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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:

ــم  ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ــبوغ  ــا وس ــٍم ابتدأه ــوم نع ــن عم ــدم م ــا ق ــاء ب والثن
ــق  ــر اخلل ــى خ ــام ع ــاة والس ــداها والص آالء أس

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآين  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة املازمــة 
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.)( والنــص النبــوي ونصــوص األئمــة املعصومــن

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 

النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
طالــب )( ملالــك األشــر )( إال أنمــوذٌج 
واحــٌد مــن بــن املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة 
مــن  الكثــر  اكتنــزت يف متوهنــا  التــي  اإلســامية 
احلقــول املعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل 

نصــوص الثقلــن يف كل األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
 )(  يف حيــاة أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
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وفكــره، مّتخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك 
اإلنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( األشــر 
اإلنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أرشف  هــي  التــي 
ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه احلياتي وإصــاح متعلقات
بحثيــة علميــة واملوســومة بـ)سلســلة دراســات يف 
 ،)( األشــر  ملالــك   )( عــي  اإلمــام  عهــد 
ــا  ــًا منه ــًا، حرص ــإذن اهلل تباع ــا ب ــم إصداره ــي يت الت
عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
بتلــك الدراســات العلميــة التــي هتــدف إىل بيــان أثــر 
هــذه النصــوص يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام 
باخلــر والعطــاء والعيــش  املفعمــة  احليــاة اآلمنــة 

ــة. ــة وكرام بحري

عهــد  يف  أســلوبية  بـ)ظواهــر  املوســوم  والبحــث 
اإلمــام عــي )عليــه الســام( ملالــك األشــر )رضــوان اهلل 
ــه(  يبــن الظواهــر األســلوبية التــي حفــل هبــا هــذا  علي
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ــي  ــي ه ــه الت ــبك نصوص ــر يف س ــن أث ــا م ــا هل ــد وم العه
ــًة. ــرًا وباغ ــا تعب ــوص وأدقه ــم النص ــن أعظ م

فجــزى اهلل الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده 
العاملــن.  وعــى اهلل أجــره واحلمــد هلل رب 

السيد نبيل احلسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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 مقدمة
كثــرا مــا دأبــت البحــوث والدراســات األســلوبية 
تتعلــق  تنظريــة  بجوانــب  الصفحــات  تســويد  عــى 
ــا  ــا وعاقته ــى األســلوب واألســلوبية ومناهجه بمعن
بالعلــوم االخــرى، واحلديــث عــن ركائزهــا الثاثــة، 
ــة  ولــذا فقــد نــأت هــذه القــراءة عــن اجلوانــب التنظري
ــر  ــى الظواه ــة ع ــت الدراس ــل انصب ــات، ب ــذه املقدم هل
صيغــة  تكثيــف  والنهــي،  االمــر  )اســلويب  الثاثــة 
التفضيــل، البنــى االســتعارية(، بــيء مــن التفصيــل 
ذلــك عــى نصــوص  بالداللــة وتطبيــق  يتعلــق  فيــا 

العهــد العلــوي.

ويــرى الباحثــون يف الدراســة االســلوبية أهنــا )نــوع 
مــن احلــوار الدائم بــن القارئ والكاتــب من خال نص 
معــن. ويتــم هــذا احلــوار عــى مســتويات أربعــة: النــص 
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واجلملــة واللفظــة والصــوت( )1(، ومــع االختــاف يف 
تعريــف االســلوب اال أن بعــض الدراســن حيــدده بأنــه 
ــة  ــات اخلاص ــرارات واملفارق ــة التك ــلوب جمموع )االس
بنــص مــن النصــوص()2(، يف الوقــت الــذي ختتلــف 
فيــه تعريفــات االســلوبية مــن باحــث اىل آخــر، يف ضــوء 
ــه  ركائزهــا الثــاث  )املنشــئ، والنــص، واملتلقــي(، فان
موضوعــه  لغــوي  )حتليــل  بأهنــا  تلخــص  ان  يمكــن 
االســلوب ورشطــه املوضوعيــة وركيزتــه االلســنية())(.

ــل كتــاب االمــام عــي )( اىل  أمــا النــص فقــد مّث
االشــر دســتورا متكامــا لــوالة العهــد يف ادارة البــاد 
والسياســة،  االدارة  لقواعــد  يقنــن  بحيــث  والعبــاد، 
ومــا يلفــت االنتبــاه فيــه هــو التــدرج والتكامــل يف هــذا 
العهــد بحيــث يتنــاول كل زوايــا املجتمــع وطبقاتــه، 
ولــو طبــق هــذا العهــد مــن قبــل الساســة لســار هبــم اىل 

ــتقيم. ــراط املس ــى ال ــم ع ــدى ومحله اهل

)1(  دليل الدراسات االسلوبية: 7
)2(  دليل الدراسات االسلوبية: 7)

))(  دليل الدراسات االسلوبية: 7)- 8)
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ــتخدام  ــى ان االس ــد ع ــلوبية تؤك ــت االس ــا كان ومل
فإننــا  االســلويب)1(،  احلــدث  هــو  املهيمــن  اللغــوي 
ســنركز عــى االســتخدام اللغــوي املهيمــن الــذي يطبــع 
ــارص  ــق عن ــلوبية يف حتقي ــة االس ــز وظيف ــص، وترك الن

االمتــاع واالقنــاع واالثــارة والتأثــر. 

وســتحاول هــذه القــراءة املوجــزة يف عهــد االشــر 
األســلوبية  الظواهــر  بعــض  عــى  الضــوء  نســلط  ان 
املهيمنــة عــى النــص، وهــي: أســاليب الطلــب وصيغــة 

ــتعارية.  ــة االس ــل والبني التفضي

 )( رصــدت هــذه القــراءة  لعهــد أمــر املؤمنــن
ــلوبية،  ــر األس ــم الظواه ــر )( أه ــك االش اىل مال
املبحــث االول:  الطلــب يف  التــي متثلــت يف أســلويب 
األمــر والنهــي بتلويناهتــا املختلفــة مــن خــال االحصــاء 
ــت  ــص، واذا كان ــغ ودالالهتــا يف الن ــذه الصي ــرار ه لتك
ــة  ــة لإلحاط ــر كافي ــن )غ ــاق الباحث ــاءات باتف االحص

)1(  احلجــاج يف القــران مــن خــال اهــم خصائصــه االســلوبية:48، دار 
ــروت ط2 أ 2007: ــارايب ب الف
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بأســلوب كاتــب مــا()1(، وذلــك ألننــا )ال نســتطيع 
تشــييد أســلوبية رصفــة عــى االحصــاءات األلســنية()2(، 
ـــ صــورة عــن  ـــ بشــكل تقريبــيـ  اال اهنــا يمكــن ان تقــدمـ 
ــم  ــور اس ــث يف ص ــم البح ــن ث ــلويب. وم ــل االس التحلي
التفضيــل وانواعــه االربــع وتكــرار كل نــوع وداللــة 
واخــرا  الثــاين،  املبحــث  يف  املتلقــي  يف  واثــره  ذلــك 
تطرقــت الدراســة اىل البنيــة االســتعارية مــع توطئــة 
مفصلــة ملفهــوم االســتعارة عنــد القدمــاء واملحدثــن 
وحتليــل نــاذج اســتعارية لبيــان مواطــن االثــارة  والتأثر 

ــث. ــج البح ــم نتائ ــة بأه ــم خامت ــث، ث ــث الثال يف املبح

)1(  دليل الدراسات االسلوبية: 55
)2(  دليل الدراسات االسلوبية: 56
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املبحث األول 
 أسلوبية الطلب 

ــة، وادب  ــة طويل ــن وصي ــارة ع ــر عب ــاب االش كت
الوصايــا بشــكل عــام هتيمــن عليــه االوامــر والنواهــي، 
وهــذا مــا ال ختلــو منــه الوصيــة، فــا غــرو ان يمتــأ 
التــي متثــل  النــص بأســاليب الطلــب املختلفــة  هــذا 
بــؤرة النــص وهــي تتــوزع بــن االمــر بصــوره املختلفــة 

ــداء. ــي والن والنه

ــر  ــن )غ ــاق الباحث ــاءات باتف ــت االحص واذا كان
كافيــة لإلحاطــة بأســلوب كاتــب مــا()1(، وذلــك ألننــا 
)ال نســتطيع تشــييد أســلوبية رصفــة عــى االحصــاءات 
األلســنية()2(، اال اهنــا يمكــن ان تقــدم ــــ بشــكل تقريبــي 

)1(  دليل الدراسات االسلوبية: 55
)2(  دليل الدراسات االسلوبية: 56
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ــــ صــورة عــن التحليــل االســلويب.  
النداء النهي األمر الصيغة

1 44 89 التكرار

أ - اسلوب االمر

)نقيــض  هــو  اللغــة  يف  األمــر  لغــة:  األمــر 
طلــب  األمــر  الن  شــيئًا)2(  النهي()1(وأمره:كلفــه 
ــا يف  ــه، ام ــب لــرك إيقاع ــي طل ــل، والنه ــاع الفع إليق
ــيبويه وال  ــه س ــم يعرف ــن، فل ــد النحوي ــاح عن االصط
املــرد عــى الرغــم مــن ان األول قــد خصــص بابــا 
لأمــر والنهــي))(، فهــو )طلــب إجيــاد الفعــل()4( او 

افعــل()5(. دونــه:  ملــن  القائــل  )قــول 

ــل  ــب الفع ــاه: طل ــر معن ــش: )االم ــن يعي ــه اب يعرف

)1(  لسان العرب، مادة )امر(: 26/4 وينظر مقاييس اللغة: 7/1)1.
)2(  املعجم الوسيط: 26/1.
))(  ينظر الكتاب: 7/1)1.
)4(  البحر املحيط: 181/1.

)5(  التعريفات: 8).
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ــة  ــو صيغ ــريض: )وه ــال ال ــة()1(، وق ــة خمصوص بصيغ
يطلــب هبــا الفعــل مــن الفاعــل املخاطــب بحــذف حرف 
املضــارع()2( وعنــد احليــدرة اليمنــي وهــو: )قولــك ملــن 
ختاطــب(: )افعــل(، اذا كان حــارضًا و )ليفعــل فــان( 

ــًا())(. اذا كان غائب

امــا اللغويــون، فقــد عرفــه ابــن فــارس بقولــه: 
ــه ســمي  ــه املأمــور ب ــا اذا مل يفعل ــد العــرب م )االمــر عن
ــب  ــو طل ــيوطي: )ه ــال الس ــا()4(. وق ــه عاصي ــور ب املأم

فعــل غــر كــّف، وصيغتــه )أفعــْل( و) ليفعــْل()5(.

وأمــا الباغيــون فقــد عرفــوا األمــر  بأنــه: )صيغــة 
تســتدعي، او قــول ينبــئ عــن اســتدعاء الفعــل مــن 
جهــة الغــر عــى جهــة االســتعاء، فقولنــا: )صيغــة 
و  )افعــْل(  نقــل:)  ومل  ينبــئ(  قــول  او  تســتدعي، 

)1(  رشح املفصل: 58/7.
)2(  رشح الكافية: 267/2.

))(   كشف املشكل يف النحو: 141.
)4(  الصاحبي: 187.
)5(  اإلتقان: )/)24
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ــل  ــون لتدخ ــون واألصولي ــول املتكلم ــا يق ــْل( ك )لتفع
مجيــع األقــوال الدالــة عــى اســتدعاء الفعــل نحــو قولنــا: 
)نــزاِل و )صــه( فاهنــا داالن عــى االســتدعاء مــن غــر 
ــف  ــر ك ــل غ ــب فع ــو: )طل ــل( ()1(. او ه ــة )افع صيغ
عــى جهــة االســتعاء()2(، وحــدده د.امحــد مطلــوب 
بانــه )طلــب الفعــل عــى وجــه االســتعاء وااللــزام())(. 
وصيــغ األمــر هــي: فعــل األمــر، املضــارع املســبوق بام 
األمــر، اســم فعــل األمــر، املصــدر النائــب منــاب فعلــه. 
فاألمــر: هــو طلــب حصــول الفعــل مــن املخاطــب عــى 
ــل، أو  ــتدعي الفع ــة تس ــو صيغ ــتعاء أو )ه ــه االس وج
قــول ينبــئ عــن اســتدعاء الفعــل مــن جهــة الغــر عــى 
جهــة االســتعاء، بحيــث إذا مل يفعلــه املأمــور بــه ســمي 

ــًا()4(. ــه عاصي ــور ب املأم

بالفعــل يف )77(     وقــد تكــرر اســلوب االمــر 

)1(  الطراز: )/282.
)2(  رشوح التلخيص، رشح السعد: 08/2) - 09).

))(  معجم املصطلحات الباغية وتطورها:1/)1)
)4(  ينظر: الصاحبي:298،  باغة الراكيب:209.
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ــر، يف  ــلوب االم ــى اس ــب ع ــذي غل ــو ال ــا، وه موضع
 )12( يف  االمــر  بــام  املســبوق  املضــارع  ورد  حــن 

النــص. القســان االخــران يف  يــرد  موضعــا، ومل 
 

األمر
باسم الفعل

األمر
باملصدر

األمر
بالام

األمر
بالفعل

الصيغة

- - 12 77 التكرار

وفعــل األمــر هــو الصيغــة االكثــر ورودا، وهــي 
صيغــة تقتــي وجود متلــق او خماطب يف اكثــر االحيان، 
ــدرج  ــظ الت ــا نلح ــائل، ك ــة الرس ــق طبيع ــا يواف ــو م وه
اهلرمــي الــذي يقتضيــه األمــر مــن العــايل اىل الــداين، 
ومــا يف ذلــك مــن اشــعار بالوجــوب او االلتــزام. وثمــة 
ــر(  ــل )أم ــرار الفع ــو تك ــه وه ــات الي ــي االلتف ــر ينبغ ام
مدخــل الرســالة يف اربعــة مواضــع تنبيهــا ملــا ســيأيت مــن 
أوامــر وتأكيــدا عــى عظــم املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق 
ــيا أن  ــط (، وال س ــر فق ــي االش ــذا ال يعن ــي ) وه املتلق
الدراســة االســلوبية تعنــى باملتلقــي بشــكل كبــر وذلــك 

ــه: يف قول
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املؤمنــن  أمــر  عــّي  اهللّ  عبــد  بــه  أمــر  مــا  )هــذا 
مالــك بــن احلــارث األشــر يف عهــده إليــه حــن والّه 
ــة خراجهــا، وجهــاد عدّوهــا، واســتصاح  مــر: جباي
أهلهــا، وعــارة بادهــا. أمــره بتقــوى اهللّ وإيثــار طاعتــه، 
وســننه  فرائضــه  مــن  كتابــه:  يف  بــه  أمــر  مــا  واّتبــاع 
اّلتــي ال يســعد أحــد إالّ باّتباعهــا، وال يشــقى إالّ مــع 
جحودهــا وإضاعتهــا، وأن ينــر اهللّ ســبحانه بقلبــه 
ــل بنــر مــن  ــه جــّل اســمه قــد تكّف ــده ولســانه، فإّن و ي
ــره أن يكــر نفســه مــن  نــره وإعــزاز مــن أعــّزه. وأم
الّشــهوات ويزعهــا عنــد اجلمحــات، فــإّن النّفــس أّمــارة 

بالّســوء إالّ مــا رحــم اهلل()1(.

ــذي اوكل  ــبء ال ــة الع ــص اىل أمهي ــة الن ــر فاحت تش
باألشــر، وبــكل مــن يتوىل شــأنا مــن شــؤون ادارة العباد 
والبــاد، والتكــرار هلــذا اللفــظ )أمــر( يرســخ الفكــرة يف 
الذهــن وجيعلهــا تــدق كاجلــرس يف اذن املتلقــي؛ ألن 
التكــرار يف حــد ذاتــه مــن أشــد اســاليب التوكيــد وقعــا 

)1(  هنج الباغة: 544
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ــي  ــدة الت ــيلة الوحي ــو الوس ــرار )ه ــي.  فالتك ــى املتلق ع
ال خــاف حوهلــا الكتشــاف واقعــة لغويــة وحتديدهــا يف 

ــة()1(. ــة االدبي الرغاتي

ــي الســابق يتضــح  ــدول االحصائ ومــن خــال اجل
ويليــه  االخــرى،  الصيــغ  عــى  االمــر  فعــل  هيمنــة 
املضــارع املقــرن بــام االمــر، وهــو يف االعــم االغلــب 
ــارش  ــر املب ــة) يكــن( وهــو ابلــغ مــن التعب فعــل الكينون
بالفعــل، كــا ان الم االمــر تضفــي عــى الكينونــة زيــادة 
ــوم يف  ــن العم ــة م ــل الكينون ــه فع ــا حيتمل ــد مل يف التوكي

ــرة. ــات الفك اثب

ومن امثلته قوله: 

اْلَعَمــِل  َذِخــَرُة  إَِلْيــَك  َخائِــِر  الذَّ َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن 
)2 الِــِح«) الصَّ

ْم، َوَمْيُلَك َمَعُهْم« ))( »َفْلَيُكْن ِصْغُوَك َلُ

)1( االسلوبية: جورج مولينيه:)18
)2(  هنج الباغة:545
))(  هنج الباغة:547
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»َوْلَيُكْن َأْبَعَد َرِعيَّتَِك ِمنَْك، َوأْشنََأُهْم« )1(
قِّ َلَك« )2( ْم بُِمرِّ احْلَ »ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوَلُ

ــِه ُحْســُن  ــَك بِ ــُع َل َتِم ــٌر َيَ ــَك َأْم ــَك يِف ذلِ »َفْلَيُكــْن ِمنْ
ــن« ))( الظَّ

»َوْلَيُكــْن آَثــُر ُرؤوِس ُجنْــِدَك ِعنْــَدَك َمــْن َواَســاُهْم يِف 
َمُعوَنتـِـِه، َوَأْفَضــَل َعَلْيِهــْم ِمــْن ِجَدتـِـه«)4(

ــِرَك  ــْن َنَظ ــَغ ِم ــَاَرِة األْرِض َأْبَل ــُرَك يِف ِع ــْن َنَظ »َوْلَيُك
ــَراِج« )5( ــتِْجَاِب اْلَ يِف اْس

َعــْدٍل،  بَِمَواِزيــِن  َســْمحًا:  َبْيعــًا  اْلَبْيــُع  »َوْلَيُكــِن 
ــاِع« )6( ــِع َوامْلُْبَت ــَن اْلَبائِ ــْنِ ِم ــُف بِاْلَفِريَق ِح ــَعاٍر الَ ُتْ َوَأْس

ــُة  ــَك: إَِقاَم ــِه ِدينَ ــُص هلل بِ لِ ــا ُتْ ــِة َم »َوْلَيُكــْن يِف َخاصَّ

)1(  هنج الباغة:548
)2(  هنج الباغة:549
))(  هنج الباغة:550
)4(  هنج الباغة:552
)5(  هنج الباغة:556
)6(  هنج الباغة:558
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ــًة«)1( ــُه َخاصَّ َفَرائِِضــِه الَّتــي ِهــَي َل

ان التعبــر بـــ)ليكــن(  اشــد وقعــا واقدر عــى التأثر 
يف ذهــن املتلقــي، فالتأكيــد عــى كــون االمــر، يــراد منــه 
الكــون عــى تلــك الصفــة، وهــو ال شــك ابلــغ مــن 
االتصــاف هبــا، وهــذا االمــر يــري يف االمــر والنهــي، 
ــن  ــه تعــاىل: ﴿َوْلَتُك ــم يف قول ــران الكري ــد ورد يف الق وق
ُأّمــٌة َيْدُعــوَن إىِل اْلــِر َوَيْأُمــُروَن بِامْلْعــُروِف َو  نُكــْم  مِّ

ــوَن﴾ )2(  ــُم امْلُْفلُِح ــك ُه ــِر َوُأوَلئ ــِن امْلُنَْك ــْوَن َع َينَْه

ب - النهي: 

ال  دونــه:  ملــن  القائــل  قــول  وهــو  األمــر،  ضــد 
ــه  ــى وج ــل ع ــن الفع ــف ع ــب الك ــو طل ــل))(. فه تفع
االســتعاء، ولــه صيغــة واحــدة هــي ال الناهيــة مــع 
الفعــل املضــارع، وهــو جيــري جمــرى األمــر يف ان يكــون 
للطلــب إذا كان عــى وجــه االســتعاء، والدعــاء إذا كان 

)1(  هنج الباغة:561
)2(  ال عمران:104

))(  التعريفات: 199.
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مــع األعــى، وااللتــاس إذا كان مــع النظــر، ويســتعمل 
يف حــق املســتأذن ويســمى إباحــة وإذا اســتعمل يف مقــام 
)1(.  فغــرض النهــي  تســخيط الــرك، ســمي هتديــدًا 
)الكــف واملنــع(، ولكنــه خيــرج إىل معــان أَخــر مســتفادة 
مــن الســياق وقرائــن األحــوال كالدعــاء وااللتــاس 
واإلرشــاد والــدوام وبيــان العاقبــة والتيئيــس والتهديــد 
ــي  ــر والتمن ــتئناس والتحق ــة واالس ــخ والكراه والتوبي

ــا)2(. وغره
بالفعل  صيغة النهي

املؤكد
بالفعل غر 

املؤكد
بالتحذير 
ب)إياك(

56))التكرار

مــن خــال النظــرة الريعــة يف االســتعال وكثافتــه 
يف النــص جتــدر االشــارة اىل هيمنــة الفعــل املضــارع 
ــة  ــعر بعظم ــا يش ــو م ــة، وه ــا الناهي ــبوق ب ــد املس املؤك
املؤكــد عليــه مــن الوصايــا وثقــل املســؤولية املناطــة 
باألشــر. فالتوكيــد ســمة غالبــة عــى الفعــل املضــارع يف 

)1(  ينظر: مفتاح العلوم: 429.
)2(  ينظر: باغة الراكيب:  212 ــ )21.
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ــه. ــد في ــد التوكي ــا يزي ــو م ــي وه النه

تتحدد االناط االسلوبية يف ثاثة اناط:

ــد  ــون التوكي ــارع + ن ــل املض ــة + الفع 1- ال الناهي
ــة. الثقيل

1- ال الناهية + الفعل املضارع.

2- إياك +  و + اسم معرفة.

االوامــر  مــن  مجلــة  عــن  عبــارة  العهــد  كان  ملــا 
والنواهــي التــي تتناســب مــع املرســل يف مقامــه االعــى 
ــى  ــن ع ــط املهيم ــد كان النم ــوايل، فق ــو ال ــي وه واملتلق
النــص هــو األول والــذي يتســم بالتوكيــد، ويــأيت بعــده 
اســلوب التحذيــر ب)إيــاك(، والــذي يتضمــن النهــي، 
ثــم النهــي بــدون توكيــد، وهــو االقــل حضــورا يف النص 

ــرار. ــث التك ــن حي ــابقه م ــن س ــرب م ويق

االكثــر  وهــي  املؤكــد،  النهــي  صيغــة  وتتصــدر 
اهنــا  مــع  التشــديد واالهتــام،  اســتعاال يف مواضــع 
ــه ان  ــز ال الواجــب الــذي يشــرط في ــد اجلائ مــن التوكي
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يكــون الفعــل واقعــا يف جــواب قســم ومثبتــا ومســتقبا 
وغــر مفصــول عــن الــام بفاصــل، ولكــن أمهيــة هــذه 
ــأيت يف اغلــب مواضعهــا  ــم ان ت ــا والنواهــي حت الوصاي
مؤكــدة بالنــون  الثقيلــة يف النهــي. وأمــا هنــي فعــل 
الكينونــة فهــو كــا يــرى بعــض اللغويــن ابلــغ مــن 
النهــي عــن الــيء نفســه، اذ يقــول: )والنهــي عــن كونــه 
منهــم أبلــغ مــن النهــي عــن نفــس الفعــل. فقولــك: ال 
ــًا، أبلــغ مــن قولــك: ال تظلــم، ألن ال تظلــم  تكــن ظامل
ــًا  ــن ظامل ــك: ال تك ــم. وقول ــاس بالظل ــن االلتب ــي ع هن
هنــي عــن الكــون هبــذه الصفــة. والنهــي عــن الكــون عى 
صفــة، أبلــغ مــن النهــي عــن تلــك الصفــة، إذ النهــي عن 
الكــون عــى صفــة يــدل بالوضــع عــى عمــوم األكــوان 
ــزم مــن ذلــك عمــوم  املســتقبلة عــى تلــك الصفــة، ويل
تلــك الصفــة. والنهــي عــن الصفــة يــدل بالوضــع عــى 
عمــوم تلــك الصفــة. وفــرق بــن مــا يــدل عــى عمــوم، 
ــط،  ــوم فق ــى عم ــدل ع ــا ي ــن م ــًا، وب ــتلزم عموم ويس
فلذلــك كان أبلــغ، ولذلــك كثــر النهــي عــن الكــون()1(. 

)1(  البحر املحيط: 1/ 6)4- 7))
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وأمــا النمــط الثــاين فقــد تكــرر )6( مــرات وذلــك 
ــع  يف املواض

»إياك ومساماة اهلل يف عظمته«))(.
»اياك والدماء وسفكها بغر حلها«))(

»إياك واإلعجاب بنفسك«))( 

»إياك واملن عىل رعيتك بإحسانك«))( 
»إياك والعجلة  باألمور قبل أواهنا«))(

»إياك واالستئثار با الناس فيه أسوة«))(

ــوص، اذ  ــذه النص ــر ه ــن يتدب ــح مل ــط واض ــة راب ثم
يــرى أمهيــة االمــور التــي حــذر االمــام )( منهــا 

)1(  هنج الباغة: 546
)2(  هنج الباغة: 567
))(  هنج الباغة: 567
)4(  هنج الباغة: 568
)5(  هنج الباغة: 568
)6(  هنج الباغة: 568
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كذلــك  ســبحانه،  احلــق  ومســاماة  فالتجــر  مالــكا، 
االعجــاب النفــس وســفك الدماء، مــن عظائــم الكبائر، 
ومثلهــا  يف التحذيــر )املــن والعجلــة واالســتئثار( وهــي 
مــن مســاوئ االخــاق، وقــد ورد التحذيــر منهــا يف 

الروايــات.

 وزبــدة املخــض ان هــذا االســلوب اســتعمل يف 
ــاق،  ــي االخ ــا باق ــرع منه ــي تتف ــرى الت ــات الك املنهي
فانــت تــرى عــى ســبيل املثــال ان التجــر ســبب الطغيــان 

ــاد.     ــاد واالفس ــع اىل الفس ــذي يدف ال
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املبحث الثاني
   أفعل التفضيل)1(

يــدل اســم املفضــل مشــاركة املفضــل يف املعنــى 
ــه  ــة كقول ــن: حقيقي ــى نوع ــاركة ع ــذه املش ــًا، وه غالب
ــٍة«)2( أي أزَيــد،  ــٌة ِهــَي َأْرَبــى ِمــْن ُأمَّ تعــاىل: »َأْن َتُكــوَن ُأمَّ
ــة، وإن  ــًا اعتقادي ــمى أحيان ــة، وتس ــة ال حقيقي وتقديري
ــَس  كان االعتقــاد باطــًا، كقولــه تعــاىل: »مَلَْســِجٌد ُأسِّ

ــُل بالتضعيــف، يقــال: َفّضلُتــُه  ــَل ُيَفضِّ )1( الّتفضيــل يف اللغــة: مصــدر َفضَّ
ــه  ــك، وجعلت ــه كذل ــك وصرت ــه بذل ــت ل ــًا، أي حكم ــره َتفضي ــى غ ع
ــن  ــادة يف يشء، وم ــى زي ــدل ع ــو ي ــه: زاد، فه ــل علي ــه، وأفض ــل من أفض
ذلــك الفضــل: الزيــادة، يقــال: »َفَضــَل الــيء َيفُضــل، وربــا قالــوا: َفِضــل 
ــل الــذي بمعنــى  يفُضــل وهــي نــادرة، والفضــل يف القــدر غــر التََّفضُّ
اإلفضــال والتطــّول. ينظــر العــن:44/7، ومقاييــس اللغــة: ابــن فــارس: 

508/4.لســان العــرب: 1105/2.
)2(  النحل: 92.
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فِيــِه«)1(  َتُقــوَم  َأْن  َأَحــقُّ  َيــْوٍم  ِل  َأوَّ ِمــْن  التَّْقــَوى  َعــىَل 
ــا  ــًا )2(. وهــذا م ــاد أن يف مســجد الــرار حق عــى اعتق
يؤكــده الســيوطي يف اهلمــع قائــا: »واملــراد بقولنــا: ولــو 
تقديــرًا مشــاركته بوجــه مــا، كقولــم يف البغيضــن: هــذا 
أحســن مــن هــذا، ويف الرشيريــن: هــذا خــر مــن هــذا، 
ويف الّصعبــن: هــذا أهــون مــن هــذا، ويف القبيحــن: 
ــْجُن  هــذا أحســن مــن هــذا، ويف التنزيــل  ﴿َقــاَل َربِّ السِّ
ــذا  ــك: ه ــل ذل ــِه﴾))( وتأوي ــي إَِلْي ــا َيْدُعوَننِ َّ ــبُّ إَِلَّ ِم َأَح
وأقــل  صعوبــًة،  وأهــون  رشًا،  وأقــل  بغضــًا،  أقــل 

ــًا)4(. قبح

وقــد يســتعمل اســم الّتفضيــل متضمنــا معنــى اســم 
ُكــْم َأْعَلــُم بُِكــْم«)5( أي: عــامل  الفاعــل، كقولــه تعــاىل: »َربُّ
بكــم، أو معنــى الصفــة املشــبهة كقولــه تعــاىل »َوُهــَو 

)1(  التوبة: 108.
)2(  ينظر: اجلامع ألحكام القرآن: القرطبي: 166/8.

))(  يوسف: )).
)4(  مهع اهلوامع رشح مجع اجلوامع: السيوطي: 104/2.

)5( اإلرساء: 54.
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ــِه«)1( ْلــَق ُثــمَّ ُيِعيــُدُه َوُهــَو َأْهــَوُن َعَلْي ــَدُأ اْلَ ــِذي َيْب الَّ

ــون  ــال: يشء أه ــه ال يق ــّن، ألّن ــه ه ــو علي أي: وه
ــن يشء.)2( ــه م علي

وربــا اريــد بــه )جتــاوز صاحبــه وتباعــده عــن غر يف 
الفعــل، ال بمعنــى تفضيلــه بالنســبة إليــه بعد املشــاركة يف 
أصــل الفعــل، بــل بمعنــى أن صاحبــه متباعــد يف اصــل 
ــار،  ــه االختص ــى وج ــه ع ــه في ــد إىل كال ــل، متزاي الفع
ــْم  فيحصــل كــال الّتفضيــل( ))( كقولــه تعــاىل: »َوَجاِدْلُ
بِالَّتِــي ِهــَي َأْحَســُن«)4( فهنــا مل يقصــد الّتفضيــل عــى 
يشء معــن، بــل املــراد مــن كل ذلــك الزيــادة يف احلســن، 
)وال يمتنــع تقديــر مفضــل عليــه كأن تقــول: وجادهلــم 

)1( الروم: 27.
ــاض  ــة، ري ــة داللي ــم: دراس ــران الكري ــل يف الق ــم التفضي ــر: اس )2( ينظ
يونــس خلــف اجلبــوري، رســالة ماجســتر،  كليــة الربيــة - جامعــة 

2005م املوصل1426هـــ- 
))( الكليات:96.
)4( النحل: 125.
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ــال  ــك()1(. ق ــو ذل ــا ونح ــن غره ــن م ــي أحس ــي ه بالت
الكفــوي: )وقــد يســتعمل أفعــل لبيــان الكــال والزيــادة 
يف وصفــه اخلــاص، وإن مل يكــن الوصــف الــذي هــو 
األصــل مشــركًا وعليــه قوهلــم: الصيــف أحــر مــن 
الشــتاء، أي: الصيــف أكمــل يف حرارتــه مــن الشــتاء يف 

ــه()2(. برودت

وتبــدو صيغــة افعــل هــي االكثــر ظهــورا يف النــص، 
ــة  ــكام اىل درج ــي بال ــوم يرتق ــو معل ــا ه ــل ك والتفضي
ــيئن  ــن ش ــة ب ــتعمل يف املقارن ــذا يس ــى، وهل ــل واع اكم
اشــركا يف صفــة وزاد احدمهــا عــى االخــر فيهــا، فهــو 
ــد  ــق واش ــة اعم ــف اىل صيغ ــة الوص ــن صيغ ــدول ع ع
اثــرا يف التوكيــد وترســيخ الفكــرة، وهــذا يظهــر بشــكل 

واضــح مــن خــال االمثلــة فقولــك:

زيد.......... شجاع    )وصف زيد بالشجاعة(. 

التفضيل يف الدرجات حسب القوة

)1( معاين النحو: فاضل صالح السامرائي: 685/4.
)2( الكليات: 96.
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4.......... أشــجع مــن عمــرو   )تفضيــل لزيــد 
ــره(. ــط دون غ ــرو فق ــى عم ــجاعة ع ــث الش ــن حي م

).......... أشــجع رجــل )االضافــة اىل النكــرة ال 
تفيــد ختصيصــا وال تعريفــا(.

2.......... أشــجع الرجــال )االضافــة اىل املعرفــة 
تفيــد التعريــف والتخصيــص(.  

1.......... األشــجع )تفضيــل عــى نحــو االطاق 
أي هــو اشــجع اجلميع(.

يف  امهيتهــا  التفضيــل  صيغــة  تكتســب  هنــا  مــن 
ــل  ــم التفضي ــرر اس ــد تك ــة، فق ــع الدراس ــص موض الن
ــوزع  ــه املختلفــة يف)60( موضعــا مــن العهــد، ت بأحوال
القســم االكــر منهــا عــى النكــرة واملضــاف اىل املعرفــة، 
واكثــر مــا جــاء مــن املضــاف اىل معرفــة إضافتــه اىل 
الضمر)هــم(، فقــد جــاء يف )18(  موضعــا، و)11( 

موضعــا مضافــا اىل اســم معرفــة.

  ونجد اكثر هذه املواضع جاءت للتفضيل 
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 احوال اسم 
التفضيل

مضاف اىل معرفةنكرة
معرفة

مضاف اىل 
نكرة

املجموع

29160)27التكرار

مــن خــال معرفــة درجــة التفضيــل واالهتــام التــي 
تتحــدد مــن خــال اســم التفضيــل املضــاف اىل املعرفــة 
والــذي يكــون اكثــر تكــرارا مــن غــره هنــا، اذ نــرى يف 

قولــه مثــا:

اْلَعَمــِل  َذِخــَرُة  إَِلْيــَك  َخائِــر  الذَّ َأَحــبَّ  »َفْلَيُكــْن    
العمــل  مــن  اليــك  احــب  يشء  فليــس  الِــِح«)1(  الصَّ
الصالــح لذلــك جــاء بالتعبــر ب)ليكــن( مــع اســم 
التفضيــل، فيوحــي باالتصــاف بتفضيــل ذخــرة العمــل 
الصالــح عــى الذخائــر كلهــا ؛ألنــه مــن يدفــن مــع املــرء 
يف قــره فقــط، فحقيــق ان يكــون افضلهــا؛ ألن الذخائــر 

ــح. ــل الصال ــى العم ــى ويبق ــا تفن كله

)1( هنج الباغة:545
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ومن صور التفضيل بالنكرة قوله:

اْلــَواِل  َعــىَل  َأْثَقــَل  ِعيَّــِة،  الرَّ ِمــَن  َأَحــٌد  »َوَلْيــَس    
اْلَبــَاِء،  يِف  َلــُه  َمُعوَنــًة  َوَأَقــلَّ  َخــاِء،  الرَّ يِف  َمُؤوَنــًة 
ُشــْكرًا  َوَأَقــلَّ  ــاِف  بِاإلحْْلَ َوَأْســَأَل  لإِْلْنَصــاِف،  َوَأْكــَرَه 
َوَأْضَعــَف  امْلَنْــِع،  ِعنْــَد  ُعــْذرًا  َوَأْبَطــَأ  اإلْْعَطــاِء،  ِعنْــَد 
ــة«)1( اصَّ اْلَ َأْهــِل  ِمــْن  ْهــِر  الدَّ ِت  ُملِــاَّ ِعنْــَد   َصــرْبًا 

تتميــز اجلمــل االتيــة ان التفضيــل قــد ُقيــد بالتمييــز، 
وُحــدد باجلهــة الزمنيــة، كــا ســنرى:

َخاِء، َأْثَقَل َعَى اْلَوايِل            َمُؤوَنًة                 يِف الرَّ

َوَأَقلَّ                           َمُعوَنًة َلُه               يِف اْلَبَاِء،

َوَأْكَرَه لإِْلْنَصاِف،

َوَأْسَأَل بِاإلحْْلَاِف

َوَأَقلَّ                   ُشْكرًا                    ِعنَْد اإلْْعَطاِء،

َوَأْبَطَأ                  ُعْذرًا                      ِعنَْد امْلَنِْع،  

ْهِر ِت الدَّ َوَأْضَعَف            َصْرًا                 ِعنَْد ُمِلاَّ

)1( هنج الباغة:547
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فاملاحــظ  تقييــد هــذه املفاضلــة بأوقــات وظــروف 
وســياقات حمــدودة، دون أن يكــون مطلقــا، إذ كل اســم 
للتفضيــل جــاء مقيــدا بجهــة مــن اجلهــات أو الســياقات 
ــاحة  ــق مس ــدا وأضي ــر حتدي ــه اكث ــا جيعل ــة. مم االجتاعي

وأشــد تركيــزا.

امــا االضافــة اىل النكــرة، وهــي ــــ كــا يرى النحــاة ــ 
ال تفيــد تعريفــا وال ختصيصــا، فاهنــا مل تــرد اال يف قولــه: 
)وال يكتفــي بأدنــى َفْهــٍم ُدوَن َأقَصــاُه()1(، ويلمــح فيهــا 
االشــعار بقلــة الفهــم وضعفــه، وهــو الــذي يرفضــه 
لديــه  يكــون  ان  بــل البــد  االمــام )( يف احلاكــم، 
 .)( اقــى الفهــم وغايتــه، واولئــك قليــل كــا يعــر
فاإلضافــة للنكــرة، وجمــيء )فهــم( نكــرة يشــعر املتلقــي 

ــذاجة. ــر والس بالتحق

ــة بـــ)ال( يف  ــل املعرف ــة التفضي ــرد صيغ ــن ت  يف ح
ثاثــة مواضــع للداللــة عــى االطــاق يف الوصــف، 

وهــي ) الســفى، االقــى، االدنــى( يف قولــه:

)1( هنج الباغة: 554
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ــَة  ــَن الَ ِحيَل ــَن الَِّذي ــْفىَل ِم ــِة السُّ ــمَّ اهللَ اهللَ يِف الطََّبَق »ُث
ــْم«)1( َلُ

لألْدَنــى«)2( الَّــِذي  ِمْثــَل  ِمنُْهــْم  لألْقــَى   »فــإِنَّ 

)1( هنج الباغة: 560
)2( هنج الباغة: 561
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املبحث الثالث
البنية االستعارية

نالــت الصــورة االســتعارية احلــظ األوفــر لــدى 
الدارســن، بــل شــكلت بــؤرة العمــل اإلبداعــي، وهــي 
ــواب  ــاز، وأول أب ــل املج ــيق: )أفض ــن رش ــر اب ــا يع ك
البديــع، وليــس يف حــي الشــعر أعجــب منهــا، وهــي من 
حماســن الــكام إذا وضعــت موضعهــا()1(، وفّضلهــا 
ــًة  ــًا: )ان لاســتعارة مزي ــد القاهــر عــى التشــبيه قائ عب
وفضــًا()2(، وهــي تتكــئ عــى التشــبيه، وترتبــط بــه 
ارتباطــًا ملحوظــًا، يمكــن ان نلمســه يف أوىل تعريفــات 
ــد تشــبيه الــيء بالــيء،  الباغيــن، كقوهلــم: )اذا تري
فتــدع ان تفصــح بالتشــبيه وتظهــره، وجتــيء إىل اســم 

)1( العمدة: 1: 225.
)2( دالئل اإلعجاز: 55، ينظر: أرسار الباغة: 28.
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ــرى  ــا ي ــه()1(. في ــه علي ــبه وجتري ــره املش ــه فتع ــبه ب املش
الســكاكي، والــذي كان أكثــر دقــة يف حتديــد نوعيهــا 
طــريف  أحــد  تذكــر  أن  )هــي  قائــًا:  يــرح  حيــث 
التشــبيه، وتريــد بــه الطــرف اآلخــر، مدعيــًا دخــول 
املشــبه يف جنــس املشــبه بــه، داالً عــى ذلــك بإثباتــك 
للمشــبه مــا خيــص املشــبه بــه()2(. بينــا أطلــق ابــن األثــر 
مصطلــح التشــبيه املحــذوف عــى االســتعارة وهــو ذكــر 

املشــبه دون املشــبه بــه))(. 

ويكفــي يف فضــل االســتعارة ومجاهلــا )أهنــا تــرز 
هــذا البيــان أبــدًا يف صــورة مســتجدة تزيــد قــدرة ونبــًا، 
وتوجــب لــه بعــد الفضــل فضــًا، وانــك لتجــد اللفظــة 
الواحــدة قــد اكتســبت فيهــا فوائــد حتــى تراهــا مكــررة 
يف مواضــع، وهلــا يف كل واحــد مــن تلــك املواضــع 
مرموقــة،  وفضيلــة  منفــرد،  ورشف  مفــرد،  شــأن 
ــا،  ــر هب ــي تذك ــا الت ــن خصائصه ــة، وم ــة موموق وخاب

)1( دالئل اإلعجاز: 67، ينظر: أرسار الباغة: 68) ــ 72).
)2( مفتاح العلوم: 477.

))( املثل السائر: 1: 44).
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وهــي عنــوان مناقبهــا، أهنــا تعطيــك الكثــر مــن املعــاين 
باليســر مــن اللفــظ، حتــى ختــرج مــن الصدفــة الواحــدة 
عــدد مــن الــدرر، وجتنــي مــن الغصــن الواحــد أنواعــًا 
ــا ال  مــن الثمــر()1(. إذ هــي )تفعــل يف نفــس الســامع م

ــة()2(. ــل احلقيق تفع

ويتحــدد مســتوى االســتعارة وفقــا لطبيعــة )الصلــة 
ــت  ــا كان ــإذا م ــة، ف ــة اإلحيائي ــة واللغ ــة املطابق ــن اللغ ب
هــذه الصلــة ضعيفــة، فســينعدم حتقــق التوســع يف اللغــة 
التصويريــة())(.  وتضعــف  الــداليل  األثــر  ويراجــع 
ويــرى بعــض الباغيــن ان حســن االســتعارة وقبحهــا 
موقــوف عــى قوة التناســب بــن املســتعار منه واملســتعار 
ومناســبة  التشــبيه  )بقــرب  فماكهــا  بعــده،  او  لــه 
املســتعار للمســتعار لــه، وامتــزاج اللفــظ باملعنــى حتــى 
ال يوجــد بينهــا منافــرة، وال يتبــن يف احدمهــا إعــراض 
عــن اآلخــر... وقــال قــوم آخــرون... خــر االســتعارة 

)1( أرسار الباغة: 49 -50.
)2( الصناعتن:241-240 .

))( التصوير املجازي يف مشاهد القيامة: 55.
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مــا بعــد، وعلــم يف أول وصلتــه أنــه مســتعار فلــم يدخلــه 
ــتعارة  ــد االس ــاعر أن يبع ــب للش ــه ال جي ــس... اال أن لب
ــق، ولكن خر  حتــى ينافــر وال أن يقرهبــا كثــرًا حتــى حيقِّ
األمــور أوســاطها()1(. واالســتعارة اذا توالــت يف النــص 
مــع غمــوض املعــاين وبعــد التناســب بــن الطرفــن، قــد 
تــؤدي إىل اللبــس، والتنافــر يف الــكام ولذلــك نعــى 
وغرابتهــا  اســتعاراته  فحــش  متــام  أيب  عــى  اآلمــدي 
ــة)2(. اال  ــباب املعاظل ــن أس ــببا م ــا س ــا وجعله وتراكبه
أننــا نجــد القــران الكريــم والنصــوص الشــعرية أحيانــًا 
جتمــع بــن عــدة اســتعارات يف نــص واحــد، دون ان 
ختــل باملعنــى أو تســقطه، بــل تزيــده رشفــًا ورونقــًا، ولذا 
فــان عبــد القاهــر اجلرجــاين يــرى أن ممــا )هــو أصــل يف 
رشف االســتعارة، أن تــرى الشــاعر قــد مجــع بــن عــدة 
اســتعارات، قصــدًا إىل أن يلحــق الشــكل بالشــكل، وان 

يتــم املعنــى والشــبه فيــا يريــد())(.

)1( العمدة: 1: 227.
)2( ينظر: املوازنة: 195.
))( دالئل اإلعجاز: 79.
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ضوئهــا  يف  تقســم  التــي  االعتبــارات  وتتعــدد 
حقيقيــة  عــى:  ذاهتــا  باعتبــار  فتقســم  االســتعارة، 
وخياليــة وباعتبــار الزمهــا عــى: جمــردة ومرشــحة، 
وباعتبــار  وقبيحــة،  حســنه  عــى:  حكمهــا  وباعتبــار 
كيفيــة اســتعاهلا عــى اســتعارة حمســوس املحســوس، أو 
معقــول املعقــول، وترحييــة ومكنيــة باعتبــار الطرفــن، 

إىل غــر ذلــك مــن أنــواع التقســيات)1(.

وألمهيــة االســتعارة يف الدرس الباغي واألســلويب 
تعــددت النظريــات التــي درســتها، ومن تلــك النظريات 
نظريــات   وهــي  والعاقيــة(،  والتفاعليــة  )اإلبداعيــة 
ــود التــي كانــت  ــة والقي حاولــت جتــاوز احلــدود املنطقي
يف الدراســات القديمــة يف مرحلــة التأســيس، حيث كان 
االهتــام منصبــًا عــى ضبط احلــدود والتقســيات وتأكيد 
هويــة الباغــة وفنوهنــا، دون النظــر إىل قيمتهــا األدبيــة ــ 
هــذا اذا اســتثنينا دراســة اجلرجــاين  والقرطاجنــي. عــى 

)1( ينظــر: ينظــر مفتــاح العلــوم: )52، املثــل الســائر:1: 51)، الطــراز: 
.110
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ان بعــض الدارســن حــاول اخلــروج مــن بوتقــة النظريــة 
ــة  ــة متكامل ــات يف نظري ــن النظري ــج ب ــدة، والدم الواح
حتــاول اســتثار النظريــات واالســتفادة مــن تقنياهتــا)1(. 
ــرع  ــي تتف ــي األم الت ــكل الباغ ــل )الش ــتعارة متث فاالس
عنــه وتقــاس عليــه بقيــة األشــكال حتــى أطلــق بعضهــم 
ــاب  ــي للخط ــل  الباغ ــوي يف التحلي ــاه البني ــى االجت ع
ــى  ــا ع ــا واقتصاره ــرة( لركيزه ــة املقت ــم )الباغ اس
االســتعارة باعتبارهــا بــؤرة املجــاز()2(. فالشــعر كــا 
يــرى جــان كوهــن: )اســتعارة معّمقــة )رأســيًا( معّممــة 
)أفقيــًا(، بــل ان الكوميديــا اإلهليــة بمفهــوم اليــوت 
عبــارة عــن اســتعارة ضخمــة())(. واالســتعارة هــي 

ــة لــكل الباغــة()4(. )الصــورة املركزي

إن العاقــة بــن عنــارص االســتعارة ارتبــاط مــن 
لتخلــق  العنــارص  هــذه  فيــه  تــذوب  اخليــال  صنــع 

)1( حتليل اخلطاب الشعري )اسراتيجية التناص(: 81 وما بعدها.
)2( باغة اخلطاب وعلم النص: 159.

))( بناء لغة الشعر: 5)1.
)4( باغة اخلطاب وعلم النص: 181.
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ــي  ــان الت ــة الفن ــي مهم ــك ه ــل تل ــدة، ولع ــورة جدي ص
تتجــى يف )حماربــة هــذا الروتــن اآليل بنــزع األشــياء مــن 
إطارهــا املألــوف وجتميــع العنــارص املختلفــة عــى غــر 
انتظــار ولذلــك فــان الشــاعر يعمــد إىل كــر القوالــب 
)االكلشــيهات( اللغويــة ليجرنــا عــى جتديــد تلقينــا 
)الظاهــرة  املجــازي  التحــول  خــال  مــن  لأشــياء 
االنزياحيــة( وهــذه هــي عمليــة التشــويه اخلاقــة التــي 
تعيــد لنــا حــدة التصــور بعــد ان تثلمهــا العادة ونكتشــف 
ــن()1(. ــه الروت ــد ان يفرغ ــا بع ــط بن ــامل املحي ــة الع كثاف

عــى  الــكام  وصــور  املعــروف  املجــاز  وليــس 
ــى  ــن املعن ــات ع ــاء لانحراف ــن )أس ــر م ــال أكث أّي ح
يف  دائــًا  ظهــرت  التــي  التقليديــة  واملارســة  احلــريف 
اللغــة الشــعرية()2(، واالســتعارة تــأيت لكــي تقلــل مــن 
)ســعة املجــاوزة الناجتــة عــن عــدم املاءمــة، والعمليتــان 
نفــس  عــى  تتــان  ال  بالتحديــد  ألهنــا  متكاملتــان؛ 

)1( نظريه البنائية يف النقد األديب: 82.
)2( باغة اخلطاب وعلم النص: 227.
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الــكام،  لقانــون  انتهــاك  املائمــة  فعــدم  املســتوى، 
ــي، واالســتعارة  وهــو إذن مصنــف يف املســتوى الركيب
ــتوى  ــف يف املس ــو إذن مصن ــة، وه ــون اللغ ــاك لقان انته
العنــارص  تتاهــى  االســتعارة  ففــي  التصويــري()1(. 
ــر  ــاظ كل عن ــع احتف ــس، م ــط متجان ــزج يف خلي ومتت
بشــكله؛ وهــي ال تقتــر )عــى اهلــدف اجلــايل والقصــد 
الشــخي، ولكنهــا أيضــًا ذات قيمــة عاطفيــة ووصفيــة 

ومعرفيــة، أو بتعبــر شــامل: نحيــا هبــا()2(.

ولــذا فقــد كان أ. آ.ريتشــارد شــديد االحتجــاج 
عــى معاملــة االســتعارة عــى أهنــا انحــراف عن املارســة 
اللغويــة املألوفــة بــدالً مــن النظــر إليهــا كمصــدر مميز وال 
ــز  ــر إىل رضورة التميي ــة، ويش ــك املارس ــه لتل ــى عن غن
بــن االســتعارة بوصفهــا مبــدأ الوجــود الشــامل للغــة، 
واالســتعارة الشــعرية النوعيــة، فــاألوىل مــن اختصــاص 
الباغيــن،  اختصــاص  مــن  والثانيــة  النحويــن، 

)1( بناء لغة الشعر: 6)1.
)2( حتليل اخلطاب الشعري: 84.
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فالنحــوي يقــدم الكلــات بحســب اشــتقاقها، والباغي 
بحســب مــا إذا كان هلــا مفعــول عــى الســامع بــه)1(.

واالســتعارة تــأيت ألغــراض كثــرة، كــرشح املعنــى 
واإلبانــة عنــه، أو تأكيــده واملبالغــة فيــه، أو اإلشــارة إليــه 
ــرز  ــذي ي ــرض ال ــن املع ــظ، أو حتس ــن اللف ــل م بالقلي
فيــه... كــا أن هلــا الفضــل عــى التريــح باحلقيقــة. 
غــر  يف  لألفــاظ  اســتعاالً  ليســت  واالســتعارة 
ــا هــي )تفاعــل بــن الســياقات  مواضعهــا حســب، وإن
املختلفــة، عــى أســاس ان النغمــة الواحــدة يف أيــة قطعــة 
ــزة  ــا املمي ــخصيتها وال خاصيته ــتمد ش ــيقية ال تس موس
ــال يف  ــك احل ــاورة هلــا... كذل ــات املج ــن النغ ــا اال م هل
األلفــاظ، فمعنــى أّيــة كلمــة ال يمكــن ان يتحــدد اال 
ــاظ()2(. ــن األلف ــا م ــا جياوره ــا ب ــاس عاقته ــى أس ع

وهــي فــوق كل ذلــك متثــل )وســيلة لتنظيــم حميــط 
اإلنســان للعيــش فيــه والعمــل عليــه والتفاعــل معــه 

)1( ينظر: نظرية األدب: )25.
)2( باغة اخلطاب وعلم النص: 150 ــ 151.
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والتواصــل بنجــاح فيــه، وهــي أداة إلحلــاق يشء بــيء 
ــرى()1(.  ــًا أخ ــد أحيان ــع جدي ــق واق ــًا، وأداة خلل أحيان

ــي  ــتعارة وتداع ــن االس ــن ب ــض الباحث ــط بع ويرب
املعــاين، فيجعــل الترحييــة منهــا تتضمــن عمليتــن 
والواقــع،  احلقيقــة  مــع  متمشــية  )األوىل:  عقليتــن: 
قائمــة عــى قاعــدة تداعــي املعــاين وهــي إدراك مــا بــن 
املشــبه واملشــبه بــه مــن تشــابه، وألن التشــبيه هــو أســاس 
االســتعارة فأهنــا يشــركان يف هــذه العمليــة. والثانيــة: 
ــه وهــي  تتحقــق يف االســتعارة دون التشــبيه ومتيزهــا من
عمليــة خياليــة غــر واقعيــة تلــك هــي ادعــاء ان املشــبه 
واملشــبه بــه متحــدان يف احلقيقــة فهــا شــخص واحــد ال 
ــة  ــة: فنجــد ثــاث عمليــات عقلي شــخصان. أمــا املكني
ــة  ــة ثالث ــًا إليهــا عملي ــان الســابقتان مضاف هــي: العمليت
متصلــة هــي ختيــل اتصــاف املشــبه بــا هــو مــن خصائص 

ــه()2(. املشــبه ب

)1( حتليل اخلطاب الشعري: 84.
)2( فنــون باغيــة:161 نقــا عــن: دراســات يف علــم النفــس االديب: 

ــرة 1949: )4 ــــ 44. ــادر القاه ــد الق ــد عب حام
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ويبــدو ان األجــدى يف دراســة االســتعارة تقســيمها 
امحــد  الدكتــور  يــرى  كــا  ومكنيــة-  ترحييــة  إىل 
مطلــوب؛ ألن ذلــك عمدهتــا مــا دامــت االســتعارة تقوم 
عــى التشــبيه)1(، ختلصــًا مــن تلــك التقســيات املنطقيــة 
العقيمــة التــي ذهبــت بــروح الباغــة، وأفقدهتــا بريقهــا، 
فأحالتهــا علــا خاضعــا لقواعــد صارمــة ومعجم خاص 
ــا يعتمــد  ــت فن ــه، بعــد ان كان ــب ان خيالف ال حيــق لأدي
ــص.  ــال وأرساره يف الن ــن اجل ــتكناه مواط ــة الس الذائق

ــه:  ومــن صــور االســتعارة يف النــص العلــوي: قول
ــن  ــا ع ــهوات، ويزعه ــن الش ــه م ــر نفس ــره أن يك )وأم

اجلمحــات()2(.

ــار الفعــل )يكــر( الــذي يتــاءم  مــن خــال اختي
ــن  ــس ع ــاع النف ــى امتن ــة ملعن ــه براع ــادة وتوظيف ــع امل م
الشــهوات والكــف عنهــا، تتجــى ابــداع االســتعارة 
التــي تتضمــن انزياحــا عــن املعيــار، فالعبــارة لــو كانــت 

)1( ينظر: فنون باغية: 145.
)2( هنج الباغة: 544
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بلغــة معياريــة مبــارشة مثــل: ان يكــف او ان يمتنــع 
ذلــك ال  فــان  واحلــذر،  االبتعــاد  او  الشــهوات  عــن 
ــة ومســتعملة، اال ان  حيقــق الرســالة؛ ألهنــا لغــة متداول
الفجــوة / مســافة التوتــر ــــ عــى حــد تعبــر ابــو ديــب- 
حتققــت مــن هــذا الركيــب: يكــر+ نفســه، حيــث 
ينقــدح يف ذهــن املتلقــي صــورة االنكســار او الاعــودة 
الركيــب،  خيلقهــا  لطيفــة  مفارقــة  يف  الشــهوات  اىل 
نحــو  والدافعيــة  االجتهــاد  روح  املتلقــي  يف  فيثــر 
الفعــل ملــا حيملــه الركيــب مــن شــحنة حتفيزيــة كبــرة.   

ه  ومنه أيضا قوله: )وال تنصبنَّ نفســَك حلرِب اهللِ، فإنَّ
ال يــَد لــك بنقمتــه، وال غنــى بــك عن عفــوه ورمحتــه()1(.

يقال انه ) ناحظ احيانا وجود كناية ما وراء الصورة 
االستعارية()2(.

اليــد  ان  نــرى  الســابق  النــص  يف  التأمــل  وعنــد 
وهــي التــي حتيــل اىل اكثــر مــن معنــى يف مرجعياهتــا 

)1( هنج الباغة: 545
)2( دليل الدراسات االسلوبية:76
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الســياقية، فاليــد الكــرم والفضــل والقــدرة واهليمنــة 
خــال  مــن  يتضــح  والــذي  والصنيــع،  واجلارحــة 
ــي القــدرة والطاقــة عــى التعــرض  ــد تعن الســياق ان الي
الصــورة  يزيــد  والــذي  ســبحانه،  الــرب  لغضــب 
ــة  ــا النافي ــبوقة ب ــاءت مس ــا ج ــدا اهن ــتعارية توكي االس
ــوازم القــدرة عــن املتلقــي  ــث تنفــي كل ل ــس بحي للجن
يف الوقــت الــذي تســبقه مجلــة: )وال تنصبــنَّ نفســَك 
ــا هنــا ان اليــد متتلــك  حلــرِب اهللِ(. والــذي يبــدو جلي
الكنايــة،  مســتوى  عــى  الثــراء  مــن  عاليــا  خزينــا 
ــا. ــر ذكره ــة م ــاين كنائي ــا مع ــتعارة فيه ــتبطن االس وتس

ــإِْذِن  ــوُد، بِ نُ ــه: »َفاجْلُ ــتعارة قول ــف االس ــن لطائ وم
يــِن،  الدِّ وِعــزُّ  اْلــُوالَِة،  َوَزْيــُن  ِعيَّــِة،  الرَّ ُحُصــوُن  اهللِ، 

ِعيَّــُة إاِلَّ ِبِــْم«)1(. َوُســُبُل األَْمــِن، َوَلْيــَس َتُقــوُم الرَّ
يشــر البحــراين يف اســتعارة لفــظ احلصــون )باعتبــار 
حفظهــم للرعيــة وحياطتهــم هلــم كاحلصــن،... اســتعار 
لفــظ األمــن هلــم باعتبــار لــزوم األمــن لوجــود اجلنــد يف 

)1( هنج الباغة: 550- 551
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الطــرق ونحوهــا()1(.

الرعيــة  )حصــون  يف  الســابقة  االســتعارة  تنبنــي 
وســبل االمــن(، عــى صــور حســية قريبــة تنتمــي اىل 
فتبعــث يف  بمجــرد ســاعها،  املتلقــي، وينفعــل  بيئــة 
الشــعب،  مــن  الطبقــة  هــذه  بأمهيــة  الشــعور  نفســه 
ودورهــا الفاعــل يف حفــظ كيــان االمــة والدفــاع عنهــا، 
وحتفــز املتلقــي/ الــوايل اىل العنايــة والركيــز عــى تلبيــة 
حاجاهتــم ملــا يبذلونــه مــن نفيــس يف ســبيل احلفــاظ عــى 

النواميــس املقدســة. 

)1( رشح هنج الباغة للبحراين: 148/5
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خامتة 
مــن خــال هــذه القــراءة الريعــة لنــص العهــد 
االشــر  مالــك  اىل   )( املؤمنــن  المــر  الرشيــف 

يمكــن ان نــدون بعــض النتائــج يف هنايــة املطــاف:

ــتورا  ــة ودس ــة متكامل ــي وثيق ــام ع ــد االم ــل عه مّث
ــوىل شــأنا مــن  ــكل مــن يت ــادة واالدارة  ل شــاما يف القي

ــاد. ــاد والب ــؤون العب ش

ــان  ــة، ف ــة طويل ــن وصي ــارة ع ــاب عب ــا كان الكت مل
ــة،  ــة وخاص ــب املختلف ــغ الطل ــو صي ــا ه ــب عليه الغال
اســلوب االمــر والنهي. اذ ورد االمــر يف )89( موضعا، 
ــداء اال مــرة واحــدة  ــرد الن والنهــي يف )44( مــرة، ومل ي
 )( ــام ــه االم ــا يقول ــدا اىل م ــت جي ــي ملتف ألن املتلق
كيــف ال ؟ وهــو مالــك االشــر )(، فلــم حيتــج 
النــص اىل تكــرار النــداء الــذي غايتــه االوىل واالســمى 
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هــي التنبيــه. 

ــا،  ــل يف )77( موضع ــر بالفع ــلوب االم ــرر اس تك
ــن ورد  ــر، يف ح ــلوب االم ــى اس ــب ع ــذي غل ــو ال وه
املضــارع املســبوق بــام االمــر يف )12( موضعــا، ومل 

ــص. ــران يف الن ــان االخ ــرد القس ي

فتــارة  خمتلفــة  صــور  يف  النهــي  اســلوب  تكــرر 
بالفعــل املؤكــد بالنــون الثقيلــة يف )))( موضعــا، وغــر 
املؤكــد يف ) 5 ( مواضــع، وجــاء التحذيــر، وهــو يقــرب 

ــاك(. ــع ب)إي ــا يف )6( مواض ــي ايض ــى النه ــن معن م

املختلفــة  بأحوالــه  التفضيــل  اســم  تكــرر  فقــد 
يف)60( موضعــا مــن العهــد، تــوزع القســم االكــر منهــا 
عــى النكــرة واملضــاف اىل املعرفــة، واكثــر مــا جــاء مــن 
املضــاف اىل معرفــة إضافتــه اىل الضمر)هــم(، فقــد جــاء 
يف )18(  موضعــا، و)11( موضعــا مضافــا اىل اســم 

ــة. معرف

بتوظيــف  العلــوي  النــص  متيــزت االســتعارة يف 
ــة  ــتوعب الدراس ــي تس ــع  الت ــار والتوزي ــريت االختي فك
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االســلوبية فمــن  خــال اختيــار الفعــل )يكــر( الــذي 
يتــاءم مــع املــادة وتوظيفــه براعــة ملعنــى امتنــاع النفــس 
عــن الشــهوات والكــف عنهــا، تتجــى ابــداع االســتعارة 
التــي تتضمــن انزياحــا عــن املعيــار، والتأثــر يف املتلقــي.
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املصادر واملراجع
اإلتقــان يف علــوم القــران: جــال الديــن الســيوطي 
)ت911هـــ(، حتـــقيق: حممــد ســامل هاشــم، دار الكتــب 

ــروت، ط2، 2007م. ــة، ب العلمي

أرسار الباغــة: عبد القاهــر اجلرجاين )ت471هـ(، 
ــتقامة،  ــة االس ــي، مطبع ــى املراغ ــد مصطف ــقيق: امح حتـ

القاهــرة، )د.ت(.

االســلوبية: جــورج مولينيــه: ترمجــة وتقديــم: د. 
بســام بركــة، املؤسســة اجلامعيــة للدراســات والنــرش 

2006م. ط2،  بــروت،  والتوزيــع، 

اســم التفضيــل يف القــران الكريــم: دراســة دالليــة، 
ريــاض يونــس خلــف اجلبــوري، رســالة ماجســتر،  

ــة املوصل1426هـــ - 2005م ــة - جامع ــة الربي كلي

ــد  ــو عب ــة: أب ــوم الباغ ــاح يف عل ــاح: اإليض االيض
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حممــد بــن ســعد الديــن بــن عمــر القزوينــي )ت9)7هـ( 
ــقيق: إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة،  حتـ

بــروت، ط1، 1424هـــ - )200م.

البحــر املحيــط البحــر املحيــط: أبــو حيــان حممــد بــن 
يوســف االندلــي)745(، حتـــ: عبــد الــرزاق املهــدي، 
دار إحيــاء الــراث العريب بروت لبنــان، ط1، 2002م.

باغــة الراكيــب دراســة يف علــم املعــاين: د.توفيــق 
الفيــل، مكتبــة اآلداب، القاهــرة، 1991م.

ــل،  ــاح فض ــص: د.ص ــم الن ــاب وعل ــة اخلط باغ
ــة  ــي للثقاف ــة، املجلــس الوطن سلســلة كتــب عــامل املعرف

والفنــون واآلداب، الكويــت، 1992م.

ــد  ــة: د. أمح ــن، ترمج ــان كوه ــعر: ج ــة الش ــاء لغ بن
ط)،)199م. مــر،  املعــارف،  دار  درويــش، 

ــاح  ــد الفت ــران: د.عب ــاليب الق ــوء أس ــان يف ض البي
ــر، ط2، 1418هـــ -  ــريب، م ــر الع ــن، دار الفك الش

1998م.
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حتليــل اخلطــاب الشــعري )إســراتيجية التنــاص(: 
د.حممــد مفتــاح، املركــز الثقــايف العــريب الــدار البيضــاء، 

ــرب، ط4، 2005م. املغ

التصويــر املجــازي أناطــه ودالالتــه يف مشــاهد 
القيامــة يف القــران الكريــم: د.ايــاد عبــد الــودود، دار 

ط1،2004م.   بغــداد،  الثقافيــة،  الشــؤون 

التعريفــات: الرشيــف عــي بــن حممــد اجلرجــاين 
ــروت،  ــامي، ب ــخ اإلس ــة التاري )ت816هـــ(، مؤسس

)200م.  1424هـــ-  ط1، 

ــن أيب  ــد ب ــن أمح ــد ب ــرآن: حمم ــكام الق ــع ألح اجلام
بكــر بــن فــرح القرطبــي أبــو عبــد اهلل) 671(، حتـ:عبــد 
الرســالة،  مؤسســة  الركــي،  املحســن  عبــد  بــن  اهلل 

2006م.  ط1،  بــروت 

احلجــاج يف القــران مــن خــال اهــم خصائصــه 
أ 2007: بــروت ط2  الفــارايب  دار  االســلوبية:48، 

دالئــل اإلعجــاز: عبــد القاهر اجلرجــاين )ت471هـ( 
قــرأه وعلــق عليــه: أبــو فهــر حممــود حممــد شــاكر، 



58

ظواهر أسلوبية

ــة  ــر مطبع ــعودية بم ــة الس ــدة، املؤسس ــدين بج دار امل
املــدين، ط)، )141هـــ- 1992م.

الدراســات االســلوبية: جوزيــف ميشــال  دليــل 
والنــرش  للدراســات  اجلامعيــة  املؤسســة  رشيــم، 

1987م ط2،  بــروت،  والتوزيــع، 

رشح الكافيــة: رشح الكافيــة: حممــد بــن احلســن 
ــف  ــقيق: يوس ــرابادي )ت686هـــ(، حتـ ــريض االس ال
ــران، 80)1هـــ.   ــادق، طه ــة الص ــر، مؤسس ــن عم حس

ــن يعيــش موفــق  ــن عــي ب رشح املفصــل: يعيــش ب
ــر. ــة بم ــة املنري ــن ))64(، ادارة الطباع الدي

رشح هنــج الباغــة: كــال الديــن ميثــم بــن عــي 
البحــراين)679(، منشــورات دار الثقلــن بــروت ــــ 

1999م.   ط1،  لبنــان، 

رشوح التلخيــص، وهــي خمتــر املعنــي للتفتازاين، 
ومواهــب الفتــاح للمغريب، وعروس االفراح للســبكي، 
وهبامشــه االيضــاح للقزوينــي وحاشــية الدســوقي( دار 

الكتــب العلميــة بــروت. 



59

)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

الصاحبــي: الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن العــرب 
ــا  ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن حمم ــو احلس ــا: أب يف كامه
ــة  ــر، دار ومكتب ــد صق ــيد امح ــقيق: الس )95)هـــ(، حتـ

ــرة، 1977م. ــة، القاه ــب العربي ــاء الكت إحي

)ت95)هـــ(،  العســكري  هــال  الصناعتن:أبــو 
الفضــل  أبــو  وحممــد  البجــاوي  حممــد  حتقيق:عــي 

2006م. بــروت،  العريــة،  املكتبــة  إبراهيــم، 

ودالئــل  الباغــة  ألرسار  املتضمــن  الطــراز 
)ت749هـــ(،  العلــوي  محــزة  بــن  حييــى  اإلعجــاز: 
الســام شــاهن، دار  مراجعــة وضبــط: حممــد عبــد 
ــة، بــروت، ط1، 1415هـــ- 1995م. الكتــب العلمي

ــيق  ــن رش ــه: اب ــعر ومتحيص ــد الش ــدة يف نق .العم
القــرواين )ت)46هـــ( رشح وضبــط: د. عفيــف نايــف 

ــروت، ط2، 2006م.                      ــادر، ب ــوم، دار ص حاط

ــوث  ــوب، دار البح ــد مطل ــة: د.امح ــون باغي .فن
ــت، ط1، 95)1هـــ - 1975م.  ــة، الكوي العلمي

بــن  حممــد  الديــن  جمــد  املحيــط:  .القامــوس 
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يعقــوب الفروزآبــادي )ت 817هـــ(، إعــداد وتقديــم: 
ــراث  ــاء ال ــي، دار إحي ــن املرعش ــد الرمح ــن عب ــد ب حمم

ط2002،2م. بــروت،  العــريب، 

كتــاب ســيبويه: أبــو بــرش عمــر بــن عثــان بــن قنــر 
)ت180هـــ(، حتقيــق: عبــد الســام هــارون، مكتبــة 

اخلانجــي، القاهــرة، ط2، 1402هـــ - 1982م.

والفــروق  املصطلحــات  يف  معجــم  الكليــات- 
احلســيني  موســى  بــن  أيــوب  البقــاء  أليب  اللغويــة: 
القريمــي الكفــوي )ت1094(، حتـــ: د.عدنــان درويش 
وحممــد املــري، منشــورات ذوي القربــى- قــم،  ط1، 

.14((

لســان العــرب: مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن 
ــادر،  ــري )ت711هـــ(، دار ص ــي امل ــور األفريق منظ

بــروت، ط1.

ــر  ــن األث ــن ب ــاء الدي ــو الفتــح ضي ــل الســائر: أب املث
حممــد  حممــد  كامــل  حتقيــق:  )ت7)6هـــ(،  املوصــي 
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عويضــة، دار الكتــب العلمية، بــروت،  ط1، 1998م.

مؤسســة  الســامرائي،  فاضــل  د.  النحــو:  معــاين 
العــريب،  الــراث  إحيــاء  دار  اإلســامي،  التاريــخ 

1428هـــ-2007م.  ط1،  بــروت، 

معجــم املصطلحــات الباغيــة وتطورهــا: د. امحــد 
ــــ  العراقــي  العلمــي  املجمــع  منشــورات  مطلــوب، 

بغــداد، مطبعــة املجمــع العلمــي، )198.

مفتــاح العلــوم: أبــو يعقــوب يوســف بــن حممــد بــن 
عــي الســكاكي )ت626هـــ(، حتـــقيق: د. عبــد احلميــد 
هنــداوي، دار الكتــب العلمية، بــروت، ط1، 2000م.

مقاييــس اللغــة: أبــو احلســن حممــد بــن فــارس بــن 
زكريــا )95)هـــ(، مــر، ط2، 1969م.

القاســم  أبــو  والبحــري:  متــام  أيب  بــن  املوازنــة 
حتقيــق:  )ت70)هـــ(،  اآلمــدي  بــرش  بــن  احلســن 
إبراهيــم شــمس الديــن، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 

2006م. ط1، 
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ظواهر أسلوبية

نظريــة األدب: رينيــه ويليــك واوســتن واريــن، 
حســام  د.  مراجعــة:  صبحــي،  الديــن  حمــي  ترمجــة: 
اخلطيــب، املجلــس األعــى لرعايــة الفنــون واآلداب 
1972م. الطرابيــي،   مــط.  االجتاعيــة،  والعلــوم 

ــد األديب: د. صــاح فضــل،  ــة يف النق ــة البنائي نظري
ــداد،  ط)،  1987م. ــة، بغ ــؤون الثقافي دار الش

هنــج الباغــة: ضبــط نصــه وعلــق وابتكــر فهارســه: 
ــط:  ــران م ــم- إي ــدى، ق ــوار اهل ــح، ان د. صبحــي الصال

ــا، ط4،، 1)14هـ. وف

مهــع اهلوامــع رشح مجــع اجلوامــع: جــال الــن 
دار   ، الديــن  شــمس  امحــد  الســيوطي)911ه(:حتـ: 

1998م. ط1،  بــروت،  ــــ  العلميــة  الكتــب 
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