوسها يف وسط الزور، الواحدة 
جانحة«)4)، وهي من اجلذر )ج ن ح( وله »أصٌل واحٌد يدلُّ عىل امَلْيِل والُعْدوان... 
ُلوع حتت الرتائب  واجلوانح: األضالع: ألهنا مائلة«)5)، وقيل: اجَلوانح َأوائل الضُّ
يف  القلب  عىل  جلنوحها  بذلك  سميت  الظهر  ييل  مما  كالضلوع  الصدر  ييل  مما 
الفؤاد)7)، فاجلوانح  التي تيل  الصدر)6)، وهي من مقدمة الصدر الضلوع الصغار 
هي إحدى مكونات الّصدر، ويبدو يف هذه املجموعة أنَّ بقية األلفاظ متثَّل وحدات 

بناء جزئية للصدر وإن اقرتبت يف األصل اللغوي كاجلانحة والضلع.

أصيل  اشتمل  قد  الصدر  استعامل  فإّن  النهج،  يف  االستعامل  سياقات  عن  ا  أمَّ
َتيِلَ  َأْن  هلل  »َوَحاَش  للدنيا:  قوله  األول  فمن  فارس،  ابن  عند  ر(  د  )ص  اجلذر 
ا األصل الثاين فقد ورَد يف هنج البالغة  لِْلُمْسِلِمنَي َبْعِدي َصْدرًا َأْو ِوْردًا...«)8)، أمَّ

)1) مقاييس اللغة: 368/3.
)2) هتذيب اللغة:477/1.

)3) ينظر: خلق اإلنسان، ثابث:253، 254.
)4) العني: 84/3، وينظر: هتذيب اللغة:477/1.

)5) مقاييس اللغة: 484/1.
)6) ينظر: لسان العرب:428/2.

)7) ينظر: خلق اإلنسان، األصمعي:216.
)8) هنج البالغة: 287/2، ك65.
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بسياقات خمتلفة ذكرنا منها يف الشواهد قوله يف صفني:

ْم«.
ُ
َما َحاُزوك

َ
ُوُزوَنُهْم ك

َ
َخَرة، ت

َ
ْيُتُكْم بِأ

َ
ْن َرأ

َ
َقْد َشَف وََحاوَِح َصْدرِي أ

َ
»َول

معه  صوت  وهو  متأملًا  كان  إذا  الصدر  صوت  وهو  َوْحَوحة  مجع  والَوَحاِوح: 
الصدر  لفظ  ويرتبط  واحلزن،  اهلم  عن  الناجتة  الغيظ)2)،  ُحْرقة  واملراد  بحح)1)، 
لالنفعاالت  مركز  هي  اإلنسان  جسم  يف  اجلوارح  بعض  ألنَّ  واملعاناة؛  باهلموم 
اجلزء  اإلمام هذا  لذا وّظف  اهلموم واآلالم،  والصدر مستودع  واملشاعر،  النفسية 
هلذا الغرض، فكنى هبذا التعبري عن شدة الغيظ، وهو ما حيتاج إىل شفاء معنوي أي 

ليس شفاًء حسيًا؛ لقوله تعاىل:

َويَۡشِف  َعلَۡيِهۡم  َوَينُصُۡكۡم  َوُيۡخزِهِۡم  يِۡديُكۡم 
َ
بِأ  ُ ٱهللَّ ۡبُهُم  ُيَعّذِ ﴿َقٰتِلُوُهۡم 
ۡؤِمننَِي ١٤﴾)3). ُصُدوَر قَۡوٖم مُّ

والتسامح  اللني  إىل  تشري  ُأخر  نصوص  يف  الصدر  اإلمام  يذكر  لذلك  وتأييدًا 
والسعة ورحابة الصدر وسالمته وهي من الدالالت املشهورة حتى يف كالمنا اليوم.

اجلسد  لغة   اإلمام كالم  يف  اإلنسان  من  الصدر  جلزء  االستعامل  بديع  ومن 
التي ظهرت يف قوله:

َة  َورَجَّ بِِه 
ْ
ل
َ
ق وَْجَبَة  َها 

َ
ل َسِمْعُت  بَِصْعَقة  ِفيُتُه 

ُ
ك َفَقْد  ْدَهِة  الرَّ َشْيَطاُن  ا  مَّ

َ
»َوأ

َصْدرِهِ«.

عىل  تدل  للصدر  إرادية  ال  حركة  وهي   ،(4( وارتعاده  اهتزازه  الصدر  فرجة 
الذي  والسعة  الضيق  ومعنى  املعنى  هذا  يكون  أن  ويمكن  وهلع،  شديد  خوف 

)1) ينظر: هنج البالغة، تعليق: حممد احلسيني الشريازي: 200.
)2) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة:264.

)3) التوبة:.14
)4) هنج البالغة، رشح حممد عبدة:359.
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االنقباض  وموضع  القلب  موطن  ألنَّه  بالصدر؛  ارتبطا  قد  السابق  النص  يف  ورد 

واالنبساط.

وإذا ما تدبَّرنا النصوص األُخر الوارد فيها لفظ الصدر يتبنّي أّن للصدر حضورًا 
واسعًا ودالالت عّدة يف نصوص هنج البالغة)1)، منها الداللة املكانية)2)، إذ نجد 
أحداثًا متنوعة جتري يف مرسح هذا اجلزء من اإلنسان، إذ خيتفي خلف أستاره ممثل 
احلياة وخمتزن األرسار وسائر القوى من الشهوة واهلوى والغضب ونحوها، وهو 
ما  وهو  اللغوي  التكوين  اجلزء يف  هلذا  أمهية كربى  يعطي  وما سبق  وهذا  القلب، 

يروم البحث إثباته.

نا عليه ثابت من حتديد ملوضع النحر  ا يف استعامل لفظ النّحر فيبدو أنَّ ما دلَّ أمَّ
قد استعمله يف كالم له يناجي به رسول اهلل:

ْرِي َوَصْدرِي َنْفُسَك«. اَضْت َبْيَ نَ
َ
ْبَِك، َوف

َ
ُحوَدةِ ق

ْ
ْدتَُك يِف َمل َقْد َوسَّ

َ
ل
َ
»ف

وهذا النص من النصوص التي مّثلت عمق الصلة والقرابة واملنزلة من رسول 
الفن  ألنَّ  للمتلقي؛  واالجتامعية  النفسية  النواحي  يف  للتأثري  قابلة  صورة  يف  اهلل، 
اخلطايّب يعتمد أساسًا عىل قوة اخلطيب احلجاجية من جهة، وعىل سريته األخالقّية 
اجتامعيًا من جهة أخرى، وهي سامت حارضة تطبيقيًا يف النص من شأهنا أن متثل 
ذهن  يف  اهلل  برسول  اإلمام  اختصاص  منقبة  عن  معربة  داللة  ختلق  إجيابية  رسالة 
يف  فارس  ابن  ذكره  الذي  األول  الرأي  الثاين  النص  ويمثل  املقصود)3)،  املستمع 

خ34،   ،93/1 خ128،   ،300/1 خ156،   ،361/1 املثال:  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (1(
و470/1، خ195، 113/2، خ115، 458/1، خ190، 349/2، ح180، 162/1، خ82، 

123/2، خ243، 246/2، ك53...
خ109،   ،256/1 خ89،   ،183/1 ح77،  املثال:323/2،  سبيل  عىل  نفسه،  املصدر  ينظر:   (2(

349/2، ح178..
)3) ينظر: سرية اإلمام أمري املؤمنني يف هنج البالغة، هاشم امليالين: 20.
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قول اإلمام عن الغواة مع معاوية:

َمنِيَِّة«.
ْ
َراَض ال

ْ
غ

َ
ُوَرُهْم أ

ُ
وا ن

ُ
، َحتَّ َجَعل ََبَ ْيِهُم الْ

َ
َس َعل »َعمَّ

فقد أراد اإلمام بالنحر يف هذا السياق عن أغراض املنية أي: أهدافها)1)، بذبح 
ل دالالت احلدث الكالمّي، آخذين يف احلسبان  أو طعن، وحني ندقق النظر ونتأمَّ
رمزًا  اإلمام  استعمله  قد  النحر  لفظ  أن  نجد  املعنى،  توجيه  يف  وأثره  النص  سياق 

للداللة عىل إهناء حياة من ظللهم معاوية.

ا التكوين البايلوجي للصدر، فهو قائم عىل عظام لينة تنامز بامليل واالعوجاج  أمَّ
تسمى األضالع، وبني هذه األضالع يضع اإلمام مكانًا للطاعة يف قوله:

 َبْيَ 
ً
ِطيفا

َ
ْم، َول

ُ
ْم، َوَدِخيالً ُدوَن ِشَعارِك

ُ
ارِك

َ
وا َطاَعَة اهللِ ِشَعاراً ُدوَن ِدث

ُ
اْجَعل

َ
»ف

ْضالَِعُكْم«.
َ
أ

إذ أمر بأنَّ جيعل الطاعة من الرسائر ومكنونات اإلنسان، وقد أراد غاية إدخاهلا 
والدخيل  الشعار  باستعارة  الداللة  د  فأكَّ القلوب)2)،  يف  متمّكنة  وجعلها  الباطن 
ا لطيف بني األضالع؛ ألن ذلك أمّس  واللطيف للطاعة، وقد عربَّ عن املطلوبة بأهنَّ
القلب)3)،  خيامر  ومل  اجلسد  يف  الدخيل  يكون  فقد  والدخيل  الشعار  من  باإلنسان 
لذا مل يكتِف بجعلها دخياًل يف البدن كالروح)4)، وقد عمد إىل هذا األسلوب 
االستقرار  آخرها  للطاعة  مراحل  ثالث  السياق  يف  ذكر  ألنَّه  للقلب؛  التصوري 
املرتبة، فوّظفت سمة األضالع لذلك لعالقة  املحافظة عىل هذه  فللتعبري يستدعي 

املجاورة وكان ذلك سائغًا باستعامل الظرف )بني( ومالئاًم للداللة.

)1) هنج البالغة، تعليق صبحي الصالح:581.
)2) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 277/21.

)3) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد، 191/10.
)4) ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة:12/ 526.
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ا الشاهد اآلخر للفظ األضالع، فقد جاء يف سياق ذكر املوت وما يتعلق به  أمَّ

:إذ قال

َوَرْواَعِت  ِع، 
َ
ل ُمطَّ

ْ
ال َوَهْوِل  اإلباْلَِس،  ةِ  َوِشدَّ األْرَماِس،  ِضيِق  ِمْن  ُموَن 

َ
َتْعل »َما 

َفَزِع، َواْختالَِف األْضالَِع«.
ْ
ال

ضلع  وجميء  بعض  يف  بعضها  ودخول  اشتباكها  يعني  األضالع  واختالف 
موضع ضلع آخر من شدة الضغط يف القرب)1)، وهذا ما يوحي للسامع باهنيار جدار 
القوة ملا حيرص عليه اإلنسان، إذ جيعل اإلمام من هذه األضالع حماًل لضغطة القرب 
املنحنية  الصغرية  العظام  قد وظَّف هذه  اإلمام  أنَّ  ويالحظ  هيأهتا،  بخروجها عن 
مرتني يف النهج؛ لغرض الوعظ واإلرشاد، وربَّام قرهبا من مركز العاطفة إذ أعطاها 

داللة أقوى يف االستعامل.

أّما لفظ اجلوانح فقد وّظف بصيغة اجلمع حرصًا يف سياقني، األول قوله يف 
الشاهد األول:

َجَوانُِح  ْيِه 
َ
َعل ْت  ُضمَّ ما  َضِعيٌف  َنْفِسِه...  ِمْن  َعُدوَّهُ  ُن  ُيَمكِّ  

ً
اْمَرأ إِنَّ  »َواهللِ 

َصْدرِه«.

م نفسه الرشيفة  وهذا النص جاء للحّث عىل اجلهاد؛ وألمهية هذا األمر فقد قدَّ
برفضه ملن يسلِّط العدو عىل نفسه ليصنع به ما تقدم ذكره يف السياق، ووصفه اإلمام 
انفصال يشء من دون رجوع  الوجوه  العجز؛ ألنَّ خالصة تلك  بأنَّه عاجز عظيم 
عمد إليها اإلمام حتى تكون صورة مؤثرة؛ ألنَّ متلقي اخلطاب ضعيف القلب)2)، 
فالذي ُضّمت عليه اجلوانح هو القلب وما يتبعه، وتأيت الكناية عنه بَجَوانُِح الَصْدِر 

)1) ينظر: هنج البالغة، تعليق، حممد احلسيني الشريازي:383.
عزيز  عيل  البالغة،  هنج  مالحم  يف   عيل واإلمام  احلائري:248/2،  البالغة،  هنج  رشح  ينظر:   (2(

اإلبراهيم: 369. 
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الضعف؛  مع  يتناسب  ما  وهذا  حتميه،  التي  األضالع  ا  ألهنَّ العلوي؛  اخلطاب  يف 
فلكونه ضعيفًا ضمت عليه اجلوانحو ولو كان قويًا لظهر، ويف الشاهد اآلخر كانت 

اجلوانح أشد التصاقًا بالقلب يف حديثه عن علمه:

َصْدرِي،  يَِعَيُه  ْن 
َ
بِأ ِل  َوَداَع  َمنِيِه، 

َّ
َفَعل اهلل عليه  نَبِيَُّه صىل  اهلُل  َمُه 

َّ
َعل ٌم 

ْ
»ِعل

ْيِه َجَوانِِح«.
َ
َوتَْضَطمَّ َعل

بإذن  حصل  بل  الغيب،  بعلم  ليس  التعليم  هذا  أنَّ  السياق  يف  اإلمام  ويوضح 
ا دعاء الرسول فكان ذا هدفني األول: أن يسعه صدره،  من اهلّل قبل كل يشء، أمَّ
واآلخر: أن يضبطه قلبه ويشتمل عليه وحيفظه، وكنّى باجلوانح عن القلب الشتامهلا 
عليه)1)؛ ألنَّ فعل الّضم، يدل عىل اشتامهلا للقلب، أي وتنضمُّ عليه جوانحي)2)، 
صورة  رسم  عىل  الرتكيز  يف  واجلوانح  الصدر  بني  التالزم  عالقة  من  ويستفاد 
وميالن  قوة  استعمل  قد   اإلمام أنَّ  وُيلحظ  واحلفظ،  السعة  عىل  تدل  منسجمة 
عىل  تدّل  فهي  اإلمام،  حفظه  ما  عىل  املحافظة  لغرض  الشاهدين  كال  يف  اجلوانح 
شّدة احلرص عىل ما تعّلم إىل احلّد الذي تقفل عليه جوانحه صيانًة له من الضياع، 
القلب ال األضالع  التي حتمي  اإلمام األضالع  عند  اجلوانح  معنى  يكون  وبذلك 

عامة كام ذكرنا يف التقديم اللغوي.

الثانية: اجملموعة 

الثدي،  احِلْضن،  )احِلْجر،  وهي  للصدر،  التابعة  الظاهرة  األلفاظ  تتضمن 
اللبن(، وستكون دراستها عىل وفق للشواهد اآلتية:

- احِلْجر: جاء اللفظ مرة واحدة يف كالم يصف به اإلمام قرابته من رسول 
اهلل:

)1) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 213/8.
)2) ينظر: دراسات يف هنج البالغة، حممد مهدي شمس الدين:169.
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 َصْدرِهِ، َويَْكُنُفِن يِف فَِراِشِه«)1).
َ

ِن إِل نَا ولٌد يَُضمُّ
َ
»... َوَضَعِن يِف ِحْجرِهِ َوأ

- احِلْضن: ورد هذا اللفظ مرة واحدة يف كالم اإلمام عن عثامن بن عفان:

َبُنو  َمَعُه  اَم 
َ
َوق ِفِه، 

َ
َوُمْعَتل نَثِيلِه  َبْيَ  ِحْضَنْيِه   

ً
نَافَِجا الَقْوِم،  الُِث 

َ
ث اَم 

َ
ق ْن 

َ
أ  

َ
»إِل

بِيِع،...«)2). بِيِه َيَْضُموَن َماَل اهللِ َخْضَم اإلبِل نِبَْتَة الرَّ
َ
أ

- الّثدي: استعمل هذا اللفظ مرتني، ومها قول اإلمام خماطبًا اإلنسان:

َمَواِضَع  َاَجِة 
ْ

ال ِعْنَد  َك 
َ
ف َوَعرَّ َك  مِّ

ُ
أ ْدِي 

َ
ث ِمْن  ِغَذاءِ 

ْ
ال َهَداَك الِْجِتَارِ  »...َفَمْن 

بَِك َوإَِراَدتَِك«!)3).
َ
َطل

وقوله يصف شجاعته:

ِه...«)4). مِّ
ُ
ْفِل بَِثْدي أ يب َطالِب آنَُس بالَمْوِت ِمَن الطِّ

َ
»َواهللِ الَْبُن أ

- الّلبن: استعمله اإلمام مرة واحدة يف كتابه إىل معاوية جوابًا عىل كتاب منه:

ِفَصاِل«)5).
ْ
ِل ال وَّ

َ
َبِ يِف أ

َّ
ِبِّ َعِن الل إِنََّها ُخْدَعُة الصَّ

َ
ِت تُِريُد ف

َّ
َك ال

ْ
ا تِل مَّ

َ
»...َوأ

وقبل حتليل هذه الشواهد البد من معرفة املعنى اللغوي هلا، فاحلجر منها يرجع 
اليشء،  عىل  واإلحاطة  املنْع  وهو  مطَّرد،  واحد  »أصل  وله  ر(،  ج  )ح  اجلذر  إىل 
فيه َحْجرًا؛  فاحلَْجر َحْجر اإلنسان، وقد تكرس حاؤه، ويقال: َحَجر احلاكُم عىل السَّ
بقوله:  ابن سيده حجر اإلنسان  ويذكر  ف يف ماله«)6(،  الترصُّ اه من  إيَّ منُْعه  وذلك 
َحْجِر فالن وِحْجِرِه، أي  يديه... ونشأ فالن يف  ما بني  »وِحْجُر اإلنسان وَحْجُرُه: 

)1) هنج البالغة: 113/2، خ239.
)2) املصدر نفسه: 33/1خ3.

)3) هنج البالغة: 387/1، خ164.
)4) املصدر نفسه:40/1، خ5.

)5) املصدر نفسه:284/2، ك64.
)6) مقاييس اللغة:138/2، وينظر: لسان العرب:165/4.
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ا احلضن، فهو من اجلذر )ح ض ن( وله  ِحفظِه وِسرِته«)1)، ومجعه: حجور)2)، أمَّ
»أصٌل واحد يقاس، وهو ِحْفظ اليشء وِصيانته... ومصدره احلَْضُن واحلَضانة«)3)، 
ومل حيَض جزء احلضن بتحديد واضح يف كتب خلق اإلنسان املتقدمة ومل تسعفنا يف 
اخلليل  الدقة معجم  األلفاظ وعىل وجه  معجامت  إالّ  اجلزء من اجلسم  حتديد هذا 
اليشء...يف حضنك  احتضانك  ومنه  الكشح،  إىل  اإلبط  دون  ما  »احلضن:  بقوله: 
ع اأَلزهري )ت370هـ(  كام حتتضن املرأة ولدها فتحمله يف أحد شقيها«)4)، وتوسَّ
قلياًل فقال: »ِحْضنا اجلبل ناحيتاه، وحْضنا الرجل َجنْباه«)5)، ويتسع املعنى عند ابن 
منظور أيضًا وجيعل من قول اإلمام يف غري هنج البالغة شاهدًا بقوله: »وِحْضنا 
اليشء جانباه ونواحي كل يشء َأْحضاُنه ويف حديث عيل )كرم اهلل وجهه( َعَلْيُكم 
عند  احلجر  بلفظ  وارد  املعنى  ذلك  ونجد  الَعْسَكر«)6)،  بَجنَْبَتي  يريد   ، باحِلْضننَْيِ
اخلليل بقوله: »وحجرتا العسكر جانباه من امليمنة وامليرسة« )7)، ويبدو من هذا أنَّ 
احلضن من األلفاظ التي تتمتع بقرابة داللية مع احلجر يف استعامل العرب، لذلك 
قيل: أنَّ احِلْجر واحلَْجر لغتان للحضنني)8)، لكن احلجر أوسع عىل مايبدو، وربام 
عىل  اللغوية  اجلذور  يف  واحلفظ  باإلحاطة  اشرتاكهام  باب  من  التقارب  هذا  جاء 

الرغم من اختالفها.

 ،68/3 املرس)ت458هـ(:  سيدة  بن  إسامعيل  بن  عيل  احلسن  أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم   (1(
وينظر: خلق اإلنسان، األصمعي:217.

)2) ينظر: املفردات يف غريب القران: 214/1.
)3) مقاييس اللغة: 73/2.

)4) العني: 105/3.
)5) هتذيب اللغة: 3/2.

)6) لسان العرب: 122/3.
)7) العني: 75/3.

)8) ينظر: املصدر نفسه: 75/3.
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األُخر  األلفاظ  ومن  واملرأة،  الرجل  عند  خمتلفة  أشكاالً  الرعاية  هذه  وتتخذ 
البارزة عىل الصدر، وذهب بعض  الثدي وهو من األجزاء  التي مثَّلت ذلك أيضًا 
عرب  ي(  د  اجلذر)ث  من  وهو  تذكريه)1)،  واألشهر  وُيؤنَّث  ر  ُيذكَّ أنَّه  إىل  اللغويني 
عنه ابن فارس بأنَّه »كلمٌة واحدة، وهي ثدي املرأة، واجلمع َأْثٍد، والثدياء: الكبرية 
واهلمزة،  بالّضم  الثُّنُْدَؤة  الّرجل  يف  فقيل  للّرُجل،  الذي  وبني  بينه  فّرق  ثم  الثَّْدي، 
ابن  قول  وعىل  واملرأة،  للّرجل  الثدي  وقيل:  مهموز«)2)،  غري  بالفتح  والثَّنُْدَوة 
املرأة  اختصاص  بفعل  ذلك  أنَّ  ويبدو  للرجل)3)،  يستعار  الثدي  فإن  فارس 
الرعاية  لوازم  من  فهو  وغريها،  الرضاعة  ومنها  عندها  للثدي  إضافية  بوظائف 
ا الّلبن، فهو من متعلقات الثدي املشار إليه آنفًا، وهو »خالص اجلسد،  عندها، وأمَّ
ومستخلصه من بني الفرث والدم... والّلبان: الصدر، والّلبنة: واحدة الّلبن«)4)، 
الّلبن  وهو  كلامت،  منه  ع  يتفرَّ صحيح  »أصٌل  وله  ن(،  ب  اجلذر)ل  إىل  ويرجع 
ه، وال يقال بَلَبن أّمه«)5)، ومعروف أنَّ سبيله  املرشوب، يقال:...هو أخوه بِِلَبان أمِّ

للخروج هو الثدي.

ومن استعامالت هذه األلفاظ يف هنج البالغة، فإّن ما تعلق باستعامل لفظ احِلْجر 
عند اإلمام، فقد وّظفه يف حديثه عن قرابته من رسول اهلل: »َوَضَعنِي يِف ِحْجِرِه َوَأَنا 
نِي إِىَل َصْدِرِه، َوَيْكنُُفنِي يِف فَِراِشِه«، ومعنى )يِف ِحْجِرِه( يف كنفه ومحايته،  وليٌد َيُضمُّ
احِلْجر يف هذا  لفظ  استعامل  الغرض من  لكن  العربية،  الشائعة يف  املعاين  وهو من 
النص الداللة عىل أن الرسول يمنعه من أي زلل أو خطأ وحيافظ عليه ويصونه من 

)1) ينظر: املعجم املبتكر يف بيان ما يتعلق باملؤنث واملذكر:90
)2) مقاييس اللغة:373/1.

)3) ينظر: املعجم املبتكر يف بيان ما يتعلق باملؤنث واملذكر:91.
)4) العني:327-326/8.

)5) مقاييس اللغة: 231/5.
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أية هفوة يف تربيته إياه، أما فرادته فيمكن تأويله بشّدة اختصاص اإلمام برسول اهلل 
حجره،  يف  تربى   إنَّه إذ  اللغوية-؛  املصاحبات  من  يتضح  منه–كام  قربه  وداللة 
وحفظه، ورعايته)1)، ويظهر أنَّ اإلمام قد فّضل يف استعامل هذا اجلزء من اإلنسان 

لغة الكرس )ِحْجر(.

واحده)2)،  مرة  للدنيا  استعري  فقد  النهج،  يف  احلضن  لفظ  استعامل  عن  ا  أمَّ
َنافَِجًا  الَقْوِم،  َثالُِث  َقاَم  َأْن  »إِىَل  اللفظ:  شاهد  يف   قوله يف  لإلنسان  وأخرى 
أْن  فبعد  عفان،  بن  عثامن  حال  اإلمام  يصف  وهنا  َوُمْعَتَلِفِه«،  َنثِيلِه  َبنْيَ  ِحْضنَْيِه 
غلب  العّزة  تلك  ورأى  الناس  بايعه  ومّلا  القوم،  ثالث  وهو  له  اخلالفة  استقرت 
بطنه  امتأل  ملن  ويقال  حضنيه،  نافجًا  جاء  للمتكرب  فـ«يقال  والغرور،  الِكرَب  عليه 
طعامًا جاء نافجًا حضنيه، ومراده هذا الثاين والنثيل الروث واملعتلف موضع 
ال  عثامن  فكان  الذم«)3)،  ممض  من  وهذا  والرجيع،  األكل  ه  مهَّ أن  يريد  العلف، 
وفرجه،  بطنه،  إشباع  ه  مهُّ كان  بل  بمصاحلهم،  يعنى  وال  املسلمني،  بأمور  يبايل 
املسلمني  الناس، وأركبهم عىل رقاب  أمراء عىل  أقاربه  وشهوته، وشبقه، وجعل 
الِكرب وإن اختلف سببه،  يفعلون ما يشاؤون)4)، فاإلمام استعمل احلضن بداللة 
أمور  عىل  املحافظة  من  امتنع  قد  وعثامن  انتفج)5)،  فقد  ارتفع  يشء  كلَّ  ألنَّ 
اللغوي  األصل  مع  الداللية  العالقة  يف  انعكاسًا  مّثل  املعنى  وهذا  املسلمني، 
اخلليل،  إليه  ذهب  ما  هو  احلضن  أنَّ  عىل  لغويًا  دلياًل  النّص  يف  ونجد  باملناسبة، 
الضلوع،  وهي«مؤخرات  النوافج  قرينة  مع  التثنية  بصيغة  استعمله   فاإلمام

)1) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:252/13.
)2) ينظر: هنج البالغة: 82/2، خ236.

)3) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 198/1.
)4) ينظر: رشح هنج البالغة، احلائري: 185/1.

)5) ينظر: العني: 145/6.
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ورفعهام،  جانبيه  نفخ  قد  كأنه  حضنيه  نافج  فيقال:  ونافجة«)1)،  نافج  الواحد 
ويظهر يف استعامل أمري املؤمنني للفظ احلضن ابتعاده عن وظيفة الشهرة، يف حني 
لفظ  استعامل  ففي  وظيفيًا  بعدًا  استعامهلا  يف  يلحظ  املجموعة  هذه  ألفاظ  بقية  أن 
َك  اِر اْلِغَذاِء ِمْن َثْدِي ُأمِّ الثدي يف الشاهد املذكور آنفًا قال: »َفَمْن َهَداَك اِلْجرِتَ
َفَك ِعنَْد احْلَاَجِة َمَواِضَع َطَلبَِك َوإَِراَدتَِك»، ويلحظ اختالف التصورات التي  َوَعرَّ
بوصفه  اإلمتاع  واإلقناعّي(،  )اإلمتاعي،  اجلانبني  يف  تركزت  فقد  النص،  أفرزها 
حتريك  إىل  وتسعى  املتلقي،  أحاسيس  األّول  املقام  يف  ختاطب  أسلوبّية  إجراءات 
عواطفه، متوخية التأثري الفاعل يف تبنّي مواقف مؤيدة هلدف النص؛ لقبول قضية 
من  واملقبول  للمعقول  حمتمل  ُمنّظم،  استداليّل  مسار  يف  املخاطِب  تقريرها  أراد 
خلقه،  بمراحل  تذكريه  سياق  يف  لإلنسان  موجه  فاخلطاب  املخالف)2)،  الرأي 
والعناية اإلهلية التي توجهه نحو ثدي أمه، فقد َمنَّ اهلل عليه بوجود مادة كيميائية 
تلعب األعصاب دورها يف مجع  الثدي، وحينها  الطفل نحو حلمة  خاصة جتذب 
اهلرمونية  واملحركات  املحفزات  تلك  ولوال  الرضيع،  فم  نحو  ودفعه  احلليب 
إىل  الرضيع  حاجة  وُعرفت  الرضاعة  حصلت  ملا  والطفل،  األم  عند  والعضلية 
حليب أمه)3)، وقد استعمل الثدي لداللة متخضت عن سبب وظيفي فحواها 

عجز اإلنسان عن معرفة حتى حاجته؛ لذا فهو عاجز عن معرفة خالقه)4).

بقول  املثل  مقام رضب  فكان يف  الثدي  لفظ  فيه  ورد  الذي  اآلخر  الشاهد  ا  أمَّ
ِه«، فقد أقسم باهللّ  اإلمام: »َواهلل البُن َأيب َطالِب آَنُس بامَلْوِت ِمَن الطِّْفِل بَِثْدي ُأمِّ

)1) املصدر نفسه: 145/6.
)2) ينظر: احلجاج وبناء اخلطاب يف أضواء البالغة اجلديدة، أمينة الدهري: 8. 

)3) ينظر: هنج البالغة والطب احلديث، الدكتور صادق عبد الرضا عيل: 50-49.
)4) ينظر: سياق اخلطبة يف هنج البالغة:387/1، خ164.
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ه؛ ألنَّ حمبة الطفل وميله إىل ثدي أمه  تعاىل أنَّه أشدُّ ُأنٍس باملوت من الطفل بثدي أمِّ
أمٌر طبيعي، لكنه يف معرض الزوال، فإذا كرب الطفل وجتاوز سن الرضاع يزول ذلك 
د ذلك باستعامل اسم  األنس، لكن أنس عيل باملوت ال يزول مهام عاش؛ ألنَّه أكَّ
التفضيل )آَنُس(، ونجد تعلياًل مناسبًا عند سعيد بنكراد الستعامل اللفظ من دون 
غريه، وهو أنَّ الثدي يف أغلب االستعامالت مرتبط بوظيفة الرضاعة)حليب األم( 
الرائي الذي يرى ويبرص ويتأمل، يف  أنَّه ال يضمن حضور  الذاتية  ومن خصائصه 
أنَّ  ويبدو  االستعامل)1)،  من  ُأخر  بجوانب  لصيقة  له  تسميات  يف  ذلك  نجد  حني 
االستعامل يف النصني يتسم بطابع مرحيل وظيفي بحت يف السياق؛ ألّن املصاحبات 

التي تركب معها اللفظ ختّص مرحلة الرضاعة ال غري.

:أّما لفظ اللَّبن الذي جاء فيام خيص اإلنسان عىل سبيل التمثيل بقوله

ِفَصاِل«.
ْ
ِل ال وَّ

َ
َبِ يِف أ

َّ
ِبِّ َعِن الل إِنََّها ُخْدَعُة الصَّ

َ
ِت تُِريُد ف

َّ
َك ال

ْ
ا تِل مَّ

َ
»َوأ

معاوية،  من  كتاب  عن  اإلمام  به  أجاب  كتاب  من  مقتطع  النص  وهذا 
عن  الصبي  به  ترِصف  ما  وهو  ُخْدَعة،  بأنَّه  اآلخر  الطرف  يريده  ما   ويمثل
يف  به  قصدك  عن  عدّوك  به  ترصف  ما  هنا  واملقصود  فطامه،  أول  اللبن  طلب 
سابقة  افرتاضات  تتضح  كاماًل  للنص  فاحصة  قراءة  ومن  ونحوها)2)،  احلروب 
من  رصيٌد  خطاٍب  فلكل  الرمزّية؛  اللغة  هبذه  عنها  اإلمام  يتحدث  الذهن  يف 
االفرتاضات السابقة، يضّم معلومات مستمدة من املعرفة العامة، وسياق احلال، 
رصيٌد  اخلطاب  أطراف  من  طرٍف  كلِّ  فعند  نفسه،  اخلطاب  من  املكتمل  واجلزء 
منها يساعده عىل فهم املقصود وإن حذفت بعض املعلومات اخلطابية يف املقام)3)، 

)1) ينظر: السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاهتا، سعيد بنكراد:201.
)2) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون:610.

)3) ينظر: املقاربة التداولية، ارمينكو فرانسواز:52.
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البيعة، والتعويض عنها بغريها)1)، ونرى  قتلة عثامن، وقضية  ومنها قضية تسليم 
وتلهيته  اإلمام  خدع  يبتغي  معاوية  أّن  هو  باللفظ  للتمثيل  االستعامل  مسوغ  أنَّ 

عن أمور من أجل أن حيقق معاوية مآربه.

الصدر  أنَّ  هلا،  اللغوية  املعاين  وفهم  السابقتني  املجموعتني  دراسة  من  ويتبني 
هذه  متتُّع  والخُيفى  البالغة،  هنج  نصوص  يف  بحضوره  احلقل  ألفاظ  ر  تصدَّ قد 
للقلب  وكان  فيها،  جاءت  التي  السياقات  تنوع  نتيجة  الداليل  بالثراء  األلفاظ 
أثٌر معنويٌّ يف جتهيز الداللة عىل الرغم من تفاوت املرشكات األساسية بينه وبني 
للنظر  الالفت  ومن  كاحلجر،  وهامشيته  واجلوانح،  واألضالع  كالصدر  األلفاظ 
يف دراسة هذه األلفاظ أنَّ بعض األلفاظ مثل احلضن واحلجر التي قال اللغويون 
هذه  لنصوص  قراءة  ومن  متباعدة،  بدالالت  اإلمام  استعملها  قد  برتادفها، 
وعظية  ألغراض  وظِّفت  النصوص  هذه  أغلب  أنَّ  يظهر  عام،  بشكل  األلفاظ 

التصوير. بحسن  إنامزت 

)1) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل: 284/2. 
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الثالث املبحث 

األلفاظ الدالة على القلب وما يلحق به

يقوم  فيه  القلب،  هو  عظيمة  منزلة  له  جسمه  من  جزء  اإلنسان  صدر  يف  جيتنُّ 
تتناوبان  حركتان  لتتلقى،  تنبسط  ومصفاة  ليعطي،  ينقبض  منبع  ألنه  كله؛  اجلسد 
باطن  يف  بجولة  الدائبة،  الدموية  الدورة  عرب  احلياة  هبام  فتستمر  وعطاًء،  أخذًا 
كفَّ  فإذا  آخر،  حينًا  عنه  والدفاع  حينًا  وبنائه  اجلسم  لتغذية  واألوردة؛  الرشايني 
بسامته  احلياة  تعبئة  وعاء  فهو  أنسامها؛  احلياة  كّفت  عليها  إرشافه  عن  القلب 
القلب  لرؤية  النصوص  باطن  غور  سرب  مهمة  أمام  هنا  فنحن  إذن  اخلفية)1)، 
بظواهر إبداع إجياده ومتغرياته احلّية عرب وسائل معرفية من فهم لغوي، وتصوري، 
وبألفاظ  تارة،  بلفظه  املدروس  املتن  القلب يف  ورمزي، ونحو ذلك، وكان ظهور 
ملحقاته تارة أخرى وهي: )فؤاد، َجنان، سويداء القلب، شغاف، األهبر، نياط(، 
القلب وما  الدراسة هلذه األلفاظ بثالث جمموعات، األوىل: متثل  وستكون طبيعة 
فيه، والثانية: متثل ما حييط بالقلب، والثالثة: تضّم مجلة من األلفاظ التي تشري إىل 

ما يلحق بالقلب من أجزاء.

اجملموعة األوىل:

تتضمن األلفاظ اآلتية: )القلب، اجْلَنَاِن، سويداء القلب( ومن شواهدها:

)1) ينظر: اإلنسان والتاريخ يف شعر أيب متام، أسعد أمحد عيل:45-44.
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إذ  البالغة؛  هنج  يف  ذكرها  ورد  التي  اجلسم  أجزاء  أكثر  من  وهو  القلب:   -
اإلمام يف  قول  منها  اإلنسان،  ُخّض هبا  قد  مرة)1)،  واثنتني وستني  مائة  وردت 

 ،104/1 خ29،   ،84/1 خ27،   ،77/1 خ27،   ،76/1 خ8،   ،43/1 البالغة:  هنج  ينظر:   (1(
خ41، 109/1، خ45، 113/1، خ49، 113/1،.خ49، 146/1، خ77، 158/1، خ82، 
خ100،   ،225/1 خ90،   ،189/1 خ87،   ،178/1 خ86،   ،174/1 خ86،   ،173/1
249/1، خ108، 306/1، خ132، 307/1، خ132، 310/1، خ133، 356/1، خ154، 
374/1، خ161، 377/1، خ161، 395/1، خ166، 396/1، خ166، 419/1، خ177، 
419/1، خ177، 420/1، خ177، 439/1، خ186، 447/1، خ186، 450/1، خ187، 
 ،139/1 خ71،   ،139/1 خ52،   ،117/1 خ32،   ،92/1 خ32،   ،88/1 خ25،   ،71/1
 ،167/1 خ84،   ،167/1 خ82،   ،158/1 خ82،   ،156/1 خ82،   ،155/1 خ71، 
خ84، 187/1، خ90، 193/1، خ90، 194/1، خ90، 195/1، خ90، 196/1، خ90، 
خ107،   ،244/1 خ107،   ،243/1 خ107،   ،242/1 خ91،   ،206/1 خ90،   ،202/1
265/1خ،  خ112،   ،263/1 خ112،   ،262/1 خ110،   ،256/1 خ107،   ،246/1
113، 277/1خ، 118، 287/1، خ124، 304/1، خ131، 329/1، خ144، 346/1، 
خ178،   ،422/1 خ173،   ،411/1 خ173،   ،411/1 خ169،   ،369/1 خ151، 
460/1خ،  خ187،   ،450/1 خ186،   ،445/1 خ186،   ،444/1  ،179 424/1خ، 
191، 465/1، خ191، 86/2، خ238، 89/2، خ238، 93/2، خ238، 98/2، خ238، 
102/2، خ38، 102/2، خ238، 102/2، خ238، 103/2، خ138، 105/2، خ238، 
خ211،   ،29/2 خ210،   ،26/2 خ207،   ،20/2 خ238،   ،115/2 خ238،   ،106/2
 ،229 62/2خ،  خ225،   ،58/2 خ222،   ،53/2 خ218،   ،46/2 خ214،   ،23/2
80/2، خ235، 94/2، 238، 112/2، خ238، 3/2، خ196، 519/2، خ198، 39/2، 
خ216، 39/2، خ216، 39/2، خ216، 42/2، خ217، 44/2، خ217، 53/2، خ222، 
58/2، خ255، 59/2، خ226، 65/2، خ231، 76/2، خ233، 76/2، خ235، 79/2، 
خ235، 141/2، ك10، 185/2، ك31، 181/2، ك31، 181/2، ك31، 183/2ك31، 
183/2، ك31، 186، ك31، 240/2، ك53، 241/2، ك53، 242/2، ك53، 272/2، 
204/2، ك33،  173، ك28،   /2 153/2، ك18،  49/2، ك15،  283/2، ك64،  ك58، 
ح143،   ،340/2 ح143،   ،339/2 ح89،   ،325/2 ح48،   ،318/2 ك53،   ،249/2
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إحدى حكمه:

 ُ
َ

ُب، َول
ْ
َقل

ْ
ال َما فِيِه َوذلَِك  ْعَجُب 

َ
أ بَْضَعٌة ِهَ  َساِن 

ْ
بِنَِياط هَذا اإلن َق 

ِّ
َقْد ُعل

َ
»ل

ْضَداٌد ِمْن ِخالَفَِها«)1).
َ
َمِة َوأ

ْ
ِك

ْ
َمَواّد ِمَن ال

وقوله يف ذات اهلل:

لَِعَظَمتِِه،  وُُجوهُ 
ْ
ال َتْعُنو  ِة، 

َّ
ق بِالرِّ يُوَصُف  الَ  رَِحيٌم  ِة،  َاسَّ

ْ
بِال يُوَصُف  الَ  »بَِصرٌي 

تِِه«)2).
َ
وُب ِمْن َمَاف

ُ
ُقل

ْ
ُِب ال

َ
َوت

- اجَلنان: ورد أربع مرات)3)، منها قول اإلمام من كلامت كان يدعو هبا: 

ََناِن،  اجلْ َوسَهَواِت  َفاِظ، 
ْ
األل َوَسَقَطاِت  َاِظ، 

ْ
األل َرَمَزاِت  ِل  ِفْر 

ْ
اغ ُهمَّ 

َّ
»الل

َساِن«)4).
ِّ
الل َوَهَفَواِت 

وقوله من كالم يعظ الناس وهيدهيم عن الضالل يف اخلطبة العجامء:

ُه اَلَفَقاُن«)5).
ْ
ْم ُيَفارِق

َ
ْيَحُة. ُربَِط َجَناٌن ل ْتُه الصَّ َصمَّ

َ
َة َمْن أ

َ
ْيَف يَُراِع انلَّْبأ

َ
»...ك

- سويداء القلب: وردت مرة واحدة يف قول اإلمام يصف احلياة الدنيا:

 ،380/2 ح318،   ،179/2 ح193،   ،351/2 ح189،   ،351/2 ح143،   ،342/2
 ،351/2 ح143،   ،341/2 ح99،   ،329/2 ح40،   ،316/2 ح381،   ،392/2 ح323، 
ح189، 356/2، ح223، 357/2، ح224، 365/2، ح262، 383/2، ح339، 386/2، 
ح355، 389/2، ح373، 392/2، ح379، 392/2، ح380، 392/2، ح380، 392/2، 

ح380، 392/2، ح380، 395/2، ح395، 399/2، ح417.
)1) هنج البالغة: 330/2، ح105.

)2) املصدر نفسه: 425/1، خ180.
)3) ينظر: املصدر نفسه: 146/1، خ77، 62/2، خ229.

نسخة  مثل  نَاِن(،  اجلَْ )َوشَهَواِت  حمققة  أخرى  نسخ  يف  ورد  وقد  خ77،   ،146/1 نفسه:  املصدر   (4(
فارس احلسون ونسخة هاشم امليالين وغريها.

)5) هنج البالغة: 37/1، خ4.
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َغَف بَِها َمألْت َضِمريَهُ  ْنَيا ُحَطاٌم... َوَمِن اْستَْشَعَر الشَّ »يَا أيُّها انلَّاُس، َمَتاُع ادلُّ
ُه، وََغمٌّ َيُْزنُُه...«)1).

ُ
بِِه، َهمٌّ يَْشَغل

ْ
ل
َ
ٌص َع ُسَوْيَداءِ ق

ْ
ُهنَّ َرق

َ
، ل

ً
ْشجانا

َ
أ

من  تيرسَّ  بام  اإلحاطة  من  البدَّ  اللغوية،  وأصوهلا  األلفاظ  هذه  بني  وللتميز 
معانيها اللغوية، فالقلب، من اجلذر )ق ل ب(، وله »أصالِن صحيحان: أحدمها 
ل  فاألوَّ إىل جهة.  َردِّ يشٍء من جهٍة  يدّل عىل خالِص يَشٍء ورَشيِفه، واآلَخُر عىل 
فيه وأرَفُعه، وخالُِص كلِّ  أْخلُص يشء  ي ألنَّه  اإلنسان وغريه، سمِّ الَقْلُب: قلب 
َفة،  يشٍء وأرشُفه َقْلُبه... واألصل اآلخر َقَلْبُت الثَّوَب َقْلبًا، والَقَلب: انقالُب الشَّ
ا  أمَّ تقليبًا«)2)،  بيديَّ  وقلَّبته  كَببُته،  ء:  اليشَّ وَقَلْبُت  َأْقَلب،  وصاحُبها  َقْلباُء  وهي 
وقيل:  بالنياط،  معّلقة  الفؤاد  من  مضغة  القلب:  بأنَّ  جاء  فقد  اإلنسان  خلق  يف 
الفؤاد غشاُء القلب، والقلب حبته وسويداؤه)3)، ويف القلب أذناه ومها كاألذنني 
فيه)4)، وهو مقلوب اخللقة والوضع كام يشهد بذلك علم الترشيح)5)، ويبدو أّن 

تقّلب أحواله. القلب، فضاًل عن  ذلك من أسباب تسمية 

وهو  الفزع)6)،  من  جنانه  يستقر  ما  يقال:  القلب،  أسامء  من  فهو  اجلَنان:  أّما 
الولد يف  ... واجلنني:  رْت والتسرتُّ السَّ من اجلذر )ج ن ن(، وله »أصل واحد، وهو 
بطن ُأّمه، واجلنني: املقبور، واجلَنَان: الَقْلب« )7)، وسمي اجَلنَان َجنانًا ألنَّه اجتنَّ يف 

)1) املصدر نفسه: 389/2، ح373.
)2) مقاييس اللغة: 17/5.

)3) ينظر: خلق اإلنسان يف اللغة:240، وينظر: العني: 810/1.
)4) ينظر: خلق اإلنسان، الزجاج:84.

)5) ينظر: الكليات: 1112.
)6) ينظر: العني: 21/6.

)7) مقاييس اللغة: 421/1.
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الصدر وأصله من السرت)1)، أي: سرت اليشء عن احلاسة)2)، وهذه التسمية خيتلف 
القلب، فهو  القلب، ويمكن أن يكون اجلنان اجلزء اخلفي من  أساسها عن تسمية 
أجزائه  من  القلب  يف  وجيتّن  اشتامل،  عالقة  بينهام  والرابط  منه،  وجزء  منه  أخص 
سويداؤه، يرجعها ابن فارس إىل اجلذر )س و د( وله »أصٌل واحد، وهو خالف 
واد يف الّلون معروف... وسواُد  البياِض يف الّلوِن، ثم حيمل عليه ويشتّق منه، فالسَّ
وتكون  َحّبته«)3)،  وهي  وُسَويداُؤه،  الَقلب  َسَواد  وقالوا:  شخصه...  يشء:  كلِّ 
إذا  للرجل  يقال  انشقت بدت كأهنا قطعة كبد،  إذا  القلب  »علقة سوداء يف جوف 
مرشوطًا  السويداء  معنى  يكون  وهبذا  قلبك«)4)،  سويداء  يف  اجعله  بيشء  أويَص 

بالتالزم اللفظي مع القلب، أما وظيفتها فهي تنظيم دقات القلب كام هو معلوم.

أما يف هنج البالغة فقد استعمل اإلمام القلب يف الشاهد األول بقوله:

 ُ
َ

ُب، َول
ْ
َقل

ْ
ال َما فِيِه َوذلَِك  ْعَجُب 

َ
أ بَْضَعٌة ِهَ  َساِن 

ْ
بِنَِياط هَذا اإلن َق 

ِّ
َقْد ُعل

َ
»ل

ْضَداٌد ِمْن ِخالَفَِها«.
َ
َمِة َوأ

ْ
ِك

ْ
َمَواّد ِمَن ال

الروح والعلم والعقل والقوة)5)،  باخلواطر وارتباطه بمعاين  تقّلبه  للتعبري عن 
نه)6)، إذ ُسمّيت املضغة  فقد ذكر صاحب املفردات أنَّ القلب مل يكن متقلبًا إالَّ لتمكُّ
الصنوبرية قلبًا لكونه يتميز برسعة التلون يف األحوال)7)، وهذا مصداق قول النبي 

)1) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت: 7، ومقاييس اللغة: 378/1.
)2) ينظر: املفردات يف غريب القرآن: 128/1.

)3) مقاييس اللغة: 114/3.
)4) خلق اإلنسان، األصمعي:218، وخلق اإلنسان، ثابت:259، و خلق اإلنسان، الزجاج:84.

)5) ينظر: املفردات يف غريب القرآن411 :.
)ت  اهلائم  بابن  املعروف  حممد  بن  امحد  الدين  شهاب  القرآن،  غريب  تفسري  يف  التبيان  ينظر:   (6(

815هـ(:/ 55.
)7) ينظر: الكليات:1112.
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وإذا فسدت  كله  َصُلَحْت صلح اجلسد  إذا  وإّن يف اجلسد مضغة  »أال  حممد وهو: 
التي  القلوب  واألحوال  األنواع  أكثر  وتقع  القلب«)1)،  وهي  أال  كله  اجلسد  فسد 
وكان  الرشيف،  احلديث  الواردين يف  النوعني  املؤمنني عمومًا عىل  أمري  ذكرها 
ر بدء املعركة ونشوب  من أكثرها حضورًا يف هنج البالغة القلب الصالح، فُيصوِّ
وشّد  بالفرائض،  االلتزام  روح  وبني  احلياة  يف  الراغبة  اإلنسان  نفس  بني  الرصاع 
السعي  يف  وتوجهه  القلب،  وحضور  اإليامن  مراتب  الستحصال  العزم  أحزمة 
ملعاجلة النفس)2)، ووفقًا هلذا املعنى قيل: أن«للقلب سبع طبقات، الصدر وهو حمل 
 اإلمام أنَّ  ويظهر  اإليامن«)3)،  حمل  وهو  القلب  ثم  الوسواس،  وحمل  اإلسالم 
اليدركها  التي  األمور  عىل  دالة  أداة  الشكل  الصنوبرية  اللحمة  هذه  من  جعل  قد 
حركته  أما  اإلنسانية،  بالروح  التعلق  يف  الشرتاكهام  للحكمة؛  فوّظفها  العني  برص 
ما جاء يف  ومنها  ثالثة نصوص)4)،  فقد ذكرت يف   اإلمام يستثنها  فلم  الدؤوبة 

سياق احلديث عن ذات اهلل بقوله:

تِِه«.
َ
وُب ِمْن َمَاف

ُ
ُقل

ْ
ُِب ال

َ
»ت

واحلاالت  اجلسم  من  معينة  أعضاء  بني  ارتباطًا  النص  سياق  يف  ويلحظ 
أثره  يبدو  مشاعر  من  فيه  ما  ألن  القلب؛  األعضاء  هذه  ومن  والنفسية  العاطفية 
عىل ظاهر اإلنسان، ويمكن أن نجعل من قول اإلمام يف مستدرك هنج البالغة 
القلوب،  أئّمة  األفكار، واألفكار  أئّمة  »العقول  إنَّ  العالقة، وهو  دلياًل عىل هذه 

 :)10703( رقم  حديث  البيهقي)ت458هـ(،  عيل  بن  احلسني  بن  أمحد  بكر  أبو  الكربى،  السنن   (1(
.264/5

)2) ينظر: حياة القلوب يف هنج البالغة، مركز نون للتأليف والرتمجة: 107.
)3) الكليات:113.

)4) ينظر: هنج البالغة: 112/2، خ115، 39/2، خ216.
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املذكورة  القلب  ووجبة  األعضاء«)1)،  أئّمة  واحلواّس  احلواّس،  أئّمة  والقلوب 
اإلنسان،  يواجهه  معني  لظرف  القلب  تعتور  اعتيادية  غري  حركة  هي  الشاهد  يف 
ووَجبانًا،  ووجيبًا  وْجبًا  القْلُب  وجَب  يقال:  سقط،  احلائط  وجب  من  وأصله 
اإلنسان  به  يشعر  ملا  الذايت  أو  الشعوري  الربط  من  نوع  يتبني  وهنا  َخَفَق)2)،  أي 
عّدها  يمكن  التي  القلب)3)  رضبات  وازدياد  اخلوف  أو  الغضب  أو  احلب،  مثل 
مرتبطة  فعالة  غريزية  استجابات  فهي  الذات  ومركز  األعضاء  بني  إشارية  لغة 
الطبيعية  العالقات  من  وهي  الدماغ)4)،  يف  خاصة  منطقة  عنها  مسؤولة  باخلوف 
اآليت:  بالشكل  النص  يف  املعنى  ختريج  ويمكن  العصبية،  باجلملة  اليوم  يعرف  ملا 
سلطانه  لعظمة  إدراكها  عند  اهلل  هيبة  من  وتضطرب  ترجف  القلوب  أن  وهو 

املعنى قريب من قوله تعاىل: وعلّو شأنه)5)، وهذا 

﴿قُلُوٞب يَۡوَمئِٖذ َواِجَفٌة ٨﴾)6).
الوجف(،  )الوجب،  باضطرابني  يضطرب  فهو  للخوف  مصدر  فالقلب 
من  الرغم  عىل  الوجب  من  داللة  أعمق  بالوجف  فالوصف  خمتلف  السياق  لكن 
التقارب الداليل بينهام وحصول االضطراب؛ ألن سياق اآلية الكريمة يتحدث عن 
والشعورية  احلركية  وظيفته  اإلمام  استعامل  يف  القلب  ذكر  غ  سوَّ ومما  القيامة،  يوم 

وارتباطهام بداللة اخلوف.

 )طالب أيب  بن  )عيل  املؤمنني  أمري  موالنا  كالم  من  خمتار  جمموع  وهو  البالغة،  هنج  مستدرك   (1(
مروي يف غري النهج، اهلادي كاشف الغطاء: 176.

)2) ينظر: القاموس املحيط، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي )ت817هـ(: 129/1.
)3) ينظر: العقل والقلب يف الرؤية القرآنية، بحث: عيل كاظم الفتال: 353-352.

)4) ينظر: هنج البالغة والطب احلديث: 114.
)5) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:263/10.

)6) النازعات:.8
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:أما استعامل لفظ اجلَنَان فمنه قوله

ََناِن،  اجلْ َوسَهَواِت  َفاِظ، 
ْ
األل َوَسَقَطاِت  َاِظ، 

ْ
األل َرَمَزاِت  ِل  ِفْر 

ْ
اغ ُهمَّ 

َّ
»الل

َساِن«.
ِّ
الل َوَهَفَواِت 

من  خفي  ما  إىل  إشارة  وهذه  الغفلة)7)،  وهي  القلب  تعرتي  حلالة  لالستغفار 
اإلنسان عن ذكر  فيسهو  الذنوب واملعايص)8)؛  تكون من أخطر  قد  التي  الذنوب 
وهي  القوة  متفاوتة  كالمية  أفعال  لثالثة  يستغفر  اإلمام  أن  النص  يف  وُيلحظ  اهلل 
جاء  وقد  اجلَنان،  ومركزه  توسطها  قد  السهو  وكان  وزالته،  وغفالته  الكالم  لغو 
فناسب  السرت  من  مشتق  ألّنه  اخلفاء؛  معنى  ملناسبة  النص  يف  اجلنان  لفظ  توظيف 
طلب  هلذا  اإلنسان؛  له  اليلتفت  باٍد  غري  مستور  والسهو  سهو  فيه  يكون  أن  ذلك 
اإلمام املغفرة ملن يسهو من دون من يدري، والسهو هنا االلتهاء عن ذكر اهلل، وهذا 
مناسب مع قرينة )سقطات األلفاظ(؛ ألن اللفظ يسقط دون أن يعلم املتكّلم بذلك 

أو يكون متقّصدًا له.

:ويف الشاهد الثاين جاء لفظ اجلَنان يف سياق موعظة الناس بقوله

ُه اَلَفَقاُن«.
ْ
ْم ُيَفارِق

َ
»ُربَِط َجَناٌن ل

يقال: ربَط جأشُه رباطًة، أي اشتدَّ قلبه ومثله رباطة اجلَنان، وهذا دعاء للقلوب 
اخلائفة الوجلة اّلتي ال تزال ختفق من خشية اهللّ مالزم هلا حال االضطراب والرهبة 
االنفعال  داللة  هلا  حركة  واخلفقان  القلب،  يعني  فاجلنان  وتثبت)9)،  تسكن  بأن 
أراد اجتنان   فإنه العبارة تداوليًا  أردنا فهم  من خوف، أو حب، أو جزع. وإذا 
ال  اجلَنَان  رابط  ألنَّ  اجلنان؛  للفظ  توظيفه  يف  املهتدين  من  اهلل  خيشى  من  خوف 

)7) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل: 146/1.
)8) ينظر: نفحات الوالية يف رشح هنج البالغة، نارص مكارم الشريازي:157/3.

)9) ينظر: هنج البالغة، رشح حممد عبدة:44، وصفوة رشوح هنج البالغة: 52.
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يق عند املقامات  يتَهيَّب واجلَبان إذا تكّلم َجَف ريُقه يف فيه وهم يمدحون بكْثرة الرِّ

واخلَُطب ويف احلرب ويوم اللِّقاء ألنَّه َدليٌل عىل َثبات الَقْلب وقّوة النّْفس)1).

أما سويداء القلب فقد استعملها اإلمام مرة واحدة ملا خيص اإلنسان، فريد لفظ 
ْنَيا: السويداء يف قوله عن َمَتاع الدُّ

ُسَوْيَداءِ  َع  ٌص 
ْ
َرق ُهنَّ 

َ
ل  ،

ً
ْشجانا

َ
أ َضِمريَهُ  َمألْت  بَِها  َغَف  الشَّ اْستَْشَعَر  »َوَمِن 

بِِه«.
ْ
ل
َ
ق

املفردة يف داللتها عىل  به األعالم  القلب هنا جاءت يف تركيب يشبه  وسويداء 
القلب  أثرًا يف نواة  ما تطلق عليه يف الوضع واالصطالح)2)، واملعنى إنَّ لألحزان 
القلب والشغف  السيادة عىل  يتناسب مع معنى  به)3)، وذكرها هنا  فتؤثر  وحركته 
بالدنيا؛ ألنَّ داللة الشغف اخرتاق حجاب القلب والنفاذ إىل أعامقه والرقص عىل 

مرسح سويدائه.

ويف  خمتلفة،  سياقات  يف  تداوهلا  نجد  املجموعة  هذه  ألفاظ  إىل  نظرنا  وإذا 
خّص  مرة  وسبعون  وثامن  مائة  النهج  يف  ذكره  تكرر  إذ  القلب،  خّص  ما  مقدمتها 
اإلنسان بامئٍة واثنني وستني مرة منها، وتمَّ اإلشارة فيها إىل أشهر القوى التي عرفها 
اإلنسان قدياًم قبل بزوغ املفاهيم القرآنية وانتشارها وهي قّوتا احلب، واحلزن، وقد 
ذكرت للقلب أحوال كثرية منها: القلب املريض)4)، والقلب املرتاب)5)، والقلب 

)1) غريب احلديث، ابن قتيبة:495/1.
)2) ينظر: التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة: 187.

)3) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 842.
 ،395/2 خ231،   ،65/2 خ218،   ،46/2 احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  البالغة:  هنج  ينظر:   (4(

ح395...
)5) ينظر: املصدر نفسه: عىل سبيل املثال ال احلرص:189/1، خ90، 341/2، ح143...
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والقلب  اجلازع)4)،  والقلب  املنكر)3)،  والقلب  املتكرب)2)،  والقلب  القاس)1)، 
الغاضب)5)، والقلب الزائغ)6)، والقلب الفاسد)7)، والقلب األغلف)8)، والقلب 
القلب   املؤمنني عيل أمري  يذكر  القلوب  متناقضات  املختوم)9)، ويف سلسلة من 

الُصلب)10)، والقلب اخلائف)11)، وحياة القلوب وموهتا)12).

اجلزء  عالقة  بينهام  واجلامع  اجلنان،  فهو  القلب  عىل  الدال  اآلخر  اللفظ  ا  أمَّ
بالكل حتكمها سامت حمددة، فهو اجلزء الداخيل املسترت يف القلب عىل ما يبدو، وقد 
تسمية  استعامل  يناسب  ما  وهو  خفائه،  عىل  اإلنسان  حيرص  ما  سياق  يف  ُخصص 
ومما  اإلنسان،  صدر  يف  استتاره  باب  من  كذلك  سمي  إذ  القلب؛  من  بدالً  اجلَنان 
جتدر اإلشارة إليه أنَّ هذه التسمية للقلب مل نجد هلا حضورًا يف كتاب اهلل العزيز، 
ومتيزت بعض هذه األلفاظ بمصاحبات لغوية كان هلا أثر يف تقديم الداللة، ومنها 
استعامل  عىل  ينبهنا  ما  وهذا  إليها  يشري  ما  أو  اللَِّساِن  كلمة  به  اقرتنت  فقد  اجلَنان 
اإلمام ملا خيفى من الكالم، فكانت القرائن من دواعي االستعامل يف النصوص التي 

)1) ينظر: املصدر نفسه: 158/1، خ82، 318/2، ح48.
)2) ينظر: املصدر نفسه: 102/2، 95، خ238.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 113/1، خ49، 392/2، ح379، 380. 
)4) ينظر: املصدر نفسه: 39/2، خ216، 325/2، ح89.

)5) ينظر: املصدر نفسه: عىل سبيل املثال ال احلرص: 79/1، خ27، 94/2، 93، خ238...
)6) ينظر: املصدر نفسه: 346/1، خ151.

)7) ينظر: املصدر نفسه: 242/2، ك53.
)8) ينظر: هنج البالغة: 283/2، ك64.

)9) ينظر: املصدر نفسه: 76/1، خ27، 141/2، ك2، 272/2، ك58.
)10) ينظر: املصدر نفسه: 141/2، ك10.
)11) ينظر: املصدر نفسه: 153/2، ك18.

)12) ينظر: املصدر نفسه:.
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ورد فيها اللفظ.

الثانية: اجملموعة 

ومن  الفؤاد(،  )الشغاف،  وهي  بالقلب  حييط  ما  عىل  الدالة  األلفاظ  تضمُّ 
شواهدها:

- الّشغاف: جاء اللفظ مرة واحدة يف قول اإلمام يف صفة خلق اإلنسان:

َقًة 
َ
، َوَعل

ً
َماِت األْرَحاِم، َوُشُغِف األْسَتارِ، ُنْطَفًة ِدفاقا

ُ
هُ يِف ُظل

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْم هَذا ال

َ
»أ

.(1(»...
ً
ِمَاقا

- الفؤاد: ورد تسع مرات)2)، منها قول اإلمام يف وصف الناس عند مبعث 
الرسول:

َفاُل 
ْ
ق
َ
ئَِدتِِهْم أ

ْ
ف
َ
َقْت َعَ أ

َ
، َواْسَتْغل َْيِ ُة الْ زِمَّ

َ
اَدْتُهْم أ

َ
ْد ق

َ
ة، ق »َويَُموُجوُن يِف َحرْيَ

ْيِن«)3). الرَّ

وقوله من كالم للخوارج وقد خرج إىل معسكرهم:

وا 
ُ
بِل

ْ
ق
َ
َوأ لَِقْوِل،  نِْصُتوا 

َ
َوأ الَِم، 

َ
ك

ْ
ال َعِن  وا 

ُ
ْمِسك

َ
أ َفَقاَل:  انلَّاَس،  »...َونَاَدى 

.(4(»... َّ إِلَ ئَِدتُِكْم 
ْ
ف
َ
بِأ

هلا،  اللغوية  املعاين  عىل  االطالع  من  البدَّ  األلفاظ  هلذه  السياقي  املعنى  ولبيان 
وهي  واحدة،  »كلمٌة  أنَّه  فارس  ابن  ذكر  ف(،  غ  اجلذر)ش  إىل  يرجع  فالّشغاف: 

)1) املصدر نفسه: 160/1، خ82.
خ217،   ،42/2 خ82،   ،154/1 خ238،   ،107/2 خ95،  نفسه:215/1،  املصدر  ينظر:   (2(

18/2، خ207، 46/1، خ191، 181/1، خ88.
)3) املصدر نفسه: 85/2، خ237.

)4) املصدر نفسه: 283/1، خ121.
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بالقلب  الصقة  ُجليدة  و»هي  اخِلْلُب،  ويسمى  القلب«)1)،  ِغالف  وهو  َغاف،  الشَّ
ومنه قيل َخلَبه إذا بلغ َشغاَف قلبِه«)2)، ويف خلق اإلنسان قال ثابت: »ويف القلب 
كان  حتته  ودخل  الشغاف  إىل  احلب  وصل  وإذا  القلب،  حجاب  وهو  الشغاف، 
يف  قرآنية  نفحة  نجد  املعجامت  جّل  ويف  اخلوف«)3)،  وكذلك  القلب  عىل  أغلب 
ملرة واحدة  الكلمة  استعامل هذه  القرآين  التعبري  فرائد  الشغاف، ومن  حتديد معنى 

فقط يف قوله تعاىل:

قَۡد  نَّۡفِسهِۦۖ  َعن  َفَتىَٰها  تَُرٰوُِد  ٱۡلَعزِيزِ  ُت 
َ
ٱۡمَرأ ٱلَۡمِديَنةِ  ِف  نِۡسَوةٞ  ﴿۞َوقَاَل 

بنِٖي ٣٠﴾)4). ىَٰها ِف َضَلٰٖل مُّ َشَغَفَها ُحبًّاۖ إِنَّا لََنَ
وشغفها حبًا أي أصاب شغاف قلبها أي باطنه، وقيل وسطه، ومها يتقاربان)5)، 
وقال الفراء شغفها ُحّبًا َأي َخَرَق َشغاَف قلبها ووصل إليه)6)، والباحث يؤيد هذا 

الرأي األخري.

ا الفؤاد فقد ُعرف بقربه من معنى القلب أو أهّنام مرتادفان؛ إذ يقول أبو هالل  أمَّ
أّما أصل   ،(7( باآلخر«  منهام  بل عرفوا كالًّ  اللغة،  أهل  بينهام  ق  ُيفرِّ »مل  العسكري: 
مُحَّى  أ د(، وهو »أصٌل صحيح يدلُّ عىل  ابن فارس فمن )ف  الفؤاد كام يرى  لفظ 
واملِْفأد:  مشوّي،  أي  َفِئيٌد،  وهذا  شويته،  اللَّحَم:  فَأْدُت  ذلك:  من  حرارة.  وِشّدِة 
الُفؤاد،  عندنا:  الباب  قياس  ِمن  هو  ومما  فيه...  ُيشَوى  املوِضع  وامُلفتَأد:  ُفود،  السَّ

)1) مقاييس اللغة: 195/3.
)2) لسان العرب:178/9.

)3) خلق اإلنسان، ثابت:261.
)4) يوسف:.30

)5) ينظر:املفردات غريب القرآن:263.
)6) ينظر:لسان العرب:178/9.

)7) معجم الفروق اللغوية، تنظيم بيت اهلل بيات: 433.
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لتوقُّده)2)،  أي  ده  لتَفؤُّ الُفؤاد  َي  وُسمِّ فؤاده«)1)،  أصبَت  إذا  فأدُته،  مصدر  والفأد: 
غشاؤه  والقلب  اخلْلب)4)،  غشاؤه  فالفؤاد  غالفه)3)،  وهي  غشاوة  الفؤاد  ويف 
اخللب،  داخل  والفؤاد  الفؤاد،  داخل  القلب  يكون  وبذلك  مايبدو،  عىل  الشغاف 

وهذا ما يميل إليه الباحث، بدليل قول الرسول:

ئَِدةً«)5).
ْ
ف
َ
َرقُّ أ

َ
وًبا َوأ

ُ
ل
ُ
َيُ ق

ْ
ل
َ
ََمِن ُهْم أ ْهُل الْ

َ
تَاُكْم أ

َ
»أ

فاألفئدة وصفت بالّرقة؛ ألنَّ الفؤاد غشاوة القلب والقلوب وصفْت باللني)6)؛ 
ألنَّ الّلني يكون لألشياء الصلبة أو السميكة وهذا الوصف ما يناسب اللفظني.

من  آخر  جلزء  مستعارًا  الّشغاف  استعامل  أيضًا  البالغة  هنج  يف  الفرائد  ومن 
:اإلنسان يف صفة خلقه بقوله

.»...
ً
َماِت األْرَحاِم، َوُشُغِف األْسَتارِ، ُنْطَفًة ِدفاقا

ُ
هُ يِف ُظل

َ
َشأ

ْ
ن
َ
ِي أ

َّ
ْم هَذا ال

َ
»أ

ُغَف  وُشُغف مجع َشغاف وهو يف األصل ِغالف القلب، فاستعار اإلمام الشُّ
وهو مجع َشغاف القلب ملوضع الولد)7)، حتى تكون الداللة شاملة للرعاية واملحبة 
اآلليه هلذا املخلوق وبحجبه عام سواه؛ فاملفردة ارتبط معناها بذلك لكنها يف النص 
حيفظ  الذي  الغالف  عىل  للداللة  النص  يف  جاء  واللفظ  املتعددة،  األغلفة  بمعنى 
الطفل يف بطن أمه؛ ألنَّ اهللّ سبحانه وبقدرته يعدُّ اجلنني من ماء الرجل الذي يفتقر 
والرحم  باملشيمة  الظلامت  يف  حماطًا  فيكون  يتكامل  أّن  بعد  والشكل  الصورة  إىل 

)1) مقاييس اللغة: 469/4.
)2) ينظر: العني: 79/8. 

)3) ينظر: خلق اإلنسان، الزجاج:84.
)4) ينظر:مقالة يف أسامء أعضاء اإلنسان: 20.

)5) مسند اإلمام أمحد: احلديث)7432(:402/12.
)6) ينظر: معجم الفروق اللغوية: 433.

)7) ينظر: لسان العرب:178/9.
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وبطن األم)1)، وإنَّام سمي اجلنني جنينًا؛ ألنه اجتنَّ أي أكتّن مستورًا يف بطن أمه)2).

ا استعامل الفؤاد، فقد اختلفت دالالته باختالف مساقاته، ويتضح ذلك من  أمَّ
عند  الناس  وصف  يف   قوله ومنها  اللفظ،  فيها  الوارد  النصوص  عىل  االطالع 

مبعث الرسول:

ْيِن«. َفاُل الرَّ
ْ
ق
َ
ئَِدتِِهْم أ

ْ
ف
َ
َقْت َعَ أ

َ
ة... َواْسَتْغل »َويَُموُجوُن يِف َحرْيَ

وقد  الذنب)4)،  عىل  الذنب  عن  الناتج  الضالل)3)،  حجاب  الّرين  وأقفال 
ا السبيل إىل القلوب وحجاهبا؛ فالفؤاد غشاء  استعمل اإلمام األفئدة لإلغالق؛ ألهنَّ
القلب والقلب حبته، وهو رقيق مما يرسع إمالته)5)؛ لذا كانت النار أحق باالبتداء 

به يف قوله تعاىل:

ۡفٔ َِدةِ ٧﴾)6).
َ
لُِع َعَ ٱأۡل ِ ٱلُۡموقََدةُ ٦ ٱلَِّت َتطَّ ﴿نَاُر ٱهللَّ

ويف الشاهد الثاين للفؤاد يوظِّف اإلمام إحدى سامت الفؤاد يف قوله: »َوَأْنِصُتوا 
«، وهي االكتساب لألفكار سواء أكانت صاحلة أم فاسدة؛  لَِقْويِل، َوَأْقبُِلوا بَِأْفِئَدتُِكْم إيَِلَّ

لذا كانت جلُّ خطابات اإلمام يف ذكر الفؤاد نابعة من هذا االجتاه؛ لقوله تعاىل:

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ ﴿َوَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ إِنَّ ٱلسَّ

َكَن َعۡنُه َمۡس ُٔوٗل ٣٦﴾)7).

)1) ينظر: نفحات الوالية يف رشح هنج البالغة:255-254.
)2) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:7.

)3) ينظر: هنج البالغة، رشح حممد عبدة:340.
)4) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أيب الفضل:85/2.

)5) ينظر: الكليات:1104.
)6) اهُلَمزة:6، .7
)7) اإلرساء:.36
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ذلك أنَّ الفؤاد هو القلب وما سكن فيه وجال فإذ رقَّ نفذ القول فيه وخلص 
الناس  استاملة  أراد  فاإلمام  داخله)1)،  إىل  وصوله  تعذر  غلظ  وإذا  وراءه،  ما  إىل 

بخطابات تدق أبواب األفئدة؛ بوصفها حجاب القلب.

الثالثة: اجملموعة 

ومن  األهبر(،  )النّياط،  وهي  بالقلب  يلحق  ما  عىل  الدالة  األلفاظ  تضمُّ 
شواهدها:

- النّياط: ُذكر مرة واحدة يف قول اإلمام يف صفة القلب:

ُب، َوذلَِك 
ْ
َقل

ْ
ْعَجُب َما فِيه وهو ال

َ
َساِن بَْضَعٌة ِهَ أ

ْ
َق بِنَِياِط هَذا اإلن

ِّ
َقْد ُعل

َ
»ل

ْضَداٌد ِمْن ِخالَفَِها«)2).
َ
َمِة َوأ

ْ
ِك

ْ
ُ َمَواّد ِمَن ال

َ
أّن ل

- األَْبَر: ورد مرة واحدة يف كالم اإلمام فيمن شغله حب الدنيا:

َفضاءِ، 
ْ
بِال َق 

ْ
َفُيل بَِكَظِمِه  يُْؤَخَذ  َحتَّ  ذلَِك 

َ
ك َيُْزنُُه،  وََغمٌّ  ُه، 

ُ
يَْشَغل »...َهمٌّ 

َقاؤهُ«)3).
ْ
ناُؤهُ، َوَعَ األْخَواِن إِل

َ
 َع اهللِ ف

ً
ْبَهَراهُ، َهيِّنا

َ
 أ

ً
ُمْنَقِطعا

وله  ط(  و  )ن  اجلذر  من  أصله  النياط،  فلفظ  األلفاظ،  هلذه  اللغوية  املعاين  ا  أمَّ
َيتعلَّق  ما  به، والنَّْوط:  به: علَّقته  وُنْطُته  تعليق يشٍء بيشء،  »أصٌل صحيح يدلُّ عىل 
أْنوَطة«)4)، وقد  القلب، واجلمع  به  ِعرٌق عّلق  أنواط... والنَِّياط:  أيضًا، واجلمع  به 
ُذكر أنَّ نِياَط الَقْلب َعاّلقُته التي يتعلَّق هبا فإذا ُطِعن يف ذلك املكان مات)5)، فنياط 

)1) ينظر: معجم الفروق اللغوية: 433.
)2) هنج البالغة: 330/2، ح105.

)3) املصدر نفسه: 389/2، ح373.
)4) مقاييس اللغة: 370/5.

)5) ينظر: غريب احلديث، ابن قتيبة: 132/2.
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ا األهبر: فهو أكرب عروق القلب، وهو من اجلذر )ب ه ر(،  القلب هي رباطه)1)، أمَّ
أهُل  فقال  األّول  فأّما  اليشء.  َوَسط  واآلخر  والُعلّو،  الَغَلبة  أحدمها  »أصالن:  وله 
اللغة: الَبْهر الَغَلبة، يقال ضوٌء باهر، ومن ذلك قوهلم يف الشتم: هَبْرًا، أي َغَلَبًة... وأما 
إذا  الليُل،  أهَبارَّ  هُبَْرٌة، ويقال  الوادي وَوَسِط كلِّ يشٍء  األصل اآلَخر فقوهلم لوَسط 
ْلِب، والَقْلُب ُمتَّصُل  ر: ِعْرٌق ُمْستبطُِن الصُّ اَنتَصَف«)2)، وجاء يف التهذيب بأنَّ »األهْبَ
ر »هو عرُق ُمْسَتْبطُِن القلب فإذا  به، فإذا انقطع مل يكن معه حياة«)3)، وقيل: إنَّ األهْبَ
انقطع مل تبَق معه حياة، وقيل األهْبَُر عرق منشؤه الرأس ويمتدُّ إىل القدم وله رشاينُي 
َتتَِّصُل بأكثر األطراف والبدن فالذي يف الرأس منه يسمى النّأَمَة ومنه قوهلم: أسَكَت 
َر  ى األهْبَ اهللّ نأمته أي أماته ويمتّد إىل احللق فيسمى فيه الوريد ويمتدُّ إىل الصدر فيسمَّ
أّن األهبر  الَوتنَِي والُفَؤاُد معلٌَّق به...«)4)، ويبدو من ذلك  ى  الظهر فيسمَّ ويمتدُّ إىل 
اسم ألحد العروق املختلف يف مكانه، ويبدو أن ألفاظ هذه املجموعة متثل مصاحبات 

معجمية تالزم القلب، وقد إنامزت بتداوهلا بني العامة لشهرة معانيها اللغوية.

:ويف هنج البالغة جاء لفظ النياط بمصاحبة لفظ القلب، يف قول اإلمام

ُب«.
ْ
َقل

ْ
ْعَجُب َما فِيه وهو ال

َ
َساِن بَْضَعٌة ِهَ أ

ْ
َق بِنَِياِط هَذا اإلن

ِّ
َقْد ُعل

َ
»ل

ُعلِّق  إِذا  ينوط  ناط  النوط ألَنه من  النص جمموعة »والقياس  فالنياط جاءت يف 
غري َأن الواو تعاقب الياء يف حروف كثرية، فقيل النَّْيُط نياط القلب وهو الِعْرق الذي 
القلب متعلِّق به«)5)، فالنياط يف النص قد جاءت بمعنى الِعْرق، وهذا معنى النياط يف 

)1) ينظر: غريب احلديث، اخلطايب:234/1.
)2) مقاييس اللغة: )/08).

)3) هتذيب اللغة:329/2، وينظر: اللسان:81/4.
)4) النهاية يف غريب احلديث واألثر:18/1.

)5) لسان العرب:421/7.
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النص كام يبدو؛ ألهنا جاءت مع القلب لوصف خلقه واختصاص بعض العروق به.

: وقد جاء لفظ األهبر يف سياق احلديث عن حب الدنيا، بقوله

 
ً
َفضاءِ، ُمْنَقِطعا

ْ
َق بِال

ْ
ذلَِك َحتَّ يُْؤَخَذ بَِكَظِمِه َفُيل

َ
ُه، وََغمٌّ َيُْزنُُه، ك

ُ
»َهمٌّ يَْشَغل

َقاؤهُ«.
ْ
ناُؤهُ، َوَعَ اإلْخَواِن إِل

َ
 َع اهللِ ف

ً
ْبَهَراهُ، َهيِّنا

َ
أ

ويقال: َأخذت بَكَظمه أي بَمْخرَج َنَفسه، والَكَظم بالتحريك خمرج النَفس من 
احللق)1)، وال خيفى أنَّ داللة لفظ األهبرين هنا قد ارتبطت باملوت وانقطاع احلياة؛ 
فيقال  صاحُبهام؛  مات  انقطعا  إذا  بالقلب  متصالن  العنق  يف  ِعْرقان  األهَْبَرين  ألنَّ 
هذين  توقُّف  به  مقصودًا  االنقطاع  هذا  يكون  وقد  أهبراه)2)،  انقطع  قد  للميت: 
هذه  استعامل  ألنَّ  اهلالك؛  عن  للكناية  اجلسم  أجزاء  إىل  الدم  دفع  عن  العرقني 

الكناية قد أبقى للنص حيويته بتتابع املقاطع الصوتية وانسجام سجعاهتا.

التي  الدالالت  بدقة  إنامزت  أهّنا  يظهر  وملحقاته  القلب  أللفاظ  دراسة  ومن 
القلب  متتُّع  البالغة كّل حسب داللته، فضاًل عن  اختارها اإلمام يف نصوص هنج 
إنفعالية عديدة  العقل واحلواس األخرى؛ ألنه يستعمل ملعاٍن  بعالقات داللية مع 
بوصفه مركز التأثري)3)، فهو رئيس يف مملكة اجلسد، وال يشء من أعضائه يكون يف 

تقّلٍب باألصالة مثله)4).

ا لفظ الفؤاد فلم نجده إالّ جمموعًا ُمعّرفًا يف مجيع مواضع ذكره، ويمكن أن  أمَّ
داخله،  يف  عاّم  وتفريقه  بشأنه  االرتفاع  اإلمام  أراد  قرآين  مفهوم  ألنَّه  ذلك  يكون 

لقوله تعاىل:

)1) ينظر: لسان العرب: 519/12.
)2) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أيب القضل:389/2، وينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:18/1.

)3) ينظر: العقل والقلب يف الرؤية القرآنية:359-354.
)4) ينظر: التحقيق يف كلامت القران الكريم:338/9.
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 ٰ َبۡطَنا َعَ ن رَّ
َ
إِن َكَدۡت تَلُۡبِدي بِهِۦ لَۡوَلٓ أ ّمِ ُموَسٰ َفٰرًِغۖ 

ُ
أ ۡصَبَح فَُؤاُد 

َ
﴿َوأ

قَۡلبَِها تِلَُكوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي ١٠﴾)1).
فلم  املعجامت،  أصحاب  من  بدقة  ُيعّرف  مل  الفؤاد  أّن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما 
تعليل  سوى  لسانه  يف  منظور  ابن  حتى  واملقاييس  العني  يف  واضحة  بصوره  نجد 
ولنا  ذلك)2)،  غري  وقيل  القلب،  باطن  وقيل  القلب  الفؤاد  أّن  ُذكر  إذ  التسمية؛ 
ق  بكالم أيب هالل العسكري دليل واضح عىل االختالف يف معناه؛ إذ يقول: »مل ُيفرِّ
بينهام أهل اللغة، بل عرفوا كالًّ منهام باآلخر«)3)، والبدَّ من اإلشارة إىل أنَّه ليس يف 

استعامل اإلمام للفؤاد ما يدل عىل أنَّه خاص بمعنى توقد القلب.

وكان للسياق دور يف ختصيص الفؤاد بالذكر من دون القلب يف بعض نصوص 
يف  بل  والصفات،  األحوال  تقلب  بمواضع  يستعمله  مل   أنَّه ذلك  البالغة؛  هنج 
خطابات التكليف واملسؤولية كاحلج مثاًل)4)، وهذا ما يفرس قلة االستعامل مقارنة 

بالقلب الذي يستعمل يف موارد متعددة فيتوجه النظر إليه)5).

ا العالقات الداللية بني أجزاء هذه املجموعة فيمكن توضيحها باآليت: أمَّ

والفؤاد  خارجه،  والشغاف  القلب،  بداخل  يكونان  والسويداء  اجلنان  أن 
ماحييط به، والنياط ملحق به، أما ما وقع بني القلب والفؤاد واجلنان منها فقد كان 
اللغة  بينها من جهتي  التفريق  اإلنسان وقد حاولنا  اجلزء من جسم  تسمية هذا  يف 
يف  بالقلب  ارتبطت  فقد  والنياط،  والشغاف  السويداء  ألفاظ  وأّما  واالستعامل، 

)1) القصص:.10
)2) ينظر: لسان العرب:329/3، وينظر: الكليات: 1104.

)3) معجم الفروق اللغوية: 433.
)4) هنج البالغة: 100/2، خ238.

)5) ينظر: التحقيق يف كلامت القران الكريم:338/9.
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عالقة الكل واجلزء، والسويداء لفظ ورد يف هنج البالغة مرتني فقط، منها مرة لغري 
اإلنسان إذ استعري للمالئكة، وأخرى له جاءت يف سياق حب الدنيا، أما الشغاف 
فهو من الفرائد يف القرآن وهنج البالغة أيضًا، استعارها جلزء آخر من اإلنسان 
فقد  األهبر  لفظ  وأما  باجلنني،  املحيطة  األغلفة  بمعنى  استعملت  فقد  واحدة،  مرة 
جاء يف سياق التعبري عن منتهى احلياة الدنيا لإلنسان، وأّما النياط فقد استعمل مع 

القلب بعالقة وظيفية مرة واحدة أيضًا.





185

الرابع املبحث 

األلفاظ الدالة على البطن وما يلحق به

البالغة،  هنج  يف  اللفظية  للعالقات  املحتملة  السامت  أكثر  األلفاظ  هذه  متثل 
بعض  يف  املفردات  هذه  دراسة  وتعّد  تلقائي)1)،  أو  رضوري  بشكل  ليس  ولكن 
جوانبها حماولة لتفسري حياة جمتمع ما، ويمكن أيضًا التعرف إىل علم األلفاظ بوصفه 
نظامًا من الدراسات االجتامعية يستعمل الكلامت يف النصوص التي وردت فيها؛ 
إذ ُتظهر يف حلظة خاصة أنَّ لبعض هذه الكلامت أمهية أساسية وأخرى هامشية)2)، 
املفردات اخلاصة بخلق اإلنسان وما يصاحبها  بغنى يف  البالغة  ويتميز كتاب هنج 
وهي:  البطن  عىل  الدالة  األلفاظ  تضم  التي  املجموعة  ومنها  ساندة،  كلامت  من 
)صفاق، وأحشاء، وكبد، ورحم(، وُيلحظ يف بعضها وجود معاٍن مولدة تتناسب 

مع مفاهيم داللية جديدة، كام يتضح من الشواهد اآلتية:

- البطن: ورد لفظ البطن مخس عرشة مرة فيام خيّص اإلنسان يف هنج البالغة)3)، 
ومنها قول اإلمام يف النبي األكرم:

)1) ينظر: علم الداللة، بيري جريو: 156.
)2) ينظر: املصدر نفسه: 141.

)3) ينظر: هنج البالغة: 103/1، خ104، 375/1، خ161، 441/1، خ184، 281/1، خ120، 
خ111،   ،261/1 خ183،   ،431/1 خ188،   ،452/1 خ144،   ،329/1 خ56،   ،121/1

348/1، خ151، 387/1، خ164، 375/2، ح295، 389/2، ح373.
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ْم 
َ
،َول

ً
ْضما

َ
ْنَيا ق َضَم ادلُّ

َ
رِهِ، ق

َ
ُمْقَتصُّ ألث

ْ
سِّ بِنَبِيِِّه، َوال

َ
ُمَتأ

ْ
 اهللِ ال

َ
ِعَباِد إِل

ْ
َحبُّ ال

َ
»َوأ

.(1(»...
ً
ْنَيا َبْطنا َُصُهْم ِمَن ادلُّ ْ

خ
َ
، َوأ

ً
ْشحا

َ
ْنَيا ك ْهِل ادلُّ

َ
ْهَضُم أ

َ
، أ

ً
يُِعْرَها َطْرفا

وقوله يف اختيار حجج اهلل عىل خلقه:

ُح َعَ ِسَواُهْم، 
ُ
َْطِن ِمْن َهاِشم، الَ تَْصل َريش ُغرُِسوا يِف هَذا الْ

ُ
َة ِمْن ق »إِنَّ األئِمَّ

ُوالَةُ ِمْن َغرْيِهْم«)2).
ْ
ُح ال

ُ
َوالَ تَْصل

- الصفاق: جاء مرة واحدة يف هنج البالغة بقول اإلمام يصف ُموسى َكِليِم اهللِ:

َْقِل تَُرى ِمْن َشِفيِف ِصَفاِق  ةُ الْ َقْد َكنَْت ُخْضَ
َ
َة األْرِض، َول

َ
ُل َبْقل

ُ
ك

ْ
»...َكَن يَأ

ِْمِه«)3). ِب لَ َبْطنِِه، لُِهَزاِلِ َوتََشذُّ

- احَلشا: ذكره اإلمام مرة واحدة يف وصف ملك املوت وتوفيه األنفس:

 
َّ

َيَتَوف ْيَف 
َ
ك بَْل  َحداً! 

َ
أ  

َّ
تََوف إَِذا  تََراهُ  َهْل  ْم 

َ
أ َمْنِالً،  َدَخَل  إَِذا  بِِه  ِسُّ 

ُ
ت »َهْل 

ِن َربَِّها، 
ْ
َجاَبْتُه بَإِذ

َ
وُح أ ِم الرُّ

َ
ْيِه ِمْن َبْعِض َجَوارِِحَها، أ

َ
يَلُِج َعل

َ
ِه! أ مِّ

ُ
َنَِي يِف َبْطِن أ اجلْ

ْحَشائَِها!...«)4).
َ
ْم ُهَو َساِكٌن َمَعُه يِف أ

َ
أ

- الكبد: ذكره اإلمام مرتني، يف قوله عن نفسه:

بِيَت 
َ
أ ْو 

َ
أ األْطِعَمِة...   ِ

َريُّ تَ  
َ

إِل َجَشِع  َويَُقوَدِن  َهَواَي،  َيْغلَِبِن  ْن 
َ
أ »َهْيَهاَت 

َقائُِل:
ْ
اَل ال

َ
َما ق

َ
وَن ك

ُ
ك

َ
ْو أ

َ
َباٌد َحرَّى، أ

ْ
ك

َ
، َوأ

َ
 وََحْوِل ُبُطوٌن َغْرث

ً
ِمْبَطانا

.(5(» ِقدِّ
ْ
 ال

َ
ِنُّ إِل

َ
َباٌد ت

ْ
ك

َ
َك أ

َ
وََحْول ْن تبِيَت بِبِْطنٍة   

َ
وََحْسُبَك اعراً أ

)1) املصدر نفسه:376/1، خ161.

)2) املصدر نفسه:329/1، خ144.
)3) املصدر نفسه: 375/1، خ161
)4) هنج البالغة: 261/1، خ111.

)5) املصدر نفسه : 422/2,ك54, وبيت الشعر يروى يف نسخ حمققة مثل نسخة فارس احلسون ونسخة 
. هاشم امليالين هكذا: َوَحْسُبَك َداًء َأْن َتبِيَت بِبِْطنَة         َوَحْوَلَك َأْكَباٌد حَتِنُّ إِىَل اْلِقدِّ
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الّرحم: تكرر ذكره سبعًا وعرشين مرة)1)، منها كالم اإلمام عن علم الغيب 
واختصاص اهلل به:

ْو 
َ
ْو َجِيل، َوَسِخٍّ أ

َ
بِيح أ

َ
ْنَث، َوق

ُ
ْو أ

َ
ر أ

َ
ُم ُسْبَحانَُه َما يِف األرَْحاِم ِمْن َذك

َ
»... َفَيْعل

.(2(»
ً
َناِن لِلنَّبِيَِّي ُمَرافِقا ِ

ْ
ْو يِف اجل

َ
، أ

ً
ْو َسِعيد، َوَمْن يَُكوُن يِف انلَّارِ َحَطبا

َ
َبِيل، َوَشيّق أ

وقوله ينادي اإلنسان:

َماِت األْرَحاِم، َوُمَضاَعَفاِت 
ُ
، يِف ُظل َمْرِعُّ

ْ
 ال

ُ
ُمنَْشأ

ْ
، َوال وِيُّ وُق السَّ

ُ
ـَمْخل

ْ
يَُّها ال

َ
»أ

َرار َمِكي«)3).
َ
ة ِمْن ِطي، َوُوِضْعَت يِف ق

َ
َت ِمْن ُسالَل

ْ
األْسَتارِ، بُِدئ

أّما ما يتعّلق باملعنى اللغوي هلذه األلفاظ، فللبطن منها: »أصٌل واحٌد ال يكاد 
خُيِْلف، وهو إْنيِسُّ اليشِء واملُقْبِل ِمنه، فالبطن ِخالُف الظهر، تقول َبَطنُْت الّرجَل إذا 
رضْبَت َبطنَه... والَبطنِي: الّرُجل العظيم الَبْطن، وامَلْبُطون الَعليل الَبْطن، واملِْبطان: 
فارس  ابن  وضعه  الذي  األصل  هذا  الَبْطن«)4)،  اخلَميُص  وامُلْبطِن  األْكل،  الكثرُي 
»أصل  يقول:  إذ  األصل،  داللة  األصفهاين  الراغب  ويذكر  ن(،  ط  )ب  للجذر 
البطن اجلارحة ومجعه بطون...واألبطنان عرقان يمّران عىل البطن...«)5)، وبذلك 

خ108،   ،247/1 خ93،   ،212/1 خ89،   ،183/1 خ82،   ،160/1 البالغة:  هنج  ينظر:   (1(
 ،347/1 خ150،   ،344/1 خ128،   ،300/1 خ128،   ،299/1 خ109،   ،255/1
 ،10/2 خ26،   ،73/1 خ173،   ،408/1 خ165،   ،388/1 خ164،   ،387/1 خ151، 
 ،210/2 ك28،   ،175/2 ك28،   ،174/2 ك18،   ،154/2 خ238،   ،109/2 خ202، 
 ،375/2 ح249،   ،361/2 ح244،   ،360/2 ح98،   ،328/2 خ211،   ،29/2 ك36، 

ح297، 59/2، خ226.
)2) املصدر نفسه: 300/1، خ128. 
)3) املصدر نفسه: 387/1، خ164.

)4) مقاييس اللغة:244/1.
)5) املفردات يف غريب القران:1/ 52-53. وينظر: خلق اإلنسان، الزجاج: 85.
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يسمى  غشاء  البطن  أجزاء  ويغطي  لغريه،  ُيستعار  ثم  لإلنسان  البطن  أصل  يكون 
وله  ق(  ف  اجلذر)ص  من  مشتق  والصفاق  كله«))(،  البطن  »جلد  وهو  فاق:  الصِّ
َء  ة. من ذلك َصَفْقُت اليشَّ أصٌل »يدلُّ عىل مالقاِة يشٍء ذي َصْفحٍة ليشٍء مثله بُقوَّ
به  ُيضْب  مل  وإن  َصفٌق  منبسٍط  لكلِّ  وقيل  بُقّوة...  يدِك  بباطن  رضبَته  إِذا  بيدي، 
للِجلِد  ناحيٍة َصْفق وُصْفق، ويقال  الُعنُق صفقاِن، ولكلِّ  فيقال جلانَِبي  عىل يشء؛ 
األسفل  البطن  »جلد  هو  ثابت  عنه  قال  وقد  ُصْفق«)2)،  البطِن  سواَد  ييل  الذي 
البطن  كان  وإذا  الفتق«)3)،  منه  كان  الصفاق  انشق  ُيشق...وإذا  أن  قبل  الالصق 
املقبل من اإلنسان ظاهرًا فإنَّه وعاء األحشاء باطنًا، واألحشاء: يرجعها ابن فارس 
إىل جذر معتل هو )ح ش و( ثم يقول: »احلاء والشني وما بعدها معتٌل أصٌل واحد، 
باستقصاء.  وعاًء  اليشُء  ُيوَدع  أن  وهو  أيضًا،  متقاربني  املعنيان  فيكون  مُهَِز  وربام 
حشا  واحلشا:  أمعاؤه...  والدابة:  اإلنسان  َوِحْشَوة  َحْشوًا،  أحشوه  حشوُته  يقال 
اإلنسان، واجلمع أحشاء«)4(، واحلشا »ما دون احلجاب مما يف البطن كله من الكبد 
ويف  احلضن«)5)،  وهو  البطن  ظاهر  واحليش  ذلك...  تبع  وما  والكرش  والطحال 
بني  ما  وهي  َحًشى،  الواحدة  األحشاء،  البطن  »ويف  ثابت:  قال  اإلنسان،  خلق 
البطن من  أّما ما وقع يف جوف  الورك«)6)،  التي يف آخر اجلنب إىل  ضلوع اخللف 
الَكبِد: ويرجع أصله إىل اجلذر )ك ب د( وله »أصٌل  األجزاء موضع البحث فهو 

)1) املفردات يف غريب القران: 67/5.
)2) مقاييس اللغة: 290/3.

)3) خلق اإلنسان، ثابت:267.
)4) مقاييس اللغة: 64/2.

الفيومي  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  املنري،  املصباح  وينظر  األعظم:415،  واملحيط  املحكم   (5(
املقرئ)ت770هـ(:52.

)6) خلق اإلنسان، ثابت:262.
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يت  سمِّ معروفة،  وهي  الَكبِد،  الباب  ومن  وُقّوة،  يشء  يف  ِشّدة  عىل  يدلُّ  صحيح 
َكبَِده،  أصبُت  الّرُجل:  وَكَبْدُت  َكبِده،  موضُع  هَنََد  الذي  واألكبد:  لتكبُِّدها،  َكبِدًا 
الَكَبد، وهي  َمْقبُِضها... ومن ذلك  َكبِد اإلنسان، وهو  القوِس: مستعاٌر من  وَكبُِد 
الكْبد اجلوف  َكَبدًا، أي مَشقة«)1)، ومكان  َلِقَي فالٌن من هذا األمر  يقال:  املشّقة. 
من اإلنسان وفيه القصب وهي شعبه، وفيها الزائدة وهي قطيعة معلق فيها الكْبد 
قلياًل  وكبود  أكباد،  منها  واجلمع  وسطها)2)،  يف  املرشف  وهو  عمودها  وفيها 

واألشهر فيها التأنيث وقيل: ُتذكر وتؤنث)3).

ِحم: وهو من األجزاء اخلاصة باألنثى ويرجع إىل اجلذر  ويف آخر احلشا يقع الرَّ
َرمِحَه  ذلك  من  يقال  والرأفة.  والعطف  الّرّقة  يدلُّ عىل  واحٌد  »أصٌل  وله  م(  )ر ح 
يت َرِحُم األنثى  ِحم: َعالقة القرابة، ثم سمِّ َيْرمَحُه، إذا َرقَّ له وتعطََّف عليه... والرَّ
َوُيَرّق له ِمن ولد«)4)، هذا هو األصل،  ُيْرَحُم  َرمِحًا من هذا، ألّن منها ما يكون ما 
البطن... ومجعه  الولد ووعاؤه يف  ا معناه فهو »بيت منبت  أمَّ وقد تسكن احلاء)5)، 

األرحام«)6).

للغرض  تبعًا  متفاوتة  بنسب  األلفاظ  البالغة هذه  استعمل اإلمام يف هنج  وقد 
الذي سيقت من أجله؛ ومن ذلك استعامل البطن منها الذي غلب فيه ذكر اإلمام 
اللفظ  فيها  أو مرادفه ثامن مرات)7) من جمموع مخس عرشة مرة ورد  البطن  مُخص 

)1) مقاييس اللغة: 153/5، وينظر: اجليم: 147/3.
)2) ينظر: خلق االنسان: ثابت، 262، وخلق االنسان، الزجاج:85.

)3) ينظر: املعجم املبتكر فيام يتعلق باملؤنث واملذكر:265.
)4) مقاييس اللغة: 498/2.
)5) ينظر: املخصص:39/2.

)6) العني: 224/3، وينظر: خلق اإلنسان، الزجاج:95 املخصص:39/2.
)7) ينظر: هنج البالغة: 103/1، خ104، 375/1، خ161، 441/1، خ184، 281/1، خ120، 
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خمصوصًا به اإلنسان يف هنج البالغة، ومنها قول اإلمام يف صفة رسول اهلل: »َأْهَضُم 
َبْطنًا«، وامَلْخَمَصة شدة اجلوع نتيجة َخالء  ْنَيا  الدُّ ِمَن  َوَأمْخَُصُهْم  ْنَيا َكْشحًا،  الدُّ َأْهِل 
البطن من الطعام جوعًا، وفالن مَخِيُص البطِن عن َأموال الناس َأي َعِفيٌف عنها)1)، 
ولذلك ذكر اإلمام األنبياء واملؤمنني هبذه اهليأة كي يكونوا أسوة لغريهم؛ فـ«البطنة: 
امتالء البطن من الطعام، وهي األرش من كثرة املال أيضًا«)2)، وكثرَة اأَلكل وِعَظَم 
عن  الصفة  هذه   نفى لذا  بطانتها؛  عىل  اإلنسان  حيرص  ومّما  َمِعيٌب)3)،  البطِن 
الدنية  الدنيا  من  خرج  النبي  أن  أراد  ولعله  ذلك،  عن  عفيف  ألنَّه  األكرم؛  النبي 
ًا  معربِّ َيكون  حتى  النص  هذا  يف  البطن  لفظ  استعامل  فجاء  يشء،  منها  له  وليس 
النصوص  اللفظية يف  والقرائن  السياقات  تتبع  وبعد  املذكورين،  بشقيها  العفة  عن 
الدعوة  تلك االستعامالت تصبُّ يف معنى  أنَّ  تبني  البطن  الدالة عىل مخص  األُخر 

إىل التعفف والزهد.

:أما الشاهد الثاين للفظ البطن وهو قوله

َْطِن ِمْن َهاِشم«. َريش ُغرُِسوا يِف هَذا الْ
ُ
َة ِمْن ق »إِنَّ األئِمَّ

فقد نسبت البطن يف النص إىل جمموعة برشية وليس إىل جسم إنساين، وهذا ما 
فتبلورت داللة  اجتامعيًا،  يداخلهم ويداخلونه  قوم  نحو  املعنى  انزياحًا يف  أحدث 
إليها  أشار  قبلية،  تقسيامت  ُتظهر  جديدة  داللية  مفاهيم  مع  تتناسب  البطن  للفظ 
أمري املؤمنني يف موقف ما باستعامل أساس للفظ، والَبْطن ما دون القبيلة)4)، وقيل: 

375/2، ح295، 389/2، ح373. /376، خ161.
)1) أساس البالغة: 267/1.

)2) العني:440/7.
)3) ينظر: لسان العرب:29/7.

)4) ينظر: هناية األرب يف معرفة أنساب العرب: القلقشندي، 277/2.
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َأْبُطٌن وُبُطوٌن)1)، والرأي األول أدق؛ ألن  هو دون الَفِخِذ وفوق الِعامرة، واجلمع 
ابن منظور يسوق هلذه الداللة شاهدًا من كالم اإلمام عيل فيقول: »ويف حديث 
َأي  الفِخذ،  القبيلة وفوق  الَبْطُن ما دون  ُعقوَله؛ قال:  بْطٍن  َكَتب عىل كلِّ   :عيل
يات فَبنيَّ ما عىل كل قوم منها«)2)، فالبطن يف  َكَتب عليهم ما َتْغَرُمه العاقلة من الدِّ
التي أخذت تسميتها عن جسم اإلنسان  القبيلة  كالم اإلمام إحدى مراتب تقسيم 
بعالقة وقوع البطن داخلها، ومما جتدر اإلشارة إليه أن أمري املؤمنني استعمل لفظ 
املوعظة  سياق  يف  أكثرها  ُوظِّفت  لإلنسان)3) وغريه)4)،  أخرى  نصوص  يف  البطن 

والنصح.

أّما ّصفاق البطن فيذكره اإلمام يف حديثه عن ُموسى َكِليِم اهللِ إذ قال: 

ِْمِه«. ِب لَ َْقِل تَُرى ِمْن َشِفيِف ِصَفاِق َبْطنِِه، لُِهَزاِلِ َوتََشذُّ ةُ الْ َقْد َكنَْت ُخْضَ
َ
»ل

التي تيل  البطن  البطن، وهو »جليدة  الذي يغطي أحشاء  البطن اجللد  وِصَفاِق 
ْنَيا َوَعْيبَِها،  اجللدة الظاهرة«)5)، وشفيف اجللد رقيقه، والكالم جاء يف سياق َذمِّ الدُّ
َوَكْثَرِة خَمَاِزهَيا َوَمَساِوهَيا، وقد ذكر اإلمام األنبياء أسوة ودلياًل عىل ذلك، فبعد ذكر 
الرسول يذكر موسى بكالم مفاده أّن خضة البقل كانت ترى يف بطنه من اهلزال 
وإنه ما سأل اهلل إال أكلة من اخلبز)6)، فاإلمام استعمل اجللد الباطن وهو الصفاق 

)1) ينظر: لسان العرب:13 /53.
)2) لسان العرب:13 /53.

خ151،   ،348/1 خ111،   ،261/1 خ183،  املثال:431/1،  سبيل  عىل  البالغة:  هنج  ينظر:   (3(
387/1، خ164...

)4) مثل بطن األرض وبطون الربزخ وبطون القبور وبطون األودية وهي دالالت مكانية من األرض 
وما سُفل منها.

)5) مقالة يف أسامء أعضاء اإلنسان:20.
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 231/9.



..................................................... ألفاُظ أجزاِء اإلنساِن يف هنِج البالغِة 192
املعنى،  للمبالغة يف استقصاء  ُيْسَتَشّف ما وراءه  بأنه شفيف أي رقيق،  وقد وصفه 
بتوظيف  الدنيا  وذم  اجلوع  َتعّلم  عىل  دالة  صورة  برسم  االستعامل  هذا  انامز  وقد 
لفظ غطاء البطن الذي عرب به عن مستقر الطعام والرشاب، وكشفت الصورة أيضًا 
بالنظر؛  أن هذا الغطاء يتكون من جلد ظاهر وجلد باطن)1)، واجللدتان خمرتقتان 
ألنَّ خضة البقل كانت ترى يف بطنه بسبب اهلزال وتفّرق اللحم )2)، فهذه الصورة 
 اهلل كليم  بفقر  التأس  منها  ُأريد  الناس  عامة  إىل  لفظية  غري  رسالة  هي  الكنائية 

وزهده واقتفاء خطاه يف ترك طلبه للدنيا)3).

وبعد أن ذكر اإلمام البطن وغشاءها ذكر أحشاءها يف خطبة له وصف فيها 
ملك املوت وتوفيه األنفس فقال:

وُح  ِم الرُّ
َ
ْيِه ِمْن َبْعِض َجَوارِِحَها، أ

َ
يَلُِج َعل

َ
ِه! أ مِّ

ُ
َنَِي يِف َبْطِن أ  اجلْ

َّ
ْيَف َيَتَوف

َ
»ك

ْحَشائَِها!«.
َ
ْم ُهَو َساِكٌن َمَعُه يِف أ

َ
ِن َربَِّها، أ

ْ
َجاَبْتُه بَإِذ

َ
أ

ويأيت اللفظ ضمن سلسة تساؤالت أراد منها إثبات عجز اإلنسان عن وصف 
خملوق مثله ومن ثم عجزه عن وصف خالقه، ويف هذا النص يستعمل اإلمام لفظ 
األحشاء مع لفظ اجلنني الساكن يف بطن أمه؛ ألنَّ االثنني تضّمنا معنى اإليداع بدقة، 
وهو ما أراده اإلمام، وفرّس ابن أيب احلديد هذا النص تفسريًا مناسبًا بقوله: »والتقسيم 
مه يف وفاة اجلنني حارص؛ ألنه مع فرضنا إياه جساًم يقبض األرواح التي يف  الذي قسَّ
األجسام إما أن يكون مع اجلنني يف جوف أمه فيقبض روحه عند حضور أجله... أو 
أن يلج جوف أمه لقبض روحه فيقبضها...أو أن يقبضها من غري حاجة إىل الولوج 
إليه،  امتدت  قبضها  أراد  فإذا  مسخرة  وتكون  الروح  تطيعه  بأن  وذلك  جوفها  إىل 

)1) ينظر: نفحات الوالية رشح عرصي جامع لنهج البالغة، مكارم الشريازي:346.
)2) ينظر: رشح ابن أيب احلديد:232/9.

)3) ينظر: الدنيا يف هنج البالغة، مكتبة الروضة احليدرية:.63
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وهذه القسمة ال يمكن الزيادة عليها، ولو قسمها واضع املنطق ملا زاد«)1)، ويمكن 
احلديد  أيب  البن  األخري  الرأي  عىل  دلياًل  آخر  موضع  يف  اإلمام  بقول  االستعانة 
وُح  الرُّ َوَخَرَجِت  َسْمُعُه،  ُقبَِض  َكاَم  ُه  َبرَصُ َفُقبَِض  بِِه،  اْلتَِياطًا  امْلَْوُت  اْزَداَد  »ُثمَّ  وهو: 
وملناسبة  منه،  خترج  التي  هي  والروح  اجلسد  يف  وديعة  اجلنني  ألن  َجَسِدِه«)2)،  ِمْن 
داللة االستقصاء يف احلفظ استعمل خفاء األحشاء وكثرة حجبها يف تقوية املعنى 

وإثبات القدرة؛ لذا مل يستعمل الرحم يف مثل هذا الغرض.

ومرتني  لألرض)3)،  مستعارة  مرة  البالغة  هنج  يف  وردت  فقد  الكبد  لفظ  أّما 
ُخّص هبام اإلنسان يف قوله يف الشاهد املذكور:

َباٌد 
ْ
ك

َ
َوأ  ،

َ
َغْرث ُبُطوٌن  وََحْوِل   

ً
ِمْبَطانا بِيَت 

َ
أ ْو 

َ
أ َهَواَي...  َيْغلَِبِن  ْن 

َ
أ »َهْيَهاَت 

َقائُِل:
ْ
اَل ال

َ
َما ق

َ
وَن ك

ُ
ك

َ
ْو أ

َ
َحرَّى، أ

» ِقدِّ
ْ
 ال

َ
ِنُّ إِل

َ
َباٌد ت

ْ
ك

َ
َك أ

َ
وََحْول ْن تبِيَت بِبِْطنٍة   

َ
وََحْسُبَك اعراً أ

يتعهدهم  أحد  ال  ممن  اآلخرين،  بآالم  اإلحساس  باجتاه  جيري  العام  والسياق 
:َوقوله بالرعاية)4)، 

َباٌد َحرَّى«.
ْ
ك

َ
»أ

اجلسم  حاجات  لتأمني  العطش  شدة  منازعة  إىل  اإلشارة  يف  املبالغة  منه  يراد 
فكأهنا قد يبست، وهو ما يعني املشقة واملكابدة بالرجوع إىل أصل املادة، قال تعاىل:

نَسَٰن ِف َكَبٍد ٤﴾)5). ﴿لََقۡد َخلَۡقَنا ٱإۡلِ

)1) رشح هنج البالغة، ابن ايب احلديد:238/7.
)2) هنج البالغة:251/1.

)3) ينظر: هنج البالغة:319/1، خ138.
)4) ينظر: اإلنسان الكامل يف اإلسالم، عبد الرمحن بدوي:69.

)5) البلد:.4
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هبا  إلتصق  مفهوم  ألنَّه  العطش؛  لداللة  الكبد  استعمل  اإلمام  أّن  عن  فضاًل 
قدياًم عند العرب، فاإلمام قد استقى موارده من مصدرين يف هذا النص، أحدمها: 
من البيئة الشعرية القديمة وهو بيت الشعر تضمنه النص باقتباس نيص، واآلخر: 

حديث لَرُسول اهللَِّ وهو قوله:

ْجٌر«)1).
َ
بٍِد َحرَّى أ

َ
»يِف ُكِّ َذاِت ك

تطبيقيًا؛  أداًء  تسميته  من  الباحث  ج  يتحرَّ وال  معنوي،  باقتباس  النص  تضمنه 
ألنَّ اإلمام اقتبس احلديث بتطبيقه ألمر اهلل عىل لسان رسوله؛ فينفي التقصري عن 

نفسه ويقول:

ِ األْطِعَمِة...«.
َريُّ  تَ

َ
ْن َيْغلَِبِن َهَواَي، َويَُقوَدِن َجَشِع إِل

َ
»َهْيَهاَت أ

ويستفاد من هذا االقتباس أنه دليل نقيل عىل تأنيث الكبد من ثالثة مصادر يعتدُّ 
هبا؛ إذ ُأنَثت يف الشعر ووصفت بأهنا )حّرى( مؤنث )حّران( ويف احلديث الرشيف 

وكالم اإلمام.

القطعية  احلقيقة  نسج  من  ُأخر  أغراض  يف  اإلمام  وّظفه  فقد  الرحم  لفظ  أّما 
:للرحم، وسنكتفي بإيراد شاهدين للداللة احلقيقية)2)، أحدمها قوله

َماِت األْرَحاِم، َوُمَضاَعَفاِت 
ُ
، يِف ُظل َمْرِعُّ

ْ
 ال

ُ
ُمنَْشأ

ْ
، َوال وِيُّ وُق السَّ

ُ
ـَمْخل

ْ
يَُّها ال

َ
»أ

َرار َمِكي«.
َ
ة ِمْن ِطي، َوُوِضْعَت يِف ق

َ
َت ِمْن ُسالَل

ْ
األْسَتارِ، بُِدئ

التي  اإلهلية  الرعاية  إىل  انتباهه  ليلفت  اإلنسان  اإلمام  خياطب  النص  هذا  ويف 
ينمو  حينام  اجلنني  أن  واملراد  والصفات،  اخللقة  متكامل  تقويم،  أحسن  يف  جعلته 
ويكرب ويتحرك يف بطن أمه يكون حمميًا وحمجوبًا بأستار وظلامت تقيه رّش األذى، 

)1) مسند امحد: حديث رقم )7075(: 647/11.
 ،212/1 خ89،   ،183/1 خ128،   ،300/1 احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (2(

خ93....
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َوُمَضاَعَفاِت  األْرَحاِم،  ُظُلاَمِت  يف  اإلنسان  هذا  مكان  اإلمام  حيدد  النص  ويف 
املشيمة  وظلمة  الرحم،  وظلمة  البطن،  ظلمة  وهي:  ثالث  والظلامت  األْسَتاِر، 
املرأة  لرحم  استعمل  اإلمام  أّن  للنظر  الالفت  ومن  باجلنني)1)،  املحيط  والسائل 
تركيب  وهو  الكريم  القرآن  من  ذلك  مقتبسًا  املرحلة،  يالئم  آخر  مركبًا  لفظًا 
للجنني  اهلل  رعاية  إىل  اإلشارة  االستعامل  ذلك  مسوغ  وكان  املكني()2)،  )القرار 
حة  امللقَّ البيضة  الحتضان  مهيأ  خلقه  يف  ألنه  حصني؛  مكان  يف  وضعه  ناحية  من 
أن  اهلل وعنايته  الرحم، ومن لطف  والغدد واملشيمة وغشاء  اهلرمونات  من خالل 
خلق للجنني سائاًل خاصًا يسمى السائل األمينوس؛ ليسمح له باحلركة ويقيه من 
املؤثرات واألخطار، أما خارج نطاق الرحم فهناك األربطة املتعددة التي متدد من 
واملحافظة عليه  الرحم  لرتتبط مع عضالت وعظام احلوض؛ حلمل  الرحم  أجزاء 
حتيط  التي  وعضالته  احلوض  عظام  أثر  إغفال  يمكن  وال  اإلنقالب،  من  ومنعه 
اإلهلية  اهلندسية  الرتكيبة  هبذا  وحمتوياته،  الرحم  حيمي  قويًا  درعًا  لتشكل  بالرحم؛ 
املحكمة صار اجلنني يتمتع باحلامية الكافية التي تستحق تسمية القرار املكني؛ وقد 
جاء هذا الوصف يف كالم اإلمام لتنبيه اإلنسان إىل األسباب واملتطلبات التي تديم 
احلياة وتبعد األرضار واملضاعفات عنه؛ حتى خيرج سويًا مستوفيًا مجيع ما فيه)3)، 
ُأْنَثى،  َأْو  َذَكر  ِمْن  األْرَحاِم  يِف  َما  ُسْبَحاَنُه  »َفَيْعَلُم   :فيقول الثاين  الشاهد  يف  أّما 
َوَقبِيح َأْو مَجِيل...«، ويأيت توظيف الرحم يف هذا السياق والسياقات األُخر املامثلة 
له لغرضني عىل ما يبدو: األول ُيتصور يف القدرة الربانية وبداعة اخللقة والتصوير، 
وضعفه  اختياره  حمدودية  وبيان  خالقه  أمام  شأنه  بصغر  اإلنسان  تعريف  واآلخر: 

)1) ينظر: هنج البالغة والطب واحلديث: 44.
ڻ()املؤمنون: 13(،  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )2) ورد ذكر القرار املكني يف القرآن الكريم مرتني، يف قوله تعاىل: )ڱ 

وقوله: )پ پ پ ڀ ڀ( )املرسالت:21).
)3) ينظر: هنج البالغة والطب واحلديث: 46-43.
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يف عامَلي التكوين واآلخرة.

للّرحم  بداللة جمازية  اهتاممًا  أوىل  قد   اإلمام عيل أّن  إليه  ومما جتدر اإلشارة 
مرة  العرشين  قرابة  البالغة  هنج  طيات  يف  ظهرت  إذ  وقطعه؛  الّرحم  وصل  وهي 
من أصل سبع وعرشين مرة ُذكر فيها لفظ الّرحم، أّما األخرى فكانت من الداللة 
توخيًا  وقطعه)3)،  الرحم)2)،  لصلة  فقط  شاهدين  بذكر  وسنكتفي  له)1)،  احلقيقة 
لإلجياز واستيعابًا للمفاهيم يف إشارة إىل أمهية هذا املجاز عند اإلمام، ومن شواهد 

:صلة الرحم قوله

ٌة يف األَجِل«)4).
َ
َماِل َوَمنَْسأ

ْ
َاٌة يِف ال

ْ
إِنََّها َمث

َ
ُة الرَِّحِم ف

َ
»...َوِصل

»لكوهنم  به  األقارب  عن  وعرّب  ِحِم  الرَّ من  الِصَلُة  مفهوم  اإلمام  استعار  وقد 
خارجني من رحم واحدة«)5)، فالولد أقرب الناس إىل رحم أمه وعالقته بالرحم 
هي عالقة تعّلق، لذا كان هو املثل األعىل يف التشبيه به عن قوة الرتابط االجتامعي، 
من  له  ملا  اإلنسان  أجل  يؤخر  جلدته  أبناء  من  يتعلق  بام  الوصل  حتقق  أن  واملراد 
العمر  يف  الّزيادة  توجب  الّرحم  صلة  إّن  إذ  الرحيم)6)؛  الرمحن  عند  الشأن  عظيم 

والقطيعة توجب النّقصان، وكذلك الرّب والعقوق وهكذا.

 ،212/1 خ89،   ،183/1 خ128،   ،300/1 احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (1(
خ93، 387/1، خ164...

 ،361/2 ح98،   ،328/2 ك18،   ،154/2 احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  نفسه،  املصدر  ينظر:   (2(
ح249...

 ،210/2 29/2، خ211،  408/1، خ173،  املثال ال احلرص:  نفسه، عىل سبيل  املصدر  ينظر:   (3(
ك36...

)4) املصدر نفسه: 255/1، خ109.
)5) املفردات يف غريب القران:391/1.

)6) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:343/3.
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:أما معنى قطع الرحم فمنه قوله

وَن ِدَماَءُكْم، َوَتْقَطُعوَن 
ُ
ْنُتْم َمْعَشَ الَعَرِب َعَ َشِّ ِدين، َويِف َشِّ َدار، تَْسِفك

َ
»َوأ

ْرَحاَمُكْم...«)1).
َ
أ

واإلمام هنا ُيّذكر العرب يف عرِصها قبل اإلسالم بام كانوا عليه، فقطع الّرحم 
مما هنى عنه اإلسالم وأعظم جرمه؛ وهو تعبري جمازي يعرّب به عن انقطاع الروابط 
االجتامعية أو اختالهلا؛ لذلك ورد يف احلديث عن رسول اهلل أن اهلل هو القائل: 
ومن  وصلته  وصلها  فمن  اسمي  من  اساًم  هلا  وشققت  الرحم  خلقت  الرمحن  »أنا 
قطعها بتته«)2)، ويبدو أنَّ خوفًا يف قلب إمامنا عىل العباد، ورمحة بّينة منه قد ظهرت 

يف كثافة استعامل لفظ الرحم والتحذير من قطعه ووجوب وصله.

منها  كل  اسُتعمل  قد  وملحقاهتا  البطن  عىل  الدالة  األلفاظ  أّن  سبق  مما  ويتبني 
تلك  بوظائف  لصيقة  بمعان  متعلقة  ملقاصد  جاء  األجزاء  هذه  فاستعامل  سياقه  يف 
اإلمام هلذه  فاستعامل  ذاك،  أو  اجلزء  أو غري ذلك مما خيص هذا  هيأهتا  أو  األجزاء 
يف  ثغرة  هلا  تكون  أن  األلفاظ  هذه  بني  االستبدال  لعالقات  يسمح  مل  األلفاظ 
نصوص تلك األلفاظ، عىل الرغم من التقارب الداليل يف استعامل بعض األلفاظ 
مثل )األحشاء، والكبد(، وقد ظهر يف استعامل لفظ البطن غلبة ارتباطها بمصاحبة 
مثلت  اإلنسان  هبا  خيص  مل  ُأخر  نصوص  ويف  اخلمص،  كلمة  مثل  معينة  لغوية 
االستعامل  متيز  وقد  أحيانًا،  والظاهر  الظهر  لفظ  مع  االنعكاسية  العالقة  دالالهتا 
يف هذا اللفظ بطابع الوعظ، ورافق ذلك تقسيامت قبلية اشتقت من جسم اإلنسان 

.أقّرها

القرآن  وأوهلا  لغته  اإلمام  منها  استقى  التي  املوارد  تنوع  البحث  من  وتبلور 

)1) هنج البالغة: 73/1، خ26. 
)2) السنن الكربى:26/7.
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استعامل  ويكشف  القديمة،  الشعرية  والبيئة  اهلل،  َرُسوُل  حديث  وثانيها  الكريم، 
جسم  من  آخر  جزء  وصف  ويكشف  ورعيته،  اإلمام  بني  العالقة  عن  الكبد  جزء 
اإلهلية  القدرة  هيمنة  وتربز  الّصفاق،  وهو  صوره  بأقوى  التعفف  عن  اإلنسان 
والّرحم،  األحشاء  مثل  املخلوق  وضعف  اخلالق  قوة  إلثبات  األلفاظ  بعض  يف 
وأخريًا البدَّ من ذكر السياقات التي صورت املعاناة يف احلياة الدنيا من قطع الرحم 

واإلحلاح عىل صلته كام دّلت عىل ذلك املصاحبة اللغوية.
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األلفاظ الدالة على اجلنب وما يلحق بها

تقوم  والتسمية  التسميات،  من  كبري  لعدد  مصدر  اإلنساين  اجلسم  أنَّ  خيفى  ال 
العّلة يف كل احلاالت، وترتبط بمعاٍن وإحياءاٍت وإشاراٍت خاصة بأجزاء من  عىل 
اجلسم)1)، ومنها اجلنب وملحقاته، فقد مثلت ثراًء دالليًا ُيزاد إىل الذخرية اللغوية 

العربية، ووقع بعضها يف القرآن ومن ذلك قوله تعاىل:
ا  َوِممَّ َوَطَمٗعا  َخۡوٗفا  َربَُّهۡم  يَۡدُعوَن  ٱلَۡمَضاِجِع  َعِن  ُجُنوُبُهۡم  ﴿َتَتَجاَفٰ 

َرَزۡقَنُٰهۡم يُنفُِقوَن ١٦﴾)2).
فيها  ورد  التي  النصوص  من  عدد  البالغة(  )هنج  املدروس  املتن  يف  وكان 
أمهية  هلا  مشرتكة  سامت  ذات  داللية  جمموعة  متثل  التي  وملحقاته  اجلنب  لفظ 
ومن  الِعْطف(،  الكشح،  اخلارصة،  )اجلنب،  تضّم  األلفاظ  وهذه  تواصليًا،  كربى 

شواهدها:
قول  ومنها  نصوص)4)،  تسعة  يف  لإلنسان  اللفظ  حضور  كان  اجَلنْب))(:   -

)1) ينظر: علم الداللة، بيري جريو: 101.
)2) السجدة:.16

يِف  َلُه  َبِصرَيَة  »...اَل   :املؤمنني أمري  قول  يف  )أحناء(  لفظ  اجلنب  معنى  من  النهج  يف  اقرتب  مما   (3(
ألنه  ح143(؛   ،341/2 البالغة:  )هنج  ُشْبَهة«،  ِمْن  َعاِرض  ِل  ألوَّ َقْلبِِه  يِف  كُّ  الشَّ َينَْقِدُح  َأْحنَاِئِه، 

يشرتك يف املعنى مع جانب اإلنسان.
ك46،   ،230/2 ك27،   ،167/2 خ238،   ،96/2 خ108،   ،251/1 البالغة:  هنج  ينظر:   (4(
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اإلمام ألصحابه عند احلرب:

 
َ

ُيوف ْعُطوا السُّ
َ
ٌة، َوأ

َ
ٌة َبْعَدَها َحْل

َ
ٌة، َوالَ َجْول رَّ

َ
ٌة َبْعَدَها ك رَّ

َ
ْيُكْم ف

َ
نَّ َعل »الَ تَْشَتدَّ

ُجُنوِب َمَصارَِعَها...«)2).
ْ
لِل نوا)1)  َها، َوَوطِّ

َ
ُحُقوق

وقوله يف كتاب إىل عثامن بن حنيف األنصاري:

ْيِل 
َّ
ْت ِبَْنبَِها بُْؤَسَها، َوَهَجَرْت يِف الل

َ
ْرَضَها، َوَعَرك

َ
 َربَِّها ف

َ
ْت إِل دَّ

َ
»ُطوَب نِلَْفس أ

ُغْمَضَها«)3).

وصف  يف  قوله  ومها   اإلمام كالم  من  نصني  يف  اللفظ  جاء   :)4( الِعْطف   -
مبايعة الناس له:

ِمْن ُكِّ َجانِب، َحتَّ   َّ وَن َعَ
ُ
يَنَْثال ُبِع،  ُعْرِف الضَّ

َ
 َوانلَّاُس إلَّ ك

َّ
َراَعِن إال »َفَما 

َربِيَضِة الَغَنِم«)5).
َ
َقْد ُوِطَء اَلَسَناِن، َوُشقَّ ِعْطَفاَي، ُمَْتِمِعَي َحْول ك

َ
ل

وقوله عن بيت اهلل احلرام:

ْسَفارِهْم، 
َ
أ لُِمْنَتَجِع  َمَثابًَة  َصاَر 

َ
ف َْوهُ،  نَ ْعَطاَفُهْم 

َ
أ ُنوا 

ْ
يَث ْن 

َ
أ هُ  َ َوَودلَ آَدَم  َمَر 

َ
أ »ُثمَّ 

َق رَِحالِِهْم...«)6).
ْ
َوَغيًَة لُِمل

- الكشح: استعمل يف نصني، ومها قول اإلمام عن اخلالفة:

276/2، ك61، 150/2، ك16، 228/2، ك45. 
)1) يف بعض النسخ )وطُِّئوا(، مثل نسخة هاشم امليالين )ص: 378(، وفارس احلسون )ص:491(، 

وغريها.
)2) هنج البالغة: 150/2، ك16.

)3) املصدر نفسه: 227/2، ك45.
)4) ورد اللفظ يف النهج أيضًا بقول للريض من دون نص الكتاب، ذكر فيه أمرياملؤمنني املنذر، بقوله: 

إنه لنّظاٌر يف ِعْطَفْيِه، )ينظر: هنج البالغة: 296/2، ك71).
)5) املصدر نفسه: 34/1، خ3.

)6) هنج البالغة: 100/2، خ238.
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ُصوَل 
َ
أ ْن 

َ
أ َبْيَ  ْرتَِئ 

َ
أ َوَطِفْقُت   ،

ً
ْشحا

َ
ك َعْنَها  َوَطَوْيُت   ،

ً
ْوبا

َ
ث ُدوَنَها  ُت 

ْ
َسَدل

َ
»ف

ْصِبَ َعَ َطْخَية َعْمَياَء«)1).
َ
ْو أ

َ
اء، أ بَِيد َجذَّ

وقوله عن النبي:

َُصُهْم  ْ
خ

َ
َوأ  ،

ً
ْشحا

َ
ْنَيا ك ْهِل ادلُّ

َ
أ ْهَضُم 

َ
بِنَبِيِِّه...أ سِّ 

َ
ُمَتأ

ْ
ال  اهللِ 

َ
إِل ِعَباِد 

ْ
ال َحبُّ 

َ
»َوأ

.(2(»
ً
ْنَيا َبْطنا ِمَن ادلُّ

فيه  لإلمام حيّث  فقط يف كالم  واحدة  مرة  اخلارصة  استعملت  اخلارصة:   -
أصحابه عىل اجلهاد:

َْتِمُع َعِزيَمٌة َوَوِلَمٌة...«)3). ََواِص، الَ تَ ُضوَل الْ
ُ
َمـآزِرِ، َواْطُووا ف

ْ
وا ُعَقَد ال شدُّ

َ
»ف

ويمكن تلخيص املعنى اللغوي هلذه األلفاظ باآليت: فاجلنْب »جمتمع األضالع 
وأسفل الضلوع«)4)، كام ذكر ابن فارس، وهو من اجلذر )ج ن ب(، وله »أصالن 
متقاربان أحدمها: النّاحية، واآلخر الُبْعد... ومن الباب اجلَنُْب لإلنسان وغريه... 
وامَلْجنَُب: اخلري الكثري، كأنه إىل َجنْب اإلنسان، وَجنَْبُت الداّبَة إذا ُقْدهَتا إىل جنبك، 
الُبْعد،  ا  وأمَّ اإلنسان،  َجنْب  إىل  ألنه  جِمْنَبًا  ُس  ْ الرتُّ ي  وُسمِّ األسري،  َجنَْبُت  وَكذلك 
ذلك...«)5)،  وغري  واملسجد  الِة  الصَّ من  غرُيه،  منه  يقُرب  عام  يبعُد  ألنه  فاجلَنَابة؛ 
لكن الراغب جيعل اجلارحة أصاًل للجنب، ثم يستعار يف الناحية التي تليها كعادة 

:العرب يف استعارة سائر اجلوارح لذلك مثل اليمني والشامل)6)، قال اهلل

)1) املصدر نفسه:30/1، خ3.
)2) املصدر نفسه:376/1، خ161.
)3) املصدر نفسه: 32/2، خ215.

)4) مقالة يف أسامء أعضاء جسم اإلنسان: 20.
)5) مقاييس اللغة: 483/1.

)6) ينظر: املفردات يف غريب القران:129.
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﴿يَۡوَم ُيَۡمٰ َعلَۡيَها ِف نَارِ َجَهنََّم َفُتۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجُنوُبُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ 
وَن ٣٥﴾)1). نُفِسُكۡم فَُذوقُواْ َما ُكنُتۡم تَۡكِنُ

َ
ُتۡم أِل َهَٰذا َما َكَنۡ

أّما يف خلق اإلنسان، فقد قال األصمعي عن اجلنبني: »ومها املالطان ومها الدفان 
ويف  واألقراب،  الكشوح  واجلامع  وقرب،  كشح  والواحد  والقربان،  والكشحان، 
يعمل رأيت  الرجل  إذا رأيت  الذي  الفريصتان...ويف اجلنب احلصري وهو  اجلنب 
والصقل واإلطل  والكشح واحلشى  اجلنب...والقرب  الشاكلة وبني  بني  إطارًا  له 
واخلرص واحد«)2)، وعىل ذلك يكون اجلنبان مكتنفني للصلب مكونني جانبيه)3)،

أّما الِعْطف، فقد قال عنه اخلليل: »وعطفا كل يشء جانباه وعطفا اإلنسان من 
لدن رأسه إىل وركه«)4)، وهو من اجلذر )ع ط ف( وله أصٌل واحٌد »يدلُّ عىل انثناء 
للجانَبني  ويقال  انعاج...  إذا  وانَعَطف،  أَمْلَته،  إذا  اليّشء،  َعَطْفُت  يقال:  وِعياٍج، 
م يقولون: ثنَى ِعْطَفه،  يا بذلك ألنَّ اإلنسان َيميل عليهام. أالَ ترى أهنَّ الِعطفاِن، سمِّ
إذا أْعرَض عنك وَجَفاك... وفالٌن َيَتَعاَطُف يف ِمشيته، إذا متاَيَل، واإلنسان يتعطَّف 
يف  يتَّسعون  ثم  ُيْعَطُف،  ألّنه  ِعَطاٌف،  نفُسه  داء  والرِّ ح.  التوشُّ شبه  وهو  بثوبه، 
ذلك«)5)، وهذا اجلزء من اإلنسان خمُتلف يف حتديد مكانه من جسم اإلنسان، فقد 
الرأي  ويذكر  اإلنسان)6)،  جانب  هو  اإلبط...وقيل  وقيل  عينه،  املنكب  هو  قيل: 

األخري صاحب املفردات أيضًا)7)، وهو ما يؤيده الباحث.

)1) التوبة:.35
)2) خلق اإلنسان: األصمعي، 213.

)3) ينظر: خلق اإلنسان: الزجاج، 79.
)4) العني:17/2.

)5) مقاييس اللغة: 4/ 351.
)6) ينظر: املخصص: 96/1، ولسان العرب:249/9.

)7) ينظر: املفردات يف غريب القران: 440/2.
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ابن  ومنهم  األلفاظ،  هذه  من  واحد  واخلارصة  الكشح  بأّن  يقول  رأي  وهناك 
َخْلِق احليوان،  َبْعُض  أّن للجذر )ك ش ح(: »أصٌل صحيح، وهو  قال  إذ  فارس، 
بني  ما  املتن  إىل  الرسة  لدن  »من  الكشح  حيدد  اخلليل  لكن  اخلرص«)1)،  فالَكْشح: 
ويتوسع  املتقلد«)2)،  إىل  السيف  موقع  موضع  وهو  اخللف،  الضلع  إىل  اخلارصة 
ثابت فيقول: »هو ما بني الوركني إىل حيال اإلبط من املنكب...«)3)، وقيل الَكْشح: 
ما بني اجلنب واخلارصة)4)، ويمكن التعويل عىل رأي اخلليل يف أخذ معنى الكشح؛ 
من  أوسع  الظاهر  اجلنب  الكشح جزءًا من  من  التحديد، وجيعل  دقة يف  أكثر  ألنه 
اخلليل  حددها  واخلارصة  اإلبط،  إىل  أم  املتن،  إىل  هنايته  أكانت  سواء  اخلارصة 
)خ  اجلذر  من  مشتقة  وهي  والقصريى«)5)،  احلرقفة  بني  ما  »واخلارصتان:  بقوله: 
ء، فاألّول قوهُلم  د، واآلخر وَسط اليشَّ ص ر(، وله يف اللغة »أصالن: أحدمها الرَبْ
أي  َخرصًا،  يومنا  وَخرِص  أطرافه،  يف  الرَبد  آمَلُه  إذا  َخرَصًا،  خَيْرَص  اإلنساُن  َخرِص 
فوق  املستِدقُّ  َوَسُطه  اإلنساِن وغريه، وهو  َخرْصِ  فاخلرَْص  اآلَخر  ا  وأمَّ بْرُده،  اشتدَّ 
تتصل  التي  اجلنب  طفطفة  وهي  األضالع  منقطع  آخر  إهنا  وقيل:  الوِركني«)6)، 
للجنب، فجنب  بأطراف األضالع)7)، وهو رأي جيعل من اخلارصة جزءًا مكّماًل 
اإلنسان حتت اإلبط إىل اخلرص، واخلرص هو وسط اإلنسان، وهذا يتفق وما نفعله 

اليوم يف حال التخرّص وهو وضع اليدين عىل اخلرص.

)1) مقاييس اللغة: 183/5.
)2) العني: 57/3.

)3) خلق اإلنسان:258، وينظر: خلق اإلنسان، الزجاج:79.
)4) ينظر: خلق اإلنسان يف اللغة، البغدادي: 57.

)5) العني: 182/4.
)6) مقاييس اللغة: 2/ 188.

)7) ينظر: خلق اإلنسان، الزجاج: 80.
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أّما استعامل األلفاظ املذكورة، فمنه استعامل اإلمام للجنب يف الشاهد األول:

ُجُنوِب َمَصارَِعَها«.
ْ
نوا لِل َها، َوَوطِّ

َ
 ُحُقوق

َ
ُيوف ْعُطوا السُّ

َ
»أ

واجلُنوب، مجع َجنْب، ويأيت توظيف اللفظ يف سياق كالم لإلمام إىل أصحابه 
للُجنوب  فيمّهدوا  حمكمة؛  للعدو  رضباهتم  تكون  بأن   فيوصيهم احلرب،  عند 
كناية  وهي  مرصعه)1)،  للمضوب  مهدوا  كأهنم  سقوطها،  أماكن  أي  َمصاِرعها، 
يف غاية الروعة وتصوير يف غاية االبداع، فاستعمل اجلنب للداللة عىل مرصع 
اللفظ؛ ألن هذا يالئم  الداللة بظالهلا عىل هذا  ألقت هذه  النص، وقد  صاحبه يف 
أوضاع احلرب، فسقوط القتىل غالبًا عىل جوانبهم واستقرار أحواهلم يكون عليها.

أما الشاهد الثاين فهو قوله يف كتاب إىل عثامن بن حنيف األنصاري:

ْت ِبَْنبَِها بُْؤَسَها«.
َ
ْرَضَها، َوَعَرك

َ
 َربَِّها ف

َ
ْت إِل دَّ

َ
»ُطوَب نِلَْفس أ

وكان اإلمام قد بعث هبذا الكتاب إليه ملا كان واليه عىل البرصة، وحض مأدبة 
قوم من أهلها عائلهم جمفو وغنّيهم مدعو، فعاتبه اإلمام عىل ذلك)2)، ثم قال هذا 
الكالم، وعرك البؤس باجلنب، أي الصرب عليه كأنه شوك فيسحقه بجنبه)3)، وقيل: 
البؤس هو الّض، فيقال: عرك فالن بجنبه األذى أي أغىض عنه وصرب عليه، وقد 
ورد اللفظ بتعبري جمازي يف سلسلة من املتواليات الكالمية اهلادفة إىل توخي التصربُّ 
الذين  اهلل  أولياء  لتصبح يف زمرة  النفس،  تِرُد عىل هذه  التي  الشدائد واملكاره  عىل 
تنزهوا عن مالذ الدنيا واملشقة الناجتة عن ذلك)4)، وإنَّام جاز املجاز يف قول اإلمام؛ 

ألنَّ اإلنسان من ناحية جانبه يمكن أن جيانب األذى، أي يبتعد عنه فيصرب عليه.

)1) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل: 150/2، وهنج البالغة، تح: هاشم امليالين: 425.
)2) ينظر: أعالم هنج البالغة، هاشم مرتىض: 164.

)3) ينظر: هنج البالغة، تح: فارس احلسون:558.
)4) ينظر: رشح كتاب أمري املؤمنني إىل عثامن بن حنيف األنصاري، هاشم امليالين:69.
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باشتقاقات  واستعامله  اجلنب  لفظ  ع  طوَّ قد  اإلمام  أّن  إىل  اإلشارة  من  والبدَّ 
متعددة، ومن ذلك استعامل منفرد جعل من اجلسد مركزًا لالجتاهات بصورة عامة، 

واجلنب بصورة خاصة، يف قوله عن حال امليت:

ِمْن  أوَْحُشوا  ْد 
َ
ق ْهلِِه، 

َ
أ َبْيَ  ِجيَفًة  َصاَر 

َ
ف َجَسِدهِ،  ِمْن  وُح  الرُّ »...وََخرََجِت 

ْربِِه«)1).
ُ
َجانِبِِه، َوَتَباَعُدوا ِمْن ق

أوحشوا  ويروى  الَفِزع،  املهموم  واملستوحش  مستوحشني،  جعلوا  أي  واملعنى 
من جانبه أي خلوا منه وأقفروا تقول: قد أوحش املنزل من أهله أي أقفر)2)، فداللة 
عن  وانرصفوا  اليشء  جعلوا  فكأهنم  اجلسد،  نواحي  عن  مكانّيَة  النص  يف  اجلانب 
جنبه، وقد أظهر استعامل هذه الداللة للجنب دقة التصوير املالئمة للسنن االجتامعية 
اللفظ  هذا  سياقات  يف  ُيلحظ  وممّا  ومراعاهتا،  املوت  مراحل  من  بمرحلة  املتعلقة 
النصح  بني  يتأرجح  فحواها  ألغراض  وّظفه  اإلمام  أنَّ   (3( كافة  بأبنيته  األخرى 

والتوبيخ جاءت أكثرها يف كتبه وعهوده وقلَّت يف اخلطب واختفت يف احلكم.

أّما العطف يف استعامل أمري املؤمنني، فقد كان شاهدًا عىل مبايعة الناس له 
يف قوله:

َقْد ُوِطَء اَلَسَناِن، َوُشقَّ ِعْطَفاَي«.
َ
َّ ِمْن ُكِّ َجانِب، َحتَّ ل وَن َعَ

ُ
»يَنَْثال

وُشّق عطفاه: ُخِدَش جانباه، داللة عىل شّدة االصطكاك والزحام ألجل البيعة 
الشعر  لكثرة  السياق؛  يف  الّضُبع  بُعْرُف  الزحام  ذلك   شبه وقد  اخلالفة)4)،  عىل 

)1) هنج البالغة: 251/1، 108.
)2) ينظر: هنج البالغة، ابن أيب احلديد:210/7.

)3) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 167/2، ك27، 230/2، ك46، 276/2، ك61، 150/2، 
ك16، 96/2، خ238، 228/2، ك45...

)4) ينظر: هنج البالغة: 34/1، وهنج البالغة، حممد عبدة:42.
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العجاف  السنوات  تلك  فبعد  واالزدحام  الكثرة  يف  املثل  به  فُيضب  عنقها،  عىل 
مزدمحني  يتتابعون  فاجتهوا  املتقدمني،  خالفة  جراء  ينجيهم  من  إىل  الناس  تطلع 
اخلليفة،  بعنوان  بيعته  أرادوا  بل  اإلهلية  اإلمامة  بعنوان  ال  ديني  لوعي  اإلمام  إىل 
واحلقيقة أن الناظر للسياق جيد بأّن هذه البيعة ألنفسهم وصالح أمرهم)1)؛ لذلك 

:قال

رِيُدُكْم 
ُ
 أ

ِّ
ْمُرُكْم َواِحداً، إِن

َ
ْمرِي َوأ

َ
يَْس أ

َ
َتًة، َول

ْ
ل
َ
ْم تَُكْن َبْيَعُتُكْم إِيَّاَي ف

َ
»ل

ْنُتْم تُِريُدونَِن ألْنُفِسُكْم«)2).
َ
هللِ َوأ

من  فالْعطف  التاميل  معنى  لتضمنه  هنا  العْطف  استعامل  يكون  أن  ويمكن 
األجزاء التي َتظهر فيها هذه املعاين، ويف الشاهد الثاين كانت نسبته إىل حجاج بيت 

:اهلل احلرام بقوله

َْوهُ«. ْعَطاَفُهْم نَ
َ
ُنوا أ

ْ
ْن يَث

َ
هُ أ َ َمَر آَدَم َوَودلَ

َ
»ُثمَّ أ

وِعْطفا الرجل: جانباه عن يمني وشامل وهو املوضع الذي يعطفه اإلنسان أي 
من  اإلفادة  ويمكن  عنقه)4)،  الوي  ِعْطفه،  ثاين  معنى  إّن  وقيل:  ويميله)3)،  يلويه 
مالوا  أي  َأْعَطاَفُهْم،  َيْثنُوا  معنى  النص  ففي  الداللة،  الستخراج  جمتمعني  الرأيني 
عاّم كانوا عليه وتوجهوا إليه ليقصدوه وحيجوه)5)، وهذا ما يناسب مقام التكليف 
وثوابه،  لفضله  طلبًا  اهلل  بيت  إىل  قدوم  ألّنه  إليه؛  اخللق  وشوق  املعنوي  والتوجه 

ليتزودوا من العرفان لرهبم)6).

)1) ينظر: سرية اإلمام أمري املؤمنني يف هنج البالغة، هاشم امليالين: 75-72.
)2) هنج البالغة: 314/1، خ136.

)3) ينظر: معامل التنزيل، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي:368/5.
)4) ينظر: جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي ت310هـ:573/18.

)5) ينظر: هنج البالغة، ابن أيب احلديد:159/13
)6) ينظر: احلج يف هنج البالغة، فارس احلسون:24-23.
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ويصاحب الفعل )طوى( لفظ الكشح للتعبري عن زوائد اإلنسان، ففي شاهد 

:اللفظ األول عن اخلالفة قال
.»

ً
ْشحا

َ
، َوَطَوْيُت َعْنَها ك

ً
ْوبا

َ
ُت ُدوَنَها ث

ْ
َسَدل

َ
»ف

ويتضح من املصاحبات اللغوية يف الشاهد أنه أراد الداللة املجازية؛ ألنَّه أراد 
بصورة طي الكشح إظهار داللة حتّمل اجلوع باإلعراض عاّم يسدُّ ذلك اجلوعو أو 
يفضل عن سّد احلاجة، ولكنه َعنى اخلالفة هنا فشبهها بيشء مأكول، قال ابن أيب 
احلديد: »إّن َمن أجاع نفسه فقد طوى كشحه كام أن من أكل وشبع فقد مأل كشحه، 
أي  كشحًا  عنها  طويت  وقيل:  ألقمها«)1)،  ومل  عنها  نفيس  أجعت  أين  أراد  فكأنه 
األيرس  ماثاًل فطويت كشحك  األيمن  إىل جانبك  قطعتها ورصمتها؛ ألنَّ من كان 
فقد ملت عنه)2)، ويبدو أنَّ الرأي الثاين هو أقرب للمعنى؛ ألنَّ الكاِشح يف النص 
أضمرَته  إذا  األمر،  عىل  َكْشِحي  طويُت  يقال:  َكْشَحه،  اخلالفة  عن  َيْطِوي  الذي 
وسرَتته، وهناك ثمة فرق بني )طويت عليها( و )طويت عنها( فحرف اجلر )عن( 
قرينة ترجح كون الطوي ملعنى اإلمالة؛ لذا يقال للذاهب َكَشَح؛ ألنَّه َيميِض مبديًا 
د اإلمام معنى اإلعراض عن الدنيا  َكْشَحه إعراضًا عن املذهوب عنه)3)، وقد جسَّ
بدن  يف  الزيادة  معنى  من  به  يلتصق  ملا  البدن؛  من  اجلزء  هذا  استعامل  يف  واخلالفة 

اإلنسان؛ لذلك وّظفه اإلمام أيضًا يف وصف النبي فقال:
.»

ً
ْنَيا َبْطنا َُصُهْم ِمَن ادلُّ ْ

خ
َ
، َوأ

ً
ْشحا

َ
ْنَيا ك ْهِل ادلُّ

َ
ْهَضُم أ

َ
»أ

وهذا النص يبني بعض صفات النبي املتعلقة بتعففه ولطافة جسمه الطاهر، 
وُلْطُف  ُهام...  ُمنَْضمُّ أي   ، الَكْشَحنْيِ َأْهَضُم  »رجٌل  يقال  الزوائد)4)،  من  وخلوه 

)1) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:152/1.
)2) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 43.

)3) ينظر: مقاييس اللغة: 183/5.
)4) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 375.
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الَكْشِح واهلََضُم يف اإلنسان قلة اْنِجفاِر اجلَنَْبني وَلطاَفُتهام، ورجل َأْهَضُم بنيِّ اهلََضم 
الكشح  ألن  األكل؛  قلة  الكشح  استعامل  من  واملراد  وَهِضيٌم«)1)،  َهْضامُء  وامرَأة 

مأخوذ فيه معنى اإلمالة واإلعراض.

اجلهاد  عىل  اإلمام  أصحاب  حّث  سياق  يف  استعامهلا  جاء  فقد  اخلارصة،  ا  وأمَّ
وترك الشهوات يف قوله:

َْتِمُع َعِزيَمٌة َوَوِلَمٌة«. ََواِص، الَ تَ ُضوَل الْ
ُ
َمـآزِرِ، َواْطُووا ف

ْ
وا ُعَقَد ال شدُّ

َ
»ف

مآزركم  من  فضل  ما  أي  األول:  رأيان  اخلوارص«  ُفضول  )اطووا  معنى  ويف 
يلتّف عىل أقدامكم، فاطووه حّتى خَتِّفوا يف العمل وال يعوقكم يشء عن اإلرساع 
يف عملكم)2)، والثاين: كناية عن النهي عن كثرة األكل؛ ألّن كثري األكل ال تطوى 
فضول خوارصه المتالئها، والبطنة تذهب الفطنة ومتنع عن احلملة وكانت العرب 
عند احلرب متسك عن األكل والشبع فكانوا حيمدون قّلة األكل)3)، ويظهر أنَّ من 
الغاية  استيفاء  الرغم من  قبله عىل  ما  بقرينة  القول  الرأي األول قد فرّس  إىل  ذهب 
ا من ذهب إىل الثاين فقد فرّس القول بقرينة ما بعده، والباحث يميل  بشّد املآزر، وأمَّ
ما يفضل منها، فضاًل عن  أو  املأزر ليس جزءًا من اخلارصة  الثاين؛ ألنَّ  الرأي  إىل 
متمامت  من  وهي  النص،  يف  ووليمة(  عزيمة  جتتمع  )ال  قرينة  يناسب  ال  ذلك  أن 
الركون  مع  املعايل  طلب  جيتمع  ال  إذ  اهلمم؛  ونقص  العزائم  إمضاء  من  يمنع  ما 
تنال  وال  النفسّية  الّلذائذ  عن  بالكّف  إالّ  النفيسة  الفضائل  تقتنى  فال  اللذائذ،  إىل 
جزء   استعمل وقد  األهوال)4)،  وركوب  الشدائد  بُمقاساة  إالّ  الكامل  درجات 

)1) لسان العرب: 613/12.
)2) ينظر: هنج البالغة، رشح حممد عبدة:424، ورشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 143/11.

)3) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 192/16.
)4) ينظر: املصدر نفسه: 193/16.
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اخلارصة من اجلسم للتعبري عن هذا املعنى؛ لتوسطها جذع اإلنسان، فتكون حمور 
الذهن  النرصف  غريها  أو  مثاًل  بالبطن  عربَّ  ولو  خمتلفة،  باجتاهات  املقاتل  دوران 

باجتاهها إىل غري ما أراد من معنى املرونة واحلركة.

ومن حتليل نصوص ألفاظ املجموعة الدالة عىل جنب اإلنسان وملحقاته ُيلحظ 
شيوع لفظ اجلنب كثريًا مقارنة بام حلق به، وقد ظهرت عالقة الرتادف بني اجلنب 
والِعطف،  واخلارصة،  الكشح،  مثل  اللغوي  التقديم  يف  امللحقات  هذه  وبعض 
يدّل  بمعنى  اجلنب  فجاء  بينها،  واخلصوص  العموم  عالقة  بنّي  االستعامل  ولكن 
وسط  إىل  رسته  من  اإلنسان  جنب  عىل  يدّل  بمعنى  والكشح  اإلنسان،  شق  عىل 
الظهر، واخلرص بمعنى يدّل عىل وسط اإلنسان... أّما سياقات األلفاظ فكانت هي 
وسياقات  تارة،  والتوبيخ  النصح  سياقات  يف  وّظف  قد  فاجلنب  خمتلفة،  األخرى 
واستلزام  القتال  سياقات  يف  اخلارصة  واستعملت  أخرى،  تارة  مكانية  ظرفية 
فيها األصل  ناسبت  البدن  الكشح، فقد جاء يف سياقات مثلت زوائد  أّما  احلركة، 
اللغوي الذي اشُتق منه اللفظ، وظهر من استعامل الكشح عند اإلمام اشرتاكه مع 

اجلنب بسامت رئيسة أكثر من بقية األجزاء األُخر.
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املبحث السادس

األلفاظ الدالة على الظهر وما يلحق به

معناها  وتنهل  سياقيًا،  وآخر  أساسيًا  معنى  النص  يف  الكلامت  بعض  ن  تتضمَّ
من السياق الذي ترتبط به، فتقرير معنى لفظ ما يف فلسفة اللغة يعني عادة جمموع 
املوضوعات التي حييل عليها هذا اللفظ، أو حالة من حاالته، فعندما جيد اللغوي 
نفسه أمام كلمة )َظْهر( مثاًل، فسوف يكون اهتاممه بكيفية معرفة إحالة هذه الكلمة 
عىل موضوع حمدد، وهذا ما يمكن معرفته باالستعامالت اخلاصة باللسان، لكن هذا 
ال يمكن أن يتجاهل أنَّ كلمة الظهر حتيل عىل مصدر مولد مذكر باملعنى البيولوجي 
توحي  التي  الكيانات  من  أخرى  سلسلة  عىل  أيضًا  حتيل  فهي  للكلمة،  الرصف 
االستعامل  بوصفه  التداوليات  إىل  يعود  املوضوع  هذا  أّن  من  انطالقًا  الكلمة،  هبا 
املجاز من ذلك يف جتديد حياة  أثر  يغفل  للسان من لدن مستعمليه)1)، وال  الفعيل 
جديدًا  استعامالً  األلفاظ  استعامل  حيث  من  للداللة  اتساع  وسيلة  ألنَّه  األلفاظ؛ 
ينزل  املجاز  جيعل  ما  سببية،  أو  حالية  أو  تشبيهية  أو  استعارية،  عالقات  وفق  عىل 
به  امللحقة  األلفاظ  وبعض  الظهر  إنامز  وقد  املنزلة)2)،  هذه  دون  أو  احلقيقة  منزلة 
بتعبريات جمازية وأنامط استعارية واسعة االنتشار يف هنج البالغة كسعته من جسم 

)1) ينظر: العالمة حتليل املفهوم وتارخيه: 140-139.
)2) ينظر: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب: 627.
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ذلك  ونحو  والوضوح،  الظهور،  كمعنى  متنوعة  ملعاٍن  حمورًا  مّثل  فقد  اإلنسان؛ 
من املعاين التي جيليها البحث يف النصوص الوارد فيها لفظ الظهر، واأللفاظ التي 
ن  تلحق به، وستكون دراسة األلفاظ يف هذا املبحث عىل جمموعتني، األوىل تتضمَّ
)عاتق،  األلفاظ:  تتضمن  األخرى  واملجموعة  فقرة(،  صلب،  )ظهر،  األلفاظ: 
ثبج، كاهل، منكب، كتف، متن، حدبة(، غري أنَّ بعض ألفاظ هذه املجموعة الثانية 
انفردْت باستعامهلا لغري اإلنسان يف هنج البالغة فضاًل عن قلة شواهدها)1)، ومنها 

)الثبج)2)،الكاهل)3)، الكتف)4)،احلدبة)5)(؛ لذلك سوف ُنعرض عن دراستها.

اجملموعة األوىل:

تتضمن ألفاظ جزء الظهر ومكوناته)ظهر، صلب، فقرة(، ومن شواهدها:

قول  منها  مرة)6)،  عرشة  ست  لإلنسان  اللفظ  هذا  استعامل  جاء  الظَّهر:   -
اإلمام يف ذم البرصة وأهلها بعد واقعة اجلمل:

َجْبُتم، َوُعِقَر َفَهَرْبُتْم...الُمِقيُم َبْيَ 
َ
أ
َ
ْتَباَع اَلِهيَمِة، َرَغ ف

َ
ةِ، َوأ

َ
َمْرأ

ْ
ال ْنُتْم ُجْنَد 

ُ
»ك

)1) ينظر: هنج البالغة: 1/19، خ1، 196/1، خ90، 398/1، خ167.
)2) جاء يف خلق اإلنسان أن الثبج هو من ملحقات الظهر، قيل: »أنه موِصل الظهر يف العنق«، )خلق 

اإلنسان: ثابت، 235، وينظر: خلق اإلنسان يف اللغة:46، واملخصص:15/2(. 
ء أو اجتامع ِجبِلَّة. من ذلك الَكاهل: ما  ة يف اليشَّ )3) الكاهل: وهو من )كهل( وله »أصٌل يدلُّ عىل ُقوَّ

ي بذلك لُقّوته.«.)مقاييس اللغة: 144/5.وينظر: العني، 378/3(.  بني الكتِفني: سمِّ
خلق  )ينظر:  الظهر.  عىل  مطبقة  وهي  لوحها،  الكتف  ظهر  ويف  فيه،  بام  العظم  وهي  الكتف:   (4(

اإلنسان: ثابت213-211(. 
)5) احلدبة:وهي من )حدب( وله »أصٌل واحد، وهو ارتفاع اليشء... واحَلَدب يف الظَّهر؛ يقال َحِدب 

واحَدْوَدب...«. )مقاييس اللغة: 36/2).
)6) ينظر: هنج البالغة: 183/1، خ89، 251/1، خ108، 28/1، خ2، 308/1، خ133، 43/2، 
خ217، 58/2، خ225، 100/2، خ238، 145/2، ك12، 156/2، ك20، 188/2، ك31، 

210/2، ك36، 313/2، ح31، 333/2، ح116، 400/2، ح424.
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اِخُص َعْنُكْم ُمَتَداَرٌك بِرَْحة ِمْن َربِّه«)1). ْم ُمْرَتَهٌن بَِذنْبِِه، َوالشَّ
ُ
ْظُهِرك

َ
أ

وقوله يف املتخاذلني عن نرصة احلق:

َقَّ َوَراَء  ْفُتُم الْ
َّ
 بَِما َخل

ً
ْضَعافا

َ
ُكُم الِّيُه ِمْن َبْعِدي أ

َ
َفنَّ ل َُضعَّ يَُّها انلَّاُس... لَ

َ
»أ

ُتُم األْبَعد«)2).
ْ
َطْعُتُم األْدىن، َوَوَصل

َ
ْم، َوق

ُ
ُظُهورِك

 :ست مرات)3)، منها قوله يف األنبياء ْلب: استعمله اإلمام - الصُّ

َرائُِم 
َ
َتَناَسَخْتُهْم ك ُمْسَتَقّر،  َخرْيِ  يِف  رَُّهْم 

َ
ق
َ
َوأ ُمْسَتْوَدع،  َضِل 

ْ
ف
َ
أ يِف  اْسَتْوَدَعُهْم 

َ
»ف

ٌف«)4)، 
َ
اَم ِمْنُهْم بِِديِن اهللِ َخل

َ
ٌف، ق

َ
َما َمىَض َسل

َّ
َراِت األْرَحاِم، ُك  ُمَطهَّ

َ
األْصالَِب إِل

وقوله يصف عظمة اخلالق:

ُمَتَخافِتَِي...َوَمَطِّ األْمَشاِج ِمْن 
ْ
َْوى ال ُمْضِمِريَن، َونَ

ْ
ِّ ِمْن َضَمائِِر ال »اَعلُِم السِّ

َمَسارِِب األْصالَِب«)5).

- الِفْقَرة: استعمل اإلمام الفقرة مرة واحدة يف سياق ذكر األمم املاضية: 

وِب، َوتََشاُحِن 
ُ
ُقل

ْ
ْوَهَن ُمنََّتُهم ِمْن تََضاُغِن ال

َ
َسَ فِْقَرَتُهْم، َوأ

َ
ْمر ك

َ
»َواْجَتنُِبوا ُكَّ أ

َاُذِل األيِْدي...«)6).
َ

ُدورِ، وتََدابُِر انلُُّفوِس، َوت الصُّ

ا املعنى اللغوي لأللفاظ، فيمكن توضيحه باآليت: أمَّ

الظهر: وهو من اجلذر)ظ ه ر( وَله »أصٌل صحيٌح واحٌد يدلُّ عىل قّوٍة وبروز... 

)1) املصدر نفسه: 48/1، خ13.
)2) املصدر نفسه: 499/1، خ167.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 47/1، خ12، 181/1، خ88، 124/1، خ59، 148/1، 108.
)4) املصدر نفسه: 212/1، خ93. 
)5) املصدر نفسه: 204/1، خ90.

)6) املصدر نفسه: 105/2، خ238.
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الرُبوَز والقّوة«)1)،  فيه كّله ظهر اإلنسان، وهو خالُف بطنه، وهو جيمع  واألصل 
آِخره«)2)، وهو »َحْبل  الَعُجز عند  أْدَنى  الكاهل إىل  ر  ُمَؤخَّ َلُدْن  الظَّْهر »من  وحيدد 
امَلْتن من َعَصب أو َعَقب أو حلم«)3)، والظَّْهر مذكر الغري)4)، واجلمع َأْظُهٌر وُظهور 

وُظْهراٌن)5).

لب، وهو »هو عظم الفقار املتصل يف وسط الظهر«)6)، وأصله  ويف الظهر الصُّ
واآلخر  والقّوة،  الشّدة  عىل  يدلُّ  أحدمها  »أصالن:  وله  ب(  ل  اجلذر)ص  من 
الظَّهر  َي  ُسمِّ وكذلك  ديد،  الشَّ اليشء  وهو  لب،  الصُّ ل  فاألوَّ الَوَدك،  من  جنس 
اصَطَلَب  يقال  الَعْظم.  َوَدك  وهو  ليب،  فالصَّ اآلخر  األصل  وأما  لقّوته...  ُصْلبًا 
لب واالصطالب  ا الصُّ إِذا مَجَع العظاَم فاستخرج َوَدكها ليْأتِدم به«)7)، أمَّ الرُجل، 
هو  وقيل  للقتل،  اإلنسان  تعليق  هو  لب  والصَّ العظم،  من  الودك  استخراج  فهو 
املصلوُب  َي  وسمِّ  ،(8( الودك  صلب  من  هو  إنام  وقيل  خشب،  عىل  صلبه  شّد  من 
ي اليشء الذي ُيصَلب عليه َصليبًا عىل  َمن جيري عىل وجهه، ثمَّ سمِّ بذلك كأنَّ السِّ

املجاورة)9)، ومن الصور القرآنية لذلك قوله تعاىل:

ا ٱٓأۡلَخُر َفُيۡصلَُب  مَّ
َ
َحُدُكَما فََيۡسِق َربَُّهۥ َخۡٗرۖا َوأ

َ
آ أ مَّ

َ
ۡجِن أ ﴿َيَٰصِٰحَبِ ٱلّسِ

)1) مقاييس اللغة: 471/3.
)2) املخصص:15/2.

)3) املصدر نفسه: 15/2.
)4) ينظر: املعجم املبتكر يف بيان ما يتعلق باملذكر واملؤنث: 224.

)5) ينظر: لسان العرب: 520/4.
)6) العني: 127/7.

)7) مقاييس اللغة: 301/3.
)8) ينظر:املفردات يف غريب القرآن: 284/1.

)9) ينظر: مقاييس اللغة: 301/3.
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ِي فِيهِ تَۡسَتۡفتَِياِن ٤١﴾)1). ۡمُر ٱلَّ
َ
ِسهِۦۚ قُِضَ ٱأۡل

ۡ
أ رۡيُ ِمن رَّ ُكُل ٱلطَّ

ۡ
َفَتأ

ومن كتب خلق اإلنسان نذكر قول األصمعي: »ويف الصلب النخاع وهو الذي 
الذنب«)2)، وللصلب  يبلغ عجب  الصلب حتى  فقار  ينقاد يف  ثم  اهلامة  من  يأخذ 

األثر الرئيس يف قوام اإلنسان؛ ملا يتسم به من القوة التي عرف هبا.

اجلذر  من  وهي  الفقري،  العمود  بناء  يف  األساس  الوحدة  فهي  الِفْقَرُة  ا  أمَّ
الَفَقار  ذلك:  من  ذلك.  غري  أو  عضٍو  من  يشء  يف  انفراٍج  عىل  و»يدلُّ  ر(،  ق  )ف 
زيد  َأبو  قال   ،(3( بينها«  التي  والُفصول  للُحُزوز  يت  سمِّ َفَقارٌة،  الواحدة  للظَّهر، 
وحمالة  فِقارة  َمْفِصل  كل  الُصْلب  يف  أيضًا  املفاصل  هي  »الِفَقر  )ت215هـ()4): 
خلق  ويف   ،(5( وَفقارة«  ِسنِْسنَة  والواحدة:  الِفَقر  ُرؤوس  والسنَاِسُن  والفّقار 
بني  ما  وفقرة وهي  فقارة  والواحدة  الفقار  الّصلب  قال األصمعي: »ويف  اإلنسان 
والواحدة  الطبق  وهي  دأية،  والواحدة  والعنق  الظهر  فقار  والدأي  مفصلني،  كل 
احلديث:  غريب  يف  جاء  فقد  ُلَغَتاِن،  والَفَقاَرُة  والِفْقَرُة  طبقة«)6)،  فقرة  وكل  طبقة 

»والَفقار َخَرز الَظهر واحِدهتا َفَقارة وهي الِفْقر أيضًا والواحدة فِْقرة«)7).

)1) يوسف:.41
)2) خلق اإلنسان، األصمعي، 211/1.

)3) مقاييس اللغة: 443/4.
سعيد  واسمه  اللغويني،  من  الكثري  عنه  نقل  الثقاة  من  وهو  مفقود،  اإلنسان  خلق  يف  كتاب  له   (4(
تصانيف  صاحب  نحوي  إمام  وهو  اخلزرجي،  األنصاري  زيد  أبو  هبا  املعروف  كنيته  أوس،  بن 
أدبية ولغوية، )ينظر: بغية الوعاة: 582/1، ومعجم املتفق واملفرتق يف ألقاب أئمة اللغة والنحو 

وكناهم وأنساهبم، حممد كشاش: 97).
)5) غريب احلديث، ابن قتيبة:277/2.

)6) خلق اإلنسان، األصمعي:210.
)7) غريب احلديث، ابن قتيبة: 277/2.
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ممَّا سبق تتضح العالقات بصورة جلية بني الظهر وبقية األلفاظ بوصفه الوحدة 
للصلب  األساس  ن  املكوِّ هي  أوضحنا  كام  الفقرة  ألنَّ  االحتواء؛  بعالقة  اجلامعة 
الذي ينتمي إىل الظهر الذي يتكون من العصب والعظم واللحم، وهذا أحد الفروق 
األساسية بني الظهر والصلب، فضاًل عن ذلك فإن الظهر يتحدد من األعىل بأصل 
الفقرة مع أصل  العنق، بامتداده إىل اجلمجمة يف الصلب، وإذا أردنا مقاربة أصل 
ا تكون من باب وجود الفواصل فيها؛ ألنَّ هذه الفواصل من  الصلب والظهر فإهنَّ
تكسبه  كام  الفقرات  أجسام  عىل  الثقل  بتقليل  الصلب  تقوية  عىل  تعمل  أن  شأهنا 

قابلية االنثناء واحلركة.

أّما عن استعامل األلفاظ يف هنج البالغة، فالظهر قد إنامز باستيفاء صيغ اجلمع 
الثالث له عند اإلمام، فمن )ُظْهران( ما جاء يف قوله يف صفة الّزهاد:

 ْ
َ

َظْهَران َبْيَ  بَْداُنُهْم 
َ
أ ُب 

َّ
َتَقل ْهلَِها... 

َ
أ ِمْن  يُْسوا 

َ
َول ْنَيا  ادلُّ ْهِل 

َ
أ ِمْن   

ً
ْوما

َ
ق »َكنُوا 

ْهِل اآلِخَرةِ«)1).
َ
أ

ومن )َأْظُهر( قول اإلمام يف الشاهد األول للفظ الظهر يف سياق ذم البرصة 
وأهلها بعد واقعة اجلمل؛ إذ قال:

ِمْن  بِرَْحة  ُمَتَداَرٌك  َعْنُكْم  اِخُص  َوالشَّ بَِذنْبِِه،  ُمْرَتَهٌن  ْم 
ُ
ْظُهِرك

َ
أ َبْيَ  »الُمِقيُم 

َربِّه«.

العرب  لسان  يف  ورد  ما  بدليل  وسطهم؛  يف  وظاهر  باٍد  هو  االستعامل  وداللة 
أّن: »معناه َأن َظْهرًا منهم قّدامه وظهرًا وراءه فهو َمْكنُوف من جانبيه ومن جوانبه 
القوم مطلقًا... وكل ما  اإِلقامة بني  َأْظُهِرهم ثم كثر حتى استعمل يف  إِذا قيل بني 
كان يف وسط يشء وُمْعَظِمه فهو بني َظْهَرْيه وَظْهراَنْيه«)2)، ويمكن إلتامس الفارق 

)1) هنج البالغة: 58/2، خ225.
)2) لسان العرب: 523/4.
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قد  وأَظْهر  َظْهَران  بأن  ُظهور  للجمع  األخرى  والصيغة  اجلمع  صيغتا  بني  الداليل 
استعمال يف سياقات عرب يف اإلمام عن اإلنسان كاماًل هبذه األلفاظ أّما صيغة ُظهور 
ذلك  ومن  االستعامل،  يف  حظًا  األكثر  فكانت  متنوعة  سياقات  يف  استعملت  فقد 

قول اإلمام يف الشاهد الثاين:

ْم«.
ُ
َقَّ َوَراَء ُظُهورِك ْفُتُم الْ

َّ
 بَِما َخل

ً
ْضَعافا

َ
ُكُم الِّيُه ِمْن َبْعِدي أ

َ
َفنَّ ل َُضعَّ »لَ

م استهانوا به  ْم«، أي: أعرضتم عنه، فكأهنَّ
ُ
َقَّ َوَراَء ُظُهورِك ْفُتُم الْ

َّ
وعبارة: »َخل

وخلفوه وراء ظهورهم ومل يلتفتوا إليه)1)، ومنه قوله تعاىل:

وتُواْ ٱۡلِكَتَٰب تَلُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَل تَۡكُتُمونَُهۥ 
ُ
ِيَن أ ُ ِميَثَٰق ٱلَّ َخَذ ٱهللَّ

َ
﴿ِإَوۡذ أ

وَن ١٨٧﴾)2). ۡواْ بِهِۦ َثَمٗنا قَلِياٗلۖ فَبِۡئَس َما يَۡشَتُ َفَنَبُذوهُ َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَتَ
ظهِرَك،  خلف  جعلَته  قد  كَأنََّك  تنساه،  أي:  بَظْهٍر،  جتعله  يشٍء  كلُّ   : والظِّهريُّ
إِعراضًا عنه وتركًا له، إذا مل ُتْقبل عليه)3)، ويمكن أن يكون مسوغ استعامل الظهر 
هنا ألهنم سوف حيملون الذنوب لرتكهم احلق، واحلمل إنام يكون عىل الظهر فكان 

ذلك من مصاديق استعامله.

لإلنسان من أصل ست وعرشين  مرة  الظهر ست عرشة  اإلمام  استعمل  وقد 
ا املوارد العرشة األخرى، فكانت لغريه)4)، وفيام  مرة ذكر فيها اللفظ يف النهج، أمَّ
تارة،)5)  الظهر  ثقل  عىل  الدالالت  تواترت  فقد  استعامل،  من  اإلنسان  به  ُخّص 
وخفته أخرى)6)، قال ابن سيده: »رجل خفيف الظَّْهِر: قليل العيال، وثقيل الظَّهِر: 

)1) ينظر: املحكم واملحيط األعظم: 285/4.
)2) آل عمران: من اآلية: .187

)3) ينظر: مقاييس اللغة: 471/3.
)4) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 138/1، خ89، 100/2، خ238، 333/2، ح116...

)5) ينظر: هنج البالغة:251/1، خ108، 43/2، خ108، 156/2، ك20.
)6) ينظر: املصدر نفسه: 188/2، ك31، 400/2، ح424.
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كثري العيال، وكالمها عىل املثل«)1)، وهذا التضاد يف توظيف املفردة يعّد من أروع 
املفردة  من  جتعل  بتعبريات  اللغة  يرفد  الذي  املعنى،  وجالء  الداللة  بيان  وسائل 
مطواعة بيد صاحبها، ومن أمثلة ذلك التوظيف أيضًا ما جاء من نصوص تشري إىل 

قوة الظهر)2)، ولينه)3).

 ،وكان خري ما ُيستشهد به الستعامل لفظ الصلب حديث اإلمام عن األنبياء
إذ يقول:

َراِت األْرَحاِم«.  ُمَطهَّ
َ

َرائُِم األْصالَِب إِل
َ
»َتَناَسَخْتُهْم ك

يموت  أن  املرياث  يف  والتناسخ  تناقلتهم  أي:  األْصاَلِب  َكَراِئُم  وَتنَاَسَخْتُهْم 
ورثة بعد ورثة وأصل املرياث قائم مل يقسم كأنَّ ذلك تناقل من واحد إىل آخر ومنه 
نسخت الكتاب وانتسخته واستنسخته أي نقلت ما فيه، ويروى تناسلتهم)4)، وما 
يلحظ يف النص أنَّ اإلمام مل جيعل األصالب واألرحام مطلقة، بل جاءت مضافة وما 
يتالءم مع سلسلة اهلداية الربانية للبرشية، وهي إضافة الكرامة للصلب والطهارة 
للرحم ومها معنويتان يف كليهام؛ لداللتهام عىل التوحيد والصالح من دون الضاللة 
لتجّسد  املتلقي  ذهن  يف  تتكون  صورة  يستدعي  أن  شأنه  من  وهذا  واالنحراف، 

املعرفة املنطقية)5)، وقد قيل يف تفسري قوله تعاىل:

ِٰجِديَن ٢١٩﴾)6). ﴿َوَتَقلَُّبَك ِف ٱلسَّ
من  نبّيًا  أخرجك  حتى  لنبي  نبي  من  املوحدين  الساجدين  يف  وتقلبك  معناه 

)1) املحكم واملحيط األعظم: 285/4.
)2) ينظر: هنج البالغة: 313/2، ح31.

)3) ينظر: املصدر نفسه: 28/1، خ2، 210/2، ك36.
)4) ينظر: هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد:64-63/7.

)5) ينظر: علم الداللة: بيري جريو، 58.
)6) الشعراء:.219
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قول  يف  املعنى  يؤيد  والتفسري  آدم)1)،  لدن  من  سفاح  غري  نكاح  عن  أبيه  صلب 
اإلمام؛ ألن اهلل تعاىل قد وعد آباَءه املوحدين بوراثة األرض يف الكتب الساموية 
التوحيد  إىل  إشارًة  النص؛  يف  األصالب  بكرائم  اإلمام  وصفهم  وقد  املتقدمة)2)، 

وتسلسل الطهارة من نبيِّ آلخر.

قول  وهو  اخلالق  لعظمة  تقريرًا  جاء  فقد  الصلب  للفظ  الثاين  الشاهد  ا  أمَّ
 :اإلمام

ُمْضِمِريَن...َوَمَطِّ األْمَشاِج ِمْن َمَسارِِب األْصالَِب«.
ْ
ِّ ِمْن َضَمائِِر ال »اَعلُِم السِّ

ب،  ففيه إشارة إىل تولد ماء الرجل يذكر َمَسارب األصالب وهي مجع َمرْسَ
استعامل  ويأيت  التكّون)3)،  عند  أو  الصلب  من  نزوله  عند  فيها  املنّي  يسيل  والتي 
بأدق األشياء،  اهلل  إدراكه إلثبات علم  اإلنسان  ما خُيفى عىل  اللفظ يف سياق رسد 
أّما يف النصوص األخرى فإنَّ أمري املؤمنني مل خيرج استعامله للصْلب عن معنى 
الزمانية  الظروف  عن  النظر  بغض  فيها،  اللفظ  ورد  التي  الست  للمرات  التناسل 
واملكانية التي تكتنف التعبري يف بعض النصوص، ويالحظ لزوم صيغة اجلمع من 

دون املفرد يف استعامل هذا اللفظ)4).

ا استعامل لفظ الفقرة عند اإلمام فقد ظهر فيه ترجيحه للغة الفقرة عىل فقارة  أمَّ
يف قوله عن األمم املاضية:

َسَ فِْقَرَتُهْم«.
َ
ْمر ك

َ
»َواْجَتنُِبوا ُكَّ أ

)1) ينظر: امليزان: 240/15.
)2) ينظر: وراثة األرض يف القرآن الكريم والكتب الساموية، نور مهدي الساعدي، )رسالة ماجستري(: 

.94
)3) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 229.

)4) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 47/1، خ12، 181/1، خ88...



..................................................... ألفاُظ أجزاِء اإلنساِن يف هنِج البالغِة 220
الداللة؛  يف  للمبالغة  الكل  وأراد  اجلزء  ذكر  ظهورهم،  كرس  فقرهتم:  وكرس 
الوقوف  عن  عجز  كرست  فإذا  كيانه  عليها  يقوم  اإلنسان  ظهر  يف  الفقار  ألنَّ 
أي  الظهر)2)،  لَفقار  كارسٌة  كأهنا  اهية،  الدَّ وهي  الفاقرة،  فْقَرْته  يقال:  والعمل)1)، 
له اإلمام  أصابته مصيبة شديدة قد كرست فقرته)3)، وهو تعبري جمازي ناتج عاّم فصَّ
أنَّه  بدليل  والوعظ،  االعتبار  لغرض  معنوية  أمور  من  السياق  يف  العبارة  هذه  بعد 
وَمْسَكنتِه)4)،  تِِه  ِذلَّ الظَّهر، من  َفَقار  كأنَّه مكسوُر  الظَّهر  َفَقاِر  للفقري: مكسور  يقال 
ا عظام ضعيفة؛ لوجود  ا ينظر إليها عىل أهنَّ ويعرّب عن ذلك بالفقرة ال بالظهر؛ ألهنَّ

ا قوهتا فتكمن يف اجتامعها ال تفرقها. انفراج فيها، أمَّ

قد  اجلزء  هذا  أّن  يتضح  الظهر،  استعامل  فيها  الوارد  النصوص  دراسة  ومن 
الباحث  ح  بتعبريات جمازية مشهورة االستعامل حتى يف وقتنا احلارض، ويرجِّ إنامز 
من؛  املعاين  العريب  اإلنسان  استقى  التي  اإلنسان  أجزاء  ألفاظ  أهم  من  الظهر  أنَّ 
ألّنه من مصادر قوة اإلنسان وما يفخر بمدلوالته عىل أرومته، أما سياقيًا فقد جاء 
الصلب يف سياق التذكري بنسب اإلنسان والفقرة يف سياق مثلت فيه نواة بناء عظام 
الظهر؛ فبدت عالقة العموم واخلصوص بني الظهر وهذه األلفاظ واضحة املعامل.

الثانية: اجملموعة 

املتن(،  املنكب،  به، وهي)العاتق،  أو ما يلحق  الظهر  ألفاظ مكمالت  تتضمن 
ومن شواهدها:

- العاتق: استعمل مرة واحدة يف قول اإلمام للخوارج:

)1) ينظر: دراسات يف هنج البالغة: 118.
)2) ينظر: مقاييس اللغة: 355/4.

)3) ينظر: هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد: 168/13.
)4) ينظر: مقاييس اللغة: 355/4، واملخصص:14/2.
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ُخُذوَنُهْم ِبََطِئ، 
ْ
د صىل اهلل عليه بَِضالَِل، َوتَأ ِة ُمَمَّ مَّ

ُ
َة أ لوُن اَعمَّ

ِّ
لَِم تَُضل

َ
»...ف

ْقِم،  ُكْم َعَ َعَواتِِقُكْم تََضُعوَنَها َمَواِضَع الَباءةِ َوالسُّ
ُ
ُروَنُهْم بُِذنُِويب! ُسُيوف َوتَُكفِّ

ْم يُْذنِْب«)1).
َ
نََب بَِمْن ل

ْ
ذ

َ
ْلُِطوَن َمْن أ َوتَ

يف   اإلمام قول  منها  شواهد)2)،  أربعة  يف  إلنسان  املنكب  جاء  امَلنْكُِب:   -
واقعة الشجرة:

َصانَِها 
ْ
غ

َ
َقْت بُِغْصنَِها األْعَ َعَ َرُسوِل اهللِ صىل اهلل عليه وآل َوبَِبْعِض أ

ْ
ل
َ
»َوأ

ْنُت َعْن يَِمينِِه«)3).
ُ
َعَ َمْنِكِب، َوك

وقوله يصف بيت اهلل احلرام:

وا َمَناكَِبُهْم  َق رَِحالِِهْم،...َحتَّ َيُهزُّ
ْ
ْسَفارِهْم، َوَغيًَة لُِمل

َ
َصاَر َمَثابًَة لُِمْنَتَجِع أ

َ
»...ف

.(4(»ُ
َ

 ُغْباً ل
ً
َداِمِهْم ُشْعثا

ْ
ق
َ
ون َعَ أ

ُ
ُ، َويَْرُمل

َ
وَن هلل َحْول

ُ
ل
ِّ
الً ُيَهل

ُ
ُذل

- املتن: استعمل مرة واحدة لإلنسان يف قول اإلمام يف املؤمنني:

َياِم يِف االيَّاِم  َواِت، َوُمَاَهَدةِ الصِّ
َ
ك َواِت َوالزَّ

َ
ل ُمْؤِمنَِي بِالصَّ

ْ
»َحَرَس اهلُل ِعَباَدهُ ال

ُوِق  ََوارِِح بِاألْرِض تََصاُغراً، َولُ َرائِِم اجلْ
َ
َِصاِق ك

ْ
َمْفُروَضاِت...ملِا يِف ذلَِك ِمْن...ال

ْ
ال

الً«)5).
ُّ
َياِم تََذل ُُطوِن بِالُمتوِن ِمَن الصِّ الْ

وقبل دراسة هذه الشواهد ال بد من املرور عىل املعنى اللغوي لأللفاظ موضع 
البحث، فالعاتق من اجلذر )ع ت ق( وله أصل »جيمع معنى الكرم ِخْلقًة وُخُلقًا، 
امَلنِكَبني  بني  ما  ومها  اإلنسان،  عاتقا  األصل:  هذا  عن  شذَّ  ومما  الِقَدم...  ومعنى 

)1) هنج البالغة: 295/1، خ127.
)2) ينظر: هنج البالغة: 307/1، خ132، 276/2، ك61.

)3) املصدر نفسه: 115/2، خ238.

)4) املصدر نفسه: 100/2، خ238.

)5) املصدر نفسه: 103/2، خ238.
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ر ويؤنَّث«)1)، وقال أبو حاتم: اجلمع  والُعنق، واجلمع العواتق، ويقال العاتق يذكَّ
وصفح  املنكب  بني  ما  »هو  األصمعي:  قال  اإلنسان  خلق  ويف  وعواتِق)2)،  ُعْتق 
...« ثابت:  وقال  العاتق«)3)،  له  يقال  مجيعًا  اجلانبني  من  الرداء  موضع  من  العنق 
إىل  العنق  من  املمتدة  العصبة  العاتق  العاتقان وحبل  العنق  أصل  إىل  املنكبني  ومن 
املنكب يقال رضبه عىل حبل عاتقه إذ رضبه عىل حبل ذلك املوضع«)4)، والباحث 
غريه  عىل  تقّدمًا  الظهر  أجزاء  أول  وهو  األصل،  ملقاربته  التحديد  هذا  إىل  يميل 
امَلنِْكُب، وهو من اجلذر )ن ك ب( وله أصٌل »يدلُّ  البالغة  بالذكر يف هنج  ويتلوه 
ء... واألنَكب: الذي كأنَّه يميش يف ِشّق، وامَلنِْكُب: جُمَتَمع  عىل َمْيل أو َمَيٍل يف اليشَّ
يتقوى  مما  واملنكب  اجلانبني«)5)،  يف  ام  ألهنَّ َمنِكبان،  ومها  والَكتِف،  الَعُضد  بني  ما 
به اإلنسان؛ ألنَّه جممع رأس العضد والكتف وطرف الرتقوة، واحليد املرشف من 
املنكب،  باطن  ا  أمَّ مشاش،  فهو  فيه  مّخ  ال  عظم  وكل  املشاشة،  له:  يقال  املنكب 

فيقال له اإلبط)6).

بَعَقٍب  َمْعلوتاِن  الظَّْهر  ُصْلُب  بينهام  معصوبتاِن  حَلْمتاِن  »َمتنتاِن،  فهو  املتن  أّما 
اجلذر)م  من  وهو  وُيؤنَّث«)8)،  ر  ُيذكَّ لغتان،  وامَلْتنُة  و»امَلتُن  امُلتوُن«)7)،  واجلميع 
ت ن( وله »أصٌل صحيح واحد يدلُّ عىل صالبٍة يف اليشء مع امتداٍد وطول. منه 

)1) مقاييس اللغة: 4 / 222-219.
ينظر:املخصص:159/1.  (2(

)3) خلق اإلنسان، األصمعي:204.
)4) خلق اإلنسان، ثابت:211.

)5) مقاييس اللغة: 5/ 474.
)6) ينظر:خلق اإلنسان:األصمعي:204، وخلق اإلنسان، ثابت:214.

)7) العني:121/8.
)8) املصدر نفسه:121/8.
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امَلْتن: ما َصُلَب من األرض وارتفَع وانقاد، واجلمع ِمتاٌن، ورأيته بذلك امَلْتن، ومنه 
ْلب من عَصٍب وحلم«)1)، ويف خلق اإلنسان  الصُّ ُمكتنِفا  املتناِن من اإلنسان:  شبِّه 
حلم  والسالئل،  الورك،  إىل  الكاهل  من  الصلب  يكتنفان  املتنني  بأنَّ  ثابت:  قال 
دون  من  اللغوي  املعنى  وضوح  األلفاظ  هذه  يف  سليلة)2).ويظهر  والواحدة  املتن 

إلتباس، وفضاًل عن ذلك فقد متيزت بثنائية اخللق يف ظهر اإلنسان.

ويف االستعامل فشاهد لفظ العاتق، قد ورد يف كالم له للخوارج:

ْقِم«. ُكْم َعَ َعَواتِِقُكْم تََضُعوَنَها َمَواِضَع الَباءةِ َوالسُّ
ُ
»ُسُيوف

صناعة  إىل  يرمي  لغوّي  أسلوب  يف  صيغ  اجتامعي  مضمون  ذو  الكالم  وهذا 
أفعال ومواقف اجتامعّية بالكلامت، والتأثري يف املخاَطب بحمله عىل فعٍل أو تركه، 
هي  األصل  يف  العاتق  عىل  السيف  وضع  وداللة  األحكام،  من  حكم  تقرير  أو 
االستعداد وامُلواظبة عىل دوام القتال)3)، لكنَّه هنا قصد التوبيخ منها؛ إذ حتّول 
احلرب،  ترك  عن  كناية  إىل  اخلطاب  ظروف  اختالف  بسبب  النص  بيئة  يف  املعنى 
للمعنى  ونذكر  دمائهم،  ولَسفك  الناس  رقاب  لِضب  السيوف  لتقديمهم  وذلك 
األول ما يامثله من حديث النبي إذ قال: »استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن مل 

يفعلوا فضعوا سيوفكم عىل عواتقكم فأبيدوا خضاءهم«)4).

ومنها  نصوص)5)،  بأربعة  اإلنسان  خيص  فيام  املنكب  جزء  استعامل  وجاء 
قوله عن حادثة الشجرة:

)1) مقاييس اللغة: 294/5.
ينظر:املخصص:17/2.  (2(

)3) ينظر:لسان العرب:496/12.
حديث  حنبل  بن  أمحد  مسند  وينظر:   ،192/8  :)17257( رقم  حديث  الكربى:  السنن   (4(

رقم)10337(: 448/2، وغريب احلديث للخطايب:361/1.
)5) ينظر: هنج البالغة: 307/1، خ132، 276/2، ك61، 115/2، خ238، 100/2، خ238.
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َصانَِها 
ْ
غ

َ
َقْت بُِغْصنَِها األْعَ َعَ َرُسوِل اهللِ صىل اهلل عليه وآل، َوبَِبْعِض أ

ْ
ل
َ
»َوأ

ْنُت َعْن يَِمينِِه...«.
ُ
َعَ َمْنِكِب، َوك

شجرة  يدعو  أن  الرسوَل  قريش  من  املأل  سؤال  عند  احلادثة  هذه  وقعت  وقد 
حتى تنقلع بعروقها وتقف بني يديه كي يؤمنوا، فداللة املنكب املنسوب إىل اإلمام 
هي حقيقية مكانية من جسمه الرشيف ال غري، ألنَّ املنكب هو مركز مليالن جذع 
قربه  لبيان  العاطفية؛  الداللة  منها  ُأريد  وربَّام  العرضية،  صورته  وتغيري  اإلنسان 
شاهدًا  كان  كام  إمامته،  شاهد  كان  ذلك  إّن  ويقال  حضوره  وإثبات  الرسول،  من 
لنبّوة نبيًا كام جاء يف أحاديث نبوية كثرية)1)، وتظهر داللة أخرى ملنكب اإلنسان يف 

حركته بقول أمري املؤمنني عن بيت اهلل احلرام:

هلل  وَن 
ُ
ل
ِّ
ُيَهل الً 

ُ
ُذل َمَناكَِبُهْم  وا  َيُهزُّ َحتَّ  ْسَفارِهْم... 

َ
أ لُِمْنَتَجِع  َمَثابًَة  َصاَر 

َ
»ف

.»ُ
َ

َحْول

واهلَزُّ يف األَصل احلركة واْهَتزَّ إِذا حترك )2)، فاستعمله عىل معنى الغاية لقوله 
هتوى؛ ألنَّ من عادة املستبرش الرايض أن هيزَّ منكبه، واملعنى ترسع إليه قلوب احلاج 
الشوق  حيّركهم  منقادين)3)،  مطيعني  املناكب  حيّركوا  أن  إىل  واملهاوي  املفاوز  من 
ا  ا منهم وإمَّ نحوه إىل أن يسافروا إليه فكنّى عن السفر هبز املناكب، و)ذلاًل( حال إمَّ
للمنكب ال  الداللة  الطواف، وهبذه  يبنّي حال  بعد ذلك  املناكب)4)، والسياق  من 
خيرج االستعامل عن باب اإلمالة يف األصل وإن كانت هذه اإلمالة معنوية، لكنَّها 
جاءت يف تسلسل زمني ألحداث متعلِّقة بتهيئة اإلنسان لقيمة دينية عليا وهي حج 

)1) مسند أمحد بن حنبل حديث رقم)608)(: 185/1.
)2) ينظر: لسان العرب: 423/5.

)3) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:342/11.
)4) ينظر: هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد:160/13.
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بيت اهلل.

معنى  لتضّمنه  اإلمام؛  عند  عاطفية  لداللة  املنكب  استعامل  النصني  يف  ويظهر 
اإلمالة وتوظيفه حلركات معينة، وقد نالت هذه احلركات نصيبًا من التطور الداليل، 
فلحركة املنكب تعبريات نستعملها نحن يف حياتنا اليومية أيضًا هلا دالالت ختتلف 
كالمي  نسج  يف  الرفض  يعني  قد  مثاًل  املنكب  فهز  التداويل،  املستوى  باختالف 

معني، والفرح فالراقص هيّز منكبه.

ووّظف اإلمام لفظ املتن ألربع مرات يف هنج البالغة)1)، غري أنَّه قصد اإلنسان 
مرة واحدة فيها، وهي قوله يف وصف مظاهر الصوم عند عباد اهلل املؤمنني:

َياِم  »اْلتَِصاِق َكَراِئِم اجْلََواِرِح بِاألْرِض َتَصاُغرًا، َوحُلُوِق اْلُبُطوِن بِامُلتوِن ِمَن الصِّ
الً«.

ُّ
تََذل

وحلوق البطون باملتون من الّصيام تذّلاًل، تعبري جمازي عن جوع يف الصوم)2)، 
يف  االهنامك  عن  وقمعها  النفس  مذلة  ويوجب  والبطر  األرش  زوال  ويقتيض 
املتن  استعامل  من  املتكلم  غرض  لتحقيق  جاء  التوجيه  هذا  ولعلَّ  الشهوات)3)، 
بدالً عن الظهر أو غريه، وهو اكتنافه باللحم الذي يراد إذابته بالصوم مع امتداده 

وبروزه عىل وجه الظهر.

اجلامعة  الداللية  بالوحدة  واضحًا  ارتباطًا  املجموعة  هذه  أللفاظ  أّن  ويلحظ 
دفة  للظهر  األجزاء  بعض  فمثلت  اللغوي،  التقديم  يف  ذلك  جتىل  وقد  )الظهر(، 

ا، َوَأَساَخ َقَواِعَدَها يِف مُتوِن َأْقَطاِرَها،  ا َعْن ُسُهوهِلَ َد ِجَباهلََ )1) من ذلك قوله يف خلق األرض: »َفَأهنَْ
َأْوَتادًا«. فِيَها  َزَها  َوَأرَّ ِعاَمدًا،  لأِلْرِض  َوَجَعَلَها  َأْنَشاَزَها،  َوَأَطاَل  ِقاَلهَلَا،  َفأْشَهَق  َأْنَصاهِبَا،  َوَمَواِضِع 

)هنج البالغة:15/2، خ204(. 
)2) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:364/11.

)3) ينظر:هنج البالغة، رشح ابن أيب احلديد:165/13.
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القيادة للمشاعر والعواطف كاملنكب، وارتبطت طاعة اإلنسان يف استعامل اإلمام 

بمتنه، وارتبطت قوته بعاتقه؛ إذ جاء يف سياق القتال واحلرب.
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الثاني املبحث 

األلفاظ الدالة على الرِّجل وما يلحق بها
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املبحث األول

األلفاظ الدالة على اليد وما يلحق بها

تعدُّ األطراف من أهم أدوات جسم اإلنسان، إاّل أهّنا ال يمكن حتديدها بعضو 
معني من أعضائه أو توابع ذلك العضو؛ لذا من األفضل دراستها يف هذا املوِضع 
أجزاء  ألفاظ  إىل  النظر  أنَّ  خيفى  وال  وأجزائها،  األعضاء  عن  بمعزل  البحث  من 
ما  إنَّ  إذ  وضالهلا؛  املعاين  من  الكثري  لنا  جييل  وسياقها،  تراكيبها  مواقع  يف  اجلسم 
حيدده السياق ويتطلبه ال يصلح غريه يف موضعه، وهي بعد ذلك حماولة تفسري كل 
فكرة بتتبع واقتفاء أثر نتائجها العملية)1)، فاملتكلمون ال يتقيدون بحرفية اللغة يف 
كثري من األحيان وهو ما جيعل املخاطب يف حاجه إىل عوامل عديدة أخرى تساعده 
عىل فهم حديث املتكلم منها السياق الثقايف واالجتامعي ومجلة االستنتاجات التي 
هيتدي إليها منطقيًا أو عرفيًا عن طريق القرائن، ومن هنا ينبغي التفريق بني املعنى 
اللغوي واملعنى املقصود وهو املفهوم عن طريق اللغة وحدها وبني املعنى املقصود 
بمثابة  يعترب  والذي  املساق)2)،  عنارص  ظل  يف  املستخدمة  القولة  من  يفهم  الذي 
حل ملعاجلة تعددية املعاين؛ لذلك ُذكر بأنَّ داللة الكلمة ُتعطى من السياق وتكون 
ثّم  ومن  عامة،  بصورة  األطراف  لفظ  هنا  سنتتبع  ذلك  عىل  وبناًء  به)3)،  متعلقة 

)1) ينظر: الربمجاتية، وليام جيمس: 64.
)2) ينظر: املعنى وظالل املعنى، حممد حممد يونس: 141.

)3) ينظر: املعنى يف علم املصطلحات، ترمجة: ريتا خاطر: 112-110.
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يف  البالغة  هنج  يف  لإلنسان  استعامهلا  جاء  فاألطراف  ألفاظها،  بذكر  التخصيص 

مخسة عرش نّصًا)1)، ومنها قوله يصف املتقني:

َداِمِهْم، 
ْ
ق
َ
أ ْطَراِف 

َ
َوأ ِهْم،  فِّ

ُ
ك

َ
َوأ جِلََباِهِهْم  ُمْفَتُِشوَن  ْوَساِطِهْم، 

َ
أ َعَ  َحانُوَن  »َفُهْم 

ابِِهْم«)2).
َ
َكِك رِق

َ
 اهللِ يِف ف

َ
ُبوَن إِل

ُ
َيْطل

وقوله يف خطبة قبل مقتله:

وَُخُفوُت  ُهُدوِّي،  ِلَِعْظُكْم  ُنْطق  َبْعَد  َوَصاِمَتًة  َحَراك،  َبْعَد  َساكَِنًة  ُجثًة   ...«
َقْوِل 

ْ
َوال َلِيِغ  الْ َمْنِطِق 

ْ
ال ِمَن  ُمْعَتِبِيَن 

ْ
ل
َ
ل وَْعُظ 

َ
أ إِنَُّه 

َ
ف ْطَرايِف 

َ
أ وُن 

ُ
َوُسك إِْطَرايِق، 

َمْسُموِع«)3).
ْ
ال

إىل  بإضافٍة  إالّ  ُيْفرد  ال  األصابع  اسم  واألطراف  طرفه،  يشء  كل  و»منتهى 
وأطراف  اليشء...  من  الطائفة  والَطَرف:  إْصَبِعه،  بطرِف  يقال:أشار  األْصَبع، 
حيدد،  مامل  عائم  معنى  فالطرف  إذن  َطَرف«)4)،  والواحُد:  نواحيها،  األرض: 
فيها  الواردة  النصوص  وبمالحظة  به،  َص  ُخصِّ إذا  اإلنسان  أدوات  أحد  ويمثل 
كلمة أطراف مل ُتذكر إالَّ مضافة إىل ضمري أو اسم)5)، وأمام هذا السبيل إىل معرفة 
الداللة إال من نافذة إضافتها ووجودها يف سياقها، والنص األول يبني دور قرينة 

:اإلضافة يف حتديد املعنى، فقوله

َداِمِهْم«.
ْ
ق
َ
ْطَراِف أ

َ
ِهْم، َوأ فِّ

ُ
ك

َ
»َفُهم...ُمْفَتُِشوَن جِلََباِهِهْم َوأ

خيار  النص  لقارئ  يبَق  مل  الرتكيب  يف  اإلضافة  وبتحقق  للسجود  وصف  هو 

)1) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 349/1، خ 152، 69/2، خ232، 70/2، خ232...
)2) املصدر نفسه: 445/1، خ186.

)3) املصدر نفسه: 341/1، 149.
)4) العني:414/8، وينظر اجليم، أبو عمرو الشيباين)ت206هـ(:211/2، 217.

)5) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 250/1، خ108، 103/2، خ 238...
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ا النص اآلخر، فيبني دور قرائن السياق  سوى داللة اللفظ عىل أصابع األقدام، أمَّ

:يف حتديد الداللة فقوله

ْطَرايِف«.
َ
وُن أ

ُ
»ِلَِعْظُكْم ُهُدوِّي، وَُخُفوُت إِْطَرايِق، َوُسك

حركة  األعضاء  أكثر  من  ا  ألهنَّ الكالم؛  سياق  ملناسبة  األطراف  اإلمام  يذكر 
اإلنسان،  جذع  من  انتهى  ما  حركة  ذهاب  النص  يف  واملراد  التحديد،  عىل  وداللة 
أنَّ  ويالحظ  فقط)2)،  والرجالن  اليدان  أو  والرجالن)1)،  والرأس  اليدان  وهي 
يأيت  الكلمة  هذه  معنى  ألنَّ  حتديد؛  دون  من  بكامله  اإلنسان  إىل  ُنسبت  األطراف 
هذين  ومن  املتكلم،  عىل  الدال  الضمري  إىل  ُأسندت  وقد  إليه،  تضاف  ما  بحسب 
القرائن  حتدده  ال  إذ  للفظ  العائم  املعنى  عىل  نتنبه  األُخر،  والشواهد  الشاهدين 
وأنامط السياق، ومن املناسب هنا أن نبني أنَّ هذه الكلمة عنوانًا لداللة مرنة قابلة 

للزيادة استطاع اإلمام بحنكته اللغوية يَلّ عنقها فجعلها طّيعة له.

تتمتع بحركات وأوضاع كثرية  إذ  اليدان من بني أهم تلك األطراف؛  وكانت 
جدًا إذا ما قورنت باجلوارح األخرى، وقد يكون بعضها إراديًا وبعضها اآلخر ال 
التاريخ  اليدين عرب  فقد أظهرت حركات  بالدماغ،  الوثيق  ارتباطها  إراديًا؛ بسبب 
أمهية كشف ما جيول يف الدماغ، وهذا يعني أنَّ الصلة بني اللغة واحلياة متثل إحدى 
اللسانية  الدراسة  بني  الصلة  يف  املحدثني  عند  ذلك  ظهر  وقد  اإلنسان،  غايات 
وعلوم احلياة لفهم أعمق للظاهرة اللغوية عىل مستوى الفرد أو اجلامعة؛ ألّن هذه 
مستوى  يف  مفهوم  أو  معنى  عن  للتعبري  رمزية  قيمة  تتخذ  واألوضاع  احلركات 
معني، يكون له ما يناسبه من الرموز اللغوية فتقرأ هذه احلركات اجلسدية بحسب 

)1) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة:346.
)2) ينظر: رشح هنج البالغة امليرس:120، 159.
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بني  بمقارنة  ذلك  حيدث  ما  وغالبًا  واالجتامعية...)1)،  والثقافية  البيئية  العوامل 
غ بالرتاب ونحوها  احلركة والعالمة اللغوية، فالركوع والسجود والطواف والتمرُّ
تعابري باإلشارة، وأحيانًا تكون احلركات واإلشارات يف أثناء الكالم ساندة لأللفاظ 
ظهر  قد  بينها  التالزم  وهذا  لذلك)2)،  التمثيل  يف  الناس  وخيتلف  معانيها،  أداء  يف 
بوصفه سمة مميزة يف احلقل اخلاص بألفاظ اليد وأجزائها يف هنج البالغة، وسيأيت 
تفصيل ذلك، ومما جتدر اإلشارة إليه أنَّ اإلمام قد عرّب عن يد اإلنسان بلفظ اجلناح 
الطائر  وجناحي  اإلنسان  جناحي  بني  اخلليل  قابل  وقد  االستعارة)3)،  سبيل  عىل 
بقوله: »وجناحا الطائر يداه، ويدا اإلنسان جناحاه«)4)، وبمثل هذا املجرى جتري 
ا استعامهلا لغري اإلنسان،  الشواهد التي ُخّص هبا اإلنسان)5)، وعددها سبعة)6)، أمَّ

فكان من باب إضافتها لغري ما خيصه يف أغلب النصوص.

هنج  يف  ألفاظ  من  هبا  يلحق  وما  اليد  لفظ  شواهد  لتتبع  فاحصة  قراءة  وبعد 
البالغة، نرى من األفضل دراستها عىل جمموعتني، األوىل: وتتضمن ألفاظ )الباع، 
والزند،  الباع،  من  كل  شواهد  لكن  املرفق(،  الزند،  الساعد،  الذراع،  العضد، 
واملرفق، كانت قليلة)7)، ومل تتوافق مع منهج البحث؛ كوهنا قد قصد هبا اإلمام غري 

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 103-99.
)2) ينظر: اللسان واإلنسان مدخل إىل معرفة اللغة، حسن ظاظا: 21-20.

)3) يمكن أن يكون اإلمام قد اقتفي األسلوب القرآين يف هذه االستعارة التي وردت فيه مرارًا، ومنها قوله 
َبَعَك ِمَن ٱلُۡمۡؤِمننَِي﴾)الشعراء: 215(، وقوله تعاىل: ﴿َوٱۡخفِۡض  تعاىل: ﴿َوٱۡخفِۡض َجَناَحَك لَِمِن ٱتَّ

ّلِ ِمَن ٱلرَّۡحَةِ َوقُل رَّّبِ ٱرَۡحُۡهَما َكَما َربََّياِن َصغِرٗيا﴾ )اإلرساء: 24). لَُهَما َجَناَح ٱلُّ
)4) العني:84/3، وينظر: املخصص:4/2، ولسان العرب:428/2.
)5) ينظر: بالغة العرب نشأهتا – تطورها – علومها، عيل سلوم:220.

)6) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال: 167/2، ك46. 173/2، ك28، 320/2، 61، 230/2، 
ك46... 

أيضًا  واحدة  مرة  والباع  خ237(،   ،88/2 )ينظر:  واحدة  مرة  البالغة  هنج  يف  املرفق  استعمل   (7(
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ا املجموعة الثانية  اإلنسان، أو أن استعامهلا مل يدل عىل انتامئها إىل أجزاء جسمه، أمَّ
وافرًا  نصيبًا  اليد  ألفاظ  نالت هذه  وقد  البنان(،  األنامل،  األصابع،  فهي:)الكف، 
البالغة، فمثَّلت فيضًا دالليًا وثراًء لغويًا، يتضح  من ألفاظ جسم اإلنسان يف هنج 

ذلك بجالء يف هذه األلفاظ التي استعملها اإلمام يف النصوص.

اجملموعة األوىل:

تتضمن اليد وملحقاهتا اآلتية: )العضد، الذراع، الساعد،( ومن شواهدها:

مائة  ذلك  بلغ  إذ  اليد؛  األلفاظ  من هذه  اإلنسان  خّص  ما  أكثر  وكان  اليد:   -
وثالثة شواهد)1)، ومنها قول اإلمام يف أحدى حكمه:

 ،96/1 البالغة:  هنج  )ينظر:  مرتني  الزند  واستعمل  خ107(،   ،244/1 البالغة:  )ينظر:هنج 
خ35، 213/1، خ93).

)1) ينظر: هنج البالغة: 24/1، خ1، 30/1، خ3، 376/1، خ161، 239/1، خ150، 296/1، 
 ،250/1 خ92،   ،257/1 خ96،   ،216/1 خ171،   ،405/1 خ173،   ،409/1 خ127، 
خ108، 376/1، خ161، 1/ 400، خ168، 316/1، خ137، 332/1، خ146، 249/1، 
 ،191/1 خ23،   ،166/1 خ96،   ،216/1 خ159،   ،370/1 خ120،   ،280/1 خ108، 
 ،287/1  ،108 خ   ،252/1 خ105،   ،240/1 خ96،   ،217/1 خ90،   ،205/1  ،90 خ 
 ،234/1  ،92 207/1خ،  خ178   ،422/1 398/1.خ167،  خ130،   ،303/1 خ124، 
خ224،   ،55/2 خ217،   ،44/2 ك5،   ،33/2 30/2ح212،  1234/1.خ104،  خ104، 
 ،97/2 خ233،   ،76/2 خ26،   ،74/1 خ232،   ،71/2 خ23،   ،66/1 خ227،   ،60/2
 ،242/2 ك53،   ،241/2 ك53،   ،238/2 ك45،   ،223/2 خ203،   ،12/2 خ238، 
ح41،   ،316/2 ك60،   ،274/2 ك53،   ،252/2 ك53،   ،251/2 ك53،   ،247/2 ك53، 
خ238،   ،115/2 ك62،   ،277/1 ك31،   ،194/2 خ238،   ،114/2 ح116،،   ،333/2
ح127،   ،336/2 ك40،   ،214/2 ك33،   ،205/2 ك31،   ،198/2 ك55،   ،268/2
خ238،   ،114/2  2 ح37،   ،315/2 ح31،   ،314/2 ك44،   ،219/2 ح424،   ،400/2
خ   ،111/2 خ238،   ،110/2  ،238 خ   ،108/2 خ238،   ،106/  2 خ238،   ،105/2
238،، 152/2، ك17، 171/2، ك28، 173/2، ك28، 242/2، ك53، 299/2، ك 74، 
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ِة«)1).
َ
ِويل َِد الطَّ َقِصرَيةِ ُيْعَط بِالْ

ْ
َِد ال »َمْن ُيْعِط بِالْ

ر الناس بنعمة اإلسالم: وقوله ُيذكِّ

اهللِ  ِحْصَن  ْمُتْم 
َ
ل
َ
َوث الطاَعِة،  َحْبِل  ِمْن  يِْديَُكْم 

َ
أ َنَفْضُتْم  د 

َ
ق َوإنَُّكْم  الَ 

َ
»أ

َاِهلِيَِّة...«)2).
ْ

ْحَكِم اجل
َ
ْيُكْم، بَأ

َ
وَب َعل َمْضُ

ْ
ال

يصف  نّص  يف  واحدة  مرة  البالغة  هنج  يف  منهام  كل  ورد  والذراع:  العضد   -
اإلمام عالقته برسول اهلل:

َعُضِد«)4).
ْ
َراِع ِمَن ال )3)، َوالِّ نَا ِمْن َرُسوِل اهللِ َكلضوءِ ِمَن الِضوءِ

َ
»َوأ

استنفار  يف   اإلمام قول  ومنها  مرات)5)،  ثالث  اللفظ  هذا  ُذكر  الساعد:   -
الناس إىل الشام:

َهاِم، 
ْ
َراُش ال

َ
فِيَِّة تَِطرُي ِمْنُه ف َمْشَ

ْ
ٌب بِال ْعِطَي ذلَِك َضْ

ُ
ْن أ

َ
َو اهللِ ُدوَن أ

َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
»ف

َداُم، َويَْفَعُل اهلُل َبْعَد ذلَِك َما يََشاُء«)6).
ْ
َواِعُد َواألق َوتَِطيُح السَّ

ك31،   ،194/2 ح316،   ،378/2  ،،233 359/2ح،   ،60 ح   ،319/2  ،20 ح   ،311/2
خ238،   ،114/2 ك42،،   ،217/2 ك53،   ،263/2 ك53،   ،262/2 ك31،   ،202/2
133/2ك5، 190/2ك13، 198/2ك31، 214/2ك40، 392/2ح381، 336/2ح127، 
 ،383/2 ح380،   ،392/2 223/2ك45،  392/2ح380،  240/2ك53،  189/2ك31، 

ح340، 392/2، ح381، 304/2، ح434، 411/2، ح474.
)1) املصدر نفسه: 357/2، ح227.
)2) املصدر نفسه: 110/2، خ238.

فارس احلسون، وحتقيق:  نسخة حممد عبدة، وحتقيق:  منها  نِْو(  الصِّ ِمَن  نِْو  )َكالصِّ النسخ  بعض  )3) يف 
هاشم امليالين، وهي آخر نسخة حققت عىل أقدم النسخ سنة 2012م حسب علم الباحث.

)4) هنج البالغة:225/2، ك45.
)5) املصدر نفسه: 289/1، خ124.

)6) املصدر نفسه: 93/1، خ34.
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وقوله يف احلّث عىل املوعظة:

ْطَواُق انلَّارِ 
َ
ََحَمْت أ

ْ
نَْت إَِذا ال

َ
ْيَف أ

َ
َقَترُي، ك

ْ
َهَزهُ ال

َ
ْد ل

َ
ِي ق

َّ
برُِي، ال

َ
ك

ْ
ََفُن ال يَُّها الْ

َ
»أ

َواِعِد«)1). ُوَم السَّ ْت لُ
َ
ل

َ
ك

َ
بِِعَظاِم األْعَناِق، َونَِشَبِت اجَلَواِمُع َحتَّ أ

ابن  فيقول  أصلها؛  يف  اخُتلف  قد  منها  اليد  فإنَّ  لغًة،  األلفاظ  هذه  معنى  ا  أمَّ
األيادي  عىل  وجيمع  وغريه...  لإلنسان  اليد  بناء  والدال:أصل  »الياء  فارس: 
منظور  وابن  والزخمرشي  واجلوهري  اخلليل  ا  أمَّ ة«)2)،  الُقوَّ والَيُد:  وُيِدّي... 
الصحاح  يف  جاء  إذ  ي(،  د  )ي  اجلذر  عندهم  اليد  بناء  أصل  فإنَّ  وغريهم)3)، 
َفْعٍل...  مجع  وهذا  وُيِدٌي  أيٍد  مجعها  ألن  العني  ساكنة  َفْعٍل  عىل  َيْدي  »أصلها  أّن 
أنَّ  العرب  لسان  اجلمع«)4)، وجاء يف  أياٍد... وهو مجع  الشعر عىل  وقد مُجعت يف 
»الَيُد من َأْطراف األَصابع إِىل الكف، وهي ُأنثى حمذوفة الالم وزهنا )َفْعٌل( َيْدٌي، 
مذهب  عىل  إِليه  والنَسُب  الدال،  عىل  الالم  حركة  فاْعَتَقبت  ختفيفًا  الياء  فحذفت 
يغلب  ما  عىل  َأْيٍد  واجلمع   ، َكنَِديٍّ َيِديٌّ  فيقول:  خيالفه  واألَخفش   ، َيَدِويٌّ سيبويه 
الياء من األصل  العرب حيذفون  الَعَدد«)5)، وهو لغة لبعض  َأْدنى  َفْعٍل يف  يف مجع 
ُيَديَّة)6)، وقد  الياء؛ ألن تصغريها  منها  الذاهب  فيكون  كام حيذفوهنا مع اإلضافة، 
ُذكر يف اللسان أيضا ما يربر رأي ابن فارس عىل أّن »الَيد اسم عىل حرفني، وما كان 
من األَسامي عىل حرفني قد حذف منه حرف، فال ُيرّد إِال يف التصغري َأو يف التثنية 

)1) املصدر نفسه: 440/1، خ184.
)2) مقاييس اللغة:152/6. 

)3) ينظر: العني: 97/8، والصحاح: 2539/6، ولسان العرب: 419/15.
)4) الصحاح: 2539/6.

)5) لسان العرب: 419/15.
)6) ينظر:الصحاح: 2540/6.
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أن  القول  وخالصة   ،(1( الواحد«  لفظ  عىل  ويثنى  التثنية  يف  ُيردَّ  مل  وربام  اجلمع  َأو 
املتصل  العضد  أّما  الالم،  ُأنثى حمذوفة  الكف، وهي  إِىل  األَصابع  َأْطراف  الَيُد من 
َعضدان،  ومها  وَعْضَد،  َعُضَد  يقال  الكتف،  إىل  املِْرفق  بني  »ما  فهو  بساعدها، 
واجلمع أعضاد، وهي مؤنَّثة«)2)، ويرجع إىل اجلذر )ع ض د( وله »أصٌل صحيح 
ثابت  القّوة وامُلعني«)3)، وأضاف  ُيستعار يف موضع  يدلُّ عىل عضٍو من األعضاء؛ 
أن يف العُضد القصبة، وقصبُة الَعُضد عْظمها، واجلمع َقَصب، ويف العُضد العضلة، 
وهي اللحمة الغليظة فيها، وملتقى العضد والذراع وما احتزم به املرفق)4)، وهذا 
اللغوي، فاجلذر )ذ ر ع(  اخللق والوظيفة قد أضفى داللة إىل لفظ الذراع وأصله 
ك إىل ُقُدم، ثم ترجع الفروُع إىل هذا األصل،  له »أصٌل واحٌد يدلُّ عىل امتداٍد وحترُّ
 :رع: مصدر َذَرْعُت«)5)، قال اإلمام عيل راع ِذراع اإلنسان، معروفة، والذَّ فالذِّ
خلق  يف  وجاء  َذْرِعَك«)6)  ُقُصوَر  َوَتْعِرُف  َظْلِعَك،  َعىَل  اإلْنَساُن  َا  َأهيُّ َتْرَبُع  »َأالَ 
اإلنسان أنَّ يف كل ذراع زندين، والواحد زنٌد، ومها اللذان اجتمعا فصارا ذراعًا، 
الذراع  أن  اللغويني  بعض  عند  ُذكر  وقد  ُة)7)،  واخلُضمَّ الذراع:الَعَظمُة،  ومعظم 
إىل  املرفق  لدن  من  الزندين  ملتقى  الذراع:  »عظم  اخلليل:  قال  الساعد،  يسمى 
الرسغ ومجعه، سواعد«)8)، ويرى ابن فارس أنَّ الّساعد لفظ مشتق من اجلذر )س 

)1) لسان العرب: 419/15.
)2) مقاييس اللغة: 348/4، وينظر: 163/2.

)3) مقاييس اللغة: 348/4.
)4) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:219-217.

)5) مقاييس اللغة: 350/2.
)6) هنج البالغة: 172/2، ك 28.

)7) ينظر: كتاب خلق اإلنسان، ثابت: 219 -221.
)8) العني:322/1.
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ْعد: الُيْمن يف األمر...  ع د( وله »أصٌل يدل عىل خري ورسور، خالف النَّْحس، فالسَّ
ى به عىل أموره، وهلذا  هذا هو األصل، ثم قالوا لساعد اإلنسان ساعد، ألنَّه يتقوَّ
بعضهم:  وقال  ساِعده،  إىل  ساعده  ضمَّ  كأنه  عاوَنه،  إذا  أمره،  عىل  ساعده  يقال 
يف  املساعدة  معنى  عىل  التسمية  جاءت  وربَّام  يشء«)1)،  كل  يف  املعاونة  املساعدة 
يقوي أحدمها اآلخر،  اللذين  الزند  الساعد مكون من عظمي  إنَّ هذا  إذ  األصل؛ 
والساعد  تؤّنث  الذراع  أن  إال  واحد  والساعد  الذراع  إنَّ  قيل:  اإلنسان  ويف خلق 
الساعد  أنَّ  ذلك  من  ويبدو  ذراع طويلٌة، وهذا ساعد طويل)2)،  يقال هذه  تذكر، 
مأخوذ فيه معنى الكف الذي يدخل يف مسمى الذراع، لكن ساعد اليد يقابل ساق 
الرجل يف اخلْلق وكالمها مأخوذ به معنى القوة والشدة، وبتقابل األجزاء ال يمكن 
أن يدخل مع الساعد الكف كعدم دخول القدم يف معنى الساق، فالساعد كام قال 
اخلليل هنايته من األسفل الرسغ ومن األعىل املرفق الذي يتصل به مع العضد كام 
متثل  الكاملة  املحددة  فاملنطقة  الذراع  اليرادف  لكنه  من)الشكل9))3)،  يتضح 

الذراع، واملنطقة املظللة منها متثل الساعد فقط.

)الشكل9(، يوضح الفرق بني الذراع والساعد

استعامهلا،  بكثرة  البالغة  هنج  يف  الكّف  اليد  فاقت  فقد  البالغة  هنج  يف  وأّما 

)1) مقاييس اللغة: 75/3.
)2) ينظر: كتاب خلق اإلنسان، ثابت: 219 -221، وينظر: كتاب خلق اإلنسان، األصمعي: 206.

.www.google.iq )3) الشبكة العنكبوتية: 
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هنج  يف  استعامهلا  تكرر  فقد  األخرى،  اإلنسان  بأطراف  مقارنة  بمجازاهتا  وتنامز 
البالغة مائة وست عرشة مرة، وخّص اإلنسان منها بامئة وثالثة شواهد)1)، ومنها 

:قوله

ِة«.
َ
ِويل َِد الطَّ َقِصرَيةِ ُيْعَط بِالْ

ْ
َِد ال »َمْن ُيْعِط بِالْ

وهي  قدياًم،  داللته  ُعرفت  لتعبري  األساس  احلكمة  هذه  يف  اليد  لفظة  ومتثل 
أنَّ هذا نقل للمعنى وهو  القاهر اجلرجاين )ت471هـ( إىل  النعمة، ويذهب عبد 
عليها  اليد  اسم  بإجراء  للنعمة  تثبت  ال  ألنَّك  استعارة؛  أو  بتشبيه  وليس  جماز 
هذا  وإنَّ  والنعمة،  اجلارحة  بني  جمانسة  ال  إذ  املعلومة؛  اجلارحة  صفات  من  شيئًا 
املعنى ال يصح لليد إالّ يف إشارة إىل املنعم أو التلويح به)2)، ويفرس الريض )رمحه 
ففّرق بني  النعمتني،  فيقول »واليدان هاهنا عبارتان عن  النعمة  بأهنا  اليد  اهلل( 
اهلل سبحانه  نعم  تلك قصرية وهذه طويلة، ألن  الرب، فجعل  العبد ونعمة  نعمة 
النعم  أصل  تعاىل  نعمه  كانت  إذ  كثرية،  َأضعافًا  املخلوقني  نعم  عىل  َتضعف  أبدًا 
يضع  احلكمة  هذه  يف  فاإلمام  تنزع«)3)،  ومنها  َترِجُع  إليها  نعمة  فكل  كلها، 
الطول  وهي  الرب  نعمة  عن  العبد  لنعمة  تفريقًا  املنعم،  عىل  دالة  فاصلة  قرينة 
والقرص؛ فاقرتاهنام بام يالئم القريب وهو اإلعطاء والقرص؛ لظهورمها يف اجلارحة 
ومن  هذا  الريض  الرشيف  فهم  عىل  مغنية  جواد  حممد  وُيشِكل  املخصوصة)4)، 
للمعوزين،  الصدقة  إعطاؤه  القصرية  باليد  املراد  بأنَّ  الشارحني،  من  بعده  جاء 

خ33،   ،90/1 خ161،   ،375/1 خ161،   ،376/1 املثال:  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (1(
ح37،   ،219/2 خ238،   ،115/2 ك62،   ،277/2 خ120،   ،281/1 ك62،   ،277/2

217/1، خ96، 110/2، خ238....
)2) ينظر: أرسار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين)ت471هـ(:351.

)3) ينظر: هنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل:357/2.
)4) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة:164/1.
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لنرصة  والنفيس  بالنفس  والتضحية  وجهاده،  اإلنسان  عمل  هنا  املراد  بأّن  فيذكر 
بأنَّ اهلل قد أوضح وبنّي يف الذكر  احلق والعدل، وإزهاق اجلور والباطل، ويعّلل 
غري  أي  جمذوذ  غري  طويل  بعطاء  عليها  العباد  يثيب  التي  األعامل  نوع  احلكيم 
مقطوع)1)، وهذا الرأي يمكن أن يكون من باب التوسع يف املعنى؛ ألنَّ ما ذكره 
الريض أو غريه يقع يف حدوده وال يتعارض معه، وهو أوىل باالتباع حلذف اليشء 

املعطى يف نّص اإلمام، واحلذف يورث األطالق يف املعنى عمومًا.
يف   قوله ذلك  ومن  بحركاهتا،  اختص  ما  لليد  اإلمام  استعامالت  ومن 

الثاين: النص 

يِْديَُكْم ِمْن َحْبِل الطاَعِة«.
َ
د َنَفْضُتْم أ

َ
الَ َوإنَُّكْم ق

َ
»أ

بلفظ  والتعبري  النفض،  وهي  اليد  حركات  بإحدى  الرفض  عن   عرب فقد 
النّفض من دون الرتك لإلشارة إىل طرحهم له وإعراضهم عنه)2)، وهو آكد وأبلغ 
من القول: ألقيتم حبل الطاعة عن أيديكم؛ ألنَّ كالمه متضّمن أنَّكم خليتم أيدكم 
من حبل الطاعة ثم نفضتموها عنه)3)، فمن خييل اليشء من يده ثم ينفض يده منه 
إشعار  نفضها  فقط؛ ألنَّ  يقترص عىل ختليته  بل  ينفضها  له ممن ال  أشّد ختلية  يكون 
بشدة اإلطراح واإلعراض)4)، فحركة نفض اليد تطلق الشحنة الكاملة يف التعبري 
مصاحبًا للواقعة احلسية التي يعرب عنها مربزًا هلا يف صورهتا احلسية املتحركة)5)؛ لذا 
شّبه اإلمام الطاعة باحلبل وهو من تشبيه املعقول باملحسوس ووجه الّشبه أّن احلبل 
آلة الوصلة بني الشيئني والطاعة سبب االّتصال بقرب اخلالق، لذا أمر اهللّ سبحانه 

)1) ينظر: يف ظالل هنج البالغة: 356/4.
)2) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 7/12.

)3) ينظر: منهاج الرباعة، الراوندي: 264/2.
)4) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 181/13.

)5) ينظر: لغة اجلسد يف القران الكريم:82.



..................................................... ألفاُظ أجزاِء اإلنساِن يف هنِج البالغِة 240
باالعتصام به يف قوله:

َعلَۡيُكۡم   ِ نِۡعَمَت ٱهللَّ ْۚ َوٱۡذُكُرواْ  قُوا َتَفرَّ َجِيٗعا َوَل   ِ ِبَۡبِل ٱهللَّ ﴿َوٱۡعَتِصُمواْ 
 ٰ َعَ َوُكنُتۡم  إِۡخَوٰٗنا  بِنِۡعَمتِهِۦٓ  ۡصَبۡحُتم 

َ
فَأ قُلُوبُِكۡم  َبنۡيَ  لََّف 

َ
فَأ ۡعَداٗٓء 

َ
أ ُكنُتۡم  إِۡذ 

ُ لَُكۡم َءاَيٰتِهِۦ لََعلَُّكۡم  ُ ٱهللَّ نَقَذُكم ّمِۡنَهاۗ َكَذٰلَِك يُبنَّيِ
َ
َشَفا ُحۡفَرةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ فَأ

َتۡهَتُدوَن ١٠٣﴾)1).
ومن مكّمالت الصورة احلسية يف النص استعارة حبل اهلّل لإلسالم)2)، والتعبري 

يف نص اإلمام مستقى من قوله تعاىل:

يِۡديِهۡمۚ َفَمن نََّكَث 
َ
ِ فَۡوَق أ َ يَُد ٱهللَّ َما ُيَبايُِعوَن ٱهللَّ ِيَن ُيَبايُِعونََك إِنَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

ۡجًرا 
َ
أ فََسُيۡؤتِيهِ   َ ٱهللَّ َعلَۡيُه  َعَٰهَد  بَِما  ۡوَفٰ 

َ
أ َوَمۡن  َنۡفِسهِۦۖ   ٰ َعَ يَنُكُث  فَإِنََّما 

َعِظيٗما١٠﴾)3).
يف  اليد  بلفظ  بكليته  اإلنسان  عن  يعرب  اإلمام  أن  القول  يمكن  بينهام  وبالربط 

النص وهو من املجاز؛ فاملراد أنكم رفضتم أنتم فعرب باليد عنهم بأمجعهم.

بمجموع  مطلقة  النصوص  أغلب  اليد يف  ذكر  اإلمام  فإنَّ  اليد،  ا عن حتديد  أمَّ
 أجزائها، ومل حيدد ذلك بقرينة أو سياق، وهذا املعنى هو املتبادر إىل الذهن، لكنَّه

قد حدد يف نصوص ُأخر داللتها بكّف اليد وأصابعه، ومنها قوله:

ْيِهَما 
َ
َوَعل فِْرَعْوَن،  َعَ   َهاُروُن ُخوهُ 

َ
أ َوَمَعُه  ِعْمَراَن  ْبُن  ُموَس  َدَخَل  َقْد 

َ
»َول

.(4(»...ُ
َ

َطا ل َشَ
َ
، ف ِعِصُّ

ْ
يِْديِهَما ال

َ
وِف، َوبِأ َمَدارُِع الصُّ

ويف  وأصابعه،  اليد  كف  تعني  هنا  اليد  أنَّ  يف  الشك  اْلِعيِصُّ  بَِأْيِدهياَِم  فعبارة 

)1) آل عمران:.103
)2) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 8-7/12.

)3) الفتح:.10
)4) هنج البالغة: 97/2، خ238.
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الكف  باليد  املقصود  أنَّ  عىل  تدل  ُأخر  قرائن  ذكرت  البالغة  هنج  نصوص  بعض 
اليد،  وعض  هبا،  واللمس  باليد  واملسك  وبسطها،  اليد  »قبض  ومنها:  وأصابعها، 
عن  اإلمام  يعرب  األحيان  بعض  ويف  مثاله،  ذكر  وقد  اليد«،  ونفض  اليد...  وقطع 
اإلنسان بيده وهو من باب ذكر اجلزء وإرادة الكل لعالقة جامعة بينهام أو قرينة )1)، 
وهو أسلوب استعمله اإلمام كثريًا، كاستعامله اليد القصرية يف املثال السابق ذكره، 

فاملراد عطاء اإلنسان نفسه لكن اإلمام ذكر اليد لعالقة سببية.

فيها اإلمام  التي حتّدث  البالغة  العضد والذراع يف أحد نصوص هنج  ُذكر  أّما 
عن نفسه بقوله:

َعُضِد«)2).
ْ
َراِع ِمَن ال نَا ِمْن َرُسوِل اهللِ َكلضوءِ ِمَن الِضوءِ، َوالِّ

َ
»َوأ

فيلحظ فيه تشبيه اجلمع وهو »ما تعدد فيه املشبه به«)3)؛ جاء للتعريف بمنزلة 
التي  بالذراع  الرسول  من  نفسه  اإلمام  فتشبيه  حممد  اهلل  نبي  من   عيل اإلمام 
وقد  بينهام)4)،  الصلة  وشدة  القرب  عن  كناية  عليها،  فرع  والذراع  العضد  أصلها 

بنّي الرسول ذلك يف قوله:

مْرُت أن ال يؤّدى عن إال أنا أو رجل من«)5).
ُ
»قد أ

عىل  والداللة  القرابة  بيان  منه  الغرض  اإلمام  كالم  يف  والعضد  الذراع  فذْكُر 
ذلك  يعزز  وما  بالساعد،  مراده  عن  يعرب  مل  لذلك  واالمتداد)6)؛  التالقي  حتديد 
)َكالضوِء  عبارة  يف  السابق  والتشبيه  والتقدم،  االمتداد  عىل  اللغوي  األصل  داللة 

)1) ينظر: البيان يف ضوء أساليب القرآن، عبد الفتاح الشني: 155.
)2) هنج البالغة:225/2، ك45.

)3) جواهر البالغة: 231.
)4) ينظر: هنج البالغة، رشح حممد عبدة:489.

)5) نقال عن: هنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل: 225/2.
)6) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية، حممد حممد داود: 326.
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ِمَن الِضوِء(، أي بمعنى أهنام صورة واحدة متواشجة، وبذلك تكونت صورة كلية 
موحدة وممتدة، وداللة متضافرة مع بعضها بعضًا؛ إذ اشرتك لفظا الذراع والعضد 
بشاهد واحد عىل سبيل متثيل العالقة بني اإلمام عيل وخاتم األنبياء، فشبَّه اإلمام 
واالحتاد  االمتزاج  شدة  عن  كناية  العضد،  أصله  الذي  بالذراع  الرسول  من  نفسه 
بينهام)1)، فضاًل عن داللته عىل القوة واملؤازرة؛ فهو من مواطن القوة يف اجلسم)2)؛ 
لذا استعري ملعنى التقوية واإلعانة لإلمام، وذكر العضد من باب التمثيل؛ ألنَّ اليد 
قوامها عضدها، فيقال: عضد الرجل أنصاره وأعوانه)3)، ويمكن أن يكون املعنى 

مستوحًى ممَّا ورد يف الذكر احلكيم يف قوله جل جالله:

ِخيَك َوجَنَۡعُل لَُكَما ُسۡلَطٰٗنا فَاَل يَِصلُوَن إَِلُۡكَما 
َ
﴿قَاَل َسنَُشدُّ َعُضَدَك بِأ

َبَعُكَما ٱۡلَغٰلُِبوَن ﴾)4). نُتَما َوَمِن ٱتَّ
َ
أ أَِبَيٰتَِناۚٓ 

 :أما الساعد فقد ورَد يف سياق هنج البالغة بصيغة اجلمع، ومنها قول اإلمام

َهاِم، 
ْ
َراُش ال

َ
فِيَِّة تَِطرُي ِمْنُه ف َمْشَ

ْ
ٌب بِال ْعِطَي ذلَِك َضْ

ُ
ْن أ

َ
َو اهللِ ُدوَن أ

َ
نَا ف

َ
ا أ مَّ

َ
أ
َ
»ف

َداُم«.
ْ
َواِعُد َواألق َوتَِطيُح السَّ

وقال يف موضع آخر:

َواِعَد َواألقْداَم..«)5). َهاَم، َويُِطيُح الِعَظاَم، َويُْنِدُر السَّ
ْ
»َوَضْب َيْفلُِق ال

ويف كال النصني بيان لنتائج الضب ومنها تطاير األيدي واألرجل)6)، وهذا 

)1) ينظر: هنج البالغة، تح:فارس احلسون:680.
)2) ينظر املخصص: 163/1، 4/2.

)3) ينظر: الدالالت املجازية ألعضاء جسم اإلنسان يف معجم لسان العرب، بحث: صالح ماّل عزيز 
وآخرون: 150.

)4) القصص:.35
)5) هنج البالغة: 289/1، خ124.

)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 293/7.
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القتال وتصويره يف السياق؛ ألن السواعد تدل عىل القوة واملنعة،  ما يتناسب مع 
ويسقطها  يقطعها  السواعد:  وينْدر  يسقطها،  العظام:  أو  السواعد  يطيح  ومعنى 
انفصال  عن  اإلمام  وكالم  الرشوح)1)،  من  كثري  يف  املعنى  هذا  ورد  وقد  أيضًا، 
استعامل  ويأيت  اخلصم،  لدى  القوة  مواقع  رضب  عن  كناية  ووقوعها  السواعد 
الساعد بدالً من اليد؛ ألنَّ الساعد هو ما يتقوى به اإلنسان عىل غريه، ويعينه عىل 
إليها  أشار  اليد  قوة  إظهار   أراد فلام  املعركة،  يف  القتال  وأدوات  السالح  محل 
أجزاء  من  ذكره  ما  وقوة  اللغوية،  املصاحبات  مع  يتناسب  ما  وهذا  بساعدها، 

اجلسم األخرى يف النصني.

:أما النص اآلخر الذي ورد فيه لفظ السواعد وهو قوله

ْطَواُق انلَّارِ بِِعَظاِم األْعَناِق، َونَِشَبِت اجَلَواِمُع َحتَّ 
َ
ََحَمْت أ

ْ
نَْت إَِذا ال

َ
ْيَف أ

َ
»ك

َواِعِد«. ُوَم السَّ ْت لُ
َ
ل

َ
ك

َ
أ

فكر  يف  اإلنسان  حياة  مراحل  بجميع  التقوى  عىل  احلث  عنوان  ضمن  فُيدرج 
قبل  التقوى كالصحة  باستعامل أجزائه، فقد حدد بعض ضوابط  اإلمام وذلك 
يوم  مشاهد  من  ملشهد  عرض  ثم  بالضيق،  تبدل  أن  قبل  األعامر  وفسحة  السقم، 
والتصاقها  عليها  النار  والتفاف  باجلوامع  األعناق  إىل  األيدي  غّل  وهو  القيامة 
هبا،  والتصقت  إليها  وانضمت  عليها  التفت  بالعظام  النار  أطواق  ف«التحمت  هبا، 
علقت،  ونشبت  العنق،  إىل  اليدين  جتمع  ألهنا  الغّل  وهي  جامعة  مجع  واجلوامع 
ا أكل حلوم السواعد،  والسواعد مجع ساعد«)2)، وهو ما ُتغل منه اليد إىل العنق، أمَّ
شدة  من  املنضبطة  غري  وحركته  للعذاب  اإلنسان  مقاومة  ضعف  عن  كناية  فهو 

)1) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:8/8، واهلامش يف حتقيقات كل من فارس احلسون:95، 
والدكتور حييى مراد:164، وهاشم امليالين: 225، وحممد أبو الفضل:93/1.

)2) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:124/10، وهنج البالغة، تح: حممد أبو الفضل:440/1.
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ا  ألهنَّ النص؛  يف  غريها  دون  من  السواعد  استعامل  تعليل  ويمكن  واهللع،  اخلوف 

اجلزء الذي تغلُّ منه األيدي.

الثانية: اجملموعة 

تتضمن الكّف وامللحقات اآلتية: )اإلصبع، األنملة، البنان( ومن شواهدها:

- الكّف: تكرر استعامل هذا اجلزء من اليد لإلنسان ثامين مرات)1)، ومنها قول 
اإلمام يف إحدى حكمه:

ٌة«)2). ِه َعضَّ َاِدي َغداً بَِكفِّ
ْ

الِِم ال »لِلظَّ

وقوله عن البيعة:

َْيَعة  الْ َْيَعَة  الْ وَن: 
ُ
َتُقول ْوالَِدَها، 

َ
أ َعَ  َمَطافِيل 

ْ
ال ُعوِذ 

ْ
ال َباَل 

ْ
إِق  َّ إِلَ ُتْم 

ْ
َبل

ْ
ق
َ
أ
َ
»ف

بََسْطُتُموَها«)3).
َ
ف فِّ 

َ
َبْضُت ك

َ
ق

قول  ومها  البالغة،  هنج  يف  لإلنسان  مرتني  اجلزء  هذا  ورد  اإلصبع)4):   -
اإلمام خياطب الناس:

َصابَِع. فُسئل عن معن قول 
َ
أ ْرَبُع 

َ
أ  

َّ
إاِل َاِطِل 

ْ
َوال َقِّ  الْ َبْيَ  يَْس 

َ
ل إِنَُّه  َما 

َ
»أ

ْن َتُقوَل: َسِمْعُت، 
َ
َاِطُل أ

ْ
هذا؛ فجمع أصابعه ووضعها بي أذنه وعينه ثّم قال: ال

يُْت«)5).
َ
ْن َتُقوَل: َرأ

َ
َقُّ أ َوالْ

خ237،   ،88/2 خ186،   ،445/1 خ190،   ،145  /1 خ72،  البالغة:141/1،  هنج  ينظر:   (1(
228/2، ك45، 336/2، ح127.

)2) املصدر نفسه: 345/2، ح153.
)3) املصدر نفسه: /316، خ 137.

إاّل  البالغة  الكف والقدم، لكن اإلمام مل يستعملها يف هنج  املشرتكة بني  )( األصابع من األجزاء   (4(
لليد فقط؛ لذلك درست مع األجزاء امللحقة باليد يف البحث.

)( املصدر نفسه: 323/1، خ141.  (5(
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وقوله عن رسول اهلل:

َذَهَب 
َ
ف َمْوُت 

ْ
ال َجاَءهُ  َصابِِعُكْم، 

َ
بِأ ِْه  إِلَ ُتْم  َشْ

َ
َوأ ابَُكْم، 

َ
رِق  ُ

َ
ل ُْتْم  نلَ

َ
أ ْنُتْم 

َ
أ إَِذا 

َ
»ف

بِه«)1).

عن   اإلمام قول  يف  البالغة  هنج  يف  واحدة  مرة  اجلزء  هذا  ورد  الَبنان:   -
الشيطان وجنوده:

بُِكلِّ  َيْقَتنُِصونَُكْم  ُكْم 
َ
َسبِيل بِرَِجلِِه  َصَد 

َ
َوق ْيُكْم، 

َ
َعل ِبَْيلِِه  َب 

َ
ْجل

َ
»...َأ

ة، َوالَ تَْدَفُعوَن بَِعِزيَمة...«)2).
َ
ُبوَن ِمْنُكْم ُكَّ َبَنان، الَ َتْمَتنُِعوَن ِبِيل ْضِ

َمَكن، َويَ

- األنُمَلة: ورد هذا اجلزء مرة واحدة يف هنج البالغة يف قول اإلمام يصف 
حال من فارق احلياة الدنيا:

الَمَناكِِب  َعَ  َحْالً  الرَِّجاَل،  الرَِّجاُل  بِِه  َيَتَعاَط  َمَنايَا 
ْ
ال ْعَواِد 

َ
أ َعَ  »...َمُْموالً 

 بِاألنَاِمِل«)3).
ً
َوإِْمَساك

ولفهم الدالالت التي جاءت يف هذه النصوص ينبغي معرفة معناها يف اللغة، 
صحيٌح  »أصٌل  هو  يقول:  ثم  ف(  ف  )ك  اجلذر  إىل  فارس  ابن  يرده  فالكّف: 
َتقبِض  ا  ألهنَّ بذلك  يت  سمِّ لإلنسان،  الَكفُّ  ذلك  من  وانقباض،  قبض  عىل  يدلُّ 
النّاَس:  َيسأل  للرجل  ويقال  وكفَكفُته،  األمر  عن  فالنًا  كففت  تقول:  ثمَّ  اليّشَء، 
بعض  فتختلف يف  الكلامت  بني  قون  َيفرِّ ثم  ويتكفَّف، واألصل هذا،  َيستِكفُّ  هو 
املعنَى والقياُس واحد«)4)، والكّف: أنثى)5)، وكّف اإلنسان يف يده وكّف الطائر يف 

)1) املصدر نفسه: 224/1، خ99.
)2) املصدر نفسه: 93/2، خ 238.

)3) املصدر نفسه: 307/1، خ 132.
)4) مقاييس اللغة: 129/5.
)5) ينظر: املخصص: 4/2.
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رجله)1)، ويف خلق اإلنسان قيل: »الكف الراحة مع األصابع سميت بذلك ألهنا 
تكف األذى عن البدن«)2)، أّما عند األصمعي وثابت وغريهم فإّن الكّف تساوي 
اليد يف كالم بعض العرب)3)، والباحث اليميل إىل هذا الرأي، فاألصالن خمتلفان 

جذرًا ومعنًى يف االستعامل.

ثم  واحد،  »أصل  وله  ع(  ب  اجلذر)ص  من  وهي  األصابع  بالكّف  ويتصل 
إذا  بفالٍن،  فالن  صبَع  ويقال  أصابِعِه،  واحدُة  اإلنسان  إصبع  فاألصل  يستعار، 
أشار نحوه بإصبعه مغتابًا له«)4)، وهي يف كلِّ كفٍّ وقدٍم، ففي الكّف هي: اإلهباُم، 
اليد)5)،  يف  ما  مثل  القدم  يف  وصفاهتا  واخلنرَص،   ، والبنرَصُ والوسطى،  والسبابُة، 
غريه  يف  وهو  اإلنسان  يف  أصله  وقيل:  والطرْي،  ُبع  والسَّ لإلنسان  تكوُن  واإلصبع 
مستعار، وفيه الظُّْفر)6)، واإلصبع قد ُتّذكر والغالب التأنيث، يقال: هذا إصبع عىل 
الغالب،  الرأي  عىل  جاءت   عيل اإلمام  كالم  ويف  اللغات)7)،  بعض  يف  التذكري 
واإلصبع لفظ جامع تنتمي إليه البنان وهي«َأطراُف األَصابع من اليدين والرجلني، 
وى، وهي األَيدي واألَرُجل«)8)، أّما جذرها اللغوي  قال: والَبنان يف كتاب اهلل: الشَّ
)ب ن ن( فله »أصٌل واحد، هو اللزوم واإلقامة، وإليه ترجع مسائُل الباِب كلُّها«)9)، 

)1) ينظر: العباب:50/1.
)2) خلق اإلنسان، األصمعي:208، وينظر:الصحاح: 1422/4، واملعجم املبتكر:267.

)3) ينظر: خلق اإلنسان: األصمعي:208، خلق اإلنسان، ثابت:225، واملخصص: 4/2.
)4) مقاييس اللغة: 331/3.

)5) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت: 227، 324.
)6) ينظر: املخصص: 9/2.

)7) ينظر: املعجم املبتكر فيام يتعلق باملؤنث واملذكر: 73.
)8) العني: 372/8.

)9) مقاييس اللغة: 191/1.
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وقيل: الَبنان األَصابع وقيل َأطرافها وواحدهتا َبنانة)1)، وسميت هبذا االسم؛ ألنَّ هبا 
صالح األحوال، وُيعمل هبا كل ما يكون لإلقامة واالستقرار ولوازم احلياة، يقال: 

َأبّن باملكان َيبّن، أي أقام)2).

يشء  يف  ٍع  جتمُّ عىل  »تدلُّ  وكلامُته  ل(  م  )ن  اجلذر  من  فأصلها  األَْنُمَلة،  أّما 
وذكر  األصابع«)3)،  أطراف  وهي  األنامل،  واحدة  واألَْنُمَلة:  ة...  وِخفَّ وِصَغٍر 
ثابت أّن يف األصابع األنامل، وواحدهتا أنَمَلٌة، ويقال أنُملٌة، وهو ما حتت الّظفِر 
سبُط  ويقال:رجٌل  وأظفوٌر،  ظفٌر  واحدها  األظفار  وفيها  األصابع  طرف  من 
ا  – وامرأٌة سبطُة األنامل- إذا كان تامَّ طول األصابع مع لني فيها)4)، أمَّ األنامل 
البنان أو األنامل ألفاظ تقع  أَناِمُل وَأْنُمالت)5)، ويتبني من ذلك إنَّ  اجلمع، فهو 

الكف. أصابع  ضمن مسمى 

أربع  جاء  منها  اليد  كّف  فإّن  البالغة،  هنج  يف  املذكورة  األلفاظ  استعامل  ا  أمَّ
 عرشة مرة خّص اإلنسان بسبع مرات مالزمًا لصفة التعريف، ومنها قول اإلمام

يف الشاهد األول للكف:

ٌة«. ِه َعضَّ َاِدي َغداً بَِكفِّ
ْ

الِِم ال »لِلظَّ

وهذا املعنى قريب من قوله تعاىل:

َۡذُت َمَع ٱلرَُّسوِل َسبِياٗل٢٧﴾)6). ٰ يََديۡهِ َيُقوُل َيٰلَۡيتَِن ٱتَّ الُِم َعَ ﴿َوَيوَۡم َيَعضُّ ٱلظَّ

)1) ينظر: لسان العرب: 59/13.
)2) ينظر: املفردات يف غريب القرآن:1/ 79.

)3) مقاييس اللغة: 482/5.
)4) ينظر: كتاب خلق اإلنسان:224، 231، واملفردات يف غريب القران:656.

)5) ينظر: املخصص: 9/2.
)6) الفرقان:.27
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وإذا نظرنا إىل تركيب النص نجده خالف املألوف؛ إذ ُيلحظ انزياٌح عن النمط 
يف  االبتداء  مقام  عن  ٌة(  )َعضَّ لفظ  ختىل  فقد  العربية)1)،  اجلملة  لرتكيب  املألوف 
الرتكيب وجاء بعد اإلخبار لدواٍع معنوية وغايات تداولية جتعل املتلقي يستجيب 
حلال خُماطبه)2)، وإنَّام قال للبادي؛ »ألن من انترص بعد ظلمه فال سبيل عليه، ومن 
إىل  له  فأي حاجة  مل يكن ظاملًا  باديًا  يكن  مل  فإذا  فإن قلت  أظلم(،  )البادي  أمثاهلم 
اسم  الظلم  مقابلة  يف  يقع  ما  عىل  تطلق  العرب  ألن  قلت؛  البادي  بقوله  االحرتاز 
والندم)4)،  كناية عن شدة احلرسة  فهو  النص  الكف يف  أما عّض  أيضًا«)3)،  الظامل 
ويلحظ أن اإلمام عرب عن هذه الداللة باستعامل عّض الكّف ومل يستعمل اليد أو 
لذلك  الدنيا؛  احلياة  يف  حاصلة  النص  يف  الكالمية  األحداث  ألن  مثاًل؛  األصبع 
املرجعية  عىل  الشواهد  أحد  النص  هذا  ويمثل  الرشيفة،  اآلية  عن  التعبري  اختلف 
ومن  الكريم،  والقرآن  األمثال  من  كالمه  موارد  اإلمام  منها  استقى  التي  اللغوية 

جمازات استعامل الكّف قوله يف الشاهد الثاين:

بََسْطُتُموَها«.
َ
فِّ ف

َ
َبْضُت ك

َ
َْيَعَة ق َْيَعَة الْ »الْ

رغبتهم  وفرط  عليها  حرصهم  شّدة  النص  يف  البيعة  لفظ  تكرار  وفائدة 
اليد)5)،  أصابع  أطراف  ضّم  هو  القبض  ألن  امتنعت؛  أي  كّفي  قبضت  أما  فيها، 
ومتنّعت  بيدي  نازعتكم  أي  اإلسناد  يف  الّتوسع  من  بسطتموها   وقوله
حركة  وداللة  منّي)6)،  وزهد  وكره  منكم  وطوع  جّد  عن  وبايعتم  فجاذبتموها 

)1) ينظر: األسلوبية الرؤية والتطبيق، يوسف أبو العدوس: 186.
)2) ينظر: االحرتاز يف هنج البالغة دراسة نحوية وداللية، صباح رمحن الزيادي، )رسالة ماجستري(:76.

)3) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 370/18.
)4) هنج البالغة، تح:فارس احلسون:817.

)5) ينظر: فقه اللغة ورس العربية: 149.
)6) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 341/8.
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الكنائي  األسلوب  وهذا  والقبول،  االمتناع  عن  كناية  هذه  وبسطها  الكّف  قبض 
إليها  ُأسند  قد  الكف  أنَّ  ذلك  عن  فضاًل  التعبري)1)،  يف  وأدق  احلقيقة  من  أبلغ 
التي  األفعال  داللة  عن  فضاًل  دالليًا،  تواترًا  أضفى  طباقًا  أنتجا  خمتلفان  فعالن 
بسط،  فاعل  ا  أمَّ االمتناع  وداللته   عيل فاعله  قبض  فالفعل  اإلمام،  وظفها 
املعنى  هلذا  الكّف  اإلمام  استعمل  وقد  املخاطبني،  مجع  عىل  الدال  الضمري  فهو 
فبسطها  كّلها،  باليد  وليس  بالكّف  تكون  ما  غالبًا  البيعة  ألن  اليد؛  يستعمل  ومل 
وعدمه جاء عىل سبيل احلقيقة كام يبدو، واملعنى باختصار كأنَّه قال: فامتنعت 
عليكم فأبيتم إال أن تبايعوين)2)، واملتدبر يف النصوص اأُلخر)3)، يرى أنَّ اإلمام 
قد وّظف الكّف يف سياقات دالة عىل الندم، وأخرى تدل عىل املنع عىل اختالف 

ا سيدة األدوات ومقود أفعال اجلوارح. املصاديق؛ ألهنَّ

ويلحظ يف األصابع وأجزاَءها أنَّ اإلمام استعملها جمموعة كلها، وقد متّيز بلغة 
جسدية يف الشاهد األول للفظ األصابع، بدافع سؤال سابق عن معنى قوله:

َصابَِع«.
َ
ْرَبُع أ

َ
 أ

َّ
َاِطِل إاِل

ْ
َقِّ َوال يَْس َبْيَ الْ

َ
َما إِنَُّه ل

َ
»أ

َتُقوَل:  َأْن  اْلَباطُِل  قال:  ثّم  وعينه  أذنه  بني  ووضعها  أصابعه  »مجع   فإنَّه
هو  النص  هذا  يف  وإيامء  حركة  من  يظهر  وما  َرَأْيُت«،  َتُقوَل:  َأْن  َواحْلَقُّ  َسِمْعُت، 
تعزيز للخطاب وإغناء له باحلركات؛ ألن الرسائل غري اللفظية من شأهنا أن تكمل 
وتعزز الرسائل اللفظية، فاألفعال تتكلم أكثر من الكلامت، ويف هذه احلالة تصدق 
ويبدو  فعاًل؟  يقول  أن  يريد  ماذا  السؤال:  عىل  جتيب  إهّنا  إذ  اللفظية؛  غري  الرسالة 
أنَّ يف هنج البالغة أصوالً واضحة للنظريات احلديثة يف التواصل، وحتديدًا واضحًا 

)1) ينظر: جواهر البالغة: 290.
)2) ينظر: هنج البالغة:تح: حممد أيب الفضل:316/1.

)3) ينظر: هنج البالغة، عىل سبيل املثال:141/1، خ72، 1/ 145، خ190،... 
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ملالمح عنارص اإللقاء اجلسدي التي حددها الباحثون املحدثون)1)، ويف قول اإلمام 
فإّن أصابع اليد وسيلة تدّل عىل قلة اليشء)2)؛ لذا جاءت حركة مجعها ووضعها بني 
التمييز بني احلق  الواضح للقرب ووجوب  التحديد  للتعبري عن  أذن اإلمام وعينه 
والباطل)3)، ومما جتدر اإلشارة إليه أنَّ هذه احلركة اجلسدية املشفوعة بالكالم، قد 
البرصية؛  القناة  طريق  عن  للمتلقي  اللفظية  اللغوية  الظاهرة  تفسري  يف  أسهمت 

لإليفاء باملعنى بصورة هنائية.

ا املرة الثانية التي ورد فيها لفظ اإلصبع، فهو قول اإلمام يف رسول اهلل: أمَّ

َصابِِعُكْم«.
َ
ِْه بِأ ُتْم إِلَ َشْ

َ
ابَُكْم، َوأ

َ
ُ رِق

َ
ُْتْم ل نلَ

َ
ْنُتْم أ

َ
إَِذا أ

َ
»ف

إليه  يشار  الذي  كامللك  وأجللتموه  أعظمتموه  بَِأَصابِِعُكْم،  إَِلْيِه  ُتْم  َأرَشْ ومعنى 
وداللة  الشهرة  حتديد  عن  تكشف  احلركة  فهذه  باللسان)4)،  خياطب  وال  باإلصَبع 
اهتاممهم)5)،  مثار  إىل  بأصابعهم  يشريون  الناس  ألنَّ  الرسول؛  تناسب  التي  الُعُلو 
به  املكنّى  ِرَقاَبُكْم«  َلُه  »َأَلنُْتْم  قوله:  اللغوية  املصاحبات  املعنى من  وما يسعف هذا 
عن تواضعهم بإزاء مقام الرسول األعظم، ويبني كالم اإلمام ما للحركة باألصابع 
ألهنا  املعاين؛  هلذه  األصابع  استعامل  جاء  وقد  التحديد،  لداللة  واضح  انفراد  من 
متثل مركز قوة، وحركاهتا هلا دالالت عّدة وإشارات مرّمزة ُتسهم كثريًا يف اكتساب 

مــــارس 2009، منشور  بتاريخ: األحد، 22  اللفظي:د. حممد بدرة،  ينظر: مبادئ االتصال غري   (1(
عىل الرابط:

 http://edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id44= .
)2) ينظر: الدالالت املجازية ألعضاء اإلنسان يف معجم لسان العرب: 131.

)3) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية: 109.
)4) ينظر: هنج البالغة: تح حممد أبو الفضل: 224/1.

)5) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية: 108، 319.
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معاٍن  تعطينا عدة  أن  يمكن  إيامءات مشهورة ومتداولة  املعنى كامله)1)، فلألصابع 
ختتلف بني شخص وآخر تبعًا لكل ثقافة )2).

:ا البنان، فكان استعامله يف سياق التحذير من الشيطان وجنوده بقوله أمَّ

ة، َوالَ تَْدَفُعوَن بَِعِزيَمة«.
َ
ُبوَن ِمْنُكْم ُكَّ َبَنان، الَ َتْمَتنُِعوَن ِبِيل »يَْضِ

 أّن الشيطان وجنوده أسباٌب ُمعّدة لقتل من خاطبهم ويفهم من السياق)3) 
النص  يف  والبنان  واإلضالل)4)،  الوسوسة  بدافع  واستقصائهم،  أعدائهم  بأيدي 
م سيجمعون بني الضب  تعني أطراف األصابع، ذكرها لغرض التحذير من أهنَّ
عىل املقاتل وغريه، فيضبون أطراف أصابعكم ويستقصون يف أذاكم واستئصالكم 
رّضهم  تدفعون  وال  بحيلة  رضهبم  من  متتنعون  وال  إهالكهم  يف  يقرصون  وال 
منجى  بالء ال  ودائرة ضيق، ومعرض موت وجمال  ذّل  فحالكم يف معظم  بعزيمة 
منه )5)، وقد ُخص البنان بالذكر هنا؛ لتضمنه داللة اللزوم، فالبنان من لوازم جسم 
التي  النص هي  ُيعمل كل يشء، ويف  األيدي واألرجل وهبا  منتهى  اإلنسان وهي 
تقاتل وتدافع بام لزمها من أفعال عند أصحابه )6)، هذا وكان رضب البنان قد 

ورد يف قوله تعاىل:

ۡلِق 
ُ
َسأ  ْۚ َءاَمُنوا ِيَن  ٱلَّ َفَثّبُِتواْ  َمَعُكۡم  ّنِ 

َ
أ ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ  إَِل  َربَُّك  يُوِح  ﴿إِۡذ 

)1) ينظر: أرسار لغة اجلسد: 112.
)2) لألطالع عىل حركات الكّف وأصابعها وأسامئها بصورة أكثر تفصياًل ينظر: كتاب فقه اللغة ورس 
وهو  واهليئات  واألشكال  احلركات  باب  يف  فصاًل  خصص  فقد  الثعالبي؛  منصور  أليب  العربية، 

الفصل الثامن يف تفصيل حركات اليد وأشكال وضعها وترتيبها: 150-148.
)3) ينظر: سياق اخلطبة يف هنج البالغة: 93/2، خ238.

)4) رشح هنج البالغة، ميثم البحراين: 256-255/4.
)5) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: 291/11.

)6) ينظر: املفردات يف غريب القرآن:1/ 79.
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ُكَّ  ِمۡنُهۡم  َوٱۡضُِبواْ  ۡعَناِق 
َ
ٱأۡل فَۡوَق  فَٱۡضُِبواْ  ٱلرُّۡعَب  َكَفُرواْ  ِيَن  ٱلَّ قُلُوِب  ِف 

َبَناٖن١٢﴾)7).
ومن الالفت للنظر أنَّ أغلب رّشاح هنج البالغة قد تبنّوا املعنى اللغوي لكلمة 
)البنان( وهو األصابع أو أطرافها، والباحث يميل إىل ذلك، ولكن خيتلف مع ما 
قيل يف معنى النص بأّن ذكر اإلمام للبنان قد جاء عىل سبيل التمثيل وليس احلقيقة، 
اليد أن تكون صورة لتجسيد  أراد باختالف هيأة األطراف من األصابع يف  فكأنه 
اختالف مقامات من اشرتك يف احلرب؛ ألن آثارها ستناهلم عىل اختالف اشرتاكهم 

فيها مثل اختالف البنان يف اليد كطوهلا واختالف عملها.

وأّما استعامل لفظ األنامل يف الشاهد املذكور آنفا فقد ناسب اجلنس اجلمعي يف 
سياق ذكر اإلمام للميت يف النص بنسج من التصوير باألفعال واحلركات اإلنسانية 

:التي ترافق هتيأة من فارق احلياة للدفن)8)؛ إذ قال

الَمَناكِِب  َعَ  َحْالً  الرَِّجاَل،  الرَِّجاُل  بِِه  َيَتَعاَط  َمَنايَا 
ْ
ال ْعَواِد 

َ
أ َعَ  »َمُْموالً 

 بِاألنَاِمِل«.
ً
َوإِْمَساك

أكتاف  عىل  تارة  يتداولونه  الّرجال  به  ويتعاطى  النعش،  املنايا:  »أعواد  ف 
وإمساكًا  املناكب  عىل  محاًل  بقوله  ذلك  ُفرسِّ  وقد  هؤالء،  أكتاف  عىل  وتارة  هؤالء 
باألنامل«)9)، وهذا من املجاز املرسل عالقته جزئية »إذ ذكر لفظ اجلزء وأريد منه 
الكل«)10)، فاإلمساك يتمُّ باليد وليس فقط باألصابع، واإلمام ذكر األنامل وأراد 
استعامل  ألن  باملسك؛  دورها  وقيد  غريها  دون  من  األنامل  استعمل  لكنه  اليد، 

)7) األنفال: 12.
)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 270/8.

)9) ينظر: املصدر نفسه:271/8.
)10) ينظر: جواهر البالغة: 255.
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اليد لدّل ذلك  األنامل يومي بضعف املّيت؛ إذ تكفي األنامل ملسكه ولو استعمل 
عىل قوة املّيت، فضاًل عن أّن املسك باألنامل يالئم معنى االشرتاك ومعنى االنتهاء 
الذي أراده اإلمام؛ ففعل التعاطي ال ينتهي إال بآخر جزء من األصابع ملنتهي احلياة 
من الناس، واالشرتاك يكون يف فضل احلمل أو الرفع وهذا ما يمكن أن يتناسب 

مع مضمون اخلطاب الذي أراد اإلمام إيصاله)1).

قدياًم  العربية  اللغة  يف  بارزًا  حضورًا  حازت  وملحقاهتا  اليد  أنَّ  خيفى  وال 
يف  اإلنسان  جسم  ألفاظ  من  سواها  عمن  األوفر  النصيب  هلا  وكان  وحديثًا، 
دالالت  اإلمام  كالم  يف  املتنوع  اليد  استعامل  مثَّل  فقد  أيضًا،  البالغة  هنج  طيات 
حتديدها  يصعب  النصوص  يف  اللغوية  ومصاحباهتا  سياقها  بحسب  ومتنوعة  عّدة 
اإلمام  إنَّ  هنا  قوله  يمكن  ما  وكل  لإلجياز،  وتوخيًا  البحث  بمنهجية  التزامًا  هنا 
عنها،  واملتجلية  هبا،  املختصة  املعاين  لظهور  وواسطة  للعمل،  آلة  اليد  من  جعل 
لواحقها  استعامل  أما  له،  سبب  واليد  القوة  مصدر  ألهنا  معنوية،  أم  كانت  مادية 
فيتضح أن اإلمام مل يستعمل ساعدها إال جمموعًا يف حني استعمل لفظ الذراع 
ا  أمَّ اللغوي،  الباحث أهنا تكمن يف دواعي االستعامل  مفردًا، ولذلك أسباب يرى 
تارة؛  املقابل والضعف عنده  الغلبة عىل  استعملت لداللة  قد  السواعد  فإنَّ  سياقيًا 
الضعف والوهن  السواعد دّلت عىل اخلسارة وأشارت إىل  ألن قرينة تطاير تطاير 
واملؤازرة  املساعدة  للداللة عىل  ُأخر  مواضع  واستعملت يف  الطائرين،  للساعدين 
واملعنى  اللغوي  املعنى  بني  ما  تداولية  داللية  عالقة  ثمة  هناك  ألن  أخرى؛  تارة 
التداويل، فالسواعد هي التي يستعني هبا املقاتل يف املعركة، فإذا ذهبت ذهبت قوته، 
والعضد  الذراع  من  كل  اإلمام  وّظف  إذ  والقياس؛  للتمثيل  الذراع  اسُتعمل  بينام 
أنَّ  به من سامت، ويبدو  يتعّلق  اتصال اجلزأين وما  فيه معنى  يف سياق واحد أخذ 

)1) ينظر: هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة: 212/11.
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الذراع، وملَّا أراد اإلشارة  بينه وبني الرسول استعمل  مّلا أراد حتديد العالقة  اإلمام 

إىل مصدر القوة عرب بالساعد.

أّما استعامل أصابع اليد، فجاء عىل الرأي الغالب وهو لغة التأنيث، وقد اختّص 
عاداٍت  عن  النصوص  بعض  كشفت  إذ  االستعامل،  يف  اجلسد  بلغة  اإلصبع  لفظ 
وقيٍم عرفها املجتمع قد أسهمت يف جتسيد الواقع التداويل بني املخاطِب واملتلقي، 
االجتامعية  السنن  من  جانب  بتصوير  اإلصبع  ملحقات  من  األنامل  واختّصت 

اخلاصة بأحوال املّيت، أما البنان فقد اختّصت بسياق التحذير من القتل.



255

الثاني املبحث 

األلفاظ الدالة على الرِّجل وما يلحق بها

الِرجلني وسيلة اإلنسان األساس يف احلركة والتنقل، ويف بعض األحيان  تعّد 
تظهر حركاهتا رغبات أو مواقف معينة؛ لذا البدَّ من تقيّص مهمتها الداللية ضمن 
احلقل  زاوية  من  للفظ  النظر  عن  فضاًل  النص)1)،  يف  فيه  وردت  الذي  السياق 
الركبة،  )الفخذ،  وهي:  ألفاظه  من  بعضًا  اإلمام  ذكر  والذي  به،  اخلاص  الداليل 
حتديد  إىل  الوصول  هنا،  البحث  هدف  يكون  وسوف  العِقب(،  القدم،  الساق، 
هنج  يف  سياقها  بحسب  هبا  امللحقة  واأللفاظ  اإلنسان  ِرجل  جلزء  الداللية  القيمة 

البالغة، وهنا البدَّ من ذكر بعض شواهدها، وهي:

 جل: ُذكرت ثالث مرات لإلنسان يف هنج البالغة)2)، منها قول اإلمام - الرِّ
:يف ذكر النبي عيسى

 ،ُ
ُّ

ِفُتُه، َوالَ َطَمٌع يُِذل
ْ
يَل َماٌل  َيُْزنُُه، َوالَ   ٌ

َ
َتْفتُِنُه، َوالَ َودل َزوَْجٌة   ُ

َ
ْم تَُكْن ل

َ
»َول

ُتُه رِْجالَهُ، وََخاِدُمُه يََداه«)3). َدابَّ

وقوله يف وصف السالك الطريق إىل اهلل سبحانه:

)1) ينظر: علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب: 264-263.
)2) ينظر: هنج البالغة: 380/2، ح323.

)3) املصدر نفسه: 376/1، خ116.
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بََتْت 
َ
اَمِة، َوث

َ
الََمِة، َوَدارِ اإلق  بَاِب السَّ

َ
بِيَل، َوتََداَفَعْتُه األبَْواُب إِل َك بِِه السَّ

َ
»...َوَسل

ْرَض َربَُّه«)1).
َ
َبُه، وَأ

ْ
ل
َ
َرارِ األْمِن َوالرَّاَحِة، بَِما اْسَتْعَمَل ق

َ
نِيَنِة بََدنِِه يِف ق

ْ
رِْجالَهُ بُِطَمأ

- الفخذ: ذكره اإلمام مرة واحدة يف كالمه عن الصرب بقوله:

ُمِصيبَتِِه  ِعْنَد  ِخِذهِ 
َ
ف َعَ  يََدهُ  َب  َضَ َوَمْن  ُمِصيَبِة، 

ْ
ال ْدرِ 

َ
ق َعَ  ْبُ  الصَّ »َيْنُِل 

َحبَِط أْجرُهُ«)2).

- الّركبة: وردت مرة واحدة يف قول اإلمام يصف املتقني:

ْطَراِف 
َ
بِِهم)3)، َوأ

َ
ِهْم َوُرك فِّ

ُ
ك

َ
ْوَساِطِهْم، ُمْفَتُِشوَن جِلََباِهِهْم َوأ

َ
»َفُهْم َحانُوَن َعَ أ

ابِِهْم«)4).
َ
َكِك رِق

َ
 اهللِ يِف ف

َ
ُبوَن إِل

ُ
َداِمِهْم، َيْطل

ْ
ق
َ
أ

- الّساق: جاءت يف هنج البالغة مخس مرات)5)، منها قول اإلمام يف وصف 
الفتن:

َساٍق  َعْن  َكِشَفٌة  ِمْبَاٌق،  ِمْراَعٌد  األْرَجاُس،  َويَُدبُِّرَها  ياُس، 
ْ
األك ِمْنَها  »َيْهُرُب 

ْيَها اإلْسالَُم«)6).
َ
ُتْقَطُع فِيَها األْرَحاُم، َويَُفاَرُق َعل

وقوله واصفًا حال الدنيا:

َاق َوفَِراق«)7).
َ

َها َعَ َساق َوِسَياق، َول
ُ
ْهل

َ
ب، َوَنْهب وََعَطب، أ

َ
»َداُر َحَرب َوَسل

)1) املصدر نفسه: 32/2، خ214.
)2) املصدر نفسه: 339/2، ح140.

)3) هذه الكلمة ساقطة من نص اخلطبة )193( يف رشح حممد عبدة، وحتقيق فارس احلسون، وبعض 
الرشوح، ومثبتة يف حتقيق حممد أيب الفضل، وحتقيق هاشم امليالين، وبعض الرشوح.

)4) هنج البالغة: 1\445، خ186.
)5) ينظر: هنج البالغة: 318/1، خ191، 464/1، خ191، 209/1خ، 92.

)6) املصدر نفسه: 347/1، خ151.
)7) املصدر نفسه:87/2، خ237.
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- القدم: ُذكر القدم ست وعرشون مرة لإلنسان يف هنج البالغة)1)، منها قول 

اإلمام يف ذكر يوم القيامة وأحوال الناس فيه:

.(2(»...
ً
، َونِلَْفِسِه ُمتََّسعا

ً
ْحَسُنُهْم َحاالً َمْن وََجَد لَِقَدَمْيِه َمْوِضعا

َ
أ
َ
»ف

وقوله من كتاب لألشرت النخعي:

ُُيوتَاِت  ْهِل الْ
َ
ََياءِ، ِمْن أ ْهَل الَّْجِرَبِة َوالْ

َ
الَِك...َوتَوخَّ ِمْنُهْم أ ُمورِ ُعمَّ

ُ
»اْنُظْر يِف أ

َمِة«)3). ُمَتَقدِّ
ْ
َقَدِم يِف اإلْسالَِم ال

ْ
اِلَِة، َوال الصَّ

ورد هذا اجلزء إحدى عرشة مرة)4)، منها قول اإلمام يف حديثه  الَعِقب:   -
عن الشك:

َفَمْن  واالْستِْسالَِم:  ِد،  َدُّ َوالتَّ َوالَهْوِل،  مارِي، 
َّ

ال َعَ  ُشَعب:  ْرَبِع 
َ
أ َعَ  كُّ  »َوالشَّ

ُ َما َبْيَ يََديِْه نََكَص َعَ َعِقَبْيِه...«)5).
َ

ُه، َوَمْن َهال
ُ
ْل ْم يُْصبِْح لَ

َ
 ل
ً
ِمَراَء َديَْدنا

ْ
َجَعَل ال

وقوله يف النبي حممد:

 
ُ
نَطأ ائِداً 

َ
َوق نَتَّبُِعُه،   

ً
فا

َ
َسل بِِه  ْيَنا 

َ
َعل ْنَعَم 

َ
أ ِحَي  ِعْنَدنَا  اهللِ  ِمنََّة  ْعَظَم 

َ
أ »َفَما 

خ153،   ،353/1 ك10،   ،140/2 خ238،   ،96/2 خ149،  البالغة:340/1،  هنج  ينظر:   (1(
خ186،   ،445/1 خ184،   ،44/1 خ161،   ،373/1 خ128،   ،1297 خ90،   ،194/1
458/1، خ90، 94/2، خ238، 100/2، خ238، 149/2، ك15، 316/2، 41، 141/2، 
خ184،   ،441/1 ك9،   ،138/1 خ11،   ،46/1 خ85،   ،169/1 خ71،   ،139/1 ك10، 
227/1، خ101، 47/2، خ218، 203/1، خ90، 140/2، ك10، 214/2، ك40، 94/2، 

خ238، 373/1، خ161، 253/1، خ 108، 371/2، ح263، 253/1، خ 108.
)2) املصدر نفسه: 227/1، خ101.

)3) املصدر نفسه: 252/2، ك53.
خ138،   ،320/  1 ك32،   ،203/1 خ57،   ،122/1 خ150،   ،344/1 نفسه:  ينظر:املصدر   (4(

133/1، خ65، 35/2، خ216، 148/2، ك14، 269/2، ح272، 314/2، ح31.
)5) املصدر نفسه:314/2، ح31.
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َعِقَبُه...«)1).

)ر ج  اجلذر  منها من  ْجل  فالرِّ املذكورة،  لأللفاظ  اللغوي  باملعنى  يتعّلق  ما  أّما 
ل( وُمعظم بابِه »يدلُّ عىل الُعضو الذي هو ِرْجُل كلِّ ذي ِرْجل، ويكون بعد ذاك 
جل  الرِّ اإِلنساِن وغريه«)2)، وقيل:  ِرْجُل  جل:  الرِّ الباب  تِشذُّ عنه، فمعظم  كلامٌت 
وفيه  الفخذ،  الرجل  أجزاء هذه  اجلراد)3)، ومن  والقطعة من  اإلنسان  العضو من 
لغتان َفِخذ وفِْخذ َأيضًا)4)، وهو من اجلذر )ف خ ذ(، وقد عرّب عنه ابن فارس بأنَّه 
الساق  بني  ما  والَفِخُذ:  معروفة«)5)،  اإلنسان،  من  الَفِخذ  وهي  واحدة،  »كلمٌة 
الُركَبة: وهي من األجزاء التي توسطت رجل  والورك، واجلمع َأفخاذ)6)، ويتلوه 
منقاس،  مّطرد  واحد  »أصٌل  وله  ب(  ك  )ر  اجلذر  من  اللغة  يف  وأصلها  اإلنسان، 
ُرْكبة اإلنسان، وهي  َيْرَكب... ومن الباب  وهو عُلوُّ يشٍء شيئًا، يقال َرِكب ُركوبًا 
اإلنسان  خلق  ويف  رِكَبه)8)،  شيئًا  عال  يشء  فكلُّ  فوَقها«)7)،  هي  ما  عىل  عاليٌة 
رأس  عىل  مطبق  عظم  وهو  الرضفة،  الركبة  ويف  والساق،  الفخذ  »ملتقى  الركبة 
واحلركة،  امليش  عىل  اإلنسان  ساعد  األجزاء  هذه  وتركيب  والفخذ«)9)،  اّلساق 
وكان للّساق دور يف ذلك، ويرى صاحب املقاييس أهنا من اجلذر )س و ق( وله 

)1) املصدر نفسه: 387/1، خ161.
)2) مقاييس اللغة: 492/2.

)3) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:67، واملعجم املبتكر: 185.
)4) ينظر: الصحاح:568/4.
)5) مقاييس اللغة: 481/4.

)6) ينظر: املخصص: 48/2.
)7) مقاييس اللغة:432/2.

)8) ينظر: العني: 363/5، وهتذيب اللغة: /10 216.
)9) خلق اإلنسان، الزجاج: 99، وينظر: خلق اإلنسان يف اللغة، البغدادي: 50.
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من  إليها  ُيساق  ملا  هذا،  من  مشتّقٌة  وق  والسُّ ء...  اليشَّ َحْدُو  وهو  واحد،  »أصل 
سّميت  إّنام  ُسوق،  واجلمع  وغريه،  لإلنسان  والّساق  أسواق،  واجلمع  يشء،  كلِّ 
الساق:  باب  ثابت يف  قال  اإلنسان  عليها«)1)، ويف خلق  ينْساق  املايش  بذلك ألنَّ 
»والساق هي ما بني الرْكبة والكْعب، وفيها عضلتها، وهو حلم باطن الساق حيث 
مّجة،  وعالقات  كثرية  وظائف  عليه  ويرتتَّب  القدم  بالساق  ويتصل  عُظمت«)2)، 
يف  الداليل  الثراء  من  وهلا  أوضاعه  وبعض  السري  يف  اإلنسان  وجهة  حتديد  منها، 
كالم العرب يشء اليقل شأنًا عن أمهيتها يف اجلسم، فهي »ما يطأ عليه اإلنسان من 
عىل  يدلُّ  صحيٌح  »أصٌل  وله  م(  د  )ق  اجلذر  من  وهي  فوقه«)3)،  فام  الرسِغ  لدن 
ع منه ما يقارُبه: يقولون: الِقَدم: خالف احلُدوث، ويقال: يشٌء  َسْبق وَرْعف ثم يفرَّ
ا آلة  يت بذلك ألهنَّ قديم، إذا كان زماُنُه سالفًا...وَقَدُم اإلنسان معروفٌة، ولعلَّها سمِّ
وهو  األمخص  وفيها  وَعِقبها،  وُعْرشها،  محِاَرهُتا،  القدم  ويف  ْبق«)4)،  والسَّ م  للتقدُّ
خرْص باطنِها الذي يَتجاىف عن األرض ال يصيُبها إذا مشى اإلنسان)5)، ويتبني من 
جل هي وحدة داللية جامعة ألجزائها من دون ترادف مع  الرِّ اللغوي أنَّ  البحث 

األجزاء املذكورة.

ومتيٌم  العرُب،  تؤنثُه  القدِم،  »مؤخر  وهي  القدم،  من  تأخر  ما  فهو  الَعِقب  أّما 
ولده  وولد  ولده  جل  الرَّ وعقب  أْعِقبة،  وثالث  أعقاِب،  عىل  وجتمُع  خُتففه، 
من  والَعقب  ذَكٌر«)6)،  ولٌد  له  يبق  مل  أي  له  عقب  ال  وقوهلم:  بعده،  من  الباقون 

)1) مقاييس اللغة: 117/3، وينظر املفردات يف غريب القرآن:329.
)2) ينظر: خلق اإلنسان، ثابت:3190، واملخصص: 52/2.

)3) العني: 122/5.
)4) مقاييس اللغة: 65/5.

)5) ينظر: كتاب خلق اإلنسان، ثابت: 323-322، واملخصص:55/2.

)6) العني: 178/1، وينظر: الصحاح: 184/1، واملعجم املبتكر:239.
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اجلذر )ع ق ب( وله »أصالِن صحيحان: أحُدمها يدلُّ عىل تأخري يشء وإتيانِه بعد 
اإلنسان  خلق  ويف   ،(1( وُصعوبة«  وشّدة  ارتفاٍع  عىل  يدلُّ  اآلَخر  واألصل  غريه، 
اك  الرشِّ موِقع  الساق...وهو  القدم عىل  مْن مؤخر  َيْفُضل  ما  »والَعِقب  ثابت:  قال 
متّيز  بجزء  األعىل  من  يتصل  اإلنساين  اجلسم  ثقل  حيمل  جزء  فهو  خلِفها«)2)،  من 

بضخامته ومناسبة ما يتصل به من جذع اإلنسان.

ويلحظ يف استعامل اإلمام للّرجل كثرة استعامهلا لغري اإلنسان، فقد ذكرت 
بحث  يكون  سوف  لذا  فقط؛  منها  بثالث  اإلنسان  خّص  مرات  تسع  النهج  يف 
داللتها هنا فيام خيص اإلنسان ضمن سياقها ال غري، ومن ذلك كالمه يف ذكر النبي 

عيسى من الشاهد األول:

ُتُه رِْجالَهُ، وََخاِدُمُه يََداه«. »َدابَّ

احلية  الكائنات  عند  الرجلني  استخدام  عىل  يعتمد  حركي  سلوك  والدبيب 
َدبَّ  ملا  اسٌم  ابَّة:  والدَّ معني)3)،  يشء  عىل  احلصول  أو  لالبتعاد  أو  للطمأنينة  طلبًا 
ُتْرَكُب؛ وَقْد َغَلب هذا االْسم عىل ما  مُمَيِّزة، والدابَّة: التي  مُمَيِّزًة وغرَي  من احلََيوان، 
اإلمام  كنّى  النص  ويف  والـُمَؤنَِّث)4)،  ِر  الـُمَذكَّ َعىل  َيَقُع  وهو   ، وابِّ الدَّ ِمن  ُيْرَكُب 
دون  من  برجليه  فالسري  رجاله«،  »دابته  بقوله:  وتواضعه   عيسى تعفف  عن 

االستعانة بالداّبِة يعني الداللة عىل التواضع والتعفف.

ْجل يف سياق وصف سالك الطريق إىل اهلل  أما يف الشاهد الثاين فقد جاءت الرِّ
سبحانه إذ قال:

)1) مقاييس اللغة: 77/4.
)2) كتاب خلق اإلنسان، ثابت:323.

)3) ينظر: لغة اجلسد يف القران الكريم:99.
)4) ينظر: لسان العرب:370/1.
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َرارِ األْمِن َوالرَّاَحِة«.
َ
نِيَنِة بََدنِِه يِف ق

ْ
بََتْت رِْجالَهُ بُِطَمأ

َ
»َوث

القوة  عىل  للداللة  استعملت  وقد  املجاز،  من  النص  يف  جل  الرِّ وثبات 
إىل  وصل  حتى  وجوارحه  نفَسُه  راَض  ملن  واملواظبة  العزم  لشدة  ن)1)،  والتمكُّ
سلك  من  أفعال  مثلتها  قد  معاٍن  وهذه  له،  املرسوم  والطريق  والسعادة،  الراحة 
الطريق إىل اهلل يف سياق كالم اإلمام)2)، ويلحظ يف هذين النصني والنص اآلخر)3)، 
ثبات وحركة  للرجل من  ارتبط بدالالت وظيفية  قد  للرجل  النهج االستعاميل  أنَّ 
تستدعي حضور اجلسد اإلنساين برمته، سواء أكان ذلك حقيقة أم جمازًا، وهذا ما 

يمنع االستبدال بجزء آخر كالقدم مثاًل.

ُبني  جسدية  بحركة  واقرتانه  االستعامل  بفرادة  الرجل  من  الفِخذ  لفظ  وانامز 
عليها تقرير حكم لإلمام يف إحدى حكمه، وذلك يف قوله:

ِخِذهِ ِعْنَد ُمِصيبَتِِه َحبَِط أْجرُهُ«.
َ
َب يََدهُ َعَ ف »َوَمْن َضَ

اجلزع،  هي  النص  يف  الفخذ  لفظ  أجلها  من  سيق  التي  الداللة  يف  أنَّ  ويبدو 
يقابلها من  اليدين عىل ما  العدة وهو رضب  يلزم من  بام  فقد عرّب عن ذلك اإلمام 
وهو  ضدها  وارتكاب  الفضيلة  حلصول  االستعداد  يف  قصور  وبذلك  الفخذين، 
وقد  اجلزع،  عند  احلركة  هذه  إىل  االجتامعي  العرف  يف  الناس  يلجأ  إذ  اجلزع)4)؛ 
ظروف  أفرزهتا  جسدية  بلغة  عنه  والتعبري  باجلزع  خمتصًا  اإلمام  عند  استعامهلا  كان 

التداول.

باألرض من فروض  مبارشهتا  تكون  التي  السبعة  اإلمام »األعضاء  ويذكر 

)1) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية:120.
)2) ينظر: لغة اجلسد يف القران الكريم:89
)3) ينظر: هنج البالغة: 380/2، ح323.
)4) ينظر: رشح حكم أمري املؤمنني: 176.
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آنفًا  املذكور  النص  والقدمان«)1)، يف  والركبتان،  والكّفان،  اجلبهة،  الصالة وهي: 
جلزء الركبة فيقول:

ْطَراِف 
َ
َوأ بِِهم، 

َ
َوُرك ِهْم  فِّ

ُ
ك

َ
َوأ جِلََباِهِهْم  ُمْفَتُِشوَن  ْوَساِطِهْم، 

َ
أ َعَ  َحانُوَن  »َفُهْم 

َداِمِهْم«.
ْ
ق
َ
أ

الركوع  هيأة  ووصف  املتقني  صفات  يبني  لغوي  سياق  يف  جاء  الركبة  ولفظ 
وهو  جمموعًا  الفاعل  باسم  وسبقها  السجود)2)،  ثم  صالهتم،  يف  واالنحناء 
اخلضوع  داللة  تتضح  وبذلك  األرض)3)،  عىل  هلا  باسطون  ومعناه  مفرتشون، 
كربى  داللة  ألنتاج  السبعة  األجزاء  مع  اإلمام  ذكرها  التي  الركبتني  حلركة  ضمنًا 
مع جمموعة من حركات األعضاء األخرى، وهي السجود، يدل عىل ذلك السياق 

والقرينة النحوية بالعطف املتوايل للمفردات يف النص املذكور.

حتليل  من  فتتضح  اإلمام  عند  جل  الرِّ من  الساق  جلزء  االستعاملية  الداللة  ا  أمَّ
الشواهد ومنها ما ورد يف سياق حديث ألمري املؤمنني عن الفتن إذ قال:

»ِمْراَعٌد ِمْبَاٌق، َكِشَفٌة َعْن َساق ُتْقَطُع فِيَها األْرَحاُم«.

القرآن  وورد يف  العرب،  استعملته  تعبري  النص  َساق« يف  َعْن  »َكاِشَفٌة  وعبارة 
الكريم يف قوله تعاىل:

ُجودِ فَاَل يَۡسَتِطيُعوَن ٤٢﴾)4). ﴿يَۡوَم يُۡكَشُف َعن َساٖق َوُيۡدَعۡوَن إَِل ٱلسُّ
الساق  الستار عن  إنَّ حركة كشف  إذ  والساق هنا حتمل داللة شدة األمر)5)؛ 

)1) هنج البالغة: تح: حممد أيب الفضل: 445/1.
)2) ينظر: هنج البالغة واملعجم املفهرس أللفاظه: 221.

)3) ينظر: صفوة رشوح هنج البالغة: 495.
)4) القلم:.42

)5) ينظر: املفردات يف غريب القران: 329.
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::رون بداعي شدة األمر، قال يقوم هبا الناس حينام يشمِّ

َرْت َعْن َساق«)1). َصْت َحْرُبُكْم، َوَشمَّ
َّ
ل
َ
»إَِذا ق

لذا يكنّى هبا عن الشدة، ويذكر اإلمام تعبريًا آخر للساق يف الشاهد اآلخر 
مزيدًا عليه مصدر مشتق من فعلها وهو )السياق( يف كالمه عن حال الدنيا:

َاق َوفَِراق«.
َ

َها َعَ َساق َوِسَياق، َول
ُ
ْهل

َ
»أ

اإلمام  استعمل  وقد  آجاهلم،  من  ينتظرون  ملا  لسوقهم  االستعداد  عىل  للداللة 
الساق هنا من دون غريها من أجزاء الّرْجل؛ لتضمنها معنى االنسياق بدافع حقيقي 
أو جمازي، واملراد متأهبون قائمون عىل ساق)2)، ال يلبثون أن يضبوا عىل ُسوقهم 
فينكّبوا للموت عىل وجوههم؛ للَّحاق باملاضني، وفَِراق الباقني)3)، ومصداق ذلك 

قوله تعاىل:

﴿إَِلٰ َرّبَِك يَۡوَمئٍِذ ٱلَۡمَساُق ٣٠﴾)4).
ويظهر أنَّ الداللة االستعاملية هلذا اجلزء من الرجل عند اإلمام هي االستعداد 

وما وراءه من أسباب عىل اختالف النصوص)5).

أّما القدم فقد حظيت بنصيب وافر يف نصوص هنج البالغة فقد ُذكرت القدم 
ثالثني مرة؛ لذا كانت سياقات هذه القدم منبعًا ثرًا لرفد الدالالت اخلاصة بأجزاء 
عىل  القدرة  أعطتها  مصاحبة  واستعارات  بأفعال  النهج  يف  وردت  التي  اإلنسان، 
من  كثريًا  نجد  إذ  املعجامت؛  آخر  حتى  تألفها  مل  وجمازات  داللية،  فروع  توليد 

)1) هنج البالغة: 209/1خ، 92.
)2) ينظر: أساس البالغة:484.

)3) هنج البالغة، تح: فارس احلسون:373.
)4) القيامة:.30

)5) ينظر: هنج البالغة: 318/1، خ191، 464/1، خ191.
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وبعيدًا  أكثر)1)،  أو  الضعف  اللغة تصل حد  أهل  يذكرها  مل  اخلاصة هبا  التعبريات 
البالغة، سوف يكون هدف  املفردة وإحصاء دالالهتا يف هنج  عن استحصاء تلك 
القدم  للفظ  ذكرنا  وقد  النص،  يف  داللتها  وانسجام  املفردة  انصهار  مدى  البحث 

شاهدين األول قوله يف ذكر يوم القيامة وأحوال الناس:

.»
ً
ْحَسُنُهْم َحاالً َمْن وََجَد لَِقَدَمْيِه َمْوِضعا

َ
أ
َ
»ف

فيه)2)،  قدم  لوضع  يكفي  ملكان  فراغ  يصبح  فال  ازدحام  إىل  يشري  تعبري  وهو 
املعنى ومالءمته ملوقف  لتكثيف هذا  الشخص  القدمان معربتني عن  وربام جاءت 
النص،  بعدية يف  بإحالة  إليها  واملشار  عليها،  املنصوص  السبق  القيامة وداللة  يوم 
وهي إحدى آليات الربط التي استعملها اإلمام، فقد جتلت اإلحالة بنوعيها القبلية 
املوصول )َمن(  النص، وهو االسم  ُمَفرس موجود يف  الضامئر عىل  بعودة  والبعدية 

الذي مّثل حمور العالقة بني طريف اخلطاب)3).

ويف الشاهد الثاين للفظ القدم قال يويص األشرت باختيار عاّمل له:

َمِة«. ُمَتَقدِّ
ْ
َقَدِم يِف اإلْسالَِم ال

ْ
اِلَِة، َوال ُُيوتَاِت الصَّ ْهِل الْ

َ
»ِمْن أ

ويلحظ أنَّ اإلمام يف النص قد »سلك مسلكًا خاصًا يعتمد عىل استعامل صيغ 
وقدرته  خيتزهنا  التي  اللغوية  الثروة  من  مستفيدًا  اللغة  يف  املعروفة  والتوكيد  األمر 
يف بناء األساليب البالغية«)4)؛ لبيان الواجبات واإللتزام هبا وتنفيذها من الوالة، 
اإلسالم  يف  املتقدم  عىل  التنفيذ  يستلزم  آخر  وتوسطه  أمر  بفعل  بدأ  قد  فاخلطاب 
َمِة يِف اإلْساَلِم، ويف الرتكيب قد أضفى داللة صوتية، فضاًل  صاحب اْلَقَدِم امْلَُتَقدِّ

)1) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية: 128-119.
)2) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية:349.

)3) ينظر: نحو النص اجتاه جديد يف الدرس النحوي، أمحد عفيفي: 117.
)4) عهد اإلمام عيل بن أيب طالب ملالك األشرت دراسة حتليلية يف ضوء علم النص: 31.
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عن داللة التقدم يف اخلري والفضل التي محلها سبق القدم، ألن السابق متقدم زمنيا 
كام وصف)1)، فجاءت الصفة مع موصوفها لتحقيق التوازن اإليقاعي؛ كي يكون 
الكالم أسهل حفظًا وأثبت يف الذهن، وهذه من سامت رسائل اإلمام)2)، وخري من 

مثَّل هذا املعنى حسان بن ثابت يف قوله)3): )البسيط(

لِنَــا ف َطاَعــِة اهللِ َتابِــُع ألوَّ َلنــا الَقــَدُم األُوىل إَليــَك َوَخْلفنــا  

والتثنية  اإلفراد  بنى  يف  األُخر)4)،  النصوص  يف  القدم  استعمل  قد   واإلمام
كانت  جلها  يف  معينة،  سياقات  يف  اللغوي  األصل  مع  متنوعة  بعالقات  واجلمع 

القدم متقدمة تارة أو متأخرة تارة أخرى.

يف  ذلك  ورد  إذ  النهج؛  يف  القرآين  االقتباس  يف  الساق  مع  الِعقب  وتشرتك 
 :قوله

ُ َما َبْيَ يََديِْه نََكَص َعَ َعِقَبْيِه«.
َ

»َوَمْن َهال

ويف هذا املقطع من كالم أمري املؤمنني تِرد مجلة: »َنَكَص َعىَل َعِقَبْيِه« بالرتكيب 
نفسه يف القرآن الكريم بقوله:

ۡعَمٰلَُهۡم َوقَاَل َل َغلَِب لَُكُم ٱۡلَۡوَم ِمَن ٱنلَّاِس 
َ
ۡيَطُٰن أ ﴿ِإَوۡذ َزيََّن لَُهُم ٱلشَّ

بَرِٓيءٞ  إِّنِ  َوقَاَل  َعقَِبۡيهِ   ٰ َعَ نََكَص  ٱۡلفَِئَتاِن  تََرآَءِت  ا  فَلَمَّ لَُّكۡمۖ  َجارٞ  ِإَوّنِ 
ُ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب ٤٨﴾)5). ۚ َوٱهللَّ َ َخاُف ٱهللَّ

َ
ٓ أ َرٰى َما َل تََرۡوَن إِّنِ

َ
ٓ أ ّمِنُكۡم إِّنِ

)1) ينظر: جسد اإلنسان والتعبريات اللغوية: 349.
)2) ينظر: رسائل اإلمام عيل يف هنج البالغة دراسة لغوية، رملة خضري مظلوم: 116.

)3) ديوان حسان بن ثابت، حققه وعلق عليه: وليد عرفات: 267/1
)4) ينظر عىل سبيل املثال ال احلرص: هنج البالغة: 353/1، خ153، 169/1، خ8، 46/1، خ11، 

138/1، ك9، 140/2، ك10، 214/2، ك40، 371/2، ح263... 
)5) األنفال: من اآلية.48
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وهذا أسلوب اقتفى فيه اإلمام األسلوب القرآين يف بناء اجلمل القصرية يف هنج 
بعالقات  وامتزاجها  القرآين  الداليل  حميطها  من  القرآنية  اللفظة  نقل  ألنَّ  البالغة؛ 
يف  واستقرارها  انطباعها  من  االستفادة  منه  الغرض  كالمه؛  يف  دالليًا  متمكنة 
القرآنية  للكناية  فكان  السابق عليها،  النص  التي أضافها  للمعاين  األذهان، وذلك 
أثٌر واضٌح يف الكشف عن خبايا النفس ورصد حاالهتا، فالقرآن هو املعني األول 
الذي استقى منه اإلمام كّلام توّخى التعبري بلغة اإلحياء)1)، وداللة العبارة باختصار 
من  بداًل  اإلنسان  عقبي  استعمل  وقد  وتركه)2)،  القويم  الطريق  عن  الرجوع  هي 
قدميه لداللة العِقب عىل التخلف، فضاًل عن أّن رجوع اإلنسان إىل اخللف يكون 
باالعتامد عىل عِقبيه، ويساند لفظ العقب حركة جسدية الكتامل الصورة وتوضيح 

غزارة املعنى بقول اإلمام عن النبي حممد يف الشاهد الثاين للعِقب:

 َعِقَبُه«.
ُ
ائِداً نَطأ

َ
»َوق

والتعبري املتعلق بداللة وطوء العِقب جاء كناية عن املبالغة يف االّتباع والسلوك 
نا نطأ مؤخر قدمه، كاملتصلني به،  عىل طريقه، واملراد نقفوه خطوة خطوة حتى كأنَّ
عىل  للداللة  اإلنسانية،  احلركة  وهذه  القدم،  مؤخرة  من  اجلزء  هذا  استعامل  ويأيت 

شدة االّتباع لطريق الرسول وسلوكه)3).

توخيًا  ذكرها)4)؛  يسعنا  ال  ُأخر  نصوص  يف  الرجل  من  العِقب  اإلمام  ويذكر 
لإلجياز، مل خيرج يف استعامله هلذا اجلزء من اإلنسان عن داللة التبعية عىل الرغم من 

)1) ينظر: األثر القرآين يف هنج البالغة:87، 103.
الفنية  )2) ينظر: الدالالت املجازية لألعضاء جسم اإلنسان يف معجم لسان العرب:150، والصورة 

يف املثل القرآين، حممد حسني الصغري: 188.
)3) ينظر: رشح هنج البالغة، البحراين:174/3.

 1 ك32،   ،203/1 خ57،   ،122\1 خ150،   ،344/1 املثال:  سبيل  عىل  البالغة،  هنج  ينظر:   (4(
/320، خ138...



جل وما يلحق هبا  ......................  267الفصل الثالث: املبحث الثاين األلفاظ الدالة عىل الرِّ
اختالف السياقات التي وضع فيها، ومما جتدر اإلشارة إليه أن اإلمام مل يستعمل لغة 

الَعْقب بالتسكني وهي لغة متيم، وإنام استعمل لغة الَعِقب بالكرس.

االقتباس  وضوح  وملحقاهتا  جل  الرِّ عىل  الدالة  األلفاظ  سياقات  يف  ويالحظ 
القرآين فيها، وإنَّ هناك ألفاظًا بنّي اإلمام استعامهلا بتبعيتها للمرجعية اللغوية هلا 
أّن هناك ألفاظًا قد إنامزت بظهور دالالت برزت كنتائج  الّساق، وال خيفى  ومنها 

حلركات جسدية لبعض األجزاء تبّينت يف مواضعها.
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اخلامتة

مثلام كان البدء باحلمد والتسبيح للخبري العليم والصالة عىل حبيبه سيد األنام 
وأيام  مضت  لشهور  رحلته  البحث  خيتتم  وهنا  املنتهى،  يكون  املصطفى،  األمني 
خلت مع هنج البالغة، مستخلصًا أهم النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسة بعد 
أن قطعت أشواطًا من االستقراء والرصد والتحليل، وهذه خالصة موجزة ألهم 

النتائج التي توصل إليها الباحث:

اإلنسان  جسم  أجزاء  بألفاظ  غنيٌّ  البالغة  هنج  كتاب  أّن  الدراسة  أثبتت 
الشفهي،  وغري  الشفهي  التواصل  عملية  يف  الكربى  أمهيتها  أثبتت  كام  ودالالهتا، 
وقد ظهر ذلك يف كثرة استعامل ألفاظ اجلسم يف النهج؛ إذ اسُتعمل فيه قرابة املائة 
وثالثني  وواحد  ملائٍة  شاهٍد  ومخسني  ومائة  ألٍف  من  أكثر  ذلك  فأفرز  تقريبًا،  جزء 

نت عينة البحث. لفٍظ، كوَّ

بغريه  ُيؤدى  وال  اللفظ  ذلك  يؤديه  مغزى  األلفاظ  من  لفظ  كل  وراء  أنَّ  ظهر 
عند استبداله كاجلسم واجلسد، والرقبة والعنق، واإلصَبع والبنان...الخ؛ ألسباب 
تتعلق بخصوصية كل لفظ وسامته ُذكرت يف حتليل نصوصها، فضاًل عن ذلك فإنَّ 
األول  ماديًا يف  النهج  استعامهلا يف  كان  والسمع(  )كاألذن  األلفاظ  من هذه  بعضًا 

ومعنويًا يرتبط بالنفس اإلنسانية يف الثاين.

يتضح من البحث يف معاين األلفاظ اخلاصة بجسم اإلنسان أنَّ هذا باب منفتح 
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ن اجلسم وبعضها خيص  عىل معارف كثرية، بعضها خيّص تسمية األجزاء التي تكوِّ
نطاق  يف  سلوكها  خيص  ديني  وبعضها  واالجتامعية،  اإلشارية  وأبعادها  حركاهتا 
إسالمي هيمُّ اخللق واحلياة واملعاد، وحركة اجلسد وحدوده، وبعضها فكري خيص 

رمزية اجلسد يف مستوى معني.

اجلسد  ولغة  املنطوقة  اللغة  بني  الوثيقة  العالقة  والعميل  العلمي  بالدليل  بدت 
دها اإلمام يف بعض نصوص هنج البالغة، ويف بعضها اآلخر نرى الرصاع  التي أكَّ

:بينهام كقوله

َتاِت لَِسانِِه، َوَصفَحاِت وَْجِهِه«.
َ
ل
َ
 َظَهَر يِف ف

َّ
 إاِل

ً
َحٌد َشيْئا

َ
ْضَمَر أ

َ
»َما أ

د اإلمام )اللغة غري الشفهية(، وهو ما مل تثبته الدراسات إالَّ يف مخسينيات  فقد أكَّ
القرن املايض؛ فقد أثبت اإلمام أنَّ تعبريات بعض أجزاء اجلسم يمكن أن حتلَّ حمل 
مستوى  يف  الكالم  عن  يغني  بعضها  ألنَّ  متامًا؛  أخرى  ويف  متفاوتة،  بنسٍب  اللفظ 

معني من التداول.

صيغ  لكل  احلقيقي  املعنى  فيه  مأخوذ  السياقي  املعنى  أّن  الدراسة  أثبتت 
واألصل  املعجمية  الداللة  بذكر  وذلك  البحث،  موضع  االسمية  ومنها  االشتقاق 
فارس  ابن  فعل  ما  غرار  باملناسبة عىل  إليها  وفروعها  املعاين  إرجاع مجيع  ثم  فيها، 
يف داللة األصل اللغوي، وقد حاول الباحث تقديم داللة استعامليه جامعة ألكثر 

األلفاظ موضع الدراسة يف كالم اإلمام ومناسبتها مع األصل.

العرب  لغات  لبعض  توظيفه  اإلمام  عند  اجلسم  ألفاظ  استعامل  مظاهر  من 
وهلجاهتا من دون أخرى، مثل لغة التحريك يف اللفظني )فِخذ وعِقب( وجتنب لغة 
التسكني يف )فْخذ، وعْقب(، ولغة )الصامخ( من دون لغة )السامخ(، كام استعمل 
دون  من  وشفاه  رضوس،  دون  من  أرضاس  ومنها  وأوزاهنا  اجلمع  لغات  بعض 

شفوات.
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كان الستعامل ألفاظ جسم اإلنسان يف هنج البالغة أثر مهم يف التكوين اللغوي؛ 
إذ نجد أصحاب املعجامت املتأخرين قد استعانوا باأللفاظ الواردة يف هنج البالغة؛ 
ألهنا جزء من مدونة لغوية حيتج هبا يف إثبات دالالت معينة ومنهم ابن منظور؛ ملا 
متيَّز به اإلمام من استعامل فريد لأللفاظ، وَترّصف يف الصيغ واملباين الرصفية؛ فقد 

أضاف اإلمام بعض صيغ اجلمع للمعجم، ومنها: مصائخ مجع صامخ.

العقلية  القدرات  من  كثريًا  اإلمام  عند  اإلنسان  أجزاء  ألفاظ  استعامل  أظهر 
اللفظة  هبا  تعينت  التي  واألسس  فيها  قيلت  التي  واملناسبة  تتناسب  لصاحبها 
تنقص مجاالً  التي ال  اللغوية  التعبريات  فباتت من كنوز  العام،  السياق  املختارة يف 
احلديثة  العلوم  اآلن  جاءت  وقد  التاريخ،  عرب  وعلميًا  دالليًا  فيضًا  ممثِّلة  إحياًء  وال 
جّراء  من  األثر  هذا  عىل  وقع  الذي  احليف  لتزيل  العمل  يف  ومناهجها  بأدواهتا، 

األحكام املعيارية، ولتمكننا من النظر إىل اجلوانب العلمية والعملية فيه.

من مستويات االستعامل العلوي أللفاظ اجلسم اإلنساين عّده بعض أعضاء 
واالحتواء  االجتاه  عن  املعربة  الظرفية  النحوية  لألدوات  بدياًل  مصدرًا  اجلسم 
عن  التعبري  يف  مركزًا  استعمله  إذ  هلا؛  املعجمي  التصور  عن  بعيدًا  والتجاور 
االجتاهات يف اللغة عن طريق نوع خمصوص من األعضاء كالرأس والوجه واجلنب 
والعقب...، فربط بني اختالف الداللة وتنّوع املسمى عىل وفق حركة اإلنسان 
عن  للتعبري  األعضاء  بعض  اإلمام  وّظف  كام  الطبيعة،  مظاهر  من  وجوده  وزاوية 

أنحاء األشياء بصورة عامة كاستعامل الظهر والبطن.

اكتساب  يف  مهٌم  دوٌر  اإلنساين  اجلسم  ألفاظ  معاين  إىل  اإلمام  لرؤى  كان 
نصوصه بعدًا استعامليًا خاصًا بكل لفظ؛ إذ ُتفصح بعض األلفاظ موضع الدراسة 
األلفاظ  استعامل  من  الغرض  الدراسة  بينت  وقد  دالليًا،  متكنها  عن  نصوصها  يف 
عنان  من  ومتّكنه  البالغة  يف   منزلته لعلو  وذلك  خاصة،  بصورة  نصوصها  يف 
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والقدم  واليد  والقلب  واللسان  الوجه  مثل  األلفاظ  بعض  مثَّلت  فقد  لذا  الكالم، 

لفظًا حموريًا يف الرتكيب لتوليد الداللة.

من  عدد  بظهور  وذلك  اللغوي،  االتساق  األلفاظ  بعض  استعامل  يف  حتقق 
ألفاظ متعلقة بسامهتا مثل )شعث، شعر(، وظهر االتساق  اللغوية مع  املصاحبات 
املعجمي بنسبة أقل يف مالزمة بعض األفعال ألدواهتا، ومنها الفعل )سمع( الذي 

ارتبط باألذن، والفعل )عّض( الذي ارتبط بلفظ األسنان يف النصوص مجيعها.

عمد اإلمام يف بعض استعامالته لأللفاظ إىل بعض آليات التلقي التي تستهوي 
املخاطب، ومنها حضور النص اآلخر لفظيًا ومعنويًا كالنص القرآين؛ ملا له من أثر 
يف انسيابية التلقي، وتصويره جلزء معني من جسم اإلنسان بموازاة أجزاء ُأخر 
االستعامل  عن  الناجتة  الرسالة  وتلقي  للصورة  احلقيقي  الناقل  بمثابة  تكون  حتى 

بنوع من التأثري واإلحياء.

يف  ودراستها  اإلنساين  اجلسم  أجزاء  ألفاظ  معاين  غامر  يف  اخلوض  من  تبنيَّ 
وقضية  اللغوية،  املعاين  لبعض  حتديده  مثل  لغوية،  بقضايا  اإلمام  اهتامم  سياقاهتا، 
جسم  ألجزاء  املجازية  العرب  استعامالت  لبعض  وترجيحه  والتأنيث،  التذكري 
مقارنة  لأللفاظ  الدالالت  ببعض  واالرتقاء  اإلنسان، واالختالفات يف جذورها، 
ألفاظ اجلسم اإلنساين يف  أثر  العرب...، وهذا يشري إىل  بام كان شائعًا يف استعامل 

التكوين اللغوي بوصف نصوص النهج مما حيتجُّ به من كالم العرب.

مّثلت مدّونة هنج البالغة مرحلة عالية من الثراء بألفاظ تابعة للجسم اإلنساين، 
وما يؤكد ذلك ذكر اإلمام بعض أجزاء اإلنسان بمشتقاهتا أو بأفعاهلا وحركاهتا 
من دون ذكر صيغة االسمية موضع البحث، مثل )البرشة، والّلحاظ، واملرفق...(، 
البحث  بعنوان  إلتزامًا  إليها؛  باإلشارة  مكتفيًا  دراستها  عن  أعرض  البحث  لكن 

وحفاظًا عىل املنهج الذي سار عليه.
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هنج  يف  اإلنسان  جسم  بألفاظ  وخاصة  عامة  إحصائية  دراسة  البحث  مثَّل 
البالغة وشواهدها، إذ قّدم الباحث إحصائية خاصة بالشواهد التي ختّص اإلنسان 

لكل لفظ بذكرها يف مواضعها.

حاول الباحث حتديد معاين األلفاظ وسامهتا بدقة، وربطها بام توصل إليه العلم 
حديثًا ومطابقة ذلك مع ما توصل إليه القدماء من علوم يف هذا امليدان، باالعتامد 

عىل املعجم وكتب خلق اإلنسان والرسائل اللغوية والعلم البايلوجي.

هذا كان أبرز ما أفضت به فصول البحث من نتائج توصل إليها البحث، وأرى 
من املناسب وأنا أختتم سطور هذا البحث املتواضع أن أشري إىل بعض االقرتاحات 

منها: والتوصيات، 

بالعلم  وربطه  العريب  املوروث  يف  لإلنسان  اخلَلقي  باجلانب  االهتامم  رضورة 
حتت  تنضوي  مشرتكة  دراسات  يف  حقه  إلعطائه  والسعي  له  والتثقيف  احلديث، 
يتوسم  لذا  الطبي(؛  العربية  اللغة  )فقه  أو  البايلوجي(  العربية  اللغة  )فقه  عنوان 

الباحث األمل يف إدخال هذا النوع من الدراسة إىل كلياتنا.

ألن  لدراستهم؛  موضوعات  الّثر  املنبع  هذا  من  ينهلوا  أن  الدارسني  أويص 
وكثرة  اللغوية  الظواهر  غزارة  أمام  اخلجول  موقف  يقف  املتواضع  البحث  هذا 

االستعارات البالغية يف املتن املدروس )هنج البالغة(.

وبعد ذلك ال يسعني إالّ أن أمحد اهلل العيل العزيز عىل توفيقه، وحسن تسديده، 
وأعوذ به مما أنساين الشيطان من النقص أو الزلل أوالً، وأعتذر من اخلطأ إن وقع 

يف هذا البحث ثانيًا، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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