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مقدمة

يتنــاول البحـ ُ
ـذف بوصفــه أســلوب ًا نصيــا بالغيــا مهـ ّ ً
ـا مــن أســاليب الــكالم
ـث احلـ َ

الــذي يســهم بشــكل واضــح يف متاســك النــص وتع ّلــق أجزائــه بعضهــا مــع بعــض  ،وقــد
اســتثمره اإلمــام عيل-عليــه الســام -اســتثامر ًا عجيبـ ًا يف رســالة العهــد الــذي كتبهــا إىل

عاملــه مالــك األشــر  ،فوجدنــا قدرتــه الفنيــة العاليــة يف توظيفــه لصالــح النــص  ،وقــد

اســتعمل فيــه أنواعـ ًا خمتلفــة :كحذف العبــارة  ،أو اجلملة  ،أو الكلمــة  ،أو احلرف ..وكل

ذلــك يعــود عــى مرجــع يرتبــط معــه يف النــص مــن دون خلــل أو ضعــف يف الرتكيــب ،
عــى أن احلــذف عنــده يكــون متأخــر ًا عــن املرجــع ؛ وذلــك لتثبيــت املعنــى وترســيخه يف
ذهــن عاملــه ،ثــم يــأيت احلــذف  -بعــد ذلــك -جلــزء مــن الــكالم؛ جلعــل املتلقــي يقــوم

بمهمــة ربــط النــص ،وقــد كثـ ُـر عنــده حــذف العبــارة بصــورة كبــرة  ،وفيــه تظهـ ُـر قدرتــه

العاليــة يف نظــم بنيــة الــكالم؛ ّ
ألن حــذف جــزء كبــر مــن النــص يتطلــب مهــارة ودقــة ؛

لئــا حيــدث خلـ ً
ا يف بنــاء النــص وهبــذا أبعــد كالمــه عــن الســأم أو التطويــل أو التكــرار
غــر املســوغ.

التمهيد:
تتعــدد الطــرق واألســاليب التــي يتخذهــا املرســل يف عمليــة إيصــال املعنــى ؛ وذلــك

مــن خــال اســتعامله عــدة وســائل لغويــة وحاليــة  ،وهــي عنــد «فــرث ّ »J.R. Firth
أن

املعنــى ((كل مر ّكــب مــن جمموعــة مــن الوظائــف اللغويــة  ،وأهــم عنــارص هــذا الــكل
هــو الوظيفــة الصوتيــة  ،ثــم املورفولوجيــة والنحويــة والقاموســية والوظيفــة الدالليــة

لســياق احلــال  ،ولــكل وظيفــة مــن هــذه الوظائــف منهجهــا))((( ،والنــص حيمــل فضــا ًء
واســع ًا مــن املعــاين التــي يلوهنــا البــاث بإحياءاتــه النفســية ومــن ذاتــه املبدعــة  ،واحلــذف
أحــد هــذه الفضــاءات التــي يســتثمرها املنشــئ يف بنــاء هيكلــه النــي ورســم مالمــح
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دالليــة مرتابطــة.
واحلــذف قطــع جــزء مــن الــيء وهــو عنــد اخلليــل (170هـــ) ((قطــف الــيء مــن

الطــرف))((( أو هــو إســقاط يشء  ،فحــذف رأســه بالســيف قطعــه  ..ويقــال حــذف
ـر منــه(((.
َش ـ ْع ِره  ،ومــن ذنــب الدابــة إذا قـ ّ
أمــا يف مفهومــه األســلويب :إســقاط بعــض مــن مكونــات النــص حرفــ ًا كان أو

كلمــة أو مجلــة أو فضلــة أو عبــارة مــع وجــود دليــل عــى ذلــك احلــذف الذي((يتمثــل يف
قرينــة أو قرائــن مصاحبــة حاليــة أو عقليــة أو لفظيــة .فالقرينــة الدالــة تعــد أهــم رشوط
احلــذف  ،يليهــا يف األمهيــة أال يــؤدي احلــذف إىل لبــس يف املعنــى))((( فيشــكل عــدم

وجــود الدليــل خل ـ ً
ا يف فهــم النــص ؛ أل ّنــه جيعــل املعنــى عائ ـ ًا حيتمــل عــدة تأويــات

ر ّبــا تكــون بعيــدة عــن قصــد املخاطــب  ،وهــذا مــا أكــده علــاء اللغــة العــرب(((.

ـت النحــاة والبالغيــون العــرب إىل هــذا النــوع مــن اإلجيــاز  ،إذ ّ
إن احلــذف
والتفـ َ

أســلوب أصيــل يف لغــة العــرب حــددوا لــه ضوابــط وقوانــن بحســب أســاليب
العــرب وثقافتهــم واســتعامهلم اللغــوي  ،وميلهــم الكبــر إىل اإلجيــاز بالنــص وكانــوا

يف دراســاهتم يقــدرون املحــذوف يف حتليلهــم للنصــوص  ،فقــد ورد عــن ســيبويه
قولــه(( :وســألت اخلليــل عــن قولــه َّ
ــت
وهــا َو ُفتِ َح ْ
حتَّــى إِ َذا َجاؤُ َ
جــل ذكــرهَ :
ِ
ـن َظ َل ُمــو ْا
و َلـ ْـو َيـ َـرى ا َّلذيـ َ
ابا[الزمــر ]73أيــن جواهبــا؟ وعــن قولــه جــل وعــاَ :
َأ ْب َو ُ َ
ــى الن ِ
ى إِ ْذ ُو ِق ُفــو ْا َع َ
َّار[األنعــام]27
َــر َ
و َل ْ
اب[..البقــرةَ ، ]165
إِ ْذ َي َــر ْو َن ا ْل َع َذ َ
ــو ت َ
فقــالّ :
ألي
إن العــرب قــد تــرك يف مثــل هــذا اخلــر اجلــواب يف كالمهــم ،لعلــم املخـ َـر ِّ
ٍ
يشء وضــع هــذا الــكالم))((( وهــذا النــص يأخــذ بالنظــر مقــام املتلقــي وســياقه الثقــايف
وموروثــه اجلمعــي .ومــن إشــارات ســيبويه(180هـ) للحــذف الــذي يمكــن االســتغناء

عنــه لعلــم املخاطــب مــا جــاء يف قــول الشــاعر:

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

وأنــت بِــا
ــن بِــا ِعنْدنــا
َ
ن َْح ُ
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ٍ
راض والــرأي خمتلــف
ِعنْـــدَ َك

فحــذف الشــاعر (راضــون) مــن قولــه »:نحــن بــا عندنــا» ؛ لداللــة مــا بعــده عليــه
ٍ
راض» وهــذا وعــي مبكــر مــن الشــاعر لفاعليــة احلــذف ؛ أل ّنــه
يف عجــز البيــت «عنــدك
جعـ َـل صــدر البيــت متعلق ـ ًا بعجــزه  ،ووعــي مبكــر لنحــاة العــرب ممــن عملــوا بمبــدأ

تقديــر املحــذوف ،وهــذا مــا آمــن بــه التحويليــون يف دراســاهتم للبنيــة العميقــة  ،الــذي
يمثــل احلــذف فيهــا أحــد عنــارص التحويــل مــن البنيــة العميقــة إىل البنيــة الســطحية

(((

الظاهــرة ملتلقــي النــص الــذي يقــوم بــدوره يف استكشــاف املحــذوف وتركيــب داللــة

النــص املحذوفــة.

وللحــذف أنــواع كثــرة  ،ال يعتنــي متاســك النــص هبــا إالّ مــا يســهم يف ربــط النــص

ويشــرك يف اســتمراره ومــن أنــواع التامســك باحلذف يف رســالة اإلمــام عيل-عليه الســام:-

ً
أول :التماسك يف حذف العبارة

وهــذا النــوع مــن احلــذف حيتــاج إىل قــدرة عاليــة يمتلكهــا املتكلــم ؛ ّ
ألن هنــاك بــر كبــر

يف النــص يتجــاوز الكلمــة والكلمتــن وحيتــاج إىل حــذق مــن صاحــب النــص حتــى ال

يصيــب النــص خلــل أو ابتعــاد عــن ســمة اإلبانــة  ،وهــو اســتثامر للداللــة عــى القصــد

ومتكــن النــص مــن االســتمرارية فيحــذف عبــارة ،يقــول  -عليــه الســامَ (( : -ي ْفـ ُـر ُط
ِمنْهــم ال َّز َلـ ُـل((( ،و َتعـ ِـر ُض َُلــم ا ْل ِع َلـ ُـل ،ي ْؤتَى عـ ِ
ـم ِف ا َل َع ْمـ ِـد َو َْ
ال َطـإِ َ ،ف َأ ْعطِ ِه ْم ِم ْن
َ ْ
ـى َأ ْيد ِهيـ ْ
ُ
ُ
ُ ُ
َ َ
ـك اهللُ ِمــن ع ْفـ ِـو ِه وص ْف ِ
ِ ِ
حـ َ ِ
ع ْفـ ِـو َك وص ْف ِ
حـ ِـهَ ،فإِ َّنـ َ
ـب َأ ْن ُي ْعطِ َيـ َ
ـم،
َ َ
ْ َ
ـك م ْثـ َـل ا َّلــذي ُتـ ُّ
َ َ
َ
ـك َف ْو َق ُهـ ْ
َ َ (((
ـك َف ْو َقـ َ
األمـ ِـر َع َل ْيـ َ
ـن َوالَّ َك! َو َقـ ِـد ْاس ـ َت ْكف
ـمَ ،وا ْب َتـ َـا َك
ـكَ ،واهللُ َفـ ْـو َق َمـ ْ
َو َو ِال ْ
اك َأ ْم َر ُهـ ْ
ـم))( ، ((1فاحلــذف يف هــذا النــص جــاء مصحوبـ ًا بالعطــف بحــرف الــواو وهــي ســمة
ِبِـ ْ

غالبــة يف أســلوب اإلمــام عيل-عليــه الســام -وهــذا جيعــل النــص أكثــر ترابط ـ ًا مــن
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الناحيــة التواصليــة بحيـ ُ
ـث بقيــت سلســلة العالقــات متصلــة ومر ّكــزة تــدور حــول فكرة

العنايــة بشــؤون الرعيــة  ،عــى ّ
أن الــدوران حــول الفكــرة ال يصنــع نص ـ ًا إبداعيــا مــن
دون الرتتيــب املنطقــي ألجــزاء اجلمــل يف مســاحة النــص  ،وانتقــاء األســلوب املناســب

يف رصــف األلفــاظ  ،وهــذا مــا تتمتــع بــه الذائقــة العلويــة ؛ َّ
الرصــف أن
ألن((حســن ّ
توضــع األلفــاظ يف مواضعهــا ،ومت ّكــن يف أماكنهــا ،وال يســتعمل فيها التقديــم والتأخري،
وتضــم كل لفظــة
يعمــى املعنــى؛
ّ
واحلــذف والزيــادة إال حذفــا ال يفســد الــكالم ،وال ّ

منهــا إىل شــكلها ،وتضــاف إىل لفقهــا))( ، ((1ويبــدو ّ
وســع
أن اإلمــام  -عليــه الســامّ -

يرســخ هــذه الســعة يف صــدر عاملــه (مالــك االشــر) وحي ّثــه
مــن مســاحة احلــذف حتــى ّ

عــى الصــر يف أثنــاء تعاملــه مــع النــاس وردم تلــك الفجــوات التــي كانــت بــن احلاكــم
والنــاس يف واليــة مــن ســبقوه  ،ويأمــره أن حينــو عليهــم ويأخــذ عــى أيدهيــم ويعدَّ هــم

إعــداد ًا ســليام كأ ّنــه يقــول لــه(( :فنســبتهم إليــك كنســبتك إىل اهلل تعــاىل ،وكــا حتــب أن

ـذف عــى النحــو اآليت:
يصفــح اهلل عنــك ينبغــي أن تصفــح أنــت عنهــم))( ،((1فجــاء احلـ ُ

ويقــول  -عليــه الســام((:-والَ َتن ِْصبــن َن ْفس َ ِ
ــر ِ
ي
َ
ب اهللِ(َ ، ((1فإِنَّــ ْه َال َيــدَ ْ
َ َّ َ
ــك َل ْ
ِ ِ
ــك عــن ع ْف ِ ِ
ِ
َل َ ِ ِ ِ
ــن َع َ
ــى َع ْفــوَ ،و َال
ــك بِن ْق َمتــه(َ ،((1و َال غنَــى بِ َ َ ْ َ
ــوه َو َر َْحتــهَ .و َال َتنْدَ َم َّ
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ِ
ِ
ِ
ــن :إِ ِّن
َت ْب َج َح ّ
وح�� ًة َ ،و َال َت ُقو َل َّ
ــن( ((1بِ ُع ُقو َب��ةَ ،و َال ت ُْس َع َّ
��ن إِ َل َب��اد َرة َو َجــدْ َت من َْه��ا َمنْدُ َ
ُم َؤ َّم ٌر((1())..ويســتمر حــذف العبــارة املقــرون بالعطــف يف هــذا التعبــر ؛ لتقويــة أوارص
التامســك وشــدّ األلفــاظ بربــاط املعــاين ؛ َّ
ألن الــكالم امللقــى يمــر بمرحلتني((مرحلــة

الصياغــة  ،ومرحلــة الكشــف عــن الصياغــة والباســها املعنــى املطلــوب))( ، ((1ويبــدأ
النــص بـــ (ال) الناهيــة الدالــة عــى الكــف املتعلــق بالطاعــة للناهــي عــى جهــة االســتعالء
ٍ
نــواه
 ،فاملتكلــم اخلليفة(رئيــس الدولــة) واملخاطــب :عامــل اخلليفة(املوظــف) وثمــة

كثــرة يف النــص جــاء مــن خالهلــا احلــذف وهــي(:ال تنصبـ َّن نفســك َ ..والَ َتنْدَ َمـ َّن َعـ َـى
َع ْفــوَ ،والَ َت ْب َج َح ـ ّنَ ، ..والَ ت ْ ِ
ُس َع ـ َّنَ ، ..والَ َت ُقو َل ـ َّن )..ويف ســياق ذلــك النهــي قــام ع
ِ
(والَ ِغنَــى بِـ َ
حتِـ ِـه) أي:
ـك َعـ ْ
بحــذف العبــارة َ
...ر ْ َ
ـن َع ْفـ ِـوه َو َ

وهــذا احلــذف مقصــود حافــظ عــى قــوة النــص وأبعــده عــن ترهــل الــكالم

ا عــن التامســك احلاصــل بــن التعبرييــن ؛ َّ
 ،فضــ ً
ألن احلــذف يعــود عــى مرجعــه يف

التعبــر األول حتــى جيمــع املعــاين التــي يريدهــا ومنها(:العفــو والرمحــة)  ،وأ ّكــد العفــو
بوصفه((مرغوبــا فيــه مدفوعــا إليــه مــن الشــارع فــا يندمـ ّن مســلم عــن عفــو قــد صــدر

منــه وكيــف ينــدم عــى فعــل أراده اهلل ورغــب فيــه ((1())..والدعــوة مســتمرة يف عهــد
اإلمــام  -عليــه الســام -إىل خشــية اهلل-ســبحانه -والعــدل بــن الرعيــة.

((..وإِ َذا َأ ْحــدَ َ
ث
ـهم يف متاســك النــص قولــه:
َ
ومــن حــذف العبــارة الــذي يسـ ُ
ك ُأبـ� ًة َأو َ ِمي َلـ� ًة (َ ،((1فا ْن ُظــر إِ َل ِع َظ ـ ِم م ْلـ ِ
ِ
��ك مـ�ا َأن َ ِ ِ ِ
ـك اهللِ َف ْو َقـ َ
ـك،
ْ��ت في��ه م ْ
��ن ُس ـ ْل َطان َ َّ َ ْ
ُ
ْ
َل َ َ
ِ ِ
ِ
ـن َن ْف ِسـ َ
َو ُقدْ َرتِـ ِـه َمنْـ َ
ـك ، ((2())..يف النــص إحالــة عــى ســلطة
ـك َعـ َـى َمــا الَ َت ْقــد ُر َع َل ْيــه مـ ْ
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احلاكــم املطلقــة  ،وهــي ســلطة أعــى مــن احلاكــم األريض وأوســع وهــي ســلطة اهلل

–ســبحانه وتعــاىل -وعليــه أن يتذكّرهــا ،ويــأيت احلــذف ليقــوي هــذا املعنــى يف ذهــن

عامله(مالــك األشــر) وكذلــك يف ذهــن املتلقــي املفــرض  ،وهــي حركــة نصيــة حتفــز
احلاكــم ليعــود إىل اهلل –تعــاىل -؛ لكــي ال يغــر اإلنســان بــا أنعــم عليــه مــن جــاه زائــل
وســلطة مؤقتــة تتنقــل بــن النــاس ؛ فجــاء احلــذف بأســلوب الــرط بعــد ْ
أن فـ ّـر ذلــك
(وإِ َذا َأ ْحــدَ َ
ث َلـ َ
ـت فِيـ ِـه:)..
ـك َمــا َأ ْنـ َ
بفعــل رشط ســابق يف الرتكيــب النــي َ

وجــواب الرشط( َفا ْن ُظــر إِ َل ِع َظ ـ ِم م ْلـ ِ
ـك اهللِ َف ْو َقـ َ
ـكَ ،و ُقدْ َرتِـ ِـه )..يفــر مــا يريــده
ُ
ْ

اإلمــام -عليــه الســام -مــن عاملــه ْ
أن يفعلــه  ،وهــو منهجــه الــذي يؤكــدُ خــوف اهلل

 ســبحانه وتعــاىل -وحضــور قدرتــه عــى البــر مجيعــا وال ســ ّيام املتســ ِّلطني منهــم ،ضمــه
ويغلــب هــذا اللــون مــن اخلطــاب يف سياســة دولــة اإلمــام  -عليــه الســام -وقــد ّ
يف أسـ ٍ
عمقــت هــذا املعنــى ورســخته  ،فاخلطــاب اإلداري((مدونــة لغويــة
ـاليب لغويــة ّ

تســتمد روحهــا وفلســفتها ومبادئهــا مــن سياســة الدولــة))( ((2وهــذا املفهــوم مــن أهــم
مــا أراده اإلمــام أن يســود إ ّبــان حكمــه  ،فــإذا أدرك األنســان َّ
أن هنــاك مــن حياســبه ويعلم

بأفعالــه ســار يف االجتــاه الصحيــح.

ــر إِ َل ِع َظــ ِم
ويعــود مــرة أخــرى ليحــذف عبــارة ثانيــة مــن النــص يف قولهَ (:فا ْن ُظ ْ
ــى مــا الَ َت ْق ِ
ــك ،و ُقدْ رتِ ِ
ِ
ــه َمن َ
ــدر) ويــأيت حــذف العبــارة املشــفوع
ْــك َع َ َ
ُم ْلــك اهللِ َف ْو َق َ َ َ
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ــدر) والتقديــر :وا ْن ُظــر إِ َل ِع َظــ ِم ُقدْ رتِ ِ
ــى مــا الَ َت ْق ِ
بالعطــف(و ...و ُقدْ رتِ ِ
ــه َمن َ
ــه
ْ
َ
ْــك َع َ َ
َ َ
َمنْـ َ
ـك َعـ َـى َمــا الَ َت ْقـ ِـدر ..واخلطــاب اإلداري يكــون عــاد ًة بلفــظ واضــح مفهــوم  ،غــر
ّ
أن اإلمــام  -عليــه الســام -يلـ ّـون هــذا النــص بتأثــرات أســلوبية جعلــت كالمــه أكثــر
حيويــة وقــدرة عــى القبــول والتفاعــل  ،وهــذا احلــذف النــي أبعــد هــذا العهــد عــن
الرتهــل والضجــر والتطويــل يف مضمــون الــكالم.

((أن ِْصـ ِ
ومــن حــذف العبــارة الــذي يســهم يف ربــط النــص قولــه  -عليــه الســامَ :
ـف
ـك ،ومــن َلـ َ ِ ِ
ـك ،و ِمــن َخ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن
ـك فيــه َهـ ً
اصــة َأ ْهلـ َ َ َ ْ
َّ
ـن َن ْفسـ َ َ ْ
ـاس مـ ْ
اهللَ َو َأنْصــف النَّـ َ
ـوى( ((2مـ ْ
ِ
ِ ِ (((2
ـكَ ،فإِ َّنـ َ
َر ِع َّيتِـ َ
ون ِع َبــاده))
َان اهللُ َخ ْص َمـ ُه ُد َ
ـم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ـمَ ،و َمـ ْ
ـن َظ َلـ َ
ـك إِالَّ َت ْف َعـ ْـل َت ْظلـ ْ
ُ
الشــك يف ّ
َّ
حتفــل باألســاليب واملعــاين التــي متثــل اجتاهاتــه الفكريــة
أن تعابــر اإلمــام

والدينيــة واإلنســانية التــي يرغــب أن تــؤدي دورهــا يف نــر الفضائــل التــي يؤمــن هبــا ،

ويطلــب مــن عاملــه ْ
أن يتصــف هبــا  ،ويــأيت احلــذف بوصفــه وســيلة مــن وســائل التأثــر
يف النــص الس ـيام إذا كان يف النــص أكثــر مــن حــذف للعبــارة وقــد حذف( َأن ِْصـ ِ
ـف اهللَ
ّ
ِ ِ
ـاس) مرتــن مــن التعبــر فجــاء كااليت:
َو َأنْصــف النَّـ َ

وجــاء لرتســيخ مفاهيــم ثالثــة تتكــون منهــا منابــع الظلــم والتــي تصــدر -1(:مــن

الــوايل نفســه -2 .مــن خاصــة أهلــه -3 .مــن لــه فيــه هــوى مــن اتباعــه)  ،وكذلــك
للرتكيــز عــى معــاين املحــذوف ؛ ّ
ألن الفــراغ الــذي يقطــن يف النــص يو ِّلــد فســحة مــن

تأ ّمــل املعــاين  ،وهبــذا يريــد مــن عاملــه ْ
ويفضــل نفســه أو أهلــه
أن ال يميــل عــن احلـ ِّـق
ّ
أو مــن لــه قربــى مــن نفســه عــى ســائر النــاس  ،وحــذف العبــارة مرتــن ينبــئ بأمهيــة
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املحــذوف الــذي جــاء مــع املذكــور ثــاث مــرات.

ش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل
((و َل ْيـ َ
ومــن حــذف العبــارة قــول اإلمــام -عليــه الســامَ :-
ـس َ ْ
ِ
جيـ ِ ِ ِ ِ ِ
ـر نِ ْع َمـ ِـة اهللِ َو َت ْع ِ
َتغْيِـ ِ
ـن،
ـن إِ َق َامــة َعـ َـى ُظ ْلــمَ ،فـإِ َّن اهللَ َســميِ ٌع َد ْعـ َـو َة ا َْل ْظ ُلومـ َ
ـل ن ْق َمتــه مـ ْ
وهــو لِل َّظالِــن بِا ْلِرصـ ِ
ـاد))( ((2يف النــص تأكيــد عــى زرع بــذرة اخلــر مــن خــال نفــي
َ ْ َ
َ ُ َ
الظلــم ونبــذ الظاملــن  ،الــذي مت ّثــل بفعــل النفي(ليــس):
ش ٌء َأ ْد َعى إِ َل َت ْغ ِي ِري نِ ْع َم ِة اهللِ
َو َل ْي َس َ ْ

َوَ .....................ت ْع ِج ِ
يل نِ ْق َمتِ ِه ِم ْن إِ َقا َمة َع َل ُظ ْلم

فجــاء احلــذف ليحــذر مــن مغ َّبــة الظلــم وتفاقمــه ويربــط األفــكار بوحــدة دالليــة

متصلــة ؛ َّ
ألن((كل ربــط يســتلزم وحــدة إىل حــدٍّ مــا  ،وحــدة يف املعنــى بــن األجــزاء التي

يربــط بينهــا ..ففــي مقابــل التناســق الشــكيل الــذي يفرضــه النحــو  ،يــأيت تناســق معنــوي
يفرضــه املنطــق))( ((2ليتــم بنــاء املقصــود.

ـن
((و ْل َي ُكـ ْ
ويف مقابــل نبــذ الظلــم يــأيت بأشــياء أخــرى حيببهــا إىل عاملــه  ،فيقــولَ :
ِ
ـب االْ ُمـ ِ
ـك َأ ْو َس ـ ُط َها ِف َْ
ـور إِ َل ْيـ َ
الر ِع َّيـ ِـة،
َأ َحـ َّ
الـ ِّـقَ ،و َأ َع ُّم َهــا ِف ا ْل َعــدْ ِلَ ،و َأ ْ َ
ج ُع َهــا لـ ِـر َض َّ
ال ِ
ــة ُي ِ
ِ
ال ِ
ــف بِ ِ
ح ُ
ــع ِر َض
ــر َض َْ َّ
اصــة ُي ْغ َت َف ُــر َم َ
اصــة(َ ((2وإِ َّن ُســخْ َط َْ َّ
َفــإِ َّن ُســخْ َط ا ْل َع َّام ْ
ا ْلعام ِ
ــة))(.((2
َ َّ

فثمــة أمــران حمببــان مها(:العــدل  +رضــا الرعيــة) وبذلــك يكــون املعنــى موزع ـ ًا

بــن اخلطــاب الرســمي والتوجيــه الرتبــوي املتمثــل بالعــدل املجتمعــي.
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ويعمــق حضــوره  ،فيقــوم
ويبقــى يف الســياق ذاتــه ليســتويف أبعــاد املعنــى
ّ

بتكثيــف احلــذف لئـ ّـا تأخــذ األلفــاظ أكثــر مــن وضعهــا املقــرر فيقــل تأثريهــا يف النــص

 ،فاإلمــام -دائـ ًا -م ّيـ ٌ
ـال إىل اإلجيــاز الواعــي املصــاغ بــروح فنيــة عاليــة ال يشــوهبا قــر
ِ
الر ِع َّيـ ِـةَ ،أ ْث َقـ َـل َعـ َـى ا ْلـ َـو ِال َم ُؤو َنـ ًة ِف
ـس َأ َحــدٌ مـ َ
((و َل ْيـ َ
أو خلــل يف فهــم املــراد  ،يقــولَ :
ـن َّ
ـاف ،و َأسـ َـأ َل بِ ِال َْلـ ِ
إلنْصـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاف(َ ،((2و َأ َقـ َّـل
الر َخــاءَ ،و َأ َقـ َّـل َم ُعو َن ـ ًة َل ـ ُه ِف ا ْل َب ـاَءَ ،و َأ ْكـ َـر َه ل ِ َ
َ ْ
َّ
ــف صــر ًا ِعنْــدَ ملِــا ِ
ــاء ،و َأب َط َــأ ع ْ ِ
إلع َط ِ
ِ
ت الدَّ ْه ِ
ــر
ــذر ًا عنْــدَ ا َْلنْــعَِ ،و َأ ْض َع َ َ ْ
ُ
َ ْ
ُشــكْر ًا عنْــدَ ا ِ ْ
ُ َّ
ال ِ
ِ
ـن ،و ِجــاع( ((2ا ُْلســلِ ِمني ،وا ْلعــدَّ ُة لألعـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـداء ،ا ْل َع َّامـ ُة
اصــةَ ،وإِ َّنـ َـا َع ُمــو ُد الدِّ يـ ِ َ َ ُ
ـل َْ َّ
مـ ْ
ْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
(((3
ــمَ ،و َم ْي ُل َ
معــان
ــم))( ((3واأللفــاظ حتمــل
ُــن صغ ُ
ــن األُ َّمــةَ ،ف ْل َيك ْ
م َ
ــك َم َع ُه ْ
ْــو َك َُل ْ
مكثفــة ضمــن جدليــة العامــة واخلاصــة مــن الرعيــة وكيــف يمكــن التعامــل مــع هذيــن
ـب الــكالم كثــر ًا
الصنفــن مــن النــاس ؛ لــذا احتــاج إىل تفعيــل عنــر احلــذف الــذي جنّـ َ
مــن التطويــل ،فجــاء احلــذف مكثف ـ ًا عــى النحــو اآليت:
ِ
الر ِع َّي ِة
َو َل ْي َس َأ َحدٌ م َن َّ
َو...................

َو..................

َو...................
َو...................
َو...................

َو.................

َأ ْث َق َل ع َل ا ْلو ِال م ُؤو َن ًة ِف الر َخ ِ
اء
َ
َّ
َ َ
َأ َق َّل َم ُعو َن ًة َله(ِ ُ((3ف ا ْل َب َال ِء
إلنْص ِ
ِ
اف
َأك َْر َه ل ِ َ

َأس َأ َل بِ ِال َْل ِ
اف
ْ
إلع َط ِ
ِ
اء
َأ َق َّل ُشكْر ًا عنْدَ ا ِ ْ
َأ ْب َط َأ ُع ْذر ًا ِعنْدَ ا َْلنْ ِع
ف صب ًا ِعنْدَ ملِم ِ
ت الدَّ ْه ِر ِم ْن َأ ْه ِل َْ
اص ِة
ال َّ
َأ ْض َع َ َ ْ
ُ َّ

فهنــاك شــبكة مــن عالقــات االتصــال بــن املعــاين التــي ألقاهــا اإلمــام يف هــذا النص

معتمــد ًا عــى أســلوب احلــذف الرابــط عــى امتــداد النــص عــى املســتويني(العمودي و
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األفقــي) وهــي عالقــة بــن املذكــور واملحــذوف  ،فاحلــذف يربــط ((الصلــة بــن مــا

يســمى بالبنــى الســطحية  ،والبنــى العميقــة واالنتقــال مــن إحداهــا إىل األخــرى))

(((3

فهــذه العبــارات بإجيازهــا متثــل دســتور اإلمــام عــي -عليــه الســام -فضــا عــن كوهنــا
أصبحــت حك ـ ًا يتداوهلــا النــاس عــى مـ ّـر العصــور.

كب ِ
ومــن حــذف العبــارة يقــول(( :والَ تُدْ ِخ َلــن ِف م ُشـ ِ
ـك َعـ ِ
ا َي ْعـ ِـد ُل بِـ َ
خي ـ ً
ـن
ـورت َ َ
َ
َ
َّ َ
األمـ ِ
ـك َعـ ِ
ا ْل َف ْضـ ِ
ـن َلـ َ
ـلَ ،و َي ِعــدُ َك ا ْل َف ْقـ َـرَ ،والَ َج َبانـ ًا ُيض ِّع ُفـ َ
ـر َه
ـورَ ،والَ َح ِريصـ ًا ُي َز ِّيـ ُ
ـن ُ
ـك الـ َّ َ
ِ
البنــ و ِْ
(((3
بِ َْ
الـ ْـو ِرَ ،فــإِ َّن ا ْل ُبخْ َ
ـن بِــاهللِ))
ــوء ال َّظـ ِّ
ـ�ل َو ُْ ْ َ َ
ال ْ��ر َص َغ َرائـ� ُز َشــتَّى َ ْ
ي َم ُع َهــا ُس ُ
جســدَ النــص فعــل املشــورة واالبتعــاد عم ـ ْن ال تصلــح مشــورته يف احلكــم عــن طريــق
ّ
أســلوب النهــي(ال تدخلــ َّن) وهــم ثالثــة :البخيــل واحلريــص واجلبــان  ،فاســتدعى
احلــذف بوصفــه تركيــب تلتــف حولــه املعــاين للخــروج مــن ســلطة الــذات إىل آفــاق
واســعة مــن املعرفــة واالنفتــاح عــى التعــاون املثمــر يف أخــذ القــرار  ،ويتــم ذلــك عــر

حتديــد النوع(اللذيــن ُيعتَمــد عليهــم يف أخــذ الــرأي) فصــاغ الــكالم يف مجـ ٍ
ـل مرتابطــة

سـ َّـهلت عمليــة االتصــال للحـ ِّ
ـث يف الســعي نحــو الكــال وهــذا حي ّتــم وجــود تركيــب
ٍ
ـم تلــك األفــكار ؛ َّ
ألن((التعبــر عن الفكــرة الذي يتــم بالكلمــة املنطوقة
لغــوي عــال يضـ ُّ
أو املكتوبــة هــو نــوع مــن االتصــال  ،وهــذا التعبــر يعتمــد أساس ـ ًا عــى وجــود نشــاط

لغــوي مرســل مــن املتكلــم ونشــاط مماثــل مــن املتلقــي  ،وغالبـ ًا مــا يكــون هــذا االتصــال
موضوعـ ًا خالصـ ًا أو فكريـ ًا حمضـ ًا))( ((3والتعبــر يؤكــد فعــل املشــورة يف تداخــل نــي
حمكــم نســج خيوطــه حــذف العبــارات املصحــوب بالنهــي:

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

21

فاحلــذف حـ ّـر َك معــاين مــا بعــدَ النــص إىل مــا قبلهــا ليتمركــز املعنــى عــى أســلوب
النهــي املرجــع األول(الَ تُدْ ِخ َل ـن ِف م ُشــورتِ َك ب ِ
خي ـاً) ويف ذلــك أغــراض:
َ َ
َّ َ
هني الفعل

األشخاص املنهي عنهم

ِ
ورتِ َك البخيل
الَ تُدْ خ َل َّن ِف َم ُش َ
ِ
ورتِ َك اجلبان
الَ تُدْ خ َل َّن ِف َم ُش َ
ِ
ورتِ َك احلريص
الَ تُدْ خ َل َّن ِف َم ُش َ

السبب
يع ِ
ــك َع ِ
ــن ا ْل َف ْض ِ
ــد ُل بِ َ
ــل،
َْ
ِ
ــر
َو َيعــدُ َك ا ْل َف ْق َ
ُيض ِّع ُف َك َع ِن األ ُم ِ
ور
ال ْو ِر
الش َه بِ ْ َ
ُي َز ِّي ُن َل َك َّ َ

ــح َب ْع ُض َهــا إالَّ
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ
ــات الَ َي ْص ُل ُ
ومــن حــذف العبــارة قولــهَ :
ــم َأ َّن َّ
((وا ْع َل ْ
ِ
ِ
ــن َب ْعــض)) ( ((3فقــد حــذف عبــارة مــن النــص مــا أراد
بِ َب ْعــضَ ،والَ غنَــى بِ َب ْعض َهــا َع ْ
تكرارهــا تعــود إىل مرجــع قبلهــا طلبــ ًا لإلجيــاز:

وعندمــا يريــدُ تكثيــف املعــاين واإلشــارة إىل أمــر مــا وتثبيتــه يف الذهــن يكثــر
ِ
ــن
ــو ِّل م ْ
مــن احلــذف خشــية التطويــل وضعــف التأثــر يقــول عليــه الســامَ (( :-ف َ
ِ
ــك هلل َولِ َر ُســولِ ِه َو ِ
إل َم ِام َ
ــم ِف َن ْف ِس َ
ــم
ــكَ ،و َأ ْن َق ُ
ــم َج ْيبــ ًا َ ،و َأ ْف َض َل ُه ْ
اه ْ
ُجنُــود َك َأن َْص َح ُه ْ
ِ
ِ ِ
الضع َفـ ِ
ـبَ ،و َي ْسـ َ ِ
ـن ا ْلغ ََضـ ِ
ـىء َعـ ِ
ـاءَ ،و َينْ ُبــو َعـ َـى
يح إِ َل ا ْل ُعـ ْـذ ِرَ ،و َيـ ْـر َأ ُ
ح ْل ـ ًا مَّـ ْ
ف بِ ُّ َ
ـر ُ
ـن ُي ْبطـ ُ
ِ
ِ
ِ (((3
ـم ِف َن ْف ِسـ َ
ـك) وأحــال عليهــا
األَ ْق ِو َيــاء)) فقــد ثبــت عبارة( َفـ َـو ِّل مـ ْن ُجنُــود َك َأن َْص َح ُهـ ْ
باحلــذف مجــل كثــرة:
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َفو ِّل ِمن جن ِ
ُود َك َأن َْص َح ُه ْم ِف َن ْف ِس َك هلل
ْ ُ
َ

َو..............................لِ َر ُسولِ ِه

ِ
..............................إل َم ِام َك
َو
ويقلل من احلذف يف النص:

َفو ِّل ِمن جن ِ
ُود َك َأن َْص َح ُه ْم
ْ ُ
َ

َ
اه ْم َج ْيب ًا
َو
.............أ ْن َق ُ

َ
............أ ْف َض َل ُه ْم ِح ْل ًام
َو

اج بِ َغـ ْ ِ
ـب َْ
ا َدَ ،و َأ ْه َلـ َ
ـر ِعـ َـا َرة َأ ْخـ َـر َب ا ْلبِـ َ
ـك
الـ َـر َ
((ومــن َطلـ َ
ومــن حــذف العبــارةَ :
ا ْل ِع َبــا َدَ ،و َل ْ َي ْس ـت َِق ْم َأ ْمـ ُـر ُه إِالَّ َقلِي ـاً))( ((3فجــاء احلــذف عــى وفــق اآليت:
و َمن َط َلب ْ
اج بِ َغ ْ ِي ِع َم َرة َأ ْخ َر َب ا ْلبِ َ
ال َد
الَ َر َ
َوَ ............................أ ْه َل َك ا ْل ِع َبا َد
َ
.................ل ْ َي ْست َِق ْم َأ ْم ُر ُه إِالَّ َق ِلي ً
ال
َو
ـم ا ْن ُظـ ْـر ِف ُأ ُمـ ِ
اختِ َبــار ًاَ ،والَ
ـور ُع َّملِـ َ
اسـ َت ْع ِم ْل ُه ُم ْ
ـكَ ،ف ْ
ومــن حــذف العبــارة قولــهُ (( :ثـ َّ
ِ
الــو ِر و ِْ ِ
وأ َثــر ًة َ ،فإِنــا ِجـ ِ
ِ
ـن ُشـ َع ِ
ـم َأ ْهـ َـل الت َّْج ِر َبـ ِـة
ـم ُ َ
ب َْ ْ َ
ـاع مـ ْ
َّ ُ َ َ ٌ
ال َيا َنــة َوتـ َـوخَّ من ُْهـ ْ
ما َبــا ًة َ َ
ت َُو ِّلـ ْ
ـات الص َِ
ـل ا ْلبيو َتـ ِ
و َْ ِ ِ
الـ ِـةَ ،وا ْل َقــدَ ِم ِف ا ِ
إل ْسـ َ
ا ِم ا ُْل َت َقدِّ َمـ ِـة))(.((3
َّ
ال َيــاء ،مـ ْ
َ
ـن َأ ْهـ ِ ُ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثانيًا :التماسك يف حذف اجلملة

ـك الر ِ ِ ِ
ِ
ـمَ ،وال ُّل ْطـ َ
ـف
يق��ول -علي��ه الس�لامَ -
((:و َأ ْشــع ْر َق ْل َبـ َ َّ ْ َ
حـ َة ل َّلرع َّيــةَ ،وا ْلــ َـم َح َّب َة َُلـ ْ
ِ
ـم َس ـ ُبع ًا َض ِ
ـم))( ، ((4وهنــاك حــذف مجلتــن يف
ـمَ ،والَ َتكُو َنـ َّ
ـم َأ ْك َل ُهـ ْ
اري ـ ًا َت ْغتَنـ ُ
ـن َع َل ْي ِهـ ْ
ِبِـ ْ

هــذا النــص تعــود عــى مرجــع يف مجلــة ســابقة:
ِ
ح َة لِ َّلر ِع َّي ِة)
الر ْ َ
َ
(و َأ ْشع ْر َق ْل َب َك َّ

و.....املحبة هلم = وأشعر قلبك املحبة هلم
طف هبم = وأشعر قلبك اللطف هبم
و .....ال ُّل ُ
وهــذا احلــذف أســهم بشــكل فاعــل يف زيــادة حيويــة النــص  ،فــإن التكــرار -غالبـ ًا-

ـث الســأم إذا كان يف غــر حملــه  ،وقــد َ
يبعـ ُ
أوكل ملــئ مــكان املحــذوف للمتلقــي الــذي

يقــوم بحركــة ذهنيــة تنشــط مهمــة التفاعــل واإلصغــاء الــذي يبحــث عنهــا املنشــئ ،
واحلــذف هنــا يعطــي فرصــة للمشــاركة يف إنتــاج الداللــة وإكــال الصــورة بوقعهــا
الداخــي  ،ويتضــح مــن خــال الســياق قصديــة احلــذف يف (أشــعر قلبــك) إذ ينبــه
املتلقــي بوقــع ذلــك املعنــى واإلحســاس بــه  ،فــراه مــرة شــك ً
ال مكتوبــ ًا يف النــص

ويدركــه أخــرى بقلبــه حمذوف ـ ًا يف ســياق حيمــل ّ
كل معــاين التعايــش والرقــي اإلنســاين

من(رمحــة وحمبــة ولطــف).

ــق بِ َأ ْه ِ
ــو َر ِع
((وا ْل َص ْ
ــل ا ْل َ
ومــن حــذف اجلملــة يقــول -عليــه الســامَ : -
وك والَ يبجح َ ِ
ــم َع َ
ــر َة
ــر َ َ ُ َ ِّ ُ
َو ِّ
ــوك بِ َباطــل َل ْ َت ْف َع ْلــ ُهَ ،فــإِ َّن َك ْث َ
ــى َأالَّ ُي ْط ُ
ــم ُر ْض ُه ْ
الصــدْ ِقُ ،ث َّ
االْ ْطــر ِ
ِ
ـن ا ْل ِع ـز َِّة))( ، ((4وحــذف اجلملــة( ا ْل َصـ ْـق بِ َأ ْهـ ِ
اء ُ ْتـ ِـد ُ
ـل) مــن
ث الز َّْهـ َـوَ ،و ُتــدْ ِن مـ َ
َ
....الصــدْ ِق) أســهم يف قــوة الربــط ؛ وذلــك ليجعــل عاملــه قريبـ ًا مــن
(و
ِّ
اجلملــة الثانيــةَ :
أهــل الــورع  ،وأهــل الصــدق بــل ملتزق ـ ًا هبــم  ،واحلــذف ســاعد يف جــذب اجلملتــن
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وشــدَّ مــن ارتباطهــا املعنــوي .ومــن حــذف اجلملــة عنــد اإلمام(عليــه الســام) حــذف
ـك َحِ َّي ـ َة َأن ِْفـ َ
((املِـ ْ
ـك َ ،و َسـ ْـو َر َة
فعــل األمر(املــك املتضمــن الفاعــل املســترت) يف قولــهْ :
(((4
َحــدِّ َك َ ،و َس ـ ْط َو َة َيـ ِـد َكَ ،و َغـ ْـر َب لِ َســانِ َ
فثمــة مجــل حمذوفــة تعــود عــى مجلــة
ك))..
ّ
مرجــع قبلهــا وهــذا احلــذف جعــل الــكالم متصـ ً
ا منســج ًام لــه أصــل مرتبــط بــه يوضــح
بعمــق غــرض احلــذف الــذي يريــده األمــام -عليــه الســام -وهــو االلتــزام هبــذه الصفاة
التــي أمرهــا بــه وهــي وصايــا إنســانية بحتــة.

ثالث ًا :التامسك يف حذف الكلمة:
يقــول اإلمــام عــي  -عليــه الســام -يف أرقــى كالم إنســاين هـ ّـز النفــس البرشيــة

((والَ
يف تقســيم النــاس تقســي ًام يفــي إىل احــرام اآلخــر وإن َ
كان عــى غــر ديــنَ :
ِ
ـم ِصنْ َفـ ِ
ـم َسـ ُبع ًا َض ِ
ـك ِف الدِّ يـ ِ
ـان :إِ َّمــا َأخٌ َلـ َ
ـنَ ،و ّإمــا
َتكُو َنـ َّ
ـمَ ،فإِ َّنُـ ْ
ـم َأ ْك َل ُهـ ْ
اريـ ًا َت ْغتَنـ ُ
ـن َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
(((4
ـك ِف َْ
ـر َلـ َ
ثمــة صنفــان مــن النــاس حــذف اإلمــام اســمي هذيــن
ال ْلـ ِـق))  ،فــإذن َّ
نَظـ ٌ
الصنفــن:

ك ِف الدِّ ِ
ين) والتقدير :األول إ ّما ٌ
( ....إِ َّما َأخٌ َل َ
أخ...

ك ِف َْ
(ّ ....إما نَظِ ٌري َل َ
نظري...
ال ْل ِق) والتقدير :الثاين إ ّما ٌ

ـت عــن اإلفـ ِ
وحــذف ذلــك لوعــي املخاطــب باملحــذوف  ،وكذلــك ّ
ـادة،
فأن((الصمـ َ
ِ
َأ ْز َيــدَ ِ
لإلفــادةَ ،
ـم مــا تكـ ُ
وتــدُ َك َأ ْن َطـ َـق مــا تكـ ُ
ـون بيانـ ًا إذا مل تبــن))(، ((4
ـون إِذا مل َتنْطـ ْـق ،و َأتـ َّ

فاصبــح الــكالم يرفـ ُـل باإلجيازين(القــر واحلــذف)  ،ولــو تأملنــا هــذا النص جيــد ًا لوجدنا
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ِ
مســوغ تقديــم الصنــف األول :األَ ُخ ِف الدِّ يـ ِ
ـر ِف ْ
الَ ْلـ ِـق ؛ َّ
ألن
ـن عــى الصنــف الثــاين :النَظـ ٌ

الصنــف األول حيمــل مزيتــن -1(:األخ يف الديــن  -2النظــر يف اخللــق)  ،أ ّمــا الصنــف
الثــاين :فلــه مزيــة واحدة(نظــر اخللــق) ويشــرك االثنــان كالمهــا يف النــوع البــري.

وهبــذا يــرق النــص بمعـ ٍ
ـان تنبــئ عــن تلــك الــروح اإلنســانية التــي ال تفـ ِّـرق بــن

ابنــاء النــوع البــري الواحــد وتدعــو إىل التعايــش الســلمي بــن الطوائــف املختلفــة ،
وهــي معـ ٍ
ـان راســخة يف هنــج اإلمــام  -عليــه الســام -يفيضهــا عــى تابعيــه وعاملــه ومــن

حولــه.

ويــأيت حــذف الكلمــة عنــد اإلمــام  -عليــه الســام -يف قولــه(( :إِ َّيـ َ
ـاما َة
ـاك َو ُم َسـ َ
ِ
اهللِ ِف ع َظمتِـ ِـه ،والت ََّشـبه بِـ ِـه ِف ج ِ ِ
(((4
ـن ك َُّل ُ ْ
م َتــال))
بوتــهَ ،فـإِ َّن اهللَ ُيــذ ُّل ك َُّل َج َّبــارَ ،و ُيِـ ُ
ُّ َ
َ
َ َ
َ َُ
للداللــة عــى معنــى التحذيــر الــذي جــاء عــن طريــق ضمــر النصــب املنفصل(إيـ َ
ـاك)
(((4

مــع الــواو العاطفــة  ،وهــو تنويــع يف الــكالم غلــب عليــه الطابــع التهذيبــي الــذي عــرف

بــه اإلمــام -عليــه الســام -وهــو ســلوك خلقــي ودينــي يريــد أن يســبغه عــى رعيتــه ،
وكأ ّنــه يريــد أن يطبــع ســجاياه يف نفــس عامله(مالــك األشــر) وينقلهــا بصــدق لينفعــل
يب ال يعـ ّـر عــن املشــاعر التــي ينفعــل هلــا
ـص أد ّ
أي نـ ٍّ
معهــا النــاس  ،إذ((اليعــدّ صادق ـ ًا ُّ
املجمــوع برغــم َّ
يت حمــض))( ، ((4فجــاء التعبــر بجملتــن
أن التعبــر فيهــا أساســ ًا ذا ٌّ

مرتبطتــن بحــذف الضمري(إيـ َ
ـاك):
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فحــذف الضمــر يف اجلملــة الثانيــة ســاعد يف ربــط املعنــى وأبــان عــن ماهيــة
ـن ك َُّل
التحذيــر ،ومل يــرك ذلــك ســدى وإ ّنــا عللــه بقولــهَ ( :فــإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل ك َُّل َج َّبــارَ ،و ُيِـ ُ

ـاء َو َس ـ ْفك ََها بِ َغـ ْ ِ
ُم ْ َتــال) ،ويــأيت حــذف كلمــة التحذير(إيــاك) يف قولــه(( :إِ َّيـ َ
ـر
ـاك َوالدَّ َمـ َ
ِ
ش ٌء َأ ْد َعــى لِن ِ ْق َمــة))(.((4
ح ِّل َهــاَ ،فإِ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
ـس َ ْ

وحيــذف الكلمــة نفســها يف قولــه(( :وإِيـ َ ِ
ـكَ ،وال ِّث َق َة بِــا ُي ْع ِ
ج ُب َ
ـاب بِنَ ْف ِسـ َ
ك
ـاك َواال ْع َجـ َ
َ َّ
َ
اال ْطــر ِ
ِمن َْهــا ،وحب ِ
اء))(.((4
َ ُ َّ
َ

ِ ِ
ِ
((وإ َّي َ
ــو ٌة ،
َّــاس فيــه ُأ ْس َ
ــاك َواالْ ْســت ْئ َث َار بِ َــا الن ُ
وحيــذف الكلمــة نفســها يف قولــهَ :
ِ ِ
ِ (((5
ــح لِ ْل ُع ُيــون))
َــاب َع َّــا ُت ْعنَــى بِــه مَّــا َقــدْ َو َض َ
َوال َّتغ ِ َ

فهنــاك حتذيــر يســر يف تضاعيــف الــكالم ومنتــر يف عمــوم الرســالة اهلــدف منــه

حــرص مــن اخلليفــة
أخــذ احليطــة واالنتبــاه مــن الوقــوع يف مزالــق احلكــم  ،وهــذا
ٌ

احلاكم(اإلمــام عــي عليــه الســام) يف إقامــة العــدل مــع الرعيــة.

ويــأيت حــذف اســم اإلشــارة(أولئك) ليدخــل يف جمموعــة ال تنفصــل عــن دالالت
َان لِ ـ َ
ش ِار َق ْب َلـ َ
ش ُوز ََرائِـ َ
ـك
ـن ك َ
ســابقة  ،يقــول اإلمــام -عليــه الســامَّ :-
ـك َمـ ْ
أَْ
((إن َ َّ
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ـن َ ِ
ـن َلـ َ
ـم ِف اآل َثــامَِ ،فـ َ
ان
ان األ َث َمـ ِـةَ ،وإِ ْخـ َـو ُ
ـم َأ ْعـ َـو ُ
ا َيكُو َنـ َّ
َو ِزيــر ًاَ ،و َمـ ْ
ـك بِ َطا َنـ ًة َ ،فإِ َّنُـ ْ
شك َُهـ ْ
ِِ
ِ
ِ
اجــدٌ ِمنْهــم َخــر َْ ِ ِ
ـت َو ِ
ـس َع َل ْيـ ِـه
ال َّظ َل َمـ ِـة َ ،و َأ ْنـ َ
ـمَ ،و َل ْيـ َ
ال َلــف مَّـ ْ
ـم َو َن َفاذهـ ْ
ـن َلـ ُه م ْثـ ُـل َآرائ ِهـ ْ
ُ ْ َْ
َار ِهــم وآ َث ِام ِهـ ِ
ِم ْثـ ُـل آص ِ ِ
ـن َل ُي َعـ ِ
ـاو ْن َظالِـ ًا َعـ َـى ُظ ْل ِمـ ِـهَ ،والَ آثِـ ًا َعـ َـى إِ ْث ِمـ ِـه،
ـم َو َأ ْوز ِ ْ َ
َ
ْ
ارهـ ْ
ـم ،مَّـ ْ ْ
ـك َع ْطفـ ًاَ ،و َأ َقـ ُّـل لِغ ْ ِ
ـك َم ُعو َنـ ًةَ ،و َأ ْحنَــى َع َل ْيـ َ
ـن َلـ َ
ـف َع َل ْيـ َ
ُأولئِـ َ
ـك َأ َخـ ُّ
َي َك
ـك َم ُؤو َنـ ًةَ ،و َأ ْح َسـ ُ
إِ ْلفــ ًا َ ،ف َّ ِ
ات ْ
ــذ ُأولئِ َ
ــك َو َح َفالَتِ َ
اصــ ًة َِل َل َواتِ َ
لفــت لذهــن
ــك))( ،((5ففــي النــص
ٌ
ــك َخ َّ
عاملــه يف تأمــل النــص مــن دون تشــويش أو ضبابيــة  ،وخــذف اســم اإلشــارة(أولئك)

حيمــل خمزون ـ ًا لغوي ـ ًا يعــود عــى صفــات الصاحلــن الــذي ينصــح اإلمام(عليــه الســام)

باالســتعانة هبــم  ،فصــار اســم اإلشــارة(أولئك) املتحــرك الــذي يربــط اجلمــل ومكونـ ًا
خصبـ ًا يف الربــط النــي بـ َّـن فائــد

ة الوزراء الصاحلني يف بناء مرتابط:
((و َأكْثِـ ْـر ُمدَ َار َسـ َة ا َل ُع َلـ َـا ِء،
ومــن حــذف الكلمــة التــي حتــدث التامســك  ،يقــول اإلمــامَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الك ِ
َّــاس
ــر بِــاَد َكَ ،وإِ َق َامــة َمــا ْاســ َت َقا َم بِــه الن ُ
َــاءِ ،ف َت ْثبِيــت َمــا َص َل َ
ــح َع َل ْيــه َأ ْم ُ
َو ُمنَا َف َثــ َة ُْ َ
َق ْب َل َ
ــك))( ((5وجــاء احلــذف –هنــا -ليــؤدي دور ًا يف رســم صــورة للحيــاة الراقيــة التــي
يريدهــا اإلمــام  ،فاإلكثــار مــن جمالســة العلــاء واحلكــاء توجيــه غايــة يف الوعــي واحلــرص

عــى تثقيــف عاملــه لينهــل مــن املنابــع الصافيــة (الدرايــة واحلكمــة) التــي –عــادةً -مــا تقبــع

عنــد هذيــن الصنفني(العلــاء واحلكــاء) فحــذف فعــل اإلكثــار (أكثــر) مــن اجلملــة الثانيــة:
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وهــذا مــن حــذف الكلمــة املثمــر الــذي أســهم يف توصيــل فكــرة مفادهــا :االســتعانة

بــذوي اخلــرة مــن الناس.

رابعًا :التماسك يف حذف ّ
(إن) وامسها

َّ
الناســخ(إن) ونصــف اجلملــة االســمية(املبتدأ) ومــن هــذا
وهــو حــذف احلــرف

((والَ
احلــذف النــي الــذي حييــل عــى مرجــع يف عهــد اإلمــام -عليــه الســام -قولــهَ :
ِ
ِ
ـن بِ ُع ُقو َبــة َ ،والَ ت ْ ِ
وحـ ًة
ـن إِ َل َبــاد َرة َ ،و َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ
ُس َعـ َّ
ـن َعـ َـى َع ْفــوَ ،والَ َت ْب َج َحـ َّ
َتنْدَ َمـ َّ
ـال ِف ا ْل َق ْلـ ِ
ـبَ ،و َمن َْه َك ـ ٌة لِلدِّ يـ ِ
ـك إِ ْد َغـ ٌ
ـاع ؛ َف ـإِ َّن ذلِـ َ
ـن،
ـن :إِ ِّن ُم َؤ َّمـ ٌـر ُ ،آمـ ُـر َف ُأ َطـ ُ
َ ،والَ َت ُقو َلـ َّ
ِ
ـن ا ْل ِغـ َ ِ
ـر))( ((5فقــد حــذف مــن النــص ّ
إن التوكيديــة الناصبــة واســمها مــن
َو َت َقـ ُّـر ٌب مـ َ
مجلتــن متصلتــن بــاألوىل شــكلي ًا ومعنوي ـ ًا:

فاحلــذف يؤســس لبنــاء رابــط ينطلــق تأثــره مــن املبــدع الــذي يــرك بصامتــه يف

النــص ليتحمــل إعــادة صياغتــه خيــال املتلقــي الــذي يكمــل الصــورة  ،وغــزارة احلــذف
يف نــص األمــام  -عليــه الســام -يوحــي بقصديـ ٍـة فاعلـ ٍـة يف هتيــأت بنــاء يضمــن انســجام

النــص وانتظــام مكوناتــه  ،ذلــك أ ّنــه ((يــرك عــى أطــراف املعــاين ظــاالً خفيفــة يشــتغل
ـرز وتتلــون وتتبــع ثــم تتشــعب إىل معـ ٍ
ـان أخــر
هبــا الذهــن ويعمـ ُـل فيهــا اخليــال حتــى تـ َ
َّ
يتحملهــا اللفــظ بالتفســر والتأويــل))( ((5وهــذا احلــذف جيعــل عاملــه (مالــك األشــر)
يتأمــل هــذه الكلــات فــا يقــوم بفعــل إال بعــد التــوكّل عــى اهلل  ،وهــو بذلــك يقـ ّـوي
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الديــن ويتقــرب إىل اهلل – تعــاىل -وينــآى بنفســه عــن ضعــف مقاومــة الدنيــا واالغــرار

بالســلطة.

(إن واســمها) بعــد ْ
ويكــرر اإلمــام  -عليــه الســام -حــذف ّ
أن ذكرهــا ســابق ًا يف
ـك مــا َأ ْنـ َ ِ ِ ِ
ـارة((وإِ َذا َأ ْحــدَ َ
ـن ُسـ ْل َطانِ َ
ك ُأ َّ َبـ ًة َأ ْو َ ِمي َلـ ًة َ ،فا ْن ُظـ ْـر إِ َل ِع َظـ ِم
العبـ
ـت فيــه مـ ْ
َ
ث َلـ َ َ
ِ
م ْلـ ِ
ـن إِ َل ْي َ
ـكَ ،فإِ َّن ذلِ َ
ـدر َع َل ْي ِه ِم ْن َن ْف ِسـ َ
ـكَ ،و ُقدْ َرتِـ ِـه َمنْـ َ
ـك اهللِ َف ْو َقـ َ
ك
ك ُي َطامـ ُ
ـك َعـ َـى َما الَ َت ْقـ ُ
ُ
ـك بِــا عـزَب عنْـ َ ِ
ِ
ـف عنْـ َ ِ
ِمـ ِ
(((5
ـن َع ْقلِـ َ
ـن َغ ْربِـ َ
ـك))
ـك مـ ْ
ـيء إِ َل ْيـ َ َ َ َ َ
ـك مـ ْ
ـن طـ َـاحِ َ ،و َي ُكـ ُّ َ
ْ
ـك  ،و َيفـ ُ
ّ
إن واســمها وخربهــا تفيــد توكيــد املعنــى وذكرهــا يف هــذا النــص بوصفهــا مرجعا( َفــإِ َّن
ِ
ـك ي َط ِام ـن إِ َليـ َ ِ
ِ
ـف
ـم حذفهــا هــي واســمها وابقــاء
خربها(وَ ....ي ُكـ ُّ
َ
ُ ْ
ذلـ َ ُ
ـك م ـ ْن طـ َـا ِح) ثـ َّ
ـك) يقــوي املعنــى ؛ ّ
ـك بِـ َـا َعـ َـز َب َعنْـ َ
ـك) و(وَ ....ي ِفــي ُء إِ َل ْيـ َ
ـك ِمـ ْن َغ ْربِـ َ
َعنْـ َ
ألن توكيدهــا
حــارض يف اللفــظ مــدرك باحلــواس وتوكيدهــا الثاين(باحلــذف) وهــو مــدرك
األول
ٌ

بالذهــن  ،وهــذا النمــط مــن التعــاون (بــن الذكــر واحلــذف)يف إدراك املفهــوم يربــط

العالقــات وين ّظــم حلقــات االتصــال ويقـ ّـوي املعنــى املــراد تأكيــده.

ليقــوي سلســلة النــص ويطــرق عــى املعنــى الــذي يريــد تأكيــده فيقــوم
ويعــود
ّ

بربــط اجلملتــن بربــاط احلــذف فيحــذف ّ
(إن) التوكيديــة واســمها مــن اجلملــة الثانيــة
يف قوله((:إِ َّيـ َ
ـاما َة( ((5اهللِ ِف َع َظ َمتِـ ِـهَ ،والت ََّش ـ ُّب َه بِـ ِـه ِف َج َُبوتِـ ِـهَ ،ف ـإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل ك َُّل
ـاك َو ُم َسـ َ
ـن ك َُّل ُ ْ
م َتــال))( ((5ففــي الــكالم حتــرك لغــوي بـــــ (اللفــظ) عــى مســتوى
َج َّبــارَ ،و ُيِـ ُ

حيــرك ذهــن املتلقــي يف صياغــة الداللــة
النــص مقصــود  ،يثــر فعــل نفــي داخــي ّ
الكاملــة بالعــودة باحلــذف عــى مرجــع ســابق يف اجلملــة اخلربيــة الطلبية((فكــا ّ
أن قصــد
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املتكلــم هــو الــذي أنتــج النــص اللغــوي ؛ فـ ّ
ـإن النــص اللغــوي هــو الســبيل الوحيــد

للكشــف عــن قصــد املتكلــم))( ، ((5فثمــة مجلتــان :األوىل تامــة والثانيــة أكملهــا املتلقــي
ومــأ الفــراغ املحــذوف:

وهــذا احلــذف التوكيــدي يقـ ّـوي دعــوى اإلمــام -عليــه الســام -بــرورة الــورع

والبعــد عــن مــا يغضــب اهلل –تعــاىل -وهــي الصفــات التــي ال يريدها يف احلاكــم األريض
ومنها(جبــار  ،خمتــال) وبذلــك وضــع األلفــاظ يف مكاهنــا املناســب لتعطــي ثامرهــا يف

التأثــر والقــوة ؛ َّ
ألن ((الوضــع املؤثــر وضــع الــيء الوضــع الالئــق بــه ،وذلــك يكــون

بالتوافــق بــن األلفــاظ واملعــاين واألغــراض مــن جهــة مــا يكــون بعضهــا يف موضعــه مــن
الــكالم متعلقــا ومقرتنــا بــا جيانســه ويناســبه ويالئمــه مــن ذلــك))( ((5وهــذا التجانــس
والتــاؤم ســار يف نــص اإلمــام -عليــه الســام.-

ويســتمر بحــذف ّ
ش
(إن واســمها) وبســياق متصــل بــا قبلــه  ،فيقــولَّ :
((إن َ َّ
َان لِ ـ َ
ـن َ ِ
ـن َلـ َ
ش ِار َق ْب َلـ َ
ُوز ََرائِـ َ
ـم ِف اآل َثــامَِ ،ف ـ َ
ـك
ـن ك َ
ا َيكُو َنـ َّ
ـك َو ِزيــر ًاَ ،و َمـ ْ
ـك َمـ ْ
شك َُهـ ْ
أَْ
اجــدٌ ِمنْهــم َخــر َْ ِ ِ
ـت َو ِ
ـن
ان ال َّظ َل َمـ ِـة َ ،و َأ ْنـ َ
ان األ َث َمـ ِـةَ ،وإِ ْخـ َـو ُ
ـم َأ ْعـ َـو ُ
ال َلــف مَّـ ْ
بِ َطا َنـ ًة َ ،فإِ َّنُـ ْ
ُ ْ َْ
ِِ
ِ
ِ
ـم))( ، ((6يفتــح اإلمــام -عليــه الســام -نوافـ َـذ كثــرة عــى نجــاح
ـم َو َن َفاذهـ ْ
َلـ ُه م ْثـ ُـل َآرائ ِهـ ْ
شــؤون احلكــم ومنهــا اإليــاء إىل اللذيـ َن ال يســتعان هبــم وهــم الــوزراء اللذيــن عملــوا
مــع األرشار ويظهــر هــذا التوكيــد مهـ ًـا يف وعــي اإلمــام مــن خــال تأكيــده للمعنــى
بحــرف التوكيـ ّ
ـد(إن) وهــذا تعبــر يبــن خطــورة هــؤالء وعمــق رضرهــم عــى احلاكــم ،

وحــذف ّ
إن واســمها وإحالتهــا باحلــذف إىل املذكــور ســابق ًا يلـ ّـون النــص بصبغــة احلكمــة
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ِ
عاملــه الختيــار األصلــح مــن الــوزراء واملستشــارين
ويفســح جمــاالً واســع ًا أمــام

جســده بصيــغ املــايض(كان  ،قبلــك  ،رشكهــم)
واإلفــادة مــن األثــر املــايض الــذي ّ
إلصــاح الزمــن احلــارض:

ويمــي النــص بالتناســق املــرع بالداللــة التوكيديــة املنســكبة يف تعليــل املشــورة ،
ان األ َث َمـ ِـةَ ،وإِ ْخـ َـو ُ
ـم َأ ْعـ َـو ُ
ـت
ان ال َّظ َل َمـ ِـة َ ،و َأ ْنـ َ
بغيــة لصــق املعنــى يف ذهــن عاملــهَ (:فإِ َّنُـ ْ
ــف ِمــن َلــه ِم ْث ُ ِ
ال َل ِ
ِ ِ
ِِ
ــم)  ،ويــأيت هــذا التهاطــل
َّ ْ ُ
ــر ْ َ
ــم َو َن َفاذه ْ
ــل َآرائ ِه ْ
َواجــدٌ من ُْه ْ
ــم َخ ْ َ
ان ال َّظ َلم ِ
ِ
ــة]
ــو ُ
ــو ُ
ان األ َث َمــةَ ،و......إِ ْخ َ
ــم َأ ْع َ
َ
التوكيــدي مــع أســلوب احلــذفَ [ :فإِ َّنُ ْ
لتنشــيط ذاكــرة عاملــه وحتذيــره مــن االتــكاء عــى مــن ال فائــدة منــه والبحــث عــن بدائــل

نافعــة ُيســتعان هبــا غــر هــؤالء .ويف هــذا النــوع مــن التامســك قــوة وفاعليــة كبــرة
ّ
ـذف(إن) التوكيديــة ووصــل املحــذوف بحــرف العطف(الــواو) التــي تفيــد
بســبب حـ
الترشيــك .وممــا ورد مــن حــذف َّ
(إن) واســمها وهــو كثــر يف عهــد اإلمــام  ،قولــه:

ــور ِع َو ِّ ِ
ــق بِ َأ ْه ِ
وك َوالَ ُي َب ِّج ُح َ
ــر َ
ــم َع َ
ــوك
((وا ْل َص ْ
َ
ــى َأالَّ ُي ْط ُ
ــم ُر ْض ُه ْ
الصــدْ قُ ،ث َّ
ــل ا ْل َ َ
بِباطِــل َل َت ْفع ْلــهَ ،فــإِ َّن َك ْثــر َة االْ ْطــر ِاء ُ ْت ِ
ِ (((6
ــد ُ
ــوَ ،وتُــدْ ِن ِمــ َن ا ْل ِع َّــزة))
ث َّ
الز ْه َ
ْ َ ُ
َ
َ
َ
((والَ يكُو َنـن ا ْلـــمح ِسن وا ُْلـ ِ
ـي ُء ِعنْــدَ َك بِ َمن ِْز َلــة َسـ َـواءَ ،فــإِ َّن ِف ذلِـ َ
أله ِل
ـك ت َْز ِهيــد ًا ْ
َّ ُ ْ ُ َ
َ َ
ِ
ـان ِف اإلحسـ ِ
اإلحسـ ِ
(((6
ألهـ ِ
اإلســا َء ِة))
ـان  ،وتَدْ ِريبـ ًا ْ
اإلســا َءة َعـ َـى َ
ـل َ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ـن ا ْلــوالَ ِة ِ
ِ
ِ
الر ِع َّيـ ِـة،
((وإِ َّن َأ ْف َضـ َـل ُقـ َّـرة َعـ ْ ِ ُ
َ
ـور َمـ َـو َّدة َّ
اســت َقا َم ُة ا ْل َعــدْ ل ِف ا ْلبِـاَدَ ،و ُظ ُهـ ُ
ْ
ِ ِ
وإِ َّنـه الَ َت ْظهــر مود ُتــم إِالَّ بسـ َ ِ
ور ِهــم ،والَ ت َِصـ ِ
ـم َعـ َـى
ـح نَص َ
ُّ
ا َمة ُصدُ ِ ْ َ
َ ُ
ـم إِالّ بِحي َطت ِهـ ْ
يحت ُُهـ ْ
َ ُ َ َ َّ ُ ْ َ َ
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ِ

ِ

ِ ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

ِ ِ

ِ
ِ
ُوالَة ُأ ُم ِ
ـم))(.((6
اســت ْب َطاء انْق َطــا ِع ُمدَّ تِـ ْ
ـمَ ،و َتـ ْـرك ْ
اســت ْث َقال ُد َولـ ْ
ـمَ ،وق َّلــة ْ
ورهـ ْ

ــن ال َّثن ِ
َــاء َع َلي ِهــم ،و َتع ِد ِ
ِ
الــم ،وو ِ
ــل ِف ُح ْس ِ
اص ْ
يــد َمــا َأ ْبــى َذ ُوو
ْ ْ َ ْ
ــح ِف آ َم ْ َ َ
(( َفا ْف َس ْ
الشــجاع ،و ُ َتــر ُض النَّـ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ل ْسـ ِ
ـمَ ،فــإِ َّن َك ْثـ َـر َة ِّ
ـاك َل ،إِ ْن َشــا َء
ـم َ ُتـ ُّـز ُّ َ َ َ ِّ
ـن َأ ْف َعالـ ْ
الذ ْكـ ِـر ُ
ا ْل َبـاَء من ُْهـ ْ

اهللُ))

(((6

ِ
ِ
ِ
يت َأ ْم َر ُه))
يحتِ َك هلل َو َلِ ْن َولِ َ
(( َفإِ َّن ذل َك َدل ٌيل َع َل نَص َ

(((6

َاف َب ِائ َق ُت ُه َ ،و ُص ْل ٌح الَ ُت َْشى َغ ِائ َل ُت ُه)) (..((6وغريها الكثري.
(( َفإِ َّنُ ْم ِس ْل ٌم الَ ُت ُ

وقــد خيالــف هــذا احلــذف وبأسـ ٍ
َّ
ـذف(إن
ـلوب مجيــل تتضــح فيــه ســمة البليــغ فيحـ
وخربهــا املقــدم) كــا يف قولــه(( :والَ تَدْ َفعــن ص ْلحـ ًا دعـ َ ِ
ِ ِ ِ
ىض،
ََ
َ َّ ُ
َ
ـاك إِ َل ْيــه َعــدُ ُّو َك وهلل فيــه ر ً
ـود َك ،وراحـ ًة ِمــن ُه ِ
فـإِ َّن ِف الص ْلــحِ دعـ ًة ُِلنُـ ِ
ـكَ ،
ومـ َ
وأ ْمنـ ًا لِبِـا َِد َك)) ( ((6وهــذا التنويــع
ََ
ُّ
ََ َ
ْ ُ
يف األســاليب يمنــح النــص احلركــة ويبــث فيــه احليــاة:

خامسًا :التماسك حبذف كان وامسها

وقــد حيــذف َ
ــم ِعنْــدَ َك
ــم ْل َيك ْ
ُــن آ َث ُر ُه ْ
كان واســمها ويبقــي خربهــا  ،فيقــولُ (( :ث َّ
َــره اهللُ ألَولِيائِ ِ
ُــون ِمن َ ِ
ــكَ ،
ــر َْ
ــق َل َ
ــه،
ال ِّ
ــم ُم َســا َعدَ ًة فِ َيــا َيك ُ
ْــك مَّــا ك ِ َ
ْ َ
وأ َق َّل ُه ْ
ــم بِ ُم ِّ
َأ ْق َو َُل ْ
و ِاقعـ ًا ذلِـ َ ِ
ـن َهـ َـو َ
اك َح ْيـ ُ
ـث َو َقـ َـع))( ((6ســاعد احلــذف مــع فعــل الكــون الــدال عــى
ـك مـ ْ
َ
املســتقبل يف بيــان الصــورة التــي ُيريــد ايصاهلــا إىل عاملــه  ،وقـ َ
ـرن الفعــل بـــ (الم األمــر)

للداللــة عــى األمــر الصــادر منــه خلاصتــه  ،وهــو يتــاءم والــذوق اخللقــي ملنهــج احلكــم

يف تقريــب صاحــب قــول احلــق ولــو َ
كان مــر ًا عــى احلاكــم  ،وجــاء احلــذف ليف ِّعــل
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ذلــك املنهــج:

ألنا((كالصــورة
وعــى هــذا فالصــورة النحويــة تســهم يف تفاعــل اخلطــاب ؛ ّ

الصوتيــة أو املعجميــة تــرز – يف لغــة الشــعر -تدافعــا يف عنــارص الرتكيــب البنائــي
التــي جيمعهــا النثــر))( ،((6وهــذا التامســك يف عنــارص الرتكيــب و ّلــد نصـ ًا عامــر ًا بالبيــان
والتأثــر يف مفاصــل الرســالة.

سادسًا :التماسك يف حذف احلرف

وقــد حيــذف حر ًفــا ليقــوم بمهمــة ربــط مجلتــن يف النــص كــا يف قولــه -عليــه
َان اهللُ َخصمـه د َ ِ ِ ِ
اص َمـ ُه اهللُ َأ ْد َح َض
ـم ِع َبــا َد اهللِ ك َ
ـن َخ َ
ون ع َبــادهَ ،و َمـ ْ
ْ َ ُ ُ
((و َمـ ْ
الســامَ :-
ـن َظ َلـ َ
ُــوب ، ((7( )).فقــد حــذف (حتــى) الناصبــة
ُح َّجتَــ ُهَ ،وك َ
ْــزع َو َيت َ
َان هلل َح ْربــ ًا َحتَّــى َين َ

املقرونــة بحــرف العطف(الــواو) يف مجلتــن فعليتــن متصلتــن يف املعنــى  ،فربــط احلــذف

ـوب) والنــص يتحــدث عــن نبــذ الظلــم وإقامــة
(و َ ....ي ُتـ َ
ـزع) َ +
(ح َّتــى َينْـ َ
اجلملتــنَ :
العــدل ؛ َّ
ألن الظــامل يقيــم حربـ ًا مــع اهلل -تعــاىل -وال ُبــدَّ لــه مــن أمريــن أ ّمــا ينزع(يقلــع

عــن ظلمــه) أو يتــوب  ،وعــى هــذا فـ ّ
ـإن مــا يصــدر يف هــذه الوثيقــة ليســت تعليــات

وقتيــة وإ ّنــا بنــاء لفكــر قائــم عــى العدالــة وإنصــاف الرعيــة وهــو عطــاء إســامي أصيل.

ور ِهــم ا ِّتـكَاالً عـ َـى ج ِسـ ِ
ِ
ـيم َها،
ومــن حــذف احلــرف عنـ
َ َ
َ
ـده((والَ َتــدَ ْع َت َف ُّقــدَ َلطيِــف ُأ ُم ِ ُ
َفـإِ َّن لِ ْلي ِسـ ِ ِ
(((7
ـن ُل ْط ِفـ َ
ُون َعنْـ ُه))
ـون بِـ ِـهَ ،ولِ ْل َج ِســي ِم َم ْو ِقعـ ًا الَ َي ْسـ َت ْغن َ
ـك َم ْو ِضعـ ًا َينْت َِف ُعـ َ
ـر مـ ْ
َ
ّ
ـخ(إن) عنــر التوكيــد وحذفــه يف اجلملــة
فقــد ذكــر -يف اجلملــة األوىل -احلــرف الناسـ
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الثانيــة ؛ ليجعــل عاملــه يؤكــد الــكالم بنفســه مــن خــال ر ّد املحــذوف فحصــل
توكيدان(=مذكــور +مضمــر) فــر ّد املحــذوف يف الذهــن أصبــح بمثابــة تقويــة للمعــاين
امللقــاة عــى عاتــق املتلقي(مالــك األشــر) فحقــق باحلــذف هــدف التأثــر اإلبداعــي.

خامتــة البحــث :مــن بعــض مقومــات البالغــة اإلجيــاز يف الــكالم بغيــة االقتصــاد

والتأثــر والنــأي عــن ترهــل النــص  ،ومل يقتــر احلــذف الــذي جــاء بــه اإلمــام عــي –

عليــه الســام -عــى ذلــك ؛ وإنــا أســهم يف متاســك النــص إذ جــاءت معظــم املحذوفات
وهــي تعــود عــى مراجــع ســابقة توضحهــا  ،وقــد غلــب حــذف العبــارة يف هــذه الرســالة

عــى غــره مــن املحذوفــات  ،وهــذا النمــط يقـ ّـوي الرتابــط احلاصــل يف النــص ويك ّثــف
املعنــى املــراد  ،ويتضــح  -مــن خــال البحــث -الدقــة يف التعاطــي مــع املحذوفــات
ومهــارة اســتعامهلا بوصفهــا مــن املكونــات النصيــة التــي يتجانــس هبــا الــكالم وال سـ ّيام

يف اخلطــاب اإلداري.
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والقلب.احللــم :العقل.ينبــو عليــه :يتجــاىف عنهــم ويبعــد.
الصــدر

 3838هنج البالغة  ،حممد عبده.96/3:
 3939هنج البالغة  ،حممد عبده.95/3:
 4040هنج البالغة  ،حممد عبده84/3:

عودهــم عــى أال يطــروك ،أي يزيــدوا يف مدحــك .ال
 4141هنــج البالغــة  ،حممــد عبــدهُ .88/3:ر ْض ُهــم :أي ّ
الز ْهــو  ،بالفتــح :ال ُع ْجــب .تــدين:
بج ُحــوك :أي يفرحــوك بنســبة عمــل عظيــم اليــك ومل تكــن فعلتــهَ .
ُي ّ
أي تقــرب .والعــزة هنــاِ :
الكـ ْـر.
محــي االنــف :إذا كان أبيـ ًا يأنــف الضيــم ،
 4242هنــج البالغــة  ،حممــد عبــده .110 -109/3:يقــال :فــان ّ
والســورة :بفتــح الســن وســكون الــواوِ :
احلــدة  ،واحلَــدّ ة ـ بالفتــح :البــأس  ،وال َغـ ْـرب بفتــح فســكون:
َ ْ
احلــدّ تشــبيه ًا لــه بحــد الســيف ونحــوه.
 4343هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.84/3:
 4444كتاب دالئل االعجاز.146:

 4545املساماة :املباراة يف السمو ،أي العلو.
 4646هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه84/3:

 4747النقد األديب احلديث أصوله واجتاهاته  ،د .أمحد كامل زكي.258:
 4848هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.107/3:
 4949هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.108/3:
 5050هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.109/3:

 5151هنــج البالغــة  ،حممــد عبــدُ ه .87/3:وبِطانــة الرجــل بالكــر  :خاصتــه ،وهــو مــن بِطانــة الثــوب
خــاف ظهارتــه .األثمــة :مجــع آثــم ،وهــو فاعــل اإلثــم أي الذنــب .ال ّظ َل َمــة :مجــع ظــامل .االصــار :مجــع
إرص بالكــر ،وهــو الذنــب واالثــم .االوزار :مجــع ِو ْزر ،وهــو الذنــب واإلثــم أيضـ ًا .اإللــف ـ بالكــر:
األلفــة واملحبــة.

 5252هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه .89/3:واملنافثة :املجالسة.

 5353هنــج البالغــة  ،حممــد عبــده .84 /3 :البــادرة :مــا يبــدر مــن احلــدة عنــد الغضــب يف قــول أو فعــل.
واملندوحــة :املتســع أي املخلــص .واإلدغــال :إدخــال الفســاد .منهكــة :مضعفــة  ،هنكــه :اضعفــه.
ِ
والغــر :حادثــات الدهــر بتبــدل الــدول واالغــرار بالســلطة.

 5454دفاع عن البالغة.99:

االبــة ـ بضــم اهلمــزة وتشــديد البــاء مفتوحــة  :العظمــة
 5555هنــج البالغــة  ،حممــد عبــدهّ .85 /3 :
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والكربيــاء .ا َمل ِ
خيلــة بفتــح فكــر :اخليــاء والعجــبُ .يطامــن الــيء :خيفــض منــه .الطِــاح ـ ككتــاب:

النشــوز واجلامح.ال َغ ْــرب ـ بفتــح فســكون :احلــدة .يفــيء :يرجــعَ .ع َــزب :غــاب.

 5656املساماة :املباراة يف السمو ،أي العلو.
 5757هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه84/3:

 5858دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة.201 :
 5959منهاج البلغاء ورساج األدباء.153:

 6060هنــج البالغــة  ،حممــد عبــدُ ه .87/3:وبِطانــة الرجــل ـ بالكــر ـ :خاصتــه ،وهــو مــن بِطانــة الثــوب
خــاف ظهارتــه .األثمــة :مجــع آثــم ،وهــو فاعــل اإلثــم أي الذنــب .ال ّظ َل َمــة :مجــع ظــامل.

عودهــم عــى أال يطــروك ،أي يزيــدوا يف مدحــك .ال
 6161هنــج البالغــة  ،حممــد عبــدهُ .88/3:ر ْض ُهــم :أي ّ
الز ْهــو  ،بالفتــح :ال ُع ْجــب .تــدين:
بج ُحــوك :أي يفرحــوك بنســبة عمــل عظيــم اليــك ومل تكــن فعلتــهَ .
ُي ّ
ِ
أي تقــرب .والعــزة هنــا :الكـ ْـر.
 6262هنج البالغة  ،حممد عبده.88/3:
 6363هنج البالغة  ،حممد عبده.92/3:

 6464هنــج البالغــة  ،حممــد عبــده .93/3:ذوو البــاء :أهــل االعــال العظيمــة .حيــرض النــاكل :حيــث
املتأخــر القاعــد.

 6565هنج البالغة  ،حممد عبده.99/3:

 6666هنج البالغة  ،حممد عبده.100/3:

 6767هنج البالغة  ،حممد عبده .106 -105/3:الدعة :الراحة.
 6868هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.88/3:

 6969بناء لغة الشعر  ،جون كوين.191 :

 7070هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه .85/3:وينزع  -كيرضب  -أي :يقلع عن ظلمه.
 7171هنج البالغة  ،حممد عبدُ ه.92/3:
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أوالً :القرآن الكريم

املصادر واملراجع

ثانيا :الكتب

1 .1أثــر التامســك النــي يف تكويــن الصــورة البيانيــة  ،شــعر خالــد الكاتــب أنموذج ـ ًا  ،د .كاظــم
عنــوز 4D ،للطباعــة والتصميــم ،النجــف – العــراق ،ط.2016 -1437 ،1

2 .2أصــول حتليــل اخلطــاب يف النظريــة النحويــة العربيــة تأســيس(نحو النــص)  ،حممــد الشــاوش ،
جامعــة منوبــة  -تونــس ،ط.2001 -1421 ، 1

3 .3البالغة واألسلوبية  ،د .حممد عبد املطلب  ،اهليأة املرصية العامة للكتاب  -القاهرة.1984،

 4 .4بنــاء لغــة الشــعر  ،جــون كويــن  ،ترمجــة وتقديــم وتعليــق :د .أمحــد درويــش ،كتابــات نقديــة
سلســلة تصدرهــا اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة  -القاهــرة.

 5 .5دراســات لغويــة تطبيقيــة يف العالقــة بــن البنيــة والداللــة  ،د .ســعيد حســن بحــري  ،مكتبــة
اآلداب  -القاهــرة  ،ط.2005 -1426 ،1

 6 .6دفاع عن البالغة ،امحد حسن الزيات ،مطبعة الرسالة.1945 ،

7 .7الداللــة الســياقية عنــد اللغويــن د .عواطــف كنــوش املصطفــى  ،دار الســياب للطباعــة  -لنــدن،
ط.2007 ،1

8 .8ديوان قيس بن اخلطيم  ،حتقيق :د .نارص الدين األسد  ،دار صادر -بريوت.

9 .9رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديد(ت656هـــ) ،حتقيــق حممــد أيب الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء
الكتــب العربيــة ،مطبعــة عيســى البــايب احللبــي ورشكائــه ،ط.1959-1378 ،1

1010عالقــة الظواهــر النحويــة باملعنــى يف القــرآن الكريــم  ،د .حممــد أمحــد خضــر  ،مكتبــة األنجلــو
املرصيــة  ،مــر.2001 -

1111العالقــة بــن اللغــة والفكــر  ،دراســة للعالقــة اللزوميــة بــن الفكــر واللغــة  ،د .أمحــد عبــد الرمحن
محــاد  ،دار املعرفــة اجلامعية  ،االســكندرية.1985 -

1212علــم اللغــة  -مقدمــة للقــارئ العــريب  ،د .حممــود الســعران  ،دار النهضــة العربيــة -
بــروت(د-ت).
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 1313علــم لغــة النــص -النظريــة والتطبيــق  ،د .عــزة شــبل حممــد  ،مكتبــة اآلداب  -القاهــرة  ،ط،1
.2007 -1428

كتــاب دالئــل اإلعجــاز  ،للجرجــاين (أيب بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرمحن:ت471-هـــ)،

1414

حتقيــق :حممــود حممــد شــاكر :مكتبــة اخلانجــي  -القاهــرة(د -ت).

 1515كتــاب ســيبويه ،لســيبويه (أيب بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنرب:ت180-هـــ) ،حتقيــق :عبــد
الســام حممــد هــارون  ،اخلانجــي  -مــر ،ط.1988 - 1408 ،3

 1616كتــاب الصناعتــن الكتابــة والشــعر  ،للعســكري (أيب هـــال احلســن بــن عبــد اهلل بن ســهل:ت-
395هـــ) ،حتقيــق :عــي حممــد البجــاوي وحممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،املكتبــة العرصيــة – بريوت
.2006 -1427 ،

 1717كتــاب العــن  ،للفراهيــدي (اخلليــل بــن أمحد:ت175-هـــ) ،حتقيــق :د .مهــدي املخزومــي  ،د.
إبراهيــم الســامرائي  ،دار ومكتبــة اهلــال -بــروت(د -ت).

 1818لغــة اخلطــاب اإلداري دراســة لســانية تداوليــة  ،فريــدة لعبيــدي  ،دار الوســام العــريب  ،اجلزائــر
 ،ط.2010 -1432 ، 1

 1919مالــك األشــر وعهــد اإلمــام لــه  ،عبــاس عــي املوســوي ،دار األضــواء  ،بــروت -1407 ،
.1987

 2020خمتــار الصحــاح  ،للــرازي (حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر:ت 666-هـــ ) ،دار الرســالة -
الكويــت .1983 -1403 ،

 2121املصبــاح املنــر املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر للفيومــي(أيب العبــاس أمحــد بــن حممــد

بــن عــي  ،ت :نحــو 770هـــ)  ،حتقيــق  :مصطفــى الســقا  ،مكتبــة البــايب احللبــي  ،القاهــرة .1950

 2222منهــاج البلغــاء ورساج األدبــاء  ،للقرطاجنــي (حــازم بــن حممــد حســن :ت684 -هـــ ) ،حتقيــق،
حممــد احلبيــب بــن خوجــة ،املطبعــة الرســمية  -تونــس .1966 ،

 2323النحــو العــريب والــدرس احلديــث بحــث يف املنهــج  ،د .عبــده الراجحــي دار النهضــة العربيــة -
بــروت .1986 -1406 ،

2424

النقــد األديب احلديــث أصولــه واجتاهاتــه  ،د .أمحــد زكــي أبــو شــادي  ،مكتبــة لبنــان

نــارشون -الرشكــة املرصيــة العامليــة للنــر -لومجــان  ،ط.1977 ، 1
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 2525هنــج البالغــة (جممــوع مــا اختــاره الرشيــف الــريض مــن كالم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
(عليــه الســام) ،رشح :حممــد عبــدة  ،دار املعرفــة -بــروت (د -ت).

أثر نهج البالغة
يف إثراء املعجم الشعري للمتنيب (ت  354هـ)

أ.م.د .أنــوار سـعيد جواد
م.د .بشرى حنون حمسن
جامعة كربالء كلية العلوم االسالمية

مقدمة :
احلمــد هلل رب العاملــن والصــاة والســام عــى خــر خلقــه امجعــن حممــد والــه

الطيبــن الطاهريــن وبعــد:

حظــي املتنبــي وشــعره بالعديــد مــن املؤلفــات والدراســات والبحــوث منــذ ظهــوره

شــاعرا ســطع نجمــه يف ســاء الشــعر العــريب يف العــر العبــايس؛ وعــى وجــه التحديد يف
القــرن الرابــع اهلجــري وإىل يومنــا هــذا؛ فــا زال شــعره حمــط أنظــار الباحثــن والدارســن

ملــا يمتلــك نصــه الشــعري مــن رؤى ابداعيــة؛ وخصائــص فنيــة؛ وســات مجاليــة مازالت
معينــا ال ينضــب للدارســن والباحثــن عنهــا .

ولعــل مرجــع ذلــك إىل ان نــص املتنبــي الشــعري نــص عميــق الغــور؛ وبعيــد

املرمــى؛ وحيمــل الكثــر مــن التجليــات واألرسار التــي تدفــع بالقــارئ أو املتلقــي إىل

ســر هــذا الغــور والوقــوف عنــد ابعــاده ومراميــه.

وقــارئ حيــاة املتنبــي وشــعره يــدرك مــدى العالقــة التــي تربــط الشــاعر ونصــه

الشــعري برتاثــه االنســاين ومــا حيملــه مــن قيــم ومبــادئ و ُمثــل؛ وكذلــك اطالعــه

الواســع عــى املعــارف الســائدة يف عــره وقبــل عــره .كل ذلــك أســهم يف خلــق نــص
ثــري مــن العالقــات والرتاكــات املعرفيــة هلــذا املبــدع؛ فكانــت بمثابــة الروافــد التــي متــد

بحــر عطائــه الشــعري.

ومــن هنــا كان املبــدع؛ ومــن ثــم نصــه االبداعــي أو الشــعري بنــاء متعــدد القيــم

واألصــوات ،يتــوارى خلــف كل نــص أصــوات متعــددة اخــرى غــر صــوت الشــاعر،

ومــن هــذه األصــوات صــوت اإلمــام عــي (عليــه الســام) الــذي يعــد رافــدا ابداعيــا
43
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مــن روافــد شــعر املتنبــي والتــي اســهمت يف اثــراء موهبتــه الشــعرية؛ واثــراء معجمــه
الشــعري ســواء عــى مســتوى اللفــظ او املعنــى ،وهــذا مــا يتضــح مــن العالقــات القائمــة

بــن نصــوص شــعر املتنبــي ونصــوص مــن هنــج البالغــة الــذي يعــد مصــدرا خصبــا
وثريــا باأللفــاظ اجلزلــة واملعــاين العميقــة والرؤيــة االبداعيــة يف ســر اغــوار احليــاة بــكل

اشــكاهلا ومعانيهــا ،وهنــا يكمــن ابــداع املتنبــي يف توظيفــه هلــذه النصــوص وحماولتــه

طبعهــا بطابعــه اخلــاص وذلــك مــن خــال اضفــاء شــحنات دالليــة خاصــة يعــر مــن
خالهلــا الشــاعر عــن رؤاه الشــعرية؛ فضــا عــا يكشــف مــن خالهلــا عــن غنــى هــذه

التجربــة الثقافيــة التــي يمتلكهــا إىل جانــب انفتاحــه الرحــب عــى خمتلــف الثقافــات
وحماولتــه االفــادة منهــا يف اثــراء نصــه الشــعري؛ إىل جانــب مــا يكشــفه هــذا التعامــل مــع

نصــوص مــن هنــج البالغــة مــن براعــة يف التنــاول واألخــذ والتأثــر .وهــذا مــا ســيحاول
البحــث تناولــه مــن خــال الوقــوف عنــد اســتيحاء املتنبــي لنصــوص لإلمــام عــي (عليــه

الســام ) وردت فيــا بعــد يف هنــج البالغــة وتوظيفهــا يف شــعره؛ ســواء مــا يتعلــق

بألفاظــه أم بمعانيــه راســمة بذلــك صــوره الشــعرية املتميــزة .
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أثر نهج البالغة يف اثراء املعجم الشعري للمتنيب
لعــل مــن االمــور التــي باتت مــن املســلامت أو البدهييــات يف دراســة املتنبي وشــعره؛

انــه رجــل يتمتــع بثقافــة عاليــة وســعة اطــاع كبــرة؛ يشــهد لــه بذلــك الكثــر مــن النقــاد
والدارســن لشــعره قديــا وحديثــا؛ وال أ َّدل عــى ذلــك مــن كتــب الرسقــات التــي

ظهــرت منــذ ظهــوره شــاعرا متميــزا ســطع نجمــه يف ســاء الشــعراء املبدعــن يف عــره
وإىل يومنــا هــذا .فامزالــت الدراســات والبحــوث تنهــل مــن فيــض عطائــه الشــعري مــن

خــال ســر غــور نصوصــه االبداعيــة والوقــوف عنــد عبقريتــه الشــعرية ومــدى ابداعــه؛
فضــا عــن اصالتــه الشــعرية (( بــرط أن ال نفهــم األصالــة _ بالــرورة _ عــى اهنــا

جتديــدات شــكلية أو مضمونيــة فقــط ،بــل مفاهيــم جديــدة ،أو تكوينــات جديــدة أيضــا،

تعتمــد فيــا تعتمــد مــن الناحيــة املضمونيــة والتشــكيلية عــى نــاذج ســالفة ))(.)1

ومــن هــذه النــاذج الســالفة نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) التــي محلهــا

التاريــخ بــن دفتيــه حتى عرص الرشيــف الريض ( ت406ه ) ليجمعهــا يف ( هنج البالغة)

وهــذا مــا يؤكــده املســعودي ( ت 346ه ) عنــد ذكــره لإلمــام عــي ( عليــه الســام )(( :

مل يلبــس عليــه الســام يف ايامــه ثوبــا جديــدا ،وال اقتنــى ضيعــة وال ربعــة .....والــذي
حفــظ النــاس عنــه مــن خطبــه يف ســائر مقاماتــه أربعامئــة خطبــة ونيــف وثامنــون خطبــة

يوردهــا عــى البدهيــة ،وتــداول النــاس ذلــك عنــه قــوال وعمــا.)2()).

وهــذا النــص انــا يؤكــد حقيقــة مفادهــا ان كالمــه (عليــه الســام) كان معروفــا

ومتــداوال بــن النــاس قبــل الرشيــف الــريض؛ هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر ان مــا
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وصلنــا مــن كالمــه (عليــه الســام) أقــل بكثــر ممــا ورد ذكــره ُ ِ
ـع يف (هنــج البالغــة).
وجـ َ
غــر ان مــا يعنينــا مــن بحثنــا هــذا هــو كيــف أفــاد املتنبــي مــن كالم اإلمــام (عليــه

الســام)؟ وكيــف وظــف ذلــك يف بحــر عطائــه الشــعري؟

ومعلــوم ان كالمــه (عليــه الســام) فتــح بابــا مرشعــة وواســعة أمــام العلــاء

واألدبــاء والشــعراء بــا محلتــه نصوصــه وخطبــه وأقوالــه مــن جوانــب معرفيــة وآفــاق

رحبــة يف جمــال العلــم واملعرفــة إىل جانــب الصياغــة الفنيــة البارعــة واملتميــزة؛ فــكان أن
أخــذ الشــعراء منهــا وهنلــوا مــن نبعهــا العــذب الصــايف؛ ومنهــم املتنبــي ،حيــث شــكلت

نصوصــه ومعانيــه وأقوالــه رافــدا مــن روافــد ابداعــه الشــعري.

يف جمال إفادة املتنيب من ألفاظ اإلمام علي (عليه السالم) :

ليــس بخـ ٍ
ـاف عــى قــارئ حيــاة املتنبــي شــغفه باملطالعــة وحبــه للقــراءة واطالعــه

عــى آثــار َم ـ ْن ســبقه منــذ طفولتــه حتــى ســطوع نجمــه شــاعرا لــه بصامتــه املميــزة يف

عــامل الشــعر واالبــداع فيــه؛ فقــد ((تعلــم الكتابــة والقــراءة فلــزم أهــل العلــم واألدب،
وأكثــر مــن مالزمــة الوراقــن فــكان علمــه مــن دفاترهــم))( .)3ويتضــح هــذا العلــم

بشــكل أو بآخــر يف نتاجــه الشــعري؛ ويف قدرتــه عــى توظيــف هــذا الثــراء املعــريف فيــه؛
ولعــل نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) واحــدة مــن تلــك العلــوم واملعــارف التــي

ترســبت يف ذهــن املتنبــي واختزنتهــا ذاكرتــه الشــعرية ،فــاذا مــا أراد أن ينظم((دفعــت
حافظــة املــرء عــى لســانه بعــض مــا ترســب منهــا ممــا وعــاه لغــره ،واختزنــه لســواه))

()4

 ،وهــذا مــا نســتطيع أن نلحظــه يف قــول املتنبــي:
((و َل ِذ ْي ُذ َْ
ال َي ِاة َأ ْن َف ُس ِف النَّ ْفـــــــــ
َ

ِ
ـــــــس َو َأ ْش َهى من َأ ْن ُي َم َّل َو َأ ْح َل))

()5

حيــث يذكــر شــارح ديوانــه يف معنــى هــذا البيــت (( :احليــاة ال متــل؛ وهــي أعــز
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وأحــى مــن أن يملهــا صاحبهــا))( )6واملتتبــع لــكالم االمــام عــي (عليــه الســام) يف هنــج

البالغــة يلحــظ كيــف أفــاد الشــاعر مــن الفــاظ اإلمــام (عليــه الســام) ووظفهــا يف

املعنــى نفســه الــذي جــاءت بــه ووردت فيــه؛ حيــث يقــول (عليــه الســام)َ (( :و ٌا ْع َل ُمــوا
َأ َّن ـه َليــس ِمــن َش ٍء إالَّ وي ـكَاد ص ِ
()7
اح ُب ـ ُه َي ْش ـ َب ُع ِمنْ ـ ُه َو َي َم َّل ـ ُه إالَّ ٌا َْ
ل َيــا َة ))
ََ ُ َ
ُ ْ َ
ْ ْ
فقــد أخــذ املتنبــي لفظــة امللــل واحليــاة ووظفهــا يف االطــار ذاتــه الــذي وردت يف

نــص االمــام (عليــه السالم)الســابق؛ حيــث ترشبــه املتنبــي واعــاد صياغتــه مــن خــال
اســتخدام اســلوب التقديــم والتأخــر يف بعــض األلفــاظ ممــا يكشــف عــن قدرتــه يف

تطويــع النصــوص وإعــادة تشــكيلها بــا يتــاءم وموهبتــه الشــعرية ولعمــق االثــر الــذي
تركتــه كلــات االمــام يف نفــس الشــاعر.

ويف موقــف آخــر عندمــا يتحــدث عــن طــول األمــل يف مقابــل قــر األجــل؛ وان

الــذي يذهــب مــن عمــر املــرء ال يعــود؛ يقــول :
(( ومــا م ِ
الشـــ َب ِ
اضــي َّ
ــــــت ّد
اب بِ ُم ْس َّ
ََ َ

و ال يــــــوم يــــمر بِمــــستَعـ ِ
َــــاد ))
َ َ ْ ٌ َ ُ ُّ ُ ْ

()8

فاننــا نلحـــــظ أثــر قــول االمـــــــام عــي (عليــه الســام) والفاظــه وذلــك يف احــدى
خطـــــــبه التــي فيهــا مواعـــــــظ للنــاس؛ حيث جــــــــاء فيهــا  (( :الَجـ ٍ
ـاء ُيـ َـر ُّدَ ،والَ َم ٍ
اض
َ
َي ْر َتــدُّ ))(.)9

فقــد أفــاد املتنبــي مــن لفظتــي (الــر ّد  ،واملــايض) واعــاد توظيفهــا بــا خيــدم جتربتــه

الشــعرية وابداعــه الفنــي ،بمعنــى آخــر انــه أعــاد صياغــة النــص القديــم وفــق معطيــات
احلــدث التارخيــي والنســق االبداعــي ليتحــول إىل نــص جديــد .ذلــك ان املتنبــي

إنام((حيــاول أن جيــد طريقــه يف خضــم الزخــم التقليــدي االحيائــي وجيعــل توظيفــه
للمــوروث القديــم  .....مــن أجــل اخلــروج برؤيــة جديــدة تواكــب روح عــره

وتعكــس قضايــا جوهريــة لــدى االنســانية املعــارصة لــه))( .)10وهــذا مــا ســبق أن ادركــه
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العكــري شــارح ديوانــه عندمــا وقــف عنــد قولــه يف مــدح ســيف الدولــة احلمــداين :
((ك ٌّ
ُــــل ُير ْيــدُ ِر َجـا َل ُه َِل َيــــاتِ ِه

ـــــرجالِ ِ
ِ
ـــن ُي ِ
ــــــه))
ـــر ْيدُ َح َيــا َت ُه ل ِ َ
َيا َم ْ

()11

اذ يقــول شــارحا(( :يريــد ان امللوك ســواك يطلبون عســكرهم وجنودهــم ،ليدافعوا

عنهــم وجيمعوهنــم عــى اعدائهــم ليســلموا ،وأنــت تريــد رجالــك أن يبقــوا ويســلموا،
وتدافــع عنهــم ،وهــذا غايــة الكــرم والشــجاعة .وقــد بنــى البيــت عــى حكايــة تذكــر

عــن ســيف الدولــة مــع االخشــيد......يقول لــه :قــد مجعــت هــذا اجليــش ،وجئــت إىل
بــادي ،ابــرز إ َّيل وال تقتــل النــاس بينــي وبينــك ،فأينــا غلــب أخــذ البــاد وملــك أهلهــا

ـي عليــه الســام :أنــه بعــث إىل معاويــة ،ومهــا بصفــن:
......وقــد ُر َ
وي مثــل هــذا عــن عـ ّ
قــد فنــي النــاس بينــي وبينــك ،فابــرز إ َّيل ،فأينــا قتــل صاحبــه ملــك النــاس .)12()) .....
يتضــح ممــا تقــدم كيــف أفــاد املتنبــي مــن تشــابه احلــدث التارخيــي املــوروث وقدرتــه عــى

توظيفــه يف نســق شــعري يــرز مــن خاللــه قدرتــه واصالتــه يف ((أن يطــوع هــذا الــراث
يف خدمــة فنــه دون أن يفنــى فيــه ،فاالتــكاء عــى الــراث ال ينفــي عظمــة الشــاعر وال
يعنــي أن يتحــول الشــاعر إىل نســخة مكــررة عــن اآلخريــن ،إذ البــد مــن فنــه وشــخصيته

عــى مــا هــو بصــدد األخــذ منــه))(.)13

ويف موضــع آخــر نلحــظ كيــف أفــاد املتنبــي مــن ألفــاظ ونصــوص االمام عــي (عليه

الســام) ووظفهــا يف خدمــة غرضــه الشــعري وفنــه مســتفيدا مــن وحــدة املوضــوع

ـي النــص ،فــاذا كان االمــام عــي (عليــه الســام) قــد قــال
والغايــة التــي مــن أجلهــا ُبنـ َّ
بعــد تالوتــه قولــه تعــاىلَ :
ــر )14(يف كالم لــه
ــر َ ¤حتَّــى ز ُْرتُــم ٌا َْل َقابِ َ
ُــم ٌا ْل َتكَا ُث ُ
أ َْل ْاك ُ
يف حــال الدنيــا واآلخــرة ومــا ســتؤول إليــه األشــياء مــن الفنــاء؛ حيــث يقــول واصفــا
ُون ِف َأجسـ ِ
ـون فِ ْيـ َـا َل ِف ُظـ ْـوا
ـاد ِه ْمَ ،وت َْر َت ُعـ َ
ون ِف َه ِام ِهــمَ ،وت َْسـ َت ْثبِت َ
حــال الدنيــاَ ....(( :ت َطـ ُـأ َ
ْ َ

 .)15())....نجــد ان املتنبــي يقــوم باســتيعاب هــذا الــراث مــن خــال مجعــه بــن ((جتاربه
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وجتــارب القدمــاء ،ويســتغل قدراتــه يف معاجلــة كل مــا هــو مــوروث؛ واخراجــه بشــكل
جديــد يناســب عــره))( )16واحلــدث الــذي ينظــم فيــه؛ ففــي معــرض رئائــه لوالــدة

ســيف الدولــة احلمــداين يفيــد املتنبــي مــن هــذا الرافــد املتدفــق املعطــاء يف رســم صورتــه
الشــعرية؛ حيــث يقــول:

((يـــدَ ِّفن بع َضــنَا بع َضــ ًا و يم ِ
ــــش
َْ
ُ َْ
َ َْ
ُ

ِ
ـــرنَا َع َ
ــــل َهـــ ْا ِم األَ َوالِــــي))
َأ َواخ ُ

()17

فــإذا كان االمــام عــي (عليــه الســام) قــد قــال (تطــأون يف هامهــم ) فــان املتنبــي قال

(متــي أواخرنــا عــى هــام األوايل) ويتضــح كيــف افــاد املتنبــي مــن الفــاظ اإلمــام عــي
(عليــه الســام) ووظفهــا يف نصــه وذلــك مــن خــال التضمــن .لقــد كان املتنبــي عــى
وعــي وادراك تــام بظاهــرة التأثــر واالفــادة مــن تــراث اآلخريــن والســيام وهــو يــدرك

متــام االدراك ان األلفــاظ مشــركة بــن بنــي البــر هــذا ماســبق ان اشــار إليــه يف معــرض
ـي مــن الـ َّـرق فــا يدريــك أين اعتمدتــه
اهتامــه بالرسقــة؛ حيــث قــال(( :أمــا مــا نعيتــه عـ َّ

وكالم العــرب آخــذ بعضــه برقــاب بعــض ،وآخــذ بعضــه مــن بعــض ،واملعــاين تعتلــج
يف الصــدور وختطــر للمتقــدم تــارة وللمتأخــر اخــرى؛ واأللفــاظ مشــركة مباحــة))(.)18
وهــذا مــا نســتطيع أن نتلمســه أيضــا مــن قولــه :
ُـــل ُأن ٍ
((وك ُّ
ــهم
َاس َي ْت َبـــ ُع َ
إمام ُ
َ
ـون َ

ـــل ا َملكْــرم ِ
أله ِ
ـــات إِ َمــا ُم))
َو َأن َ
ْـــت ْ
َُ

()19

الــذي اســتقاه مــن قــول االمام(عليه الســام)َ :
((أال َوإِ َّن لِـك ُِّل َم ْأ ُمـ ْـو ٍم َإم َامـ ًاَ ،ي ْقت َِدي
بِـ ِـه َو َي ْسـت َِض ُء بِ ِع ْل ِمـ ِـه))( )20ففيــه تظهــر براعــة املتنبــي وقدرتــه عــى ((متثيــل كل مــا لقيــه
ووقــع عليــه مــا دام مســايرا لوجهتــه؛ مصــورا لفكرتــه))( )21ويظهــر هــذا التمثــل يف

اســتعامل لفظــة (االمــام)؛ وإذا كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد قــال ( :لــكل مأمــوم
) فــان املتنبــي قــال(:كل ُأنــاس) ومــا ذلــك إالّ لقدرتــه عــى انتقــاء االلفــاظ التــي تتــاءم
وغرضــه الشــعري  ،وهــو َمـ ْن نعلــم بتبحــره يف اللغــة وتبــره بدقائقهــا ومفرداهتــا حتــى
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وصــف بانــه ((ضليــع يف اللغــة بصــر بالفلســفة خبــر بــاآلداب))( .)22فلــم يقتــر هنــل
املتنبــي مــن معــن اإلمــام عيل(عليــه الســام) يف جانــب احلكمــة واملعــاين االنســانية
واخللقيــة وحســب وإنــا أرشك فيهــا األلفــاظ ؛ وان حــاول ان يصوغهــا بشــكل يتــاءم

ومنهجــه الشــعري .اال ان الرافــد الــذي اســتقى منــه يــكاد يكــون واضحــا وجليــا لــدى

القــارئ و املتلقــي  .عــى ان هــذا ال يعــد عيبــا وال ثلبــا يف شــعر املتنبــي وال قدحــا يف

شــاعريته بقــدر مــا يشــر إىل اختــاط هــذه املعــارف يف نفســيته وامتزاجهــا ((بكيانــه؛
فغــدت كــا لــو كانــت عصــارة فكــره وخالصــة جتربتــه))( .)23وهــذا مــا يكشــف لنــا عــن
ف عنــه
عبقريتــه واصالتــه وتفــرده بــن شــعراء عــره وابنــاء زمانــه .ذلــك انــه رجــل ُعـ ِـر َ
حبــه للقــراءة وشــغفه بالبحــث عــن احلكمــة يســعى هلــا حيثــا وجدهــا؛ فهــي ضالتــه
األثــرة التــي مــا انفكــت اشــعاره تصــدح هبــا؛ غــر ان مــا يميزهــا اهنــا مل تـ ِ
ـأت بشــكل
مبــارش وتقريــري ملحــوظ وإنــا اصالــة هــذا الشــاعر تكمــن يف انــه وظفهــا يف خدمــة
الغــرض الــذي يتناولــه فجــاءت متالئمــة ومتناســقة مــع النســق الشــعري الــذي متيــز

بــه .ومــن هنــا نجــد كيــف انــه أفــاد مــن ألفــاظ اإلمــام عــي (عليــه الســام) ونصوصــه
اخلصبــة بــكل االلفــاظ واملعــاين االنســانية والتــي كانــت موضــع اهتاممــه -وإن مل يــرح

بذلــك -فــكان أن وظفهــا خــر توظيــف يف شــعره ملــا وجــد فيهــا من تشــابه وتقــارب بني

حياتــه وحيــاة االمــام ســام اهلل عليــه ومــا شــهده عــره مــن نزاعــات ورصاعــات أدت
بــه للحديــث عــن كوامــن النفــس البرشيــة وخباياهــا ؛ فكانــت االفــكار التــي طرحهــا

أقــرب إىل الواقعيــة منهــا إىل أي عنوانــات اخــرى جــاءت مكســوة بألفــاظ معــرة تشــع
منهــا احليــاة يف كل جانــب مــن جوانبهــا وكل دال مــن مدلوالهتــا .وهــذا مــا متيــزت بــه
الفــاظ االمــام عــي (عليــه الســام) ونصوصــه وخطبــه .
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إفادة املتنيب وتأثره مبعاني اإلمام علي (عليه السالم):
ممــا ال خيفــى عــن قــارئ ترمجــة املتنبــي وحياتــه ان مولــده كان ((بالكوفــة؛ يف حملــة

تعــرف بكنــدة .....واختلــف إىل ك َّتــاب فيــه أوالد أرشاف الكوفــة؛ فــكان يتع ّلم دروس
العلويــة لغــة وشــعرا وإعرابــا فنشــأ يف خــر حــارضة))( )24وهــذا النــص انــا سيســلط
الضــوء عــى الــراث املعــريف والثقــايف هلــذا الشــاعر منــذ أيــام طفولتــه وصبــاه ،وانــه

اغــرف مــن معــن الكوفــة الثقــايف ومــن (دروس العلويــة) املعــريف ،فــكان أن متثلهــا

يف ذهنــه وترشهبــا يف خمزونــه الفكــري فــكان أن ترسبــت بشــكل أو بآخــر يف نتاجــه
الشــعري وعملــه االبداعــي ،فمنهــا مــا جــاء بشــكل مبــارش وعــن وعــي مــن الشــاعر
باملنهــل الــذي اســتقى منــه واملعــن الــذي اغــرف منــه؛ وهــذا مــا ســبق أن وقفنــا عنــده

يف تأثــر املتنبــي بألفــاظ اإلمــام الــواردة يف نصوصــه املجموعــة يف كتــاب (هنــج البالغــة)
التــي ال يشــك باحــث أو مطلــع عــى حيــاة املتنبــي وولعــه بالعلــم واملعرفــة مــن االطالع
عليهــا والتأثــر هبــا والســيام ونحــن نقــرأ النــص املتقــد الــذي يلــوح بشــكل واضــح فيهــا

اطــاع املتنبــي عــى أقــوال االمــام عــي (عليــه الســام) وترشبــه اياهــا منــذ طفولتــه
وصبــاه؛ وانــه نشــأ عليهــا.

منحــى جديــدا عندمــا يريــد أن ينظــم الشــاعر يف
وقــد يكــون هــذا التأثــر يأخــذ
ً

غــرض معــن أو موقــف حمــدد نــرى ان هــذا املعــن الــذي ســبق أن هنــل منــه حــارضا يف
ذاكرتــه الشــعرية فيســتحرضه بشــكل غــر مبــارش أو عــن طريــق الالوعــي -ان جــاز لنــا
التعبــر -فنــراه يعــر عــن تلــك املعــاين بأســلوبه وطريقتــه املميــزة مــن غــره؛ تشــفعه يف

ذلــك قدرتــه عــى احلفــظ وهــذا مــا تؤكــده املصــادر ؛ حيــث يشــر الدكتــور حممــد عبــد
الرمحــن إىل ذلــك يف قولــه (( :وقــد منــح املتنبــي حافظــة قويــة أثــارت فضــول النــاس

واعجاهبــم فقــد ذكــر الــرواة عنــه أهنــم مل يــروا أحفــظ منــه .وأنــه حفــظ كتابــا نحــو
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ثالثــن ورقــة مــن نظرتــه االوىل إليــه))( )25وهــذا انــا يكشــف لنــا عــن اصالــة األعــال
الفنيــة والشــعرية التــي قدمهــا املتنبــي يف زمانــه وبعــد زمانــه وإىل يومنــا هــذا .وهــو يف

كل ذلــك إنــا يســتعني بنــاذج ســالفيه ومنهــا نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام)
وأقوالــه التــي فتحــت لــه ولغــره مــن االدبــاء والشــعراء والك ّتــاب أفاقــا علميــة وأدبيــة
واســعة أفــاد منهــا اجلميــع وتأثــروا هبــا فكانــت هلــم بمثابــة النبــع العــذب الصــايف الــذي
اســتقوا مــن معانيــه وارتشــفوا مــن الفاظــه فظهــرت يف نتاجاهتــم االبداعيــة مــوارده

العذبــة؛ ومنهــم املتنبــي عــى ان هــذا ال يعنــي تقليــده لنصــوص االمــام عــي (عليــه
الســام) ومعانيــه بقــدر مــا يعنــي تأثــره هبــا وهــذا التأثــر نعنــي بــه(( :يشء يوجــد يف

عمــل مؤلــف مــا؛ مــا كان ليوجــد فيــه لــو مل يقــرأ املؤلــف عمــل مؤلــف ســابق))

()26

كــا يقــول أولدريــج .وهــذا مــا تكشــفه نصــوص املتنبــي الشــعرية التــي محلــت بــن
طياهتــا الكثــر مــن املعــاين التــي تشــف عــن تأثــره بنصــوص االمــام عــي (عليــه الســام)
ومعانيــه وهنلــه مــن ينبوعــه العــذب الصــايف؛ فكانــت بحــق رافــدا ابداعيــا يضــاف إىل

روافــد ابداعــه األخــرى النامجــة عــن كثــرة اطالعــه وتأثــره بالعلــوم واملعــارف املختلفــة

التــي ســادت عــره وقبــل عــره؛ ذلــك ان مــن االمــور املســلم هبــا ان ((طبيعــة العلــم

تأبــى االّ التــرب واالنتشــار))( )27ونســتطيع أن نتلمــس ذلــك مــن خــال الوقــوف
عنــد املعــاين الشــعرية لنصوصــه االبداعيــة ؛ منهــا قولــه :
الش ْج َع ِ
أي َق ْب َل َش َجا َع ِة ّ
ان
((الر ُّ
َّ

ــي ا َمل َح ُ
ــل ال َّث ْا ِن))
َه َ
ــــو َأ َّول َو ْه َ

()28

حيــث نــدرك عبقريــة املتنبــي وبراعتــه يف توظيــف نــص االمــام عــي (عليــه الســام)
ِ
ـن َج َلـ ِـد ٌا ْل ُغ ـ َ
ي َّ
ا ِم))( ،)29كــا نلحــظ قدرتــه
ـب إِ َّيل مـ ْ
أحـ ُّ
الش ـ ْيخِ َ
الــذي يقــول فيــه َ (( :ر ْأ ُ
عــى تطويــع النــص وجعلــه حيمــل ســات الشــاعر اخلاصــة التــي تعــر عــن رؤاه
الشــعرية وذلــك مــن خــال مجاليــة الصياغــة وروعــة االســلوب ممــا اســهم يف شــهرة
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البيــت وذيوعــه .
ومــن جتليــات التداخــات النصيــة بــن نصــوص املتنبــي ونصــوص االمــام عــي

(عليــه الســام) أيضــا قولــه :

ت الك َِر ْي َم َم َل ْك َت ُه
ْت أك َْر ْم َ
((إذا َأن َ

ْت أكْرم َ ِ
يم َت َ َّر َدا))
ت ال َّلئ َ
َوإِ ْن َأن َ َ ْ

()30

حيــث يكشــف هــذا النــص خصائــص ومميــزات النفــس التــي يتمتــع هبــا كل مــن

الكريــم واللئيــم يف حالــة االحســان واإلكــرام إليهــا؛ ذلــك ان الكريــم ((يصــر كاململــوك

لــك إذا اكرمتــه؛ واللئيــم إذا اكرمتــه يزيــد عتــوا وجــراءة عليــك))( )31وهــذا املعنــى ســبق
ـاع،
أن ذكــره اإلمــام عــي (عليــه الســام) عندمــا قــالٌ (( :ا ْحـ َـذ ُر ْوا َص ْو َلـ َة ٌا ْلك َِر ْيـ ِم إ َذا َجـ َ
و ٌا ْل َّلئِ ْيـ ِم إِ َذا َشـبِ َع))(. )32
وهــذا التداخــل يف النصــوص إنــا يكشــف لنــا عــن غنــى جتربــة املتنبــي االبداعيــة

وعــن براعتــه يف التعامــل مــع النصــوص ،وحماولــة تذويبهــا يف نســقه الشــعري املميــز
والتــي يكشــف مــن خالهلــا عــن عبقريتــه وابداعــه يف فهــم ارسار النفــس البرشيــة .
وال يبعد عن ذلك أيضا بيته املشهور :
ِ
أهلِها
((بِ َذا َق َضت األَ َّيا ُم َما َ
بني ْ

ِ
ب َق ْو ٍم ِعنْدَ َق ْو ٍم َف َوائِدُ ))
َم َصائ ُ

( )33

وهــو مــن االبيــات الشــائعة واملتداولــة يف عــره وإىل يومنــا هــذا ملــا حيملــه مــن

حكمــة ومعنــى انســاين متحقــق عــى مــر االيــام ومــدى الزمــان فمــن ((عــادة األيــام

رسور قــوم بإســاءة آخريــن))( )34والبيــت مــن قصيــدة قاهلــا يف مــدح ســيف الدولــة
ورثــاء ابــن عمــه تغلــب؛ وإذا مــا رجعنــا إىل الــراث االنســاين نقــرأ ونبحــث يف اثنائــه عن

مضمــون هــذه احلكمــة ونتتبــع جمريــات الظــروف التارخييــة للنــص االبداعــي للمتنبــي
نلمــس التشــابه الكبــر بينــه وبــن نــص االمــام (عليــه الســام) الــذي قالــه بعدمــا ٌقتِـ َـل
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ِ
ِ
رسور ْهــم بِـ ِـه ؛ إالَّ َأ َّنُــم َن َق ُصـ ْـوا َبغ ْيضــا
ـى َقــدَ ر
حممــد بــن أيب بكــر((:إِ َن ُح ْز َننَــا َع َل ْيــه َعـ َ ْ
َو َن ْقصنَــا َحب ْي َبــا))( )35والــذي جــاء خماطبــا فيــه أهــل الشــام .لقــد وظــف املتنبــي نــص

االمــام عــي (عليــه الســام) وافــاد مــن معنــاه يف صياغــة نموذجــه الشــعري؛ فــكان

نصــه يســر بمحــاذاة نــص االمــام مجــاال وابداعــا؛ ذلــك ان مــا يميــز حكــم املتنبــي هــو
اعتامدهــا املــوروث االنســاين واالصــل التارخيــي إىل جانــب اهنــا (( تــدور عــى حقائــق

ثابتــة مشــركة بــن النــاس كلهــم))()36؛ وهــذا مــا ســبق أن أشــار إليــه حممــود حممــد

شــاكر عندمــا قــال عــن حكمــه((:مل يكــن قلبــه ينســى شــيئا أو يفلتــه؛ وكأين بــه -وهــو
يقــول البيــت الســائر واملثــل الــرود -كانــت تــراءى حتــت عينيــه ،ويــدوي يف مســمعه،

كل مــا مــر بــه ممــا أثــر فيــه ،فيقــول البيــت ويف كل لفظــة منــه ســبب ممــدود إىل ذكــرى
يذكرهــا أو فكــرة يتخيلهــا))( .)37

اســتثمر املتنبــي ظــرف احلــدث التارخيــي واالبداعــي يف التعبــر عــن شــعوره

وافــكاره وتقديــم ذلــك عــى وفــق نســق شــعري يظهــر مــن خاللــه قدرتــه يف تعاملــه

مــع النصــوص ،وذلــك مــن خــال هــدم النــص ومــن ثــم إعــادة تشــكيله وبنائــه بــا

خيــدم موهبتــه الشــعرية وقدراتــه االبداعيــة؛ وهــذا مــا يمكــن تلمســه يف قولــه (مصائــب

قــوم) التــي تقابلهــا يف نــص االمــام (حزننــا عليــه) و(فوائــد) تقابــل (ورسورهــم بــه) إىل
جانــب اســتخدامه اســلوب االجيــاز يف التعبــر؛ وال خيفــى مــا للفظــة (مصائــب) مــن
وقــع نفــي يشــر إىل االحســاس بالفقــد واحلرمــان والســيام اذا كان املفقــود عزيــزا ومــا

خيلفــه يف نفــوس حمبيــه مــن أمل املصــاب ولوعتــه ،يف مقابــل مــا حيصــده األعــداء مــن
فائــدة ومــا يستشــعروه مــن رسور لتخلصهــم منــه وابتعــاده عنهــم  .وكأن املتنبــي يتمثــل

معنــى االمــام عــي (عليــه الســام) يف نصــه ويســتحرضه يف خميلتــه وهــو ينظــم شــعره
محــل النــص مــن شــحنات دالليــة كبــرة كانــت كفيلــة
وهــذا يتضــح مــن خــال مــا َّ
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بجعــل القــارئ أو املتلقــي يبعــد يف الغــوص يف أعــاق النــص وســر أغــواره للوقــوف
عنــد حقيقــة النــص املتأثــر مــن النــص املؤثــر.

وف َكنْـ ٌز
وال نعــدو بعيــدا ونحــن نقــرأ قــول االمــام عــي (عليــه الســام) (( :ا َمل ْعـ ُـر ُ
ف ٌانْظــر ِع ْنــدَ مــن ت ِ
ُود َع ـ ُه ))(  )38الــذي يشــر فيــه إىل رضورة احلكمــة يف معاجلــة األمــور
َ ْ
ْ
والقضايــا؛ وان اخلــر واملعــروف البــد أن يوضعــان يف حملهــا ليتبــن فضلهــا؛ فــكان
ان شــبههام بالكنــز الــذي يعرفــه اصحابــه ويقــدروا قيمتــه؛ فكذلــك املعــروف اليعرفــه
اال اصحابــه وال يعــرف فضلــه إال اهلــه؛ أمــا إذا ِو ِضــع يف غــر حملــه وعنــد غــر اهلــه

أرض بــه؛ وهــذا إنــا يشــر إىل رضورة وضــع االمــور يف نصاهبــا الصحيــح ؛ فــا
فقــد َّ

جيــوز اســتخدام املعــروف إالَّ مــع اهلــه ومســتحقيه والعكــس أيضــا .وهــذا معنــى قــرآين
إلح َسـ ِ
ـان))(  .)39فــا
اإلح َسـ ُ
ـان إالَّ ْ
َاء ٌا ْ
ســبق أن أشــارت إليــه اآليــة الكريمــة َ
((هـ ْـل َج ـز ُ

كان مــن املتنبــي إالَّ أن تــرب املعنــى وأعــاد توظيفــه يف نصــه بــا خيــدم الغــرض الــذي
يالئمــه فــكان أن وســع مــن ألفاظــه؛ وكأنــه يــرح املعنــى وفــق منظــوره املعــريف؛ وهــذا
مــا نقــرأه يف نصــه الــذي مــدح بــه ســيف الدولــة احلمــداين:
ـم
َ
((و َمـــا َقتــل األَ ْحرار كال َعــ ْف ِو َعنْـهـُـــ ُ
ـم َمــ َلكْتــَـــ ـ ُه
ـت أك َْر ْمــ َ
إِ َذا َأ ْنـ َ
ـت ٌا ْلك َِر ْيـ َ

وو ْضع النَّدَ ى ِف مو ِضع ِالسـي ِ
ف بِال ُعال
َْ
َ َ ُ
َّ ْ

ِ
ـك بِ ُ
ي َفـــ ُ
ـن َلـ َ
ـظ ال َيــدَ ا
َو َمـــ ْ
احلـــ ِّـر الــذي َ ْ
ـت َأكْــــرمــ َ ِ
َـــم َّر َدا
َوإِ ْن َأنْـــ َ
ـم ت َ
ـت ٌال َّلئيــْـ َ
َْ
ِ
()40
السـ ْي ِف ِفي َم ْو ِض ِع النَّدَ ى))
ض ك ََو ْض ِع َّ
ُم ٍّ

يتضــح مــن األبيــات الســابقة كيــف أفــاد املتنبــي مــن الــراث وكيــف اســتوعبه فــا

كان منــه إال أن ((مجــع بــن جتاربــه وجتــارب القدمــاء))(  )41وتوظيفهــا بــا يالئــم قدراتــه
الشــعرية وموهبتــه الفنيــة يف اعــادة تشــكيل معــاين النصــوص القديمــة واخراجهــا يف

شــكل جديــد.
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الر ُج ِ
ــل َع َ
ــى
ويف نــص آخــر لإلمــام عــي (عليــه الســام) يقــول فيــه َ (( :قــدْ ُر َّ
َقــدْ ِر ِ ِ ِ ِ
وءتِـ ِـهَ ،و َشــجا َع ُت ُه َعـ َـى َقــدْ ِر َأ َن َفتِـ ِـهَ ،و ِع َّف ُت ـ ُه َعـ َـى َقــدْ ِر
َّ
هتــهَ ،وصدْ ُق ـ ُه َعـ َـى َقــدْ ِر ُم ُر َ
ِغ ْ َيتِـ ِـه))(  )42ففيــه يشــر إىل ان كل انســان إنــا ينــال حظــه عــى حســب طاقتــه ومهتــه،
وعملــه يكــون عــى وفــق قدراتــه .وقــد أفــاد املتنبــي مــن معنــى هــذا النــص ووظفــه
يف أكثــر مــن موضــع مــن شــعره ذلــك انــه ((مل يكــن بالشــاعر الــذي يقــف أمــام تــراث
اســافه وقفــة العابــد الطائــع؛ يكــرر معانيهــم ويــردد أفكارهــم يف مجــود وثبــات ،ولكنــه

ســار يف طريــق التجديــد واالبتــكار إىل األمــد الــذي اعيــا غــره واحفــظ ســواه وخ َّلــد
ذكــراه))( )43ذلــك انــه عــرف كيــف يفيــد مــن املعــاين واألفــكار التــي طرحهــا مــن ســبقوه
وأعــاد بناءهــا بشــكل يــكاد يكــون جديــدا؛ حتــى اهنــا باتــت حتســب لــه؛ فــاذا مــا قرأنــا

نــص االمــام الســابق يتبــادر إىل الذهــن قــول املتنبــي:
ِ
ِ
ِ
ـــرا ِم ا َملـك ِ
َو تَأتِـــي َع َ
َـــار ُم
ـم
(( َعـ َـى َقدْ ِر ْ
ــى َقــدْ ِر الك َ
أه ِل ال َع ْز ِم تأتـــي ال َعزَائــــ ُ
ــن الص ِغ ِ ِ
()44
َوت َْص ُغـ ُـر ِف َعـ ْ ِ
ـن ال َعظ ْيـ ِم ال َع َظائِ ُم))
َارهــا
ــر صغ ُ
ــم ِف َع ْ ِ َّ ْ
َو َت ْع ُظ ُ

فــكان نصــه مطابقــا لنــص االمــام عــي (عليــه الســام) يف االشــارة إىل معنــى النــص

ومضمونــه؛ وهــو ((عــى قــدر مهــة الطالــب يكــون ســعيه))( .)45هــذا ومل تقــف إفــادة
املتنبــي مــن معنــى نــص االمــام (عليــه الســام) الســابق يف هــذا املوضــع فحســب؛ وإنــا

نجــده يســتلهمه يف موضــع آخــر عارضــا إيــاه يف صــورة جديــدة خمتزلــة نــص االمــام
مــن خــال توظيــف االســاليب البالغيــة يف رســم صورتــه اجلديــدة ؛ فــكان ان اســتخدم
التشــبيه يف رســم املعنــى وعرضــه بشــكل مغايــر عـ َّـا عرضــه يف النــص الســابق؛ وهــذا

مــا نقــرأه يف قولــه:

((وك ُُّل َط ِر ْي ٍق َأتَا ُه ال َفتَى
َ

الر ْج ِل فِ ْي ِه ُ
اخل َطا))
َع َل َقدْ ِر ِّ

()46

لقــد كشــف لنــا املتنبــي يف ذلــك عــن واحــدة مــن نقــاط قوتــه وعظمــة شــعره؛ وهــو
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أنــه هنــل مــن مــورد عــذب ؛ فــكان أن تدفــق عــى لســانه حامــا معــه هــذه العذوبــة

وهــذا النقــاء؛ وهــذا مــا يميــز حكــم املتنبــي .ولنــا -إذا جــاز التعبــر -وقفــة أخــرى مــع
نــص آخــر مــن نصــوص املتنبــي ترشبــت معانيــه نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام)
ومعانيــه؛ وهــو قولــه :

(( َي ْست َْص ِغ َر َ
اخل َط َر ال َكبِ ْ َي لِو ْف ِد ِه

َو َي ُظ ُّن َد ْج َل َة َل ْي َس َتك ِْفي َش ِ
اربا))

()47

حيــث نلحــظ مرجعيــة هــذا النــص تعــود إىل قــول االمــام (عليــه الســام) يف وصف

املتقــن حــن ال يرضــون مــن اعامهلــم بالقليــل حتــى اهنــم يســتصغروهنا وينســبوهنا إىل

القلــة والتقصــر يف مقابــل عظمــة اخلالــق وكــرم عطايــاه؛ حيــث يصفهــم بقولــه(( :ال
ير َضــو َن ِمــن َأعم ُ ِل ـ ِم ٌا ْل َقلِيـ َـل ،و َلَ يس ـ َتكْثِ َ ِ
ـر))( .)48فقــد نقــل املتنبــي وصــف
َْ ْ
َ َ ْ
ْ
ْ َْ
رون ٌا ْلكَثـ ْ َ
االمــام عــي (عليــه الســام) للمتقــن إىل وصــف ممدوحــه وكرمــه؛ وذلــك بــان أعــاد
بنــاء النــص مــن خــال حتويــر بعــض املفــردات واضافــة ابعــاد جديــدة للمضمــون؛ يف
حماولــة منــه إلخفــاء النــص ومعاملــه عــن أعــن القــارئ واملتلقــي.
وهذا الكالم يصدق أيضا عىل قوله :
ك ِف ُأن ٍ
أس َ
((و َك ْي َ
َاس
َ
ف َيت ُُّم َب ُ

ت ُِص ْي ُب ُهم َف ُي ُ
ؤل ِ َ
اب))
ك ا ُمل َص ُ

()49

الــذي يامثــل نــص االمــام عــي (عليــه الســام) (( ّملــا مـ َّـر عــى طلحــة وعبــد الرمحــن
ُــون
(أمــا َواهللِ َل َقــدْ ُكن ُ
ْــر ُه َأ ْن َتك َ
ْــت َأك َ
بــن عتــاب ومهــا قتيــان يــوم معركــة اجلمــل َ :
ـت ُب ُطـ ْـو ِن ٌا ْلك ََواكِـ ِ
ُق َر ْيـ ٍ
ـب ) ))(.)50
ـش َق ْتـ َـى َ ْتـ َ
نلحــظ يف هــذا النــص كيــف أفــاد املتنبــي مــن معنــاه مســتخدما اســلوب التعجــب

إىل جانــب اســتخدام بعــض األلفــاظ يف مقابــل ألفــاظ االمــام عــي (عليــه الســام)؛ كــا

يف( يؤملــك املصــاب) يف مقابــل (أكــره أن تكــون .)...
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ومل تقــف حــدود أصالــة املتنبــي وابداعــه يف توظيــف االســاليب البالغيــة واللغويــة

يف اخفــاء معــاين االمــام عــي (عليــه الســام) ونصوصــه؛ وانــا نلحــظ أيضــا حماولتــه

رشح هــذه املعــاين مــن خــال متطيطهــا -إذا جــاز لنــا التعبــر -وذلــك باكســائها ألفاظــا
جديــدة؛ وبذلــك ختــرج بحلــة جديــدة تتــاءم وطبيعــة العــر واملوضــوع الــذي يتناولــه

الشــاعر؛ كــا يف قولــه :

َان ينْبِ ُ ِ
((وك ُُّل ٌا ْم ِر ٍئ ُي ْو ِل َ
ب
ب))
اجل ِم ْي َل ُ َ
ت ٌا ْلع َّز َط ِّي ُ
م َب ٌ
َ
َو ك ُُّل َمك ٍ ُ
ِ
()52
ح َلـ َ
ـك))
ـر ٌا ْلبِــاد َمــا َ َ
والــذي اســتقى معنــاه مــن قــول االمــام (عليــه الســام)(( :خَ ـ ْ ُ
والقــارئ هلذيــن النصــن الشــعريني يــدرك ان صــورة املعنــى تــكاد تكــون واحــدة -ان
()51

مل تكــن -وان اختلفــت يف شــكل العــرض وطريقــة االظهــار؛ وبذلــك نــدرك املرجعيــة
الرتاثيــة والفكريــة التــي اعتمدهــا املتنبــي يف التعبــر عــن معانيــه ورســم صــوره تلــك

الصــور التــي اســتمد عنارصهــا مــن بيئتــه التــي عاشــها ســواء الفكريــة والثقافيــة وحتــى
احلضاريــة واالجتامعيــة  .فكانــت نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) بمثابــة الــراث

العــام املشــرك الــذي بمقــدور الشــعراء واالدبــاء والك ّتــاب االفــادة منــه واالستســقاء

مــن نبعــه .وهنــا تكمــن عبقريــة املبــدع واصالتــه يف قدرتــه عــى النهــل واألرتشــاف مــن
هــذا النبــع وتوظيفــه بشــكل يتــاءم مــع منجــزه الفكــري واالبداعــي .وهــذا مــا ملســناه
عنــد املتنبــي؛ حيــث يقــول :

((ت َ َّلكَها ِ
ك َسالِ ٍ
اآلت َت َ ّل َ
َ
ب

و َفار َقها ا َمل ِ
اض فِ َر َاق َسلِ ْيب))
َ َ

()53

نلحــظ ان العكــري شــارح ديوانــه يشــر إىل املصــدر الــذي اســتقى منــه معنــاه ؛

حيــث يقــول يف رشحــه هلــذا البيــت(( :يريــد أن الــوارث الــذي يملــك األرض كأنــه
ِ
ب َمالــه .وهــو مأخــوذ مــن
ســالب ســلب املــوروث مالــه واملــوروث كأنــه ســليب ُســل َ
قوهلــم يف املوعظــة( :إن مــا يف أيديكــم مــن أســاب اهلالكــن ،وســيرتكها الباقــون كــا
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تركهــا األولــون)  .وهــذا مــن هنــج البالغــة))( )54؛ وهنــاك نــص آخــر لإلمــام (عليــه

الســام) حيمــل املعنــى ذاتــه؛ وهــو قولــه(( :عــى أثــر املــايض مــا يمــي الباقــي))

()55

وممــا ال خيفــى ان شــاعرنا قــد اطلــع عــى هذيــن النصــن فــكان أن نســج عــى منواهلــا

نصــا ثالثــا حيمــل املعنــى ذاتــه ،ولكــن بأســلوبه الشــعري املميــز .

ولنــا وقفــة اخــرى مــع الشــاعر وهــو ينهــل مــن معــن االمــام ويغــذي معجمــه

ـف ٌا ْل َبـ َ ِ
ـب ُم ْص َحـ ُ
ـر))
الشــعري؛ فــاذا كان االمــام (عليــه الســام) قــد قــالٌ (( :ا ْل َق ْلـ ُ
أي ان ((مــا يتناولــه البــر حيفــظ يف القلــب كأنــه يكتــب فيــه ))( )57نجــد ان املتنبــي

()56

يعكــس املعنــى بــأن جيعــل العيــون تشــر إىل مــا ختفــي الصــدور والقلــوب؛ وذلــك يف

قولــه:

ُْ
((ي ِفي ال َعدَ َاو َة َو ْه َي َغ ْ ُي َخ ِف ّي ٍة

بوح))
أس َي ُ
َن َظ ُر ال َعدُ ِّو بِ َم َ َّ

()58

املحــرك
وكأنــه بذلــك ينطلــق مــن رؤيــة مفادهــا ان ((النــص اجليــد هــو النــص
ّ

والباعــث عــى التأمــل والنظــر ))( .)59وهــذا مــا عملــه املتنبــي عندمــا قــام بعمليــة تــرب
وامتصــاص لنــص االمــام (عليــه الســام) الســابق ثــم اعــادة انتاجــه بشــكل معاكــس بــا

خيــدم الغــرض الشــعري واحلــدث التارخيــي الــذي ينظــم مــن أجلــه؛ فــإذا كانــت الصورة
االوىل تشــر إىل ان العــن أو حاســة البــر هــي املصــدر الرئيــس الكتســاب املعرفــة

واالحســاس باألشــياء مــن ناحيــة اجلــال والقبــح؛ والعاطفــة االجيابيــة أو الســلبية؛ فــان

النــص الثــاين جــاء لريســم لنــا صــورة عكســية لــأوىل عندمــا جعــل مــن النظــر أو العــن

مــرآة تعكــس مــا ختفــي القلــوب مــن العواطــف واملشــاعر واالحاســيس ،وهــذا مــا
يمكــن أن نطلــق عليــه ((التأثــر العكــي))( )60أي ان الشــاعر يقــوم بعمليــة امتصــاص

للنــص االبداعــي ثــم إعــادة تشــكيله يف إطــار بنيــة جديــدة مغايــرة لصورتــه األوىل أو

معكوســة عنهــا؛ بمعنــى أن يكــون النــص الثــاين مضــاد للنــص األول .وهــذا مــا ملســناه
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يف نــص املتنبــي الــذي مل يكــن وحيــدا وال مفــردا؛ وإنــا هنــاك نــص آخــر تناقــض فيــه

الشــاعر مــع معنــى نــص االمــام (عليــه الســام)؛ فــاذا كان االمــام قــد قــال يف معــرض
ـن َحلِ ْيـ َ ً
ـن ت ََشـ َّب َه بِ َقـ ْـومٍ ،إالّ َأ ْو َشـ َ
ـك َأ ْن
ـمَ ،فإِ ُّنــه َقـ َّـل َمـ ْ
نصحــه وارشــاده(( :إِ ْن َل ْ َت ُكـ ْ
ـا َفتَح َّلـ ْ
َي ُكـ ْـو َن ِمن ُْهــم))( )61نلحــظ أن املتنبــي – الــذي ال ننكــر اطالعــه وتأثــره هبــذا النــص –
يرفــض هــذه الفكــرة أو هــذا املعنــى وخيالفــه بقولــه :
((وإِذا ِ
احل ْل ُم َل ْ َيك ُْن ِ ْف طِ َبا ٍع
َ

َل ُي ِّلم َت َقدُّ م املِي ِ
الد))
ُ ْ
ْ ْ

()62

وكأنــه يــرد عــى معنــى نــص االمــام (عليــه الســام) الــذي يشــر فيــه إىل ان احللــم

إذا مل يكــن طبيعــة أو غريــزة يمكــن أن يكــون تطبعــا واكتســابا مــن خــال املعــارشة
والتشــبه بمــن يمتلــك هــذه الصفــة .عــى حــن أنكــر املتنبــي هــذا املعنــى وناقضــه بــان

ذكــر ان احللــم ال يكــون االّ عــن الطبــع والغريــزة وانــه ال تنفعــه املعــارشة وال تقــدم
العمــر ،فقــد يكــون االنســان صغــر الســن ويوصــف باحللــم يف حــن أن هنــاك مــن

تقــدم بــه العمــر أو (امليــاد) ويفتقــر إىل هــذه الصفــة .ونحــن إذا ادركنــا ان ((االبــداع
انطالقــا مــن العــدم حمــال))( )63ادركنــا اصالــة فــن املتنبــي الشــعرية وموهبتــه االبداعيــة

التــي كان أحــد روافدهــا نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) اخلصبــة والثريــة باملعــاين
إىل جانــب االلفــاظ؛ وهــذا مــا نجــده يف نــص ثالــث حيــث نقــرأ :
ْب األَ ْخ َب َار َق ْب َل لِقائِ ِه
((و ُا ْس َتك ِ ُ

رب ُ
َف َّلام ٌا ْل َت َق ْينَا َصغ ََّر َ
ب))
اخل َ
اخل ْ ُ

( )64

((و ُّ
ش ٍء
نــدرك التقــارب املعنــوي بينــه وبــن قــول االمــام (عليــه الســام)َ :
كل َ ْ
اآلخــر ِة ِعيا ُن ـه َأع َظـ ِ
ِمــن ٌا ْلدُّ ْنيــا ســاعه َأع َظــم ِمــن ِعيانِـ ِـه ،وك ُُّل َش ٍء ِمــن ِ
ـن َسـ َـا ِع ِه،
ـم مـ ْ
َ
َ
َ
َ َ ُ ْ ُ
َ َ َ ُُ ْ ُ ْ َ
ْ
ِ
َف ْليك ِْفك ِ
ــن ُا ْل ِع َي ِ
ــن ال َغ ْي ِ
ــر))( )65ذلــك ان كال النصــن املؤثــر
ــان ٌا ْل ُّس َــا ُعَ ،وم َ
ُــم م َ
ْ
َ
ــب ٌا َْل َ ُ
واملتأثــر محــا مــن التقــارب املعنــوي مــا ال يمكــن فصــل أحدمهــا عــن اآلخــر؛ بمعنــى

ال يمكــن انــكار املؤثــر وجعلــه بعيــدا عــن دائــرة األثــر الــذي يــكاد يكــون واضحــا يف
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نــص املتنبــي.
وإذا ما قرأنا قول املتنبي :

((ذكِ ُّي َت َظنَ ِّي ِه َطلِ ْي َع ُة َع ْين ِ ِه

َي َرى َق ْل ُب ُه ِف َي ْو ِم ِه َما ت ََرى َغدَ ا))

()66

فإننــا نلحــظ افادتــه مــن قــول االمــام عــي (عليــه الســام) وتأثــره بــه؛ حيــث يقــول:
(( ٌا َّت ُقــوا ُظنُـ َ ِ ِ
ـنَ ،فـإِ َّن اهلل َت َعـ َ
ـال َج َعـ َـل ٌا َْلـ َّـق َعـ َـى َأ ْل ِسـنَتِ ِه ْم))(  )67فالــذي يتمعــن
ـون ٌا ُْل ْؤمنـ ْ َ
ْ
يف قــراءة النصــن الســابقني جيــد ان االمــام قــد أشــار إىل بعــض صفــات املؤمنــن وهــو
إعــال الظــن ،وقدرهتــم عــى اســتباق االحــداث والتنبــؤ هبــا قبــل وقوعهــا ملــا أكرمهــم
البــاري عــز وجــل مــن اجــراء احلــق عــى الســنتهم .مــن هــذا املنطلــق نــدرك كيــف ان
املتنبــي قــد أفــاد مــن هــذا املعنــى ووظفــه يف مــدح ممدوحــه مــن خــال حــر هــذه

الصفــة فيــه وقرصهــا عليــه .يف حــن ان نــص االمــام (عليــه الســام) كان شــامال عامــا
مجيــع املؤمنــن؛ وهــذا مــا توضحــه اضافــة (ال) إىل (مؤمنــن ) لتشــمل عمــوم اجلنــس

عــى حــن جــاء نــص املتنبــي قــارصا صــدق احلــدس أو صحــة الظــن عــى ممدوحــه
الــذي وصفــه بالــذكاء فقــال(( :هــو لصحــة ذكائــه ولصحــة ظنــه إذا ظـ َّن شــيئا رآه بعينــه

الحمالــة))( )68وهــذا إنــا يكشــف لنــا عــن أصالــة املتنبــي وقدرتــه عــى تضمــن نصوصــه
معــاين ســابقيه والتأثــر هبــا وحماولــة اخراجهــا بشــكل جديــد خمفيــا املنبــع الــذي اســتقى
منــه معنــاه ووظفــه يف عملــه؛ أو نصــه الشــعري؛ وهــذا مــا نتلمســه يف معنــى النــص الذي

جــاءت فيــه لفظــة (تظنيــه) لتفتــح االفــق إىل الرافــد االبداعــي لنصــه ولتتوافــق مــع لفظــة
االمــام (عليــه الســام) (ظنــون) .وهــذا يكشــف لنــا ان النــص ((اجلديــد هــو إعــادة

لنصــوص ســابقة ال تعــرف إال باخلــرة والتدقيــق ،فالعــودة إىل املــايض واســتحضاره

مــن أكثــر االمــور فعاليــة يف عمليــة االبــداع))( )69وهــذا مــا يمكــن ان ندركــه ونحــن

نقــرأ قــول املتنبــي:
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((و َجائِ َز ٌة َد ْع َوى ا َمل َح َب ِة َو ٌا َْل َوى
َ

َان الَ َ ْ
ي َفى كَال ُم ا ُملنَافِ ِق))
َو إِ ْن ك َ

()70

حيــث ال يمكــن انــكار املرجعيــة الفكريــة فيــه واثرهــا مــن نــص االمــام عــي (عليــه
ـات لِســانِ ِه وص َفحـ ِ
الســام) الــذي يقــول(( :مــا َأ ْضمــر َأحــدٌّ َش ـي َئ ًا إِالَّ َظهــر ِف َف َل َتـ ِ
ـات
َ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
ْ
َ
َو ْج ِهـ ِـه))( .)71فقــد تطابــق قــول املتنبــي مــع نــص االمــام (عليــه الســام) الــذي يشــر فيــه
إىل ان االنســان مهــا حــاول أن خيفــي مشــاعره أو عواطفــه أو أحاسيســه وحتــى علمــه
-إن جــاز لنــا -فــان لســانه يفضحــه بــا جيــري عليــه مــن فلتــات تشــر اىل مــا حيــاول

كتامنــه؛ وبــا يرتســم يف وجهــه مــن مالمــح تشــر إىل مــا حيــاول اخفــاءه  .وهبــذا املعنــى
أيضــا نطــق املتنبــي اال انــه قــره عــى املنافــق الــذي حيــاول ان يظهــر لآلخريــن خــاف

مــا يبطــن اال انــه رسعــان مــا يفضحــه كالمــه .وإذا كان كالم االمــام (عليــه الســام)

عامــا يشــمل االجيــايب والســلبي مــن االمــور املخفيــة فــان نــص املتنبــي وقــف عنــد
اجلانــب الســلبي مــن املشــاعر والعواطــف؛ ويبــدو ان طبيعــة الغــرض الــذي نظــم مــن
اجلــه واملوضــوع الــذي كان يقصــده كان الســبب يف هــذا االقتصــار وهــذا التأثــر .وعــى

هــذا يبــدو ان الشــاعر مل يكــن غافــا عــن مصــدره الــذي اســتقى منــه املعنــى ووظفــه بــا
يالئــم موضوعــه؛ فهــو إعــادة انتــاج لنــص قديــم وفــق رؤيــة جديــدة تناســب احلــدث

التارخيــي الــذي قيــل مــن اجلــه النــص؛ فاملســألة إذن هــي مســألة عمــوم وخصــوص.
فنــص االمــام (عليــه الســام) الســابق يتحــدث بشــكل عــام ويرســم صــورة مشــركة

للجميــع ،يف حــن خصــت صــورة املتنبــي جانبــا عاطفيــا فقــط هــو (النفــاق) .وبذلــك
يكــون قــد أثبــت جزئيــة مــن جزئيــات النــص املرجعــي  .ويف نــص آخــر نقــرأ قولــه :
ِ
اج ُت ُه
((ذك ُْر ا َل َفتى ُع ْم ُر ُه ال َّث ِان َو َح َ

َما َقا َت ُه َو ُف ُض ْو ُل ال َع ْي ِ
ش إِ ْشغ َُال))

()72

حيــث ينقــل يف هــذا النــص معنــى خلقــي وانســاين ربــا عرفــه النــاس وادركــوه

غــر ان مــا يميــزه هــو الصياغــة اللفظيــة التــي اعتمدهــا الشــاعر يف الوقــوف عنــد هــذا

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

63

املعنــى؛ فهــو يشــر فيــه إىل ان للمــرء حيــاة ماديــة تنتهــي بانتهــاء اجلــه؛ واخــرى روحيــة

خملــدة متثــل عمــره الثــاين؛ وهــذه االخــرة إنــا تبقــى مــن خــال اعاملــه الطيبــة ((ومجيــل

مســاعيه ،ومــا خيلــده مــن كرمــه ومعاليــه))( .)73وقــد تنبــه شــارح ديوانــه إىل ان هــذا

النــص (مأخــوذ مــن كالم حكيــم)()74؛ ولــو رجعنــا إىل نصــوص االمــام عــي (عليــه
الســام) وأقوالــه احلكميــة يف وصفــه للعلــم والعلــاء ونقــرأ قولــه (( :بِـ ِـه – أي العلــم
ِ
ـان ال َّطا َع ـ َة ِف َح َياتِـ ِـه َو َجِ ْيـ َـل ٌاألُ ْحدُ و َثـ ِـة َب ْعــدَ َو َفاتِـ ِـه َ .....ه َلـ َ
َّان
ـك ُخ ـز ُ
ـب ٌاإلن َْسـ ُ
– َيكْسـ ُ
ِ
ِ
ـي الدَّ ْهـ ُـرَ :أ ْع َي ُانُــم َم ْف ُقــو َدةٌَ ،و َأ ْم َث ُ
الــم ِف
ـاء َو ٌا ْل ُع َلـ َـا ُء َبا ُقـ َ
ـون َمــا َبقـ َ
األَ ْمـ َـوال َو ُهـ ْ
ـم َأ ْح َيـ ٌ

ٌا ْل ُق ُلـ ْـو ِ
ب َم ْو ُجــو َدةٌ))( ،)75نلحــظ ان املتنبــي وهــو يبنــي نصوصــه االبداعيــة ال خيــرج عــن
اطــار تكوينــه املعــريف ومرجعياتــه الثقافيــة ((فنصوصــه األدبيــة عبــارة عــن تراكــات
ثقافيــة تنمــو يف حميــط التالحــم املعــريف املتشــابك ،ممــا جيعــل النــص األديب بنــا ًء متعــدد

القيــم واألصــوات ،تتــوارى خلــف كل نــص ذوات اخــرى غــر ذات املبــدع مــن دون

حــدود أو فواصــل .ومــن ثــم فالنــص اجلديــد هــو إعــادة لنصــوص ســابقة ال تعــرف إالّ

باخلــرة والتدقيــق))( )76وهــذا مــا ادركــه شــارح ديوانــه مــن قبــل .
ومن أبيات احلكم واالمثال التي صاغها املتنبي نقرأ قوله :
((إِذا ِقي َل ِر ْف َق ًا َق ْا َل لِ ْل ِ
ح ْل ِم َم ْو ِض ٌع
ْ

َو ِح ْل ُم ال َفتَى ِف َغ ْ ِي َم ْو ِض ِع ِه َج ْه ُل))

()77

وفيهــا يتحــدث عــن رضورة مراعــاة وضــع االشــياء يف موضعهــا الصحيــح واال

ســتعود عــى االنســان بالــرر؛ ذلــك ان (للحلــم) مواضــع جيمــل فيهــا وحيمــد فاعلهــا؛
يف حــن ان يف مواضــع اخــرى يكــون (جهــا) عندمــا يوضــع يف غــر حملــه وعنــد غــر
مســتحقه .ففــي احلــرب مثــا ال جيــوز اســتعامل الرفــق فيهــا وانــا البــد مــن القــوة
والبطــش والفتــك باألعــداء؛ يف خــاف حالــة الســلم .وعــى االنســان العاقــل ان يعــرف

األوقــات املناســبة الســتخدام احللــم كــا يعــرف اوقــات اســتعامل الشــدة؛ الن اســتعامل
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احللــم يف موضــع الشــدة أو العكــس ُيعــد جهــا أو ضعفــا أو خرقــا؛ كــا ذكــر ذلــك االمــام
َان اخلـ ْـر ُق ِر ْفقـ ًا))( )78أي ((إذا كان املقــام
الر ْفـ ُـق َخ ْر َقـ ًا ك َ
عــي (عليــه الســام)(( :إذا ك َ
َان ِّ
يلزمــه العنــف يكــون ابدالــه بالرفــق عنفــا ،ويكــون العنــف مــن الرفــق ،وذلــك كمقــام
التأديــب واجــراء احلــدود))( .)79وقــارئ نــص املتنبــي يلحــظ انــه حــاول أن حيافــظ عــى

معنــى نــص االمــام إال انــه رســمه بصــورة جديــدة مــن خــال اعطائــه أبعــادا مجاليــة أكثر
وضوحــا مــن خــال متكنــه مــن األســاليب اللغويــة جــاءت ((مصاغــة يف مظهــر القــدوة
ويرهــب ويعــد ويزجــر؛ وإنــا
أو العــرة التــي ال تلقــى عــى النــاس القــاء وعــظ ير ّغــب ّ
يربزهــا الشــاعر هلــم عــى اهنــا مــن مكتســبات جتربتــه يف احليــاة ومــن نتائــج جتــارب

أخــرى مماثلــة لتجربتــه))( )80وبذلــك عــرض املعنــى يف صــورة جديــدة حــاول مــن

خالهلــا اخفــاء الرافــد الــذي اســتقى منــه معنــاه .وهنــا يكمــن ابــداع املتنبــي يف قدرتــه

عــى خلــق األعــال الفنيــة املتميــزة مــن خــال ترشبــه لــكل مــا هــو مــوروث وإعــادة
اخراجــه بشــكل جديــد مناســب للمرحلــة التارخييــة التــي يعيشــها.

هــذا ومل يقــف عطــاء االمــام عــي (عليــه الســام) الفكــري والثقــايف عنــد هــذا احلــد
وإنــا نجــده متدفقــا معطــا ًء يف نصــوص اخــرى؛ فــاذا كان االمــام قــد قــالَ :
((لْ َي ِقـ ُّـل
َع َمـ ٌـل َمـ َـع ال َت ْقـ َـوىَ ،و َك ْيـ َ
ـف َي ِقـ ُـل َمــا ُي َّت َق َبـ ُـل))( )81نجــد ان املتنبــي قــد وظــف النــص يف
املــدح؛ فــاذا كان االمــام قــد حتــدث عــن العمــل مــع التقــوى وانــه اكثــر نفعــا وبقــاء وان

كان قليــا ،نلحــظ ان املتنبــي قــد نقــل املعنــى إىل موضــع آخــر  ،فقــد أبــدل العمــل باجلود
والعطــاء؛ وان كان العمــل يدخــل أيضــا يف بــاب العطــاء إال انــه يكــون بشــكل غــر

مبــارش؛ وكأنــه بذلــك ينفــي جزئيــة مــن جزئيــات النــص املرجعــي املــوروث وحيــاول

أن يعوضهــا بجزئيــة أخــرى تتــاءم والســياق الــذي يتحــدث فيــه؛ فيقــول يف معــرض
مدحــه لســيف الدولــة :
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()82

واملتمعــن يف النصــن يــدرك العامــل املشــرك بينهــا؛ وهــو إن مــا يتقبــل مــن األعامل

اجليــدة ال توصــف بالقلــة مهــا كانــت؛ فالتقــوى مــع األعــال واإلخــاص فيهــا جتعلهــا

مقبولــة وان ق َّلــت ،غــر ان املتنبــي قــر هــذه الصــورة عــى ممدوحــه؛ فمهــا كان عطــاؤه
وجــوده فانــه مقبــول حتــى وان كان قليــا يكفــي انــه منــه .لقــد افــاد املتنبــي يف معنــى

نصــه مــن موضوعــة املــواد التــي بنــى االمــام عليهــا نصــه؛ فكانــت بمثابــة النبــع الــذي
اســتقى منــه شــاعرنا مادتــه األوليــة واعــاد بناءهــا وفــق رؤيــة شــاعرية وموهبــة متميــزة
وبذلــك عــرف كيــف يوظــف املعنــى يف شــعره ويكســيه حلــة جديــدة وهــذا مــا يميــز

حكــم املتنبــي وشــعره والســيام إذا ادركنــا ان عمليــة االبــداع ماهــي اال العــودة ((إىل
املــايض واســتحضاره))( )83بشــكل مؤثــر وفعــال بــا متتلكــه مــن ((القــدرة عىل االســهام

يف خلــق القيــم الناجعــة أو الفاضلــة للســلوك االجتامعــي ال مــن بــاب محــل النــاس عليها

قرسيــا يعتمــد الزجــر أو اإلثابــة ،وإنــا مــن بــاب اظهارهــا يف مظهــر املثــال والقــدوة
التــي إذا فــازت باهلــوى والقبــول واعتنقهــا النــاس واصبحــت قواعــد اختاروهــا اختيــارا
وأمجعــوا عليهــا أمجاعــا وتعاقــدوا عــى تبجيلهــا اعتقــادا ال وجــه لإللــزام فيــه))( )84وإنــا

يكــون بشــكل مؤثــر وفعــال يف نفــس القــارئ أو املتلقــي ممــا يشــكل عنــر جــذب
وتشــويق إليــه .وبذلــك يســتطيع الشــاعر املبــدع أن خيــرق حــدود الــراث ويســتوعبها
ومــن ثــم يقــوم بعمليــة صهــر وامتــزاج بــن هــذا املــوروث وبــن جتاربــه احلياتيــة
وموهبتــه الشــعرية مســتغال يف ذلــك قدراتــه االبداعيــة ومهاراتــه الشــعرية وملكتــه

اللغويــة يف اخــراج هــذا املــوروث بشــكل جديــد وعــري  .ومــن هنــا فقــد اســتطاع
محلهــا
املتنبــي ان يظهــر ((براعــة يف توظيــف الــراث ....حيــث طبعهــا بطابعــه اخلــاص و َّ

شــحنات دالليــة خاصــة تعــر عــن رؤاه الشــعرية ،وصاغهــا يف أمجــل صياغــة ،ممــا اســهم
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يف ذيــوع هــذه األبيــات وانتشــارها))( )85إىل جانــب ذلــك فقــد كانــت النصــوص التــي

اســتقى مــن معينهــا نصوصــا ثريــة معطــاءة خصبــة حتمــل بــن طياهتــا العديــد مــن املعــاين

الــرؤى االنســانية التــي ال تقيــد بمــكان وال حتــد بزمــان؛ فهــي نصــوص خالــدة عــى
مــر الدهــور واألعــوام ملــا حتملــه مــن شــحنات عاطفيــة ودالالت عقليــة ورؤى منطقيــة
إىل جانــب متتعهــا بألفــاظ جزلــة حتمــل مقومــات الفصاحــة العربيــة ؛ فكانــت بذلــك
منبعــا للعلــم واألدب اســتقى منهــا الشــعراء وهنلــوا مــن خمتلــف مشــارهبا؛ فكانــت

خــر منهــل واعــذب مــورد اال وهــي نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) التــي كانــت
معروفــة وشــائعة ومتداولــة يف اوســاط العلــاء والشــعراء واألدبــاء والك ّتــاب حتــى جــاء

الرشيــف الــريض ومجعهــا يف كتــاب حتــت عنــوان ( هنــج البالغــة ).

اخلامتة :
لقــد كشــفت لنــا نصــوص املتنبــي عــن موهبــة مبدعــة يف خلــق األعــال والنصــوص

الفنيــة واألدبيــة املتميــزة التــي تعــر عــن أصالــة مبدعهــا ،وذلــك مــن خــال توظيفهــا

للــراث االنســاين املتمثــل بنصــوص االمــام عــي (عليــه الســام) التــي كانــت بمثابــة
الرافــد االبداعــي لنصوصــه االدبيــة ملــا حتملــه مــن خصــب يف األلفــاظ وعمــق يف املعــاين

ومتانــة يف الصياغــة؛ كل ذلــك ممــا جعلهــا نبعــا صافيــا يســتقي منــه الشــعراء ومنهــم
املتنبــي الــذي تأثــر هبــا وأفــاد منهــا يف خلــق جتربتــه الشــعرية وبــا يتــاءم وموهبتــه
االبداعيــة ،واثــراء ملعجمــه الشــعري.

كــا حيســن بنــا هنــا ان نفــرق بــن النبــع الــذي هــو أصــل التيــار املؤثــر ،واألثــر الــذي

هــو الغايــة التــي ينتهــي عندهــا التيــار عنــد املصــب؛ أي ان نــدرك ان النبــع هــو الــذي

يــزود الروافــد أو هــو اجلــزء االســايس لإلبــداع وهــذا مــا وجدنــاه يف أقــوال االمــام عــي

(عليــه الســام) ونصوصــه .
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فقــد اختــذ هــذا االثــر اشــكاال متعــددة منهــا مــا كان مــن جانــب اللفــظ ومنها مــا كان

مــن جانــب املعنــى ،ويف جانــب املعنــى نلحــظ تنوعــا يف هــذا املؤثــر ممــا اخــرج اثــرا يــكاد
يكــون خمتلفــا عــن املؤثــر فمــرة كان االتبــاع؛ واخــرى الســر بمحــاذاة املؤثــر وثالثــة
بنقضــه واخــرى بقلبــه وعكســه ؛ يف حــن نلحــظ يف مــرة اخــرى الوقــوف عنــد جزئيــة

مــن جزئيــات املعنــى ،وبذلــك تعــددت االفــادة مــن النبــع املؤثــر اال اهنــا مجيعــا شــكلت
رافــدا ابداعيــا يف شــعر املتنبــي مدتــه بكثــر مــن األلفــاظ واملعــاين والصــور االبداعيــة .

وبذلــك كان اثــر هنــج البالغــة ال يقــل عــن اثــر الروافــد االبداعيــة األخــرى يف

شــعر املتنبــي؛ هــذا مــن جانــب ،وكان لنهــج البالغــة نصيــب وافــر يف اثــراء املعجــم
الشــعري للمتنبــي ســواء عــى مســتوى اللفــظ او املعنــى.

ومــن جانــب آخــر تكشــف لنــا هــذه الروافــد ان نصــوص االمــام عــي (عليــه

الســام) كانــت معروفــة ومتداولــة قبــل القــرن اخلامــس اهلجــري حيــث الرشيــف

الــريض وجهــوده يف مجــع هــذه النصــوص وتدوينهــا.
هوامــش البــحـــث:

( )1التأثــر والتقليــد /أولرييــش فايســتنتاين  .فصــول جملــة النقــد األديب  :األدب املقــارن /اجلــزء األول،
املجلــد الثالــث ،العــدد الثالــث :ابريــل /مايــو  /يونيــه 1983م  .ص .19 :

( )2مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر /اإلمــام أيب احلســن بــن عــي املســعودي املتــوىف 346هـــ _ 975م؛ اعتنــى بــه
وراجعــه كــال حســن مرعــي .بــروت  :املكتبــة العرصيــة .الطبعــة االوىل1425 :هـــ _ 2005م .ج.326 :2

( )3األصالــة يف شــعر أيب الطيــب املتنبــي اصوهلــا الدماغيــة وجذورهــا االجتامعيــة يف ضــوء فســلجة بافلــوف/
الدكتــور نــوري جعفر ،بغــداد :مطبعــة الزهــراء 1976م .ص.150 :

( )4املتنبــي بــن ناقديــه يف القديــم واحلديــث  /د .حممــد عبــد الرمحــن شــعيب .مــر :دار املعــارف 1964م.
ص. 194 :

( )5ديــوان أيب الطيــب املتنبــي ؛ بــرح أيب البقــاء العكــري املســمى بالتبيــان يف رشح الديــوان  ،ضبطــه
وصححــه ووضــع فهارســه  :مصطفــى الســقا وابراهيــم األبيــاري وعبــد احلفيــظ شــلبي  .بــروت :دار
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الفكــر 1432 :هـــ 2010 -م .ج. 129/3

( )6م.ن

( )7هنــج البالغــة لإلمــام عــي  :رشح االســتاذ االمــام الشــيخ حممــد عبــده ؛ ارشف عــى حتقيقــه وطبعــه عبــد
العزيــز ســيد األهــل  .بــروت  :دار االندلــس الطبعــة الثانيــة 1382 :هـــ 1963 -م  .ص.245 :

( )8ديوانه  :ج. 356 / 1

( )9هنج البالغة  :ج.221 /2

( )10التناص واملوشحات االدبية  /غنية بوقرة ؛ سمية بابا  .املدية 2009م  .ص. 23 :
( )11ديوانه  :ج. 64 / 3

( )12ديوانه رشح البيت  :ج. 64 / 3

( )13حركــة الــراث يف شــعر أيب متــام واملتنبــي  /نــداء حممــد عــز الديــن حممــود احلربــاوي .جامعــة اخلليــل :
1436هـــ 2009 -م  ( .رســالة ماجســتري )  .ص. 26-25 :

( )14التكاثر . 2 -1 :

( )15هنــج البالغــة  :ج . 416 /3هــام  :مجــع هامــة :أعــى الــرأس .تســتثبتون :أي حتاولــون اثبــات مــا تثبتــون
مــن األعمــدة واألوتــاد واجلــدران يف أجســادهم لذهاهبــا ترابــا وامتزاجهــا بــاألرض التــي تقيمــون فيهــا.
ورويــت (( تســتنبتون ))  .ترتعــون :تأكلــون وتتلــذذون بــا لفظــوه أي طرحــوه وتركــوه .

( )16حركة الرتاث يف شعر أيب متام واملتنبي .26 :
( )17ديوانه  :ج. 18 / 3

( )18الرســالة املوضحــة يف ذكــر رسقــات أيب الطيــب وســاقط شــعره /مــن كالم أيب عــي حممــد بــن احلســن احلامتي
الكاتــب؛ حتقيــق الدكتــور حممد يوســف نجــم .بريوت :دار صــادر 1385هـــ 1965 -م  .ص.143 :

( )19ديوانه  :ج.396 /3

( )20هنج البالغة  :ج. 505 / 4

( )21املتنبي بني ناقديه يف القديم واحلديث . 197 /
( )22م  .ن . 297 :
( )23م  .ن .194 :

( )24خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب  /تأليــف عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي 1093 - 1030م؛
حتقيــق ورشح عبــد الســام حممــد هــارون؛ القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي  .ج.137 /2

( )25املتنبي بني ناقديه . 12 :
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( )26التأثري والتقليد . 19 :

( )27املتنبي بني ناقديه يف القديم واحلديث . 235 :
( )28ديوانه  :ج. 174/4

( )29هنج البالغة  :ج579 /4
( ) 30ديوانه  :ج. 288 / 1
( )31رشح البيت م  .ن .

( )32هنج البالغة  :ج. 575 / 4
( )33ديوانه  :ج. 276 /1

( )34م  .ن  :هامش رشح البيت .

( )35هنج البالغة  :ج. 631 /4
ِ
( )36املتنبــي والتجربــة اجلامليــة عنــد العــرب ( تلقــي القدمــاء لشــعره )  /الدكتــور حســن الــواد بــروت :دار
الغــرب االســامي  .الطبعــة الثانيــة 2004 :م  .ص.324 :

( )37املثــال والتحــول آراء ودراســات يف شــعر املتنبــي وحياتــه /د .جــال اخليــاط .بغــداد  :دار احلريــة

للطباعــة 1396هـــ 1976-م  .ص 51 :نقالمــن جملــة املقتطــف  /املجلــد 88؛ القاهــرة  .1936ص.76 :

( )38رشح هنــج البالغــة  /تأليــف ابــن أيب احلديــد املعتــزيل ؛ حتقيــق حممــد ابراهيــم  .بغــداد :دار الكتــاب
العــريب .الطبعــة األوىل 2007م .ج. 286 /20

( )39الرمحن . 60 :

( )40ديوانه  :ج.288 /1

( )41حركة الرتاث يف شعر أيب متام واملتنبي . 25 :
( )42هنج البالغة  :ج.574 / 4
( )43املتنبي بني ناقديه .125 :

( )44ديوانه  :ج.379 -378 /3
( )45م.ن هامش  :ج. 42 / 1
( )46م .ن  :ج.42 / 1

( )47م.ن  :ج. 125 / 1

( )48هنج البالغة  :ج.738 / 3
( )49ديوانه  :ج.79 / 1
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( )50هنج البالغة  :ج.414 / 3
( )51ديوانه  :ج.183 / 1

( )52هنج البالغة  :ج.655 / 4
( )53ديوانه  :ج. 50 / 1

( )54م  .ن  :مل أعثــر عــى هــذا النــص يف هنــج البالغــة  .وهــذا يؤكــد ان نصــوص االمــام عــي (عليــه الســام)
كانــت معروفــة ومشــهورة قبــل عــر الرشيــف الــريض  .وان هنــج البالغــة مل يضــم كل أقــوال االمــام
وخطبــه وكتبــه ورســائله  .وهــذا مــا اعــرف بــه الرشيــف الــريض يف مقدمــة كتابــه واكــد عليــه بقولــه (( :

وال أدعــي -مــع ذلــك -أين احيــط بأقطــار مجيــع كالمــه عليــه الســام حتــى اليشــذ عنــي منــه شــاذ ،وال
َينِــدَّ نــا ّد .بــل ال أبعــد أن يكــون القــارص عنــي فــوق الواقــع إيل  ))....هنــج البالغــة  :ج. 22 /1

( )55رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  :ج. 83 /7
( )56هنج البالغة  :ج.649 /4
( )57م  .ن (هامش )

( )58ديوانه  :ج. 253 / 1

( )59اســتقبال النــص عنــد العــرب /د .حممــد رضــا مبــارك .بــروت :املؤسســة العربيــة للدراســات والنــر،
الطبعــة العربيــة األوىل 1996م .ص. 183 :

( )60األدب املقارن  /حممد غنيمي هالل  .ص. 21 :
( )61هنج البالغة  :ج. 406 /4
( )62ديوانه  :ج. 33 / 3

( )63التأثري والتقليد . 23 :
( )64ديوانه  :ج. 155 / 2

( )65هنج البالغة  :ج. 221 /2
( )66ديوانه  :ج. 282 / 1

( )67هنج البالغة  :ج.628 /4

( )68ديوانه  :ج ( 283 /1هامش )

( )69التنــاص يف شــعر املتنبــي أ ابراهيــم عقلــة جوخــان ؛( اطروحــة دكتــوراه ) جامعــة الريمــوك1427 :هـــ
2006 -م  .ص. 10 :

( )70ديوانه  :ج.321 /2
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( )71هنج البالغة  :ج.569 /4
( )72ديوانه  :ج.288 /3
( )73م  .ن ( هامش )
( )74م  .ن

( )75هنج البالغة  :ج.594 / 4

( )76التناص يف شعر املتنبي . 10 :
( )77ديوانه  :ج. 187 /3

( )78هنج البالغة  :ج.486 /3
( )79م  .ن ( .هامش ) .

( )80املتنبي والتجربة اجلاملية عند العرب . 333 :
( )81هنج البالغة  :ج. 581 /4
( )82ديوانه  :ج. 3 /3

( )83التناص يف شعر املتنبي . 10 :

( )84املتنبي والتجربة اجلاملية عند العرب .333 :
( )85حركة الرتاث يف شعر أيب متام واملتنبي . 285 :
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 -القرآن الكريم .

املصادر واملراجع

1 .1األدب املقارن  /حممد غنيمي هالل .
2 .2اســتقبال النــص عنــد العــرب /د .حممــد رضــا مبــارك .بــروت :املؤسســة العربيــة
للدراســات والنــر ،الطبعــة العربيــة األوىل 1996م.

3 .3األصالــة يف شــعر أيب الطيــب املتنبــي اصوهلــا الدماغيــة وجذورهــا االجتامعيــة يف

ضــوء فســلجة بافلــوف /الدكتــور نــوري جعفــر ،بغــداد :مطبعــة الزهــراء 1976م.

4 .4التنــاص يف شــعر املتنبــي  /ابراهيــم عقلــة جوخــان ؛ جامعــة الريمــوك1427 :هـــ –
2006م ( .اطروحــة دكتــوراه )

5 .5التناص واملوشحات االدبية  /غنية بوقرة ؛ سمية بابا  .املدية 2009م
6 .6حركــة الــراث يف شــعر أيب متــام واملتنبــي  /نــداء حممــد عــز الديــن حممــود احلرباوي.
جامعة اخلليل1436 :هـ 2009 -م  ( .رســالة ماجســتري ) .

7 .7خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب  /تأليــف عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي
1093 - 1030م؛ حتقيــق ورشح عبــد الســام حممــد هــارون؛ القاهــرة :مكتبــة
اخلانجــي .

8 .8ديــوان أيب الطيــب املتنبــي ؛ بــرح أيب البقــاء العكــري املســمى بالتبيــان يف رشح
الديــوان  ،ضبطــه وصححــه ووضــع فهارســه  :مصطفــى الســقا وابراهيــم األبياري

وعبــد احلفيــظ شــلبي  .بــروت :دار الفكــر 1432 :هـــ 2010 -م .

9 .9الرســالة املوضحــة يف ذكــر رسقــات أيب الطيــب وســاقط شــعره /مــن كالم أيب عــي
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حممــد بــن احلســن احلامتــي الكاتــب؛ حتقيــق الدكتــور حممــد يوســف نجــم .بــروت:
دار صــادر 1385هـ 1965 -م .

1010رشح هنــج البالغــة  /تأليــف ابــن أيب احلديــد املعتــزيل ؛ حتقيــق حممــد ابراهيــم .
بغــداد :دار الكتــاب العــريب .الطبعــة األوىل 2007م .

1111فصــول جملــة النقــد األديب  :األدب املقــارن /اجلــزء األول ،املجلــد الثالــث،
العــدد الثالــث :ابريــل /مايــو  /يونيــه 1983م .التأثــر والتقليــد /أولرييــش
فايســتنتاين.

1212املتنبــي بــن ناقديــه يف القديــم واحلديــث  /د .حممــد عبــد الرمحــن شــعيب.
مــر :دار املعــارف 1964م.

1313املتنبــي والتجربــة اجلامليــة عنــد العــرب ( تلقــي القدمــاء لِشــعره )  /الدكتــور
حســن الــواد بــروت :دار الغــرب االســامي  .الطبعــة الثانيــة 2004 :م .

1414املثــال والتحــول آراء ودراســات يف شــعر املتنبــي وحياتــه /د .جــال اخليــاط.
بغــداد  :دار احلريــة للطباعــة 1396هـــ1976 -م  .نقــا مــن جملــة املقتطــف /
املجلــد 88؛ القاهــرة .1936

1515مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر  /اإلمــام أيب احلســن بــن عــي املســعودي
املتــوىف 346هـــ975 -م؛ اعتنــى بــه وراجعــه كــال حســن مرعــي .بــروت  :املكتبــة

العرصيــة .الطبعــة االوىل1425 :هـــ 2005-م.

1616هنــج البالغــة لإلمــام عــي  :رشح االســتاذ االمــام الشــيخ حممــد عبــده ؛ ارشف
عــى حتقيقــه وطبعــه عبــد العزيــز ســيد األهــل  .بــروت  :دار االندلــس الطبعــة
الثانيــة 1382 :هـــ 1963 -م.

أساليب التوكيد
يف عهد اإلمام علي (عليه السالم)
النخعي(رمحه اهلل)
لألشرت
ِّ
يف ضوء التماسك النحوي

أ .م .د  .وفاء عبّاس فيّاض
جامعة كربالء  -كليّة العلوم اإلسالميّة

املقدمة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمــد هلل الواحــد األحــد الفــرد الصمــد إليــك أفــر ،ومنــك أخــاف وبــك أســتغيث

وإيــاك أرجــو ،ولــك أدعــو وإليــك أجلــأ ،وبــك أثــق ،وإيــاك أســتعني وبــك أومــن

وعليــك أتــوكل وعــى جــودك وكرمــك أتــكل .اللهــم صــل عــى حممــد أمينــك عــى
وحيــك ،ونجيبــك مــن خلقــك ،وصفيــك مــن عبــادك ،إمــام الرمحــة ،وقائــد اخلــر،

ومفتــاح الربكــة ،وعــى آلــه الطيــن األخيــار.

أمــا بعــد :فــإن مــن دواعــي رسوري وفخــري أن أخــوض بــن مــدة وأخــرى يف

موضــوع يتعلــق بــراث أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،والوقــوف عنــد هــذا املنهــل
العــذب أرتــوي منــه ومــا ارتويــت بعــدُ ؛ ألن ((كتــاب هنــج البالغــة هــو بعــد كتــاب اهلل،

وكالم نبيــه (صــى اهلل عليــه وآلــه) مصبــاح نســتيض ُء بــه يف الظلــات ،وسـ ّلم نعـ ّـر ُج بــه
إىل طبــاق الســاوات))((( ومــن هنــا اخــرت بتوفيــق مــن اهلل تعــاىل أن أدرس موضــوع

يتعلــق بعهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) لألشــر النخعــي (رمحــه اهلل تعــاىل)((( للمــرة

الثانيــة وهــو ((أســاليب التوكيــد يف عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام)

ـي (رمحــه اهلل) يف ضــوء التامســك النحــوي))؛ وذلــك ألمهيــة هــذا العهــد
لألشــر النخعـ ِّ
مــن جهــة ،وملــا يمتــاز بــه هــذا العهــد كونــه أطــول العهــود مــن مضامــن سياســية
واقتصاديــة واجتامعيــة وتربويــة وغريهــا مــن متطلبــات احليــاة.

والتوكيــد أو التأكيــد تقويــة املعنــى وتثبيتــه يف النفــس لــدى املتكلــم واملتلقــي ،وهــو

ظاهــرة مــن الظواهــر اللغويــة (النحويــة) والبالغيــة املهمــة يف العربيــة ،ووقــع يف القــرآن
الكريــم بمختلــف أســاليبه بصــورة ملفتــة للنظــر بحســب منظــور فنــي كامــل متكامــل يف

كل القــرآن .ولذلــك جــاء التوكيــد يف القــرآن الكريــم كلــه كأنــه لوحــة فنيــة واحــدة فيهــا
77
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مــن عجائــب الفــن  -وليــس فيهــا إال العجيــب -مــا جيعــل أمهــر الفنانــن يقــف مبهــورا
دهشــا مقــر ًا بعجــز اخللــق أمجعــن عــن اســتخالص عجائبــه فضــا عــن اإلتيــان بمثلــه.

وممــا ال شــك فيــه أن التوكيــد وهــو تقويــة املعنــى وتثبيتــه لــدى املتكلــم واملتلقــي

هــو رضب مــن رضوب التامســك النحــوي داخــل النــص الــذي حيقــق اســتقرارية املعنــى
وتثبيتــه وتقويتــه يف النفــس .وعليــه ســيتم توزيــع املــادة املدروســة عــى وفــق مباحــث

ثالثــة يكــون األول يف التوكيــد اللفظــي واملعنــوي يف العهــد ،ويكــون الثــاين يف التوكيــد
بــاألدوات ويكــون الثالــث يف التوكيــد بنــون التوكيــد بعــد عــرض مقدمــة ومتهيــد يتناول

التوكيــد يف اللغــة واالصطــاح والعالقــة بينهــا مــن جهــة الداللــة ،وينتهــي البحــث
بخامتــة نعــرض فيهــا أهــم النتائــج ثــم قائمــة بأســاء املصــادر واملراجــع.

التمهيد:
 -1التوكيد يف اللغة واالصطالح:
التوكيد يف اللغة:
أكــدت املصــادر املعجميــة أن التوكيــد يف اللغــة بمعنــى التوثيــق والتشــديد ،قــال
ابــن منظور(ت711هـــ)َ ((:و َّكــدَ ال َع ْقــدَ وال َع ْهــدَ َأو َث َقــه واهلمــز فيــه لغــة يقــال َأ ْوكَدْ ُتــه
وأكَّدْ ُتــه وآكَدْ ُتــه إِيــكاد ًا وبالــواو َأفصــح َأي َشــدَ ْدتُه وت ََو َّكــدَ األْمــر َ
َ
وتأ َّكــدَ بمعنًــى))
((:أ َّكــد العهــدَ والعقــدَ لغــة يف و َّكــده وقيــل هــو بــدل ْ
وجــاء يف مــادة (أكــد) َ
والتأكيــد لغة

(((

يف التوكيــد وقــد َأ َّكــدْ ت الــيء ووكَدْ تــه ((())...والــذي يظهــر مــن النصوص الــواردة يف

هــذا الســياق أن التوكيــد والتأكيــد بمعنــى واحــد؛ يقــال :توكيــد وتأكيــد؛ فــاألول مصــدر
﴿و َل َتنْ ُق ُضــوا ْالَ ْيـ َـا َن
َو َّكــد والثــاين مصــدر أ َّكــد ،وذكــرت بالــواو يف القــرآن ،قــال تعــاىلَ :
بعــدَ تَوكِ ِ
يد َها﴾(النحــل.)91
َْ ْ
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واســتعمل اإلمــام عــي (عليــه الســام) لفظــة التأكيــد باأللــف يف عهــده ملالــك
ـح ِن َقـ ْـو ٍل َب ْعــدَ الت َّْأكِيـ ِـد َوالت َّْوثِ َقـ ِـة ((())،وهــي حتمــل
ـن َعـ َـى َلــ ْ
((وال ُت َع ِّو َلـ َّ
األشــر بقولــهَ :

الداللــة املعجميــة إذ إهنــا ((كنايــة عــن أمــره بإحــكام مــا يعقــد مــن األمــور))

(((

ويتضــح مــن كالم املعجــات ومــن االســتعامل العــريب لكلمــة (التوكيــد) ،أو

(التأكيــد) أهنــا تــأيت للداللــة عــى معنى اإلحــكام والتحقــق والتوثــق والعنايــة باملقصود،
فكلمــة التوكيــد(( :ال ختــرج عــن تقويــة وتثبيــت احلكــم وتقريــره يف نفــس املتلقــي))

(((

وغايتــه أنــه ((دخــل يف الــكالم ِ
الشـ ّ
إلخــراج َّ
ـك))(((.

والعــرب تؤكــد كل يشء تــراه يف حاجــة إىل التوكيــد ،فهــي تؤكــد احلكــم كلــه أو

تؤكــد جــزء ّا منــه ،وقــد تؤكــد لفظــة بعينهــا ،أو تؤكــد مضمــون احلكــم ،أو مضمــون
اللفظــة أو غــر ذلــك.

(((

التوكيد يف االصطالح:
مل نعثــر عــى تعريــف للتوكيــد عنــد ســيبويه(ت180هـ) ســوى مــا جــاء من اســتعامل

املصطلــح بالــواو يف أكثــر مــن موضــع وهــو يعــرض لبعــض أســاليبه( ((1ومل يفـ ّـرق العلامء

عرفــه ابــن جنّــي(ت ٣٩٢هـــ) بقولــه (( :إعلــم
بــن مصطلحــي التوكيــد والتأكيــد إذ ّ

أن التوكيــد لفـ ٌ
ـظ یتبــع االســم املؤكــد يف إعرابــه؛ لرفــع اللبــس ،وإزالــة االتســاع))
َّ

(((1

وأشــار ابــن عصفــور (ت ٦٦٩هـــ) بقولــه ((:التوكيــد لفـ ٌ
ـظ يــراد بــه متكــن املعنــى يف

(((1
وعرفــه ابــن طباطبــا
النفــس ،أو إزالــة الشــك عــن احلديــث ،أو ا ُلحــدَّ ث عنــه))
ّ

العلــوي (ت ((:) ٧٤٩التأكيــد متكــن الــيء يف النفــس وتقويــة أمــره .وفائدتــه إزالــة
الشــكوك واماطــة الشــبهات عــا أنــت بصــدده))( ((1وهــذا يعنــي أن وظائــف التوكيــد
خمتلفــة فالــذي يــراد بــه متكــن املعنــى يف النفــس ،التأكيــد اللفظــي ،والــذي ُيــراد بــه إزالــة

الشــك عــن احلديــث ،التأكيــد باملصــدر ،والــذي يــراد بــه إزالــة الشــك عــن املحــدَّ ث
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عنــه ،التأكيــد املعنــوي (.((1
وفـ ّـرق اجلرجــاين (ت  ٨١٦هـــ) بــن التوكيــد اللفظــي والتوكيــد املعنــوي بــأن جعــل

األخــر ((:تابــع يقــرر أمــر املتبــوع يف النســبة أو الشــمول ،وقيــل :عبــارة عــن إعــادة

املعنــى احلاصــل قبلــه ،((1()).أمــا (( التأكيــد اللفظــي هــو أن يكــرر اللفــظ األول.((1()).

وقــال الســيوطي (ت ٩١١هـــ) ((:إنــه تابــع یقصــد بــه كــون املتبــوع عــى ظاهــره))

(((1

أي :حــال املتبــوع وشــأنه عنــد الســامع.

(((1

امــا املحدثــون فقــد كــرروا مــا قالــه النحويــون املتقدمــون؛ فهــذا الدكتــور مهــدي

املخزومــي ،يقــول(( :التوكيــد تثبيــت الــيء يف النفــس ،وتقويــة أمــره))( ،((1وقــال

الدكتــور فاضــل الســامرائي((التوكيد يفيــد تقويــة املؤكــد ،ومتكينــه يف ذهــن الســامع

وقلبــه))(.((2

وعــى العمــوم فإننــا نــرى أن هنالــك تســاوقا بــن املعنــى اللغــوي واملعنــى

االصطالحــي لكلمــة التوكيــد ،التــي ال ختــرج عــن تقويــة احلكــم وتثبيتــه وتقريــره يف

التجــوز يف الــكالم))(.((2
نفــس املتلقــي وفائدتــه (( حتقيــق وإزالــة
ّ

 - 2آليات التماسك النحوي:

ـص
ـص منــذ نشــأته ارتباطـ ًا وثيقـ ًا بتحليــل اخلطــاب ،والنظــر إىل النّـ ّ
ارتبــط نحــو النّـ ّ

تطــور النحــو بظهــوره مــن نحــو
عــى أنّــه بنيــة ك ّل ّيــة ال عــى أنّــه مجــل فرع ّيــة ،وقــد ّ
ـص ،فيتعامــل معــه بوصفــه مج ـ ً
ا وســياقات ،وظروف ـ ًا
حي ّلــل اجلملــة إىل نحــو حي ّلــل النّـ ّ

وفضــاءات تتعالــق فيهــا املعــاين وترتابــط بــا قبلهــا ومــا بعدهــا ،فهــو األكثــر اتصــاالً

بمجــال حتليــل النّــص( .((2ويعــد التامســك النــي رافــدا مــن روافــد دراســة النــص،
ـص(،((2
ويقصــد بــه تلــك الوســائل التــي تتح ّقــق هبــا خاص ّيــة االســتقرار ّية يف ظاهــر النّـ ّ
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وكــا قــال دي بوجراند((:هــو يرتتــب عــى إجــراءات تبــدو هبــا العنــارص الســطح ّية عــى
صــورة وقائــع يــؤ ّدي الســابق منهــا إىل الالحــق بحيــث يتح ّقــق هبــا الرتابــط)).

(((2

لقــد ُوجــد (ّ ((2
أن اجلملــة األوىل يف نصــوص النهــج تســيطر عــى املتتاليــات اجلمليــة

يف الوحــدة الكــرى التابعــة لتلــك اجلملــة ،بــل ّ
إن الوحــدة النصيــة إنّــا هــي امتــداد
للجملــة األوىل ،ذلــك ّ
أن مــا يــي اجلملــة األوىل مــن مجــل إنــا هــو مــن متعلقاهتــا ،ومتــى
انتهــت تلــك املتعلقــات فــإن الوحــدة النص ّيــة تنتهــي كذلــك ،لتبــدأ وحــدة نص ّيــة جديدة

وهكــذا.

ويذهــب هاليــدي ورقيــة حســن( ((2إىل أن كل متتاليــة مــن اجلمــل متثــل نصــا رشيطة

أن تكــون بــن هــذه اجلمــل عالقــات ،أو عــى األصــح بــن بعــض عنــارص هــذه اجلمــل

عالقــات ،وتتــم هــذه العالقــات بــن عنــر وآخــر وارد يف مجلــة ســابقة أو مجلــة الحقــة،
أو بــن عنــر وبــن متتاليــه برمتهــا ســابقة أو الحقــة.

ولذلــك حيتــاج النــص  -حتــى تتحقــق نص ّيتــه -إىل جمموعــة مــن اآلليــات اللغويــة

ليتكامــل ذلــك النــص وتســهم يف بنائــه ووحدتــه الشــاملة ،وهــذا مــا أوضحــه بقولــه:
ـص نص ّيـ ٌة ينبغــي َأ ْن يعتمــدَ عــى جمموعـ ٍـة مــن الوسـ ِ
ـائل اللغويـ ِـة
((ولكــي تكـ ُ
ألي نـ ٍّ
ـون ِّ
ـث تُســهم هـ ِ
ـص ،بحيـ ُ
ـذه الوســائل يف وحدتـ ِـه الشــاملة))(.((2
التــي َ ْتلـ ُـق النـ َّ
ُ
وهنالــك نوعــان مــن أنــواع التامســك مهــا التامســك املعجمــي اخلــاص باأللفــاظ

والتامســك النحــوي اخلــاص بالرتاكيــب أو اجلمــل ،والتامســك النحــوي هــو عبــارة عــن
الرتابــط وتعالــق اجلمــل بعضهــا مــع البعــض اآلخــر ،ويعــرض لكثــر مــن الوســائل
واإلجــراءات النحويــة املتمثلــة باحلــذف والتكــرار والربــط وغريهــا ،أمــا الذي سندرســه

يف هــذه املباحــث هــو التوكيــد وأســاليبه املتعــددة التــي ظهــرت لدينــا يف عهــد اإلمــام

عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) لواليــه عــى مــر مالــك األشــر النخعــي(ريض اهلل
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عنــه) ،ومــن املعــروف فــإن هــذا العهــد يمثــل نصــا مــن النصــوص املعتــرة والتــي قيلــت

يف زمــن االستشــهاد وضمــن احلقبــة الزمنيــة املتقدمــة لعــر االحتجــاج النحــوي ولكــن
هــذا األمــر قــد غيــب ألســباب سياســية معروفــة.

والعهــد نــص ابداعــي كتبــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) وهــو رجــل ال خيتلــف اثنــان

يف فصاحتــه وبالغتــه ،والعهــد نــص مــن نصــوص كتاب(هنــج البالغــة) ذلــك الكتــاب
العــايل يف بالغتــه والســامي يف فصاحتــه ،فاملتكلــم بليــغ وفصيــح ونصــه بليــغ وفصيــح

إذ تضمــن مبــادئ سياســية واجتامعيــة وأمنيــة واقتصاديــة لرســم السياســة العامــة للدولــة

اإلســامية ((وهــو أطــول عهــد كتبــه وأمجعــه للمحاســن))( ((2كــا وصفــه الرشيــف
(((2
أهــم املصــادر التــي تُستســقى منهــا
الــريض (( .وهــذا مــا جعــل هــذه الوثيقــة مــن ّ

كل زمــان ،ويف ّ
املبــادئ التــي تُنــر طريــق الــوالة يف إدارة مــا تَو َّلــوه ،يف ِّ
كل مــكان))(.((3
ويعــد أســلوب التوكيــد مــن األدوات التــي تــؤدي إىل التامســك النحــوي داخــل

النــص ،وهــذا مــا ستســعى إليــه الدراســة التطبيقيــة ،إذ ســنعتمد يف حتليلنــا عــى إحصــاء

أنــواع التوكيــد وأدواتــه يف عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) لواليــه
األشــر النخعــي رضــوان اهلل تعــاىل عليــه ،وســنلمح كيــف تــؤدي آلياتــه إىل اتســاق

النــص وانســجامه ،ويوضــح لنــا مــا تؤديــه مــن ترابــط ومتاســك النــص .وســيكون وفــق
املباحــث الثالثــة القادمــة إن شــاء اهلل تعــاىل.
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املبحث األول
التوكيد اللفظي واملعنوي يف العهد
التوكيد اللفظي يف العهد:
أكــد النحويــون أن التوكيــد اللفظــي يكــون بإعــادة اللفــظ األول أو تقويتــه بمرادفــه

معنــى( ،((3وقــد يؤتــى بموازنــة مــع اتفاقهــا يف احلــرف األخــر ويســمى أتباعــا(.((3

ون﴾
ــات َه ْي َه َ
فمــن إعــادة اللفــظ األول قولــه تعــاىلَ ﴿:ه ْي َه َ
ــات َل ِــا تُو َعــدُ َ
ـك َوا َْل َلـ ُ
ـاء َر ُّبـ َ
ـك َص ًّفــا َص ًّفا﴾(الفجــر .)22ومــن
(املؤمنــون ،)36وقولــه
َ
تعاىل﴿:و َجـ َ
ِ
ِ
اجــا ُســ ُب ًل﴾(األنبياء)31؛
تقويتــه بمرادفــه معنــى قولــه
تعاىل﴿:و َج َع ْلنَــا ف َيهــا ف َج ً
َ
يــب ُســو ٌد﴾(فاطر)27؛ ألن معنــى
ألن الفجــاج عــي الســبل ،وقولــه
تعاىل﴿:و َغ َرابِ ُ
َ
(غرابيــب) ســود ،ومفردهــا غربيــب ،أي أســود فكأنــه قــال ُســود ســود.

وهــذا التوكيــد أوســع اســتعامال مــن التوكيــد املعنــوي؛ ألنــه يكــون يف األســاء

النكــرات واملعــارف ،ويكــون يف األفعــال ،واحلــروف ،واجلمــل بخــاف التوكيــد
املعنــوي ،فإنــه يكــون يف األســاء املعــارف فقــط.

ويتطلــب التوكيــد اللفظــي إعــادة عنــر معجمــي -وهــذا مــا يقــود إىل احلديــث

عــن التكــرار عنــد النحويــن والتكريــر عنــد البالغيــن ،-أو هــو ورود مــرادف لــه أو
شــبه مــرادف أو عنــر ًا مطلق ـ ًا أو اســا عامــا ((3(.والتوكيــد اللفظــي هــو وســيلة مــن
وســائل التامســك النــي وأداة مــن أدوات التوكيــد .وممــا نلمحــه يف العهــد مــن إعــادة

بعــض العنــارص املعجميــة التــي تــؤدي إىل التوكيــد ورود تكــرار لفــظ اجلاللــة الواقــع
مفعــوال عــى التحذيــر والتحذيــر هــو (( تنبيــه املخاطــب عــى أمر مكــروه ليجتنبــه ))(،((3
وهــو ((أســلوب يعتمــد عــى القرائــن والــدالالت التــي تكتنــف اخلطــاب ويكتفــى فيــه
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بذكــر مــا يــرد اىل التحذيــر منــه فــا يذكــر معــه فعــل)( ،((3وهــو أقــوى مــن الفعــل الــذي

بمعنــاه يف أداء املعنــى ،وأقــدر عــى إبــرازه كامــا مــع املبالغــة فيــه ،فيــؤدي املعنــى مــع

إجيــاز اللفــظ واختصــاره ،لذلــك كان اســتعامله هــو األنســب حــن يقتــي املقــام إجيــاز
اللفــظ واختصــاره ،مــع وفــاء املعنــى ،واملبالغــة فيــه (.((3

ـم
وممــا جــاء يف عهــد أمــر املؤمنني(عليــه الســام) لواليــه مالــك األشــر قولــهُ (( :ثـ َّ
هلل اهللَ ِف ال َّطب َقـ ِـة الس ـ ْف َل ِمـ ِ
ـن ال ِحي َل ـ َة َلــ ُـه ْمَ ،وا ْلــ َـم َساكِني َوا ْلــ ُـم ْحت ِ
ني َو َأ ْهـ ِ
ـل
ا َ
َاج َ
ـن ا َّلذيـ َ
َ
َ
ُّ
ِ
ِِ
ِ ِ
ــر ًا ((3())،فتوكيــد اإلمــام (عليــه
ا ْل ُب ْؤ َســى َوالز َّْمنَــى ،فــإ َّن ف هــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا َو ُم ْع ّ
الســام) لفــظ اجلاللــة بإعادتــه وتكــراره جــاء مــن بــاب داللــة توكيــد التحذيــر الــذي

وفصــل
وقــع مفعــوال بــه ،فأمــره أن يتعهــد هــذه الطبقــة مــن النــاس ،لضعــف حاهلــمّ ،
القــول فيهــم؛ ملزيــد العنايــة هبــم ،حمـ ّـذرا إيــاه مــن البــاري ســبحانه يف التغافــل عنهــم،

((وجــاء تكــرار التحذيــر لــه تأكيــدا لتحذيــره مــن اهلل تعــاىل يف التغافــل عنهــم ،فــا بــد
للــوايل مــن أن جيتهــد يف تأديــة حقوقهــم واالعــذار هلل ســبحانه وتعــاىل يف تأديــة فرائضــه

وحقوقــه بشــأهنم إذ إهنــم أوىل مــن غريهــم بتوفــر حاجاهتــم وإشــباعها هلــم)).

(((3

ومــن اجلديــر بالذكــر فــإن اإلمــام (عليــه الســام) يصــب عنايتــه يف أكثــر املواضــع

للتحذيــر( ((3عــى تكــرار لفــظ اجلاللــة مســتجلب ًا أذهــان املخاطبــن بذكــر اســمه تعــاىل

حمــذر ًا وخموفـ ًا مــن ســطوته وغضبــه يف مــا يريــده ويفرضــه مــن تكاليــف عــى املخاطبــن

يف املحـ َّـذر منــه ،وهــذا ينســجم مــع طبيعــة عملــه خليفــة لرســول اهلل (صــى اهلل عليــه
وآلــه وســلم) و ُمعلـ ًا وواعظـ ًا ،وقائــد أمــة وحماربـ ًا ،فــكل هــذه الصفــات تفــرض عليــه
التحذيــر يف املواضــع التــي ينبغــي فيهــا التحذيــر ،وألمهيــة املوضوعــات املتحــدَّ ِ
ث عنهــا

وعظــم شــأن املعصيــة عنــده تعــاىل ويف نظــر اإلمــام (عليــه الســام) أكدهــا بالتكــرار.

(((4

ومــن ألفــاظ التوكيــد األخــرى التــي خرجــت للتحذيــر هــي ضمــر النصــب
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املنفصــل للمخاطــب (إيـ َ
ـاك) وقــد ذكرهــا ســيبويه(ت180هـ) يف ((هــذا بــاب مــا جــرى

منــه عــى األمــر والتحذيــر وذلــك قولــك إذا كنــت حتــذر :إيــاك .كأنــك قلــت :إيــاك بــح،

وإيــاك باعــد ،وإيــاك اتــق ،ومــا أشــبه ذا ،((4()).ووضــح أيض ـ ًا العلــة يف حــذف فعلهــا

بقولــه (( :وحذفــوا الفعــل مــن إيــاك لكثــرة اســتعامهلم إيــاه يف الــكالم ،فصــار بــدالً مــن
الفعــل ،وحذفــوا كحذفهــم :حينئـ ٍـذ اآلن ،فكأنــه قــال :احــذر األســد ،ولكــن ال بــد مــن
الــواو ألنــه اســم مضمــوم إىل آخــر.((4()).

وإذا نُظــر إىل الضامئــر -وال ســ ّيام مــا نحــن بصــدد احلديــث عنــه -مــن زاويــه

اتســاق النــص ومتاســكه أمكــن التمييــز فيهــا بــن أدوار الــكالم التــي تنــدرج حتتهــا مجيــع
الضامئــر الدالــة عــى املتكلــم ،واملخاطــب ،وهــي إحالــة لتخــرج النــص بشــكل (صــورة)

نمطــي ،وال تصبــح إحالــة داخــل النــص ،أي اتســاقية ،إال يف الــكالم املستشــهد بــه ،أو
يف خطابــات مكتوبــة مدونــة مــن ضمنهــا اخلطــاب الــردي .وذلــك ألن ســياق املقــام
يف اخلطــاب الــردي يتضمــن ســياقا لإلحالــة ،وهــو حتيــل ينبغــي أن تكــون انطالقــا

مــن النــص نفســه بحيــث أن اإلحالــة داخلــه جيــب أن تكــون نصيــة ومــع ذلــك ال خيلــو
النــص مــن إحالــة ســياقية إىل خــارج النــص تســتعمل فيهــا الضامئــر املشــرة إىل الكاتــب
َ
(إيــاك) يف العهــد ( )7ســبع مــرات جــاءت
أو إىل القــارئ ((4(.وقــد تكــرر الضمــر

بجمــل خمتلفــة ســأوضحها عــى اجلــدول اآليت:
الكلمة
إِ َّي َ
اك
إِ َّي َ
اك

َوإِ َّي َ
اك
َوإِ َّي َ
اك

اجلملة

ِ
ِِ
إِ َّي َ
بوتِ ِه،
اك َو ُم َسا َما َة اهللِ ِف َع َظ َمتهَ ،والت ََّش ُّب َه بِه ِف َج َ ُ
إِ َّي َ
اك َوالدِّ َما َء َو َس ْفك ََها بِ َغ ْ ِي ِح ِّل َها،
اك َو ِ
َوإِ َّي َ
اب بِنَ ْف ِس َكَ ،وال ِّث َق َة بِ َم ُي ْع ِج ُب َك ِمن َْها،
اإل ْع َج َ
َوإِ َّي َ
اك َوا ْل َـم َّن َع َل َر ِع َّيتِ َك بِإِ ْح َسانِ َك،
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وإ َّي َ
اك

َوإ َّي َ
اك
َوإِ َّي َ
اك

ور َقب َل َأو ِاناَ ،أ ِو التَّسا ُق َط فِيها ِعنْدَ إِمك ِ
ِ
وإ َّي َ
َانَا،
َ
ْ
َ
اك َوا ْل َع َج َل َة بِاألُ ُم ْ َ َ
ِ
َوإ َّي َ
َّاس فِ ِيه ُأ ْس َوةٌ،
االست ْئ َث َار بِ َم الن ُ
اك َو ْ
ِ
َأ ْن يو ِّف َقنِي وإِي َ ِ ِ
اإل َقام ِة َع َل ا ْلع ْذ ِر ا ْلو ِ
اض ِح إِ َل ْي ِه َوإِ َل
َ َّ
َ
ُ
َُ
اك َلا فيه ِر َضا ُه م َن ِ َ
َخ ْل ِقهِ،

نالحــظ عــر اجلــدول أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) اســتعمل هــذا العنــر

بصــورة متكــررة يف العهــد يف مواطــن التحذيــر مــن ارتــكاب بعــض األمــور التــي تــؤدي

بصاحبهــا إىل نتائــج وخيمــة عليــه ،فعــى ســبيل املثــال حيــذر اإلمــام (عليــه الســام)
ِ ِ
ِ ِِ
ِ
مالــكا بقولــه(( :إِ َّيـ َ
بوتِـ ِـهَ ،ف ـإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل
ـاك َو ُم َسـ َ
ـاما َة اهللِ ف َع َظ َمتــهَ ،والت ََّش ـ ُّب َه بــه ف َج َ ُ
م َتـ ٍ
ك َُّل َج َّبـ ٍ
ـن ك َُّل ُ ْ
ـال ((4()).أي املبــاراة واملفاخــرة يف الســمو وهــو العلــو( ((4فــإن
ـارَ ،و ُيِـ ُ
نتيجــة هــذا العمــل هــو الــذل واإلهانــة مــن اهلل ملــن يســلك هــذا الســلوك املشــن ألن
الكربيــاء والعظمــة لــه وحــده ،وورد يف األثــر ((:الفخــر ردائــي والكربيــاء إزاري ،مــن
نازعنــي يف يشء منهــا عذبتــه بنــاري))(.((4

ّ
املحــذرات التــي أكــد عليهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده قولــه:
ومــن
ِِ ٍ
ــاك والدِّ مــاء وســ ْفكَها بِغ ِ ِ
ــم
َ
َــر ح ِّل َهــاَ ،فإِنَّــ ُه َل ْي َ
ش ٌء َأ ْد َعــى لن ْق َمــةَ ،وال َأ ْع َظ َ
ْ
((إِ َّي َ َ َ َ َ َ
ــس َ ْ
ك الدِّ مـ ِ
ال نِعمـ ٍـة ،وان ِْق َطــا ِع مــدَّ ٍةِ ،مــن س ـ ْف ِ
ِ ٍ
ـاء بِ َغـ ْ ِ
ـر َح ِّق َهــاَ ،واهللُ
ل َتبِ َعــةَ ،وال َأ ْحـ َـرى بِ ـز ََو ِ ْ َ َ
َ
ْ َ
ُ
ـاد ،فِيــا تَســا َفكُوا ِمــن الدِّ مـ ِ
ِ ِ
ـاء َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيامـ ِـةَ ،فـ َ
ا ُت َق ِّو َي َّن
ـح ْك ِم َبـ ْ َ
ُسـ ْب َحا َن ُه مبتــدئٌ بِا ْلــ ُ
َ َ
ـن ا ْلع َبـ َ َ
ـك ِمَّــا ي ْض ِع ُفـه وي ِ
َك بِسـ ْف ِ
ك َد ٍم َحـ َـرامٍَ ،فـإِ َّن ذلِـ َ
وهنُـ ُهَ ،بـ ْـل ُيزيِ ُلـ ُه َو َينْ ُق ُلـ ُهَ ،وال ُعـ ْـذ َر
ُ َُ
ُ
ُسـ ْل َطان َ َ
ـك ِعنْــدَ اهللِ َوال ِعنْـ ِـدي ِف َق ْتـ ِ
َلـ َ
ـت بخطــأ َو َأ ْفـ َـر َط
ـل ا ْل َعمـ ِـدِ ،ل َّن فِيـ ِـه َقـ َـو َد ا ْل َبــدَ ِنَ ،وإِ ِن ا ْبتُلِيـ َ
ك َ
[أ ْو َس ـ ْي ُف َ
ـك َسـ ْـو ُط َ
َع َل ْيـ َ
ك] َأ ْو َيــدُ َك بِ ُع ُقو َبـ ٍـةَ ،ف ـإِ َّن ِف ا ْل َو ْك ـز َِة َفـ َـا َف ْو َق َهــا َم ْق َت َل ـ ًةَ ،ف ـ َ
ا
ِ ِ
ـك َنخْ ـ َـو ُة ُس ـ ْل َطانِ َ
ـن بِـ َ
ـم ((4()).وقــد
َت ْط َم َحـ َّ
ـن َأ ْن ُتـ َـؤ ِّد َ
ك َعـ ْ
ي إِ َل َأ ْول َيــاء ا ْلــ َـم ْقتُول َح َّق ُهـ ْ
أعطــى اإلمــام (عليــه الســام) هــذا النــص مــن عهــده مســاحة واســعة لعظــم مــا حــذر
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منــه وهــي مســألة ســفك الدمــاء إذ هنــى ((أمــر املؤمنــن [عليــه الســام] مبنيــة عــى
الرشيعــة اإلســامية والنهــي عــن القتــل والعــدوان الــذي ال يســيغه الديــن وقــد ورد يف

اخلــر املرفــوع أن أول مــا يقــي اهلل بــه يــوم القيامــة بــن العبــاد أمــر الدمــاء قــال :إنــه

ليــس يشء أدعــى إىل حلــول النقــم وزوال النعــم وانتقــال الــدول مــن ســفك الــدم احلــرام

وإنــك إن ظننــت أنــك تقــوي ســلطانك بذلــك فليــس األمــر كــا ظننــت بــل تضعفــه بــل
تعدمــه بالكليــة .ثــم عرفــه أن قتــل العمــد يوجــب القــود وقــال لــه قــود البــدن أي جيــب

عليــك هــدم صورتــك كــا هدمــت صــورة املقتــول واملــراد إرهابــه هبــذه اللفظــة أهنــا أبلــغ
مــن أن يقــول لــه فــإن فيــه القــود .ثــم قــال :إن قتلــت خطــأ أو شــبه عمــد كالــرب
بالســوط فعليــك الديــة))(.((4

وجــاء التحذيــر بـ(إيـ ّ
ـاك) يف ســياق آخــر مــن العهــد وهــو قولــه (عليــه الســام):
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاك َوا ْل َع َج َل ـ َة بِاألُ ُمـ ِ
((وإ َّيـ َ
اج ـ َة
لج َ
ـور َق ْبـ َـل َأ َوانَــاَ ،أ ِو الت ََّســا ُق َط ف َيهــا عنْــدَ إِ ْمكَانَــاَ ،أ ِو ا َّل َ
ِ
تَ ،ف َضـ ْـع ك َُّل َأ ْمـ ٍـر َم ْو ِض َعـ ُهَ ،و َأ ْو ِقـ ْـع ك َُّل
ـن َعن َْهــا إ َذا ْاسـت َْو َض َح ْ
ف َيهــا إِذا َتنَ َّكـ َـر ْتَ ،أ ِو ا ْل َو ْهـ َ
(((4
َع َمـ ٍ
ـل َم ْو ِق َع ـ ُه))
ــر،
ومــن العنارص(األلفــاظ) املكــررة األخــرى التــي ملحناهــا يف العهــد هــي( َأ َم َ

َت َف َّقــدْ ) وجاءتــا يف مجــل متعــددة وســياقات خمتلفــة ،وســأجعلهام يف جدولــن منفصلــن
حتــى نكــون عــى ب ّينــة مــن اجلمــل التــي وردت فيهــا يف العهــد ،ومــن ثــم يســهل علينــا

حتليلهــا ،ومهــا عــى النحــو اآليت:
الكلمة

َأ َم َر

اجلملة

ني ،مالِ َك بن ا ْلـح ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َ
رت ِف
ْ َ َ
ارث األَ ْش َ
مي ا ْل ُـم ْؤمن َ َ
هذا ِ َِما َأ َم ِ َر بِه َع ْبدُ اهللِ َع ٌل َأ ِ ُ
َع ْهده إِ َل ْيه،
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َأ َم َر ُهَ ،ما َأ َم َر َأ َم َر ُه بِ َت ْق َوى اهللَِ ،وإِي َث ِ
ار َطا َعتِ ِهَ ،وا ِّت َبا ِع َما َأ َم َر بِ ِه ِف ِكتَابِ ِهِ :م ْن َف َر ِائ ِض ِه
َو ُسنَنِ ِه،
الشهو ِ
ِ
ِ
َو َأ َم َر ُه
ات،
ْس َن ْف َس ُه عنْدَ َّ َ َ
َو َأ َم َر ُه َأ ْن َيك َ
النــص هــي التــي (( حتكــم ســائر
مــن اجلــدول يتبــن لنــا أن (اجلملــة األوىل) يف
ّ

اجلمــل الالحقــة هلــا -إن وجــدت -بحكــم ورودهــا يف البدايــة يف نقطــة االنطــاق ،وهــي

ـم األول ا ُملؤســس لــكل املعــامل يف النــص))
ا َمل ْع َلـ ُ

(((5

وإنــا امتــازت اجلملــة األوىل بذلــك؛ ألهنــا متثــل املحــور املركــزي يف الوحــدة

النصيــة ،ومعلــوم ّ
أن ((معيــار حتديــد املركزيــة هــو كميــة املعلومــات التــي يفرزهــا

اخلطــاب يف تسلســله بالنســبة ملحــور مــا .عــى هــذا األســاس يصبــح التفــاوت بــن

حمــاور اخلطــاب الواحــد مــن حيــث املركزيــة تفاوتــا يف كــم املعلومــات التــي تشــكل هــذه
املحــاور موضوعــات هلــا ،ويصبــح بذلــك املحــور الرئيــي يف خطـ ٍ
ـاب مــا املحــور الــذي
يســتقطب الكــم األكــر مــن املعلومــات يف ذلــك اخلطــاب))(.((5

ويالحــظ عــر هــذه الســياقات النصيــة أن لفظــة َ
(أ َمـ َـر) جــاءت يف العهــد ( )4أربــع
مــرات بصيغــة املــايض وردت مرتــان منهــا بلفــظ َ
(أ َمـ َـر ُه) باإلســناد إىل الضمــر ،وهــذا

جيعــل النــص يف متاســك واضــح يف ألفاظــه ففــي أول العهــد أشــار اإلمــام (عليه الســام)
إىل األمــر الــذي أمــر بــه واليــه عــى مــر مالــك بــن احلــارث ونــص عليــه ،وعليــه فــإن

اســم االشــارة (هــذا) تعــد الركيــزة األوىل ،واملعلــم املؤســس بــل هــي املحــور املركــزي

الــذي انطلقــت منــه مجيــع األوامــر والنواهــي التــي صدّ رهــا اإلمــام (عليــه الســام)
ِِ
ـن ا ْلــ َ ِ ِ َ
بقولــه(( :هـ َـذا َمــا َأ َمـ َـر بِـ ِـه َع ْبــدُ اهللِ َعـ ِ َ
نيَ ،مالِـ َ
ـر ِف
ـر ا ْلــ ُـم ْؤمن َ
ـك ْبـ َ
ـي أمـ ِ ُ
ٌ
ـحارث األ ْشـ َ
ِ
ِِ ِ ِ
ـرِ :ج ْباي ـ َة َخ َر ِ
اج َهــاَ ،و ِج َهــا َد َعدُ ِّو َهــاَ ،و ْاســتِ ْصال ََح َأ ْهلِ َهــا،
َع ْهــده إِ َل ْيــه ،حـ َ
ـن َوالَّ ُه مـ ْ َ
َو ِع َــا َر َة بِال َِد َهــا))( ((5للوقــوف عــى مجلــة أمــور هــي بمثابــة أوامــر ينبغــي تنفيذهــا،
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والــوايل املســؤول األول واملبــارش يف ذلــك إذ إن هــدف احلكــم اإلســامي يتلخــص

يف الربنامــج املــايل للدولــة (جبايــة خراجهــا) والدفــاع واألمــن (جهــاد عدوهــا)

واإلصــاح االجتامعــي (اســتصالح أهلهــا) والتنميــة االقتصاديــة (عــارة بالدهــا) .ثــم
((أ َمـ َـر ُه بِ َت ْقـ َـوى اهللَِ ،وإِي َثـ ِ
يــردف كالمــه بقولــهَ :
ـار َطا َعتِـ ِـهَ ،وا ِّت َبــا ِع َمــا َأ َمـ َـر بِـ ِـه ِف كِتَابِـ ِـه:
اعهــا ،وال ي ْشــ َقى إِ َّل مــع جح ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ود َهــا
َ َ ُ ُ
م ْ
ــن َف َرائضــه َو ُســنَنه ،ا َّلتــي ال َي ْســ َعدُ َأ َحــدٌ إِ َّل بِا ِّت َب َ َ َ
ِ
َ
ـر اهللَ ُس ـ ْب َحا َن ُه بِ َيـ ِـد ِه َو َق ْلبِـ ِـه َولِ َســانِ ِهَ ،فإِ َّن ـ ُه ـ َجـ َّـل ْاسـ ُـم ُه ـ َقــدْ َت َك َّفـ َـل
َوإِ َضا َعت َهــاَ ،وأ ْن َينْـ ُ َ
ـر ُهَ ،وإِ ْعـز ِ
بِنَـ ْ ِ
ـن َأ َعـ َّز ُه ((5()).فنــرى أن اإلمــام (عليــه الســام) انطلــق عرب
َاز َمـ ْ
ـر َمـ ْ
ـن َنـ َ َ

تكــراره هــذه اللفظــة وهي(أمــره) بإســنادها إىل ضمــر املخاطــب العائــد عــى مالــك
األشــر إىل جمموعــة مــن الــدالالت املختلفــة وتكثيفهــا يف املعــاين لتقويتهــا ومتكينهــا
يف ذهــن املخاطــب وقلبــه ممــا أســهم اتســاقا واضحــا بــن مجلهــا املتعــددة وســياقاهتا

املختلفــة ،ومل يقــف عنــد هــذا احلــد بــل جتــاوز إىل إطــار آخــر مــن األمــر وهــو قولــه:
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ
ـر َن ْف َسـ ُه ِعنْــدَ َّ
ـار ٌة
ـج َم َحاتَ ،فـإِ َّن النَّ ْفـ َ
الشـ َـه َواتَ ،و َي َز َع َهــا عنْــدَ ا ْلــ َ
ـس َأ َّمـ َ
((وأ َمـ َـر ُه أ ْن َي ْكـ َ
ِ
ِ
ـم اهللُ((5()).؛ ولعــل الســبب يف تكــرار هــذه اللفظــة هــو التأكيــد عــى
الســوء ،إِ َّل َمــا َرحـ َ
بِ ُّ
اهلــدف الــذي مــن أجلــه أنشــئ العهــد وهــو مجــع مــن األوامــر والنواهــي يف اتبــاع إدارة
الدولــة وهــي تصلــح لــكل زمــان ومــكان ،وعليــه (( فقــد يكــرر اللفــظ لتقويــة احلكــم

وذلــك لتمكينــه يف ذهــن الســامع وقلبــة .وقــد يكــون الغــرض منــه التهويــل والتعظيــم
والتهديــد))

(((5

هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن أحــكام التوكيــد اللفظــي ختتلــف

باختــاف املؤكــد فـــ ((إذا كان املؤكــد فعــا ماضيــا أو مضارعــا ،فــإن توكيــده اللفظــي

يكــون بتكــراره وحــده دون تكــرار فاعلــه ،أمــا فعــل األمــر فــا يمكــن توكيــده وحــده
بغــر فاعلــه))( ((5وهــو مــا جــاء يف النصيــن األوليــن إذ ذكــر الفاعــل يف النــص األول
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ِِ
ِ
ِ َ
َ
َ
ني،
دون الثــاين ،قــال اإلمــام (عليــه السـ
ـر ا ْلــ ُـم ْؤمن َ
ـام)((:هذا َمــا أ َمـ َـر بِــه َع ْبــدُ اهللِ َع ٌل أمـ ِ ُ
ـن ا ْلــ َ ِ ِ َ
َمالِـ َ
ـر ِف َع ْهـ ِـد ِه إِ َل ْيـ ِـه.((5())،
ـك ْبـ َ
ـحارث األ ْشـ َ
وممــا ورد مــن األلفــاظ املكــررة يف العهــد ،وتســتحق الوقــوف عندهــا لفظــة( َت َف َّقــدْ )

أيضــا جــاءت بصيغــة األمــر أيضـ ًا وهــي مب ّينــة يف اجلــدول اآليت:
الكلمة

َت َف َّقدْ َ ،ي َت َف َّقدُ ُه

َت َف ُّقدَ
َت َف َّقدْ

َوت َف َّقدْ
َو َت َف َّقدْ
َو َت َف َّقدْ

اجلملة

ِ ِ
ِ ِ ِ
ُثم َت َف َّقدْ ِمن ُأم ِ ِ
ها،
وره ْم َما َي َت َف َّقدُ ُه ا ْل َوالدَ ان م ْن َو َلد َ
ْ ُ
َّ
ور ِهم ا ِّتكَاالً َع َل ج ِس ِ
وال تَدَ ع َت َف ُّقدَ َل ِ ِ
يم َها،
َ
ْ
َ
طيف ُأ ُم ِ ُ
ــل الصــدْ ِق والو َف ِ
ــث ا ْلعي َ ِ
ُثــم َت َف َّقــدْ َأ ْعم َلـــهم ،وابع ِ
ــاء
َ َ
ــون مــ ْن َأ ْه ِ ِّ
ُُ
َ ُ ْ َ َْ
َّ
ــم ،
َع َل ْي ِه ْ
َوت َف َّقدْ َأ ْم َر ا ْل َ
ـخ َر ِ
اج بِ َم ُي ْص ِل ُح َأ ْه َل ُه،
و َت َف َّقدْ ُأمورهم بِح ْضتِ َك و ِف حو ِ
اش بِ َل ِد َك.
َ
َ َ َ
ُ َ ُ ْ َ َ
و َت َف َّقدْ ُأمور من ال ي ِص ُل إِ َلي َك ِمنْهم ِمن َت ْقت ِ
َح ُم ُه ا ْل ُع ُي ُ
ون،
ُ ْ َّ ْ
ْ
ُ َ َ ْ َ
َ

إن اســتعامل اإلمــام عــي (عليــه الســام) هلــذه اللفظــة (ت َف َّقــدْ ) ( )5مخــس مــرات

بصيغــة األمــر وبصيغــة املضــارع مــرة واحــدة ( َي َت َف َّقــدُ ُه) ،ومــرة واحــدة بصيغة( َت َف ُّقــدَ )
يؤكــد أمهيــة هــذا األمــر الــذي حيــاول اإلمــام تكــراره وتأكيــده خشــية نســيانه ملــا فيــه ثقــل

كبــر ومســؤولية كــرى وهلــذا(( يلجــأ املتكلــم إىل تكــرار اللفــظ لطــول الــكالم وأنــه

خيشــى نســيان املتلقــي أوائــل الــكالم ((5()).فعــى ســبيل املثــال قوله(عليــه الســام):
ِ ِ
ور ِهــم مــا ي َت َف َّقــدُ ه ا ْلوالِــدَ ِ ِ
ِ
هــا ((5())،إذ أمــره (عليــه الســام)
ان مـ ْ
ُ َ
ـم َت َف َّقــدْ مـ ْ
ـن َو َلد َ
ـن ُأ ُم ِ ْ َ َ
(( ُثـ َّ
((أن يكــون آثــر رءوس جنــوده عنــده وأحظاهــم عنــده وأقرهبــم إليــه مــن واســاهم يف
معونتــه هــذا هــو الضمــر الــدال عــى أن الضمــر املذكــور أوال للجنــد ال ألمــراء اجلنــد
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لــو ال ذلــك ملــا انتظــم الــكالم))(.((6

ِ ِ
وقولــه ((مــا ي َت َف َّقــدُ ه ا ْلوالِــدَ ِ ِ
هــا)) إذ يتطلــب مــن اإلمــام العــدل أن
ان م ْ
ُ َ
ــن َو َلد َ
َ َ

الــرة الرفيقــة بولدهــا ،محلتــه كرهــا ووضعتــه كرهــا ور ّبتــه
يكــون (( كاألم الشــفيقة ّ

طفــا ،تســهر بســهره وتســكن بســكونه ،ترضعــه تــارة وتفطمــه اخــرى ،وتفــرح بعافيتــه
وتغتــم بشــكاته ((6()).وممــا يلتفــت إليــه أنــه جــاء بصيغــة املضــارع (يتفقــده) كوهنــا
ّ

دالــة عــى احلــدوث والتجــدد .ثــم يكــرر اللفظــة يف ســياقات أخــرى منهــا قولــه (عليــه
ِ
ـث ا ْلعيـ َ ِ
الســام)ُ ((:ثم َت َف َّقــدْ َأعم َلـــهم ،وابعـ ِ
(((6
ـن َأ ْهـ ِ
ـم))،
الصــدْ ِق َو َ
ـل ِّ
ـون مـ ْ
َْ ُ ْ َ ْ َ
الو َفاء َع َل ْي ِهـ ْ
ُُ
َّ
ِ
(((6
ـح َأ ْه َل ـ ُه))،
وقولــه أيض ـ ًاَ ((:وت َف َّقــدْ َأ ْمـ َـر ا ْلـــخَ َراجِ بِـ َـا ُي ْصلـ ُ
ونلحــظ أن هنالــك تــازم واضــح بــن داللــة هذيــن اللفظــن ( َأ َمـ َـر) و(ت َف َّقــدْ ) يف

العهــد إذ إن التفقــد نتيجــة حتميــة يأمــر هبا اإلمــام واليــه؛ فالتفقد يف كل األمــور صغريها
وكبريهــا قليلهــا وجســيمها ألن الغفلــة عــن الصغــرة منهــا يــؤدي إىل عظيــم مــا حيمــد

عقبــاه ،ولذلــك يأمــر اإلمــام التفقــد يف أمــور الرعيــة وأعامهلــم وأمــور خراجهــم ،فــورود

هــذه اللفظــة بصيغــة األمــر (تفقــد) منــح النــص قــوة ومتاســكا للوصــول إىل الغايــة التــي
وضــع اإلمــام (عليــه الســام) مــن أجلهــا خطواتــه يف بنــاء الدولــة إذ تبــدأ مــن اختيــار

الراعــي ليســر بالرعيــة إىل بــر األمــان.

التوكيد املعنوي يف العهد:
يعــرف بأنــه التابــع الرافــع احتــال غــر أرادة
التوكيــد املعنــوي عنــد النحويــن ّ

الظاهــر( .((6أو هــو التابــع الرافــع احتــال تقديــر أضافــة إىل املتبــوع ،أو أرادة اخلصــوص
بــا ظاهــره العمــوم(.((6

ومــن ألفــاظ هــذا التوكيــد األلفــاظ الدالــة عــى العمــوم وأشــهرها (كل) وهــو اســم
يفيــد االســتغراق واإلحاطــة باألفــراد واألجــزاء ،مثالــه قولــه تعــاىل ﴿:ك ُُّل ْامـ ِـر ٍئ بِـ َـا
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ِ
ني﴾(الطــور )21فهــذا اســتغراق وأحاطــة بجميــع األفــراد .وإذا قلنــا( كل
ـب َره ٌ
ك ََسـ َ

ظــامل مبغــوض) فإنــه يفيــد اســتغراق أفــراد الظاملــن.

(((6

والفائــدة مــن التوكيــد بـــ (كل)

ومــا يف معناهــا :رفــع مــا كان حيتملــه اللفــظ مــن إرادة البعض ّيــة بــه ( ،((6أي أهنــا ترفــع
احتــال إرادة اخلصــوص بلفــظ العمــوم (.((6

ويــرى ابــن هشــام (ت761هـــ) أهنا((اســم موضــوع الســتغراق أفــراد ا ُملنكّــر،
ِ
نحــو ﴿ك ُُّل َن ْفـ ٍ ِ
ـم آتِيـ ِـه َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة
ـس َذائ َق ـ ُة ا َْلـ ْـوت﴾ واملعـ ّـرف املجمــوع نحــو َ
﴿و ُك ُّل ُهـ ْ
ـت
َف ْر ًدا﴾(مريــم  )95وأجــزاء املفــرد املعــرف نحــو (ك ُُّل زيـ ٍـد حســن) فــإذا قلــت (أكلـ ُ
كل رغيـ ٍ
َّ
ـت الرغيــف اىل زيــد صــارت لعموم
ـف لزيـ ٍـد) كانــت لعمــوم األفــراد ،فــإن أضفـ َ

أجــزاء فـ ٍ
ـرد واحــد)).

(((6

وقــد وردت لفظــة (كل) مؤكــدة توكيــدا معنويــا يف عــدة مواضــع مــن عهــد اإلمــام

(عليــه الســام) حتــى بلغــت ( )19تســع عــرة مــرة ســنذكرها بحســب مــا وردت يف

العهــد وفــق اجلــدول اآليت ليســهل علينــا حتليلهــا.
لفظة (كل) اجلملة التي وردت يف العهد
َفإِ َّن اهللَ ُي ِذ ُّل ك َُّل َج َّب ٍ
ار،
ك َُّل
ني ك َُّل ُمْت ٍ
َال.
ك َُّل
َو ُيِ ُ
َأ ْط ِل ْق َع ِن الن ِ
َّاس ُع ْقدَ َة ك ُِّل ِح ْق ٍد،
ك ُِّل
ك ُِّل

ِّ
كل
لِك ُّل ٍ
لِك ٍُّل

ب ك ُِّل ِوت ٍْر،
َوا ْق َط ْع َعن َْك َس َب َ
اب َع ْن ِّ
كل َما ال َي ِض ُح،
َو َت َغ َ
َو ِف اهللِ لِك ُّل ٍ َس َع ٌة،

َولِك ٍُّل َع َل ا ْل َوالِـي َح ٌّق بِ َقدْ ِر َما ُي ْص ِل ُح ُه.
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ف لِك ُِّل ام ِر ٍ
ىء ِمن ُْه ْم َما َأ ْبىل
ُث َّم ا ْع ِر ْ
ْ
س ك ُِّل َأ ْم ٍر ِم ْن ُأ ُم ِ
اج َع ْل لِ َر ْأ ِ
ور َك َر ْأس ًا ِمن ُْه ْم،
َو ْ
و ِقس ًام ِمن َغال ِ
َّت َص َو ِاف ِ
اإل ْس َ
ال ِم ِف ك ُِّل َب َل ٍد
ْ
َ

ِ
يت َح َّق ُه،
ت ِع َ
اس ُ ْ
َوك ٌُّل َقد ْ
َوك ٌُّل َف َأ ْع ِذ ْر إِ َل اهلل َت َع َال ِف ت َْأ ِد َي ِة َح ِّق ِه إِ َل ِيه.
ِ
ـروا
الـ ُّـق ُك ُّلـ ُه َث ِقيـ ٌـلَ ،و َقــدْ ُ َ
َو ْ َ
ي ِّف ُفـ ُه اهللُ َعـ َـى َأ ْقـ َـوا ٍم َط َل ُبــوا ا ْل َعاق َبـ َة َف َصـ َ ُ
َأ ْن ُف َس ُه ْم ،

َو َأ ْم ِ
ض لِك ُِّل َي ْو ٍم َع َم َل ُه،
فإِ َّن لِك ُِّل َي ْو ٍم َما فِ ِيه،
ِ
ـح َذ ِر ِم ْن عَدُ ِّو ِك َب ْعدَ ُص ْل ِح ِه،
ـح َذ َر ك َُّل ا ْل َ
َو َلك َّن ا ْل َ
َف َض ْع ك َُّل َأ ْم ٍر َم ْو ِض َع ُه،

َو َأ ْو ِق ْع ك َُّل َع َم ٍل َم ْو ِق َع ُه.
ِ
ِ ِ
الس ْط َو ِة،
اح ِرت ْس ِم ْن ك ُِّل ذلِ َك بِك ِّ
َو ْ
َف ا ْل َباد َرةَ ،وت َْأخ ِري َّ
و َأنَا َأس َأ ُل اهللَ بِسع ِة رحتِ ِه ،وعظِي ِم ُقدْ رتِ ِه ع َل إِع َط ِ
اء ك ُِّل َر ْغ َب ٍة،
َ َ ْ
َ َ َ َْ َ َ
َ
ْ

يتبــن لنــا عــر هــذا اجلــدول أن اإلمــام اســتعمل لفظــة (كل) الدالــة عــى العمــوم

واســتغراق مجيــع األفــراد واألجــزاء واختلفــت صورهتــا فجــاءت مرفوعــة منونــة ()2

مرتــان ،وجــاءت منصوبــة( )5مخــس مــرات ،وجــاءت جمــرورة ( )11إحــدى عــرة
مــرة ،وجــاءت مــرة واحــدة مضافــة إىل الضمــر.

وإذا دققنــا النظــر يف النصــوص التــي وردت فيهــا (كل) ســنجدها كلهــا متقدمــة عىل

مــا أضيفــت إليــه وهــذا يعنــي أهنــا دالــة عــى العمــوم ابتــدا ًء ،فقولــه (عليــه الســام)(( :
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م َتـ ٍ
َفـإِ َّن اهللَ ُيـ ِـذ ُّل ك َُّل َج َّبـ ٍ
ـال .((7()).وقولــهَ ((:أ ْطلِـ ْـق َعـ ِ
ـن الن ِ
ـن ك َُّل ُ ْ
َّاس ُع ْقــدَ َة ك ُِّل
ـارَ ،و ُيِـ ُ
ِ
ـن ِّ
ِح ْقـ ٍـد َ،وا ْق َطـ ْـع َعنْـ َ
ـح .((7())،وقولــه((:
كل َمــا ال َيضـ ُ
ـاب َعـ ْ
ب ك ُِّل ِو ْتـ ٍـرَ ،و َت َغـ َ
ـك َس ـ َب َ
ــاء ك ُِّل ر ْغب ٍ
ــه ع َــى إِع َط ِ
ِ ِ
ِ
و َأنَــا َأس َــأ ُل اهللَ بِســع ِة ر ِ ِ
ــة ((7())،دالــة عــى
َ َ
ْ
حتــهَ ،و َعظيــ ِم ُقدْ َرت َ
َ
َ َ َ َْ
ْ
العمــوم يف مجيعهــا.

وهنالــك فــرق واضــح بــن جمــيء (كل) متقدمــة ،وبــن جميئهــا مؤكــدة وذلــك

ابتــداء ،ومل تــدع احتــاالً لغــر اإلحاطــة ،وإذا
ألنــا(( إذا تقدمــت أفــادت العمــوم
ّ
ً

تأخــرت وكانــت مؤكــدة أحتمــل الــكالم العمــوم وغــره ،ثــم جئــت بــا يرفــع احتــال

عــدم العمــوم))( .((7هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى ((أهنــا مــع التقــدم يمكــن
التعبــر هبــا للداللــة عــى اإلحاطــة والشــمول بصــورة أوســع ممــا تقــع مؤكــدة ،فإهنــا إذا

وقعــت مؤكــدة أفــادت العمــوم يف املعــارف فقــط ،أمــا إذا تقدمــت ،فإهنــا تفيــد العمــوم

يف النكــرات واملعــارف ،مفــرد ًا أو غــره ممــا ال يصــح أن يقــع مؤكــد ًا ،وذلــك نحــو قولــه
تعــاىل﴿:ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ت َر ِهي َنـ ٌة﴾( املدثــر ،)38وال يقــال ( نفــس كلهــا بــا كســبت
ـس بِـ َـا ك ََسـ َب ْ
ش ٍء بِ َأ ْمـ ِـر َر ِّ َبا﴾(األحقــاف  )25وال يقــال( تدمــر شــيئ ًا
رهينــة) .وقــال ﴿:تُدَ ِّمـ ُـر ك َُّل َ ْ
ِ
كلــه) ،وقــالَ ﴿:يـ ْـو َم َتـ ْـأ ِت ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ـن َن ْف ِسـ َـها﴾(النحل ((7()).)111وهــذا
ـس ُ َتــاد ُل َعـ ْ
إن كال إذا تقدمــت تقتــي اإلحاطــة باجلنــس ،وإذا تأخــرت
مــا أكــده بعضهــم بقولــهّ ((:
وكانــت توكيــدا اقتضــت اإلحاطــة باملؤكــد خاصــة جنســا شــائعا كان أو معهــودا معروفا

))

(((7

ويف حــال كــون (كل) تقــع مؤكــدة تضــاف لفظــا إىل ضمــر املؤكــد ،فــإذا كان املؤكد

جنســا عامــا ،كان التوكيــد يشــمل كل أفــراد اجلنــس ،نحــو (اخللــق كلهــم عيــال اهلل) و (

النــاس كلهــم ميتــون) ((7(،ومــن ذلــك قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده((:
ي ِّف ُفـه اهللُ عـ َـى َأ ْقــوا ٍم َط َلبــوا ا ْلع ِ
ِ
ِ ِ
َوذلِـ َ
اق َبـ َة
َ
ُ
َ
َ
ـح ُّق ُك ُّلـ ُه َثقيـ ٌـلَ ،و َقــدْ ُ َ ُ
ـك َعـ َـى ا ْلـ ُـوالَة َثقيـ ٌـلَ ،وا ْلــ َ
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َفصــروا َأ ْن ُفســهم ،ووثِ ُقــوا بِ ِصــدْ ِق موعـ ِ
ـود اهللِ َلــ ُـه ْم ((7()).فقــد اشــار إىل ثقــل التكليــف
َْ ُ
َ ُ ْ َ َ
َ َُ
فيــا أمــره بــه بقوله(وذلــك عــى الــوالة ثقيــل) ،ثــم أردف ذلــك بقولــه  (:واحلــق كلــه
ـص توكيــد كلمــة (احلــق) بلفظــة (كُلــه) ،وذلــك ليشــمل التوكيــد معــاين احلق
ثقيــل) فخـ ّ

كلهــا ،ومل قيــل ( :واحلــق ثقيــل كلــه)؛ تشــجيعا لــه عــى فعلــه ،ثــم نســب ختفيفــه إىل

البــاري ســبحانه ،يف قولــه ( :وقــد خيففــه اهلل )...ترغيبــا لــه فيــه.

(((7

وقــد تقطــع (كل) عــن اإلضافــة لفظــا فتــأيت منونــة ،ويف هــذه احلالــة جيــوز مراعــاة

اللفــظ واملعنــى فيهــا ،فيــأيت إفــراد اخلــر مــع (كل) وهــي غــر مضافــة إىل يشء بعدها كام
ـن بِــاللَِّ َو َم َلئِكَتِـ ِـه﴾( البقــرة  ،)285وقولــه
ب ّينهــا الســهييل(هتـ)( ،((7قــال تعــاىل﴿:ك ٌُّل َآمـ َ
ـون﴾( البقــرة،)116
الر ُسـ َـل﴾(ق  ،)14وقــال تعــاىل﴿:ك ٌُّل َلـ ُه َقانِ ُتـ َ
تعــاىل﴿:ك ٌُّل َكـ َّـذ َب ُّ
وقــال تعــاىل﴿:وك ٌُّل ِف َف َلـ ٍ
ون﴾( يــس ،)40فأفــرد مراعــاة للفــظ (كل) ،ومجــع
ـك َي ْسـ َب ُح َ
َ
مراعــاة ملعناهــا .فعــى ســبيل املثــال يف اآليــة األوىل ورد ذكــر الرســول واملؤمنــون فلــو

قــالٌّ :
(كل آمنــوا ) ومجعهــم يف اإلخبــار عنهــم لبطــل معنــى االختــاف  ،فــكان لفــظ
اإلفــراد أدل عــى املــراد  ،كأنــه يقــول :كل واحــد منهــم آمــن بــاهلل ومالئكتــه.

ويف اآليــة الثانيــة فألنــه ذكــر ُقرونـ ًا و ُأممـ ًا ،وختــم ذكرهــم بذكــر قــوم تَبــع ،فلــو قال:
( ٌّ
كل كذبــوا) -و(كل) إذا ُأفــردت إنــا تعتمــد عــى أقــرب املذكوريــن إليهــا – فــكان
يذهــب الوهــم إىل أن اإلخبــار عــن قــوم تُبــع خاص ـ ًة؛ أهنــم كذبــوا الرســل ،فلــا قــال

ٌّ
(كل كــذب) ُعلــم أنــه يريــد كل قــرن منهــم كــذب ،ألن إفــراد اخلــر عــن (كل) حيــث
وقــع إنــا يـ ُّ
ـدل عــى هــذا املعنــى ،وعليــه فــإن يف كل مــن هــذه اآليــات قرينــة تقتــي
ختصيــص املعنــى هبــذا اللفــظ دون غــره انطالقــا مــن كــون النــص وحــدة متامســكة (.((8

واســتعمل اإلمــام (عليــه الســام) (كل) يف العهــد منقطعــة عــن اإلضافــة بقولــه
ِ
يت َح َّق ـ ُه ،((8())،فأفــرد فيهــا مراعــاة للفــظ (كل)؛
ـر ِع َ
(عليــه الســام)َ ((:وك ٌُّل َقــد ْاسـ ُ ْ
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وألن يف معرفــة الســياق واملعنــى الــذي وضعــت فيــه يتبــن لنــا ملــاذا أفــرد اخلــر ومجــع
ــم اهللَ اهللَ ِف
املعنــى ،فقــد ورد يف القــول األول ذكــر جمموعــة مــن الطبقــات منهــا (( ُث َّ
ال َّطب َقـ ِـة الس ـ ْف َل ِمـ ِ
ـن ال ِحي َل ـ َة َلــ ُـه ْمَ ،وا ْلــ َـم َساكِني َوا ْلــ ُـم ْحت ِ
ني َو َأ ْهـ ِ
ـل ا ْل ُب ْؤ َســى
َاج َ
ـن ا َّلذيـ َ
َ
َ
ُّ
ــظ لِـــ ّل ِه مــا اســتَح َف َظ َ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
اح َف ْ
وإن
ــن ّ
كم ْ
َ ْ ْ
ــر ًاَ ،و ْ
َوالز َّْمنَــى ،فــإ َّن ف هــذه ال َّط َب َقــة َقانعــ ًا َو ُم ْع ّ
ـك ،و ِقسـ ًا ِمــن َغـا ِ
ِ ِ
يهــم ،واجعـ ْـل َلـــهم ِقسـ ً ِ
ِ
َّت َصـ َـو ِاف ا ِ
إل ْسـ َ
ا ِم ِف ك ُِّل
ْ
ـن َب ْيــت َمالـ َ َ
ـا مـ ْ
ف ِ ْ َ ْ َ
ُ ْ ْ
ِ
أل ْقــى ِمنْهـ ِ
ِ
ٍ
(((8
ِ ِ َ
يت َح َّق ـ ُه))،
ـر ِع َ
َب َلــد ،ف ـإِ َّن ل َ َ
ُ ْ
ـم م ْثـ َـل ا َّلــذي لأل ْد َنــىَ ،وك ٌُّل َقــد ْاسـ ُ ْ
وأمــا قولــه (عليــه الســام)َ ((:وك ٌُّل َف َأ ْعـ ِـذ ْر إِ َل اهللِ َت َعـ َ
ـال ِف ت َْأ ِد َيـ ِـة َح ِّقـ ِـه إِ َليــه)).

(((8

فــأن ((اإلعــذار إىل اهلل االجتهــاد واملبالغــة يف تأديــة حقــه والقيــام بفرائضــه))( .((8فأفــرد

مراعــاة للفــظ (كل) ،ومجــع مراعــاة ملعناهــا؛ ألهنــا جــاءت يف ســياق احلديــث عــن
حقــوق أصحــاب الدخــول املحــدودة مــن الطبقــات الســفىل واملســاكني واملحتاجــن

وأصحــاب االحتياجــات اخلاصــة واألمــراض املزمنــة وهــم كثــر.

ـي (عليــه الســام) مــن توكيــد
وممــا تقــدم يتضــح أن الغايــة التــي قصدهــا اإلمــام عـ ٍّ

كالمــه بلفظــة (ك ُّل) عــى اختــاف صورهــا ،هــو إفــادة العمــوم والشــمول فيــه ،وهــو ممــا
يســتلزم اإلحاطــة والعمــوم منــه.
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املبحث الثاني
التوكيد باألدوات

ظهــرت لدينــا عنــد قراءتنــا العهــد أنــه يضــم جمموعــة مــن األدوات النحويــة التــي

حتمــل يف مضموهنــا التوكيــد ،ومــن أبــرز مــا ملحنــاه ســنرسده عــى النحــو اآليت:
التوكيد َّ
بـ(إن) وملحقاهتا:
التوكيد بـالقرص بـ (إنّام):
التوكيد بـ(قد):
التوكيد بـ(ت ُّم):

التوكيد َّ
بـ(إن) و ملحقاهتا:
احتــل التوكيــد يف العهــد بـــ َّ
(إن) وملحقاهتــا املختلفــة ( ((8مســاحة واســعة تــكاد

تكــون أبــرز أداة وأكثفهــا اســتعامال مــن أي أداة أخــرى ملــا متتلكــه هــذه األداة مــن
خصوصيــة تعبرييــة واضحــة يف األداء الكالمــي وتعطــي ترابطــا ملموســا واقعيــا يف

النــص؛ ألن األثــر املعنــوي لـــ َّ
(إن) كــا ذكــره العكربي(ت616هـــ) هــو (( إنــا دخلــت

(إن) عــى الــكالم للتوكيــد عوضــا عــن تكريــر اجلملــة))
َّ

(((8

وعهــد اإلمــام عيل(عليــه الســام) كــا أســلفنا يعــد نصــا ابداعيــا يمتلــك وحــدة

موضوعيــة متكاملــة ووجــود هــذه األداة بــن فقــرات مجلــه رضوري جــدا لعــدم تكــرار
اجلملــة مــن جهــة ،ولتكثيــف مجــل أخــرى بــدالالت أخــرى وهــذا مــا نتلمســه يف

مجــل العهــد ،وعليــه تنوعــت واختلفــت صــور التأكيــد هبــذه األداة فمــرة نجــد اإلمــام

يســتعملها مقرونــة بالفــاء مــرة وبالــواو مــرة أخــرى ومــرة تكــون بكــر اهلمــزة ومــرة
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بفتحهــا.
وبــا أن تأكيــد الــكالم هبــذه األداة واســع جــدا ســوف أذكــر نــاذج قليلــة لذلــك عىل
ـكَ ،أ ِّن قــدْ َو َّج ْه ُتـ َ
ـم َيــا َمالـ ُ
ـك
ـم ا ْع َلـ ْ
اختــاف صورهــا منهــا قولــه (عليــه الســام)ُ (( :ثـ َّ
(((8
إِ َل بِـا ٍَد َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك)) ،
ـال ِف ا ْل َق ْلـ ِ
ـك إِ ْد َغـ ٌ
ـاعَ ،فـإِ َّن ذلِـ َ
ـبَ ،و َمن َْه َكـ ٌة
وقولـ
ـن :إِ ِّن ُم َؤ َّمـ ٌـر ُآمـ ُـر َف ُأ َطـ ُ
ـه((:وال َت ُقو َلـ َّ
َ
ِ
(((8
ـن ا ْل ِغـ َ ِ
لِلدِّ يـ ِ
ـر)).
ـنَ ،و َت َقـ ُّـر ٌب مـ َ
ِ ِ ِ ِ
ش ٌء بِ َأ ْد َعــى إِ َل ُح ْسـ ِ
إح َســانِ ِه
ـن ْ
ـن َرا ٍع بِ َرع َّيتــه مـ ْ
ـن َظـ ِّ
ـم َأ َّن ـ ُه َل ْيـ َ
وقولــهَ ((:وا ْع َلـ ْ
ـس َ ْ

ــم)) ،
إِ َل ْي ِه ْ

(((8

ـع َعنْـ َ
ـك ن ََصبـ ًا َط ِويـاًَ ،وإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْن َح ُسـ َن َظن َُّك
وقولــهَ ((:فــإِ َّن ُح ْسـ َن ال َّظـ ِّن َي ْق َطـ ُ
(((9
بِـ ِـه َلـ ْن َح ُسـ َن َبـا َُؤ َك ِعنْــدَ ُهَ ،وإِ َّن َأ َحـ َّـق َمـ ْن َســا َء َظنُّـ َ
ـك بِـ ِـه َل ْن َســا َء َبـا َُؤ َك ِعنْــدَ ُه)).
ــح َب ْع ُض َهــا إِ َّل بِ َب ْع ٍ
ــضَ ،وال ِغنَــى
الر ِع َّيــ َة َط َب َق ٌ
ــات ال َي ْص ُل ُ
َ
ــم َأ َّن َّ
وقوله((:وا ْع َل ْ
(((9
بِ َب ْع ِض َهــا َعــ ْن َب ْع ٍ
ــض)):

ـكِ ،مـن َشـك ِ
وقوله((:مــع َأ َّن َأ ْك َثــر حاجـ ِ
ـات النَّـ ِ
ـك مــا ال َم ُؤو َنـ َة فِيـ ِـه َع َل ْيـ َ
ـاس إِ َل ْيـ َ
َاة
ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
ْصــاف ِف معام َل ٍ
ٍ
م ْظ ِلم ٍ
ــةَ ،أ ْو َط َل ِ
ــم ِل َو َل َ
ــك
ــة ((9()).وأخــرا
ــب إِن
َ
قولــه((:و َأ ْن َْيت َ
َُ َ
َ َ
ِ
ِ
(((9
ــه ر ِ
اج ُع َ
الســ َعا َد ِة َو َّ
ــون))،
الش َ
ــها َدة ،إِنَّــا إِ َل ْي َ
بِ َّ
فاملتأمــل يف اجلمــل الــواردة يف أعــاه ويف غريهــا ممــا مل نذكــره نــرى أنــه قــد اختــذت

مــن (إن) وظائــف لتوكيــد النســبة ،ونفــي الشــك عنهــا ((9( ،أو لتوكيــد مضمــون

اجلملــة ((9(،أو يؤتــى هبــا لربــط الــكالم بعضــه ببعــض ،فــا حيســن ســقوطها ((9(.وقيــل
عنهــا أهنــا ((:قریبــة الشــبه بنــون التوكيــد الثقيلــة التــي تؤكــد الفعــل ،غــر ّأهنــا مســبوقة
باهلمــزة .ومــن أوجــه الشــبه بینهــا أن كلتيهــا للتوكيــد ،وأن نــون التوكيــد یفتــح معهــا
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الفعــل ،وهــذه ینصــب معهــا االســمّ ،
وأهنــا ختفــف كــا ختفــف تلــك))( ،((9أو قــد تــأيت
ـح بِنَ ْف ِسـ َ
ـك َعـ َّـا ال َيِــ ُّـل
للتعليــل وهــي كثــرة كقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)َ ((:و ُشـ َّ
ـس ا ِ
ـح بِالنَّ ْفـ ِ
َلـ َ
ـكَ ،فـ ـإِ َّن ُّ
ـت ((9()).وقولــه (عليــه
ـت َوك َِر َهـ ْ
ـاف ِمن َْهـــا فِ َيــا َأ َح َّبـ ْ
إلن َْصـ ُ
الشـ َّ
ــه ِمــن إِ َقام ٍ
يــل نِ ْقمتِ ِ
ــر نِعم ِ
ــة اهللِ َو َت ْع ِ
ــة َع َ
ــى
الســام)َ ((:و َل ْي َ
ْ َ
ج ِ َ
ش ٌء َأ ْد َعــى إِ َل َتغْيِ ِ ْ َ
ــس َ ْ
ومني ،وهــو لِل َّظالِــن بِا ْلِرصـ ِ
ِ
ـاد .((9()).وال تــكاد
َ ْ َ
ُظ ْل ـمٍَ ،ف ـإِ َّن اهللَ َســميِ ٌع َد ْعـ َـو َة ا ْلــ َـم ْظ ُل َ َ ُ َ
ختــرج مجــل العهــد عــن تلــك الوظائــف وهــي بذلــك حتقــق ترابطــا وانســجاما بــن
ـص.
أجــزاء اجلمــل للوصــول بــه إىل متاســك واضــح يف النـ ّ

التوكيد بـالقصر بـ ّ
(إنا):

(إ ّنــا) مركبــة مــن َّ
(إن)  -بكــر اهلمــزة وتشــديد النــون -حــرف توكيــد ،ينصــب

االســم ويرفــع اخلــر مــع (مــا) الكافــة ( .((10و(مــا) هــذه تســمى ( املهيئــة)؛ ألهنــا هتــيء

َّ
(إن) للدخــول عــى األفعــال بعــد أن كانــت خمتصــة باألســاء ( ((10نحــو قولــه تعــاىل﴿:
ي َشــى اللََّ ِمــن ِعبـ ِ
إِ َّنـ َـا َ ْ
ـاد ِه ا ْل ُع َلـ َـا ُء ﴾(فاطــر  (( )28وقــد نتــج مــن هــذه املالزمــة تغيــر
ْ َ

ٍ
لــكل
(إن) ،تؤدهيــا منفــردة؛ ألن الكلمتــن إذا ركبتــا ،وكان
يف الوظيفــة التــي كانــت َّ

منهــا معنــى عــى حــده أصبــح هلــا بعــد الرتكيــب معنــى جديــد ،وحكــم جديــد ،وقــد
نفيــت داللتهــا مــن كونــه توكيــدا عاديــا إىل كونــه قــارصا أو حــارصا ،وبعبــارة أوضــح
مــن كونــه توكيــد ًا ّ
خمف ـ ًا إىل كونــه توكيــد ًا مشــدّ ا))

(((10

وهنالــك طرائــق يتــم فيهــا قــر الــكالم ،وتعــد (إنــا) إحــدى تلــك الطــرق.

وداللــة (إنــا) هــي القــر ،ويــراد بــه كــا قــال القزوينــي ( ت ٧٣٩هـــ) (( :القــر

لیــس إال تأكيــد عــى تأكيــد ))( ((10وقــد وردت يف العهــد (إ ّنــا) يف ( )7ســبعة مواضــع،

ســأرتبها بحســب ورودهــا يف اجلــدول اآليت:
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األداة

اجلملة

َفإن ََّم
َوإِن ََّم

َفإن ََّم َع َل ْي َك َت ْط ِه ُري َما َظ َه َر َل َك،
اب األَ ْر ِ
ض ِم ْن إِ ْع َو ِاز َأ ْه ِل َها،
َوإِن ََّم ُي ْؤتَى َخ َر ُ
ــى ا ْلـــجمعِ ،وس ِ
إلش ِ
ِ
اف َأ ْن ُف ِ
ــوالَ ِة َع َ
ــوء
ــس ا ْل ُ
َ ْ َ ُ
َوإِن َ
َّــا ُي ْعــو ُز َأ ْه ُل َهــا ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
ــم بِا ْل ِع َ ِ
ــر.
ــم بِا ْل َب َقــاءَ ،وق َّلــة انْت َفاع ِه ْ
َظن ِِّه ْ
َّاس بِ ِه ِم َن األُ ُم ِ
ِ
ور،
ش ال َي ْع ِر ُ
ف َما ت ََو َارى َعنْ ُه الن ُ
َوإن ََّم ا ْل َو ِال َب َ ٌ
ْت َأ َحدُ َر ُج َل ْ ِ
ـح ِّق...،
َوإِن ََّم َأن َ
ي :إِ َّما ا ْم ُر ٌؤ َس َخ ْت َن ْف ُس َك بِا ْل َب ْذ ِل ِف ا ْل َ

َوإِن ََّم
َوإِن ََّم

َوإِن ََّم
َوإِن ََّم
َوإِن ََّم

ني بِم ُي ِري اهللُ َلـهم َع َل َأ ْلس ِن ِعب ِ
ِ
اد ِه.
َ
َوإِن ََّم ُي ْستَدَ ُّل َع َل َّ
الصال َ َ ْ
ُ
ُ ْ
َوإِ َّنـ َـا َع ُمــو ُد الدِّ يـ ِ
نيَ ،وا ْل ُعــدَّ ُة لِ َ
أل ْعــدَ ِاء ،ا ْل َعا َّم ـ ُة ِم ـ َن
ـاع ا ْلــ ُـم ْس ِل ِم َ
ـنَ ،و ِ َ
جـ ُ
األُ َّمـ ِـة،

إن الناظــر يف اجلمــل التــي جــاءت يف اجلــدول تبــن لنــا حقيقــ ًة مفادهــا أن دخــول

هــذه األداة (إنّــا ) عليهــا منــح اجلمــل وظيفــة تأكيديــة مشــددة وذلــك بجعلهــا قــارصة

وحــارصة للمعنــى الــذي يريــد اســتعامله اإلمــام (عليــه الســام) ممــا أكســب النــص قــوة
ِ
ـن
الصالـ َ
((وإِ َّنـ َـا ُي ْس ـتَدَ ُّل َعـ َـى َّ
وترابطــا ومتاســكا بــن أجزائــه الكثــرة ،مــن ذلــك قولــهَ :
ــن ِعب ِ
ي ِ
ــاد ِه ((10()).فــأراد اإلمــام عــي (عليــه الســام) حــر
ــري اهللُ َل ُ
ـــه ْم َع َــى َأ ْل ُس ِ َ
بِ َــا ُ ْ
هــذه اللفظــة (الصاحلــن) (بــا ُيــري اهلل) ألن ((مــا يتّفــق مــن ثنــاء النــاس لبعــض أمــراء
وأمــا
الباطــل والعلــاء املرائــن املتصنّعــن فإ ّنــا هــو عــى لســان العــوام ومــن يف قلبــه مــرضّ ،

العارفــون املســتقيمون فحاشــا وكالّ))( ((10ولذلــك أكمــل اإلمــام (عليــه الســام) قولــه((:
الذخَ ائِـ ِـر إِ َليـ َ ِ
ـر ُة ا ْل َع َمـ ِ
الصالِــحِ  ((10())،قــال تعاىل﴿:ا َْلـ ُ
ـب َّ
ـون
ـال َوا ْل َبنُـ َ
ـل َّ
ـن َأ َحـ َّ
َف ْل َي ُكـ ْ
ْ
ـك َذخـ َ
ـات الص َِ
ِ
ِزي َنـ ُة َْ ِ
ـر ِع ْنــدَ َر ِّبـ َ
ـر َأ َمـ ًـا ﴾(الكهف.)46
الـ ُ
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َوا ْل َباق َيـ ُ َّ
ـك َث َوا ًبــا َوخَ ـ ْ ٌ
ـات خَ ـ ْ ٌ
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التوكيد بـ(قد):
مــن املعلــوم أن ( قــد) إذا دخلــت عــى الفعــل املــايض تعــن أنــه للمــي ،وال يصــح

رصفــه إىل االســتقبال ،بخــاف (مل) فإنــه يصــح رصف مــا بعدهــا إىل االســتقبال.

(((10

وقــد حــرف حتقيــق وهــو معنــى التأكيــد( ،((10خمتصــة بالفعــل املتــرف اخلــري
ا ُملثبــت املجــرد ِم ـ ْن جــازم وناصــب وحــرف تنفيــس ،وهــي معــه كاجلــزء ،فــا

ـم إالّ بالقســم(.((10
تنفصــل منــه بــيء ال ّل ُهـ َّ

لقــد تعــددت اآلراء يف (قــد) ومــا تدخــل عليــه مــن الفعــل املــايض ( ((11فهناك من
ِ
الصــاة)؛
يــرى أنــه ال ُبــدَّ أن يكــون فيــه معنــى التوقــع ،ومنــه قــول املــؤذن ( َقــدْ قا َمــت َّ
الصــاة ،والــرأي
وإ َّنــا قيــل ذلــك لقــوم ينتظــرون اخلــر ويتوقعــون الفعــل وهــو قيــام ّ
الثــاينَّ :أنــا ال تكــون للتوقــع مــع املــايض؛ َّ
ألن التوقــع انتظــار الوقــوع يف املســتقبل،
واملــايض قــد وقــع فكيــف يتوقــع وقــوع مــا وقــع .والــرأي الثالــثَّ :أنــا ال تفيــد

التوقــع أصــا.

والصــواب أهنــا تفيــد التوقــع والتوكيــد إذا كان الفعــل املــايض فيه داللة االســتقبال،
ـال َقــدْ و َقــع ع َلي ُكـ ِ
كــا يف قولــه تعــاىل عــى لســان هــود (عليــه الســام)َ ﴿ :قـ َ
ـم
ـم مـ ْ
ـن َر ِّب ُكـ ْ
َ َ َ ْ ْ
أي :انتظــروا الوقــوع فإ َّنــه ســيقع عليكــم عــذاب ال
ب﴾(األعــراف ْ ،)71
ـس َو َغ َض ٌ
ِر ْجـ ٌ
حمالــة .إذ دخلــت (قــد) عــى الفعــل املــايض لتوكيــد وقــوع الفعــل يف املســتقبل كوهنــم
جتــاوزوا عــى نبيهــم وطلبــوا منــه العــذاب فأ َّكــد الرسـ ُ
ـول وقو َعـ ُه جوا ًبــا لطلبهــم (.((11

وورد يف العهــد دخــول (قــد) عــى الفعــل املــايض( )13ثــاث عــرة مــرة ،ومــرة

واحــدة عــى الفعــل املضــارع كــا هــو مثبــت يف اجلــدول اآليت:
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الكلمة اجلملة

َقدْ

قدْ  ،قدْ
َو َق ِد
َقدْ

َف َقدْ

َقدْ
َق ِد

َو َقدْ
َو َقدْ
َو َقدْ
َو َقدْ

َقدْ

َو َقدْ

َقدْ َت َك َّف َل بِن ْ ِ
َص ُهَ ،وإِ ْع َز ِاز َم ْن َأ َع َّز ُه.
َص َم ْن ن َ َ
ُث َّم ا ْع َل ْم َيا َم ُ
الكَ ،أ ِّن قدْ َو َّج ْهت َُك إِ َل بِال ٍَد َقدْ َج َر ْت َع َل ْي َها ُد َو ٌل َق ْب َل َك،
ِ
اس َت ْك َف َ
اك َأ ْم َر ُه ْمَ ،وا ْب َتال ََك ِبِ ْم.
َو َقد ْ

َوك ُّل ً َقدْ َس َّمى اهللُ َس ْه َم ُه،
ِ
َف َقــدْ َقـ َ
ـب إِ ْر َشــا َد ُه ْمَ ﴿:يــا َأ ُّ َيــا ا َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا َأطِي ُعوا
ـال اهللُ ســبحانه ل َقـ ْـوم َأ َحـ َّ
ِ
ِ
ـإن َتن ََاز ْع ُتـ ْ ِ
ـول َو ُأ ِ
الر ُسـ َ
ـم َفـ ْ
ش ٍء َفـ ُـر ُّدو ُه إِ َل
ول األَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
اهللَ َو َأطي ُعــوا َّ
ـم ف َ ْ
اهللِ َوالرسـ ِ
ـول...،
َّ ُ
َان َأ ِســر ًا ِف َأي ِ
هــذا الدِّ يــ َن َقــدْ ك َ
ــك َن َظــر ًا بِ ِليغــ ًاَ ،فــإِ َّن َ
ــر ِف ذلِ َ
ــدي
ْ
َفا ْن ُظ ْ
األَ ْش ِ
ار ،
َ
ِ
يت َح َّق ُه،
ت ِع َ
اس ُ ْ
َوك ٌُّل َقد ْ
ِ
بوا َأ ْن ُف َس ُه ْم،
َو َقدْ ُ َ
ي ِّف ُف ُه اهللُ َع َل َأ ْق َوا ٍم َط َل ُبوا ا ْل َعاق َب َة َف َص َ ُ
ـن َو َّج َهنِــي إِىل ا ْل َي َمـ ِ
َو َقــدْ َسـ َـأ ْل ُت َر ُسـ َ
ف
ـنَ :ك ْي َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوآلِـ ِـه) ِحـ َ
ـول اهللِ َ
ِ
ِ
ـم؟ َف َقـ َ
ني َر ِحي ًام».
ـمَ ،و ُكـ ْن بِا ْلــ ُـم ْؤ ِمنِ َ
«صـ ِّـل ِ ِب ْم ك َ
ـالَ :
َصـاَة َأ ْض َعف ِهـ ْ
ُأ َصـ ِّـي ِ ِبـ ْ
ون ا ْلـــمس ِل ِم َ ِ
شك َ ِ
ـك ا ْلــ ُـم ْ ِ
َو َقــدْ َلـ ِـز َم ذلِـ َ
اس ـت َْو َب ُلوا ِم ـ ْن
ـم ُد َ ُ ْ
ُون ف َيــا َب ْين َُهـ ْ
ني َلــا ْ
َع َو ِاقـ ِ
ـب ا ْل َغــدْ ِر،
ي ا ْل ِعب ِ
ِ
حتِ ِه،
اد بِ َر ْ َ
َو َقدْ َج َع َل اهللُ َع ْهدَ ُه َوذ َّم َت ُه َأ ْمن ًا َأ ْف َضا ُه َب ْ َ َ
وال َّت َغ ِاب َعم ُتعنَى بِ ِه ِمَّا َقدْ و َضح لِ ْلعي ِ
ون،
َ َ ُُ
َ َّ ْ
َ
ـاة والـ َّـزك ِ
ِ
َان فِ َيــا َعهــدَ إ َّيل َر ُســو ُل ُه ِف َو َصا َيــا ُهَ :
َو َقــدْ ك َ
َاة
الصـ َ
«تضيضـ ًا َعـ َـى َّ
ـت َأ ْي َم ُنك ُْم»،
َومــا َم َل َكـ ْ
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إن مــا ورد مــن نصــوص يف العهــد مــن دخــول( قــد) عــى الفعــل املــايض يفيــد

التأكيــد والتوقــع يف الــكالم ،فعــى ســبيل املثــال قــال أمــر املؤمنني(عليــه الســام) يف
ـك لِلنَّـ ِ
ـت ِف صالَتِـ َ
ـاسَ ،فـ َ
ـن ُمنَ ّفـ ِـر ًا َوال ُم َض ِّيعـ ًا،
كالمــه عــن الصــاة َ ((:وإِ َذا ُق ْمـ َ
ا َتكُو َنـ َّ
ـاس مـ ِ ِ
ت َر ُسـ َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوآلِ ِه)
اج ُةَ .و َقــدْ َسـ َـأ ْل ُ
ـول اهللِ َ
ـح َ
ـن بِــه ا ْلع َّلـ ُة َو َلـ ُه ا ْلــ َ
َفـإِ َّن ِف النَّـ ِ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـن َو َّج َهنِــي إِىل ا ْل َي َمـ ِ
ـنَ :ك ْيـ َ
ـمَ ،وك ُْن
حـ َ
ـم؟ َف َق َال َ
ـم ك ََصـاَة َأ ْض َعف ِهـ ْ
((:صـ ِّـل ِبِـ ْ
ـف ُأ َصـ ِّـي ِبِـ ْ
ِِ
ني َر ِحيـ ًا)) ((11()).وإقامــة الصــاة أمــر حاصــل ومتوقــع ،ولكنــه أراد أن يؤكد
بِا ْلــ ُـم ْؤمن َ
كيــف تتــم هــذه الصــاة ولــذا أكــد كالمــه بـ(قــد) يف املــايض لتعطــي بعــدا ومتاســكا يربط
((و َقــدْ
بــن أجــزاء اجلملــة ،ولــذا ختــم كالمــه مؤكــدا اســتعامله (قــد) أيضــ ًا بقولــهَ :
ـاة وال ـ َّزك ِ
ِ
ك َ ِ
ـت
َاة َو َمــا َم َل َكـ ْ
الصـ َ
إيل َر ُســو ُل ُه ِف َو َصا َيــا ُهَ ( :تضيض ـ ًا َعـ َـى َّ
َان ف َيــا َعهــدَ َّ
َأيم ُن ُكــم)َ ،فبِ َذلِـ َ ِ
(((11
ـم َلـ َ
ـك َمــا َع ِهــدْ ُتَ ،وال ُقـ َّـو َة إِ َّل بِاهللِ ال َعظِي ـمِ)).
ـك َأ ْختـ ُ
ْ
َْ

التوكيد بـ ّ
(ثم)
ممــا ال شــك فيــه((:أن النــص عبــارة عــن مجــل أو متتاليــات متعاقبــة خطيــا،

ولكــي تــدرك كوحــدة متامســكة حتتــاج إىل عنــارص رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجــزاء
النــص))( ((11وملــا كانــت وســائل الربــط يف إطــار الوصــل متنوعــة تفــرع هــذا املظهــر إىل
اإلضــايف ومنهــا( ثــم ) فــإذا كانــت وظيفــة هــذه األنــواع مــن الوصــل متامثلــة (ونقصــد

بالوظيفــة هنــا الربــط بــن املتواليــات املشــكلة للنــص) فــإن معانيهــا داخــل النــص
خمتلفــة ،فقــد يعنــي الوصــل تــارة معلومــات مضافــة إىل معلومــات ســابقة أو معلومــات

مغايــرة للســابقة أو معلومات(نتيجــة) مرتتبــة عــن الســابقة (الســبب) ،إىل غــر ذلــك
مــن املعــاين .وألن وظيفــة الوصــل هــي تقويــة األســباب بــن اجلمــل وجعــل املتواليــات

مرتابطــة متامســكة فإنــه ال حمالــة يعتــر عالقــة اتســاق أساســية يف النــص))

(((11
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األداة اجلملة
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ُث َّم
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ُث َّم
ُث َّم
ُث َّم
ُث َّم
ُث َّم
ُث َّم
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ُث َّم ا ْع َل ْم َيا َم ُ
الكَ ،أ ِّن قدْ َو َّج ْهت َُك إِ َل بِال ٍَد َقدْ َج َر ْت َع َل ْي َها ُد َو ٌل َق ْب َل َك،
ِ
ـح ِّق َل َك،
ُث َّم ْل َي ُك ْن آ َث ُر ُه ْم عنْدَ َك َأ ْق َو َل ُ ْم بِ ُم ِّر ا ْل َ
وك َوال ُي َب ِّج ُح َ
ُث َّم ُر ْض ُه ْم َع َل َأ َّل ُي ْط ُر َ
وك بِ َباطِ ٍل َل ْ َت ْف َع ْل ُه،
ُثــم ال ِقــوام لِ ْلجنُـ ِ
اج ا َّلـ ِـذي ي ْقــوو َن بِـ ِـه ِف ِجهـ ِ
يـ ِـر ُج اهللُ َلــ ُـه ْم ِمـ َن ا ْلــ َ
ـخ َر ِ
ـاد
ـود إِ َّل بِـ َـا ُ ْ
َ َ ُ
َ
َ َ ْ
َّ
ِ
ـم،
عَدُ ِّوهـ ْ
ْف ال َّثالِ ِ
ي إِ َّل بِالصن ِ
ِ ِ
الصنْ َف ْ ِ
ث ِم َن ا ْل ُق َض ِاة َوا ْل ُع َّم ِل َوا ْل ُكت ِ
َّاب،
ِّ
ُث َّم ال ق َوا َم ل َذ ْي ِن ِّ
ُثم ال َّطب َق ُة الس ْف َل ِمن َأه ِل ا ْلـحاج ِة وا ْلـمس َكن َِة ا َّل ِذين َ ِ
ي ُّق ِر ْفدُ ُه ْم َو َم ُعو َنت ُُه ْم.
ْ ْ
َ
َّ َ
َ َ َ َ ْ
ُّ

ـات الص ِ ِ
ـل ا ْلبيو َتـ ِ
ُثــم ا ْلصـ ْـق بِـ َـذ ِوي ا ْلـــمروء ِ
ات َواألَ ْح َسـ ِ
السـ َـوابِ ِق
ـاب؛ َو َأ ْهـ ِ ُ ُ
َّ َ
الــةَ ،و َّ
َّ َ
ُُ َ
ـح َسن َِة،
ا ْل َ
الشــجاع ِة ،والس َ ِ
ج ِ
ِ
ِ
ــم َأ ْه ِ
َــر ِم،
ــم ِ َ ٌ
الس َ
ــاع مــ َن ا ْلك َ
ــاحةَ ،فإِ َّنُ ْ
ــخاء َو َّ
ــل الن َّْجــدَ ة َو َّ َ َ َ َّ
ُث َّ
و ُشــعب ِمــن ا ْلعــر ِ
ف.
َ َ ٌ
َ ُ ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ُثم َت َف َّقدْ ِمن ُأم ِ ِ
ها،
وره ْم َما َي َت َف َّقدُ ُه ا ْل َوالدَ ان م ْن َو َلد َ
ْ ُ
َّ
ف لِك ُِّل أمرئ ِمن ُْه ْم َما َأ ْبىلَ ،وال ت َُض َّم َّن َب َ
ال َء أمرئ إِ َل َغ ْ ِي ِه،
ُث َّم ا ْع ِر ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ي الن ِ
ُث َّم ْ
ور،
ت لِ ْل ُح ْك ِم َب ْ َ
َّاس َأ ْف َض َل َرع َّيت َك ِف َن ْفس َك ،م َّ ْن ال تَض ُيق بِه األُ ُم ُ
اخ َ ْ

ِ
اهدَ َق َض ِائ ِه ،وا ْف َس ْح َل ُه ِف ا ْل َب ْذ ِل َما ُي ِ
زي ُل ِع َّل َت ُه،
ُث َّم َأكْث ْر َت َع ُ
ُثم ا ْن ُظر ِف ُأم ِ ِ
اس َت ْع ِم ْل ُه ُم ْ
اختِ َبار ًاَ ،وال ت َُو ِّ ِل ْم ُمَا َبا ًة و َأ َث َرةً،
ور ُع َّمل َكَ ،ف ْ
ُ
َّ ْ
ِ
استِ ْصال َِح َأ ْن ُف ِس ِه ْم،
ُث َّم َأ ْسبِ ْغ َع َل ْي ِه ُم األَ ْر َز َاقَ ،فإِ َّن ذل َك ُق َّو ٌة َل ُـه ْم َع َل ْ
ون ِمن َأه ِل الصدْ ِق والو َف ِ
ِ
اء َع َل ْي ِه ْم،
ُث َّم َت َف َّقدْ َأ ْع َم َل ُـه ْمَ ،وا ْب َعث ا ْل ُع ُي َ ْ ْ
َ َ
ِّ
ُثم نَصب َته بِم َقا ِم ا ْلـم َذ َّل ِة ،و وسم َته بِ ْ ِ
اليان َِةَ ،و َق َّلدْ َت ُه َع َار الت َُّه َم ِة.
َ َ َ ْ ُ
َ
َّ َ ْ ُ َ
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ُثم ا ْن ُظر ِف َح ِ
ال ُكتَّابِ َكَ ،ف َو ِّل َع َل ُأ ُم ِ
ور َك َخ ْ َي ُه ْم،
َّ ْ
اختِيار َك إِياهم َع َل فِر ِ
ُث َّم ال َيك ِ
استِنَا َمتِ َك َو ُح ْس ِن ال َّظ ِّن ِمن َْك،
است َك َو ْ
َ َ
ُن ْ َ ُ َّ ُ ْ
ار و َذ ِوي الصنَا َع ِ
اتَ ،و َأ ْو ِ
است َْو ِ
ص ِبِ ْم َخ ْي ًا
ِّ
ص بِالت َُّّج ِ َ
ُث َّم ْ

ِ
الس ْف َل ِم َن ا َّل ِذي َن ال ِحي َل َة َل ُـه ْم،
ُث َّم اهللَ اهللَ ِف ال َّط َب َقة ُّ
ُث َّم ا ْع َم ْل فِ ِيهم بِ ِ
اإل ْع َذ ِار إِ َل اهللِ َت َع َال َي ْو َم َت ْل َقا ُه،
ِ
احت َِم ِل ا ْل ُ
َف،
الض َيق َواألَن َ
عيَ ،ون َِّح َعن َْك ِّ
ُث َّم ْ
ـخ ْر َق من ُْه ْم َوا ْل َّ
ِ
ُثم ُأم ِ
ِ
اش ِ َتا:
َّ ُ ٌ
ور م ْن ُأ ُمور َك ال ُبدَّ َل َك م ْن ُم َب َ َ
ُثم إِ َّن لِ ْلو ِال َخاص ًة وبِ َطا َن ًة ،فِ ِيهم استِ ْئ َثار و َت َطاو ٌل ،و ِق َّل ُة إِنْص ٍ
اف ِ[ف ُم َعا َم َلة]،
َ
ُ ْ ٌ َ ُ َ
َّ
َ
َّ

اســتعمل اإلمــام (عليــه الســام) أداة العطــف (ثــم) يف العهــد قرابــة ( )24أربــع

وعــرون مــرة كــا هــي مثبتــة يف اجلــدول ،وهــو عــدد كبــر إذا مــا قــورن مــع غــره مــن
أدوات الربــط األخــرى ،لتكــون رابطــا بــن الوحــدات النصيــة ،وعــر مالحظــة هــذه

األداة يتبــن لنــا مــدى انســجام اجلمــل بعضهــا ببعــض عــن طريــق اســتعامهلا ،و (ثــم)

متثــل عالمــة للربــط بــن اجلمــل لتحقيــق ترابــط ومتاســك يف النــص؛ فــإذا مــا نظرنــا
ـكَ ،أ ِّن قــدْ َو َّج ْه ُتـ َ
ـم َيــا َمالـ ُ
ـك إِ َل بِ ـا ٍَد
ـم ا ْع َلـ ْ
إىل اجلملــة األوىل التــي وردت فيــه؛ (( ُثـ َّ
َقــدْ َجـ َـر ْت َع َل ْي َهــا ُد َو ٌل َق ْب َلـ َ
ـك ((11())،فإننــا ســنجد أن اإلمــام (عليــه الســام) اســتعمل
األداة (ثــم) وهــي تفيــد الرتاخــي بعــد أمــر مالــك بجملــة مــن األوامــر التــي افتتــح كتابــه

هبــا وكنــا قــد تطرقنــا إليهــا ( ((11ممــا أســهمت( ثــم ) يف إعطــاء تتابعــا وترتيبــا واضحــا
لكســبه متاســكا وترابطــا.
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املبحث الثالث
التوكيد بنوني التوكيد

أن كل يشء
قــال ســيبويه(ت180هـ) يف بــاب النــون الثقيلــة واخلفيفــة ((:اعلــم َّ

دخلتــه اخلفيفــة فقــد تدخلــه الثقيلــة .كــا أن َّ
كل يشء تدخلــه الثقيلــة تدخلــه اخلفيفــة.
وزعــم اخلليــل َّأنــا توكيــد كــا التــي تكــون فضـاً .فــإذا جئــت باخلفيفــة فأنــت مؤ ّكــد،
وإذا جئــت بالثقيلــة فأنــت أشــدُّ توكيــدا)).

(((11

ووردت نــون التوكيــد يف نصــوص كثــرة مــن العهــد وأراد اإلمــام عــر اســتعامهلا

تأكيــد كثــر مــن احلقائــق التــي جيــب أن يتحــى هبــا املســؤول عــن الرعيــة ،ومــن مجلــة
مــا وقفنــا عليــه يف العهــد مــن اســتعامالت اإلمــام (عليــه الســام) لنــون التوكيــد الثقيلــة

قولــه:

ِ
ــك بِن ِ ْقمتِ ِ
ــك َِل ْــر ِ
ــن َن ْف َس َ
ــهَ ،وال ِغنَــى بِ َ
ي َل َ
ــن
((والَ َتنْص َب َّ
َ
ــك َع ْ
ب اهللَِ ،فإِنَّــ ْه الَ َيــدَ ْ
َ
ُسعــن إِ َل ب ِ
ٍ
ــو ِه ور ِ ِ
ــى َع ْف ٍ
ــن َع َ
ــاد َر ٍة
ــن بِ ُع ُقو َبــةَ ،وال ت ْ ِ َ َّ َ
ــوَ ،وال َت ْب َج َح َّ
حتــهَ .وال َتنْدَ َم َّ
َع ْف ِ َ َ ْ َ
ِ
(((11
ــاع))،
وحــ ًةَ ،وال َت ُقو َل َّ
َو َجــدْ َت من َْهــا َمنْدُ َ
ــر َف ُأ َط ُ
ــن :إِ ِّن ُم َؤ َّم ٌ
ــر ُآم ُ
(( َف َ ِ
ك َت ْط ِه ُري َما َظ َه َر َل َ
ْك ِمن َْهاَ ،فإن ََّم َع َل ْي َ
اب َعن َ
ك))،
ال َتكْش َف َّن َع َّم َغ َ

((وال َت ْع َج َل َّن إِ َل ت َْص ِد ِ
يق َساع))،
َ

(((12

(((12

كب ِ
((والَ تُدْ ِخ َلــن ِف م ُشـ ِ
ـك َعـ ِ
ـن ا ْل َف ْضـ ِ
ا َي ْعـ ِـد ُل بِـ َ
خي ـ ً
ـلَ ،و َي ِعــدُ َك ا ْل َف ْقـ َـرَ ،وال
ـورت َ َ
َ
َ
َّ َ
(((12
ـن األُ ُمـ ِ
ـك َعـ ِ
ـن َلـ َ
َج َبان ـ ًا ُيض ِّع ُفـ َ
ـج ْو ِر))،
ـر َه بِا ْلــ َ
ـورَ ،وال َح ِريص ـ ًا ُي َز ِّيـ ُ
ـك الـ َّ َ
ِ
ـن َلـ َ
(( َف ـ َ
ـن ا ْلــ ُـم ْح ِس ُن
ـم َأ ْعـ َـو ُ
((وال َيكُو َنـ َّ
ان األَ َث َمــةَ ((12())،
ا َيكُو َنـ َّ
ـك بِ َطا َن ـ ًةَ ،فإِ َّنُـ ْ
وا ْلـــم ِسء ِع ْنــدَ َك بِمن ِْز َلـ ٍـة ســو ٍ
(((12
اء؛))
َ َ
َ
َ ُ ُ
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ـر بِـ َـي ٍء ِمــن مـ ِ
ِ
ـاض تِ ْلـ َ
ُون األَ ْج ُر لِــ َـم ْن َسـن ََّها،
السـن َِنَ ،ف َيك َ
َ
((وال ُ ْتد َثـ َّ
ـك ُّ
ْ َ
ـن ُسـنَّ ًة َتـ ُ ُّ
(((12
َوا ْلـ ِـوز ُْر َع َل ْيـ َ
ت ِمن َْهــا)).
ـك بِـ َـا َن َق ْض َ

ِ
ِ
((وال َ ْت ِقــر َّن ُل ْطفـ ًا َتعاهدْ َتـ ِ
يحـ ِـة َلـ َ
ـك،
َ
ـم بِــه َوإِ ْن َقـ َّـلَ ،فإِ َّنـ ُه َداع َيـ ٌة َلــ ُـه ْم إِ َل َبـ ْـذ ِل النَّص َ
َ َ ُ ْ
َ
(((12
َو ُح ْسـ ِ
ـن بِـ َ
ـك)).
ـن ال َّظـ ِّ
ِِ
ون َغا َيـ ِـة َبالَئِـ ِـهَ ،وال َيدْ ُع َو َّنـ َ
ـك
ـر َّن بِـ ِـه ُد َ
((وال ت َُض َّمـ َّ
َ
ـن َبـا ََء أمــرئ إِ َل َغـ ْـرهَ ،وال ُت َقـ ِّ َ
ف أمــرئ إِ َل َأ ْن ُتع ِّظـ ِ
َان َص ِغــر ًاَ ،وال َض َعـ ُة أمــرئ إِ َل َأ ْن ت َْسـت َْص ِغ َر
ش ُ
ـن َب َلئِـ ِـه َمــا ك َ
ـم مـ ْ
َ َ
ََ
ِ
(((12
َان َعظيِـ ًا)).
ـن َبالئِـ ِـه َمــا ك َ
مـ ْ

ـك َشء َخ َّف ْفـ َ ِ
ون بِـ ِـه َع َل ْي َ
ك
ـمَ ،فإِ َّنـ ُه ُذ ْخـ ٌـر َي ُعــو ُد َ
((وال َي ْث ُق َلـ َّ
َ
ـت بِــه ا ْلــ َـم ُؤو َن َة َعن ُْهـ ْ
ـن َع َل ْيـ َ ْ ٌ
ِف ِعمر ِة بِـ ِ
(((12
ـاد َك))،
َ َ

ـن ُمنَ ّفـ ِـر ًا َوال ُم َض ِّيع ـ ًاَ ،ف ـإِ َّن ِف النَّـ ِ
ـك لِلنَّـ ِ
ـت ِف صالَتِـ َ
ـاسَ ،ف ـ َ
ـاس
((وإِ َذا ُق ْمـ َ
ا َتكُو َنـ َّ
َ
مـ ِ ِ
(((12
اج ُة)).
ـح َ
ـن بِــه ا ْلع َّلـ ُة َو َلـ ُه ا ْلــ َ
َ ْ
ـكَ ،فـإِ َّن ِ
ـاب ا ْلـ ُـوالَ ِة َعـ ِ
ـن َر ِع َّيتِـ َ
احتِ َجا َبـ َ
((و َأ َّمــا َب ْعــدَ هــذاَ ،فـ َ
ـن
احت َجـ َ
ْ
ـك َعـ ْ
ـن ْ
ا ُت َط ِّو َلـ َّ
َ
ِ
ِ ِ
(((13
الضيـ ِـق))،
ـن ِّ
الرع َّيــة ُشـ ْع َب ٌة مـ َ
َّ

ِ ِ ِ ِ
ِ
ــن ُص ْلحــ ًا َد َع َ
الص ْلــحِ َد َعــ ًة
ــاك إِ َل ْيــه َعــدُ ُّو َك لـــ ّله فيــه ِرضــ ًا ،فــإِ َّن ِف ُّ
((والَ تَدْ َف َع َّ
َ
ُــود َك ،وراحــ ًة ِمــن ُه ِ
ُِلن ِ
(((13
ــكَ ،
وم َ
وأ ْمنــ ًا لِبِــا َِد َك))،
ََ َ
ْ ُ

ِ
ِ
ِ
ا َت ْغـ ِـد َر َّن بِ ِذ َّمتِـ َ
(( َفـ َ
ـن َعــدُ َّو َكَ ،فإِ َّنـ ُه ال جيــرئ َعـ َـى
ـن بِ َع ْهــد َكَ ،وال َ ْتت َلـ َّ
يسـ َّ
ـكَ ،وال َت َ
اهللِ إِ َّل ج ِ
(((13
اه ٌل َشـ ِـق ٌّي)).
َ
ـح ِن ال َقـ ْـول َب ْعــدَ الت َّْأكِيـ ِـد َوالت َّْوثِ َقـ ِـةَ ،وال َيدْ ُع َو َّنـ َ
ـك ِضيـ ُـق َأ ْمـ ٍـر
ـن َعـ َـى َلــ ْ
((وال ُت َع ِّو َلـ َّ
َ
ـب ان ِْفسـ ِ
َل ِزمـ َ ِ ِ
ـاخ ِه بِ َغـ ْ ِ
ـن
ـح ِّق ((13())،وأخــرا قولهَ ((:فـ َـا ُت َق ِّو َيـ َّ
ـر ا ْلــ َ
ـك فيــه َع ْهــدُ اهللِ إِ َل َط َلـ ِ َ
َ
َك بِس ـ ْف ِ
(((13
ك َد ٍم َحـ َـرامٍ))،
ُس ـ ْل َطان َ َ
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اخلامتة:

1 .1بعــد هــذه اجلولــة يف بحــر مــن بحــار العطــاء وكتــاب ال ينضــب بالعلــوم واملعرفــة يف
عهــد اإلمــام عيل(عليــه الســام) ملالــك األشــر اتضحــت لنــا جمموعــة مــن النتائــج
كان أبرزهــا عــى النحــو اآليت :التأكيــد والتوكيــد بمعنــى واحــد ال خيــرج عــن داللته
يف تقويــة الــكالم وتثبيتــه يف نفــس املتلقــي.

2 .2يعد العهد نصا ابداعيا ال خيتلف أثنان يف أن كاتبه يف قمة الفصاحة والبالغة.
3 .3رصــد البحــث جمموعــة مــن أســاليب التوكيــد النحويــة التــي أدت إىل خلــق ترابــط
وانســجام ممــا أدى إىل متاســك نحــوي داخــل النــص (العهــد العلــوي).

4 .4اســتعمل اإلمــام عيل(عليــه الســام) ألفاظــا كثــرة مكــررة مــن بــاب التوكيــد
اللفظــي متوزعــة عــى مســاحة العهــد أدت إىل خلــق متاســك وانســجام فيــه.

5 .5اســتعمل اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده جمموعــة مــن األدوات التــي

خرجــتللتأكيــد،واختلفــتوظائــفكلواحــدةمنهــابحســبداللتهــاالنحويــة.

6 .6بـ ّـن البحــث أن اســتعامل اإلمــام لــأداة ّ
(إن) وملحقاهتــا كانــت هلــا وظائــف خمتلفــة
منهــا لتوكيــد النســبة ،ونفــي الشــك عنهــا ،أو لتوكيــد مضمــون اجلملــة ،أو يؤتــى

هبــا لربــط الــكالم بعضــه ببعــض ،فــا حيســن ســقوطها ،أو للتعليــل وغريهــا.

7 .7أحتــل التوكيــد بنــون التوكيــد الثقيلــة مســاحة واســعة مــن العهــد حتــى إنــك ال
تــكاد تقــع عينــك عــى ورقــة منــه إال وجتــد فيهــا هــذا األســلوب واضحــا ب ّينــا؛

وذلــك لعظــم مــا أكــدّ عليــه اإلمام(عليــه الســام) يف مجلــة كبــرة مــن نواهيــه التــي

عرضهــا ،ممــا أفــاض عــى النــص متاســكا بــن أجزائــه املختلفــة.
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هوامش البحث:
1 .1رشح هنج البالغة اإلمام كامل الدين البحراين /املقدمة .14/1

2 .2كتبــت بحثــا بعنــوان ((األلفــاظ الغريبــة يف هنــج البالغــة عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالب(عليــه الســام)
ملالــك األشــر أنموذجــا)).

3 .3لســان العــرب .466/3:وينظــر :حميــط املحيــط  .2281/2الصحــاح يف اللغــة والعلــوم .711/2
وخمتــار الصحــاح .759

4 .4لسان العرب.74/3
5 .5هنج البالغة .443

6 .6مصباح السالكني .182/4وينظر :التوابع يف هنج البالغة ( .149رسالة ماجستري).

7 .7أســاليب التأكيــد يف هنــج البالغــة -دراســة دالليــة(.1 -رســالة ماجســتري) .وينظــر :التوابــع يف هنــج
البالغــة .149

8 .8لسان العرب .466/3

9 .9ينظر معاين النحو .131/4

1010ينظر عل سبيل املثال :الكتاب 198/1و199و222و.296
1111اللمع يف العربية .169
1212املقرب .228/1

1313الطراز املتضمن ألرسار البالغة .176/2

1414املقرب  .239-238/1وينظر :أساليب التأكيد يف هنج البالغة .2

َّ
ـاين((:أن تســمیته بـــ( التأســيس) خـ ٌـر مــن التأكيــد؛ ألن محــل الــكالم
1515التعريفــات ويــرى الرشیــف اجلرجـ
عــى اإلفــادة خـ ٌـر مــن محلــه عــى اإلعــادة)) التعريفــات .34

1616التعريفات .34

1717مهع اهلوامع .122/2

1818الفوائد الضيائية  .56/2وينظر :أساليب التأكيد يف هنج البالغة .2
1919يف النحو العريب نقد وتوجيه .234
2020معاين النحو .509/4
2121أرسار العربية .283

ّــص والتحليــل اللغــوي ،10وينظــر :ظاهــرة احلــذف ودورهــا يف التامســك النــي دراســة
2222نحــو الن ّ
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تطبيقيــة يف ســورة البقــرة .81

ّص الشعري .154
2323نحو أجرومية للن ّ
ّص واخلطاب واإلجراء .103
2424الن ّ

2525ينظر :التامسك النيص يف هنج البالغة ( .50أطروحة الدكتوراه).
2626لسان ّيات النص .13

2727لسانيات النص.13 :
2828هنج البالغة .426

2929ينظر :رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد  ،30/17هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة .474/8
عيل إىل مالك األشرت :عيل األنصاري.
3030عهد اإلمام ّ

3131رشح األلفيــة البــن الناظــم  ،210مهــع اهلوامــع  ،125/2رشح اإلشــموين .80/3وينظــر :معــاين
النحــو.151

3232رشح الريض عىل الكافية .365/1
3333ينظر :لسان ّيات النص .24
3434النحو الوايف .136/4

3535املعنى واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل.320

3636النحو الوايف  .143-142 /4وينظر :التوابع يف هنج البالغة .155
3737هنج البالغة .438

3838التوابع يف هنج البالغة .156

3939قــد ورد لفــظ اجلاللــة مكــررا يف ســتة عــر موضعــا ،فتكــون هــي األكثــر ورودا يف النهــج يف بــاب
التوكيــد .ينظــر :التوابــع يف هنــج البالغــة .158

4040التوابع يف هنج البالغة .158
4141كتاب سيبويه .56/1
4242كتاب سيبويه .56/1

النص .18
4343ينظر :لسانيات ّ
4444هنج البالغة .428

4545رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد  .34 /17وينظــر :كتابنــا :األلفــاظ الغريبــة يف هنــج البالغــة -93
(94حتــت الطبــع).
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 4949هنج البالغة .444

 5050دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة .81
 5151بنية اخلطاب .112

 5252هنج البالغة .427-426
 5353هنج البالغة .427
 5454هنج البالغة .427

 5555أسلوب التوكيد ودوره يف التامسك النحوي ( .4رسالة ماجستري).

 5656النحو الوايف  .395/3وينظر :أسلوب التوكيد ودوره يف التامسك النحوي .5
 5757هنج البالغة .427-426

 5858أسلوب التوكيد ودوره يف التامسك النحوي .4
 5959هنج البالغة .433

 6060رشح هنج البالغة .54/17
 6161هبج الصباغة .535/8
 6262هنج البالغة .435
 6363هنج البالغة .436

 6464رشح األشموين .73/3
 6565رشح ابن الناظم .206

 6666ينظر :معاين النحو .138 /4

 6767ينظر :رشح مجل الزجاجي :ابن عصفور .266/1

 6868ينظر :رشح قطر الندى  .326التوابع يف هنج البالغة .176
 6969مغني اللبيب.193/1
 7070هنج البالغة .428
 7171هنج البالغة .429
7272هنج البالغة .445
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 7373معاين النحو.142/4
 7474معاين النحو.143/4

 7575بدائع الفوائد.218/1

 7676ينظر :معاين النحو .142
 7777هنج البالغة .439

 7878ينظر :أساليب التأكيد يف هنج البالغة .120
 7979نتائج الفكر .280

 8080ينظر :التامسك النيص يف هنج البالغة .21
 8181هنج البالغة .439-438
 8282هنج البالغة .439-438
 8383هنج البالغة .439

 8484رشح هنج البالغة .87 /17

َّ
َّ
(وإن) بالــواو ( )5مخــس مــرات،
(فــإن) بالفــاء ،ووردت
 8585وردت يف العهــد قرابــة ( )40أربعــن مــرة
و(إن) مكســورة اهلمــزة ،و( َّ
و(وأن) مــرة واحــدةَّ ،
َّ
و(أين )،
أن) ( )3ثــاث مــرات ،و(إين) مــرة واحــدة،
ِّ
مــرة واحــدة ،و(إ َّنــا ) مــرة واحــدة.

 8686اللباب يف علل البناء واإلعراب
 8787هنج البالغة .427
 8888هنج البالغة .428
 8989هنج البالغة .431
 9090هنج البالغة .431
 9191هنج البالغة .431
 9292هنج البالغة .441
 9393هنج البالغة .445

 9494رشح قطر الندى  ،204وينظر :أساليب التأكيد يف هنج البالغة .31
 9595مغني اللبيب .39-37/1
 9696معاين النحو .312/1
 9797معاين النحو .312/1
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 9898هنج البالغة .427
 9999هنج البالغة .429

10100مغني اللبيب  ،37 /1اجلنى الداين .38
 10101ينظر :مغني اللبيب .308/1

 10102يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه  .239-238وهنــاك مــن يــرى أن (إنــا) غــر مركبــة مــن (مـ َّ
ـا+إن)
بــل هــي ((اســم مبهــم بمنزلــة ضمــر الشــأن يف التضخيــم واإلهبــام ،وإن اجلملــة بعــده مفــرة لــه،
وخمــر هبــا عنــه)) منهــم ابــن درســتويه وبعــض الكوفيــن وتابعهــم مــن املحدثــن الدكتــور عبــد الســتار
اجلــواري بقولــه(( :واحلــق ّ
إن (مــا) هــذه شــبيهة يف معناهــا بــا يعــرف عنــد أهــل العربيــة بضمــر(

الشــأن ) ،أو ضمــر (القصــة) الــذي ُيقــف مســترتا أحيانــا ،ويــرز أحيــان أخــرى ،كــا يف قولــه تعــاىل:
ت ربـه ُم ْ ِرمــا َفــإِ َّن َلـه جهنَّــم َل يمـ ُ ِ
ِ
ي َيى﴾(طــه ،)74وقولــه تعــاىلُ ﴿:قـ ْـل
ـوت ف َيهــا َو َل َ ْ
ُ َ َ َ َُ
﴿إِ َّنـ ُه َمـ ْن َيـ ْـأ َ َّ ُ ً

ُهـ َـو اللَُّ َأ َحدٌ ﴾(اإلخــاص ،)1هــذا األســلوب يــراد بــه هتيئــة مــن يتلقــى الــكالم فيهــذي بــال ومعنــى
ذي خطــر فيكــون ضمــر الشــأن...،هو املمهــد واملهــيء إللقــاء احلكــم بحيــث يتلقــاه مــن يتلــق

الــكالم بــا يســتحق مــن انتبــاه ومــن عنايــة واهتــام)) نحــو املعــاين  .134وينظــر :أســاليب التأكيــد

يف هنــج البالغــة.152

 10103اإلیضاح.122/1
 10104هنج البالغة .427

 10105هبج الصباغة .480/8
 10106هنج البالغة .427

 10107ينظر :معاين النحو .11/4
 10108الربهان .417/2

 10109مغني اللبيب .227/1

 11110ينظر :سورة األعراف دراسة لغوية .200
 11111ينظر :سورة األعراف دراسة لغوية .200
 11112هنج البالغة .440

 11113مل أجــد هــذا النــص يف هنــج البالغــة يف النســخة التــي وثقــت النصــوص منهــا وهــي للدكتــور صبحــي
الصالــح ،ولكــن هــذا النــص موجــود يف كتــاب هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة.

 11114لسانيات النص .23
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 11115لسان ّيات النص .24
 11116هنج البالغة .427
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 11118الكتاب .296 / 1
 11119هنج البالغة .428
 12120هنج البالغة .429
 12121هنج البالغة .430
 12122هنج البالغة 430

 12123هنج البالغة .430
 12124هنج البالغة .430
 12125هنج البالغة .431
 12126هنج البالغة .433
 12127هنج البالغة .434
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املصادر واملراجع
الكتب املطبوعة:
1 .1أرسار العربيــة :أليب الــركات عبــد الرمحــن بــن حممــد األنباري(ت577هـــ) ،حتقيق:
حممــد هبجــة البيطــار ،مطبعــة الرتقي ،بدمشــق 1377هـــ1957 -م.

2 .2اإليضــاح ملختــر تلخيــص املفتــاح جــال الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن ســعد
الديــن أيب حممــد عبــد الرمحــن القزويني(ت739هـــ) ،مطبعــة حممــد عــي صبيــح
وأوالده ،مــر( ،د.ت).

3 .3بحار األنوار :العالمة املجليس ،مؤسسة الوفاء ،بريوت -لبنان1404 ،هـ.
4 .4بدائــع الفوائــد :حممــد بــن أيب بكــر أيــوب الزرعــي أبــو عبــد اهلل  ،حتقيــق :هشــام عبــد
العزيــز عطــا -عــادل عبــد احلميــد العــدوي  -أرشف أمحــد الــج ،الطبعــة األوىل،
مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز -مكــة املكرمــة.1996 – 1416

5 .5الربهــان يف علــوم القــرآن :تأليــف :اإلمــام بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل
الزركيش(ت794هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعرفــة للطباعــة
والنــر ،بــروت1391 ،هـــ1972 -م.

6 .6بنية اخلطاب :أمحد املتوكل.
7 .7هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة :الشــيخ حممــد التقــي الشوشــري ،الطبعــة
األوىل ،دار أمــر كبــر /طهــران1376 ،هـــ.

8 .8التعريفــات :عــي بــن حممــد الرشيــف اجلرجــاين (ت 816هـــ) ،دار الشــؤون الثقافية
العامــة ،طبــع يف مطابــع دار الشــؤون الثقافيــة العامــة – بغــداد.
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9 .9اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين :تأليــف :احلســن بــن قاســم املرادي(ت749هـــ)،
حتقيــق :فخــر الديــن قبــاوة ،وحممــد نديــم فاضــل ،حتقيــق :طــه حمســن ،الطبعــة
الثانيــة ،مؤسســة دار الكتــب للطباعــة والنــر ،العــراق1976 ،م.

1010دراســات لغويــة تطبيقيــة يف العالقــة بــن البنيــة والداللــة :ســعيد حســن بحــري،
مكتبــة زهــراء الــرق /القاهــرة ،د.ت

1111رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك :األشــموين(ت929هـ) ،دار إحيــاء
الكتــب العربيــة -مــر.

1212رشح ألفيــة ابــن مالــك :البــن الناظــم (ت686هـــ) ،املطبعــة العلويــة يف النجــف
سنة1342هـ.

1313رشح الريض عىل الكافية :عثامن بن عمر ابن احلاجب(ت646هـ)(،د ،ت).
1414رشح قطــر النــدى وبــل الصــدى :ابــن هشــام األنصاري(ت761هـــ) ،حتقيــق:
حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،الطبعــة التاســعة1377 ،هـــ1957-م.

1515رشح هنــج البالغــة :لإلمــام كــال الديــن بــن ميثــم البحراين(ت679هـــ) ،الطبعة

األوىل ،منشــورات مؤسســة التاريــخ العــريب ،مطبعــة دار إحيــاء الــراث العــريب،

لبنــان1992 ،م.

1616رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،عبــد احلميد بن حممــد املعتــزيل (ت656هـ)،
بريوت ،د.ت.

1717الصحــاح يف اللغــة والعلــوم :العالمــة اجلوهــري واملصطلحــات العلميــة والفنيــة
للجامعــات العربيــة تقديــم :العالمــة الشــيخ عبــد اهلل العاليــي إعــداد وتصنيــف
نديــم مرعشــي ،دار احلضــارة العربيــة -بــروت .و
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1818الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة :حييــى بــن محــزة العلــوي ،مطبعــة املقتطــف/
مــر 1332هـــ1914 -م.

ّــي « دراســة تطبيقيــة عــى ســورة
1919ظاهــرة احلــذف ودورهــا يف التامســك الن ّ
البقــرة « :أ.د .إســام حممــد عبــد الســام أســتاذ النحــو والــرف ،املعهــد العــايل
للدراســات النوعيــة /قســم اللغــات والرتمجــة.

عيل إىل مالك األشرت :عيل األنصاري.
2020عهد اإلمام ّ

2121الفوائــد الضيائيــة رشح كافيــة ابــن احلاجــب) ،نــور الديــن عبــد الرمحــن اجلامــي
(ت798هـــ) :حتقيــق :أســامة طــه الرفاعــي ،مطبعــة وزارة األوقــاف والشــؤون
الدينيــة ،بغــداد1403 ،هـــ1983 -م.

2222يف النحــو العــريب نقــد وتوجيــه :د .مهــدي املخزومــي ،منشــورات املكتبــة
العرصيــة -بــروت1964 ،م .

2323الكتــاب :ســيبويه(ت180هـ) ،مصــور عــى طبعــة بــوالق -نــر مكتبــة املثنــى-
بغــداد.

2424اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب :أيب البقــاء العكربي(ت616هـــ) ،حتقيــق:
غــازي فكــر خمتــار طليــات ،الطبعــة األوىل ،دار الفكــر /دمشــق .1995

2525لســان العــرب :حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املرصي(ت711هـــ)،
الطبعــة األوىل ،دار صــادر – بــروت.

ـص مدخــل إىل انســجام اخلطــاب :حممــد خطــايب ،الطبعــة األوىل،
2626لســانيات النـ ّ
املركــز الثقــايف العــريب1991 ،م.

2727اللمــع يف العربيــة :أيب الفتــح ابــن جنــي (ت392هـــ) ،حتقيــق :حســن حممــد حممد
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رشف.1979،
2828حميط املحيط :بطرس البستاين ،بريوت1867 ،م.
2929خمتــار الصحــاح الشــيخ اإلمام حممد أيب بكر بــن عبد القــادر الرازي(ت666هـ)،
طبعة حديثة منقحة 1369هـ1950-م.

3030مصبــاح الســالكني» رشح هنــج البالغــة :كــال الديــن ميثــم بــن عــي بــن ميثــم
البحراين(ت769هـــ) ،عنــى بتصحيحــه عــدة مــن األفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ

موثــوق هبــا مــن منشــورات النــر (د.ت).

3131معــاين النحــو :الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي ،الطبعــة األوىل ،دار الفكــر
للطباعــة والنــر والتوزيــع /عــان1420 ،هـــ2000 -م.

3232املعنى واإلعراب عند النحويني ونظرية العامل:
3333مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب :البــن هشــام األنصاري(ت761هـــ)،
حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد.

3434املقـ ّـرب :البــن عصفور(ت669هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الســتار اجلــواري وعبــد
اهلل اجلبــوري ،مطبعــة العــاين -بغــداد.

3535نتائــج الفكــر يف النحــو :أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل الســهييل(
ت581هـــ) ،حققــه وعلــق عليــه الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي

حممــد معــوض ،الطبعــة األوىل ،دار الكتــب العلمية ،بــروت /لبنــان1412 ،هـ-
1992م.

ـص الشــعري « دراســة يف قصيــدة جاهلية» :د .ســعد مصلوح،
3636نحــو أجروميــة للنّـ ّ
جملــة فصول ،العــدد ،1،2يوليو1991م ،أغســطس 1991م.
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3737نحــو املعــاين :د .أمحــد عبــد الســتار اجلــواري ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي،
بغداد 1407هـــ1987 -م.

ّــص والتحليــل اللغــوي :د .أمحــد عفيفــي ،مكتبــة زهــراء الــرق،
3838نحــو الن ّ
القاهــرة1999 ،م.

3939النحو الوايف :عباس حسن ،الطبعة الثانية ،دار املعارف -مرص.
حســان،
4040الن ّ
ّــص واخلطــاب واإلجــراء :روبــرت دي بوجرانــد ،ترمجــة د .متّــام ّ
الطبعــة األوىل ،عــامل الكتــب1418 ،هـــ1998 -م.

4141هنــج البالغــة :تعليــق الدكتــور صبحــي الصالــح ،الطبعــة الثانيــة ،مطبعــة
برســتش ،مؤسســة انتشــارات أنــوار اهلــدى1424 ،هـــ.ق.

4242مهــع اهلوامــع رشح مجــع اجلوامــع :جلــال الديــن الســيوطي(ت911هـ) ،الطبعــة
األوىل ،مطبعــة الســعادة -مــر1327 ،هـــ.

الرسائل اجلامعية:
1 .1أســاليب التأكيــد يف هنــج البالغــة -دراســة دالليــة :-أصيــل حممــد ،بــإرشاف

األســتاذ الدكتــور جــواد كاظــم عنــاد /رســالة ماجســتري  -جامعــة القادســية.

2 .2أســلوب التوكيــد ودوره يف التامســك النــي ســورة املؤمنــون أنموذجا :ســهام أوالد
ســامل ،بــإرشاف األســتاذ عبــد القــادر بقــادر / ،رســالة ماســر يف ختصــص لســانيات
النــص ،جامعــة قاصــدي مربــاح ورقلــة /اجلزائــر .2015-2014

3 .3التامســك النــي ( دراســة تطبيقيــة يف هنــج البالغــة) :عيســى جــواد فضــل حممــد
الوداعــي ،بــإرشاف األســتاذ الدكتــور هنــاد املوســى  /أطروحــة دكتــوراه كليــة
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الدراســات العليــا /اجلامعــة االردنيــة2005 ،م.
4 .4التوابــع يف هنــج البالغــة دراســة نحويــة دالليــة :وداد حامــد عطشــان الســامي،
بــإرشاف األســتاذ الدكتــور عبــد الكاظــم حمســن اليــارسي /رســالة ماجســتري -كليــة
اآلداب /جامعــة الكوفــة1428 ،هـــ2007 -م.

5 .5ســورة األعــراف دراســة لغويــة :حممــد نــوري جــواد الســوداين ،بــإرشاف األســتاذ
املســاعد الدكتــور حممــد صنكــور جبــارة /رســالة ماجســتري -كليــة الرتبيــة /اجلامعة
املستنرصية1427،هـ2006-م.

اسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي
يف كتاب اإلمام علي (عليه السالم) ملعاوية

أ .م .د .ملى عبد القادر خنياب
كلية اآلداب  /جامعة القادسية

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املقدمة :

ينطلــق البحــث مــن فرضيــة يتبناهــا الباحــث ومفادهــا َّ
أن لــكل خطــاب حجاجــي

اســراتيجية حتكمــه وهتيمــن عــى مفاصلــه فتحــدد مســارات اخلطــاب  ،وتتجــى عــر

آليــات احلجــاج املنطقيــة  ،واللغويــة فتجــد َّ
أن أدوات احلجــاج يف جمملهــا وظفــت بعنايــة
خلدمــة هــذه االســراتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى اخلطــاب بعامــة .

وجــرى تطبيــق هــذه الفرضيــة عــى كتــاب أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه

الســام) ملعاويــة بــن أيب ســفيان  ،وينقســم كتابــه (عليــه الســام) عــى ثــاث وحــدات

موضوعيــة فكانــت بمثابــة عتبــات للنــص عنــد حتليلــه  ،اصطنــع هلــا البحــث عنوانــات :
العتبة األوىل ( /قطع صلة اخلصم باحلجة)
العتبة الثانية ( /مقام املتكلم وفضله) ( ،فضل آل حممد)
العتبة الثالثة ( /قلب احلجج)
النــص بعتباتــه الثالثــة املفرتضــة هتيمــن عليــه اســراتيجية التهميــش والتقليــل مــن

شــأن املخاطــب (معاويــة بــن أيب ســفيان) وحطــه عــن مقــام النــد والنظــر للمتكلــم
(أمــر املؤمنــن) (عليــه الســام) .

وقد عمد البحث لتوظيف آليات احلجاج للتحقق من فرضية البحث .
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توطئة :
يتأســس احلجــاج عــى فكــرة اإلقنــاع واســتاملة أذهــان الســامعني فموضــوع

احلجــاج « هــو درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم

بــا يعــرض عليهــا مــن طروحــات أو أن تزيــد مــن درجــة ذلــك التســليم «((( .

و (( احلجــاج عمليــة اتصاليــة تعتمــد احلجــة املنطقيــة باألســاس وســيلة إلقنــاع

اآلخريــن والتأثــر فيهــم ))((( َّ .
إن طبيعــة املتلقــي هــي التــي حتدد شــكل اخلطــاب إن كان

خطاب ـ ًا حجاجي ـ ًا أم إقناعي ـ ًا فمتــى مــا س ـ َّلم املتلقــي باملقدمــات (( التــي قدَّ مهــا املتكلــم
فهــو مقتنــع مــن طرفــه  ،ومتــى مــا ر َّدهــا أو رفضهــا فهــو حماجــج  ،ويتمثــل ر ّد ورفــض
املتلقــي يف اســتخدمه [ كــذا ] حلجــج قــد تعيــق حجــج املتكلــم مــن بلــوغ هدفــه))((( .

ويتأســس النــص احلجاجــي عــى ســتة مكونــات  :النتيجــة (الدعــوى)  ،واملقدمــات

 ،والتربيــر  ،والدعامــة  ،ومــؤرش احلــال  ،والتحفظــات((( .
وبناء عىل متقدم يطرح البحث أسئلته :

•إذا كانــت الغايــة مــن احلجــاج هــي اإلقنــاع فهــل كان اإلمــام (عليــه الســام)
قاصــد ًا إقنــاع معاويــة حــن ر َّد عليــه ؟

•هــل حتققــت القناعــة عنــد معاويــة بعــد قراءتــه لكتــاب أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) ؟

واجلــواب عــن الســؤال الثــاين( :ال) بدليــل اســتمرار معاويــة يف قتــال أمــر املؤمنــن

بــل وقتــال ابنــه احلســن (عليــه الســام) مــن بعــده .

•إذن ما الذي دفع أمري املؤمنني إىل املحاججة ؟

لإلجابــة عــى هــذه األســئلة أقــول  :البــدَّ مــن اإلدراك َّ
أن للنــص طبقــات مــن
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املتلقــن  ،ولكتــاب أمــر املؤمنــن مجلــة متلقــن  :املتلقــي األول هــو معاويــة بــن أيب

ســفيان وهــو املخاطــب املبــارش هلــذا الكتــاب  ،إذ كان الباعــث عــى كتابــة أمــر املؤمنــن
هلــذا الكتــاب هــو الــرد عــى كتــاب ســابق أرســله معاويــة ألمــر املؤمنــن .

واملتلقــي الثــاين هــم النــاس بعامــة ســواء أكانــوا مــن أنصــار معاويــة أم مــن أنصــار

أمــر املؤمنــن إذ كانــت الكتــب تقــرأ يف األمصــار عــى هيــأة خطــب(((  ،وبنــاء عليــه فـ َّ
ـإن

لــكل طبقــة منهــم مرتبــة مــن مراتــب احلجــاج متــارس عليــه مــن قبــل املتكلــم  ،فمــن كان
منهــم يســمع فيقنــع فحجاجــه إقناعــي أمــا مــن يســمع وحياجــج وينكــر فينتقــل احلجــاج

معــه إىل مرتبــة اإلفحــام.

وهــذا مــا يدفعنــا إىل القــول بــأن اإلمــام (عليــه الســام) مل يســتهدف معاويــة

باإلقنــاع أل َّنــه (عليــه الســام) ذكــر غــر مــرة بأ َّنــه ال يوجــه خطابــه ملعاويــة  ،ومــن قبيــل

ذلــك قولــه (عليــه الســام)« :أال تــرى  -غــر خمــر لـ َ
ـك  -ولكــن بنعمــة اهلل أحــدث»(((.
وقــال أيض ـ ًا « :وهــذه ُحجتــي إىل غــرك قصدهــا»((( .

َّ
إن تعاليــه (عليــه الســام) عــن حماججــة معاويــة يســتهدف إســقاط معاويــة مــن

مرتبــة الكــفء والنظــر يف احلجــاج ؛ لــذا يعلــن اإلمــام أ َّنــه يوجــه خطابــه لغــره وليــس

لــه فهــو ليــس أهــل للمناظــرة واحلجــاج .

وعليــه يكــون اهلــدف مــن احلجــاج إقنــاع النــاس بزيــف حجــج معاويــة ور ِّدهــا

عليــه  ،وهــو إىل جانــب اإلقنــاع للمتلقــن حيقــق الكشــف عــن احلقيقــة وإبطــال زيــف

معاويــة وإفحامــه وإســكاته  ،وهبــذا يكــون احلجــاج يف كتــاب أمــر املؤمنــن اســتهدف

إقنــاع املتلقــن الثــواين (معســكر أمــر املؤمنــن و معســكر معاويــة) وإفحــام املتلقــي
األول (معاويــة) .
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إسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي :

أزعــم بـ َّ
ـأن لــكل خطــاب حجاجــي إســراتيجية حتكمــه تتجــى عــر آليــات احلجــاج

املنطقيــة  ،واللغويــة فتجــد َّ
أن أدوات احلجــاج يف جمملهــا وظفــت بعنايــة خلدمــة هــذه

اإلســراتيجية بوصفهــا مهيمنــة عــى اخلطــاب بعامــة .

وقــد وضــع أمــر املؤمنــن هتميــش معاويــة واالســتخفاف بمقامــه إســراتيجية

خلطابــه احلجاجــي يف هــذا الكتــاب  ،وقــد تأتــى لــه (عليــه الســام) ذلــك عــر مجلــة

أمــور :

أوالً  /إشــعار معاويــة بـ َّ
ـأن اخلطــاب غــر موجــه لــه  ،وهــو غــر مســتهدف هبــذه

احلجــج  ،يف إشــارة واضحــة لالســتخفاف بشــخصه وزحزحتــه عــن مرتبــة النظــر

املحاجــج  .وقــد ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يف التوطئــة .

ثاني ـ ًا  /إزاحــة معاويــة مــن مركزيتــه يف كتابــه الــذي وجهــه إىل أمــر املؤمنــن إىل

اهلامــش يف كتــاب أمــر املؤمنــن عــر قطــع عالقتــه وبــت صلتــه -أعنــي معاويــة -
بالتهــم التــي كاهلــا ألمــر املؤمنــن يف كتابــه  ،وســيأيت تفصيــل هــذا .

ثالثــ ًا  /قلــب احلجــج  :اســتعمل اإلمــام (عليــه الســام) حجــج معاويــة ذاهتــا

يف الــرد عليــه  ،فتحولــت حجــج معاويــة الداعمــة ملوقفــه حجــج داعمــة ملوقــف أمــر
املؤمنــن  ،ممــا جعــل معاويــة موضــع ســخرية باحلــط مــن فطنتــه  ،ممــا يعــزز فكــرة الضآلــه
واهلــزال لــه يف مقابــل مقامــه (عليــه الســام) .

العتبة األوىل  ( :قطع صلة اخلصم حبجته) :
يشتمل هذا اجلزء من اخلطاب عىل حجتني خمتومتني بحكم  ،ومها :
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احلجة األوىل:
افتتــح معاويــة كتابــه بذكــر رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وفضلــه فقــال (( :

واختصــه بوحيــه
ـإن اهلل تعــاىل جــدُّ ه اصطفــى حممــد ًا (عليــه الســام) لرســالته ،
أمــا بعــد فـ َّ
ّ
وتأديــة رشيعتــه ،فأنقــذ مــن العاميــة  ،وهــدى بــه مــن الغَوايــة  ،ثــم َق َبضــه إليــه رشــيد ًا
ــق ِّ
محيــد ًا  ،قــد ب َّلــغ َّ
جــزاءه ،
الــرك  ،وأمخــدَ نــار اإل ْفــك  ،فأحســن اهلل
وم َ
الــرع َ َ ،
َ

َ
وضاعــف عليــه ن َع َمــه وآالءه))((( .

فــرد عليــه (عليــه الســام) بقولــه  (( :أمــا بعــد فقــد أتــاين كِتا ُبـ َ
اصطفاء
ـك تذ ُكـ ُـر فيــه
َ
اهللِ حممــد ًا صــى اهلل عليــه وآلــه لدينِـ ِـه  ،وتأييــدَ ُه((( إ َّيــاه بمــن أ َّيــدَ ُه مــن أصحابِـ ِـه ؛ فلقــد
ـت ُت ِبنــا ببـ ِ
خ َّبــأ( ((1ل َنــا الدَّ هـ ُـر منـ َ
ـاء اهلل عندنــا  ،ونعمــه علينــا يف
ـك َع َجب ـ ًا ؛ إذ طفقـ َ ُ
ـت يف ذلــك كناقــل التمــر إىل َه َجـ َـر  ،أو داعــي ُم َســدِّ ِد ِه إىل النضــال ))(. ((1
نبينــا  ،فكنـ َ
يبعــث ر ُّد اإلمــام (عليــه الســام) ال شــعوري ًا عــى االبتســام  ،إذ وضــع معاويــة

موضــع الســخرية باســتعامله حجــة ال حجــة لــه فيهــا برتكيــزه (عليــه الســام) عــى
املفارقــة يف كالم معاويــة  ،فاســتعمل (عليــه الســام) القيــاس املضمــر يف الــرد عليــه
ويمكــن متثلــه عــى النحــو اآليت:

•املقدمة الصغرى ( :نحن آل حممد)

•املقدمة الكربى ( :نعمة اهلل عىل حممد واصطفائه إياه)

•النتيجة  :إذن حممد (صىل اهلل عليه وآله) وآله أصحاب هذا الفضل .

النتيجــة الضمنيــة ( :ســذاجة طــرح معاويــة بتعريــف آل حممــد بنعــم اهلل عــى حممــد

وآلــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)) .
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التمثيل :
املثــل هــو (( :قــول يف يشء يشــبه قــوالً يف يشء آخــر بينهــا مشــاهبة ليبــن أحدمهــا

لآلخــر ويصــوره))( ((1ومل يغــب عــن ذهــن خطبــاء العربيــة مــا للمثــل مــن أثــر إقناعــي
يف نفــس املتلقــي إذ يقــوم املثــل مقــام الدليــل فيؤثــر يف نفــس متلقيــه مثــل تأثــر الدليــل
واحلجــة( .((1ومل يفــت أمــر املؤمنني(عليــه الســام) أن يوظــف التمثيــل كوســيلة لإلقناع

واالفحــام يف آن واحــد  ،إذ دعــم (عليــه الســام) حجتــه بحجــة غــر مصنوعــة( ((1وهــي
ـت يف ذلــك كناقــل التمــر إىل َه َجـ َـر)  ،دعـ ًا للنتيجــة املبتغــاة
املثــل العــريب املتــداول( :فكنـ َ

 ،بــل دعمهــا بحجــة أخــرى مبتكــرة (مصنوعــة)( ((1مــن قبلــه ارتكــز فيهــا عــى التشــبيه
الــذي حذفــت منــه أداة التشــبيه للعلــم هبــا فقــال (عليــه الســام) ( :داعــي ُم َســدِّ ِد ِه إىل
النضــال) والتقديــر (كداعــي) بداللــة العطــف بـــ(أو) .
وكان معاويــة قــد ســاق كالمــه هــذا يف فضــل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) ليكــون

قاعــدة مشــركة متفــق عليهــا مــع متلقــي اخلطــاب مجيع ـ ًا ومنهــم أمــر املؤمنــن (عليــه

الســام)  ،يف حماولــة منــه الســتدراج متلقــي خطابــه إىل اإلذعــان والتســليم  ،وقد وســمت
هــذه االســراتيجية يف األدبيــات احلجاجيــة الغربيــة بـ(لعبــة الــوالء الــكاذب)  ،إذ يقصــد

املجــادل أن يقــود خصمــه إىل قبــول الدليــل املطــروح فيأخــذ فكــرة الدليــل مــن متعلقــات

اخلصــم نفســه لتكــون أعظــم تأثــر ًا فيــه( ، ((1قــال ابــن وهــب (( :وحــق اجلــدل أن تنبــئ
مقدماتــه بــا يوافــق اخلصــم عليــه  ،وإن مل يكــن هنايــة الظهــور للعقــل  ،وليــس هــذا ســبيل

البحــث؛ َّ
ألن حــق الباحــث أن يبنــي مقدماتــه بــا هــو أظهــر األشــياء يف نفســه))

(((1

،

لكــن مــا يبعــث عــى الدهشــة أ َّنــه حتــى املســلامت مــن األمــور مل تســلم ملعاويــة يف كتابــه
هــذا  ،وإن مل تكــن هــي غايتــه و مــا يتلوهــا مــن الــكالم هــو جوهــر حجتــه  -هلل درك يــا
ســيدي يــا أبــا احلســن -فقــد قطــع عليــه الســبيل املوصــل إىل احلجــة.
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احلجة الثانية :

ـص حممــد ًا (عليــه الســام) بأصحـ ٍ
ـاب أ ّيــدوه
قــال معاويــة َّ (( :
إن اهلل ســبحانه اختـ َّ

وآزروه ونــروه وكانــوا كــا قــال اهلل ســبحانه : -أشــداء عــى الكفــار رمحاء بينهــم،((1(-
فــكان أفضلهــم مرتبــة  ،وأعالهــم عنــد اهلل واملســلمني منزلــة  ،اخلليفــة األول الــذي مجــع

الكلمــة  ،ومل َّ الدعــوة  ،وقاتــل َ
الــر ّدة  ،ثــم اخلليفــة الثــاين الــذي فتــح الفتــوح ،
أهــل ِّ
ـر األمصــار َّ ،
وأذل رقــاب املرشكــن  ،ثــم اخلليفــة الثالــث املظلــوم الــذي نــر امل َّلــة
ومـ َّ
وط ّبــق اآلفــاق بالكلمــة احلنيفيــة))(. ((1

يســتمر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) باســراتيجيته القائمــة عــى تســفيه مزاعــم

معاويــة  ،فــرد عــى كالمــه املتقــدم بقولــه (عليــه الســام)  (( :وزعمــت أن أفضــل

َ
وإن َن َقــص مل
تــم
اعتزلــك ُك ُّلــ ُه ْ ،
النــاس يف اإلســام فــان وفــان  ،فذكــرت أمــر ًا ْ
إن َّ

ـت والفاضـ َـل واملفضـ َ
يلحقـ َ
ـوس ! ومــا للطلقــاء
ـك َث ْل ُم ـ ُه  .ومــا أنـ َ
ـائس واملسـ َ
ـول والسـ َ

وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن املهاجريــن األولــن وترتيــب درجاهتــم  ،وتعريــف طبقاهتم
ـن ِقــدْ ٌح ليــس منهــا  ،وطفــق حيكــم فيهــا َمــن عليـ ِـه احلكــم هلــا !))(. ((2
! هيهــات لقــد حـ َّ
تــراه (عليــه الســام) مل يناقــش مــدى صحــة كالم معاويــة وصــواب حجتــه -وهــذا

مــا كان معاويــة ينــوي اســتدراج اإلمــام إليــه -إذ ظـ َّن معاويــة َّ
أن اإلمــام (عليــه الســام)

ســيفاضل بينــه (عليــه الســام) وبــن الصحابــة و ُيظهــر ســبقه عليهــم  ،و َّملــا كان

هلــذه املفاضلــة َمــن هــو مؤيــد أومعــارض ،فــإن معاويــة حيــاول ضــم املعارضــن هلــذه
املفاضلــة إىل صفــه وإن كانــوا هــم أنفســهم غــر راضــن عــن معاويــة وأفعالــه وســرته،

فيتخــذ معاويــة مــن تقديــم اإلمــام نفســه عــى الشــيخني حجــة ضــده (عليــه الســام)،

لكنَّــه رسعــان مــا أدرك فخــاخ معاويــة وفـ َّـوت عليــه ذلــك  ،فصـ َّـوب حجتــه ملعاويــة
نفســه فجـ َّـرده مــن برهانــه وأخرجــه خــارج دائــرة حجتــه ( فذكــرت أمــر ًا ْ
ـم اعتزلـ َ
ـك
إن تـ َّ
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ُك ُّلـ ُه ْ ،
وإن َن َقــص مل يلحقـ َ
ـك َث ْل ُمـ ُه ) بلحــاظ التشــكيل األســلويب للحجــة املرتكــزة عــى
ـك ُك ُّلـ ُه ْ ،
التــوازي الرتكيبــي بــن ْ
وإن َن َقــص مل يلحقـ َ
ـم اعتزلـ َ
ـك َث ْل ُمـ ُه) ومــا ينطــوي
(إن تـ َّ
عليــه مــن مفارقــة ضمنهــا التقابــل الــداليل بــن (تــم -نقــص  ،و كلــه -ثلمــه) الــذي

أفــى إىل تناغــم إيقاعــي يؤثــر يف اســتاملة متلقيــه للجامليــة التــي أكســبها هــذا االيقــاع

للنــص.

ثــم أردف (عليه الســام) مســتفه ًام باســتفهام حجاجــي( ، ((2خارج خمــرج التعجب

ـت والفاضـ َـل واملفضـ َ
ـوس !) وأعقبــه
املشــوب بالســخرية ( :ومــا أنـ َ
ـائس واملسـ َ
ـول والسـ َ

باســتفهام آخــر حيمــل الغــرض نفســه  ( :ومــا للطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء والتمييــز بــن
املهاجريــن األولــن .)! ...

ثــم عــزز حجتــه بشــاهد مــن كالم العــرب ؛ وذلــك ألن الشــواهد املأثــورة بمثابــة
برهــان جاهــز قــد ألفــه النــاس وتســاملوا عــى صوابــه ( :لقــد ح ـ َّن ِقــدْ ٌح ليــس منهــا) .
أفضــت هــذه احلجــة إىل جتريــد معاويــة مــن اســتدالالته مجعــاء بــل غــدا صغــر

الشــأن ضئيــل املقــام ؛ ول ُيحكــم (عليــه الســام) طــوق التحجيــم حـ َّـول خطابــه مــن

التعجــب املشــوب بســخرية إىل التوبيــخ والتقريــع  ،إذ قــال (عليــه الســام) :

(((2
ذر ِع َ
(( أال تربــع َّأيــا اإلنســان عــى َظ َل ِع َ
ــك  ،وتتأخــر
ــك  ،وتعــرف قصــور ْ
ـدر ! فــا عليــك غلب ـ ُة املغلــوب وال ظفـ ُـر الظافـ ِـر ! وإ َّنـ َ
لذهــاب يف
حيــث َّ
ـك َّ
أخـ َـرك ال َقـ ُ

روا ٌغ يف القصــد ))(. ((2
التيــه َّ ،

يف هــذا املقطــع مــن كالم أمــر املؤمنــن حتــددت املواقــع (وتتأخــر حيــث َّ
أخـ َـرك

ــدر) وكشــفت هويــة معاويــة بجــاء (وإن َ
روا ٌغ يف القصــد)
َّــك َّ
لذهــاب يف التيــه َّ ،
ال َق ُ
َّ
وكأن هــذه العبــارة لــب القــول  ،إذ ختــر هلــا (عليــه الســام) عنــارص لغويــة ختــدم

رواغ ) ليســبغ
داللتهــا فانتخــب لوصــف معاويــة صيغــة املبالغــة (ف َّعــال) يف َّ
(ذهــاب  ،و َّ
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ا عــن تأكيــد العبــارة بمؤكديــن َّ :
داللــة التكثــر واملبالغــة عــى الوصــف  ،فض ـ ً
(إن ،

والــام)  ،فتختتــم هــذه احلجــة هبــذا احلكــم .

العتبة الثاني  /وعنوانها (فضل آل حممد) :
بعــد أن أصــدر اإلمــام حكمــه بمعاويــة التفــت إىل بيــان فضــل آل حممــد عــى ســائر
أن قومــ ًا
املســلمني بقولــه  (( :أال تــرى  -غــر خمــر لــك ولكــن بنعمــة اهلل ُأحــدثَّ -
ِ
ٌ
ٍّ
فضــل  ،حتــى إذا
ولــكل
واألنصــار ،
است ُْشــهدوا يف ســبيل اهلل تعــاىل ِمــن املهاجريــن

وخصــه رســول اهلل -صــى اهلل عليــه وآلــه-
استُشــهد شــهيدُ نا قيــل  :س ـ ّيد الشــهداء ،
َّ
طعــت ِ
بســبعني تكبــر ًة عنــد صالتِ ِ
أيدهيِــم يف ســبيل اهلل
أن قومــ ًا ُق
ْ
ــه عليــه ! أوال تــرى َّ
 ولـ ٍّـكل فضـ ٌـل  -حتــى إذا ُفعــل بواحدنــا مــا ُف ِعــل بواحدهــم  ،قيــل  :الطيــار يف اجلنــة

وذو اجلناحــن  ...مل يمنعنــا قديــم عزِّنــا  ،وال عــادي طولِنــا عــى قومـ َ
ـك أن خالطناكــم
بأنفســنا ؛ فنكحنــا وأنكحنــا فِعـ َـل األكفــاء  ،ولســتم هنــاك ! وأ َّنــى يكــون ذلــك ِ
ِ
ومنَّــا

النبــي ومنكــم املكــذب  ،ومنــا أســد اهلل ومنكــم أســد األحــاف  ،ومنــا ســيدا شــباب

محالــة احلطــب  ،يف
أهــل اجلنــة  ،ومنكــم صبيــة النــار  ،ومنَّــا خــر نســاء العاملــن ومنكــم ّ
كثـ ٍ
ـر ممــا لنــا وعليكــم ! فإســامنا قــد ُســمع  ،وجاهليتُنــا ال تُدفــع  ،وكتــاب اهلل جيمــع لنــا
ـض ِف كِتـ ِ
ـم َأ ْوىل بِ َب ْعـ ٍ
ـاب
مــا شـ َّـذ عنَّــا  ،وهــو قولــه ســبحانه َ :
و ُأو ُلــوا ْالَ ْرحــا ِم َب ْع ُض ُهـ ْ
ِ
راهيـ ِ
ـاس بِإِب ِ
ـن
اهلل ((2( وقولــه تعــاىلَّ :
ـي َوا َّلذيـ َ
ـم َل َّلذيـ َ
إن َأ ْو َل النَّـ ِ ْ
ـن ا َّت َب ُعــو ُه َوهـ َـذا النَّبِـ ُّ
َ
ِِ
ــن ((2(فنحــن مــرة أوىل بالقرابــة وتــارة أوىل بالطاعــة ))(. ((2
َآمنُــوا َواللَُّ َو ِ ُّل ا ُْل ْؤمن َ
يفتتــح (عليــه الســام) هــذا املقطــع بقولــه ( :أال تــرى غــر خمــر لــك ولكــن بنعمــة

اهلل ُأحــدث ) مؤكــد ًا هامشــية معاويــة  ،إذ يأنــف (عليــه الســام) مــن توجيــه اخلطــاب

َّ
وكأن اخلطــاب حتــول إىل إقنــاع املتلقــي الثــاين وهــم النــاس مجيعـ ًا ســواء كانــوا مــن
لــه ،
أنصــار أمــر املؤمنــن أم مــن أنصــار معاويــة نفســه  ،يأخــذ (عليــه الســام) بالكشــف عن
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فضائــل آل حممــد بعــد أن أحكــم هتميــش معاويــة  ،و ّملــا كان (عليــه الســام) رأس بنــي

عبــد املطلــب يف زمانــه ممــا يضمــن لــه (عليــه الســام) املركزيــة يف اخلطــاب فهــو بــؤرة
الفضــل  ،يف مقابــل موقعيــة معاويــة اهلامشــية.

وتكســب املفارقــة يف املوازنــة التــي عقدهــا أمــر املؤمنــن بــن آل حممــد وبنــي أميــة
النــص مجــاالً وعمقـ ًا لتكــون ُأسـ ًا لالقنــاع بتوظيــف املتوازيــات الرتكيبيــة :
• ِمنَّا النبي  ،ومنكم املكذب

•منا أسد اهلل  ،ومنكم أسد األحالف

•منا سيدا شباب أهل اجلنة  ،ومنكم صبية النار
محالة احلطب .
•منَّا خري نساء العاملني  ،ومنكم ّ

وال يفوتــه (عليــه الســام) تعزيــز كالمــه بشــواهد قرآنيــة بوصفهــا أدلــة قاطعــة

لتدعيــم صحــة مــا ذهــب إليــه  ،فيكــون بذلــك ألقــى احلجــة عــى خصمــه وألزمــه
الصمــت إزاء مــا ذكــر  .ثــم ختــم (عليــه الســام) حججــه بأســلوب التــوازي الرتكيبــي

(فنحــن مــرة أوىل بالقرابــة  /وتــارة أوىل بالطاعــة) القائــم عــى بنيــة املامثلــة بــن (مــرة /

تــارة  ،القرابــة  /الطاعــة) فضـ ً
ا عــن تكــرار (أوىل)  ،ممــا يكســب النــص نغمــة مســتحبة
يستســيغها املتلقــي .

العتبة الثالثة ( /قلب احلجج) :
يســتمر أمــر املؤمنــن بسياســة بــت الصلــة بــن معاويــة ومــا يرصــده مــن مآخــذ عىل

أمــر املؤمنــن فيتعــاىل (عليــه الســام) عــى مناقشــة فحــوى احلجــة ومــن قبيــل ذلــك ر ّده
(عليــه الســام) عــى قــول معاويــة :

مــت إفســا َد أمــره  ،وقعــدت يف
(( لقــد
ور َ
حســدت أبــا بكــر والت َ
َ
َويــت عليــه ُ ،
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ـت خالفــة
بيتــك  ،واسـ
ـتغويت عصابــة مــن النــاس حتــى تأخــروا عــن بيعتــه  ،ثــم كرهـ َ
َ
ورسرت بقتلــه  ،وأظهــرت الشــاتة بمصابــه  ،حتــى
وح َســدته واســتطلت مدتــه ،
َ
عمــر َ
حاولــت قتـ َـل ولـ ِـده ألنــه قتــل قاتــل أبيــه  ،ثــم مل تكــن أشــدَّ منــك حســد ًا عــى ابــن عمــك
عثــان  ،نــرت مقابحــه  ،وطويــت حماســنه . ((2())...

وجيمل اإلمام (عليه السالم) الرد عىل هتمة احلسد هذه بقوله :

(( وزعمــت أين ّ
لــكل اخللفــاء حســدت وعــى ك ّلهــم بغيــت :فــإن يكــن ذلــك

كذلــك فليــس اجلنايــة عليــك فيكــون العــذر إليــك.

* وتلك شكاة ظاهر عنك عارها(. ((2()) * ((2

َّ
إن قطــع صلــه معاويــة بالتهمــة التــي ألصقهــا بأمــر املؤمنــن حجــة متعــن يف تســفيه

موقفــه أمــام أصحابــه ومريديــه  .وقــد اســتعمل اإلمــام لســبك حجتــه بنــاء أســلوبي ًا قائـ ًا

عــى املفارقــة الناجتــة مــن التــوازي يف قولــه ( :فليــس اجلنايــة عليــك  /فيكــون العــذر
إليــك) باســتثامر املتقابــات ( :اجلنايــة  -العــذر ،و إليــك  -عليــك) ومــا فيهــا مــن

أثــر يف مجاليــة اإليقــاع املؤثــر ،وال يعــزب عــن بالنــا أثــر املفارقــة يف تعزيــز إســراتيجية

االســتخفاف والســخرية مــن موقعيــة معاويــة يف اخلطــاب .

ثــم يتحــول اإلمــام (عليــه الســام) يف هــذا اجلــزء مــن الكتــاب إىل ر ِّد التهــم التــي

كاهلــا عليــه معاويــة  ،لكنَّــه (عليــه الســام) ال ينكرهــا أو يربرهــا بــل يعتمــد إســراتيجية
قلــب احلجــة عــى صاحبهــا  ،إذ يتحــول برهــان اخلصم إىل حجــة عليه  ،وهذا األســلوب
يف احلجــاج ال يفــارق اإلســراتيجية العامــة التــي اتبعهــا اإلمــام يف التحاجــج مــع معاويــة
وأعنــي سياســة التهميــش وتســفيه الــرؤى واألقــوال  ،كــرده عــى قــول معاويــة :

لــت إليــه
ــن بغيــت عليــه  ،وتلــكأت يف َبيعتــه  ،حتــى ُح َ
((ومــا مــن هــؤالء إال َم ْ

قهــر ًا ،تســاق بخزائــم األقســار كــا ُيســاق الفحــل املخشــوش))(. ((3
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بقوله (عليه السالم) :
(( وقلــت :إين كنــت أقــاد كــا يقــاد اجلمــل املخشــوش( ((3حتــى أبايــع  ،ولعمــر اهلل،

لقــد أردت أن تــذ ّم فمدحــت ،وأن تفضــح فافتضحــت ،ومــا عــى املســلم مــن غضاضة يف

حجتــي إىل غــرك
أن يكــون مظلومــا مــا مل يكــن شــاك ًا يف دينــه ،وال مرتابـ ًا بيقينــه  ،وهــذه ّ
قصدهــا ،ولكنــي أطلقــت لــك منهــا بقــدر مــا ســنح مــن ذكرهــا ))(. ((3

فــراه (عليــه الســام) يقلــب حجــة معاويــة لصاحلــه (عليــه الســام) فتكــون

لــه وليســت عليــه  ،فضــ ً
ا عــن االســتخفاف بفكــر معاويــة بقولــه (عليــه الســام) :

(ولعمــر اهلل  ،لقــد أردت أن تــذ ّم فمدحــت  ،وأن تفضــح فافتضحــت) فأثبــت (عليــه
الســام) َّ
أن معاويــة ال حيســن التفكــر والقــول فعــادت ســهامه إىل نحــره  ،يتناغــم هــذا

مــع البنــاء الفنــي هلــذه احلجــة بتوظيــف التقابــل الــداليل املفــي إىل مفارقــة مدهشــة يف
قالــب متـ ٍ
ـواز إيقاعي ـ ًا وتركيبي ـ ًا :
(أردت أن تــذ ّم فمدحــت  /وأن تفضــح فافتضحــت)  ،ومثلــه جــاء بنــاء قولــه  ( :مل

يكــن شــاك ًا يف دينــه /وال مرتابـ ًا بيقينــه) غــر أ َّنــه تأســس عــى بنيــة املامثلــة ؛ وقــد تكــرر

غــر مــرة َّ
أن بنيــة التــوازي الرتكيبــي اإليقاعــي حــن يكــون مقتضاهــا متعلــق بمعاويــة
جتدهــا مؤسســة عــى التقابــل الــداليل املفــي إىل املفارقــة  ،عــى حــن يتمحــور التــوازي

عــى بنيــة املامثلــة حــن يكــون فحــوى الــكالم متعلــق بأمــر املؤمنــن أو آل بيــت النبــي

(صــى اهلل عيــه وآلــه وســلم)  ،وهــذا يدعــم مذهبنــا يف تطويــع املفارقــة خلدمــة خطــاب
االســتخفاف والتهميــش الــذي انتهجــه أمــر املؤمنــن جتــاه معاويــة يف هــذا الكتــاب .

وال يغــادر (عليــه الســام) هــذه احلجــة حتــى يؤكــد تعاليــه (عليــه الســام) عــى

حجتــي إىل غــرك قصدهــا) اســتجابة لإلســراتيجية املهيمنــة
خطــاب معاويــة ( :وهــذه ّ
عــى اخلطــاب .
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بأنــا موجهــة ملعاويــة ( :ثــم ذكــرت
رصح (عليــه الســام) ّ
واحلجــة الوحيــدة التــي ّ

مــا كان مــن أمــري وأمــر عثــان :ولــك أن جتــاب عــن هــذه لرمحــه منــك) .
أعتمد فيها (عليه السالم) سياسة قلب احلجة بقوله :

((فأينــا كان أعــدى لــه وأهــدى إىل مقالتــه ؟ أمــن بــذل لــه نرصتــه فاســتقعده و

اســتك ّفه ؟ أم َمــن اســتنرصه فرتاخــى عنــه وبـ ّ
ـث املنــون إليــه  ،حتــى أتــى قــدره عليــه ؟
ِِ
كل واهلل لـــ َ قــدْ يع َلــم اهلل ا ُْلعو ِق ِ
ل ْخ َو ِ ِ
ــن ِ ِ
ّ
ــم إِ َل ْينَــا َو َل
ُــم َوا ْل َقائل َ
َ ِّ َ
ــن منْك ْ
َْ ُ
ــم َه ُل َّ
ان ْ
ـون ا ْل َبـ ْـأ َس إِ َّل َقلِيـ ًـا ،((3(ومــا كنــت أعتــذر مــن ّأن كنــت أنقــم عليــه أحداثــا  ،فــإن
َي ْأ ُتـ َ
كان الذنــب إليــه إرشــادي و هدايتــي لــه  ،فـ ُـر َّب ملــوم ال ذنــب لــه .
املتنص ُح(* ((3
* وقد يستفيد الظنّة ّ
ت * و ما تَوفِ ِ
 وما أردت إِ َّل ْ ِ
ت َوإِ َل ْي ِه
يقي إِ َّل بِاللَِّ َع َل ْي ِه ت ََو َّك ْل ُ
ْ
الح َما ْاس َت َط ْع ُ َ
ال ْص َ
ِ
يب. ((3())((3(
ُأن ُ
وهنــا و َّظــف (عليــه الســام) يف كالمــه املفارقــة الرتكيبيــة منتخب ـ ًا هلــا االســتفهام

احلجاجــي اخلــارج خمــرج التعجــب قالب ـ ًا تركيبي ـ ًا  ،التــي يمكــن ترســيمها عــى النحــو
اآليت:

فأينا كان أعدى له...؟

أمن بذل له نرصته

فأستقعده واستك ّفه

أم من استنرصه فرتاخى
عنه ّ
وبث املنون إليه.
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داعـ ًا حجتــه بالدليــل القــرآين الــذي ينطبــق عــى حــال معاويــة مــع عثــان  ،فيقلــب

(عليــه الســام) الســحر عــى الســاحر  ،ثــم يكشــف (عليــه الســام) عــن حقيقــة موقفــه
مــع عثــان مســلط ًا الضــوء عــى الثنائيــة الضديــة :

(فرب ملوم ال ذنب له)
•(امللوم ال يساوي املذنب) يف قوله :
ّ

املتنصح).
• (الناصح ال يساوي املتهم) يف قول الشاعر ( :وقد يستفيد الظنّة
ّ

وخيتتم معاوية كتابه بتهديد يوجهه لإلمام وأصحابه :

بــن
(( وليــس لــك وألصحابــك عنــدي إال الســيف  .والــذي ال إلــه إال هــو ألط ُل ّ

قتلــة عثــان أيــن كانــوا . ((3())...

وقد ر َّد (عليه السالم) عىل هذا التهديد باستخفافه املعهود بكالم معاوية :
(( وذكــرت أنــه ليــس يل عنــدك وألصحــايب إال الســيف  :فلقــد أضحكــت

بعــد اســتعبار  :متــى ألفيــت بنــو عبــد املطلــب عــن األعــداء ناكلــن  ،وبالســيوف

خموفــن!))
ّ

(((3

.

مرتكــز ًا فيــه عــى أمريــن  :األول هــو الترصيــح بالســخرية مــن هتديــد معاويــة :

(فلقــد أضحكــت بعــد اســتعبار)  ،والثــاين انتخــاب االســتفهام اخلــارج ملعنــى التعجــب :
(متــى ألفيــت بنــو عبــد املطلــب  )...وحتديــد ًا االســتفهام بـ(متــى) الدالــة عــى الزمــان التي

تتواشــج مــع قولــه الحق ـ ًا ( :وســيوف هاشــمية  ،قــد عرفــت مواقــع نصاهلــا يف أخيــك
وخالــك وجــدّ ك وأهلــك) يف إحالــة واضحــة عــى أيــام بنــي عبــد املطلــب عــى بنــي
أميــة والســيام ببــدر  ،وال يفوتنــا الثنائيــة الرتكيبيــة ( :عــن األعــداء ناكلــن  /وبالســيوف

خموفــن) فتجــد بنيــة التــوازي ترتكــز عــى التامثــل الــداليل بــن (ناكلــن( / ((3خموفــن)
ّ
 ،وقــد تقــدم القــول َّ :
إن التــوازي ينعقــد يف الغالــب عــى املامثلــة حــن يتعلــق األمــر بــه

(عليــه الســام) أو بــآل البيــت  ،فتكــون العبــارة الثانيــة بمثابــة التوكيــد للعبــارة األوىل .
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قطاف البحث :
للبحث قطاف أضعها بني يدي القارئ منها :
•ينتمــي كتــاب أمــر املؤمنــن عليــه الســام بوصفــه خطابـ ًا إىل حقــل اخلطابــات
السياســية  ،واخلطــاب الســيايس أ َّيــا كان فضــاؤه فــا بــدَّ لــه مــن متلـ ٍـق مؤيــد
وآخــر معــارض  ،لكــن اجلديــد يف هــذا اخلطــاب هو وجــود متلـ ٍـق أول (معاوية)
ومتلـ ٍـق ثـ ٍ
ـان (أنصــار أمــر املؤمنــن و أنصــار معاويــة والنــاس مجيعـ ًا)  ،وملــا كان
املتلقــي األول معانــد مل يقتنــع مــن قبــل ولــن يقنــع فقــد كان أمــام خطــاب أمــر

املؤمنــن مهمتــن  :األوىل ر ّد حجــج املتلقــي األول وافحامــه  ،وحتقيــق اإلقنــاع
للمتلقــي الثــاين .

•ينطلــق البحــث مــن فرضيــة مفادهــا َّ
أن لــكل خطــاب حجاجــي اســراتيجية
حتكــم النــص وتوجــه آلياتــه احلجاجيــة  :لغويــة كانــت أم منطقيــة  ،وهكــذا

كان هــذا اخلطــاب  ،إذ كانــت اســراتيجية االســتخفاف والتهميــش هــي

االســراتيجيةاملهيمنــةعــىمفاصلــهفاســتجابتهلــاعنــارصالنــصبوضــوح.

•يغلــب عــى احلجــاج يف هــذا اخلطــاب االبتــداء باملقدمــات ثــم الدعــوى
(النتيجــة) ســواء كانــت النتيجــة ضمنيــة أم رصحيــة ثــم يدعــم حجتــه باألدلــة ،
وهــذا هــو الشــكل الــذي يتســم باملنطقيــة وهــو ُأس احلركــة احلجاجيــة املتناميــة
يف اخلطــاب  ،وهــو الشــكل الــذي يغلــب عــى اخلطابــة العربيــة عموم ـ ًا .

•هييمــن عــى خطابــه عليــه الســام تبنــي دعــوى مركزيــة واحــدة متثلــت بافتضاح
أكاذيــب خصمــه  ،وإن كانــت هنــاك دعــاوى ثانويــة إال أهنــا يف جوهرهــا جــزء

مــن الدعــوى األم .

•أزعــم َّ
أن اإلمــام يف خطابــه هــذا ركــز عــى رصــد النكــت يف كالم خصمــه فبنــى
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مقدماتــه عليهــا  ،وال ُيعنــى كثــر ًا بكالمــه كلــه  ،ومــن قبيــل ذلــك :

-1

1ذكــر معاويــة فضــل اهلل عــى الرســول الكريــم (صــى اهلل عليــه و آلــه

-2

2املفاضلة بني الصحابة السابقني يف اإلسالم .

-3

وســلم).

3مظلومية الصحايب عثامن بن عفان .

•بعــد انتخــاب احلجــج التــي اطلقهــا اخلصــم عمــد أمــر املؤمنــن إىل ر ِّدهــا عــى
وفــق اســراتيجيته (االســتخفاف) لكنَّــه نـ َّـوع بطريقــة توظيفهــا فكانــت عــى

النحــو اآليت :

-1

1قطــع صلــة اخلصــم بحجتــه  :وقــد وظفهــا (عليــه الســام) يف ر ِّد احلجتــن

-2

2قلــب احلجــة  :عمــد (عليــه الســام) إىل توظيــف حجــج خصمــه عليــه

( )2 ، 1مــن النقطــة الســابقة .

كحجــج داعمــة ملوقفــه مــن خــال قلــب هــذه احلجــة عــى منتجهــا

(معاويــة) كــا جــرى مــع احلجــة ( )3يف النقطــة الســابقة .

•حيــرص عليــه الســام عــى تدعيــم حججــه بآيــات مــن القــرآن الكريم أو الشــعر
العــريب واحلكــم واألمثــال املأثــورة  ،ملــا هلــا مــن أثــر يف إقنــاع وإفحــام متلقيه .
رب العاملني .
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ّ
هوامش البحث:

1 .1أهم نظريات احلجاج 300 :

2 .2النص واخلطاب واالتصال 149 :

3 .3مصطلح احلجاج بواعثه وتقنياته  ، 275 :عباس حشاين (جملة املخرب  ،ع  ، 9لسنة )2013
4 .4ينظر النص واخلطاب واالتصال 148 :

5 .5ينظر رشح هنج البالغة (ابن أيب احلديد) 113 / 15 :
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6 .6هنج البالغة 468 :
7 .7نفسه 470 :

8 .8رشح هنج البالغة 116 / 15 :
9 .9ورد برشح حممد عبده (تأييدَ ِه) والصواب ما ُأثبت يف املتن .

1010ورد عند ابن أيب احلديد َ
(خ َبأ) بتخفيف الباء والصواب ما أثبت من رشح حممد عبده .
1111هنج البالغة 467 :

1212مفردات يف غريب القرآن 700 :

1313ينظر اجلدل يف القرآن ( ،الرازي) 233 - 232 :

1414احلجــة غــر املصنوعــة  :واملقصــود هبــا تلــك احلجــة التــي مل نبتكرهــا نحــن بــل هــي موجــودة قبــ ً
ا
كالشــهود والصكــوك واحلــوادث  ،ومنهــا مــا شــاع يف اخلطبــة العربيــة مــن تضمــن اخلطــب آيــات
قرآنيــة أو حكــم وأمثــال مأثــورة عــن الســلف  ،فض ـ ً
ا عــن الشــعر العــريب  ،وتكتســب هــذه احلجــج

قوهتــا التأثرييــة مــن مصدرهــا ومصادقــة النــاس عليهــا ( .ينظــر بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي . )90 ، 24 :

1515احلجــة املصنوعــة  :ويــراد هبــا كل مــا يمكــن إجيــاده مــن لــدن املتكلــم مــن أدلــة ينســجها بفطنتــه وذكائــه
واجتهــاده ( .ينظــر يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي  ،حممــد العمــري )24 :

1616ينظر النص واخلطاب واالتصال 154 :
1717الربهان يف وجوه البيان 179 :
 1818الفتح 29 :

1919رشح هنج البالغة 116 / 15 :
2020هنج البالغة 468 - 467 :

2121االســتفهام احلقيقــي هــو أن يوافــق لفظــه معنــاه  ،وهــو طلــب الفهــم وانتظــار اإلجابــة مــن املخاطــب،
عــى حــن يف االســتفهام احلجاجــي يســأل املتكلــم عـ َّـا يعرفــه ويفهمــه وقــد أطلــق عليــه البالغيــون
العــرب مصطلــح (االســتفهام املجــازي) ويريــدون بــه خــروج االســتفهام عــن معنــاه احلقيقــي (طلــب
الفهــم) إىل معــان جمازيــة كالتعجــب واإلنــكار وغريهــا ( .ملزيــد مــن التفصيــات ينظــر يف نظريــة
احلجــاج دراســات وتطبيقــات  ، 38 :و آفــاق جديــدة يف البحــث النحــوي املعــارص . ) 79 :

2222وردت عند ابن أيب احلديد ( َظ ْلعك) بسكون الالم  ،ينظر رشح هنج البالغة 113/ 15 :
2323هنج البالغة 468 :
2424األنفال 75 :
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2626هنج البالغة 469 - 468 :

2727رشح هنج البالغة 117 / 15 :
2828البيت أليب ذؤيب اهلذيل ومتامه:

َ
ظاهر َ
َ
عنك َع ُار َها
وتلك شكا ٌة
الواشون ّأن ُأح ُّبها *
و َع َّيها
ٌ

ديوان أيب ذويب 64 :

2929هنج البالغة 470 :

3030رشح هنج البالغة 117 / 15 :
ِ 3131
واخلشــاش هــو ادخــال خشــبة يف عظــم أنــف البعــر لينقــاد وخششــت البعــر فهــو خمشــوش  .ينظــر
لســان العــرب ( :خشــش) 296 / 6 :

3232هنج البالغة 470 :
3333األحزاب 18 :

3434البيــت يف مجهــرة األمثــال منســوب لعــارة بــن عقيــل  ، 161 / 2 :ويف التذكــرة احلمدونيــة منســوب
لألقــرع اآليب  ، 101 / 7 :ومتامــه :
ٍ
املتنصح
قت يف آثاركُم من نصيحة * وقد يستفيدُ ال ِّظنَّ َة
وكم ُس ُ
ُ

3535هود 88 :

3636هنج البالغة 471 :

3737رشح هنج البالغة 117 / 15 :
3838هنج البالغة 471 :

3939الناكل  :اجلبان الضعيف  ،ينظر لسان العرب ( :نكل) . 678 / 11
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املصادر واملراجع

1 .1آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص  ،د .حممــود أمحــد نحلــة  ،دار املعرفــة
اجلامعيــة 2002 ،م .

2 .2أهــم نظريــات احلجــاج يف التقاليــد الغربيــة مــن أرســطو إىل اليــوم  ،فريــق البحــث يف
البالغــة واحلجــاج  ،ارشاف محــادي صمــود  ،مــن مطبوعــات كليــة اآلداب بمنوبــة
 /جامعــة اآلداب والفنــون والعلــوم االنســانية  ،تونــس (. )1

3 .3الربهــان يف وجــوه البيــان  ،تأليــف أيب احلســن اســحق بــن ابراهيــم بــن ســليامن بــن
وهــب الكاتــب  ،حتقيــق وتقديــم الدكتــور حممــد حفنــي رشف  ،مكتبــة الشــباب ،

مطبعــة الرســالة  ،مــر .

4 .4التذكــرة احلمدونيــة  ،تأليــف حممــد بــن احلســن بــن حممــد بــن عــي الشــهري بابــن
محــدون  ،حتقيــق إحســان عبــاس  ،و بكــر عبــاس  ،دار صــادر للطباعــة والنــر ،
بــروت  ،لبنــان  ،ط1996 / 1م .

5 .5مجهــرة األمثــال أليب هــال العســكري (400هـــ) حققــه وع َّلــق عليــه حممــد أبــو
الفضــل إبراهيــم  ،وعبــد املجيــد قطامــش  ،دار اجليــل  ،ودار الفكــر للطباعــة

والنــر والتوزيــع  ،بــروت  ،ط1988 / 2م .

6 .6ديــوان أيب ذؤيــب اهلــذيل  ،حتقيــق وختريــج الدكتــور أمحــد خليــل الشــال  ،مركــز
الدراســات والبحــوث اإلســامية  ،بــور ســعيد  ،مــر ،ط 2014 ، 1م .

7 .7رشح هنــج البالغــة  ،ابــن أيب احلديــد  ،حتقيــق  :حممــد إبراهيــم  ،دار الكتــاب العــريب
 ،بغــداد  ،ط2007 ، 1م .

8 .8يف بالغــة اخلطــاب اإلقناعــي  ،مدخــل نظــري وتطبيقــي لدراســة اخلطابــة العربيــة
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 ،اخلطابــة يف القــرن األول انموذجــ ًا  ،تأليــف الدكتــور حممــد العمــري  ،افريقيــا

الــرق  ،بــروت  ،لبنــان  ،ط2002 /2م .

9 .9يف نظريــة احلجــاج دراســات وتطبيقــات  ،الدكتــور عبــد اهلل صولــة  ،مســكيلياين
للنــر و التوزيــع  ،تونــس  ،ط2011 / 1م .

1010لســان العــرب  ،أليب الفضــل مجــال الديــن بــن منظور(711هـــ)  ،دار صــادر ،
لبنــان.

1111مصطلــح احلجــاج بواعثــه وتقنياتــه  ،االســتاذ عبــاس حشــاين  ،جملــة املخــر ،
أبحــاث يف اللغــة واألدب اجلزائــري  ،جامعــة بســكرة  ،اجلزائــر  ،العــدد ()9
لســنة 2013م .

1212املفــردات غريــب القــرآن  ،أليب القاســم احلســن بــن حممــد املعــروف بالراغــب
االصفهــاين (502هـــ) مكتبــة نــزار مصطفــى البــاز  ،د .ت .

1313النــص واخلطــاب واالتصــال  ،االســتاذ الدكتــور حممــد العبــد  ،االكاديميــة
احلديثــة للكتــاب اجلامعــي  ،القاهــرة 2014 ،م .

1414هنــج البالغــة اجلامــع خلطــب ورســائل وحكــم أمــر املؤمنــن أيب احلســن عــي
بــن أيب طالــب عليــه الســام رشح حممــد عبــده ،أرشف عــى حتقيقــه وطبعــه عبــد
العزيــز ســيد األهــل  ،منشــورات مكتبــة التحريــر  ،د .ت .

1515هنــج البالغــة  ،وهــو جممــوع مــا اختــاره الرشيــف أبــو احلســن حممــد الــريض بــن
احلســن املوســوي مــن كالم أمــر املؤمنــن أيب احلســن عــي بــن أيب طالــب عليــه

الســام  ،حتقيــق الشــيخ فــارس حســون.

اعتماد كالم االمام علي (عليه السالم)
يف املناهج التعليمية
وأثره يف بناء الشخصية اإلسالمية

الدكتور نـجم ّ
الفحام
مستشار احملكمة الدولية لتسوية املنازعات
قاض يف احملكمة

املقدمة:

ّ
مه ّيــة معرفــة
ـي عليــه الســام وكالمــه إنــا هــو حديــث عــن أ ّ
إن احلديــث عــن عـ ّ

ـم معرفــة اإلســام احلقيقــي الــذي يريــده اهلل تعــاىل مــن هــذه
ديــن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل  ،ومــن ثـ ّ
األ ّمــة  .وقبــل احلديــث ؛ لنــا ْ
ـي ؟.
أن نتســاءل  :ملــاذا اإلمــام عـ ّ

أن نتّخــذ مــن اآليــة املباركــة هــو ا َّلـ ِـذي َأن ـز ََل ع َليـ َ ِ
نحــاول ْ
ـات
ـاب ِم ْن ـ ُه آ َيـ ٌ
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
ُ َ
َ ْ
ِ
يــن يف ُق ُل ِ
ــن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ــون َمــا
ــاب ٌ
ُّ ْ
ــم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُع َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذ َ
َــا ٌت ُه َّ
وبِ ْ
َــاب َو ُأ َخ ُــر ُمت ََش ِ َ
مك َ
ت ََشــابه ِمنْـه ابتِ َغــاء ا ْل ِف ْتنَـ ِـة وابتِ َغــاء ت َْأ ِويلِـ ِـه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلـه إِالَّ اللُّ والر ِ
ون ِف ا ْل ِع ْلـ ِم
اســخُ َ
ُ
َ ْ
ََ ُ ْ
َ َّ
ََ َْ ُ
ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـاب أنموذجــا لعــرض
َي ُقو ُلـ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ

هاتــن احلقيقتــن اللتــن نحــن بصددمهــا.

يمســه إال
فالقــرآن الكريــم هــو معجــزة اإلســام اخلالــدة وهــو كتــاب كريــم ال ّ

املطهــرون  ،والقــرآن هــو الــذي حيتــم علينــا ْ
عــي ع ليــس يف املناهــج
ّ
أن نعتمــد كالم ّ

التعليميــة وبنــاء الشــخصية اإلســامية يف هــذا املحــور (اللغــوي واألديب) مــن هــذا
املؤمتــر املبــارك حســب  ،وإنّــا يف ّ
ســيايس أو
قانــوين أو
فقهــي أو
عقــدي أو
كل حمــور
ّ
ّ
ّ
ّ
أي حمــور ُيــراد لــه
تربــوي أو
نفــي أو
اجتامعــي أو
اقتصــادي أو
إداري أو
أخالقــي ّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

ْ
أن يســهم يف بنــاء اإلنســان وجتـ ّـي اإلنســان ّية فيــه  ،وحتفيــزه عــى ممارســة دوره يف عــارة
الدنيــا ومــا فيهــا وجنــي ثــار عامرهتــا يف اآلخــرة وعــدم الوقــوع يف الزيــغ هــذا أوال .
وحيتمــه علينــا ثانيــا  :الــذي ال ينطــق عــن اهلــوى ْ
إن هــو ّإل وحــي يوحــى رســول

الصــادق األمــن صــى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم الــذي جعلــه وص ّيــه وواعــي
اإلنســانية ّ

علمــه وخليفتــه عــى أ ّمتــه وعــى تفســر كتــاب اهلل عـ ّـز وجـ ّـل والداعــي إليــه والعامــل بــا
يرضــاه  .كــا ســيتّضح لنــا ذلــك يف أثنــاء البحــث.
145
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حممــد ّ
صل اهلل عليــه وآله
ألئمــة آل ّ
والســلوكي ّ
وثالثــا  :حيتمــه علينــا الواقــع العمــي ّ
ٍ
ـجل
ـجل لنــا هــذا الواقــع يومـ ًا ّأنــم ُســألوا عــن يشء ومل ُييبــوا  ،ومل ُيسـ ّ
وسـ ّلم ؛ إذ مل يسـ ّ
ٍ
ـي ّأوهلــم وأفضلهــم
ألنــم ّ
عليهــم خطــأ يف إجابــة قالوهــا ؛ ّ
الراســخون يف العلــم  ،وعـ ٌّ
وخريهــم بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم كــا ســيتضح لنــا ذلــك مــن خــال
ـي وح ّتــى
خطبــه وكلامتــه  .فنحــن اليــوم كمــن كان قبلنــا يف مســيس احلاجــة اىل كالم عـ ّ

ـي عليــه الســام وهــو وارث
مــن مل يــزل يف أصــاب ّ
الرجــال  ،وليــس هــذا بكثــر عــى عـ ّ
علــم النّبيــن صلــوات اهلل وســامه عليهــم  ،وإذا كان عيســى (عليــه الســام) كلمــة اهلل
ـي عليــه الســام أصــدق مصــداق ٍ لكلــات اهلل
التــي ألقاهــا إىل مريــم عليهــا الســام فعـ ّ

رب العـ ّـزة لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلامتــه
عـ ّـز وجـ ّـل  ،ولــو كان البحــر مــداد ًا لكلــات ّ
 ،فســام عليــك أبــا احلســن يــوم ولــدت ويــوم استشــهدت ويــوم تبعــث ح ّيــا.
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املبحث األ ّول
علي (عليه السالم)
ما حيتمه القرآن العظيم يف اإلمام ّ

ــذي َأنــز ََل ع َلي َ ِ
ِ
ــات
َــاب ِمنْــ ُه آ َي ٌ
ــك ا ْلكت َ
ــو ا َّل َ
ه َ
يقــول اهلل تعــاىل يف كتابــه العزيــز ُ :
َ ْ
ِ
يــن يف ُق ُل ِ
ــن ُأ ُّم ا ْلكِت ِ
ــون َمــا
ــاب ٌ
ُّ ْ
ــم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُع َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذ َ
َــا ٌت ُه َّ
وبِ ْ
َــاب َو ُأ َخ ُــر ُمت ََش ِ َ
مك َ
ت ََشــابه ِمنْـه ابتِ َغــاء ا ْل ِف ْتنَـ ِـة وابتِ َغــاء ت َْأ ِويلِـ ِـه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلـه إِالَّ اللُّ والر ِ
ون ِف ا ْل ِع ْلـ ِم
اســخُ َ
ُ
َ ْ
ََ ُ ْ
َ َّ
ََ َْ ُ
ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـاب.(((
َي ُقو ُلـ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
يــكاد جيمــع العلــاء واملفـ ّـرون عــى ّ
أن اآليــة املباركــة تتحــدّ ث عــن بيــان املحكــم

واملتشــابه وك ّيفيــة إيضــاح وتفســر املتشــابه وذلــك بإرجــاع املتشــابه إىل املحكــم ّ
وأن هــذا

املحكــم هــو األصــل الــذي يعتمــد عليــه(((.

والباحــث ال يريــد ْ
أن يتحــدّ ث هنــا عــن األقــوال واآلراء التــي أوردهــا العلــاء

واملفـ ّـرون حــول املحكــم واملتشــابه ــــ فقــد تناولنــا ذلــك يف كتابنــا املوســوم التفســر

أن ننتهــي إىل ّ
ومنهــج التفاســر احلديثــة للقــرآن الكريــم((( ــــ بقــدر مــا نُريــد ْ
توصل
أن مــا ّ
إليــه العلــاء مــن اختــاف شـ ٍ
ـديد حــول إمكان ّيــة االطــاع عــى املتشــابه ؛ الختالفهــم يف
إدراك املــراد مــن قولــه تعــاىل  :هــو ا َّلـ ِـذي َأن ـز ََل ع َليـ َ ِ
م َكـ َـا ٌت
ـاب ِمنْ ـ ُه آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
ُ َ
َ ْ
ِ
ـن يف ُق ُل ِ
ـن ُأ ُّم ا ْلكِ َتـ ِ
ـون َمــا ت ََشــا َب َه ِمنْ ـ ُه
ـاب ٌ
ـم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُعـ َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذيـ َ
ُهـ َّ
وبِـ ْ
ـاب َو ُأ َخـ ُـر ُمت ََشـ ِ َ
ابتِ َغــاء ا ْل ِف ْتنَـ ِـة وابتِ َغــاء ت َْأ ِويلِـ ِـه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َل ـه إِالَّ اللُّ والر ِ
ـون
ون ِف ا ْل ِع ْل ـ ِم َي ُقو ُلـ َ
اســخُ َ
ُ
َ ْ
ْ
َ َّ
ََ َْ ُ
ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـاب إذ مل خيتلفــوا يف املتشــابه حســب
َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
ـيء ونقيضــه
وإ ّنــا اختلفــوا يف املحكــم كذلــك إذ وصــل األمــر ببعضهــم إىل القــول بالـ ّ

 ،ويســتفاد هنــا ّ
تبــن املحكــم واملتشــابه وإنّــا أشــارت يف بعــض مــا
أن هــذه اآليــة مل ّ

أشــارت إليــه كــون الكتــاب املنــزل عــى نب ّينــا املرســل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم فيــه
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آيــات حمكــات و ُأخـ ُـر متشــاهبات  ،ولكنّهــا ب ّينــت مــن هــم الذيــن يســتطيعون ْ
أن يعرفــوا

املحكــم واملتشــابه  ،وذلــك مــن خــال تأويــل كل مــن املحكــم واملتشــابه  ،ال تأويــل

املتشــابه حســب ور ّده إىل املحكــم  ،فقــد أثبــت الواقــع بالدليــل القاطــع ّ
أن مــا ســلكه
العلــاء يف ر ّد املتشــابه إىل املحكــم ثبــت ّ
أن هــذه الطريقــة أو هــذا األســلوب يف تنــاول

ـص
كثــر مــن آيــات الكتــاب العزيــز مل يثمــر إالّ خالفـ ًا واختالفـ ًا وغموضـ ًا يف فهــم النّـ ّ
القــرآين أكثــر مــن املتشــاهبات نفســها.

وهــذا يؤ ّكــد كــون العلــاء خيتلفــون يف مــدى الفهــم ود ّقتــه عنــد تناوهلــم للمحكــم

نفســه  ،ويؤ ّكــد عــدم معرفــة العلــاء لــكل املتشــابه  .مثلــا هــي احلــال عنــد مــن يــرى

ّ
الســور ،
الســور املســتخرج منهــا الســور  ،وقيــل املتشــابه فواتــح ّ
أن املحكــات فواتــح ّ
األول(((.
بعكــس ّ

وإذا اختلــف العلــاء يف املحكــم فــإىل مــاذا ُيرجــع باملتشــابه  ،وهنــا يــأيت دور

الراســخني يف العلــم  ،إذ ال ُبــدّ مــن معرفــة مــراد اهلل عـ ّـز وجـ ّـل عــى نحــو القطــع واليقــن
 ،وال ُبــدّ ْ
أن يكــون هــؤالء الراســخون يف العلــم الذيــن ذكرهتــم هــذه اآليــة عارفــن

باملحكــم واملتشــابه  ،خصوصـ ًا بعــد مــا ُذكــر مــن األقــوال واآلراء الكثــرة التــي وصلــت
يف معرفــة املحكــم واملتشــابه حــدَّ التناقــض .

وهنــا حيـ ُّـق لنــا ْ
أن نســأل  :ملــاذا اإلمــام عــي عليــه الســام ؟  .أو نقــول ملــاذا االمــام

ـي مــن غــر اقرتانــه بكلمــة اإلمــام التــي مل تأخــذ
ـي عليــه الســام  ،وال نقــول ملــاذا عـ ٌّ
عـ ّ
رب وســامه عليــه  .وهــذا هــو بيــت
ـي صلـ ُ
ـوات ّ
ح ّقهــا وهيبتهــا وكرامتهــا إالّ عنــد عـ ّ
القصيــد  .فقــد عرفنــا آنفــ ًا مــن خــال البحــث ّ
أن العلــاء إنّــا رجعــوا إىل املحكــم

ألنّــه ُيعــدُّ أصــ ً
ــمي االمــام
ا عندهــم  ،واألصــل ُيرجــع إليــه  ،وهلــذا املعنــى عينــه ُس ّ

أمــر املؤمنــن باإلمــام  ،ومل تكــن هــذه التســمية قــد الزمتــه اعتباطـ ًا  ،وقــد تســامل عليهــا

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

149

ـض هبــا غــره  .وإذا كان لفــظ
املســلمون عــى اختــاف مشــارهبم وتعــدّ د نحلهــم ومل حيـ َ

اإلمــام مــن بعــض دالالتــه يف اللغــة  ...(( :خشــبة البنــاء التــي يسـ ّـوى عليهــا البنــاء . .

أيمــة وأصلــه آممــة عــى فاعلــة . . . (( ،((()) . . .
 .واإلمــام  :الــذي يقتــدى بــه  ،ومجعــه ّ
أيمــة  ،وأصلــه أأممــة  ،عــى  . . .واإلمــام  :بمعنــى القــدّ ام
اإلمــام الــذي ُيقتــدى بــه ومجعــه ّ

 .وفــان يــؤ ّم القــوم  :يقدمهــم. ((()) . . .

وهــذه املعــاين والــدالالت التــي ذكرهتــا معاجــم اللغــة وقواميســها تؤ ّكــد مــا قالــه

ـي
اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي صاحــب الكتــاب املعجمــي ّ
األول عنــد العــرب يف عـ ّ
أمــر املؤمنــن يف الدّ اللــة عــى إمامتــه صلــوات اهلل عليــه وســامه مــن احتيــاج النــاس
إليــه ّ
كل النــاس واســتغناؤه عنهــم .

وبعــد هــذا ك ّلــه  ،بــل وفــوق هــذا ك ّلــه نعــود إىل أجــواء اآليــة حمـ ّـل البحــث لنقــف

عــى جوهــر الداللــة وكيف ّيــة أدائهــا باملعنــى األرقــى الدقيــق مــن خــال فصاحــة الوحــي
التــي هــي ال شـ ّ
ـك وال ريــب أعــى الفصاحــات يف فـ ّن القــول لــدى العــرب .

يقــول اجلاحــظ(( :ينبغــي للمتك ّلــم ْ
أن يعــرف أقــدار املعــاين  ،ويــوازن بينهــا وبــن

أقــدار املســتمعني  ،وبــن أقــدار احلــاالت  ،فيجعــل لــكل طبقــة مــن ذلــك مقام ـ ًا ح ّتــى
ويقســم املعــاين عــى أقــدار املقامــات  ،وأقــدار
قســم أقــدار الــكالم عــى أقــدار املعــاين ّ ،
ُي ّ

املســتمعني عــى أقــدار تلــك احلــاالت ))(((.

ـص مــن اجلاحــظ الــذي يتحــدّ ث فيــه عــن مناســبة الــكالم ملقتــى احلــال
وهــذا النّـ ّ

أن نعــرف مــا هــي تلــك احلــال التــي ينبغــي ْ
يدعونــا إىل ْ
أن نقــرأ مــن خالهلــا الوحــي
األمــن الــذي نــزل مــن اهلل تعــاىل أحســن املتك ّلمــن بعيــد ًا عــن تلــك اآلراء التي تشـ ّعبت

ـص الســاوي األرقــى  ،والتــي أرادت ْ
أن تعــرف كل مــا يف جنباتــه
وغربــت بالنّـ ّ
ورشقــت ّ
ّ
ٍ
مــن حمك ـ ٍم ومتشــابه  ،وزي ـ ٍغ ورســوخٍ  ،وتفسـ ٍ
ـر وتأويـ ٍ
ـل ُّ ،
كل ذلــك مــن خــال علــم
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النحــو  ،واعتــاد بعــض الروايــات التــي ال تنهــض دليـ ً
ا عــى مــا يذهبــون إليــه

((( .

إن احلــال التــي نــزل يف أثنائهــا قولــه تعــاىل  :هــو ا َّلـ ِـذي َأنـز ََل ع َليـ َ ِ
ّ
ـاب ِمنْـ ُه
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
ُ َ
َ ْ
ِ
ـن يف ُق ُل ِ
ـن ُأ ُّم ا ْلكِ َتـ ِ
ـون
ـاب ٌ
آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
ـم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُعـ َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذيـ َ
م َكـ َـا ٌت ُهـ َّ
وبِـ ْ
ـاب َو ُأ َخـ ُـر ُمت ََشـ ِ َ
ــه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلــه إِالَّ اللُّ والر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ون ِف
اســخُ َ
ُ
َ َّ
َمــا ت ََشــا َب َه منْــ ُه ا ْبتغَــاء ا ْلف ْتنَــة َوا ْبتغَــاء ت َْأ ِويل َ َ َ ْ ُ
ِ
ـاب ، إىل نيـ ٍ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـف
ا ْل ِع ْل ـ ِم َي ُقو ُلـ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
ّ
وثامنــن آيــة هــي حــال وفــد نصــارى نجــران التــي م ّثلــت منعطفـ ًا خطــر ّا يف تاريــخ األ ّمة
ـس وجودهــا مــن رجـ ٍ
ـال تفقـ ُـأ
؛ وال ُبــدّ لأل ّمــة يف منعطفاهتــا اخلطــرة والفتــن التــي متـ ُّ

عــن الفتنــة كرســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم أو مــن هــو مــن ســنخه  .وممــا ال

ريــب فيــه ّ
أن فتنــة التشــكيك بالعقيــدة مــن أشــدّ الفتــن التــي حــاول أعــداء اإلســام ب ّثهــا
بــن املســلمني  ،ال س ـ ّيام إذا كان ذلــك يف بدايــة بنــاء كيــان األ ّمــة أي أ ّمـ ٍـة كانــت .
فقــد جــادل وخاصــم النصــارى ــــ مــن وفــد نجــران ــــ رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه

والســام  ،إذ
وآلــه وس ـ ّلم يف عيســى ابــن مريــم عــى نب ّينــا وآلــه وعليــه أفضــل ّ
الصــاة ّ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  :ألســت تزعــم أنــه كلمــة اهلل وروح منــه ؟ فقــال
قالــوا للنّبـ ّ
صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم  :بــى  .قالــوا  :فحســبنا ! فأنــزل ســبحانه وتعــاىل  ( :فأ ّمــا
الذيــن يف قلوهبــم زيــغ  . . .اآليــة ).(((...

وقــد كان يوحنّــا الدمشــقي ُيل ّقــن بعــض املســيح ّيني ويع ّلمهــم كيف ّيــة اجلــدل

والنقــاش مــع املســلمني  ،حــول بعــض املعــاين التــي تناوهلــا القــرآن الكريــم عــن املســيح

الســام مــن حيــث تســميته املســيح يف القــرآن  .يقــول  (( :إذا ســألك املســلم :
عليــه ّ
ـم ُسـ ّـم َي
ـم ليســأل النّــراين املســلم  :بِـ َ
مــا تقــول يف املســيح ؟ فقــل  :إ ّنــه كلمــة اهلل ُ .ثـ ّ

املســيح يف القــرآن ؟ ولريفــض ْ
أن يتك ّلــم بــيء حتــى ُييــب املســلم  .فإ ّنــه ســيضطر إىل
ِ
أن يقــول :إِ َّنــا ا َْل ِسـ ِ
ـم َر ُسـ ُ
ْ
وح
ـم َو ُر ٌ
ـول اللِّ َوكَل َم ُت ـ ُه َأ ْل َق َ
يســى ا ْبـ ُ
ُ
اهــا إِ َل َم ْر َيـ َ
ـن َم ْر َيـ َ
ـيح ع َ
َ
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ِّمنْــ ُه ، ((1(فليســأله عــن كلمــة اهلل وروحــه أخملوقــة هــي أم غــر خملوقــة ؟ ْ
فــإن قــال
خملوقــة  ،فلــر ّد عليــه بأ ّنــه كان ومل تكــن كلمــة وال روح  ،فـ ْ
ـإن قلــت ذلــك فســيفحم
املســلم ؛ ّ
ألن مــن يــرى هــذا الــرأي زنديــق يف نظــر املســلمني  .وكذلــك هــي احلــال

حر ّيــة اإلرادة ومشــكلة الطبيعتــن
بالنســبة لـــ ( ثيــودور أبــو ُقـ ّـرة ) الــذي حــاول توضيــح ّ

يف املســيح عليــه الســام  ،وكذلــك ( نكبتــاس ) إذ أمــره القيــر ( باســيلوس ) بتأليــف
صحتهــا(. ((1
الــر ّد عــى املســلمني  ،إذ تنــاول فيــه عقيــدة التّثليــث وإثبــات ّ
كتــاب يف ّ
ٍ
أصــل مــن
أهــم
فالقض ّيــة قض ّيــة رصاع بــن العقيدتــن  ،عقيــدة التوحيــد الــذي هــو ّ

أصــول الديــن اإلســامي  ،وســائر األديــان اإلبراهيم ّيــة  ،وعقيــدة التثليــث وما ســواها.
فاآليــة ليســت بصــدد تقســيم القــرآن الكريــم إىل حمكــم ومتشــابه مــن حيــث اللفــظ

واملفسيــن ؛ فـ ّ
ـإن مــن املتشــابه عــى ســبيل
أو املعنــى كــا يذهــب إىل ذلــك بعــض العلــاء
ّ

املثــال ال احلــر مــا حيمــل عــى وجــوه اللغــة  ،وعــدم معرفــة هــذا ال يوجــب أو ال يكــون

ـر الرســوخ يف العلــم
مدعــا ًة للوقــوع يف ّ
الزيــغ الــذي تُريــده اآليــة املباركــة  (( .وقــد فـ ّ

بــا ال تـ ّ
الرســوخ يف العلــم  ،كقــول نافــع :
ـدل عليــه اللغــة وإ ّنــا هــي أشــياء نشــأت عــن ّ
الراســخ املتواضــع إىل اهلل  ،وكقــول مالــك  :الراســخ يف العلــم  ،املتّبــع ))(. ((1

والزيــغ ال ُيــراد منهــا املعنــى املتبــادر إىل ّ
الذهــن ؛ وكــذا الراســخون يف
فالرســوخ ّ
ّ

العلــم  ،والذيــن يف قلوهبــم زيــغ  ،يقــول اهلل تعــاىل ّ ( :
إن الذيــن كفــروا لــن تغنــي عنهــم

أمواهلــم وال أوالدهــم مــن اهلل شــيئ ًا )( (( ، ((1قيــل  :املــراد وفــد نجــران ؛ أل ّنــه روي ّ
أن
أبــا حارثــة بــن علقمــة قــال ألخيــه ّ :إن أعلــم أأ ّنــه رســول اهلل  ،ولكنّــي إذا أظهــرت ذلــك
أخــذ ملــك الـ ّـروم منّــي مــا أعطــوين مــن املــال  .وقيــل  :اإلشــارة إىل معــارصي رســول اهلل.
قــال ابــن عبــاس  :قريضــة  ،والنّضــر  ،وكانــوا يفتخــرون بأمواهلــم وأوالدهــم. ((1())...

وأوالد وقابليـ ٍ
ٍ
فهــؤالء هــم الذيــن يتز ّعمــون هــذا الت ّيــار ألنــم أهــل مـ ٍ
ـات يف
ـال
ّ
ّ
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املجتمــع  .وهــذا يؤ ّيــدُ مــا نذهــب إليــه مــن ّ
ـص القــرآين
أن امليــل الــذي عـ ّـر عنــه النّـ ّ

ـوات اهلل وســامه
بالزيــغ  ،إ ّنــا هــو ميــل الذيــن عــى عل ـ ٍم ودرايــة بحــال األنبيــاء صلـ ُ
ّ
ربــم  ،ولكنّهــم انحرفــوا ؛ ّ
ألن االعــراف واإليــان بــا
عليهــم ومــا ُأنــزل عليهــم مــن ّ

جــاء بــه رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم سيســلبهم مصاحلهــم وتس ـ ّلطهم عــى
خلــق اهلل تعــاىل ؛ فعمــدوا إىل التلبيــس عــى النــاس  ،وتــأول آيــات اهلل عـ َّـز وجـ ّـل بــا

يوقــع النــاس يف الفتنــة والضــال .

الزيــغ ْ
والــذي يبــدو للباحــث ّ
وإن كان معنــاه امليــل  ،ولكـ ْن هــو ليــس كل ميــل
أن ّ
أي أحــد  ،وإ ّنــا هــو امليــل عــن حـ ّـق معلــوم  ،مــن ُأنـ ٍ
ـاس بلغــوا مــن العلــم مــا
ومــن ّ

الصــواب  ،فهــم ليســوا مــن ســواد العا ّمــة  ،وإ ّنــا هــم مــن
بلغــوا  ،فحــادوا عــن جــادة ّ
أهــل العلــم وأهــل ّ
احلــل والعقــد  .وبالتــايل فامليــل مــن العا ّمــة وممّــن ال علــم لــه ال

يمكــن ْ
ألنــم مل يدركــوا هــذا احلـ ّـق وليــس لدهيــم القابل ّيــة
أن يكــون زيغ ـ ًا عــن احلـ ّـق ؛ ّ
عــى معرفتــه  ،لك ـن الزيــغ هــو امليــل عــن عل ـ ٍم ويقــن  ،عــن عل ـ ٍم ودرايــة  ،ونفـ ٍ
ـوذ يف
ّ
املجتمــع ؛ وذلــك للتلبيــس عــى ضعفــاء اخللــق ؛ ليبقــى هــؤالء هــم أصحــاب النفــوذ
هــم أصحــاب الـ ّـرف والتس ـ ّلط عــى رقــاب اخللــق .

يؤ ّيــد هــذا املعنــى جــو اآليــة والســبب الــذي نزلــت ألجلــه مثلــا هــي حــال وفــد

نصــارى نجــران الذيــن جــاؤوا ملحاججــة النبــي ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم وهــم

يعلمــون أ ّنــه رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ّ ،
وأن مــا جــاء بــه هــو احلـ ّـق  .وهكذا
حماججــة ال جيــرأ عليهــا ضعفــاء اخللــق  .فالذيــن جــاؤوا يف وفــد نصــارى نجــران إ ّنــا
هــم ع ّل ّيــة القــوم وأرشافهــم وعلامؤهــم وجمتهــد وهــم .

والربيــع بــن أنــس  (( :نزلــت أوائــل
يؤكّــدوا ذلــك مــا قالــه حممــد بــن اســحاق ّ
الســورة إىل نيـ ٍ
ـف وثامنــن آيــة يف وفــد نجــران  ،وكانــوا سـتّني راكبـ ًا قدمــوا عــى رســول
ّ
ّ
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اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،ومنهــم أربعــة عــر رجـ ً
ا مــن أرشافهــم  ،ويف األربعــة
عــر ثالثــة نفـ ٍـر يـ ُ
ـؤول إليهــم أمرهم  ،وهــم  :العاقــب أمري القــوم  ،وصاحب مشــورهتم

والس ـ ّيد ثامهلــم  ،وصاحــب
الــذي ال يصــدرون إالّ عــن رأيــه  ،واســمه عبــد املســيح ّ ،

وحبهــم وإمامهــم ،
رحلهــم  ،واســمه  :األهيــم  ،وأبــو حارثــة بــن علقمــة أســقفهم ْ
ِ
ف فيهــم  ،ودرس كتبهــم  ،وكانــت ملــوك الـ ّـروم
ش َ
وصاحــب َمدْ َرســهم  ،وكان قــد َ ُ
ومولــوه  ،وبنــو لــه الكنائــس  ،لعلمــه واجتهــاده ))(. ((1
رشفــوه ّ
قــد َّ
فهــؤالء مل يكونــوا قــد طلبــوا مــا طلبــوا عــن شـ ّ
حيتجــون بــه عــى باطلهم
ـك أو جهــل ّ

وإفســادهم ديــن النّــاس وإضالهلــم  ،وإ ّنــا طلبــوا وأرادوا مــا رادوا  ،وكفــروا عــن علـ ٍم
ِ
اخ َت َلـ َ ِ
ـاب إِالَّ ِمــن َب ْعـ ِـد
و َمــا ْ
ـن ُأ ْو ُتــو ْا ا ْلك َتـ َ
ـف ا َّلذيـ َ
ودرايــة  .وقــد قــال أصــدق القائلــن َ :
مــا جاءهــم ا ْل ِع ْلــم ب ْغيــا بينَهــم  ، ((1( ومــا َت َفر ُقــوا إِلَّ ِمــن بعـ ِـد مــا جاءهـ ِ
ـم َب ْغ ًيــا
ُ َ ً َْ ُ ْ
َ َ ُ ُ
ـم ا ْلع ْلـ ُ
َْ َ َ ُ ُ
َ َ َّ
اخ َت َل ُفــوا إِلَّ ِمــن بعـ ِـد مــا جاءهـ ِ
ـم. ((1( 
ـمَ  ، ((1(فـ َـا ْ
ـم َب ْغ ًيــا َب ْين َُهـ ْ
ـم ا ْلع ْلـ ُ
َْ َ َ ُ ْ
َب ْين َُهـ ْ
وهــذا يؤ ّكــد ــــ مســألة زيــغ مــن ّأول القــرآن التأويــل غــر املــراد أو التأويــل املذمــوم

ــــ مــا نذهــب إليــه مــن علــم واســتطاعة ونفوذ مــن حيــاول التأويــل للتلبيــس عــى النّاس.
فهــذه اآليــات الكريــات تُبـ ّـن ّ
أن االختــاف والتفـ ّـرق يف الديــن واختــاط احلـ ّـق

بالباطــل  (( :مل يكــن عــن جهـ ٍ
ـل منهــم بحقيقــة األمــر وكــون الدّ يــن واحــد ًا بــل كانــوا

عاملــن بذلــك  ،وإ ّنــا محلهــم عــى ذلــك بغيهــم وظلمهــم مــن غــر عــذر وذلــك كفـ ٌـر
منهــم بآيــات اهلل املب ّينــة هلــم حـ ّـق األمــر وحقيقتــه  . . .مــن بعــد مــا جاءهــم العلــم بــا هــو
حـ ّـق  ،ظل ـ ًا أو َح َســدَ ًا تداولــوه بينهــم  . . .مل يكــن عــن شــبهة أو جهــل وإ ّنــا أوجدهــا
علامؤهــم بغي ـ ًا وكان البغــي دائــر ًا بينهــم ))(. ((1

فاالنحــراف واالختــاف إ ّنــا ســببه العلــاء ــــ ال النّــاس االعتياديــن ــــ ومــا يقومون

ـص القــرآين  ،مثلــا هــي احلــال يف مــا جــرى مــن وفــد
بــه مــن تأويــل وإخفــاء حقائــق النّـ ّ
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الزيــغ ْ
نصــارى نجــران إذ ثبــت ّ
ـى مــن معــاين االنحــراف ؛ إالّ أ ّنــه
أن ّ
وإن كان لــه معنـ ً
خاصــة تتم ّيــز بالعلــم واملعرفــة  ،واالدراك ال ّتــام  ،وليــس مــن ُأنـ ٍ
ـاس
انحـ ٌ
ـراف مــن طبقــة ّ

أ ّم ّيــن أو أنــاس جيهلــون مــا ور َد يف الكتــاب أو مــا أنــزل مــن الوحــي مــن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل
ـون مــا َأن َز ْلنَــا ِمــن ا ْلبينَـ ِ
ِ
ـات َو ُْالــدَ ى ِمــن َب ْعـ ِـد َمــا
يقــول عـ ّـز مــن قائــل  :إِ َّن ا َّلذيـ َ
َ َ ِّ
ـن َي ْكت ُُمـ َ َ
(((2
ـاس ِف ا ْلكِ َتـ ِ
َب َّينَّــا ُه لِلنَّـ ِ
ـم َّ
ـاب ُأو َلـــئِ َ
ـون
الل ِعنُـ َ
ـم اللُّ َو َي ْل َعن ُُهـ ُ
ك َيل َعن ُُهـ ُ
((...فكتــان العــامل علمــه هــذا  ،كتــان العلــم عــن النــاس بعــد البيــان هلــم  ،وهــو

وتفرقهــم يف
الســبب الوحيــد الــذي عــدّ ه اهلل ســبحانه ســبب ًا الختــاف النــاس يف الدّ يــن ّ

ـري تقبلــه الفطــرة وختضــع لــه القـ ّـوة املم ّيــزة
ســبل اهلدايــة والضــال  ،وإالّ فالدّ يــن فطـ ٌّ
ِ
ـك لِلدِّ يـ ِ ِ ِ
ِ
ـم َو ْج َهـ َ
ـاس
ـن َحني ًفــا ف ْطـ َـر َة اللَِّ ا َّلتــي َف َطـ َـر النَّـ َ
بعــد مــا ُبـ ِّـن هلــا  ،قــال تعــاىل َ  :ف َأقـ ْ
يــل ِلَ ْل ِ
ــم َو َل ِكــ َّن َأ ْك َث َــر الن ِ
َع َل ْي َهــا َل َت ْب ِد َ
َّــاس َل َي ْع َل ُم َ
ــق اللَِّ َذلِ َ
ــون، ((2(
ــك الدِّ يــ ُن ا ْل َق ِّي ُ
فالدّ يــن فطــري عــى اخللقــة ال تدفعــه الفطــرة أبــد ًا لــو ظهــر هلــا ظهــور ًا مــا بالصفــاء مــن
األول . .
القلــب  ،كــا يف األنبيــاء  ،أو ببيــان قــويل  ،وال حمالــة ينتهــي هــذا ال ّثــاين إىل ذلــك ّ

 .ولذلــك مجــع يف اآليــة بــن كــون الدّ يــن فطر ّيـ ًا عــى اخللقــة وبــن عــدم العلــم بــه فقــال:
ِ
ِ
ِ
ــر الن ِ
ــون،
َّــاس َل َي ْع َل ُم َ
و َلك َّ
َّــاس َع َل ْي َهــا ، وقــال َ :
ــر الن َ
ــن َأ ْك َث َ
ــر َة اللَِّ ا َّلتــي َف َط َ
ف ْط َ
وقــال تعــاىل  :و َأنـز ََل معهــم ا ْلكِ َتــاب بِ َْ ِ
ـن النَّـ ِ
اخ َت َل ُفــو ْا فِيـ ِـه َو َمــا
ـاس فِيـ َـا ْ
ـم َبـ ْ َ
َ
َ
الـ ِّـق ل َي ْح ُكـ َ
َ َُ ُ
ِ
ِ
ـف فِيـ ِـه إِالَّ ا َّل ِذيـ َ ُ
ـم ، ((2(فأفــاد ّ
اخ َت َلـ َ
أن
ـم ا ْل َب ِّي َنـ ُ
ْ
ـات َب ْغ ًيــا َب ْين َُهـ ْ
اءتـ ُ
ـن أو ُتــو ُه مــن َب ْعــد َمــا َج ْ ُ
االختــاف فيــا يشــتمل عليــه الكتــاب إ ّنــا هــو ناشــىء عــن بغــي العلــاء احلاملــن لــه ،

الصــواب معلــول بغــي العلــاء باإلخفــاء
فاالختالفــات الدّ ين ّيــة واالنحــراف عــن جــا ّدة ّ
والتأويــل والتّحريــف  ،وظلمهــم))...

(((2

فهــذا جـ ّـو اآليــة وهــذا مــا كان خي ّطــط لــه مــن إيقــاع الفتنــة يف األ ّمــة الفت ّيــة عــى
أيــدي أنــاس يمتلكــون ّ
كل مــا يســاعدهم عــى ذلــك داخل ّيـ ًا وخارج ّيـ ًا ُ ،أنــاس جعلتهــم
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ـي صـ ّـى اهلل
العــداوة واحلقــد وصـ ّـور هلــم بغيهــم ّأنــم قــادرون حتــى عــى خــداع النبـ ّ
الصادقــن إىل ذلــك بقولــه عـ َّـز مــن قائـ ٍ
ـح أصـ ٌ
وإِ َذا
ـل َ :
ـدق ّ
عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وقــد أ َْلـ َ
ِ ِ
ـم ُت ْع ِ
ج ُبـ َ
ون
ي َسـ ُب َ
ـم ُخ ُشـ ٌ
ـب ُّم َسـنَّدَ ٌة َ ْ
ـم ك ََأ َّنُـ ْ
ـام ُه ْم َوإِن َي ُقو ُلــوا ت َْسـ َـم ْع ل َق ْولـ ْ
ـك َأ ْج َسـ ُ
َر َأ ْيت َُهـ ْ
ٍ
(. ((2
ـون
ـم اللَُّ َأ َّنــى ُي ْؤ َف ُكـ َ
ـم ا ْل َعــدُ ُّو َف ْ
ـم َقا َت َل ُهـ ُ
اح َذ ْر ُهـ ْ
ـم ُهـ ُ
ك َُّل َص ْي َحــة َع َل ْي ِهـ ْ
ٍ
ٍ
متشــابه ! تتحــدّ ُ
عطــف أو
وأي
فــأي حمكــ ٍم أو
ث عنــه اآليــة الكريمــة املباركــة ُّ ،
ُّ

ـتنال مــا تنـ ُ
ـغ  ،الذيــن سـ ُ
اســتئناف ّ ،إنــا تتحــدّ ُ
ث عــن الذيــن يف قلوهبــم زيـ ٌ
ـال عــى أيدهيم
حممـ ٍـد صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم  ،تتحــدّ ُ
ث عــن الراســخني يف العلــم الذيــن ال
أ ّمــة ّ
ٍ
ٍ
خطــر
منعطــف
الوقــوف بوجــه هــؤالء الزائغــن يف هكــذا
يســتطيع أحــدٌ غريهــم
َ
كمحمـ ٍـد صـ ّـى اهلل عليــه
مــن تاريــخ األ ّمــة يف ذلــك اليــوم  ،وغــره مــن قابــل األ ّيــام ،
ّ
ِ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم
وآلــه وس ـ ّلم أو َم ـ ْن هــم م ـ ْن ســنخه  .وقــد أعطــى النّبـ ّ
املصــداق الواقعــي واحلقيقــي لذلــك إذ جــاء بأهـ ِ ِ
ـي وفاطمة واحلســن واحلســن
ـل بيتــه عـ ٌّ
ـوات اهلل تعــاىل عليهــم أمجعــن ملباهلــة وفــد نصــارى نجــران هبــم ؛ ليقــول لأل ّمــة
صلـ ُ
القوامــون عــى األ ّمــة وعــى تفســر كتــاب اهلل  ،وقــد
الراســخون يف العلــم ّ
هــؤالء هــم ّ
أثبــت التاريــخ والواقــع العمــي ذلــك إذ وقــف أهــل هــذا البيــت لــكل االنحرافــات التي

واجهــت األ ّمــة ومل يســتطع أحــدٌ مــن املســلمني التّصــدّ ي هلــا  ،أو تصــدّ ى هلــا ومل ُيفلــح
أن تقــع يف ضـ ٍ
وكادت األ ّمــة ْ
مصدِّ ق ـ ًا
ـال ال هدايــة بعــده  .فــكان أهلــه بيتــه مصداق ـ ًا َ
ـف فيكــم ال ّثقلــن  :كتــاب اهلل وعــريت أهــل
الصــادق األمــن ّ (( :إن خم ّلـ ٌ
لقولــه وهــو ّ
ـت فيكــم أمريــن لــن تض ّلــوا بعــدي مــا ْ
متســكتم هبــا :
بيتــي ))(ّ ...(( ، ((2إن قــد تركـ ُ
إن ّ
كتــاب اهلل  ،وعــريت أهــل بيتــي ؛ فـ ّ
ـإن ا ّللطيــف اخلبــر قــد عهــد إ ّيل ّأنــا لــن يفرتقــا ح ّتــى

ـي احلــوض كهاتــن ــــ ومجــع بــن مســبحتيه ــــ وال أقــول  :كهاتــن ــــ ومجــع بــن
يــردى عـ ّ
فتمســكوا هبــا ال ت َِز ُّلــوا وال تض ّلــوا
املســبحة والوســطى ــــ فتســبق إحدامهــا األخــرى ّ ،
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 ،وال تقدموهــم فتض ّلــوا))

(((2

 .وعـ ٌّـي ّأوهلــم وأفضلهــم وخريهــم بعــد النبــي صــى

اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم كــا ســيتضح لنــا ذلــك مــن خــال خطبــه وكلامتــه  .فنحــن اليــوم

عــي  ،وكذلــك مــن مل يــزل يف أصــاب
كمــن كان قبلنــا يف مســيس احلاجــة اىل كالم ّ
ـي عليــه الســام وهــو وارث علــم النّبيــن صلــوات
ّ
الرجــال  ،وليــس هــذا بكثــر عــى عـ ّ

فعــي ع
اهلل وســامه عليهــم  ،وإذا كان عيســى ع كلمــة اهلل التــي ألقاهــا إىل مريــم ع
ّ

رب العـ ّـزة
أصــدق مصــداق ٍ لكلــات اهلل عـ ّـز وجـ ّـل  ،ولــو كان البحــر مــداد ًا لكلــات ّ
لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلامتــه .
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املبحث ّ
الثاني
ما حيتمه ّ
علي ع
الصادق األمني ص يف اإلمام ٍّ

شــك يف َّ
ال َّ
ّبــي ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم عندمــا جــاء بأهــل بيتــه عليــه
أن الن ّ
وعليهــم أفضــل الصــاة والســام ؛ لباهــل هبــم وفــد نصــارى نجــران  ،مل يـ ِ
ـأت هبــم
ّ
ّ
ألنــم أهــل بيتــه وأرحامــه حســب وإالّ فهنــاك الكثــر مــن ذوي قربــاه  ،وإ ّنــا جــاء هبــم
ّ
ألنــم الراســخون يف العلــم الذيــن ســيعود إليهــم ُ
إرث النبــي ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه
؛ ّ

وس ـ ّلم  ،وهــم القطــب الــذي ســتدور حولــه عجلــة التفســر والتأويــل لكتــاب اهلل عـ ّـز
ألنــم ِعــدْ ُل الكتــاب وهــم القــادرون عــى اســتنطاق آياتــه وكشــف معانيــه .
وجـ ّـل ؛ ّ
(((2
وهــم الذيــن ال يتظننّــون تأويلــه بــل يتي ّقنــون حقائقــه .
ـي بــن أيب طالــب ســام اهلل عليــه الــذي
ّ
وأول أهــل البيــت هــو أمــر املؤمنــن عـ ّ

أخــذ علمــه عــن رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم مبــارشة  ،وهــو ّأول املحدّ ثــن
مــن أهــل البيــت صلــوات اهلل وســامه عليهــم ح ّتــى قــال فيهــم ابــن خلــدون املعــروف

بتعصبــه  (( :وقــد قــال رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ّ
أن فيهــم حمدّ ثــن  ،فهــم
ّ
الشيفــة  ،والكرامــات املوهوبــة ))(. ((2
الرتــب ّ
أوىل النّــاس هبــذه ّ

الســام ن فقــد ذكــر احلاكــم النّيســابوري يف
عــي عليــه ّ
وليــس هــذا بكثــر عــى ٍّ

الصحيحــن  :روى عبــد اهلل بــن عبــاس عــن رســول اهلل صـ ّـى اهلل
كتابــه املســتدرك عــى ّ
عليــه وآلــه وس ـ ّلم أ ّنــه قــال  (( :أ ّنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا فمــن أراد املدينــة ف ْليـ ِ
ـأت
ٌّ
مــن البــاب ))(. ((2
وهــذا احلديــث املبــارك لــو عرضنــاه عــى كتــاب اهلل القــرآن العظيــم َلــا كان فيــه مــن
ِ
ِ
مه ّيــة كالمــه ودوره يف بنــاء كيــان األ ّمــة
الســام وأ ّ
ـي عليــه ّ
املبالغــة يش ٌء يف بيــان شــأن عـ ٍّ
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وإظهــار شــخص ّيتها ؛ إذ أعطــاه اهلل عـ َّـز وجـ َّـل بيان ـ ًا فــوق هــذا البيــان ؛ إذ جعلــه نفــس

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ َّلم بــا يؤ ّكــد مــا أراده النّبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم
النبـ ّ
آجـ َ
ـك فِيـ ِـه ِمــن
ـن َح َّ
الســام  ،يقــول عـ َّـز مـ ْن قائــل َ  :ف َمـ ْ
مــن إتيانــه بأهــل بيتــه عليهــم ّ
ــد مــا ج َ ِ
ِ
ــن ا ْل ِع ْلــ ِم َف ُق ْ
ُــم َونِ َســاءنَا َونِ َســاءك ُْم
ــل َت َعا َل ْ
ــاءك م َ
َب ْع َ َ
ــو ْا َنــدْ ُع َأ ْبنَاءنَــا َو َأ ْبنَاءك ْ
ِ
َو َأن ُف َس ـنَا َ
ـص هــو
ـم َن ْبت َِهـ ْـل َفن َْج َعــل َّل ْعنَ ـ ُة اللِّ َعـ َـى ا ْلكَاذبِـ َ
ـن . ((3(وهــذا النّـ ّ
وأن ُف َس ـك ُْم ُثـ َّ

آيــة مــن اآليــات التّــي تبنّــت رشح املوقــف ومــا أفــرزه مــن دالالت ذلــك احلــوار أو

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم وذلــك الوفــد مــن نصــارى
املباهلــة التــي دارت بــن النّبـ ّ
الــي ا ْل َقيــومَ .نـز ََّل ع َليـ َ ِ
ـاب بِ َْ
الـ ِّـق ُم َصدِّ قـ ًا َِّلــا
ـك ا ْلك َتـ َ
َ ْ
نجــران   .امل  .اللُّ ال إِ َلــ َه إِالَّ ُهـ َـو َْ ُّ ُّ ُ
ِ
إل ِ
ـن َيدَ ْيـ ِـه َو َأنـز ََل ال َّتـ ْـو َرا َة َوا ِ
نجيـ َـل ِ .مــن َق ْبـ ُـل ُهــدً ى ِّللنَّـ ِ
ـن
ـاس َو َأنـز ََل ا ْل ُف ْر َقـ َ
َبـ ْ َ
ـان إِ َّن ا َّلذيـ َ
ِ
ِ
اب َشـ ِـديدٌ َواللُّ َع ِزيـ ٌز ُذو انتِ َقــام .إِ َّن اللَّ الَ َ ْ
ش ٌء ِف
ـم َعـ َـذ ٌ
ي َفـ َ
َك َفـ ُـرو ْا بِآ َيــات اللِّ َُلـ ْ
ـى َع َل ْيــه َ ْ
ِ
األَ ْر ِ
ـم ِف األَ ْر َحــا ِم َك ْيـ َ
ـف َي َشــاء الَ إِ َلـ ـ َه إِالَّ ُهـ َـو
السـ َـاء ُ .هـ َـو ا َّلــذي ُي َص ِّو ُر ُكـ ْ
ض َوالَ ِف َّ
الكِيــم  .هــو ا َّلـ ِـذي َأن ـز ََل ع َليـ َ ِ
ـن ُأ ُّم ا ْلكِ َتـ ِ
ـاب
ـاب ِمنْ ـ ُه آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
م َكـ َـا ٌت ُهـ َّ
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
ا ْل َع ِزي ـ ُز َْ ُ ُ َ
َ ْ
ــون مــا ت ََشــابه ِمنْــه ابتِغَــاء ا ْل ِف ْتن ِ
ِ
يــن يف ُق ُل ِ
َــة
ــاب ٌ
ََ ُ ْ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذ َ
ــم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُع َ َ
وبِ ْ
ــر ُمت ََش ِ َ
َو ُأ َخ ُ
ِ
وابتِ َغــاء ت َْأ ِويلِـ ِـه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلـه إِالَّ اللُّ والر ِ
ـن
ون ِف ا ْل ِع ْلـ ِم َي ُقو ُلـ َ
اســخُ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
ُ
َ ْ
َ َّ
ََ َْ ُ

ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـب َلنَــا
ـاب َ .ر َّبنَــا الَ ُتـ ِـز ْغ ُق ُلو َبنَــا َب ْعــدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَــا َو َهـ ْ
ـك ج ِامــع النَّـ ِ ِ
حـ ًة إِ َّنـ َ
ِمــن َّلدُ نـ َ
ـب فِيـ ِـه إِ َّن اللَّ
ـك َأنـ َ
ـاس ل َيـ ْـو ٍم الَّ َر ْيـ َ
ـاب َ .ر َّبنَــا إِ َّنـ َ َ ُ
ـت ا ْل َو َّهـ ُ
ـك َر ْ َ
ِ
ِ
يلِـ ُ ِ
الَ ُ ْ
ـن اللِّ َشـ ْيئًا
ـم َوالَ َأ ْوالَ ُد ُهــم ِّمـ َ
ـف ا ْلي َعــا َد  .إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـم َأ ْم َو ُالـ ْ
ـي َعن ُْهـ ْ
ـن َك َفـ ُـرو ْا َلــن ُتغْنـ َ
ِ
ب ِ ِ
ـم َو ُقــو ُد النَّـ ِ
ـار َ .كــدَ ْأ ِ
َو ُأو َلـــئِ َ
ـن ِمــن َق ْبلِ ِه ْم ك ََّذ ُبــو ْا بِآ َياتِنَــا َف َأ َخ َذ ُه ُم
آل ف ْر َعـ ْـو َن َوا َّلذيـ َ
ك ُهـ ْ
ِ
اللُّ بِ ُذن ِ
ـم َواللُّ َشـ ِـديدُ ا ْل ِع َقـ ِ
ـم
ـن َك َفـ ُـرو ْا َس ـ ُت ْغ َل ُب َ
ـر َ
ـاب ُ .قــل ِّل َّلذيـ َ
ُوبِـ ْ
ون إِ َل َج َهنَّـ َ
ون َو ُ ْتـ َ ُ
ـم آ َيـ ٌة ِف فِ َئ َتـ ْ ِ
ـن ا ْل َت َق َتــا فِ َئـ ٌة ُت َقاتِـ ُـل ِف َسـبِ ِ
يل اللِّ َو ُأ ْخـ َـرى كَافِـ َـر ٌة
ـس ا ْل ِ َهــا ُد َ .قــدْ ك َ
َوبِ ْئـ َ
َان َل ُكـ ْ
ي ا ْل َعـ ْ ِ
ـك َل ِعـ ْـر ًة َّلُ ْو ِل األَ ْب َص ِ
ـن َواللُّ ُي َؤ ِّيــدُ بِنَـ ْ ِ
ـر ِه َمــن َي َشــاء إِ َّن ِف َذلِـ َ
ار
ـم َر ْأ َ
َي َر ْو َنُــم ِّم ْث َل ْي ِهـ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ــن َوا ْل َقنَاطِ ِ
الذ َه ِ
ــن لِلن ِ
ــن َّ
ــب َّ
ــب
ــن الن َِّســاء َوا ْل َبن َ
الش َ
ــر ا ُْل َقن َط َــرة م َ
ــه َوات م َ
َّــاس ُح ُّ
ُ .ز ِّي َ
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ِ
ـك م َتــاع َْ ِ
ـل ا ُْلســوم ِة واألَ ْنعــا ِم و َْ ِ ِ
َوا ْل ِف َّضـ ِـة َو َْ
ـن
ال َيــاة الدُّ ْن َيــا َواللُّ عنــدَ ُه ُح ْسـ ُ
الـ ْـرث َذلـ َ َ ُ
ال ْيـ ِ َ َّ َ َ َ َ
ِ
ـر مــن َذلِ ُكـ ِ ِ
ا َْلـ ِ
ـات َ ْتـ ِـري ِمــن َ ْتتِ َهــا
ـم َجنَّـ ٌ
ـم ل َّلذيـ َ
ـن ا َّت َقـ ْـوا عنــدَ َر ِّبِـ ْ
ْ
ـآب ُ .قـ ْـل َأؤُ َن ِّب ُئ ُكــم بِخَ ـ ْ ٍ ِّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
يــن
ــو ٌ
ــر بِا ْلع َبــاد ا َّلذ َ
ان ِّم َ
ــر ٌة َو ِر ْض َ
يــن ف َيهــا َو َأز َْو ٌ
ــار َخالد َ
اج ُّم َط َّه َ
األَ ْنَ ُ
ــن اللِّ َواللُّ َبص ٌ
ِِ
اب الن ِ
ــون َر َّبنَــا إِ َّننَــا َآمنَّــا َفا ْغ ِف ْــر َلنَــا ُذنُو َبنَــا َو ِقنَــا َع َ
ــن
َي ُقو ُل َ
الصادق َ
يــن َو َّ
الصابِ ِر َ
َّــار َّ .
ــذ َ
ِ
ِِ
ِِ
ــح ِ
ار َ .ش ِ
ــو َوا َْلالَئِكَــ ُة
ــن َوا ُْلنفق َ
َوا ْل َقانت َ
ــهدَ اللُّ َأنَّــ ُه الَ إِ َلـــ َه إِالَّ ُه َ
ين بِاألَ ْس َ
ــن َوا ُْل ْســ َتغْف ِر َ
ـط الَ إِ َلــه إِالَّ هــو ا ْلع ِزيـ ُز َْ ِ
ـا بِا ْل ِقسـ ِ
ـن ِعنــدَ اللِّ ا ِ
َو ُأ ْو ُلــو ْا ا ْل ِع ْلـ ِم َقآئِـ َ ً
إل ْسـ َ
ا ُم
ـم  .إِ َّن الدِّ يـ َ
َ ُ َ َ
الكيـ ُ
ْ
ـف ا َّل ِذيــن ُأو ُتــو ْا ا ْلكِ َتــاب إِالَّ ِمــن بعـ ِـد مــا جاءهـ ِ
اخ َت َلـ َ
ـم َو َمــن
َو َمــا ْ
َ
َ ْ
ـم َب ْغ ًيــا َب ْين َُهـ ْ
ـم ا ْلع ْلـ ُ
َْ َ َ ُ ُ
سيــع ِْ
ِ
ال َسـ ِ
ـي لِّ َو َمـ ِ
آجـ َ
ـن
ـوك َف ُقـ ْـل َأ ْسـ َل ْم ُ
ـاب َ .فـ ْ
ـإن َح ُّ
َي ْك ُفـ ْـر بِآ َيــات اللِّ َفـإِ َّن اللِّ َ ِ ُ
ت َو ْج ِهـ َ
ِ
ِ
ا َّت َب َعـ ِ
ـن َأ َأ ْس ـ َل ْمت ُْم َف ـإِ ْن َأ ْس ـ َل ُمو ْا َف َقـ ِـد ْاه َتــدَ و ْا َّوإِن
ـاب َواألُ ِّم ِّيـ َ
ـن ُأ ْو ُتــو ْا ا ْلك َتـ َ
ـن َو ُقــل ِّل َّلذيـ َ
ون بِآيـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت ََو َّلـ ْـو ْا َفإِ َّنـ َـا َع َل ْيـ َ
ـك ا ْل َب ـ َ
ـون
ـات اللِّ َو َي ْق ُت ُلـ َ
ـر بِا ْلع َبــاد  .إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـن َي ْك ُفـ ُـر َ َ
ا ُغ َواللُّ َبصـ ٌ
ـون ا ِّل ِذيــن ي ْأمــر َ ِ ِ ِ
ـن بِ َغـ ْ ِ
ش ُهــم بِ َعـ َـذ ٍ
ـن النَّـ ِ
اب َألِيـ ٍم .
ـر َحـ ٍّـق َو َي ْق ُت ُلـ َ
النَّبِ ِّيـ َ
ون بِا ْلق ْســط مـ َ
َ َ ُ ُ
ـاس َف َب ِّ ْ
ـت َأعم ُلــم ِف الدُّ ْنيــا و ِ
ُأو َلـــئِ َ ِ
اآلخـ َـر ِة َو َمــا َُلــم ِّمــن ن ِ ِ
ـن َ .أ َل ْ َتـ َـر إِ َل
َ َ
ك ا َّلذيـ َ
َّاصيـ َ
ـن َحبِ َطـ ْ ْ َ ْ
ِ
ِ
ِ
ـاب ُيدْ َعـ ْـو َن إِ َل كِ َتـ ِ
ـن ا ْلكِ َتـ ِ
ـم َي َتـ َـو َّل َف ِريـ ٌـق
ـن ُأ ْو ُتــو ْا نَصي ًبــا ِّمـ َ
ا َّلذيـ َ
ـم ُثـ َّ
ـم َب ْين َُهـ ْ
ـاب اللِّ ل َي ْح ُكـ َ
ٍ
ـون َ .ذلِـ َ
ـم
ـم َو ُهــم ُّم ْع ِر ُضـ َ
ـار إِالَّ َأ َّي ًامــا َّم ْعــدُ و َدات َو َغ َّر ُهـ ْ
ـم َقا ُلــو ْا َلــن َت َ َّسـنَا النَّـ ُ
ـك بِ َأ َّنُـ ْ
ِّمن ُْهـ ْ
ـف إِ َذا جعنَاهـ ِ
ِ ِ ِِ
ـت ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ون َ .ف َك ْيـ َ
ـس
ـب فِيـ ِـه َو ُو ِّف َيـ ْ
ـر َ
ـم ل َيـ ْـو ٍم الَّ َر ْيـ َ
ََْ ُ ْ
ف دينهــم َّمــا كَا ُنــو ْا َي ْفـ َ ُ
ـك ا ُْل ْلـ ِ
ـون ُ .قـ ِ
ـك ُتـ ْـؤ ِت ا ُْل ْلـ َ
ـم َمالِـ َ
ـك َمــن ت ََشــاء َوتَنـ ِـز ُع
َّمــا ك ََس ـ َب ْ
ـم الَ ُي ْظ َل ُمـ َ
ـل ال َّل ُهـ َّ
ت َو ُهـ ْ
ـك ِمَّــن ت ََشــاء َوت ُِعـ ُّز َمــن ت ََشــاء َو ُتـ ِـذ ُّل َمــن ت ََشــاء بِ َيـ ِـد َك َْ
ـر إِ َّنـ َ
ا ُْل ْلـ َ
ش ٍء َق ِديـ ٌـر
ـى ك ُِّل َ ْ
ـك َعـ َ َ
الـ ْ ُ
الــي ِمــن ا َْليـ ِ
ِ
ِ
ـج ال َّل ْيـ َـل ِف ا ْلن ََّهـ ِ
ـار ِف ال َّل ْيـ ِ
ـت
ـت َو ُ ْتـ ِـر ُج ا َل َّيـ َ
ـار َوتُولـ ُ
 .تُولـ ُ
ـل َو ُ ْتـ ِـر ُج َْ َّ َ ِّ
ـج الن ََّهـ َ
ِ
ـاب  .الَّ يت ِ
ِ
ـي َو َتـ ْـرز ُُق َمــن ت ََشــاء بِ َغـ ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ـن َْ
ـن َأ ْولِ َيــاء ِمــن
َّخـ ِـذ ا ُْل ْؤ ِمنُـ َ
ـون ا ْلكَاف ِريـ َ
مـ َ
َ
الـ ِّ
ِ
ـك َف َليــس ِمــن اللِّ ِف َ ٍ
ِ
ِِ
ـم
ُد ْو ِن ا ُْل ْؤمنـ َ
ـن َو َمــن َي ْف َعـ ْـل َذلـ َ ْ َ َ
ـم ُت َقــا ًة َو ُ َ
ي ِّذ ُر ُكـ ُ
شء إِالَّ َأن َت َّت ُقــو ْا من ُْهـ ْ
ْ
اللُّ َن ْف َسـ ُه َوإِ َل اللِّ ا َْل ِصــر ُ .قـ ْـل إِن ُ ْت ُفــو ْا َمــا ِف ُصدُ ِ
ـم َمــا
ـم َأ ْو ُت ْبــدُ و ُه َي ْع َل ْمـ ُه اللُّ َو َي ْع َلـ ُ
ور ُكـ ْ
ُ
ِ
ض َواللُّ َعـ َـى ك ُِّل َش ٍء َق ِديـ ٌـر َ .يـ ْـو َم َ ِ
األر ِ
تــدُ ك ُُّل َن ْفـ ٍ
ـت
ـس َّمــا َع ِم َلـ ْ
السـ َـا َوات َو َمــا ِف ْ
ِف َّ
ْ
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ِ
ٍ
ـرا ومــا ع ِم َلـ ْ ِ
ِ
ـن َخـ ْ ٍ
ـم اللُّ
ـر ُّ ْ
مـ َ ً َ َ َ
مـ ْ
ـت مــن ُسـ َـوء َتـ َـو ُّد َلـ ْـو َأ َّن َب ْين ََهــا َو َب ْينَـ ُه َأ َمــدً ا َبعيــدً ا َو ُ َ
ي ِّذ ُر ُكـ ُ
ِ
وف بِا ْل ِعبــاد ُ .قـ ْـل إِن كُن ُتــم ُ ِ
ـون اللَّ َفا َّتبِ ُعـ ِ
ـم
َن ْف َس ـ ُه َواللُّ َرؤُ ُ
ت ُّبـ َ
َ
ـون ُ ْ
ـم اللُّ َو َيغْفـ ْـر َل ُكـ ْ
يبِ ْب ُكـ ُ
ْ
ِ
ُذنُوبكُــم واللُّ َغ ُفــور ر ِحيــم ُ .ق ْ ِ
الر ُس َ
ــب
ــو ْا َفــإِ َّن اللَّ الَ ُي ُّ
ــول فــإِن ت ََو َّل ْ
َ ْ َ
ــل َأطي ُعــو ْا اللَّ َو َّ
ٌ
ٌ َّ
ِ
ِ
ِ
ـن ُ .ذ ِّر َّي ـ ًة
ـم َو َآل ِع ْمـ َـر َ
ان َعـ َـى ا ْل َعا َلـ َ
اص َط َفــى آ َد َم َون ً
ـن  .إِ َّن اللَّ ْ
ا ْلكَاف ِريـ َ
ُوحــا َو َآل إِ ْب َراهيـ َ
ـميع علِيــم  .إِ ْذ َقا َلـ ِ
ِ
َب ْع ُض َهــا ِمــن َب ْعـ ٍ
ان َر ِّب إِ ِّن َنـ َـذ ْر ُت َلـ َ
ـك َمــا ِف
ـت ْامـ َـر َأ ُة ِع ْمـ َـر َ
ـض َواللُّ َسـ ٌ َ
ِ
ِ
ــر ًرا َف َت َق َّب ْ
ــل ِمنِّــي إِن َ
ــت َر ِّب إِ ِّن
يــم َف َل َّــا َو َض َعت َْهــا َقا َل ْ
َّــك َأ َ
َب ْطنِــي ُ َ
الســم ُ
يع ا ْل َعل ُ
نــت َّ
م َّ

ـس َّ
ـم ِوإِ ِّن
ـم بِـ َـا َو َض َعـ ْ
ـت َو َل ْيـ َ
الذ َكـ ُـر كَاألُن َثــى َوإِ ِّن َسـ َّـم ْيت َُها َم ْر َيـ َ
َو َض ْعت َُهــا ُأن َثــى َواللُّ َأ ْع َلـ ُ
ِ
ان الر ِجيــم َ .ف َت َق َّب َل َهــا ربــا بِ َق ُبـ ٍ
ـول َح َسـ ٍ
ُأ ِع ُيذ َهــا بِـ َ
ـن َّ
ـن َو َأن َبت ََهــا َن َبا ًتــا
ـك َو ُذ ِّر َّيت ََهــا مـ َ
َ ُّ َ
الش ـ ْي َط ِ َّ
ِ
اب َو َجــدَ ِعندَ َهــا ِرزْق ـ ًا َقـ َ
ـال َيــا
َح َس ـنًا َو َك َّف َل َهــا َزك َِر َّيــا ُك َّلـ َـا َد َخـ َـل َع َل ْي َهــا َزك َِر َّيــا ا ْل ْحـ َـر َ
ِ
مريــم َأ َّنــى َلـ ِ
إن اللَّ َيـ ْـرز ُُق َمــن َي َشــاء بِ َغـ ْ ِ
ـر ِح َسـ ٍ
ـاب .
ـك َهــ َـذا َقا َلـ ْ
ـن ِعنـ ِـد اللِّ َّ
ـت ُهـ َـو مـ ْ
ََْ ُ
ِ
ـك َد َعــا َزك َِر َّيــا َر َّبـ ُه َقـ َ
ـك ُذ ِّر َّيـ ًة َط ِّي َبـ ًة إِ َّنـ َ
ـب ِل ِمــن َّلدُ ْنـ َ
ُهنَالِـ َ
يع الدُّ َعــاء .
ـك َســم ُ
ـال َر ِّب َهـ ْ
ِ ٍ
ِ
ِ
ـم ُي َصـ ِّـي ِف ا ْل ِ ْحـ َـر ِ َ
ـن
ـر َك بِ َي ْح َيـــى ُم َصدِّ ًقــا بِكَل َمــة ِّمـ َ
َفنَا َد ْتـ ُه ا َْلآلئ َكـ ُة َو ُهـ َـو َقائـ ٌ
اب أ َّن اللَّ ُي َبـ ِّ ُ
ِ
ِ
ـن َ .قـ َ
ـون ِل ُغ ـ َ
ـي
ـى َي ُكـ ُ
الصالـ َ
ـن َّ
ـورا َو َنبِ ًّيــا ِّمـ َ
ا ٌم َو َقــدْ َب َلغَنـ َ
ـال َر ِّب َأ َّنـ َ
اللِّ َو َس ـ ِّيدً ا َو َح ُصـ ً
ا ْلكِــر وامــر َأ ِت ع ِ
اج َعــل ِّ َل آ َيـ ًة َقـ َ
ـك اللُّ َي ْف َعـ ُـل َمــا َي َشــاء َ .قـ َ
اقـ ٌـر َقـ َ
ـال آ َي ُتـ َ
ـال ك ََذلِـ َ
ـك
ـال َر ِّب ْ
َُ َ ْ َ َ
ِ
ال َثـ َة َأيــا ٍم إِالَّ رمـزًا وا ْذ ُكــر ربـ َ ِ
إل ْبـك ِ
ـي َوا ِ
َار َ .وإِ ْذ
َّ َّ
َْ َ
ـم النَّـ َ
ـاس َث َ َّ
َأالَّ ُت َك ِّلـ َ
ـرا َو َسـ ِّب ْح بِا ْل َعـ ِّ
ـك كَثـ ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َ .يــا
اص َط َفــاك َعـ َـى ن َســاء ا ْل َعا َلـ َ
اص َط َفــاك َو َط َّهـ َـرك َو ْ
ـم إِ َّن اللَّ ْ
َقا َلــت ا َْلالَئ َك ـ ُة َيــا َم ْر َيـ ُ
ـب ن ِ
ـك واســج ِدي وارك َِعــي مــع الراكِ ِعــن َ .ذلِـ َ ِ
ِ ِ ِ
ـن َأن َبــاء ا ْل َغ ْيـ ِ
ُوحيـ ِـه
َ
ـك مـ ْ
ـم ا ْقنُتــي ل َر ِّبـ َ ْ ُ
َ َ َّ
َ ْ
َم ْر َيـ ُ
ــم َي ْك ُف ُ
إِ َل َ
ــم إِ ْذ
ــم َو َمــا ك َ
يــك َو َمــا ك َ
ُنــت َلدَ ْيِ ْ
ــل َم ْر َي َ
ــم َأ ُّ ُي ْ
ــم إِ ْذ ُي ْل ُقــون َأ ْقال ََم ُه ْ
ُنــت َلدَ ْيِ ْ
ـت ا َْلآلئِ َكـ ُة يــا مريــم إِ َّن اللَّ يبـ ِّـر ِك بِكَلِمـ ٍـة منْـه اســمه ا َْل ِسـ ِ
ـون  .إِ ْذ َقا َلـ ِ
َْ
يســى
يت َِص ُمـ َ
ُ
َ ِّ ُ ْ ُ ُ
ـيح ع َ
َ ََْ ُ
َُ ُ
ِ ِ ِ
ـاس ِف ا َْل ْهـ ِـد َوك َْه ـ ً
ا
ـن ا ُْل َق َّربِـ َ
ـم النَّـ َ
ـم َو ِج ًيهــا ِف الدُّ ْن َيــا َواآلخـ َـرة َومـ َ
ا ْبـ ُ
ـن َ .و ُي َك ِّلـ ُ
ـن َم ْر َيـ َ
ـال ك ََذلِـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـر َقـ َ
ـك اللُّ َ ْ
ي ُلـ ُـق
ـن َ .قا َلـ ْ
ـت َر ِّب َأ َّنــى َي ُكـ ُ
الصالـ َ
ـن َّ
َومـ َ
ـون ِل َو َلــدٌ َو َل ْ َي ْم َس ْســني َبـ َ ٌ
ـون  .ويع ِّلمـه ا ْلكِ َتــاب و ِْ
ـى َأ ْمـ ًـرا َفإِ َّنـ َـا َي ُقـ ُ
َمــا َي َشــاء إِ َذا َقـ َ
الك َْمـ َة َوال َّتـ ْـو َرا َة
َ َ
ـول َلـ ُه ُكــن َف َي ُكـ ُ َ ُ َ ُ ُ
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ٍ
نجيـ َـل  .ورســوالً إِ َل بنِــي إِ ِ
إل ِ
َوا ِ
ـم َأ ِّن َأ ْخ ُلـ ُـق َل ُكــم
َ
سائيـ َـل َأ ِّن َقــدْ ِج ْئ ُت ُكــم بِآ َيــة ِّمــن َّر ِّب ُكـ ْ
ََ ُ
َْ
ـن ال ِّطـ ِ
ـن ك ََه ْي َئـ ِـة ال َّطـ ْ ِ
ىء األك َْم ـ َه واألَ ْبـ َـر َص
ـر َف َأن ُفـ ُ
ـخ فِيـ ِـه َف َي ُكـ ُ
ِّمـ َ
ـرا بِـإِ ْذ ِن اللِّ َو ُأ ْبـ ِـر ُ
ـون َطـ ْ ً
ِ
ـم إِ َّن ِف َذلِـ َ
ـك آل َيـ ًة
ـون َو َمــا تَدَّ ِخـ ُـر َ
َو ُأ ْحيِـــي ا َْل ْو َتــى بِـإِ ْذ ِن اللِّ َو ُأ َن ِّب ُئ ُكــم بِـ َـا ت َْأ ُك ُلـ َ
ون ِف ُب ُيوت ُكـ ْ
َّل ُكــم إِن كُن ُتــم م ْؤ ِمنِــن  .ومصدِّ ًقــا َِّلــا بــن يــدَ ِ
ـن ال َّتـ ْـو َر ِاة َو ِلُ ِحـ َّـل َل ُكــم َب ْعـ َ
ـض ا َّلـ ِـذي
ي مـ َ
َ ْ َ َ َّ
َ َُ َ
ُّ
ْ
ٍ
ـم َفا َّت ُقــو ْا اللَّ َو َأطِي ُعـ ِ
ـم َفا ْع ُبدُ و ُه
ـون  .إِ َّن اللَّ َر ِّب َو َر ُّب ُكـ ْ
ـم َو ِج ْئ ُت ُكــم بِآ َيــة ِّمــن َّر ِّب ُكـ ْ
ُحـ ِّـر َم َع َل ْي ُكـ ْ

ِ
اط مس ـت َِقيم َ .ف َلــا َأحـ ِ
ِ
نصـ ِ
ـاري إِ َل اللِّ َقـ َ
ـم ا ْل ُك ْفـ َـر َقـ َ
ـال
ـن َأ َ
ـال َمـ ْ
َّ َ َّ
يســى من ُْهـ ُ
ـس ع َ
ٌ
ص ٌ ُّ ْ
َهــ َـذا َ
َْ
ــت
ون َ .ر َّبنَــا َآمنَّــا بِ َــا َأن َز َل ْ
ــهدْ بِ َأنَّــا ُم ْســلِ ُم َ
ال َو ِار ُّي َ
ــار اللِّ َآمنَّــا بِــاللِّ َو ْاش َ
ــن َأ َ
ــون ن َْح ُ
نص ُ
ـول َفا ْك ُتبنَــا مــع َّ ِ ِ
ـر ا َْلاكِ ِريــن  .إِ ْذ َقـ َ
الر ُسـ َ
ـال
ين َ
الشــاهد َ
ْ َ َ
َوا َّت َب ْعنَــا َّ
.و َم َكـ ُـرو ْا َو َم َكـ َـر اللُّ َواللُّ َخـ ْ ُ
اع ُ ِ
ــك إِ َل وم َطهــر َك ِمــن ا َّل ِذيــن َك َفــرو ْا وج ِ
ِ
ِ
يســى إِ ِّن ُمت ََو ِّف َ
يــن
ــل ا َّلذ َ
ُ َ َ
َ
َ
يــك َو َراف ُع َ َّ َ ُ ِّ ُ
اللُّ َيــا ع َ
ـوك َفــو َق ا َّل ِذيــن َك َفــرو ْا إِ َل يــو ِم ا ْل ِقيامـ ِـة ُثــم إِ َل مر ِجع ُكــم َف َأح ُكــم بينَ ُكـ ِ
ـم
َ ْ
ا َّت َب ُعـ َ ْ
ـم فيـ َـا كُن ُتـ ْ
َّ َّ َ ْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ْ
َ َ
َ ُ
فِيـ ِـه َ ْتتَلِ ُفــون َ .ف َأمــا ا َّل ِذيــن َك َفــرو ْا َف ُأع ِّذبــم ع َذابــا َشـ ِـديدً ا ِف الدُّ ْنيــا و ِ
اآلخـ َـر ِة َو َمــا َُلــم ِّمن
َ َ
َ ُُ ْ َ ً
َ ُ
َّ
ِ
َّاصيــن  .و َأمــا ا َّل ِذيــن آمنُــوا وع ِم ُلــو ْا الص َِ
ِ
ال ِ
ــات َف ُي َو ِّف ِ
ــب
َّ
َ َ
ــم َواللُّ الَ ُي ُّ
َ َ
ن ِ َ َ َّ
ور ُه ْ
ــم ُأ ُج َ
يه ْ
ِ
الذ ْكـ ِـر َْ ِ
ـك ِمــن اآليـ ِ
ِ
ـات َو ِّ
ـن َ .ذلِـ َ
يســى ِعنــدَ اللِّ
ال َّظالـ َ
الكي ـ ِم  .إِ َّن َم َثـ َـل ع َ
ـك َن ْت ُلــو ُه َع َل ْيـ َ َ َ
ـل آدم َخ َل َق ـه ِمــن ُتــر ٍ ِ
ـونَْ .
ـم َقـ َ
الـ ُّـق ِمــن َّر ِّبـ َ
ـك َف ـ َ
ا َت ُكــن ِّمــن
ـال َل ـ ُه ُكــن َف َي ُكـ ُ
ُ
اب ثـ َّ
َ
ك ََم َثـ ِ َ َ
ـك فِيـ ِـه ِمــن بعـ ِـد مــا جـ َ ِ
آجـ َ
ـن ا ْل ِع ْل ـ ِم َف ُقـ ْـل َت َعا َلـ ْـو ْا َنــدْ ُع َأ ْبنَاء َنــا
ـاءك مـ َ
َْ َ َ
ـن َح َّ
ـنَ .ف َمـ ْ
ا ُْل ْم َ ِتيـ َ
ُــم َونِ َســاءنَا َونِ َســاءك ُْم َو َأن ُف َســنَا َ
ــم َن ْبت َِه ْ
ــل َفن َْج َعــل َّل ْعنَــ ُة اللِّ َع َ
ــى
وأن ُف َســك ُْم ُث َّ
َو َأ ْبنَاءك ْ
ِ
ني . ((3(
ا ْلكَاذبِ َ
بقض ِ
ــه وقضيضــه ليؤكّــد مــا ذكــره آنفــ ًا مــن ّ
أن
والبحــث إنّــا ذكــر هــذا
النــص ّ
َّ

اآليــة املباركــة مل تكــن تتحــدّ ث عــن تقســيم الكتــاب العظيــم القــرآن الكريــم إىل حمكــم
ِ
ٍ
وإن كان باإلمــكان ْ
ومتشــابه ْ ،
ـص ولكنّــه
أن يفهــم ذلــك املعنــى كحكمــة مــن ح َكـ ِم النّـ ّ
ليــس بع ّلــة ؛ بدليــل ّ
أن اآليــة تقــول « منــه آيــات حمكــات وأخــر متشــاهبات « ومل تقــل :
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هــو الــذي أنــزل عليــك الكتــاب آيــات حمكــات ومتشــاهبات .

فهــذه اآليــات التــي نزلــت مــن أوائــل الســورة إىل نيـ ٍ
ـف وثامنــن آيــة يف وفــد نجــران
ِّ

الراســخون يف العلــم الذيــن يعلمــون تأويــل املحكــم
اليمــن إ ّنــا نزلــت لتبـ ّـن مــن هــم ّ
واملتشــابه عــى حــدٍّ ســواء ؛ ّ
ألن الوفــد الــذي جــاء إنّــا جــاء للمحاججــة واملجادلــة

بالباطــل وقــد أضمــر يف نفســه الزيــغ والكــذب عــى اهلل ورســوله واملؤمنــن ؛ ليلبســوا
عــى املســلمني دينهــم ويزعزعــوا عقيدهتــم عــن عل ـ ٍم ودرايـ ٍـة .
ـص القــرآين ّ
أن هــؤالء الذيــن كانــوا عــى علـ ٍم ودرايــة
وقــد أوضــح مــا تب ّقــى مــن النـ ّ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،ومــا أثبتــه هلــم بالدّ ليــل القاطــع ،
باحلـ ّـق ومــا جــاء بــه النبـ ّ
وهــم أعــرف النّــاس بذلــك مل يذعنــوا للحـ ّـق ومل يســتجيبوا ؛ بــل راحــوا كــا هــي حاهلــم

يف القابل ّيــة واالســتعداد عــى قلــب احلقائــق وحتريــف الكلــم عــن مواضعــه ويقولــون هو

مــن عنــد اهلل ومــا هــو مــن عنــد اهلل كذبـ ًا وافــراء عــى اهلل عـ َّـز وجـ ّـل  .فمــن هكــذا حاهلــم
مــن علــم وجـ ٍ
ـاه ومـ ٍ
ـال وســطوة اجتامع ّيــة وســلطان ورسائــر خبيثــة مل ولــن يســتطيع ْ
أن
يقــف بوجههــم إالّ رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم أو مــن هــم مــن ســنخه مــن

الســام  ،وســنرى
الراســخني يف العلــم ّ
وأوهلــم أمكــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه ّ
ّ

أن هــذا اخلـ ّ
يف املبحــث القابــل كيــف ّ
ـط املنحــرف وهــؤالء الذيــن يف قلوهبــم زيــغ كيــف
حاولــوا مـ ّـر ًة أخــرى ْ
أن يصلــوا إىل مــا أعجزهــم اهلل تعــاىل ونب ّيــه صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه
الســام هلــم باملرصــاد .
وسـ ّلم مــن الوصــول إليــه  ،وقــد كان أمــر املؤمنــن عليــه ّ

يقــول اهلل تعــاىل يف إيضــاح ذلــك وفضــح رسائرهــم ومــا انطــوت عليــه مــن خبـ ٍ
ـث
وتـ ِ
ـص َْ
ال ُّق
ـول عــن احلـ ّـق يف متــام اآليــات النازلــة يف تلــك املباهلــة  :إِ َّن َهــ َـذا َُلـ َـو ا ْل َق َصـ ُ

ِ ِ
ِ
ومــا ِمــن إِ َلــ ٍـه إِالَّ اللُّ وإِ َّن اللَّ َُلــو ا ْلع ِزي ـ ُز َْ ِ
ين
ـم بِا ُْل ْفســد َ
َ َ
َ
ْ
ـم َ .ف ـإِن ت ََو َّلـ ْـو ْا َف ـإِ َّن اللَّ َعليـ ٌ
الكيـ ُ
ََ
ٍ
ـم َأالَّ َن ْع ُبــدَ إِالَّ اللَّ َوالَ ُنـ ْ ِ
ُ .قـ ْـل َيــا َأ ْهـ َـل ا ْلكِ َتـ ِ
ـر َك
ـاب َت َعا َلـ ْـو ْا إِ َل َك َل َمــة َسـ َـواء َب ْينَنَــا َو َب ْينَ ُكـ ْ
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بِـ ِـه َش ـيئًا والَ يت ِ
َّخـ َـذ َب ْع ُضنَــا َب ْعض ـ ًا َأ ْر َبا ًبــا ِّمــن ُد ِ
ون اللِّ َف ـإِن ت ََو َّلـ ْـو ْا َف ُقو ُلــو ْا ْاشـ َـهدُ و ْا بِ َأ َّنــا
ْ َ َ
ِ
ِ
ـورا ُة َو ِ
ون َ .يــا َأ ْهـ َـل ا ْلكِ َتـ ِ
اإلنجيـ ُـل إِالَّ ِمن
ُم ْســلِ ُم َ
آجـ َ
ـاب ِل َ ُ َت ُّ
ـم َو َمــا ُأ ِنز َلــت ال َّتـ َ
ـون ِف إِ ْب َراهيـ َ
بعـ ِـد ِه َأ َفـ َ ِ
ـون  .ه َاأن ُتــم هـ ُـؤالء حاجج ُتــم فِيــا َل ُكــم بِـ ِـه ِعلــم َفلِــم ُ َتآجـ َ ِ
ـس
ْ َ
ا َت ْعق ُلـ َ َ
َْ
ـون فيـ َـا َل ْيـ َ
ٌ َ ُّ
َ َ ْ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
َصانِ ًّيــا َو َلكِــن
ـون َ .مــا ك َ
ـم الَ َت ْع َل ُمـ َ
َان إِ ْب َراهيـ ُ
ـم َو َأن ُتـ ْ
ـم َواللُّ َي ْع َلـ ُ
َل ُكــم بِــه ع ْلـ ٌ
ـم َ ُيود ًّيــا َوالَ ن ْ َ
اهيـ ِ
ِ
َان ِمــن ا ُْل ْ ِ ِ
ِ
ك َ ِ
ـن إِ َّن َأ ْو َل النَّـ ِ
ـن ا َّت َب ُعــو ُه َو َهــ َـذا
شك ـ َ
ـم َل َّلذيـ َ
َان َحني ًفــا ُّم ْســل ًم َو َمــا ك َ َ
ـاس بِإِ ْب َر َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـل ا ْلكِ َتـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـم
ـن َآمنُــو ْا َواللُّ َو ِ ُّل ا ُْل ْؤمنـ َ
ـن َ .و َّدت َّطآئ َف ـ ٌة ِّمـ ْ
ـي َوا َّلذيـ َ
ـاب َلـ ْـو ُيض ُّلو َن ُكـ ْ
النَّبِـ ُّ
ِ
ون َ .يــا َأ ْهـ َـل ا ْلكِ َتـ ِ
ـم
ـاب ِل َ َت ْك ُفـ ُـر َ
ـون إِالَّ َأن ُف َسـ ُـه ْم َو َمــا َي ْشـ ُع ُر َ
َو َمــا ُي ِض ُّلـ َ
ون بِآ َيــات اللِّ َو َأن ُتـ ْ
ون َ .يــا َأ ْهـ َـل ا ْلكِ َتـ ِ
ـون َْ
الـ َّـق بِا ْل َباطِـ ِ
ـون َْ
ـون
ـم َت ْع َل ُمـ َ
ـل َو َت ْكت ُُمـ َ
ـاب ِل َ َت ْلبِ ُسـ َ
ت َْشـ َـهدُ َ
الـ َّـق َو َأن ُتـ ْ
ِ
ِ
ـل ا ْلكِ َتـ ِ ِ
ِ
ـن َآمنُــو ْا َو ْج ـ َه الن ََّهـ ِ
ـن َأ ْهـ ِ
ـار
ي ُأنـ ِـز َل َعـ َـى ا َّلذيـ َ
ـاب آمنُــو ْا بِا َّلــذ َ
َ .و َقا َلــت َّطآئ َف ـ ٌة ِّمـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم ُقـ ْـل إِ َّن ُْالــدَ ى ُهــدَ ى
ـم َي ْر ِج ُعـ َ
َوا ْك ُفـ ُـرو ْا آخـ َـر ُه َل َع َّل ُهـ ْ
ـون َ .والَ ت ُْؤمنُــو ْا إِالَّ َلــن َتبِـ َـع دينَ ُكـ ْ
اللِّ َأن ي ْؤ َتــى َأحــدٌ م ْثـ َـل مــا ُأوتِي ُتــم َأو ُيآجو ُكـ ِ
ـم ُقـ ْـل إِ َّن ا ْل َف ْضـ َـل بِ َيـ ِـد اللِّ ُي ْؤتِيـ ِـه
ْ ْ َ ُّ
ـم عنــدَ َر ِّب ُكـ ْ
ْ
َ ِّ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
حتِـ ِـه َمــن َي َشــاء َواللُّ ُذو ا ْل َف ْضـ ِ
ـم ْ َ .
ـن
ـل ا ْل َعظيـ ِم َ .ومـ ْ
ي َتـ ُّ
ـص بِ َر ْ َ
َمــن َي َشــاء َواللُّ َواسـ ٌـع َعليـ ٌ
ـار يـ َـؤد ِه إِ َليـ َ ِ
ِ
ـن إِن ت َْأ َمنْـ ُه بِ ِدينَـ ٍ
ـل ا ْلكِ َتـ ِ
َأ ْهـ ِ
ـار الَّ ُيـ َـؤ ِّد ِه إِ َل ْي َ
ك
ـك َومن ُْهــم َّمـ ْ
ـاب َمـ ْ
ـن إِن ت َْأ َمنْـ ُه بِقن َطـ ٍ ُ ِّ ْ
ـن َسـبِ ٌ
ـت َع َل ْيـ ِـه َقآئِـ ًـا َذلِـ َ
ـون َعـ َـى
إِالَّ َمــا ُد ْمـ َ
يل َو َي ُقو ُلـ َ
ـس َع َل ْينَــا ِف األُ ِّم ِّيـ َ
ـم َقا ُلــو ْا َل ْيـ َ
ـك بِ َأ َّنُـ ْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـن
ـم َي ْع َل ُمـ َ
ـب ا ُْلتَّقـ َ
ـن  .إِ َّن ا َّلذيـ َ
ـن َأ ْو َف بِ َع ْهــده َوا َّت َقــى َفـإِ َّن اللَّ ُيـ ُّ
ـون َ .بـ َـى َمـ ْ
اللِّ ا ْل َكــذ َب َو ُهـ ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ا ُأ ْو َلـــئِ َ
ـم َث َمنًــا َقلِيـ ً
ـم اللُّ
ـر َ
ـم ِف اآلخـ َـرة َوالَ ُي َك ِّل ُم ُهـ ُ
ك الَ َخـا ََق َُلـ ْ
ون بِ َع ْهــد اللِّ َو َأ ْي َم ِنـ ْ
َي ْشـ َ ُ
ِ
ِ
ـم َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـة َوالَ ُي َزك ِ
ون
ـم َل َف ِري ًقــا َي ْلـ ُـو َ
ـم َعـ َـذ ٌ
ـمَ .وإِ َّن من ُْهـ ْ
اب َأليـ ٌ
ـم َو َُلـ ْ
ِّيهـ ْ
َوالَ َين ُظـ ُـر إِ َل ْي ِهـ ْ
ِ
ِ
ِ
َأ ْل ِسـنَتَهم بِا ْلكِ َتـ ِ ِ
ـن ا ْلكِ َتـ ِ
ـن ا ْلكِ َتـ ِ
ـن ِعنـ ِـد
ـاب َو َي ُقو ُلـ َ
ُ
ـون ُهـ َـو مـ ْ
ـاب َو َمــا ُهـ َـو مـ َ
ـاب لت َْح َسـ ُبو ُه مـ َ
ِ
ِ
َان لِ َبـ َ ٍ
ـر َأن
ـون َ .مــا ك َ
ـم َي ْع َل ُمـ َ
ـن ِعنـ ِـد اللِّ َو َي ُقو ُلـ َ
اللِّ َو َمــا ُهـ َـو مـ ْ
ـون َعـ َـى اللِّ ا ْل َكــذ َب َو ُهـ ْ
ِ
ِ
ـاس كُو ُنــو ْا ِع َبــا ًدا ِّل ِمــن ُد ِ
ـول لِلنَّـ ِ
ـاب َو ُْ
ـم َي ُقـ َ
ون اللِّ َو َلـــكِن
ُي ْؤت َيـ ُه اللُّ ا ْلك َتـ َ
ـم َوالنُّ ُبـ َّـو َة ُثـ َّ
ال ْكـ َ
ـون  .والَ ي ْأمر ُكــم َأن َتت ِ
كُو ُنــو ْا ربانِيــن بِــا كُن ُتــم ُتع ِّلمـ َ ِ
َّخـ ُـذو ْا
ـون ا ْلك َتـ َ
ـم تَدْ ُر ُسـ َ َ َ ُ َ ْ
ـاب َوبِـ َـا كُن ُتـ ْ
ْ َ ُ
َ َّ ِّ َ َ
ِ
ون َ .وإِ ْذ َأ َخـ َـذ اللُّ ِمي َثـ َ
ـاق
ـن َأ ْر َبا ًبــا َأ َي ْأ ُم ُر ُكــم بِا ْل ُك ْفـ ِـر َب ْعــدَ إِ ْذ َأن ُتــم ُّم ْســلِ ُم َ
ا َْلالَئ َك ـ َة َوالنِّبِ ِّيـ ْ َ
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ِ
ٍ
النَّبِيــن َلــا آ َتي ُت ُكــم مــن كِ َتـ ٍ ِ
ـم َر ُسـ ٌ
ـن بِـ ِـه
ِّ ْ َ
ـم َلت ُْؤمنُـ َّ
ـول ُّم َصــدِّ ٌق َِّلــا َم َع ُكـ ْ
ـم َجاء ُكـ ْ
ـاب َوحك َْمــة ُثـ َّ
ِّ
ْ
ِ
ـم إِ ْ ِ
صي َقا ُلــو ْا َأ ْق َر ْر َنــا َقـ َ
َنص َّن ـ ُه َقـ َ
ـال َف ْ
اشـ َـهدُ و ْا َو َأ َن ـ ْا
ـم َعـ َـى َذل ُكـ ْ
ـم َو َأ َخ ْذ ُتـ ْ
ـال َأ َأ ْق َر ْر ُتـ ْ
َو َلت ُ ُ
ك هــم ا ْل َف ِ
ِ
مع ُكــم مــن َّ ِ ِ
ين َ .ف َمــن َتـ َـو َّل َب ْعــدَ َذلِـ َ
ون. ((3(
اسـ ُق َ
الشــاهد َ
ِّ َ
َ َ
ـك َف ُأ ْو َلـــئ َ ُ ُ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم « :
فالقــرآن العظيــم عندمــا يقــول عــى لســان النبـ ّ
ِ
ـك فِيـ ِـه ِمــن بعـ ِـد مــا جـ َ ِ
آجـ َ
ـم
َْ َ َ
َف َم ـ ْن َح َّ
ـاءك م ـ َن ا ْلع ْل ـ ِم َف ُقـ ْـل َت َعا َلـ ْـو ْا َنــدْ ُع َأ ْبنَاء َنــا َو َأ ْبنَاء ُكـ ْ
ونِســاءنَا ونِســاءكُم و َأن ُفسـنَا و َأن ُفسـكُم ُثــم َنبت َِهـ ْـل َفنَجعــل َّلعنَـ ُة اللِّ َعـ َـى ا ْلك ِ
َاذبِــن « إ ّنــا
ْ
ْ َ
َ ْ َّ ْ
ْ َ َ
َ َ
َ َ
أن هــؤالء هــم الكاذبــون فيــا يدّ عونــه مــن دعــوى ؛ ّ
ـن ّ
يريــد ْ
ـي صـ ّـى اهلل
أن يبـ ّ َ
ألن النبـ ّ
الصــادق األمــن  ،وأهــل بيتــه صلــوات اهلل وســامه عليهــم هــم
عليــه وآلــه وسـ ّلم هــو ّ

الصادقــون  ،وقــد أوضــح القــرآن الكريــم ّ
أن هــؤالء قــوم مفســدون قــد ّاتــذوا بعضهــم
بعض ـ ًا أرباب ـ ًا مــن دون اهلل تعــاىل وقــد ألبســوا احلـ ّـق بالباطــل وكتمــوه عــن عمـ ٍـد وعــن
قصـ ٍـد ودرايــة ُمدَّ عــن اإليــان بــاهلل وعســى عــى نب ّينــا وآلــه وعليــه الســام  ،وهــم ال
عهــد هلــم وال أمانــة  ،وخانــوا مــا ُأتنــوا عليــه واشــروا بــه ثمن ـ ًا قليــا .

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم خبــث رسيرهتــم وانحرافهــم رغــم
وقــد كشــف النّبـ ّ
وأنــم جــاؤوا يطلبــون مــا يطلبــون عــن قصـ ٍـد
مــا هــم عليــه مــن علــم بحقائــق األشــياء ّ ،
ومعرفـ ٍـة تا ّمــة ال عــن جهــل أو اســتفها ٍم عـ ّـا ال يعلمونــه إذ قــال هلــم رســول اهلل صـ ّـى اهلل
عليــه وآلــه وسـ ّلم  (( :ألســتم تعلمــون أ ّنــه ال يكــون ولــدٌ إالّ ويشــبه أبــاه ؟ قالــوا  :بــى

ـي ال يمــوت ّ ،
 .قــال  :ألســتم تعلمــون ّ
وأن عيســى يــأيت عليــه الفنــاء ؟ قالــوا
أن ر ّبنــا حـ ٌّ
ـم عــى ّ
 :بــى  .قــال  :ألســتم تعلمــون ّ
كل يشء وحيفظــه ويرزقــه ؟ قالــوا  :بــى
أن ر ّبنــا ق ّيـ ٌ

 .قــال  :فهــل يملــك عيســى مــن ذلــك يشء ؟ قالــوا  :ال  .قــال  :ألســتم تعلمــون ّ
أن اهلل
الســاء ؟ قالــوا  :بــى  .قــال  :فهــل يعلــم عيســى
ال خيفــى عليــه يشء يف األرض وال يف ّ
مــن ذلــك إالّ مــا ُع ِّلــم ؟ قالــوا  :ال  .قــال  :فـ ّ
الرحــم كيــف
ـإن ر ّبنــا صـ ّـور عيســى يف ّ
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يشــاء  ،ور ّبنــا ال يــأكل وال يــرب  ،وال ُيــدث  .قالــوا  :بــى  .قــال  :ألســتم تعلمــون ّ
أن
ـم ُغـ ِّـذ َي كــا
ـم وضعتــه كــا تضــع املــرأة ولدهــا ُ ،ثـ ّ
عيســى محلتــه ُأ ّمــه كــا حتمــل املــرأة ُ ،ثـ ّ
ـم كان يطعــم ويــرب وحيــدث ؟ قالــوا  :بــى  .قــال  :فكيــف يكــون
يغــذى ّ
ـي ُ ،ثـ ّ
الصبـ ّ

هــذا كــا زعمتــم ؟ فســكتوا  .فأنــزل اهلل فيهــم صــدر ســورة آل عمــران إىل بضـ ٍع وثامنــن

آيــة))(.((3

وقــد أكــد البحــث ّ
الســورة املباركــة واآليــة الكريمــة موضــع البحــث مل
أن صــدر ّ

تـ ِ
أن القــرآن ينقســم إىل حمكــم ومتشــابه أو ْ
ـأت لبيــان ّ
أن نحرصهــا باملحكــم واملتشــابه

كــا يريــد ْ
واملفسيــن فيسـ ّـميها بآيــة املتشــابه وإذا كان
أن يذهــب إىل ذلــك بعــض العلــاء
ّ
ٍ
(((3
الراســخني يف العلــم
ال ُبــدَّ مــن تســميتها إذا كان يف ذلــك مــن ثمــرة فلنسـ ّـمها بآيــة ّ

الرســول األعظــم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه.
الذيــن ذكرهــم القــرآن الكريــم وأشــار إليهــم ّ

الســام ســيؤ ّدي مــا أ ّداه
فهــذه اآليــة املباركــة مــن اآليــات التــي ب ّينــت أ ّنــه عليــه ّ

ـي عليــه
النّبـ ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم أل َّمتــه  .فالنبــي كان حريص ـ ًا عــى بيــان عـ ٍّ

ـيبي الكتــاب هلــا  ،فهــذا القــرب مــن رســول اهلل صـ ّـى
الســام لأل ّمــة ؛ أل ّنـ ُه هــو الــذي سـ ّ
اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم جعــل عل ّيـ ًا أعلــم النّــاس بــا بــن اللوحــن مــن كتــاب اهلل العزيــز

كــا يقــول عامــر بــن رشاحيــل الشــعبي( . ((3وروي عــن عمــر بــن اخل ّطــاب أ ّنــه قــال :

ـي أعلــم النّــاس بــا أنــزل عــى حممــد صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم
((عـ ٌّ

(((3

.

وهــذه األعلم ّيــة واألفضل ّيــة واألســبق ّية إىل تفســر القــرآن وتأويلــه ســيب ّينها لنــا

أمــر املؤمنــن عليــه الســام يف املبحــث اآليت عمل ّيــ ًا ونظر ّيــ ًا مــن خــال اســتنطاقه

ّــص القــرآين وجتليــة معانيــه وإيضــاح مفاهيمــه وكشــف أرساره  ،وشــدّ األ ّمــة إىل
للن ّ
كتاهبــا العزيــز القــرآن العظيــم يف مواجهــة الت ّيــارات املنحرفــة التــي أرادت عــن قصــد
إبعــاد األ ّمــة عــن كتاهبــا الــذي هــم تبيـ ٌ
ـان لــكل يشء حتتاجــه  ،وإهيامهــا بعــدم قدرهتــا
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واســتحالة التفريــع وانتــزاع اجلزئ ّيــات .

وهدى
ـي (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) عندمــا يــويص بجعل القــرآن معيــار ًا ومقياسـ ًا
ً
فالنبـ ّ
مــن الضــال وتبيان ـ ًا مــن العمــى وعصم ـ ًة مــن اهللكــة ورشــد ًا مــن الغوايــة ن وأ ّن ـ ُه مــا
أن ُيبعــد األ ّمــة عــن ِّ
َعــدَ َل عنــه أحــدٌ إالّ إىل النّــار ؛ إ ّنــا ُيريــد ْ
كل ((التّومهــات واخليــاالت
ٍ
ألحــد ْ
أن يتّبعهــا  ،بــل ال ُبــدّ مــن االعتقــاد
احلاصلــة يف النفــس مــن املعــارف فليــس
بالواقــع عــى مــا هــو عليــه وإيــكال علــم ذلــك إىل اهلل تبــارك وتعــاىل وإالّ فيدخــل ذلــك
يف اتبــاع ّ
ـي عنــه ))(. ((3
َّعمــق املنهـ ُّ
الشــيطان وإغوائــه والت ّ

ولــن جتــد األ ّمــة نجاهتــا مــن هــذه التومهــات إالّ بالرجــوع إىل ِعــدْ ِل القــرآن الذيــن

َمـ ْن َعــدَ َل عنهــم ســيكون مــن ســنخ مــن عــدل عــن القــرآن ؛ وهــذا حيتــم عــى األ ّمــة إذا

ـي بــن أيب طالــب
مــا أرادت فهــم قرآهنــا ال ّلجــوء إىل القــرآن النّاطــق أمــر املؤمنــن عـ ّ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم .
الراســخني يف العلــم بعــد النّبـ ّ
ســام اهلل تعــاىل عليــه ّأول ّ
أن األ ّمــة ال تســتطيع ْ
وال يعنــي هــذا القــول ّ
ـي شــيئ ًا مــن كتاهبــا عــى نحــو
أن تعـ َ

اإلطــاق  ،لكنّهــا يف الفتــن واملحــن وتتابــع ّ
الشــبهات ؛ ال ُبــدّ هلــا مــن قرآهنــا النّاطــق

 ،وهــذا مــا أثبتــه الواقــع واألحــداث اخلطــرة التــي مـ ّـرت هبــا األ ّمــة إذ مل يكــن هلــا إالّ

نصبــوا أنفســهم أعالم ـ ًا ُمدَّ عــن رســوخهم يف
عــدل القــرآن بعيــد ًا عــن أولئــك الذيــن ّ

تقحمــوا ُّ
الشـ ُبهات  ،وخاضــوا
العلــم وقــاد ًة لأل ّمــة ؛ فوقعــوا يف ظلــات اجلهــل عندمــا ّ
يف متشــاهبات الكتــاب فض ُّلــوا وأض ُّلــوا .

ـي أثبتــه الــرع والعقــل والعلــم  ،فليــس لأل ّمــة بعــد ذلــك
وهــذا أمـ ٌـر واضـ ٌ
ـح جـ ٌّ
ٍ
وأوهلــم
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ّ
مــن مندوحــة غــر اعتــاد كالم َمـ ْن هــم ســنخ النّبـ ّ
ـي ســام اهلل عليــه.
اإلمــام عـ ّ
يقــول رســول اهلل ّ
عــي عليــه الســام  (( :هــذا
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم يف ٍّ
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وويص  ،وواعــي علمــي  ،وخليفتــي عــى ُأ ّمتــي  ،وعــى تفســر كتــاب اهلل
ـي إخــي
ّ
عـ ٌّ
عـ َّـز وجـ ّـل والدّ اعــي إليــه  ،والعامــل بــا يرضــاه  . . .معــارش النــاس تد ّبــروا القــرآن،
وافهمــوا آياتــه  ،وانظــروا إىل حمكامتــه  ،وال تتّبعــوا متشــاهباته  ،فــواهللِ لــن يبــن لكــم
يوضــح لكــم تفســره إالّ الــذي آخـ ٌـذ بيــده ومصعــد ُه ))( ، ((3وقــال (صـ ّـى
زواجــره  ،وال ّ

عمــي  ،وأخــي  ،وصاحبــي  ،ومــرىء ذ ّمتــي  ،واملــؤ ِّدي عنــي
اهلل عليــه وآلــه)(( :ابــن ّ
دينــي وعــدايت  ،واملب ّلــغ عنــي رســالتي  ،ومع ّلــم النــاس مــن بعــدي  ،ومب ّينهــم مــن

تأويــل القــرآن مــا مل يعلمــوا)(. ((3

ـك يف ّ
ال شـ ّ
أن عل ّيـ ًا عليــه الســام كان أعلــم أ ّمــة حممــد صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم

فقــد اتّفــق املســلمون عــى اختــاف مشــارهبم وتعــدّ د نحلهــم ن اتّفقــوا عــى أ ّنــه صلوات
اهلل عــي كان يف أســمى وأعــى مراتــب الـ ّـذكاء وقـ ّـوة الفكــر وصــدق احلــدس إذ أفــاد
ـم عــرف
كثــر ًا مــن الفــرة التــي ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم يشـ ُّ
قضاهــا يف كنــف النّبـ ّ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه
النّبـ ّـوة يف أحضانــه  ،وينهــل مــن نمــر علومــه  ،يســمع مــل يســمعه النّبـ ّ
وآلــه وسـ ّلم ويــرى مــا يــراه منــذ نعومــة أظفــاره  .وهــي فــرة امتــدت لعــرة أعــوا ٍم مــن

طفولتــه  ،وهكــذا فــرة هلــا تأثريهــا وخطورهتــا يف حيــاة اإلنســان ن فــكان مالزم ـ ًا لــه

صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،متت ْلمــذ ًا عــى يــدي مع ّلـ ٍم هــو أكمــل مــا خلــق اهلل تعــاىل إذ
(( :مــا بــرأ اهلل نســم ًة خــر ًا مــن حممــد صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ))( . ((4وقــد ع ّلمــه
رســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) ألــف بـ ٍ
ـاب مــن العلــم كــا يقــول هــو عليــه الســام :

((ع ّلمنــي رســول اهلل ألــف بــاب مــن العلــم فانفتــح يل مــن ِّ
كل بــاب ألــف بــاب ))(. ((4
أســدَّ النــاس رأيــ ًا بعــد رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم
فــكان بذلــك َ

ـر منهــم  ،وكان أشــدّ
وأرشفهــم خلقـ ًا وأعرفهــم باألمــور وأدراهــم  ،ولــواله هللــك كثـ ٌ

الصحابــة واملســلمني حرص ـ ًا عــى إقامــة حــدود اهلل عـ َّـز وجـ ّـل فلــم جيامــل ومل ُيداهــن
ّ
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ـدو لــه  ،وكان
ومل يطمــع بــه قريــب وال ذو رح ـ ٍم  ،ومل ييــأس مــن عدلــه ُمبغـ ّ
ـض أو عـ ٌّ
أتقنهــم وأتالهــم لكتــاب اهلل عـ ّـز وجـ ّـل وأقرأهــم لــه  ،وكان القـ ّـراء يســندون قراءهتــم
إليــه  ،بــل كانــوا تالميــذ تالمذتــه أمثــال أيب عمــرو بــن العــاء وعاصــم بــن أيب النُّجــود
ـي عليــه الســام
الرمحــن ّ
إذ كانــوا يســندون قراءهتــم إىل أيب عبــد ّ
الســلمي وهــو تلميــذ عـ ٍّ
ـرف العلــاء باالنتســاب إليــه بأرسهــم َم ـ ْن كان منهــم أشــعر ّي ًا أو معتزل ّي ـ ًا ،
 .فقــد تـ ّ

وليــس غريب ـ ًا ْ
أن ينتســب إليــه ح ّتــى مــن كان مــن أعدائــه مــن أمثــال اخلــوارج الذيــن
ـي عليــه الســام وقــد أخــذوا عنــه العلــم  .أ ّمــا
ينتســبون إىل أكابرهــم وهــم تالمــذة عـ ٍّ

أهــل التفســر ومدارســهم ــــــــــــ مدرســة مكّــة  ،مدرســة املدينــة  ،مدرســة العــراق

ـي صلــوات اهلل وســامه عليــه(. ((4
ــــــــــــ فك ّلهــا تنتهــي إىل عـ ٍّ

فعــي عليــه الســام والقــرآن العظيــم صنــوان ال يفرتقــان ؛ ألنّــه كــا قــال هــو
ٌّ

رب وســامه عليــه  (( :أنــا القــرآن النّاطــق ))(. ((4
صلــوات ّ
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املبحث ّ
الثالث
السالم
والسلوكي يف اإلمام علي عليه ّ
ما حيتمه الواقع العملي ّ

ّ
والســلوكي
ـي عليــه الســام حيتمــه علينــا الواقــع العمــي ّ
إن اعتــاد كالم اإلمــام عـ ّ

ـجل لنــا هــذا الواقــع يوم ـ ًا ّأنــم
حممــد صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ؛ إذ مل يسـ ّ
ألئمــة آل ّ
ّ
ٍ
ٍ
الراســخون
ُســألوا عــن يشء ومل ُييبــوا  ،ومل ُيسـ ّ
ألنم ّ
ـجل عليهم خطــأ يف إجابة قالوها ؛ ّ
ـي ّأوهلــم وأفضلهــم وخريهــم بعــد النبــي صــى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم كــا
يف العلــم  ،وعـ ٌّ
ســيتضح لنــا ذلــك مــن خــال خطبــه وكلامتــه  .فنحــن اليــوم كمــن كان قبلنــا يف مســيس
الرجــال  ،وليــس هــذا بكثــر عــى
ـي وح ّتــى مــن مل يــزل يف أصــاب ّ
احلاجــة اىل كالم عـ ّ

ـي عليــه الســام ؛ فهــو وارث علــم النّبيــن صلــوات اهلل وســامه عليهــم  ،وإذا كان
عـ ّ
ـي عليــه الســام
عيســى عليــه الســام كلمــة اهلل التــي ألقاهــا إىل مريــم عليهــا الســام فعـ ّ

رب العـ ّـزة
أصــدق مصــداق ٍ لكلــات اهلل عـ ّـز وجـ ّـل  ،ولــو كان البحــر مــداد ًا لكلــات ّ
لنفــد البحــر ومــا نفــدت كلامتــه .

ِ
عــود ًا عــى بــدء وانطالقــ ًا مــن اآليــة املباركــة ّ
ي َأنــز ََل
ــو ا َّلــذ َ
ه َ
حمــل البحــث ُ :
ِ
ع َليـ َ ِ
ـن ُأ ُّم ا ْلكِ َتـ ِ
ـن يف
ـاب ٌ
ـاب ِمنْ ـ ُه آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذيـ َ
م َكـ َـا ٌت ُهـ َّ
ـك ا ْلك َتـ َ
ـاب َو ُأ َخـ ُـر ُمت ََشـ ِ َ
َ ْ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُق ُل ِ
ــم ت َْأ ِوي َلــ ُه
ــم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُع َ
ــون َمــا ت ََشــا َب َه منْــ ُه ا ْبتغَــاء ا ْلف ْتنَــة َوا ْبتغَــاء ت َْأ ِويلــه َو َمــا َي ْع َل ُ
وبِ ْ
ِ
إِالَّ اللُّ والر ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا
ون ِف ا ْل ِع ْل ـ ِم َي ُقو ُلـ َ
اســخُ َ
ـون َآمنَّــا بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
َ َّ
األ ْل َبـ ِ
ح ـ ًة إِ َّنـ َ
ــب َلنَــا ِمــن َّلدُ نـ َ
نــت
ـك َأ َ
ـابَ .ر َّبنَــا الَ ُتـ ِـز ْغ ُق ُلو َبنَــا َب ْعــدَ إِ ْذ َهدَ ْي َتنَــا َو َه ْ
ـك َر ْ َ
ــاب.
ا ْل َو َّه ُ
الســابق ّ
أن عل ّيـ ًا عليــه الســام أفــاد كثــر ًا مــن الفــرة
نقــول لقــد ذكرنــا يف املبحــث ّ

ـم عــرف النّبـ ّـوة يف أحضانه ،
التــي ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم يشـ ُّ
قضاهــا يف كنــف النّبـ ّ
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ـي األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه
وينهــل مــن نمــر علومــه منــذ نعومــة أظفــاره إىل أن التحــق النّبـ ّ

الصحابــة يف
ـي عليــه الســام وبــن ّ
وآلــه وسـ ّلم بر ّبــه راضيـ ًا مرض ّيــا ؛ فــا الفــارق بــن عـ ٍّ
ـي صـ ّـى اهلل
هــذا ؟ َأ َل يكــن ّ
الصحابــة يتل ّقــون احلقائــق الدّ ين ّيــة واملعــارف األخــر مــن النبـ ّ
عليــه وآلــه وسـ ّلم فكانــوا جيالســونه ويســمعون هــذه املعــارف واحلقائــق منــه صـ ّـى الــه

ويدونوهنــا ويب ّينوهنــا للنّــاس ؟ وبال ّتــايل فهــم
ـجلوهنا
ّ
عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وقــد كانــوا ُيسـ ّ
مــن الراســخني يف العلــم ويمكــن اعتــاد كالمهــم يف املناهــج التعليم ّيــة وبنــاء ّ
الشــخص ّية
اإلســام ّية .

والســلوكي « نقــول  :أ
وانطالق ـ ًا مــن عنــوان املبحــث « مــا حيتمــه الواقــع العمــي ّ

الراســخني
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم درب األ ّمــة ببيــان وإيضــاح ّ
ــــ لقــد أنــار النّبـ ّ

يف العلــم الذيــن هلــم االســتطاعة واملقــدرة عــى معرفــة تأويــل الكتــاب ــــــــــــ الكتــاب

الصحــايب
الصحابــة أو غريهــم معرفتــه ذلــك ؛ نعــم تل ّقــى ّ
ك ّلــه ــــــــــــ ومل يــدّ ِع أحــدٌ مــن ّ
مــا تل ّقــى مــن رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم مــن البيــان وتفســر القــرآن ّ ،
وأن
ـي صـ ّـى اهلل
ـر النّبـ ُّ
مجيــع احلقائــق الدين ّيــة موجــودة يف القــرآن العظيــم  ،ولكــن هــل فـ ّ

عليــه وآلــه وسـ ّلم الكتــاب العزيــز مجيعــه أو غالبــه ألصحابــه كــا يذهــب إىل ذلــك ابــن
تيميــة إذ يدّ عــي ّ (( :
ـن ألصحابــه تفســر مجيــع
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم بـ َّ َ
أن النّبـ ّ

القــرآن  ،أو غالبــه ))(. ((4

ّ
ّبــي ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم بذلــك  ،وهــذا الــكالم ال يســتقيم
كل مل يقــم الن ّ

البــن تيميــة ؛ وذلــك لســببني أو ألمريــن مهــا :

ّأوالً ّ :
إن التفســر ليــس عــى وجــه واحــد بــل هــو كــا يقــول ابــن ع ّبــاس  (( :عــى

أربعــة أوجــه  ،وجــ ٌه تعرفــه العــرب مــن كالمهــا  ،وتفســر ال ُيعــذر أحــدٌ بجهالتــه ،

الصنــف أو الوجــه
وتفســر تعرفــه العلــاء  ،وتفســر ال يعلمــه إالّ اهلل ))( . ((4وهــذا ّ
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أن يعلمــه غــر اهلل تعــاىل ؛ ّ
األخــر ال يمكــن ْ
ألن اهلل عـ ّـز وجـ ّـل اســتأثر بعلمــه  ،فمــن
تعـ ّـرض لــه أو ا ّدعــى معرفتــه فهــو ُم ْفـ َ ٍ
ـر عــى اهلل تعــاىل .
ـي األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم قــد فـ ّـر ّ
كل القــرآن ؛
ثاني ـ ًا  :لــو كان النّبـ ّ

ـي
لوجــب عــى ّ
الصحابــة والتّابعــن ومــن جــاء بعدهــم مــن املؤمنــن  :إتبــاع قــول النّبـ ّ
الر ُسـ ُ
ـول َفخُ ـ ُـذو ُه َو َمــا
صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم وتفســره ؛ لقولــه تعــاىل َ :
ـم َّ
و َمــا آتَا ُكـ ُ
نا ُكــم عنْـه َفانتَهــوا ، ((4(وقولــه  :مـ ِ
الر ُسـ َ
ـاع اللَّ . ((4(ولكــن ّ
كل
ََ ْ َ ُ ُ
ـول َف َقــدْ َأ َطـ َ
َّ ْ
ـن ُيطـ ِع َّ

مــا ورد عنــه صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم هــو بيانــه ملجمــل القــرآن  ،وتوضيحــه ملشــكله
 ،وختصيصــه لعا ِّمـ ِـه  ،وتقييــده ملطلقــه  .فقــد ورد عنــه صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم (( :
ِ
ـن َآمنُــو ْا َو َل ْ َي ْلبِ ُســو ْا إِ َيم َنُــم بِ ُظ ْل ـمٍ، ((4(
تفســر الظلــم بالـ ّـرك يف قولــه تعــاىل  :ا َّلذيـ َ
و َأ ِعــدُّ و ْا َُلــم َّمــا ْاسـ َت َط ْعتُم
وتفســره احلســاب اليســر بالعــرض  ،وتفســره القـ ّـوة يف َ :
ِ
ٍ (((4
يــن
ــوة
ِّمــن ُق َّ
بالرمــي  . . . ،وكتفســره العبــادة بالدعــاء يف قولــه تعــاىل  :إِ َّن ا َّلذ َ
ّ
ِ
ـن . ((5()) . . . ، ((5(ومــن توضيــح
ـن ِع َبــا َد ِت َس ـ َيدْ ُخ ُل َ
ْب َ
ـم َداخ ِريـ َ
ون َعـ ْ
ون َج َه َّنـ َ
َي ْس ـ َتك ِ ُ
املشــكل  :تفســره صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم للخيــط األبيــض واخليــط األســود يف قولــه
ِ ِ
ـض ِمــن َْ ِ
ـم َْ
ال ْيـ ُ
ـط األَ ْب َيـ ُ
ـن ا ْل َف ْجـ ِـر ، ((5(بأ ّنــه
ح َّتــى َي َت َبـ َّ َ
ال ْيــط األَ ْسـ َـود مـ َ
َ
تعــاىل َ :
ـن َل ُكـ ُ
بيــاض النهــار وســواد الليــل( . ((5ومــن تفســره املطلــق  :تقييــده اليــد باليمنــى يف قولــه
تعــاىل َ  :فا ْق َط ُعــو ْا َأ ْي ِد َ ُيـ َـا. ((5(
ويؤيــد هــذا املعنــى أو هــذا القــول مــا ورد عــن الصحابــة والتابعــن مــن تفســر

أن النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم مل يفـ ّـر ّ
لبعــض اآليــات ممــا يـ ّ
ـدل عــى َّ
كل القــرآن

إذ لــو كان األمــر كذلــك لوقــف هــؤالء الصحابــة وغريهــم عنــد تفســره صـ ّـى اهلل عليــه
وآلــه وس ـ ّلم وملــا اختلفــوا يف تفســره .

مــن
ومــن ذلــك عــى ســبيل املثــال ال احلــر اختالفهــم يف تفســر قــــوله تـعـــاىل َ :
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يـ َز بِـ ِـه . ((5(قــال بعضهــم عنــى بالســوء ّ
كل معصيــة ،وقــال آخــرون َّ
إن
ـوءا ُ ْ
َي ْع َمـ ْـل ُسـ ً
معنــى ذلــك مــن يعطــي ســوء ًا مــن أهــل الكفــر جيــز بــه وبعضهــم يــرى ّ
أن معنــى الســوء

يف هــذا املوضــع الــرك .

فالقــول األول ينتهــي ســنده إىل ّ
كل مــن زيــاد بــن الربيــع و ُأيب بــن كعــب وعائشــة

وجماهــد ،والثــاين ينتهــي إســناده إىل احلســن و ابــن زيــد والضحــاك واألخــر ينتهــي

إســناده إىل ابــن عبــاس وســعيد بــن جبــر(. ((5

فلــو كان النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم قــد بـ ّـن ّ
كل القــرآن وفـ ّـره ملــا وجــدت

هــذه األقــوال الكثــرة يف هاتــن اآليتــن عــى ســبيل املثــال ال احلــر .

بــل لســنا نبالــغ يف يشء إذا قلنــا َّ
إن القــرآن الكريــم مل ُيفـ َّـر مجيعــه حتــى يف عــر

الصحابــة بعــد رحيــل الرســول الكريــم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم إىل الرفيــق األعــى
عـ َّـز اســمه .

ولعـ ّـل هــذه اآلراء أو األقــوال تشــر ضمنـ ًا إىل َّ
أن صحابــة النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآله

وسـ ّلم كانــوا متفاوتــن يف القــدرة عــى فهــم آيــات الكتــاب العزيــز وتفســرها خالفـ ًا ملــا

يذهــب إليــه ابــن خلــدون مــن َّ
أن صحابــة رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم كانــوا
عــى حـ ٍـد ســواء يف فهمهــم للقــرآن العزيــز(. ((5
الصحابــة مــن تفسـ ٍ
ـر للقــرآن الكريــم تتبلــور حقيقــة
وبإنعــام النّظــر فيــا ورد عــن ّ

ـى للراســخني يف العلــم إذ ّ
الصحابــة ال يتجــاوز كونــه:
أن تفســر ّ
مــا وصلنــا إليــه مــن معنـ ً

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآله وسـ ّلم كام قالــه احلاكم يف تفســره))(.((5
((بمنزلــة املرفــوع إىل النّبـ ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه
وهــذا املعنــى  -أي كــون تفســر ّ
الصحابــة بمنزلــة املرفــوع إىل النّبـ ّ

وآلــه وسـ ّلم  -عنــد احلاكــم  (( :فيــا فيــه ســبب النّــزول ))(. ((5
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أن الصحــايب ْ
ينتهــي بنــا إىل ّ
ّبــي ّ
صــى
وإن كان قــد تل ّقــى احلقائــق الدينيــة مــن الن ّ

أن يكــون قــد ســمع ّ
اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ســاع ًا إالّ أ ّنــه ال يمكــن ْ
كل احلقائــق وبال ّتــايل
ـي وقــوع اخلطــأ منــه  ،ومل يثبــت عنــد أحـ ٍـد مــن األ ّمــة عصمــة
ّ
فالصحــايب ال يمكــن نفـ ُ
ٍ
الصحيــح إذ وقــع اخلطــأ منهــم يف تفســر كثــر
الصحابــة  ،بــل العكــس هــو ّ
أحــد مــن ّ
مــن اآليــات القرآن ّيــة  ،وبعضهــم مل يفهــم معناهــا ،كــا اختلفــوا كثــر ًا فيــا يعلمونــه مــن
املحصلــة نقــول  :ال يمكــن ْ
أن نصــل إىل احلقائــق ك ّلهــا مــن طريــق
ـص القــرآين  .ويف
ِّ
النّـ ّ

غــر املعصــوم ؛ ّ
ألن حقائــق الكتــاب  -الكتــاب ك ّلــه  -ال يعرفهــا إالّ مــن خوطــب
بالكتــاب وهــو رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم و َمــ ْن هــم ِمــ ْن ســنخه وهــم
وأوهلــم
ـي األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ّ
الراســخون يف العلــم الذيــن ب ّينهــم النّبـ ُّ
ّ
الســام الــذي قــال فيــه (( :أمــا تــرىض ْ
أن
ـي بــن أيب طالــب عليــه ّ
اإلمــام أمــر املؤمنــن عـ ّ

تكــون منّــي بمنزلــة هــارون مــن موســى إالّ أ ّنــه ال نبـ ّـوة مــن بعــدي)( (( ، ((6أنــت منّــي
ـي مــن بعــدي ))(. ((6
بمنزلــة هــارون مــن موســى إالّ أ ّنــه ال نبـ َّ

الضــال أو ْ
تتمســك بمــن ال
ب ــــ بعــد هــذه
املحصلــة مل يبـ َـق أمــام األ ّمــة إالّ ّ
ِّ
أن ّ

خيتلــف يف علمــه وهــم الراســخون يف العلــم الذيــن هــم عــدل القــرآن ؛ لتنجــو ممــا
ّ
ـت فيكــم مــا
حذرهــا منــه رســوهلا األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه وألــه وسـ ّلم بقولــه ّ (( :إن تركـ ُ

ْ
إن أخذتــم بــه لــن تض ّلــوا ،كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتــي ))(. ((6

ومثلــه مــا روي عــن زيــد بــن أرقــم (( :قــال رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وس ـ ّلم اين

تــارك فيكــم مــا ْ
متســكتم بــه لــن تض ّلــوا بعــدي ،أحدمهــا أعظــم مــن اآلخــر وهــو
ان ّ
كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء إىل األرض ،و عــريت أهــل بيتــي لــن يفرتقــا حتــى
ـي احلــوض فانظــروا كيــف ختلفــوين فيهــا))(. ((6
يــردا عـ َّ

فالراســخون يف العلــم مل يكــن علمهــم الســاع أو الدراســة بمعناهــا املتبــادر إىل
ّ
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ّ
ـي كالم
الذهــن  ،وإ ّنــا كان علمهــم علــم النّبـ ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،فــكالم عـ ٍّ

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم
رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وعلمــه علــم النّبـ ّ
غايــة مــا يف األمــر ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم كان يأخــذ علمــه مــن الوحــي
أن النّبـ ّ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ولكــن ليــس
مبــارش ًة واإلمــام كان يأخــذ علمــه مــن النّبـ ّ

بالطــرق واألســباب االعتياد ّيــة ال ّتــي يكتســب هبــا النّــاس علومهــم التــي يتس ـنّى لـ ّ
ـكل
ٍ
أحــد ْ
عــر عنــه اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه
أن حيصــل عليهــا وإنّــا هــو العلــم الــذي ّ
الســام بقولــه  (( :ع ّلمنــي رســول اهلل ألــف بــاب مــن العلــم ّ
كل بــاب منهــا يفتــح ألــف
بــاب ))

(((6

ـي عليــه الســام أثــره يف حفــظ شــخص ّية األ ّمــة وكياهنــا ؛ أل ّنــه
وقــد كان لــكالم عـ ٍّ

علــم رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم  ،فقــد روى احلافــظ أبــو نعيــم امحــد بــن

عبــد اهلل صاحــب حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء َّ
أن رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه
وسـ ّلم قــال  (( :يــا عــي َّ
إن اهلل أمــرين أن أ ُدنيــك وأعلمــك لتعــي ،و ُأنزلــت هــذه اآليــة
أذن واعيــة فأنــت ٌ
وتعيهــا ٌ
أذن واعيــة لعلمــي ))

(((6

الســام )  ...(( :ذلــك القــرآن
ولذلــك يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه ّ
ِ
فاســتنطقوه ولــن ينطِــق ولكــن ُأخربكــم عنــه  ،أال َّ
ـم مــا يــأيت ،واحلديــث عــن
إن فيــه ع َلـ َ
ِ
َظــم مــا بينكــم ))(.((6
املــايض ،ودواء دائكــم ،ون َ
وهــذا يؤ ّكــد مــا ذهــب إليــه البحــث مــن ّ
أن الســاع أو الدراســة بمعناهــا املتبــادر إىل

الذهــن ال يمكــن ْ
ّ
أن تكــون الوســيلة الناجعــة إلدراك كل تنزيــل القــرآن وتأويلــه بجميــع

مراتبــه ؛ ّ
ـوص برســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم وبالعــرة
ألن هــذا العلــم خمصـ ٌ

وأوهلــم أمــر املؤمنــن عليــه الســام وقــد أطلعــه ر ّبــه عـ ّـز وجـ ّـل
ال ّطاهــرة عليهــم الســام ّ
عــى مــا يشــاء مــن العلــم الــذي يقضيــه ويمضيــه ممــا غــاب عــن غريهــم .
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كل ذي قلـ ٍ
يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن عليــه الســام يف خطبـ ٍـة لــه  . . . (( :ومــا ّ
ـب

بلبيــب  ،وال ّ
كل ذي ســم ٍع بســميع  .فيــا عجبـ ًا ومــا َيل ال أعجــب مــن خطــأ هــذه الفــرق

ويص
نبــي  ،وال يقتــدون بعمــل
عــى اختــاف حججهــا يف دينهــا ! ال ّ
يقتصــون أثــر ّ
ّ
 ،وال يؤمنــون بغيــب  ،وال يع ّفــون عــن عيــب  ،يعملــون يف ُّ
الشــ ُبهات  ،ويســرون
يف ّ
الشــهوات  ،املعــروف فيــه مــا عرفــوا  ،واملنكــر عندهــم مــا أنكــروا  ،ففزعهــم يف
كل امـ ٍ
كأن ّ
املعضــات إىل أنفســهم  ،وتعويلهــم يف املبهــات عــى آرائهــم ّ ،
ـرىء منهــم

إمــام نفســه  ،قــد أخــذ منهــا فيــا يــرى بعــرى ثقـ ٍ
ـات  ،وأســباب حمكــات ))(. ((6
ُ ً

الســالفة وجبارهيــا  ،ومــا جــرى عليهــا مــن
بـ ّـن اإلمــام عليــه الســام داء األمــم ّ
ٍ
ـل أو ســمع أو بـ ٍ
ـر بمأمـ ٍ
وإحـ ٍ
أن ليــس كل صاحــب عقـ ٍ
ـم انتهــى إىل ْ
ـن مــن
بــاء َ
ـن ُثـ ّ

ّ
ّ
فتــزل بذلــك قدمــه ؛ ألنّــه  (( :ليــس مــن علــم اهلل  ،وال مــن
الشــبهات واألهــواء ؛

أمــره ْ
ـوى وال رأي وال مقاييــس  ،قــد أنــزل اهلل
أن يأخــذ أحــدٌ مــن خلــق اهلل يف دينــه هبـ ً
القــرآن وجعــل فيــه تبيــان ّ
كل يشء  ،وجعــل للقــرآن وتع ّلــم القــرآن أهـ ً
ا  ،ال يســع أهــل
علــم القــرآن الذيــن آتاهــم اهلل علمــه ْ
ـوى وال رأي وال مقاييــس
أن يأخــذوا يف دينهــم هبـ ً

 ،وهــم أهــل الذكــر الذيــن أمــر اهلل األ ّمــة بســؤاهلم ))( . ((6وأهــل الذكــر هــؤالء هــم

الراســخون يف العلــم قطع ـ ًا  .فـ ْ
الراســخون يف العلــم ؟ فقــل َ :م ـ ْن ال
ـإن قيــل  (( :مــن ّ
ّ
خيتلــف يف علمــه  ،فـ ْ
ـإن قالــوا  :مــن ذلــك ؟ فقــل  :كان رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه

أن قــال ْ :
وســ ّلم صاحــب ذلــك إىل ْ
وإن كان رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم
الرجــال ممــن يكــون بعــده  ،قــال  :ومــا
مل يســتخلف أحــد ًا فقــد ض ّيــع َم ـ ْن يف أصــاب ّ
يكفيهــم القــرآن ؟ قــال  :بــى  ،لــو وجــدوا لــه مفـ ّـر ًا  ،قــال  :ومــا فـ ّـره رســول اهلل صـ ّـى

اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ؟ قــال  :بــى  ،قــد فـ ّـره لرجـ ٍ
ـر لأل ّمــة شــأن ذلــك
ـل واحــد  ،وفـ ّ

الســام . ((6()) . . .
الرجــل  ،وهــو عــي بــن أيب طالــب عليــه ّ
ّ
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كل هــذه الفــرق املختلفــة وقراءاهتــا اخلاطئــة لإلســام خــر دليـ ٍ
إن وجــود ّ
ّ
ـل عــى
رضورة وجــود مصـ ٍ
ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم يمتلــك البيــان
ـريف بعــد النّبـ ّ
ـدر معـ ٍّ
ــاوي
الس
ّ
التّفصيــي والتّكميــي للرشيعــة ليكــون الق ّيــم األمــن عــى صيانــة الن ّ
ّــص ّ
املطهــرة  .يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن
السـنّة النّبو ّيــة ّ
األرقــى القــرآن العظيــم ونصــوص ُّ

الراســخون يف العلــم دوننــا  ،كذبــ ًا
الســام  . . . (( :أيــن الذيــن زعمــوا ّأنــم ّ
عليــه ّ

وبغي ـ ًا علينــا ْ
أن رفعنــا اهلل ووضعهــم  ،وأعطانــا اهلل وحرمهــم  ،وأدخلنــا وأخرجهــم ،
األئمــة مــن قريــش غــرس يف هــذا البطــن
بنــا ُيســتعطى اهلــدى  ،و ُيســتجىل العمــى  ،غـ ّن ّ

مــن هاشــم  ،ال تصلــح عــى ســواهم  ،وال تصلــح الــوالة مــن غريهــم ))

(((7

ٍ
ألحــد مــن الصحابــة أو غريهــم مــن النــاس ْ
أن يقــول:
وبعــد هــذا ك ّلــه ليــس
أن تفقــدوين والــذي فلــق احلبــة وبــرأ النســمة لــو ســألتموين عــن ٍ
((ســلوين قبــل ْ
آيــة
ّ
ليــل نزلــت أو يف ٍ
 ،يف ٍ
وحرضيــا  ،ناســخها
ســفريا
هنــار نزلــت  ،م ّك ّيهــا ومدن ّيهــا ،
ّ
ّ

ومنســوخها  ،حمكمهــا ومتشــاهبها  ،وتأويلهــا وتنزيلهــا  ،ألخربتكــم بــه))( . ((7ليــس
ألحـ ٍـد ْ
الســام  .بــل مل جيــرأ أحــد عــى قــول ذلــك
أن يقــول ذلــك إالّ أمــر املؤمنــن عليــه ّ
؛ أل ّنــه اهلــادي الــذي هيتــدي بــه املهتــدون بعــد رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه(. ((7
الســام  ،كالم رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وكالمــه
ـي عليــه ّ
فــكالم عـ ٍّ

صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم كالم الوحــي  ،غايــة مــا يف األمــر ّ
أن رســول اهلل صـ ّـى اهلل

الســام مــن
ـي عليــه ّ
عليــه وآلــه وسـ ّلم كان يتل ّقــى علمــه مــن احلــي مبــارش ًة  ،وعلــم عـ ٍّ
رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم ؛ ولذلــك كان جديــر ًا وأه ـ ً
ا لقولــه  :ســلوين
قبــل ْ
ـأت عــن الفتنــة ،
ـإن فقـ ُ
أن تفقــدوين  .يقــول عليــه الســام ُّ . . . (( :أيــا النّــاس فـ ّ
ومل يكــن ليجــرىء عليهــا أحــدٌ غــري بعــد ْ
أن مــاج غيهبهــا  ،واشــتدّ كلبهــا  .فاســألوين
ٍ
قبــل ْ
الســاعة
أن تفقــدوين  ،فوالــذي نفــي بيــده ال تســألوين عــن يشء فيــا بينكــم وبــن ّ
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 ،وال فئــة هتــدي مائــة وت ُّ
ُضــل مائــة إالّ أنبأتكــم بناعقهــا وقائدهــا وســائقها  ،و ُمنــاخ

ركاهبــا ،وحمـ ِّ
ـط رحاهلــا  ،ومــن يقتــل مــن أهلهــا قتـ ً
ا  ،ومــن يمــوت منهــم موتـ ًا))...

(((7

.

يقــول ابــن أيب احلديــد املعتــزيل  ...(( :وإنّــا قــال  « :ومل يكــن ليجــرىء عليهــا

أحــدٌ غــري « ؛ ّ
ألن النّــاس كلهــم كانــوا هيابــون قتــال أهــل القبلــة  ،وال يعلمــون كيــف
يقاتلوهنــم  ،هــل يتّبعــون مو ّليهــم أم ال ؟ وهــل جيهــزون عــى جرحيهــم أم ال ؟ وهــل

قســمون فيئهــم أم ال ؟ وكانــوا يســتعظمون قتــال َمـ ْن يــؤ ِّذن كأذاننــا  ،ويصـ ِّـي كصالتنــا
ُي ّ
والزبــر  ،ملكانتهــم يف اإلســام  ،وتو َّقــف
 ،واســتعظموا حــرب عائشــة وحــرب طلحــة ّ

مجاعتهــم عــن الدّ خــول يف تلــك احلــرب  ،كاألخنــف ابــن قيــس وغــره  ،فلــوال ّ
أن عل ّيـ ًا
ـم يقــول  « :ســألوين قبــل ْ
أن
الســيف فيهــا مــا أقــدم أحــدٌ عليهــا ُ . . .ثـ َّ
اجــرأ عــى سـ ِّـل ّ

حممــد بــن عبــد الـ ُـر
تفقــدوين «روى صاحــب كتــاب ( االســتيعاب ) وهــو أبــو عمــر بــن ّ
ٍ
الصحابــة ريض اهلل عنهــم
عــن مجاعــة مــن الـ ُّـرواة واملحدِّ ثــن  ،قالــوا  :مل يقــل أحــدٌ مــن ّ

ـي ابــن أيب طالــب  .وروى شــيخنا أبــو جعفــر االســكايف يف كتــاب (
 ( :ســلوين ) إالّ عـ ُّ
ـر َمة  ،قــال  :ليــس ألحـ ٍـد مــن النــاس
نقــض العثامن ّيــة ) عــن عــي بــن اجلعــد عــن ابــن ُشـ ْ َ
ْ
أن يقــول عــى املنــر ( :ســلوين) إالّ عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام. ((7())..
ومل يكــن ابــن أيب احلديــد مو ّفق ـ ًا فيــا يذهــب إليــه مــن ٍ
الســام :
رشح لقولــه عليــه ّ

«ومل يكــن ليجــرىء عليهــا أحــدٌ غــري « ؛ ّ
ألن النّــاس كلهــم كانــوا هيابــون قتــال أهــل

الصحيــح ّ :
الســاء  ،وهــو وارث
القبلــة «  .إذ ّ
أن عل ّي ـ ًا عليــه الســام كان مســدّ د ًا مــن ّ

علــم رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وكان يعلــم الكتــاب ك ّلــه بعلم عن رســول
املؤهــل لتأويــل القــرآن العظيــم ؛ ّ
ـي صـ ّـى
اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وهــو ّ
ألن النّبـ ّ
اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم أخــر أ ّن ـ ُه ســيقاتلهم عــى التأويــل كــا قاتلهــم النبــي صـ ّـى اهلل
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ـي عليــه الســام عــى التّنزيــل  ،وال ِق َبـ َـل ألحـ ٍـد بمعرفــة ِ
كل
عليــه وآلــه وسـ ّلم ومعــه عـ ٌّ
مــا يف القــرآن العظيــم  .وخــر شـ ٍ
ـاهد عــى مــا يذهــب إليــه الباحــث قولــه عليــه الســام

أن ال حياجــج اخلــوارج بالقــرآن ْ
البــن عبــاس وهــو حــر األ ّمــة ْ
بالســنن
وأن حياججهــم ّ
 ،رغــم ّ
أن ابــن عبــاس كان يقــول عــن نفســه  :أنّــ ُه يعلــم تأويــل القــرآن  ،وأنّــ ُه مــن

(((7
املحجلــن
الغــر
الراســخني بالعلــم .
َّ
فعــي إمــام الــررة وإمــام املتّقــن وقائــد ِّ
ّ
ٌّ

(((7

والصدّ يــق األكــر وفــاروق األ ّمــة الــذي
وخاتــم الوصيــن( ((7ورايــة اهلــدى(ّ ((7

(((7
واملبــن أل ّمــة حممــد ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم
احلــق والباطــل
يفــرق بــن
ّ
ُّ
ّ

مــا اختلفــوا فيــه مــن بعــده( ((8واملــؤ ّدي عــن رســول اهلل ّ
صــى اهلل عليــه وآلــه وســ ّلم

ّ (((8
(((8
ٌّ
والســابق إىل حممــد ّ
وعــي عليــه الســام أفضــل
صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم
ّ

الصدّ يقــن ( ((8وهــو ّأول النــاس إيامنـ ًا بــاهلل  ،وأوفاهــم بعهــد اهلل  ،وأقومهــم بأمــر اهلل ،
ّ
الرع ّيــة  ،وأبرصهــم وأعلمهــم يف القض ّيــة ،
وأقســمهم بالســو ّية  ،وأعدهلــم وأرأفهــم يف ّ

وأعظمهــم عنــد اهلل مز ّيــة(. ((8

ّ
ـي عليــه
إن النــاس إ ّنــا كانــوا ال يســتطيعون ذلــك ؛ ّ
ألنــم ال يملكــون مــا عنــد عـ ٍّ

والســنن التــي قاهلــا رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه
الســام مــن أمثــال هــذه األحاديــث ّ
وســ ّلم وغريهــا يف مصــادر املســلمني عــى اختــاف مذاهبهــم وتعــدّ د نحلهــم مــن

إخواننــا أهــل ا ّل ُّس ـنّة التــي لــوال اإلطالــة ألتينــا عليهــا فض ـ ً
ا عـ ّـا يف مصــادر الشــيعة ،

ـي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم مــا كان لرســول
ـي عليــه الســام مــن القيــادة بعــد النّبـ ّ
فلعـ ّ

اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  .ال كــا يذهــب إليــه ابــن أيب احلديــد مــن رأي يف ذلــك .
ونذكــر يف هــذا املقــام مــا يؤ ّيــد هــذا املعنــى ممــا ذكــره ابــن أيب احلديــد نفســه عنــه

عليــه الســام يف إخبــاره باألمــور الغيب ّيــة التــي جــاءت كــا قــال فيهــا وأخــر عنهــا عليــه

الســام  ،ممــا ال يســتطيع غــره القيــام بــه  ،ال كــا يقــول ابــن أيب احلديــد  « :مــن ّ
أن النّــاس
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كلهــم كانــوا هيابــون قتــال أهــل القبلــة «  .يقــول ابــن أيب احلديــد  . . . (( :ولقــد امتحنّــا
إخبــاره فوجدنــاه موافق ـ ًا  ،فاســتدللنا بذلــك عــى صــدق الدعــوة املذكــورة  ،كإخبــاره

الضبــة ُيــرب هبــا يف رأســه فتخضــب حليتــه  ،وإخبــاره عــن قتــل احلســن ابنــه ،
عــن ّ
ومــا قالــه يف كربــاء حيــث مـ َّـر هبــا  ،وإخبــاره بملــك معاويــة األمــر مــن بعــده  ،وإخبــاره

احلجــاج  ،وعــن يوســف بــن عمــر  ،ومــا أخــر بــه مــن أمــر اخلــوارج بالنّهــروان
عــن ّ
 ،ومــا قدّ مــه إىل أصحابــه مــ ْن إخبــاره بقتــل َمــ ْن يقتــل منهــم  ،وصلــب مــن ُيصلــب

 ،وإخبــاره بقتــل النّاكثــن والقاســطني واملارقــن  ،وإخبــاره بعــدّ ة اجليــش الــوارد إليــه

مــن الكوفــة ّملــا شــخص عليــه الســام إىل البــرة حلــرب أهلهــا  ،وإخبــاره عــن عبــداهلل
ـب  ،يــروم أمــر ًا وال ُيدركـ ُه  ،ينصــب حبالــة الدّ يــن
بــن ّ
ـب ضـ ٌّ
الزبــر  ،وقولــه فيــه  « :خـ ٌّ

الصطيــاد الدُّ نيــا  ،وهــو بعــد مصلــوب قريــش « وكإخبــاره عــن هــاك البــرة بالغــرق
بالريــح  ،وكإخبــاره
 ،وهالكهــا تــار ًة ُأخــرى ّ
بالزنــج وهــو الــذي ّ
صحفــه قــو ٌم  ،فقالــوا ّ :
الســود مــن خراســان  ،وتنصيصــه عــى ُأنــاس مــن أهلهــا يعرفــون
الرايــات ّ
عــن ظهــور ّ
ببنــي رزيــق ــــ بتقديــم املهملــة ــــ وهــم آل مصعــب منهــم طاهــر بــن احلســن وولــده
وإســحاق بــن إبراهيــم  ،وكانــوا هــم وســلفهم مــن دعــاة الدولــة العباسـ ّية  ،وكإخبــاره

األئمــة الذيــن ظهــروا مــن ولــده بطربســتان  ، ،كالنــارص والدّ اعــي وغريمهــا  ،يف
عــن ّ
قولــه عليــه الســام ّ « :
وإن آلل حممــد بالطالقــان لكنــز ًا ســيظهره اهلل  ،إذا شــاء  ،دعــاؤه
حـ ّـق يقــوم بــإذن اهلل  ،فيدعــو إىل ديــن اهلل «  ،وكإخبــاره عــن مقتــل النفــس الزك ّيــة يف
الزيــت « . ((8()) . . .
املدينــة  ،وقولــه  « :إ ّنــه يقتــل عنــد أحجــار ّ

ومثلــه إخبــاره  (( :لعبــد اهلل بــن العبــاس عــن انتقــال األمــر إىل أوالده  ،فـ ّ
ـإن عــي

ـي عليــه الســام  ،فأخــذه وتفــل يف فيــه
بــن عبــد اهلل ّملــا ولــد أخرجــه أبــوه عبــد اهلل إىل عـ ٍّ
وحنّكــه بتمــرة قــد الكهــا  ،ودفعــه إليــه  ،وقــال لــه  :خــذ إليــك أبــا األمــاك  . . .وكــم
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لــه مــن األخبــار عــن الغيــوب اجلاريــة هــذا املجــرى )) . . .

(((8

.

ـي عليــه الســام يف اعتــاد كالمــه يف الناهــج التّعليم ّيــة
وليــس هــذا بكثــر عــى عـ ٍّ

وأثــره يف بنــاء ّ
الشــخص ّية اإلســام ّية ؛ ألنّــه حــوى علــم آدم عليــه الســام  ،وتقــوى

نـ ٍ
ـوح وعزمــه  ،وحلــم إبراهيــم  ،وفطنــة موســى وهيبتــه  ،وعبــادة عيســى وزهــده (. ((8
فاآليــة حمـ ّـل البحــث  :هــو ا َّلـ ِـذي َأن ـز ََل ع َليـ َ ِ
ـن
ـاب ِمنْ ـ ُه آ َيـ ٌ
ـات ُّ ْ
م َكـ َـا ٌت ُهـ َّ
ـك ا ْلك َتـ َ
َ
ُ َ
َ ْ
ِ
ـن يف ُق ُل ِ
ُأ ُّم ا ْلكِ َتـ ِ
ـون َمــا ت ََشــا َب َه ِمنْـ ُه ا ْبتِ َغــاء
ـاب ٌ
ـم َز ْيــغٌ َف َي َّتبِ ُعـ َ
ات َف َأ َّمــا ا َّلذيـ َ
وبِـ ْ
ـاب َو ُأ َخـ ُـر ُمت ََشـ ِ َ
ــه ومــا يع َلــم ت َْأ ِوي َلــه إِالَّ اللُّ والر ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ــون َآمنَّــا
ون ِف ا ْل ِع ْلــ ِم َي ُقو ُل َ
اســخُ َ
ُ
َ َّ
ا ْلف ْتنَــة َوا ْبتغَــاء ت َْأ ِويل َ َ َ ْ ُ

ِ
ـن ِعنـ ِـد َر ِّبنَــا َو َمــا َي َّذ َّكـ ُـر إِالَّ ُأ ْو ُلــو ْا األ ْل َبـ ِ
ـاب ، ((8( جــاءت لتبـ ّـن لأل ّمــة علــم
بِــه ك ٌُّل ِّمـ ْ
ألنــم وحدهــم هــم
الراســخني يف العلــم ّ
وأوهلــم أمــر املؤمنــن عليــه الســام ؛ ّ
هــؤالء ّ
القــادرون عــى صيانــة األ ّمــة ودينهــا  ،وحفــظ شــخص ّيتها اإلســام ّية وبنائهــا  ،عنــد

تعرضهــا ملــا يمكــن ْ
أن يزلــزل عقيدهتــا كــا هــي احلــال مــع وفــد نصــارى نجــران  ،وقــد
ّ

ـي عليــه الســام
أثبــت الواقــع ذلــك يف أكثــر مــن حتــدٍّ مـ ّـرت بــه هــذه األ ّمــة  .وقــد كان لعـ ٍّ
ـــــ مــع هــؤالء الذيــن حاولــوا إضــال أهــل اإلســام  ،وإيقــاع ّ
الشــبهات يف قلوهبــم ـــــ

مــا كان لرســول اهلل (صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه) معهــم .

ولبيــان مــا يذهــب إليــه البحــث ؛ نقــف عنــد قــول ابــن أيب احلديــد فيمــن عــارصوا

أمــر املؤمنــن عليــه الســام  . . . (( :وقــد قيــل ّ :
إن مجاعــة مــن هــؤالء كانــوا مــن

نســل النّصــارى واليهــود  ،وقــد كانــوا ســمعوا مــن آبائهــم وســلفهم القــول باحللــول يف
أنبيائهــم ورؤســائهم  ،فاعتقــدوا فيــه عليــه الســام مثــل ذلــك  .وجيــوز ْ
أن يكــون أصــل

هــذه املقالــة مــن قــو ٍم ملحديــن أرادوا اإلحلــاد يف ديــن اإلســام  ،فذهبــوا إىل ذلــك ،
ولــو كانــوا يف أ ّيــام رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم لقالــوا فيــه مثــل هــذه املقالــة ،

إضــاالً ألهــل اإلســام  ،وقصــد ًا إليقــاع ُّ
الشــبهة يف قلوهبــم . ((8()) . . .
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أن هــؤالء هــم االمتــداد ال ّطبيعــي لذلــك اخلـ ّ
ـك يف ّ
فــا شـ َّ
جتســد ًا واضحـ ًا
ـط الــذي ّ

والش ـ ُبهات هــي ُّ
جل ّي ـ ًا يف وفــد نصــارى نجــران ُّ ،
الشــبهات التــي حاولــوا فيهــا إرشاك

غــر اهلل عـ َّـز وجـ َّـل يف األلوه ّيــة  ،كــا هــي احلــال يف ا ّدعــاء ذلــك يف عيســى عــى نب ّينــا
الصــاة والســام  .فتبــارك اهلل تعــاىل عـ ّـام الغيــوب الــذي أخــر
وآلــه وعليــه أفضــل ّ

نب ّيــه األكــرم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم  ،وصــدق رســوله الكريــم صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه
ـي عليــه الســام مــن أ ّن ـ ُه ســيقاتل عــى التأويــل ؛ ّ
ألن ُّ
الش ـ ُبهات
وس ـ ّلم بــا قالــه يف عـ ٍّ

التــي ر ّدهــا رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم حــن ا ّدعاهــا نصــارى نجــران  ،مل
يكــن لري ّدهــا ّإل رســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم أو مــن هــو كرســول اهلل صـ ّـى

ـي عليــه الســام .
اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم مــن ســنخه وهــو عـ ٌّ

والبحــث ال يتّفــق مــع ابــن أيب احلديــد يف وصفــه ملــن عــارص النّبــي صـ ّـى اهلل عليــه

بأنــم أشــدّ آراء  ،وأعظــم
وآلــه وسـ ّلم مــن أهــل احلجــاز أو أهــل م ّكــة  ،إذ يصفهــم مـ ّـرة ّ
(((9
ـم يصفهــم مـ ّـرة ُأخــرى بـ ّ
ـأن الغالــب عليهــم إ ّنــا هــو
أحالم ـ ًا  ،وأوفــر عقــوالً ُ ،ثـ ّ
والعجرف ّيــة وخشــونة ال ّطبــع  ،وحتّــى مــن ســكن املــدن منهــم كأهــل مكّــة
اجلفــاء
َ

واملدينــة وال ّطائــف فطباعهــم قريبــة مــن طبــاع أهــل الباديــة باملجــاورة (. ((9

ولكــن هــذا األمــر يؤ ّكــد مــا يذهــب إليــه البحــث مــن ّ
أن أمــر املؤمنــن عل ّيـ ًا عليــه

الصحابــة  ،ومل يكــن للبيئــة فيــه مــن
الســام  ،وهــو ابــن تلــك البيئــة التــي نشــأ فيهــا جـ ّـل ّ

أثــر ؛ أل ّنــه كان ألصــق النــاس برســول اهلل صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم  ،فــكان يســمع
مــا يســمعه النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ويــرى مــا يــراه  ،وأ ّنــه األذن الواعيــة لعلــم
النبــي صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ومــا جــاء بــه القــرآن العظيــم  ،وهــو وارث علــم النبــي
صـ ّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم .

الصحابــة أو غريهــم
ـي مــن ّ
ممــا يؤ ّكــد كــون بعــض مــا يف القــرآن ال يدركــه غــر عـ ٍّ
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كونــه الــوارث احلقيقــي هلــذا العلــم ؛ ليضطــر ّ
ـي صـ ّـى
كل مــن يدّ عــي وراثــة علــم النّبـ ّ
وأن قولــه  :ســلوين  .ال يســتطيع ْ
اهلل عليــه وآلــه وس ـ ّلم إىل ســؤاله ّ ،
ـي
أن يقولــه غــر عـ ٍّ
عليــه الســام .

إن مــا يف كتــاب اهلل تعــاىل مــن ٍ
ّ
زاد وعطــاء فيــه حيــاة األمــة ونجاهتــا مــن مضـ َّـات
الفتــنِ ،
ـم عليهــا ْ
أن تطلــب احلقيقــة مــن خــال كتاهبــا ودســتورها القــرآن الكريــم
ْ
حيتـ ُ
أن تدَّ ِخــر جهــد ًا يف ســبيل ذلــك يف ِّ
كل مرحلــة مــن مراحــل حياهتــا ؛ َّ
مــن دون ْ
ألن
النــص القــرآين خطــاب ــ ْ
ـوإن نــزل عــى وفــق ف ـ ِّن القــول لــدى العــرب مل يقتــر عــى

ـتمر بعطائــه معجـ ٌـز بآياتــه إىل
ـي لإلنســانية مجعــاء ،مسـ ٌّ
العــرب وإ َّنــا هــو خطــاب عاملـ ٌّ

يــرث اهلل تعــاىل األرض ومــن عليهــا فهــو ْ
َ
ْ
وإن كان حمــدود ًا ثابتــ ًا بألفاظــه ومبانيــه
أن
ٍ
ٍ
بزمــان أو مــكان ؛ ألنَّــه مــن املطلــق
حمــدود
مطلــق يف مضامينــه ومعانيــه غــر
إالَّ أنَّــه
ٌ
جبــار الســموات واألرض  ،فآياتــه الكريــات ليســت مقصــورة عــى مجاعــة أو أمــة مــن

التحــر
األمــم ،وإنَّــا جــاءت هــذه اآليــات ليســتفيد منهــا اجلميــع مهــا بلغــوا مــن
ُّ

ومهــا وصلــوا مــن التقن َّيــات واملكتشــفات العلم َّيــة ،إذ ســيبقى هــذا النــص الســاوي
ٍ
خاصــة مــن العلــاء أو الفقهــاء ،وعــى
العظيــم خطابـ ًا للنــاس كل النــاس وليــس لطائفــة َّ
أن تتـ َّ
األمــة ْ
عزهــا بــه وســامتها وهداهــا ونجاهتــا مــن ضالهلــا .
ـوله لتنــال َّ
الســياق ال حييــط بــكالم اهلل عـ ّـز وجـ ّـل ّإل الراســخون يف العلــم ومنهــم
ويف هــذا ّ
ـي عليــه الســام الــذي احتــاج الـ ُّ
ـكل إىل علمــه ومــا احتــاج إىل أحـ ٍـد  .فاعتــاد كالم
عـ ٌّ
الشــخص ّية اإلســام ّية ليــس بواجـ ٍ
الســام يف املناهــج التّعليم ّيــة  ،وبنــاء ّ
ـب
ـي عليــه ّ
عـ ٍّ
حســب  ،وإ ّنــا هــو رضورة .

وختامـ ًا يرجــو الباحــث ْ
أن يكــون قــد و ّفــق إللقــاء بارقـ ٍـة مــن الضــوء عــى التفســر

ومنهــج التفاســر احلديثــة للقــرآن الكريــم ،وال يدَّ عــي الكــال واالســتيعاب الشــامل
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هلــذا البحــث َّ
ألن الكــال للكامــل املطلــق وحــده جبــار الســموات واألرض ،وكل

مــا يرجــو ْ
أن يكــون قــد قــدَّ م هبــذا البحــث خدم ـ ًة متواضع ـ ًة للكتــاب العزيــز ـ القــرآن
الكريــم ـ ليكــون ظِ ـ ًّ
ا لــه يــوم يلقــا ُه تعــاىل ،يــوم ال ظـ َّـل أالَّ ظ ُّلــه .

ٍ
فبفضــل مــ َن اهلل تعــاىل وحــده ولــه احلمــدُ واملنَّــة ْ
ْ
وإن
فــإن وفــق ملــا هــدف إليــه
كانــت األُخــرى فمــن ذا الــذي مــا أســاء قــط ؟! .ر َّبنــا ال تؤاخذنــا إن نســينا أو أخطأنــا .
ومــا توفيقــي إالَّ بــاهلل العــي العظيــم عليــه توكَّلــت وإليــه ُأنيــب وهــو حســبي ونعــم
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الربوســوي  ( ،ت  1137 :هـ )  ،دار الفكر  1429 ،هـ ــ  2008م )  ،بريوت ــ لبنان ،ج ، 4ص114؛
روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين  ،أليب الفضــل شــهاب الديــن حممــود اآللــويس

البغــدادي  ،ط  1،دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت 1420 ،هـ ــــ 1999م  ،ج ،11ص270؛ التحرير

مؤسســة التاريــخ  ،بــروت ــــ
والتنويــر  ،املعــروف بتفســر ابــن عاشــور  ،حممــد الطاهــر بــن عاشــور ّ ،
لبنــان  ،ط ، 1ج ، 11ص 199؛ جممــع البيــان يف تفســر القــرآن  ،أمــن اإلســام أبــو عــي الفضــل بــن
احلســن الطــريس  ،حتقيــق  :جلنــة مــن العلــاء  ،قــدَّ م لــه  :اإلمــام األكــر الســيد حمســن األمــن العامــي  ،ط

مؤسســة األعلمــي  ،بــروت  ،لبنــان 1425 ،هـــ 2005م ،ج ، 5ص 241؛ تفيــر القــرآن احلكيــم،
َّ ، 2
ّ
الشــهري بتفســر املنــار  ،حممــد رشــيد رضــا  ،دار الفكــر  ،ط ، 2ج ، 12ص. 4

3 .3التفســر ومنهــج التفاســر احلديثــة للقــرآن الكريــم  ،الدكتــور نجــم الفحــام  ،دار املدينــة الفاضلــة  ،ط1
 ،ص 49ومــا بعدهــا .

الصحابــة  ،ال يــزال خمطوطــ ًا يف
4 .4ينظــر  :كتابنــا املحكــم واملتشــابه بــن مدرســة أهــل البيــت ومدرســة ّ
مكتبــة املؤ ّلــف .

محــاد  ،اجلوهــري  ( ،ت  393 :ــــ  398هــــ )  ،تــح  :امحــد
5 .5تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  ،اســاعيل بــن ّ
عبــد الغفــور عطــارد  ،دار العلــم للماليــن  ،بــروت ــــ لبنــان  ،ط 1407 ، 4هــــ  ،ج ، 5ص. 186

6 .6لســان العــرب  ،ابــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور األفريقــي املــري  ( ،ت :
711هـــ )  ،دار صــادر  ،بــروت ( ،د.ت)  .ج ، 12ص. 25

الســندويب ،
7 .7اجلاحــظ  ،أبــو عثــان  ،عمــرو بــن بحــر  ( ،ت  255 :هــــ )  ،البيــان والتبيــن  ،تــح  :حســن ّ
املطبعــة الرمحان ّيــة  ،القاهــرة  1932 ،م  ،ج ، 1ص . 139

8 .8ينظر  :املؤ ّلف  ،منهج التفاسري احلديثة للقرآن الكريم  ،ص  119وما بعدها .

9 .9جامــع البيــان  186 / 6 :ــــ  187؛ الطــويس  ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن ( ت  460 :هــــ )  ،التبيــان

يف تفســر القــرآن  ،حتقيــق وتصحيــح  :أمحــد حبيــب قصــر العامــي  ،مطبعــة النعــان  ،النجــف 1358 ،
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هــــ ــــ  1965م  ،ج ، 2ص. 399

1010النساء . 171 :

1111ينظــر  :الدكتــور جــواد عــي  ،تاريــخ العــرب يف اإلســام  ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي  ،ط، 1
بغــداد  ،ص 26ــــ . 27

الســعادة  ،القاهــرة  1328 ،هــــ  ،ج،3
1212أبــو حـ ّـن األندلــي  ( ،ت  745 :هــــ )  ،البحــر املحيــط  ،مطبعــة ّ
ص. 30

 1313آل عمران . 116 :

1414البحر املحيط . 34 / 3 :

1515الطــريس  ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن  ،جممــع البيــان يف تفســر القــرآن  ،حتقيــق جلنــة مــن العلــاء  ،قــدّ م

مؤسســة األعلمــي  ،ط ، 2بــروت ــــ لبنــان 1425 ،
لــه  :اإلمــام األكــر  :السـ ّيد حمســن األمــن العامــي ّ ،

هــ ــ  2005م  ،ج ، 2ص. 234

1616آل عمران . 19 :
ّ 1717
الشورى . 14 :
1818اجلاثية . 17 :

1919حممــد حســن الطباطبائــي  ،امليــزان يف تفســر القــرآن  ،ط ، 1دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت ،
1427هـــ ـ 2006م  ،ج 3ص 106؛ ج 18ص. 137 ، 26

2020البقرة . 159 :
الروم . 30 :
ّ 2121

2222البقرة . 213 :

2323امليزان  323 / 1 .ــ . 324
2424املنافقون . 4 :

2525أمحــد بــن حنبــل  ،مســند أمحــد  ،طبــع ونــر  :دار الفكــر العــريب  ،ج ، 3ص ، 59 ، 26 ، 17 ، 14ج، 4
ص ، 371 ، 366ج ، 5ص. 189 ، 182

2626الكليني  ،حممد بن يعقوب  ،النّارش  :دار الكتب اإلسالم ّية ــ طهران  ،ط 1363 ، 5ش  ،ج ، 2ص.415
2727ينظر  :الطويس  ،األمايل  ،مطبعة النعامن  ،النجف  1384 ،هــ ــ  1964م  ،ج ، 1ص. 121

 2828ابــن خلــدون  ،تاريــخ ابــن خلــدون  ،مطبعــة  :مصطفــى حممــد  ، ،مــر  ( ،د  .ت )  ،ج ، 1ص، 495
الفصــل . 53 :

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

186

الريــاض  ،ج، 3
2929احلاكــم النيســابوري  ،املســتدرك عــى ّ
الصحيحــن  ،مكتبــة ومطبعــة النّــر احلديثــة ّ ،
ص . 126

3030آل عمران . 61 :

3131آل عمران  1 :ــ . 61

3232آل عمران 62 :ــ . 82

3333الطربيس  ،جممع البيان . 235 / 2 :

3434وقــد ب ّينــا هــذا املعنــى بــيء مــن التفصيــل يف كتابنــا املوســوم ( املحكــم واملتشــابه بــن مدرســة أهــل
الصحابــة )  ،خمطــوط يف مكتبــة املؤ ِّلــف .
البيــت ومدرســة ّ

3535ينظر  :احلاكم احلسكاين  ،شواهد التّنزيل . 36 / 1 :
3636ينظر  :املصدر نفسه . 30 / 1 :

الرمحــن يف تفســر القــرآن  ،مطبعــة اآلداب  ،النّجــف
3737الســبزواري  ،الســ ّيد عبــد األعــى  ،مواهــب ّ
األرشف  1406 ،هــــ  1986 ،م  ،ج ، 5ص. 59

3838االحتجاج . 76 / 1 :

 3939املصدر نفسه . 250 / 1 :
4040الكايف  440 / 1 :ح. 2

4141الفخــر الـ ّـرازي  ،األربعــن يف أصــول الديــن  475 :؛ القنــدوزي  ،ينابيــع املــو ّدة  72 :؛ املتّقــي اهلنــدي ،
كنــز العــال . 392 / 6 :

الصحابة .
4242ينظر  :املؤ ِّلف  ،املحكم واملتشابه بني مدرسة أهل البيت ومدرسة ّ
4343القندوزي  ،ينابيع املو ّدة . 214 / 1 :

الرســالة  ،ط 1392 ، 2هــــ
مؤسســة ّ
4444مقدّ مــة يف أصــول التفســر  ،إبــن تيميــة  ،حتقيــق  :عدنــان زرزور ّ ،
ـــــ  1972م  ،ص 5؛ ينظــر  :االتقــان يف علــوم القــرآن  ،ج ، 2ص. 189

4545جامع البيان  30 / 1 :؛ ينظر  :الربهان . 164 / 2 :
4646احلرش . 7 :

4747النساء . 80 :

4848األنعام . 82 :

4949األنفال . 60 :
5050املؤمن . 60 :
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5151الربهان  156 / 2 :ــ . 157
5252البقرة . 187 :

5353ينظر  :الربهان . 15 / 1 :
5454املائدة . 38 :

5555النساء . 123 :

5656ينظر  :جامع البيان  187 / 5 :ــ . 188
5757املقدّ مة . 489 :

5858الربهان . 157 / 2 :
5959االتقان . 179 / 2 :

6060صحيــح مســلم  ،ج 2ص ، 360ك  :الفضائــل  ،بــاب  :مــن فضائــل عــي بــن أيب طالــب ؛ النّســائي ،
خصائــص مــر املؤمنــن  ،ص ، 81 ، 48ط احليدر ّيــة  ،ص، 61 ، 48 ، 46 ، 45ط بــروت  ،حتقيــق:

املحمــودي ؛ ابــن عســاكر  ،تاريــخ دمشــق  ،ج ، 1ص ، 206ح ، 272 ، 271ج1ص 339ح، 410
الســمطني  ،ص 107؛
 411ط ، 1ص 369ح ، 411، 410ط بــروت ؛ الزرنــدي احلنفــي  ،نظــم درر ّ

الكنجــي ّ
الشــافعي ص 84ــــ  ، 86ط احليدر ّيــة  ،ص ، 28ط الغــري ؛ اخلوارزمــي  ،احلنفــي  ،ص 59؛
التمــذي  ،ج ، 5ص 301ح 3808؛ أســد الغابــة  ،ج 4ص 25ــــ  26؛ ابــن حجــر ،
التمــذي  ،صحيــح ّ
ّ

الريــاض النّــرة  ،ج2ص247
االصابــة  ،ج 2ص 509؛ ابــن األثــر  ،جامــع األصــول  ،ج 9ص 469؛ ّ
الســمطني  ،ج 1ص 371ح ، 302ص 378ح 307؛ شــواهد التّنزيــل 21 / 2 :؛ ابــن املغــازيل ،
؛ فرائــد ّ

ّ
الشــافعي  ،ط ، 1طهــران  ،ص 34ح 52؛ ابــن أيب احلديــد  ،رشح هنــج البالغــة  ،مــر ،حتقيــق  :حممــد
املحمد ّيــة  ،ص. 177
الصواعــق املحرقــة  :ط
أبــو الفضــل إبراهيــم  ،ج 18ص 24؛ ابــن حجــر ّ ،
ّ

الرضا  ،ج 2ص. 10
ّ 6161
الصدوق  ،عيون أخبار ّ

6262جامــع األصــول مــن أحاديــث الرســول ،أبــو الســعادات ،مبــارك بــن حممــد بــن األثــر اجلــزري (ت:
606هـــ) ،ارشاف وتصحيــح  :عبداملجيــد ســليم ،وحممــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة املحمديــة،
القاهــرة1949 ،م ،ج 1ص . 187

6363جامع األصول من أحاديث الرسول ،أبو السعادات ،مبارك بن حممد بن األثري اجلزري .187 /1 :

مؤسســة النّــر اإلســامي ،
6464النعــان  ،ابــو حنيفــة  ،رشح األخبــار  ،حتقيــق  :حممــد احلســيني اجلــايل ّ ،
قــم ،ط 1414 ، 2هــــ  ،ج ، 2ص. 308

6565حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء ،للحافــظ أيب نعيــم امحــد بــن عبــداهلل األصفهــاين (ت 430 :هـــ)،
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ط ،1دار الكتــب العلميــة ،بــروت 1409 ، :هـــ ـ 1988م ،ج 1ص. 67

6666رشح هنج البالغة ،اخلطبة . 159 :
6767رشح هنج البالغة  / :خ. 87
6868الوسائل . 37 / 27 :

6969املصدر نفسه . 177 / 27 :

7070رشح هنج البالغة . 86 / 9 :

الصــدوق  ،التّوحيــد  305 :؛ املفيــد  ،االختصــاص 236 :
7171ابــن ســعد  ،ال ّطبقــات الكــرى  338 / 2 :؛ ّ
؛ القرطبــي  ،اجلامــع ألحــكام القــرآن . 35 / 1 :

املهمــة  107 :؛ نظــم
7272ينظــر  :ابــن عســاكر  ،تاريــخ دمشــق  417 / 2 :؛ ابــن ّ
الص ّبــاغ املالكــي  ،الفصــول ّ
الســمطني  90 :؛ ينابيــع املــو ّدة  99 :؛ نــور األبصــار  71 :؛ شــواهد التّنزيــل  296 / 1 :؛ كفايــة
درر ّ

الطالــب  233 :؛ إحقــاق احلـ ّـق  301 / 4 :؛ منتخــب كنــز العـ ّـال هبامــش مســند أمحــد بــن حنبــل / 5 :
الســمطني . 148 / 1 :
 34؛ فرائــد ّ

7373رشح هنج البالغة  . 30 / 7 :خ. 92
7474رشح هنج البالغة  30 / 7 :ــ . 31

الصحيحــن  129 / 3 :؛ كنــز العـ ّـال  153 / 6 :؛ إبــن املغــازيل  ،مناقــب عــي
7575ينظــر  :املســتدرك عــى ّ
بــن أيب طالــب  80 :ــــ  ، 84ح 125 ، 120؛ املناقــب للخوارزمــي احلنفــي  111 :؛ تاريــخ دمشــق :
 476 /2؛ كفايــة الطالــب  221 :؛ ينابيــع املــو ّدة  ، 284 ، 250 ، 234 ، 185 ، 72 :؛ الفصــول

بصحــة حديــث بــاب مدينــة العلــم عــي  57 :طبعــة احليدر ّيــة  ،ص25
املهمــة 108 :؛ فتــح امللــك العــي
ّ
ّ

الســعيد ّية،
الراغبــن هبامــش نــور األبصــار  158 :الطبعــة ّ
طبعــة املطبعــة االســام ّية باألزهــر ؛ إســعاف ّ
ص 143الطبعــة العثملن ّيــة ؛ الصواعــق املحرقــة  ، 123 :الطبعــة احليدر ّيــة  ،ص 75الطبعــة امليمن ّيــة

الســؤول البــن طلحــة ّ
الشــافعي  31 :طبعــة طهــران  ،ج ، 1ص 86طبعــة النجــف ؛
بمــص ؛ مطالــب ّ
الصغــر للســيوطي ّ
الشــافعي ج ، 2ص ، 140طبعــة مصطفــى
ميــزان االعتــدال  110 / 1 :؛ اجلامــع ّ

حممــد  ،ج ، 2ص ، 56الطبعــة امليمن ّيــة بمــر ؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند أمحــد  ،ج ، 5ص29

الســمطني . 192 ، 157 / 1 :
ــــ  30؛ إحقــاق احلــق  ، 234 / 4 :طبعــة طهــران ؛ فرائــد ّ

الصغــر للطــراين  88 / 2 :؛
الصحيحــن  138 / 3 :؛ كنــز العــال  157 / 6 :؛ املعجــم ّ
7676املســتدرك عــى ّ
مناقــب عــي بــن أيب البــن املغــازيل ّ
الشــافعي  104 ، 165 :؛ املناقــب للخوارزمــي احلنفــي  235 :؛ نظــم
الزوائــد:
الصبــاغ املالكــي  107 :؛ جممــع ّ
املهمــة ألبــن ّ
الســمطني للزرنــدي احلنفــي  114 :؛ الفصــول ّ
درر ّ
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 121 / 9؛ ُأســد الغابــة  ، 69 / 1 :ج 3ص 116؛ تاريــخ دمشــق  257 / 2 :؛ فضائــل اخلمســة / 2 :

الريــاض النّــرة :
الســمطني  143 / 1 :؛ ّ
 100؛ ينابيــع املــو ّدة  81 :؛ إحقــاق احلــق  11 / 4 :؛ فرائــد ّ

 ، 234 /2ط 2؛ ذخائــر العقبــى  70 :؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند أمحــد . 34 / 5 :

الســؤول :
7777حليــة األوليــاء  63 / 1 :؛ املناقــب للخوارزمــي  42 :؛ تاريــخ دمشــق  487 / 2 :؛ مطالــب ّ
 60 / 1؛ امليــزان للذهبــي  64 / 1 :؛ كفايــة الطالــب  212 :؛ ينابيــع املــو ّدة  313 :؛ فضائــل اخلمســة :
الســمطني . 145 / 1 :
 253 / 2؛ فرائــد ّ

7878حليــة األوليــاء  67 / 1 :؛ رشح هنــج البالغــة  167 / 9 :؛ املناقــب للخوارزمــي  225 ، 215 :؛ نظــم
الســمطني  114 :؛ تاريــخ دمشــق  189 / 2 :؛ مناقــب عــي بــن أيب طالــب  46 :؛ كفايــة الطالــب:
درر ّ

الســمطني . 151 ، 144 / 1 :
الســؤول  46 / 1 :؛ إحقــاق احلــق  168 / 4 :؛ فرائــد ّ
 73؛ مطالــب ّ

7979تاريــخ دمشــق  76 / 1 :؛ جممــع الزوائــد  102 / 9 :؛ كفايــة الطالــب  187 :؛ اإلصابــة 171 / 4 :؛
االســتيعاب هبامــش االصابــة  170 / 4 :؛ اســد الغابــة  287 / 5 :؛ ميــزان االعتــدال  417 / 2 :؛
إحقــاق احلـ ّـق  29 / 4 :؛ فرائــد الســمطني  140 ، 39 / 1 :؛ الســرة احللب ّيــة لربهــان الدّ يــن احللبــي

ّ
الشــافعي  380 / 1 :؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند أمحــد  33 / 5 :؛ الريــاض النّــرة ملحــب
الشــافعي  204 / 2 :؛ لســان امليــزان البــن حجــر العســقالين ّ
الديــن ال ّطــري ّ
الشــفعي  414 / 2 :؛

البيــان والتّعريــف البــن محــزة احلنفــي  110 / 2 :؛ رســالة النّقــض عــى العثامن ّيــة لإلســكايف  290 :؛

أرجــح املطالــب للشــيخ عبيــد اهلل احلنفــي  447 :؛ انتهــاء األفهــام 74 :

الصحيحــن  122 : 3 :؛ منــز العــال  156 / 6 :؛ تاريــخ دمشــق  488 / 2 :؛ مقتــل
8080املســتدرك عــى ّ
احلســن للخوارزمــي احلنفــي  46 / 1 :؛ املناقــب للخوارزمــي  236 :؛ كنــوز احلقائــق للمنــاوي 203 :؛

ينابيــع املــو ّدة  183 :؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مــس أمحــد . 33 / 5 :

التمــذي  300 / 5 :؛ خصائــص
8181ينظــر  :ســنن إبــن ماجــة  :ج ، 1ص ، 44طبعــة دار الكتــب ؛ صحيــح ّ
أمــر املؤمنــن للنّســائي  20 :؛ تاريــخ دمشــق  378 / 2 :؛ املناقــب للخوارزمــي  79 :؛ مناقــب عــي
بــن أيب طالــب البــن املغــازيل  221 :ومــا بعدهــا ؛ ينابيــع املــو ّدة  ، 371 ، 180 ، 55 :طبعــة اســامبول،
الصواعــق املحرقــة  1200 :طبعــة املحمديــة،
ص ، 446 ، 219 ، 212 ، 61 ، 60الطبعــة احليدر ّيــة ؛ ّ
الراغبــن هبامــش نــور األبصــار  140 :؛ تذكــرة اخلــواص
ص ، 73الطبعــة امليمن ّيــة بمــر ؛ إســعاف ّ

الســعيد ّية ؛
لســبط بــن اجلــوزي احلنفــي  36 :؛ نــور األبصــار  ، 72 :الطبعــة العثامن ّيــة  ،ص ، 71الطبعــة ّ
الصغــر للســيوطي / 2 :
السـنّة للبغــوي  275 / 2 :؛ جامــع األصــول  471 / 9 :؛ اجلامــع ّ
مصابيــح ُّ

الســؤول  18 :؛ املشــكاة للعمــري  243 / 3 :؛ منتخــب كنــز
الريــا النّــرة  / 229 / 2 :مطالــب ّ
 56؛ ّ
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الســمطني  58 / 1 :ــــ . 59
العــال هبامــش مســند محــد  30 / 5 :؛ فرائــد ّ

8282ينظــر  :شــواهد التنزيــل  213 / 2 :؛ املناقــب للخوارزمــي  20 :؛ الصواعــق املحرقــة  74 :؛ جممــع
الزوائــد  102 / 9 :؛ ذخائــر العقبــى  58 :؛ ينابيــع املــو ّدة  284 :؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند

الس ـتّة  184 / 1 :؛ إحقــاق احلـ ّـق . 588 : 5 :
أمحــد  30 / 5 :؛ فضائــل اخلمســة مــن ّ
الصحــاح ّ

الصواعــق املحــرق  74 :؛ شــواهد التّنزيــل  223 / 2 :؛ تاريــخ دمشــق  ، 79 / 1 :ج2
8383ينظــر ّ :
ص 282؛ ذخائرالعقبــى  56 :؛ كفايــة الطالــب  ، 124 :ط  :احليدر ّيــة  ،ص ، 47ط  :الغــري ؛ املناقــب

للخوارزمــي  215 :؛ مناقــب عــي بــن أيب طالــب البــن املغــازيل ّ
الريــاض النّــرة :
الشــافعي ّ . 245 :
 202 /2؛ ينابيــع املــو ّدة ، 315 ، 284 ، 233 ، 202 ، 185 :ط  :اســامبول  ،ص، 219 ، 142
الصغــر للســيوطي / 2 :
 ، 340 ، 238 ،236ط  :احليدر ّيــة ؛ رشح هنــج البالغــة  172 / 9 :؛ اجلامــع ّ
 42؛ منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند أمحــد  30 / 5 :؛

الريــاض النّــرة  262 / 2 :؛
8484ينظــر  :حليــة األوليــاء  65 / 1 :ــــ  66؛ تاريــخ دمشــق  117 / 1 :؛ ّ
الســؤول  95 / 1 :ط  :النجــف ؛ رشح هنــج البالغــة  173 : 9 :؛ املناقــب للخوارزمــي احلنفــي:
مطالــب ّ

 ، 61امليــزان للذهبــي  313 / 1 :؛ كفايــة الطالــب  ، 270 :ط  :احليدر ّيــة  ،ص ، 139ط  :الغــري ؛
الســمطني . 223 / 1 :
منتخــب كنــز العــال هبامــش مســند محــد  34 / 5 :؛ فرائــد ّ

8585رشح هنج البالغة . 32 / 7 :
8686املصدر نفسه . 33 / 7 :

بصحــة حديــث بــاب
8787ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،449 / 2 :ج 9ص ،168ط :مــر ؛ فتــح امللــك العــي
ّ
ـي  ،ألمحــد بــن حممــد بــن الصديــق احلســني املغــريب ،نزيــل القاهــرة  ،ص  34؛ اليواقيــت
مدينــة العلــم عـ ّ
واجلواهــر ،للعــارف ّ
الشــعراين  172 :؛ ينابيــع املــو ّدة  312 ، 214 :؛ تاريــخ دمشــق280 / 2 :؛ شــواهد

الصبــاغ املالكــي  107 :؛
املهمــة البــن ّ
التّنزيــل 78 / 1 :ــــ  79؛ املناقــب للخوارزمــي  220 :؛ الفصــول ّ

مفاتيــح الغيــب  ،للفخــر الـ ّـرازي  700 ، 288 / 2 :؛ مناقــب عــي بــن أيب طالــب  ،البــن املغــازيل ّ
الشــافعي
الســمطني. 170 /1 :
الريــاض النّــرة  290 / 2 :؛ فرائــد ّ
 212 :؛ ذخائــر العقبــى  93 :ــــ  94؛ ّ

8888آل عمران . 7 :

8989رشح هنج البالغة . 34 / 7 :

9090ينظر  :املصدر نفسه . 33 / 7 :
9191ينظر  :املصدر نفسه . 34 / 7 :
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املصادر واملراجع
خري ما نبدأ به القرآن الكريم .
 1 .1ــــ اإلتقــان يف علــوم القــرآن  ،جــال الديــن الســيوطي  ،حتقيــق  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،مطبعــة
املشــهد احلســيني  ،القاهــرة 1967 ،م .

2 .2ــــ االحتجــاج  ،أبــو عــي الفضــل بــن احلســن  ،ال ّطــريس (  548هــــ  ، ) 1153 /تعليــق  :حممــد باقــر
اخلرســان  ،دار النّعــان لل ّطباعــة والنّــر  ،النجــف األرشف ــــ العــراق  1386 ،هــــ  1966 /م

3 .3ــــ إحقــاق احلــق وإزهــاق الباطــل  ،القــايض نــور اهلل احلســيني املرعــي التّســري  (،ت  1019 :هـــــ
)  ،ا ّنــارش  :مكتبــة املرعــي النجفــي  ،الطبعــة األوىل .

 4 .4ــــ االختصــاص  ،حممــد بــن حممــد بــن النّعــان  ،الشــيخ املفيــد ( ت  413 :هــــ )  ،املطبعــة احليدر ّيــة ،
النّجــف األرشف  1390 ،هــــ  1971 ،م .

 5 .5ــــ األربعــن يف أصــول الدّ يــن  ،فخــر الدّ يــن حممــد بــن عمــر  ،املعــروف بالفخــر الـ ّـرازي ( ت606 :
هـــــ )  ،مطبعــة جملــس دائــرة املعــارف العثامن ّيــة  ،حيــدر آبــاد الدّ كــن  ،الطبعــة األوىل  1303 ،هـــــ .

 6 .6ــــ أرجــح املطالــب فضائــل ومناقــب امــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب الشــيخ عبيــد اهلل احلنفــي  ،دار
الدّ اعــي  ،الطبعــة األوىل  1422 ،هـــــ .

الصحابــة  ،أبــو احلســن عــي بــن أيب املــكارم بمحمــد بــن عبــد الكريــم
 7 .7ــــ أســد الغابــة يف معرفــة ّ
اجلــزري املعــروف بابــن األثــر ( ت  630 :هــــ )  ،دار الكتــاب العــريب  ،بــروت  ،لبنــان .

السعيد ّية  ،ص 143الطبعة العثامن ّية .
الراغبني هبامش نور األبصار  158 :الطبعة ّ
8 .8ــ إسعاف ّ

 9 .9ــــ االســتيعاب يف أســاء األصحــاب  ،لإلمــام احلافــظ أيب عمــر يوســف بــن بــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد

الــر ( ت  463 :هــــ )  ،حتقيــق  :عــادل ُمرشــد  ،دار االعــام  ،الطبعــة األوىل  1423 ،هــــ ــــ  2002م .

 1010ــــ اإلصابــة يف متييــز الصحابــة  ،شــهاب الديــن  ،أبــو الفضــل أمحــد بــن عــي بــن حممــد بــن حممــد بن
عــي  ،املعــروف بابــن حجــر  ،ط ، 1دار العلــوم احلديثــة  ،مــر 1328 ،هـ .

 1111ــــ األمــايل  ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن ال ّطــويس ( ت  460 :هــــ )  ،مطبعــة النّعــان  ،النّجــف
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األرشف  1384 ،هــــ  1964 ،م .

الصــاة والســام عــى خــر األنــام إلبــن ق ّيــم اجلوز ّيــة ( ت  751 :هــــ
 1212ــــ جــاء األفهــام يف فضــل ّ
)  ،حتقيــق  :زائــد بــن أمحــد النّشــري  ،دار عــامل الفوائــد .

 1313ـــــ أنــوار التّنزيــل وأرسار التّأويــل  ،أبــو ســعيد عبــداهلل بــن عمــر البيضــاوي ( ت  685 :هــــ)،
الرشــيد  ،بــروت  ،الطبعــة
حتقيــق  :حممــد صبحــي حســن حــاق و حممــد أمحــد األطــرش  ،دار ّ

األوىل  1421 ،هــــ  2000 ،م .

 1414ـــــ بحــر العلــوم ،أليب الليــث نــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن إبراهيــم الســمرقندي (ت375 :هـــ)،
حتقيــق  :الشــيخ عــي حممــد معــوض ،الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الدكتــور زكريــا عبــد

احلميــد النــويت ،الطبعــة األوىل ،دار الكتــب العلم ّيــة ،بــروت ،لبنــان 1413 ،هـــ ـ  1993م .

1515ـــ البحر املحيط  ،ابو حيان االندليس (ت745:هـ)  ،مطبعة السعادة  ،القاهرة 1328 ،هـ .

1616ـــــ الربهــان يف علــوم القــرآن ،اإلمــام بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي (ت794 :هـــ) ،
حتقيــق  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،مكتبــة دار الــراث  ،القاهــرة .

 1717ـــــ البيــان والتبيــن ،تــح  :عبــد الســام حممــد هــارون ،الطبعــة الثانيــة ،مكتبــة اخلانجــي بمــر -
مكتبــة املتنبــي ببغــداد 1380 ،هـــ 1960 -م .

 1818ـــــ البيــان والتّعريــف يف أســباب ورود احلديــث  ،ابراهيــم بــن حممــد كــال الدّ يــن احلســيني

الدمشــقي  ،املعــروف باســم ابــن محــزة احلســيني  ،مطبعــة البهــاء  ،ال ّطبعــة األوىل  ،حلــب1911 ،

م.

محــاد  ،اجلوهــري  ( ،ت  393 :ــــ  398هــــ )  ،تــح
 1919ـــــ تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  ،اســاعيل بــن ّ
 :امحــد عبــد الغفــور عطــارد  ،دار العلــم للماليــن  ،بــروت ــــ لبنــان  ،ط 1407 ، 4هــــ .

 2020ـــ ابن خلدون  ،تاريخ ابن خلدون  ،مطبعة  :مصطفى حممد  ، ،مرص  ( ،د  .ت ) .

 2121ـــــ تاريــخ العــرب يف اإلســام  ،الدكتــور جــواد عــي  ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي  ،الطبعــة
األوىل  ،بغــداد .

2222ـــــ تاريــخ العــرب يف اإلســام  ،الدكتــور جــواد عــي  ،مطبعــة املجمــع العلمــي العراقــي  ،الطبعــة
األوىل  ،بغــداد .
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 2323ـــــ تاريــخ مدينــة دمشــق  ،احلافــظ أبــو القاســم عــي بــن احلســن ابــن هبــة اهلل بــن عبــد اهلل ّ
الشــافعي
 ،املعــروف بابــن عســاكر ( ت  571 :هـــــ )  ،حتقيــق  :حمــب الدّ يــن أيب ســعيد عمــر بــن غرامــة
العمــروي  ،دار الفكــر .

 2424ــــ التبيــان  ،أبــو جعفــر حممــد بــن احلســن الطــويس  ،حتقيــق وتصحيــح  :أمحــد حبيــب قصــر
العامــي  ،مطبعــة النعــان  ،النجــف 1358 ،هـــ ـ 1965م .

مؤسســة
2525ـــــ التحريــر والتنويــر  ،املعــروف بتفســر ابــن عاشــور  ،حممــد الطاهــر بــن عاشــور ّ ،
التاريــخ  ،بــروت ــــ لبنــان  ،ط.1

2626تذكــرة اخلــواص  ،لســبط بــن اجلــوزي احلنفــي ( ت  654 :هـــــ )  ،حتقيــق  :الدكتــور عامــر الن ّّجــار
 ،النــارش  :مكتبــة ال ّثقافــة الدّ ين ّيــة  ،ال ّطبعــة األوىل  1429 ،هـــــ ـــ  2008م.

 2727ـــ تفسري القرآن احلكيم املعروف باملنار  ،حممد رشيد رضا  ،ط ، 2دار الفكر .

 2828ــــ تفســر القــرآن العظيــم البــن أيب حاتــم  ،عبــد الرمحــن بــن حممــد ابــن ادريــس الــرازي ( ت :
 327هـــ )  ،تــح  :أســعد حممــد الطيــب  ،دار الفكــر  ،بــروت ـ لبنــان  1424 ،هـــ ـ  2003م .

 2929ـــــ التفســر ومنهــج التفاســر احلديثــة للقــرآن الكريــم  ،الدكتــور نجــم الفحــام  ،دار املدينــة
الفاضلــة  ،ط. 1

3030ـــ التوحيد  ،الصدوق (ت381 :هـ)  ،دار املعرفة  ،بريوت 1387 ،هـ .

3131ـــــ اجلامــع ألحــكام القــرآن  ،أليب عبــد اهلل حممــد بــن امحــد  ،األنصــاري  ،القرطبــي  ،حتقيــق:
الشــيخ حممــد بيومــي  ،أ /عبــد اهلل املنشــاوي  ،ط ، 2مكتبــة اإليــان  ،مــر  2006 ،م .

3232ـــــ جامــع األصــول مــن أحاديــث الرســول ،أبــو الســعادات ،مبــارك بــن حممــد بــن األثــر اجلــزري
(ت606 :هـــ) ،ارشاف وتصحيــح  :عبداملجيــد ســليم ،وحممــد حامــد الفقــي ،مطبعــة الســنة
املحمديــة ،القاهــرة1949 ،م .

3333ـــــ جامــع البيــان عــن تــأ ويــل آي القــرآن  ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري  ( ،ت 310 :هـــ )
 ،قــدَّ م لــه :الشــيخ خليــل امليــس  ،ضبــط وتوثيــق وختريــج  :صدقــي مجيــل الع َّطــار  ،دار الفكــر ،
بــروت 1425 ،هـ ــــ  1426هـ 2005 ،م .

الرمحــن بــن أيب بكــر ( ت :
3434ـــــ اجلامــع ّ
الصغــر يف أحاديــث البشــر النّذيــر  ،جــال الدّ يــن عبــد ّ

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

194

 911هـــــ )  ،دار الفكــر  ،بــروت  ،لبنــان  1401 ،هـــــ  1981 /م .

3535ـــــ حليــة األوليــاء وطبقــات األصفيــاء  ،للحافــظ أيب نعيــم امحــد بــن عبــد اهلل األصفهــاين  ( ،ت :
430هـــ )  ،ط ، 1دار الكتــب العلميــة  ،بــروت 1409 ،هـــ ـ 1988م .

3636ـــــ خصائــص أمــر املؤمنــن  ،أبــو عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب  ،النّســائي ( ت 303 :هـــــ)،
حتقيــق  :حممــد هــادي األمينــي  ،مكتبــة نينــوى احلديثــة  ،طهــران  ،إيــران .

3737ـــــ الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور  ،اإلمــام عبــد الرمحــن جــال الديــن الســيوطي  ،ط ،1دار
الفكــر  ،بــروت  ،لبنــان 1403 ،هـــ ـ 1983م .

ـب الدّ يــن أمحــد بــن عبــد اهلل ( ت 694 :هـــــ)،
3838ـــــ ذخائــر العقبــى يف مناقــب ذوي القربــى  ،حمـ ّ
مكتبــة القــديس  ،دار الكتــب املرص ّيــة  1356 ،هـــــ .

3939ـــــ روح البيــان  ،اســاعيل ح ّقــي  ،الربوســوي  ( ،ت  1137 :هـــ )  ،دار الفكــر  1429 ،هـــ ــــ
 2008م )  ،بــروت ــــ لبنــان .

4040ـــــ روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين  ،أليب الفضــل شــهاب الديــن حممــود
اآللــويس البغــدادي  ،ط  ، 1دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت 1420 ،هـــ ــــ 1999م .

ـب الدّ يــن ال ّطــري (
الريــاض النــرة يف مناقــب العــرة  ،ابــو العبــاس  ،محــد بــن عبــد اهلل  ،حمـ ّ
4141ـــــ ّ
ت  694 :هـــــ )  ،دار الكتــب العلم ّيــة  ،الطبعــة ال ّثانيــة  2010 ،م .

4242ـــــ ســنن ابــن ماجــة  ،احلافــظ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد القزوينــي  ،ابــن ماجــة  ( ،ت  207 :ـ
 275هـــ )  ،ح َّقــق نصوصــه  ،ور َّقــم كتبــه  ،وأبوابــه  ،وأحاديثــه وع َّلــق عليــه  :حممــد فــؤاد عبــد
الباقــي  ،دار احلديــث  ،القاهــرة .

املســمى إنســان العيــون يف ســرة األمــن املأمــون  ،هبامشــه الســرة النّبو ّيــة
4343ـــــ الســرة احللب ّيــة
ّ

املحمد ّيــة  ،أمحــد زينــي دحــان  ،املطبعــة األزهر ّيــة  ،دار املعرفــة  ،ال ّطبعــة ال ّثالثــة1351 ،
واآلثــار ّ

هـــــ ـــ  1932م .

مؤسســة النّــر اإلســامي  ،قــم ،ط،2
4444ـــــ رشح األخبــار  ،حتقيــق  :حممــد احلســيني اجلــايل ّ ،
 1414هــــ .

4545ـــــ رشح هنــج البالغــة  ،ابــن ايب احلديــد ،ابــو حامــد ،عــز الديــن عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل املدائنــي
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(ت  656 :هـــ) ،تــح  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،مطبعــة البــايب
احللبــي ،الطبعــة الثانيــة 1385 ،هـــ 1965 -م .

4646ـــــ شــواهد التّنزيــل لقواعــد التّفضيــل  ،احلاكــم احلســكاين ،عبيــد اهلل بــن أمحــد احلــذاء احلنفــي
ا ّليســابوري ( مــن أعــام القــرن اخلامــس اهلجــري ) ،حتقيــق وتعليــق :حممــد باقــر املحمــودي ،

مؤسســة ال ّطبــع والنّــر التابعــة لــوزارة ال ّثقافــة واإلرشــاد اإلســامي اإليــراين ،جممــع إحيــاء
ّ
ال ّثقافــة اإلســام ّية ،الطبعــة األوىل  ،طهــران  ،إيــران  1411 ،هـــــ1990 ،م .

التمــذي  ،أبــو عيســى حممــد بــن عيســى ( ت  279 :هـــــ )  ،بــرح  :أيب بكــر بــن
4747ـــــ صحيــح ّ
العــريب  ،القاهــرة  1353 ،هـــــ .

حجــاج النّيســابوري ( ت  261 :هـــــ )  ،دار الكتــب  ،بــروت ،
4848ـــــ صحيــح مســلم  ،مســلم بــن ّ
 1977م .

الصواعــق املحرقــة يف الـ ّـرد عــى أهــل البــدع والزندقــة  ،أبــو العبــاس أمحــد بــن حممــد بــن عــي ،
4949ـــــ ّ
املعــروف بابــن حجــر اهليتمــي  ،حتقيــق  :مصطفــى بــن العــدوي ّ ،
الشــحات أمحــد ال ّطحــان  ،عــادل
شوشــة  ،مكتبــة ف ّيــاض  ،املنصــورة  ،مــر  ،الطبعــة األوىل  1429 ،هـــــ  2008 /م .

5050ـــــ طبقــات ابــن ســعد  ،الطبقــات الكــرى  ،حتقيــق  :ادورد ســخاو ليــدن  ،ال ّطبقــات الكــرى  ،دار
صــادر  ،دار بــروت  ،بــروت  1380 ،هــــ  1960 ،م .

الصــدوق ( ت  381 :هـــــ )  ،املطبعــة
الرضــا  ،حممــد بــن عــي بــن بابويــه ّ ،
5151ـــــ عيــون أخبــار ّ
احليدر ّيــة  ،النّجــف األرشف  1390 ،هـــــ  1970 ،م .

بصحــة حديــث بــاب مدينــة العلــم عــي  ،أمحــد بــن حممــد بــن الصديــق
5252ـــــ فتــح امللــك العــي ّ
احلســني املغــريب  ،نزيــل القاهــرة ( ت  1380 :هـــــ )  ،حتقيــق  :الدكتــور عــاد رسور  ،طبعــة
احليدر ّيــة  ،طبعــة املطبعــة االســام ّية باألزهــر  ،الطبعــة األوىل  354 ،هـــــ .

الســمطني يف فضائــل املرتــى والبتــول والســبطني  ،ابراهيــم بــن حممــد بــن املؤيــد بــن
5353ـــــ فرائــد ّ
مؤسســة
عبــد اهلل بــن عــي اجلوينــي اخلرســاين ( ت  722 :هـــــ )  ،حتقيــق  :حممــد باقــر املحمودي ّ ،

املحمــودي للطباعــة والنّــر  ،الطبعــة األوىل  ،بــروت  ،لبنــان  1398 ،هـــــ  1978 /م 1400 ،

هــ  1980 /م .
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الص ّبــاغ املالكــي
األئمــة  ،عــي بــن حممــد بــن أمحــد  ،املعــروف بابــن ّ
املهمــة يف معرفــة ّ
5454ــــــ الفصــول ّ
امل ّكــي ( ت  855 :هـــــ )  ،حتقيــق  :ســامي الغريــري  ،دار احلديــث  ،الطبعــة األوىل ،قــم  ،إيــران

 1422 ،هـــ .

السـتّة  ،مرتــى احلســيني الفريوزآبــادي ( ت  1410 :هــــ ) ،
5555ـــــ فضائــل اخلمســة مــن ّ
الصحــاح ّ
النّــارش  :منشــورات فــروز آبــادي  ،قــم  ،إيــران .

5656ـــــ الكشــاف عــن حقائــق التأويــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل  ،أبــو القاســم جــار اهلل
حممــود بــن عمــر الزخمــري اخلوارزمــي  ،حتقيــق  :خليــل مأمــون شــيحا  ،ط  ، 2دار املعرفــة ،
بــروت  ،لبنــان 1426 ،هـــ ـ 2005م .

5757ـــــ كفايــة الطالــب يف مناقــب عــي بــن ايب طالــب عليــه الســام  ،حممــد بــن يوســف بــن حممــد
الكنجــي ّ
الشــافعي ( املقتــول ســنة  658هـــــ )  ،حتقيــق  :حممــد هــادي األمــن  ،النّــارش  :دار إحيــاء

تــراث أأهــل البيــت عليهــم الســام  ،الطبعــة ال ّثالثــة  1404 ،هـــــ .

5858ـــــ الــكايف ( األصــول )  ،ابــو جعفــر حممــد بــن يعقــوب بــن اســحاق  ،الكلينــي ( ت  329 :هـــــ )
 ،دار الكتــب االســام ّية  ،طهــران  1383 ،هـــــ .

5959ـــــ كنــوز احلقائــق يف حديــث خــر اخلالئــق  ،حممــد بــن عبــد الــؤوف بــن تــاج الدّ يــن بــن عــي
بــن زيــن العابديــن  ،املعــروف باملنــاوي ّ
الشــافعي  ،حتقيــق  :صــاح حممــد عويضــة  ،دار الكتــب

العلم ّيــة  ،الطبعــة األوىل  1996 ،م .

6060ـــــ لســان العــرب  ،ابــو الفضــل مجــال الديــن حممــد بــن مكــرم ابــن منظــور األفريقــي املــري ( ،
ت 711 :هـــ )  ،دار صــادر  ،بــروت ( ،د.ت) .

6161ـــــ لســان امليــزان  ،ابــو الفضــل امحــد بــن عــي بــن حممــد بن امحــد بــن حجــر العســقالين ( ت 852 :
مؤسســة األعلمــي  ،بــروت  ،لبنــان  ،الطبعة الثانيــة  1390 ،هـــ  1971 /م .
هـــــ ) ّ ،

6262ـــــ جممــع البيــان يف تفســر القــرآن  ،أمــن اإلســام أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس  ،حتقيــق
مؤسســة
 :جلنــة مــن العلــاء  ،قــدَّ م لــه  :اإلمــام األكــر الســيد حمســن األمــن العامــي  ،ط َّ ، 2
األعلمــي  ،بــروت  ،لبنــان 1425 ،هـــ ـ 2005م .

الزوائــد  ،ابــو احلســن نــور الديــن عــي بــن ايب بكــر بــن ســليامن اهليثمــي ( ت  807 :هـــــ
6363ــــــ جممــع ّ
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)  ،حتقيــق  :حســام الديــن املقــديس  ،مكتبــة القــديس  ،القاهــرة  1414 ،هـــــ  1994 ،م .

الفحــام  ،ال
الصحابــة  ،الدكتــور نجــم ّ
6464ـــــ املحكــم واملتشــابه بــن مدرســة أهــل البيــت ومدرســة ّ
يــزال خمطوط ـ ًا يف مكتبــة املؤ ّلــف .

الصحيحــن  ،ابــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل بــن حممــد  ،احلاكــم النيســابوري
6565ـــــ املســتدرك عــى ّ
( ت  405 :هـــــ )  ،حتقيــق  :يوســف عبــد الرمحــن املرعشــي  ،در املعرفــة  ،بــروت  ،لبنــان  ( ،د .
الريــاض .
ت ) وطبعــة  :مكتبــة ومطبعــة النّــر احلديثــة ّ ،

6666ـــــ مســند أمحــد  ،أمحــد بــن حنبــل  ،وهبامشــه منتخــب كنــز العــال يف ســنن األقــوال واألفعــال ،
طبــع ونــر  :دار الفكــر العــريب .

6767ـــــ مشــكاة املصابيــح  ،حممــد بــن عبــداهلل  ،اخلطيــب التّربيــزي  ،حتقيــق  :حممــد نــارص الدّ يــن
األلبــاين  ،النــارش  :املكتــب االســامي  ،الطبعــة الثانيــة  1399 ،هـــــ  1979 ،م .

السـنّة  ،ابــو حممــد احلســن بــن مســعود البغــوي ّ
الشــافعي ( ت  516 :هـــــ )  ،حتقيــق:
6868ـــــ مصابيــح ّ
ضحــى اخلطيــب  ،دار الكتــب العلم ّيــة  1998 ،م .

الرســول  ،كــال الدّ يــن حممــد بــن طلحــة نصيبــي ّ
الشــافعي ( ت
الســؤول يف مناقــب آل ّ
6969ـــــ مطالــب ّ

مؤسســة البــاغ  ،الطبعــة األوىل ،بــروت  1419 ،هــــ .
652 :هـــــ )  ،حتقيــق  :ماجــد بــن العط ّيــة ّ ،

الصغــر  ،ابــو القاســم ســليامن بــن امحــد ال ّطــراين ( ت  360 :هـــــ )  ،دار الكتــب
7070ـــــ املعجــم ّ
العلم ّيــة  ،الطبعــة األوىل  ،بــروت  ،لبنــان  ( ،د  .ت ) .

7171مفاتيــح الغيــب  ،اإلمــام فخــر الديــن حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن احلســن ابــن عــي التميمــي
البكــري الــرازي الشــافعي  ،ط  ، 3دار الكتــب العلم َّيــة  ،بــروت  ،لبنــان 2009 ،م.

7272ـــــ مقتــل احلســن  ،ابــو املؤيــد املو ّفــق بــن امحــد اخلوارزمــي ( ت  568:هـــــ )  ،حتقيــق ـ حممــد
الســاوي  ،دار نــور اهلــدى .
ّ

مؤسســة الرســالة ،
7373ـــــ مقدمــة يف أصــول التفســر  ،ابــن تيميــة  ،حتقيــق  :عدنــان زرزور  ،ط َّ ، 2
1393هـــ ـ 1972م .

7474ـــــ املناقــب  ،املوفــق بــن امحــد بــن حممــد امل ّكــي اخلوارزمــي ( ت  568 :هـــــ )  ،حتقيــق ّ :
الشــيخ
مؤسســة النّــر االســامي  ،قــم .
مالــك املحمــودي ّ ،
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7575ـــــ مناقــب امــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب  ،ابــو احلســن عــي بــن حممــد الواســطي  ،املعــروف

بابــن املغــازيل ( ت  483 :هـــــ )  ،دار مكتبــة احليــاة  ،ال ّطبعــة األوىل  ،بــروت  ،لبنــان 1400 ،
هـــــ  1980 ،م .

7676ـــــ منتخــب كنــز العــال  ،عــاء الدّ يــن عــي بن حســام الدّ يــن ّ ،
الشــهري باملتّقــي اهلنــدي (ت957 :
هـــــ ) ُ ،طبــع هبامــش مســند االمــام امحــد  ،دار الفكــر بريوت .

7777ـــــ مواهــب الرمحــن  ،عبــد األعــى الســبزواري  ،ط ، 1مؤسســة التاريــخ العــريب  ،بــروت1424 ،
هـ ـ 2003م .

الرجــال ،شــمس الديــن حممــد بــن امحــد بــن عثــان بــن قايــاز الذهبــي
7878ـــــ ميــزان االعتــدال يف نقــد ّ
 ( ،ت  748 :هـــــ )  ،حتقيــق  :عــي حممــد البجــاوي  ،دار املعرفــة  ،بــروت .

7979ـــــ امليــزان يف تفســر القــرآن  ،حممــد حســن الطباطبائــي  ،ط ، 1دار إحيــاء الــراث العــريب،
بــروت 1427 ،هـــ ـ 2006م .

والســبطني  ،مجــال الدّ يــن حممد بن
الســمطني يف فضائــل املصطفــى واملرتــى والبتــول ّ
8080ـــــ نظــم درر ّ
يوســف بــن احلســن بــن حممــد الزرنــدي احلنفــي املــدين  ،حتقيــق  :الســيد عــي عاشــور  ،دار إحيــاء
الـ ّـراث العــريب  ،الطبعــة األوىل  2004 ،م .

8181ـــــ النكــت والعيــون  ،للــاوردي  ،أبــو احلســن حممــد بــن حبيــب املــاوردي البــري  ( ،ت 450 :
مؤسســة الكتــب ال ّثقاف ّيــة  ،ط، 2
هـــ )  ،راجعــه وع ّلــق عليــه  :عبــد املقصــود بــن عبــد الرحيــم ّ ،

 1428هـــ ــــ  2007م  ،بــروت ـ لبنــان .

8282ـــــ نــور االبصــار يف مناقــب آل بيــت النّبــي املختــار  ،مؤمــن بــن حســن مؤمــن ّ
الشــبلنجي  ،حتقيــق :
الدكتــور حممــد ســيد ســلطان و االســتاذ عبــد املنعــم عــي ســليامن ،دار جوامــع الكلــم  ،القاهــرة .

8383ـــــ ينابيــع املــو ّدة لــذوي القربــى  ،ســليامن بــن ابراهيــم احلنفــي القنــدوزي ( ت 1294 :هـــــ/
 1877م )  ،حتقيــق  :ســ ّيد عــي مجــال أرشف احلســيني  ،دار األســوة ،إيــران  1416 ،هـــــ ـــــ
 1996م .

8484ـــــ اليواقيــت واجلواهــر يف بيــان عقائــد األكابــر  ،لعبــد الوهــاب ّ
الشــعراين  ،دار إحيــاء الـ ّـراث
العــريب .

االستعارة أداة للمسكوت عنه
يف نهج البالغة
فن صناعة اخلطاب

أ .د .نـجاح فاهم العبيدي
م.م.فراس تركي عبد العزيز
جامعة كربالء  -كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

املقدمة
توجــت االســتعارة الدراســات الدّ الليــة؛ ألهنــا الصــورة التــي تتصــدر بنيــة الــكالم
ّ

االنســاين بشــكل كبــر؛ كوهنــا أملــع الصــور البيانيــة نظــر ًا لقيمتهــا التعبرييــة املكثفــة

وباعتبارهــا موضــوع تفكــر فلســفي ولغــوي ومجــايل ونفــي.

اســتطاع املســكوت عنــه الولــوج مــن خالهلــا يف بنيــة اخلطــاب ،جاع ـ ً
ا إياهــا أداة

ـس
مــن أدواتــه الفاعلــة واملؤثــر ،ملــا متتلــك مــن ميــزات ،جتعــل القــارئ أو املســتمع حيـ ُّ

باملعنــى أكمــل إحســاس ،وهــذا العمــق الــداليل خيتلــط مــع مظاهــر أخــرى منهــا ((أهنــا
أســحر ســحر ًا وأمــأ بــكل مــا يمــأ صــدر ًا ،ويمتــع عقـاً ،ويؤنــس نفسـ ًا ويؤقــر أنسـ ًا،
وأهــدى إىل أن هيــدي إليــك عــذارى ،قــد ختــر هلــا اجلــال ،وعنــي بــه الكــال))(((.

ـور ارتـ ٍ
ـكاز تقــوم عليــه عالقــة النــص بالقــارىء مــن
واذا كان املســكوت عنــه حمـ َ

خــال حــث املتلقــي عــى استشــكاف الداللــة املخبــؤة داخــل النــص((( .فانــه والوصــف

هــذا يعــد بــؤر ًة وبوتقــ ًة تنصهــر فيهــا كل حيثيــات النــص؛ لكنــه والوصــف هــذا –
املســكوت عنــه – قابــل ايض ـ ًا ألن يكــون هــو اآلخــر حمــور ارتــكاز؛ للكشــف عنــه يف
عمليــة بحــث عــن ص َي ِغـ ِـه التــي جــاء هبــا  ،فهــي األخــرى نشــاط داليل تســهم يف تقليــص

شــقة البحــث عــن اهلــدف املقصــود مــن خــال ما تعــارف عليــه من عملهــا ،واالســتعارة
هــي احــدى صيــغ املســكوت عنــه.

ســنحاول يف هــذا البحــث بيــان أداة املســكوت عنــه االســتعارة يف هنــج البالغــة،

مــن خــال التنظــر هلــا ،ومــن ثــم التطبيــق عــى خطــاب هنــج البالغــة الستكشــاف
املســكوت عنــه وبيــان داللتــه.

وقبــل احلديــث عــن أمهيــة االســتعارة وميزاهتــا ،البــدّ لنــا مــن أن نتف ّيــأ قليـ ً
ا بظــال

واالصطالحي.
تعريفهــا اللغــوي
ّ
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أو ًال :االستعارة ً
لغة
االســتعارة يف اللغــة مــن العاريــة أي نقــل الــيء مــن شــخص إىل آخر ،حتــى تصبح

تلــك العاريــة مــن خصائــص املعــار إليــه ،والعاريــة منســوبة إىل العــارة ،وهــو اســم مــن
اإلعــارة .تقــول أعرتــه الــي َء أعــره إعــارة .ويقــال اســتعرت منــه عاريــة فأعارنيهــا.

(((

جــاء يف خمتــار الصحــاح مــادة (ع و ر) :واســتعار ثوبــ ًا فأعــاره إيــاه .واعتــوروا

تعــور ًا و تعــاور ًا(((.
تعــوروه ّ
الــيء تداولــوه فيــا بينهــم ،وكــذا ّ

ـرس اذا ذهــب؛ ألن العاري ـ َة تذهــب مــن جهــة املعــر اىل
ـار الفـ ُ
واشــتقاقها مــن عـ َ
املسـ ِ
ـتعري هلــا مــن األعيــان ،وهكــذا ُ
حالــا اذا كانــت مســتعملة يف األمــور املجازيــة.

ثانيًا :االستعارة اصطالحًا
تنــاول القدامــى مفهــوم االســتعارة وكان هلــم الفضــل يف تأصيلهــا وتأسيســها.

ولعــل نظــرة أرســطو لالســتعارة شـكّلت يف مراحــل تارخييــة متعاقبــة قاعــدة لعديــد مــن
الدراســات القديمــة واحلديثــة ،عــى حــد ســواء ،فقــد عرفهــا عــى أهنــا(( :إعطــاء الــيء

اســ ًا يعــود عــى يشء آخــر باالنتقــال مــن النــوع إىل اجلنــس ومــن اجلنــس إىل النــوع
ومــن النــوع إىل النــوع والنقــل بالتناســب)) (((.وال خيفــى عــى أي دارس بــأن اجلاحــظ

مــن أوائــل مــن رصف وجهــه إليهــا إذ عرفهــا بـــ (تســمية الــيء باســم غــره إذا قــام
(((
رد بأهنــا(( :نقــل اللفــظ مــن معنــى إىل معنــى)).
مقامــه) وعرفهــا امل ـ ّ

(((

ونشــر هنــا إىل أن ابــن قتيبــة زاد عــى تعريفهــا ذكــر العالقــة بــن املعنيــن باإلشــارة

الرمــاين حــذو ســابقيه فعرفهــا بقولــه:
إىل عالقتــي الســببية أو املشــاهبة .وقــد حــذا ّ

االســتعارة تعليــق العبــارة عــى غــر مــا وضعــت لــه يف أصــل اللغــة عــى جهــة النقــل

لإلبانــة (((.كــا أنــه رأى يف االســتعارة بنيــة متكاملــة ،فإظهــار الداللــة وإبانتهــا وحســن
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ـم األســايس بــن مهــوم الرمــاين.
إفهــام املعــاين هــي اهلـ ّ

(((

وعرفــت االســتعارة بالدراســات احلديثــة بأهنــا ((االســتعارة امللكــة التــي نحيــا

هبــا)) ((1(.فاملتكلــم غالبـ ًا ال يســتطيع أن يصوغ ً
مجال موثــر ًة دون اللجوء إىل االســتعارة.
فقــد تكــون االســتعارة اجلمــرة التــي تــيء وتــؤمل أحيانـ ًا لتوقــظ فينــا مــا كان غافيـ ًا.

ومــن خــال حتديــد مفهــوم النــص بوصفــه إنتاجيــة للخطــاب .طرحــت جوليــا

كريســتيفا مســألة االســتعارة ،إذ رأتــه ((اليكتفــي بتصويــر الواقــع أو الداللــة عليــه وإنــا
يشــارك يف حتريكــه وحتويلــه)).

(((1

ـوي
ومــا نميـ ُـل إليــه تعريــف أيب احلســن حممــد بــن أمحــد بــن طباطبــا املشــهور بالعلـ ّ

(250هـــ ).فيــا ذهــب إليــه يف تعريفــه املختــار مــن أن االســتعارة ((تصــرك الــيء
الــيء وليــس بــه ،وجعلــك للــيء وليــس لــه بحيــث ال يلحــظ فيــه معنــى التشــبيه

صــورة والحكــ ًا)).

(((1

ثالثًا :أهمية االستعارة

تشــكل االســتعارة أساس ـ ًا يف املقاربــات الدالليــة واجلامليــة ،التــي تعنــى باإلبــداع،

وهدفهــا صياغــة قوانــن عامــة متثــل مــا يطــرد مــن أســاليب وصــور تتضامــن لتمنــح

النــص مجاليــة وخصوصيــة ،كــا لــو أهنــا صــورة مســتجدة هلــا اســتقالليتها وحريتهــا عنــد
املبــدع فتعطينــا باليســر مــن اللفــظ الكثــر مــن املعــاين وهــي ((التــي تعطــي قبــل كل

يشء اجلــاء واملتعــة جــو ًا غريبـ ًا)) ((1(.ويف طياهتــا تتضمــن املســكوت عنــه ،الــذي جيعــل
اخلطــاب حيوي ـ ًا.

أمــا فائــدة االســتعارة عنــد عبــد القاهــر اجلرجــاين فتتلخــص يف إبــراز ((الفكــرة

واضحــة جليــة ،وإظهــار الصــورة يف مظهــر حســن تعشــق ُه النفــوس ،و متيــل إليــه
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وهتتــز لــه العواطــف ،وتتغــذى بــه األســاع))( ((1وقــد عدّ هــا أهــم أركان
القلــوب،
ُّ

اإلعجــاز القــرآين.

ويف ظــل هــذا املفهــوم يغــدو النــص جمــاالً ملامرســات دالــة ،وهو((مــا جيعــل

االســتعارة عنــر ًا رمزي ـ ًا ،يشــتغل داخــل النــص ،وينبثـ ُـق ضمــن جمموعــة مــن األطــر
واملفاهيــم االجتامعيــة واللســانية))(.((1

واكتفــى جونســون بالتعــرض لكثــر مــن جوانــب النظريــة الغربيــة لألخــاق وأبــرز

دور االســتعارة يف تشــكيل املفاهيــم األخالقيــة(( :حيــث تســقط قوانــن الطبيعــة عــى

قوانــن األخــاق)).

(((1

ويمكــن القــول ّ
إن إضــاءة االســتعارة وإشــعاع داللتهــا ،ال ينكشــفان إال ملــن

ـس بأهنــا ليســت مــن هــذا املحيــط الــذي ح ّلــت بــه وعنــد إدراك هــذه احلالــة
يعــرف و حيـ ّ

ـر األلفــة والتتابــع العــادي لسلســلة
الدالليــة يتحقــق عنــر املفاجــأة واملباغتــة ،ممــا يكـ ُ
الــدالالت يف الســياق.

(((1

وهــذا األمــر حيتــاج إىل ذائقــة لغويــة وفهــم واســع لقيمــة االســتعارة يف اخلطــاب.

وامكانيــة جعلهــا أداة للمســكوت عنــه.

ويعتمــد التحليــل الــذي يقرتحــه ســربر و ولســن لالســتعارة عــى فكــرة مفادهــا،

أن َ
املــؤ ِّو َل لقــول اســتعاري ســيحصل عــى عــدد مــن االســتلزامات
ــب َ
املخا َط َ
الصادقــة ((1(.والبــد مــن االشــارة إىل أن هنــاك فرقـ ًا شاســع ًا فاصـ ًـا بني مقاربة (ســرل)

لوقائــع اللغــة ومقاربــة (ســربر وولســن) فســرل يدافــع عــن فكــرة مبــدأ قابليــة اإلبانــة
الــذي يقـ ّـر بإمــكان متثيــل أيــة فكــرة بقــول حــريف .وعــى عكــس ذلــك تدافــع نظريــة

املناســبة عــن توجــه يقـ ّـر بوجــود بعــض األفــكار ال يمكــن التعبــر عنهــا إال بأقــوال غــر
حرفيــة .وهنــا يكمـ ُن كل الفــرق بــن النظريــة التواضعيــة مثــل نظريــة (ســرل) والنظريــة
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(االســتداللية) مثــل نظريــة ســربر و ولســن.

(((1

لقــد امجــع املشــتغلون عــى االســتعارة مــن القدمــاء عــى أهنــا تشــبيه حــذف احــد

طرفيــه ،وحيــر الطــرف اآلخــر .يغيــب كلي ـ ًا يف االســتعارة التــي أطلقــوا عليهــا اســم
الترصحييــة ،التــي عرفوهــا بأهنــا اســتعارة يــرح فيهــا باملســتعار منــه ،بينــا حيــذف
املســتعار لــه ،كــا تبــن البنيــات املشــهورة لدهيــم.
رأيت أسد ًا
أُ .
ب .رنت لنا ظبية
كلمت بحر ًا
ج.
ُ
فاملســتعار منــه حــارض يف هــذه البنيــات ،و هو عــى التوايل ،األســد والظبيــة والبحر.
أمــا املســتعار لــه فمتـ ٍ
ـوار حمجــوب ،هنتــدي إليــه بواســطة بعــض القرائــن املقامية.وعــى

التــوايل الرجــل الشــجاع واملــرأة اجلميلــة والعــامل.

ويغيــب املســتعار منــه يف االســتعارة التــي أطلقــوا عليهــا اســم املكنيــة ،ويبقــى

عــى أحــد لوازمــه التــي تع ّينــه .امــا املســتعار لــه فيــرح بــه كليـ ًا ،كــا يف اآليــة القرآنيــة

((واخفــض هلــا جنــاح الــذل مــن الرمحــة))( ((2التــي رصح فيهــا باملســتعار لــه الــذي هــو
االبــن ،بينــا حــذف املســتعار منــه الــذي هــو الطائــر املســتكني ،وأبقــى عــى أحــد لوازمــه
الــذي هــو اجلنــاح املخفــوض.

(((2

ممــا تقــدم يمكــن القــول ّ
إن االســتعارة هــي عبــارة عــن عمليــة ذهنيــة ،تقــوم عــى التقريــب

بــن موضوعــن أو وضعــن ،وذلــك بالنظــر إىل أحدمهــا مــن خــال اآلخــر .ومــن خالهلــا
يمكــن النظــر إىل املســكوت عنــه والوصــول إليــه مــن خــال النظــر باملــرح بــه والبنيــة

الظاهــرة للخطــاب ،ملعرفــة مقاصــد املتكلــم مــن كالمــه.
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بعــد العــرض النظــري لإلســتعارة  ،نحــاول اإلجابــة عــن التســاؤل :كيــف طبــق اإلمــام

عــي (عليــه الســام) املســكوت عنــه بوســاطة االســتعارة؟ و كيــف قدّ مهــا للمتلقــي؟

ونجيب عن هذا التساؤل بالنامذج التطبيقية من هنج البالغة.

النموذج االول
عمــن أطاعــوا الشــيطان وســلكوا مســالكه
حتــدّ ث االمــام عــي (عليــه الســام) ّ

قائ ـاً:

«يف فتن داستهم بأخفافها ،ووطئتهم بأظالفها ،وقامت عىل سنابكها»

(((2

املســتعار لــه يف هــذا النــص هــو (الفتنــة) ،واملســتعار منــه (اجلمــل والثــور) ،ونــوع

االســتعارة (مكنيــة) ألنــه مل يــرح باملســتعار منــه يف هــذا اخلطــاب ،وأنــا ذكــر الزم مــن

األول منهــا
لوازمــه ،حــن أســند الفعلــن( :داســت) و(وطئــت) إىل الفتــن ،وعــدّ ى ّ
إىل األخفــاف بوســاطة حــرف اجلــر ،والثــاين إىل األظــاف ،غ ّيــب اهلو ّيــة املوضوع ّيــة

املجـ ّـردة لتلــك الفتــن ،وأكســبها هويتــن فنيتــن مهــا :هو ّيــة اجلمــل التــي تبــدّ ت مــن

خــال األخفــاف ،وهو ّيــة الثــور التــي ظهــرت مــن خــال األظــاف.

وهاتــان اهلو ّيتــان البهيم ّيتــان تقدّ مــان الفتنــة مــن خــال املســكوت عنــه قـ ّـوة هائلــة

متمكنـ ًة مــن الســحق ،غــر مدركــة َمــن تســحق ،وال مــا ينجــم عــن هــذا الســحق .وهــذا
يب تلــك املرحلــة احلضاريــة .وحني يتصـ ّـور اخلائضون
أمــر شــديد البشــاعة بالنســبة إىل عــر ٍّ

غــار الفتنــة أهنــم بعــض وقودهــا البــد مــن أن يأخــذ الوجــل قلوهبــم فريعــووا.

واالســتعارة هــي أكثــر فائــدة مــن التشــبيه؛ لقدرهتــا عــى اإلحيــاء وإثــارة أكــر قــدر

ممكــن مــن التداعيــات يف ذهــن املتلقــي(.((2

يعنــي ذلــك ّ
أن أداة املســكوت عنــه (االســتعارة العلو ّيــة) مل تقــم بالوظيفــة
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التعويضيــة وحدهــا ،وظيفــة الكشــف عــن خصوص ّيــة رؤيــة اإلمــام (عليــه الســام) إىل

الفتنــة ،ولكنّهــا قامــت بوظيفــة ثانيــة ،هــي الوظيفــة اإلقناع ّيــة.

ومل ترتكــز العمليــة اإلقناعيــة ،عــر أداة املســكوت عنــه ،عــى املنطــق الســببي،

ولكــن عــى إخــراج املتلقــي مــن واقعــة املوضوعــي والدخــول بــه إىل عــامل فنــي تتبــدّ ى
الفتنــة فيــه مج ـ ً
ا وثــور ًا .ويصبــح املتلقــي معــه جــزء ًا مــن آليــات اشــتغال هــذا العــامل
املخيــف الــذي يدخــل اخلــوف مــن الفتنــة قلبــه فيبتعــد عنهــا.

ـي (عليــه الســام) ،خصوص ـ ًا يف زمــن
كان دفــع الفتنــة ّ
مهـ ًا حموريـ ًا عنــد االمــام عـ ّ

خالفتــه ،فالفتنــة التــي شــهدت والدهتــا باكــر ًا يف احليــاة اإلســامية وكانــت عــى شــكل

األول لتوليــه
جنــن باتــت املعضلــة التــي رافقــت عل ّيــ ًا (عيــه الســام) منــذ اليــوم ّ
ـايس الــذي
اخلالفــة وحتــى استشــهاده (عليــه الســام) .والدنيــا كانــت الفاعــل األسـ ّ

أمــدّ الفتنــة بــكل مــا حتتــاج إليــه مــن وقــود ،كيــف ال ،وقــد ُق ّيــض هلــا رجــال أجــادوا

اســتثامر الضعــف البــري حياهلــا ،واســتخدموها مط ّيــة ملآرهبــم .مــا دعــا االمــام عــي

(عليــه الســام) اســتعامل املســكوت عنــه يف خطابــه هــذا مــن خــال أداة (االســتعارة)

لبيــان هــول الفتنــة وأثارهــا الســلبية العظيمــة.

النموذج الثاني

قــال االمــام عــي عليــه الســامَ :
ـم َي ْبـ َـق ِمن َْهــا إِالَّ
«أالَ َو إِ َّن َالدُّ ْن َيــا َقــدْ َو َّلـ ْ
ـت َحـ َّـذ َاء َف َلـ ْ
صباب ـ ٌة كَصبابـ ِـة َا ْ ِ ِ ِ
ـون
ابــا َأالَ َو إِ َّن َا ْل ِخـ َـر َة َقــدْ َأ ْق َب َلـ ْ
ـت َو لِـك ٍُّل ِمن ُْهـ َـا َبنُـ َ
ُ َ َ
ُ َ َ
ل َنــاء ا ْص َط َّب َهــا َص ُّ َ
ـاء َا ْل ِخــر ِة و الَ َتكُو ُنــوا ِمــن َأبنَـ ِ
َفكُو ُنــوا ِمــن َأبنَـ ِ
ـإن ّ
كل ولــد ســيلحق بأبيــه (
ـاء َالدُّ ْن َيــا فـ ّ
ْ ْ
َ َ
ْ ْ

بأمــه) يــوم القيمــة»(.((2
ّ

اطــاق الصبابــة اســتعارة لبق ّيتهــا القليلــة ،والق ّلــة هــي اجلامــع بــن املســتعار منــه
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(الص َبا َبـ ٌة) واملســتعار لــه (الدنيــا) ،والصبابــة بقيــة املــاء يف اإلنــاء و اصطبهــا صاهبــا مثــل
ُ

قولنــا أبقاهــا مبقيهــا أو تركهــا تاركهــا( .((2فلــو ارتشــف الظمــآن البقيــة الباقيــة مــن املــاء
مل يرتــو  ،وكذلــك عمــر االنســان و ان طــال و انتهــب فيــه مجيــع امللــذات فــا هــو بــيء
إال اذا كان وســيلة للنجــاة يف يــوم تشــخص فيــه األبصــار ،و تكشــف فيــه األرسار.

قــال الــريض (رمحــه اهلل) :أقــول  :احلــذاء  ،الرسيعــة( .((2للداللــة عــى رسعــة زوال

الدّ نيــا و فنائهــا كــي يتن ّبــه الغافــل عــن نــوم الغفلــة و يعــرف عــدم قابليتهــا ألن يطــال

األمــل فيهــا.

لقــد كان الواقــع االجتامعــي يف زمــن االمــام يبعــد بــن االنســان وبــن هــذه الواقعيــة

وينــأى بــه عنهــا .وهــذا النحــو مــن العمــل للدنيــا يســبب التفســخ االجتامعــي ،فهــو ال

يقتــر بآثــاره الضــارة عــى الفــرد وحــده ،وإنــا يمتــد هبــذه اآلثــار إىل املجتمــع.

تعامــل االمــام (عليــه الســام) مــع الدنيــا بمثــل مــا تعامــل بــه مــع الفتنــة .وإذا

مــا ُقدِّ مــت الفتنــة بشــاعة تدفــع للتخ ّلــص منهــا ،فـ ّ
ـإن جهــد ًا أشــدّ قــد ُبــذل لتخليــص
النــاس مــن رشور الدنيــا .وهــو (عليــه الســام) عندمــا يتحــدّ ث عــن الدنيــا ،فإ ّنــه غالبـ ًا
مــا يبــدأ حديثــه بحــرف االســتفتاح (أال)؛ ملــا فيــه مــن طاقــة تنبيه ّيــة الفتــة هت ّيــئ املتلقــي

لنقلــه مــن عــامل إىل عــامل.

وال يكتمــل خــروج املتلقــي مــن عاملــه الواقعــي ،مــع هــذه االســتقاللية الالفتــة،

إالّ مــع اهلو ّيــة اجلديــدة التــي صــارت إليهــا الدنيــا بفعــل االســتعارة ،إذ باتــت الدنيــا،

يف أصلهــا ،مــع هــذه اهلو ّيــة مــا ًء يف إنــاء .واإلنــاء مهــا كان كبــر ًا يظـ ّـل يف نظــر املتلقــي
حمــدود الســعة ،فكيــف إذا مل يكــن قــد بقــي فيــه إال صبابــة ،بق ّيــة عافهــا صاحبهــا؛ ألهنــا

ال تبـ ّـل ظمــأ.

ّ
إن هو ّيــة كهــذه ال متكــن املتلقــي مــن امتــاك هــذه الدنيــا وفــاق خصوص ّيــة
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رؤيتــه إليهــا فحســب ،ولكنهــا تدخــل يف قناعاتــه هــزال قيمــة الدنيــا الغائبــة والســيام
ّ
وإن اآلخــرة قــد
أن انحســارها مرتافــق مــع إقبــال مــا يضا ّدهــا ،نعنــي بــه اآلخــرة« .أال ّ

أقبلــت»( ((2إقبـ ً
ـاال جيعلهــا تشــكل مــع الدنيــا ثنائيــة تتعــاىل فيــه اآلخــرة بشــكل حاســم،
ّ
«لــكل منهــا بنــون فكونــوا مــن أبنــاء
وذلــك وســط دعــوة لالنتــاء إليهــا ،إذ يوجــد

اآلخــرة وال تكونــوا مــن أبنــاء الدنيــا» ،وأمه ّيــة االنتــاء يف االســتعارة العلو ّيــة عائــدة
إىل أنــه انتــاء اختيــاري غــر مفــروض .وإذا كان االنتــاء إىل هــذه االرسة أو تلــك انتــاء

قدري ـ ًا ال قبــل لإلنســان بتغيــره ،فإننــا مــع عــي (عليــه الســام) أمــام انتــاء إســامي

حيــدّ د املــرء موقعــه فيــه.

لقــد أدخلــت أداة املســكوت عنــه (االســتعارة) املتلقــي عاملـ ًا رؤيويـ ًا تســود األرس ّي َة

ـم جديــدة يذهــب معهــا خيــال ّ
كل متلـ ّـق بالقــدر وباالجتــاه الــذي تتيحــه لــه رؤيتــه
فيــه قيـ ٌ

اخلاصــة .إنــه رشيــك بقـ ّـوة االســتعارة يف إنتــاج ذلــك العــامل ،ويف االنتــاء إليــه .لذلــك

هــي ُمنتــج ثقــايف واجتامعــي يف متتــن النــص لتحويلــه اىل خطــاب.

ويف موضــع ثـ ٍ
ـان مــن النهــج يقــول االمام(عليــه الســام) (ازهــدوا يف هــذه الدنيــا

التــي مل يتمتــع هبــا أحــد كان قبلكــم وال تبقــى الحــد مــن بعدكــم ،ســبيلكم فيهــا ســبيل

املاضــن ،قــد ترصمــت وآذنــت بانقضــاء ،وتنكــر معروفهــا فهــي ختــر أهلهــا بالفنــاء،

وســكاهنا باملــوت ،وقــد أمــر منهــا مــا كان حلــوا ،وكــدر منهــا مــاكان صفــوا ،فلــم تبــق
منهــا اال ســملة كســملة االدواة ،وجرعــة كجرعــة االنــاء لــو متززهــا العطشــان)

(((2

يرســل اإلمــام (عليــه الســام) يف هــذا اخلطــاب سلســلة مــن االســتعارات التــي

ـكيل عــن عاملــه الســببي مــن مثــلّ :
ترصمــت،
هتـ ّ
«إن الدنيــا قــد ّ
ـيء املتلقــي إىل االنقطــاع الـ ّ

وأذنــت بانقضــاء ،وتنكــر معروفهــا ،وأدبــرت حـ ّـذاء» .تــأيت بعدهــا هو ّيــة الســملة التــي
ُأســبغت عــى الدنيــا ،يف تـ ٍ
ـواز مــع هو ّيــة الصبابــة ،لتصــل باملتلقــي إىل ذلــك االنقطــاع
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متززهــا
ـكيل ،إذ «مل يبــق فيهــا إال ســملة كســملة األداوة ،أو جرعــة كجرعــة ا َملقلــة ،لــو ّ
الـ ّ
السـ َـملة ،املــاء القليــل يبقــى يف َأســفل ِ
اإلنــاء( ،((2وهــي
الصديــان مل ينقــع» .وإذا كانــت َّ
هو ّيــة فنيــة للدنيــا تــرز مــدى ضآلتهــا ،فــإن عليـ ًا (عليــه الســام) قــد عضدهــا بأداتــن

ـح تلــك الضآلــة.
تســهامن يف إظهــار شـ ّ

التطهــر ،متثــل الســملة فيــه ،مــا علــق يف قعــره
األوىل هــي األداوة ،بــا هــي إنــاء مــاء
ّ

مــن رطوبــة ،عالمــ ًة عــى مــا ال يمكــن اإلفــادة منــه .والثانيــة فيــه هــي ا َملقلــة ،تلــك
احلصــاة التــي تقــاس هبــا اجلرعــة املحــدّ دة للفــرد حــن تقـ ّـل امليــاه.

وإذا كانــت اجلرعــة يف ظــروف شــح املــاء هــي الدنيــا ،فـ ّ
ـإن قولــه (عليــه الســام):

متززهــا الصديــان مل ينقــع» عالمــة شــديدة اإلحيــاء بخــروج الدنيــا مــن دائــرة املفيــد.
«لــو ّ
يب الــذي تش ـكّلت ذاكرتــه التارخييــة عــى قاعــدة املــاء تبــدو الدنيــا أمــام ناظريــه
والعــر ّ

هوانــا فــوق هــوان ،كرهيــة الوجــه يذهــب ّ
كل متلـ ّـق يف تصـ ّـور بشــاعتها مذهبـ ًا متكّنــه منــه
اخلاصــة بالدنيــا اســتعارة
خصوص ّيــة رؤيتــه إىل العــامل .وإذا كانــت االســتعارة العلو ّيــة
ّ

وظيفــي أيضــ ًا ،حيــاول تســفيه
هتــون أمــر الدنيــا ،فــإن هــذا التهويــن هتويــن
وظيف ّيــة ّ
ّ
الفتنــة مــن خــال تســفيه األســاس الــذي قامــت عليــه وهــو الدنيــا بــكل مــا فيهــا مــن

دنــو واضمحــال وزوال .

النموذج الثالث
أشــار عليــه الســام بكالمــه إىل املنافقــن الذيــن اســتحوذ عليهم الشــيطان فأنســاهم
ـرف يف مشــاعرهم فقــال( :اِ َّ َتـ ُـذوا َا َّ
ان
لش ـ ْي َط َ
ذكــر اللّ ،و غلــب عــى حواســهم ،و تـ ّ
ــاض و َفــرخَ ِف صدُ ِ ِ
ِ
ِلَم ِر ِه ِ
َ
ــم َو َد َّب َو َد َر َج ِف
ُ
وره ْ
شاك ًا َف َب َ َ َّ
ــم مــاَك ًا َو ا َّ َت َذ ُه ْ
ْ
ْ
ــم َلــ ُه أ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
حج ِ ِ
ـم َا َْل َطـ َـل)(.((3
ـم َال َّز َلـ َـل َو َز َّيـ َ
ـم َو َن َطـ َـق بِ َأ ْلسـنَت ِه ْم َف َركـ َ
ُ ُ
ـن َُلـ ُ
ـب ِبِـ ُ
ـم َفنَ َظـ َـر بِ َأ ْع ُين ِهـ ْ
ورهـ ْ
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اجلملــة األوىل فيهــا كنايــة ،حيــث حتــدد طبيعــة العالقــة بــن (أهــل النفــاق والفتــن)

و(الشــيطان) ،تلــك العالقــة التــي كان الشــيطان قــوام امورهــم و نظــام حاهلــم فجعلــوه
ـم
وليــا هلــم وســلطانا عليهــم
مترصفــا فيهــم باألمــر و النّهــي كــا قــال ســبحانه :إِ َّنُـ ُ
ّ
ِ
ون اهلل ((3(و قــال تعــاىل  :إِ َّنــا جع ْلنَــا َّ ِ
الشـياطِني َأولِيـ ِ
ـن ُد ِ
َّ َ
ـاء
َ َ
ـاء مـ ْ
الشـ َياط َني َأ ْول َيـ َ
اتـ ُـذوا َّ َ َ ْ َ َ
ِ ِ
ـون .((3(وهــذه الكنايــة متهــد لالســتعارة يف اجلملــة التــي بعدهــا –وهــو
ـن َل ُي ْؤ ِمنُـ َ
ل َّلذيـ َ
مــا نســميه تضافــر أدوات املســكوت عنــه -وكأن هنــاك تــدرج لنقــل املتلقــي اىل عــامل

ـوي يصنعــه االمــام (عليــه الســام) ،مســتهدفا االبــاغ
أخــر ،مــن عاملــه اىل عــامل رؤيـ ّ
والتأثــر باملتلقــي يف آن واحــد.

شاك ًا ) مجعــا
وأ ّمــا اجلملــة الثانيــة ،فقــد اســتعمل فيهــا االســتعارة  ،يف كلمــة ( َأ ْ َ

ـرك ،ختلــع فيــه االســتعارة عــن الشــيطان ،مــن جهــة أوىل ،هويتــه احلقيقيــة مســبغة
لـ َ َ
وجتــرد أهــل
عليــه هو ّيــة الصيــاد ومــا تقتضيــه مهنــة الصيــد مــن مراوغــة واحتيــال،
ّ

النفــاق والفتــن ،مــن جهــة ثانيــة ،مــن هويتهــم اآلدم ّيــة ،منحــدرة هبــم نحــو التشــييء

عــر هو ّيــة األرشاك.

فإ ّنــه ّملــا كان فائــدة الـ ّـرك اصطيــاد مــا يــراد صيــده و كان هــؤالء القــوم بحســب

ملــك ّ
ترصفــه فيهــم عــى حســب حكمــه أســباب ًا لدعــوة اخللــق
الشــيطان آلرائهــم و ّ

احلــق ،و منابــذة إمــام زماهنــم و خليفــة اللّ يف أرضــه ،اشــبهوا األرشاك
إىل خمالفــة
ّ
الصطيادهــم اخللــق بألســنتهم و أمواهلــم و جذهبــم إىل الباطــل باألســباب الباطلــة التــي

ألقاهــا إليهــم ّ
الشــيطان و نطــق هبــا عــى ألســنتهم فاســتعار هلــم لفــظ االرشاك .

وحــن تلــن عريكــة أهــل الفتنــة للشــيطان (الص ّيــاد) ،تدخــل االســتعارة طــور ًا

جديــد ًا ،فيحــدث حتـ ّـول يف هو ّيتــي ّ
كل مــن الشــيطان وأهــل الفتنــة .يصــر الشــيطان

أنثــى الطــر املشــؤومة املتئمــة ،ويصــر صــدر أهــل النفــاق والفتــن خربــة تــأوي إليهــا
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البــوم والغربــان .وهــذه صــورة مــن أبشــع صــور حضــور الشــيطان .هــذا احلضــور الذي

مكونــات بنيــة النفــاق الفتــن .وحــن يصــر الشــيطان جــزء ًا
يم ّثــل املكـ ّـون املحــوري بــن ّ

مــن تلــك البنيــة تتبــدى خطورهتــا أمــام ناظــري املتلقــي فتكــون احلجــة عليهــم دامغــة.
والشــيطان قــوام الباطــل وخمالفــة احلــق ،فقــد اختذهــم الشــيطان لنفســه رشكاء

فــرخ
يف إضــال اخللــق و إغوائهــم ،و حبائــل صيــد الغافلــن اجلاهلــن  (.فبــاض و ّ
يف صدورهــم ،و دب و درج يف حجورهــم )( .((3ذكــر عليــه الســام مقــدار تــرف

فصــور الشــيطان بالطائــر فــان الطيــور إذا
الشــيطان يف نفوســهم و قلوهبــم و عقوهلــم ّ ،

باضــت يف مــكان أقامــت يف ذلــك املــكان ،و مكثــت ايامــا حتــى خيــرج إفراخهــا ،فــاذا
خرجــت أفراخهــا مل تــزل جتــول يف تلــك النواحــي مــع أفراخهــا ،فكذلــك الشــيطان

بــاض يف صدورهــم أي الزم قلوهبــم بالقــاء الوســاوس ،فبقيــت تلــك الوســاوس يف
قلوهبــم حتــى قويــت ،ثــم أمرهــم برتبيــة تلــك األفــراخ ،فكــا ّ
أن األم تضــع طفلهــا يف
حجرهــا و تر ّبيــه كذلــك املنافقــون كانــوا ال يفارقــون الشــيطان و ال يفارقهــم .

(فنظــر بأعينهــم و نطــق بألســنتهم )( ((3القلــب هــو امللــك املتــرف يف البــدن  ،ولــه

الرئاســة التامــة عــى مجيــع األعضــاء و اجلــوارح و املشــاعر الظاهــرة و الباطنــة  ،وملــا

صــارت تلــك القلــوب مــن مســتعمرات الشــيطان صــارت األعضــاء و اجلــوارح حتــت

ترصفــه وعنــد إرادتــه  ،و هلــذا كانــوا ينظــرون إىل مــا يريــد الشــيطان  ،ويتكلمــون بام حيب
الشــيطان وملــا صــار األمــر هكــذا ( ركــب هبــم الزلــل  ،وزيــن هلــم اخلطــل ) أرشــدهم إىل
اخلطــأ وزيــن هلــم املعــايص والذنــوب والعقائــد الباطلــة واملذاهــب الفاســدة.
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النموذج الرابع

ِ
ِ
ِ
ِ
ـح إِالَّ َو َن ْف ُسـ ُه
ـن الَ ُي ْمــي َو الَ ُي ْصبِـ ُ
قــال عليــه الســام (( :ا ْع َل ُمــوا ع َبــا َد َاللَِّ َأ َّن َا ُْل ْؤمـ َ
ِ
ِ
ا َيـز َُال ز ِ
ـون ِع ْنــدَ ُه َفـ َ
ـن
َظ ُنـ ٌ
ـم َو َا َْلاضـ َ
َالســابِق َ
ني َق ْب َل ُكـ ْ
َاريـ ًا َع َل ْي َهــا َو ُم ْسـت َِزيد ًا َلــا َفكُو ُنــوا ك َّ
ـض َالر ِ
ِ
ِ ِ (((3
احـ ِ
ـي َا َْلنَــازل))
ـم َق َّو ُضــوا مـ َ
ـل َو َط َو ْو َهــا َطـ َّ
ـن َالدُّ ْن َيــا َت ْق ِويـ َ َّ
َأ َم َام ُكـ ْ
يشــر (عليــه الســام) اىل أن نفــس املؤمــن ظنــون عنــده ،والظنــون البئــر التــي ال

يــدرى أ فيهــا مــاء أم ال فاملؤمــن ال يصبــح و ال يمــي إال و هــو عــى حــذر مــن نفســه
معتقــدا فيهــا التقصــر و التضجيــع يف الطاعــة غــر قاطــع عــى صالحهــا و ســامة

عاقبتهــا  .و زاريــا عليهــا عائبــا زريــت عليــه عبــت  .ثــم أمرهــم بالتــأيس بمــن كان قبلهــم
و هــم الذيــن قوضــوا مــن الدنيــا خيامهــم أي نقضوهــا و طــووا أيــام العمــر كــا يطــوي
املســافر منــازل طريقــه(.((3

وكالمــه عليــه الســام» كونــوا كالســابقني قبلكــم ،واملاضــن أمامكــم» .فيــه

«قوضــوا مــن
إشــارة واضحــة إىل جيــل صالــح ّ
تقــى زمانــه .ورجــال هــذا اجليــل ّ
ـي املنــازل» واالســتعارة يف هــذا اخلطــاب بليغــة،
الدنيــا تقويــض الراحــلَ ،
وطو ْوهــا طـ ّ

ـتحضار لفكــرة الرحيــل بقـ ّـوة .فبيــوت الطــن واحلجــارة
فاســتحضار اخليــام منــزالً اسـ
ٌ

ـح أن تطلــق عليهــا اللغــة العربيــة كلمة (مســاكن) ،أما اخليــام فبيوت
بيــوت اســتقرار يصـ ّ

ـح أن تطلــق عليهــا اللغــة كلمــة (منــازل)
ـتمر ورحيــل حــارض باســتمرار ،يصـ ّ
قلــق مسـ ّ
الكلمــة عينهــا التــي اســتخدمها االمــام عــي (عليــه الســام) يف اســتعارته .ويوحــي

ـي
هــذا إحيــاء شــديد ًا بقلــق رجــال اآلخــرة يف دنياهــم .والتقويــض منهــا دار ًا ،وط ّيهــا طـ ّ
املنــازل إشــارة إىل تفاهتهــا يف نظرهــم ،وضألتهــا يف أنفســهم ،وإىل اســتعدادهم للقيــام

ـكل مــا يؤ ّمــن هلــم آخــرة ُم َط ْمئنــة .ويعنــي ّ
بـ ّ
كل ذلــك أهنــم أصحــاب قيــم إنســان ّية ســامية
حمصنــون مــن االنــزالق يف مهــاوي الدنيــا وفتنتهــا.
ّ
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ومــن خــال االســتعارة العلو ّيــة تتضــح صورهتــم بأهنــم املؤمنــون الزاهــدون يف

والراغبــون يف اآلخــرة  ،أهنــم قطعــوا عالئــق الدّ نيــا و ارحتلــوا إىل اآلخــرة كــا ّ
أن
الدّ نيــا ّ

الراحــل إذا أراد االرحتــال يقـ ّـوض متاعــه ،وينقــض خيمتــه ،وهيــدم بنــاءه ،طــووا أيــام
ّ
الدّ نيــا ومــدّ ة عمرهــم كــا يطــوى املســافر منــازل طريقــه .

تكمــن االســتعارة يف التعبــر عــن شــعور يريــد ِ
املرســل أن يفــرض فيــه املشــاركة

عــى املتلقــي لضــان اســتجابته الكاملــة( .((3ويف هــذا اخلطــاب مســكوت عنــه نفــذ مــن
خــال االســتعارة ،وهــو عتابــه (للمخا َطبــن) مــا لكــم تلهثــون وراء الدنيــا ،متخذهيــا
مســاكن دائمــة ،وحقيقتهــا زائلــة (كاملنــازل) التــي تطــوى بعــد مــدة وجيــزة ،وتاركــن
اآلخــرة وهــي املســكن الدائــم لإلنســان الــذي فيــه ســعادته ،كــا أن يف هــذا اخلطــاب

مســكوت عنــه آخــر يمكــن الوصــول اليــه بعــد التمعــن فيــه ،وهــو ان َمــ ْن حــول
االمــام (عليــه الســام)  ،هــم مــن أوالد الدنيــا (بمصطلــح االمــام) الذيــن انغــروا هبــا،
وان أوالد اآلخــرة قليلــون ،ممــا تقــدم يتضــح أن وظيفــة احلجــاج بإلقــاء احلجــة عــى

اآلخريــن ظاهــرة ،وتربئــة النفــس أمــام التاريــخ واضحــة .لــذا فــأن املســكوت عنــه يف

هــذا اخلطــاب هــو أبلــغ مــن الترصيــح.

النموذج اخلامس

قــال (عليــة الســام)(( :أفضــل َ
(أمنــن)( ((3عــى مــن شــئت تكــن أمــره و اســتغن

عمــن شــئت تكــن نظــره و احتــج إىل مــن شــئت تكــن أســره))

(((3

ثنائيــة (األمــر -األســر) مفاهيــم حربيــه اســتعريت اىل املجــال االخالقــي .فاألمــر

يشــر اىل حاكــم البــاد  ،ويشــر أيضـ ًا اىل مفهــوم عســكري هــو قائــد اجلنــد  ،واألســر

هــو اخلــارس يف احلــرب وألقــي عليــه القبــض  ،ومــن خــال الســياق اللغــوي فــأن كلمــة

(األمــر) تــدل عــى االمــر العســكري  ،الن مقابلهــا هــو األســر.
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واســتعامل االســتعارة العلويــة لثنائيــة (األمــر  /االســر) تشــر اىل جمتمــع طبقــي

بــن قمــة اهلــرم  ،وهــو (األمــر) وأدنــاه هــو (األســر).

ان مدلــول االمــر هــو العطــاء  :ألنــه االعــى يف الطبقــات االجتامعيــة  ،ومدلــول

االســر هــو احلاجــة ألنــه مقيــد باألغــال .و االســتعارة العلويــة لثنائيــة (األمــر /

االســر) مــن املجــال العســكري اىل املجــال املــدين يكشــف عــن مســكوت عنــه يشــر

لصفــة املجتمــع املــدين الــذي عــارصه االمــام (عليــة الســام)  ،فهــو جمتمــع رصاعــي
يعيــش احلــرب حتــى يف أوقــات الســلم  ،كــا اهنــا حماولــه للتخفيــف مــن قســوة وغلظــة
املصطلحــات الزائــدة .فبــدالً ان يكــون االســر مقيــد ًا يف الســجون ســيكون مقيــد ًا

بشــكل رمــزي باحلاجــة اىل غــره وبــدالً مــن قســوة األمــر عــى رعايــاه  ،ســيكون أمــر ًا
ســلوكي ًا بكثــرة عطائــه وســخائه.

ولعــل املــراد مــن هــذا اخلطــاب موضــوع اخالقــي  ،مــن خــال االســتغناء عــا

يشــن بشــخصية االنســان  ،أو يعرضــه هلــدر الكرامــة (بيــع مــاء الوجــه) كاالقــراض

مــن لئيــم أو انتظــار املســاعدة لغــرض املســاومة.
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اخلامتة

ـم الصاحلــات ،وبرمحتــه تنــزل الــركات والصــاة عــى
احلمــد هلل الــذي بنعمتــه تتـ ُّ

نبيــه وآلــه وصحبــه ،ومــن ســار عــى طريقهــم إىل يــوم الديــن.
أ َّما بعدُ ...

إننــا نعتقــدُ بــأن الــكالم هــو جــز ُء مــن ذات االنســان ،اســتنادا لقــول االمــام عــي
(عليــه الســام)َ ( :ت َك َّل ُمــوا ُت ْع َر ُفــوا َف ـإِ َّن َا َْلـ ْـر َء َ ْ
ـت لِ َســانِ ِه)( .((4لــذا نعتقــد أن
ـوء َ ْتـ َ
م ُبـ ٌ

هنــج البالغــة هــو جــزء مــن ذات أمــر املؤمنــن عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) ،و

أن تقديــس واحــرام هنــج البالغــة هــو تقديــس واحــرام لــذات االمــام (عليــه الســام).
لقــد عشــنا يف البحــث ،نرفـ ُـل مــن عبــق كلــات َأمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب

(عليــه الســام) ،حماولــن يف ذلــك تفحــص خطاباتــه مــن خــال االســتعارة كأداة
ـرات طيبـ ٍ
ـف عــى أبــرز ميزاهتــا ،ومــن تفحصنــا خرجنــا بثمـ ٍ
ـات،
للمســكوت عنــه ،لنقـ َ
ّ
يمك ـن إمجــال أبرزهــا يف نقـ ٍ
ـاط عــدة هــي:
ُ
1 .1إن للمســكوت عنــه وظائــف مهمــة يؤدهيــا منهــا وظيفــة التحريــض ،أو الوظيفــة
األمنيــة ،أومهامجــة فكــرة ســائدة ،أو تغيــر صــورة املخاطــب يف االذهــان ،أو

املبالغــة واإلجيــاز ،او غريهــا مــن االمــور.

2 .2للمســكوت عنــه فوائــد مجــة ،منهــا وظيفــة إغنــاء النصــوص ،وتصريهــا اىل نصوص
ديناميكيــة هلــا القــدرة عــى التواصــل يف مجيــع االوقــات وحتــت تصــورات شــتى،
ومــن وجهــة نظــر البحــث ،ان بقــاء نصــوص هنــج البالغــة نــرة اىل اليــوم كوهنــا

متتلــك خاصيــة التقلــب يف الفهــم مــن خــال تعــدد مســتويات القــراءة ولقدرهتــا

عــى الصمــود وهــي تقــرأ يف مســتوى افقــي وعمــودي يف الوقــت نفســه .
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3 .3يمكــن وصــف املســكوت عنــه بأنــه ممارســة نصيــة دالليــة مجاليــة ،دالليــة ألســباب
دينيــة وسياســية وعســكرية وأمنيــة وأخالقيــة وحضاريــة ،هبــدف تشــكيل خطــاب

يتناســب ومقتضيــات املرحلــة ومــا بعــده ويلغــي عــر فعاليــة التجــاوز والــرك نقاط
اخلــاف ،فيكــون االضــار يف بعــده املوضوعــي ،ومجاليــة ألهنــا هتــب النص رشــاقته

ونشــاطه يف التخطــي الرسيــع اىل املتلقــن وارشاكهــم عنــد ذاك يف عمليــة التلقــي.

4 .4يتيــح املســكوت عنــه انفتــاح النــص لالتســاع يف املعنــى ممــا جيعــل نصــوص هنــج
البالغــة متجــددة ،تتســع لــكل االزمنــة واالمكنــة؛ ألن هنــاك أكثــر مــن صــورة

وداللــة حــارضة ســاعة التلقــي ،وهــو مــا يســهم يف دفــع املتلقــي اىل معــاودة القــراءة

يف النــص ألكثــر مــن مــرة .عــاوة عــى البالغــة والفصاحــة والتأثــر يف املتلقــي.

5 .5اســتطاع املســكوت عنــه مــن خــال االســتعارة الكشــف عــن العــامل املــأزوم الــذي
عــارصه اإلمــام عــي عليــه الســام ،حيــث يكثــر فيــه النفــاق والفتــن وحــب الدنيــا.
ـب الدنيــا
الــذي قــال عنــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) حمــذر ًا(( :حـ ّ

رأس كل خطيئــة))(.((4

6 .6إن االهنيــار الــذي أصــاب األمــة آنــذاك مــن خــال أهــل النفــاق والفتــن وأوالد
الدنيــا (كــا يعــر عنهــم اإلمــام عليــه الســام) اســتلزم مــن اخلطبــة العلو ّيــة الدفــاع

عــن قيــم اإلســام ،ويعنــي ذلــك أن يصــر (املســكوت عنــه) بوصفــه أداة لإلبــاغ
والتأثــر (رســالي ًا) ،أي املســكوت عنــه الرســايل الــذي يأخــذ عــى عاتقــه حفــظ

القيــم اإلســامية احلقــة ،وحماربــة القيــم الفاســدة الباطلــة.

7 .7للمســكوت عنــه وظيفــة حجاجيــة يف هنــج البالغــة ،حيــث اســتعمله اإلمــام عليــه
الســام إللقــاء احلجــة عــى األمــة .قصــد اثبــات أنــه فعــل مــا بوســعه ،وال حجــة
ألحــد عليــه .فثقافــة األمــة يف تلــك املرحلــة ،ال تســمح ملثلــه أن يقــود املرحلــة

بعــد مــا حـ ّـل هبــا مــا حـ ّـل .واســتعامله للمســكوت عنــه يف خطبــه كوســيلة دفاعيــة
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حجاجيــة ،قــد جتــاوزت زماهنــا لتعـ ّـر بعمــق عــن مرحلــة الفتــن وحــب الدنيــا عــر
ُ
وختــذل
التاريــخ البــري املمتــد إىل زماننــا ،و إن األمــة التــي تلهــث وراء الدنيــا

قائدهــا هــي أمــة خــارسة ،لــذا ينبغــي اإلفــادة مــن تلــك التجربــة املريــرة إلطاعــة
القائــد كــي يتحقــق النــر عــى كل املســتويات.

يــويص البحــث باإلفــادة مــن خطــاب هنــج البالغــة لصناعــة خطــاب دينــي وســيايس

ـم شــتات العراقيــن ،وبنــاء وحــدة قويــة ،ملواجهــة
ووطنــي ،يكثــر فيــه املســكوت عنــه للـ ّ
مــروع تقســيم العــراق وتشــظيه ،وبالتــايل اســتضعافه ،ليكــون خانعــ ًا ،ومواجهــة

احلــرب الطائفيــة واملذهبيــة والعرقيــة؛ وذلــك مــن خــال املســكوت عنــه لصناعــة

خطــاب وحــدوي رؤيــوي.
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7 .7االستعارة نشأهتا وتطورها ،حممود السيد ،دار اهلداية ،ط  ،1994 ،2ص .7

8 .8النكــت يف إعجــاز القــرآن ،الرمــاين ،حتقيــق حممــود خلــف اهلل و حممــود زعلــول ،دار املعــارف ،القاهــرة،
 ،1967ص .18
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 ،2011ص .171

1010فلسفة البالغة ،ريتشاردز ،تر :سعيد الغانمي ونارص حالوي ،إفريقيا الرشق ،املغرب ،2002 ،ص.91
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اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

219

1212الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز ،العلــوي ،مطبعــة املقتطــف ،مــر،1994 ،
ج ،1ص .202

1313النقــد األديب ،ويليــام ويمــزات ،تــر حســام اخلطيــب وحمــي الديــن صبحــي ،املجلــس األعــى لرعايــة
الفنــون ،دمشــق ،1972 ،ص .206

1414عبد القاهر اجلرجاين ،ارسار البالغة ،ص .
1515جوليا كريستيفا ،علم النص ،ص .28

الصاوي ،فن االستعارة ،ص .37
1616أمحد ّ

1717مجاليات األسلوب املصورة الفنية يف األدب العريب،فايز الداية ،دار الفكر ،ط ،1996 ،2ص .12

1818التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل ،آن روبــول و جــال موشــار ،تــر :ســيف الديــن دغفــوس
وحممــد الشــيباين ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،بــروت ،ط ،2002 ،10ص .192

1919املصدر نفسه ،ص .194
2020سورة اإلرساء :آية 24

2121بنيــات املشــاهبة يف اللغــة العربيــة (مقاربــة معرفيــة) ،عبداإللــه ســليم ،دار تويقــال ،املغــرب ،ط ،10
 ،2001ص .81-80

 - 2222هنج البالغة ،ص .47

2323ينظــر :الصــورة الفنيــة يف الــراث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب ،جابــر عصفــور ،املركــز الثقــايف
العــريب ،بــروت  ،الــدار البيضــاء ،ط  ،1992 ،2ص .248

2424هنج البالغة ،ص . 84

2525ينظر :لسان العرب  ،ابن منظور ،ج ،1ص .515
 2626رشح ابن ايب احلديد ،ج  ،16ص.11
2727هنج البالغة ،ص . 84
2828هنج البالغة ،ص .89

2929لسان العرب ،ابن منظور ،ج  ،11ص .345
3030هنج البالغة :ص .53

3131سورة األعراف  :آية .30
3232سورة األعراف  :آية .27

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

220
3333هنج البالغة :ص .53
3434هنج البالغة :ص .53

3535هنج البالغة  ،ص .251

3636ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ايب احلديد ،ج .3 ، 16

3737ينظــر  :علــم اإلســلوب والنظريــة البنائيــة ،صــاح فضــل  ،دار الكتــاب املــري ،القاهــرة ،ط ،1
2007م،ص .280

حممد تقي الشيخ التّسرتي  ،ج ،8ص .16
 3838هنج الصباغة يف رشح هنج البالغة ّ ،
3939رشح هنج البالغة ،ابن ايب احلديد ،ج  ،6ص .144
4040هبج الصباغة يف رشح هنج البالغة ،ج ،8ص .29
4141التحصني ،ابن فهد احليل ،ج  ،1ص.22

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

 -القرآن الكريم

221

املصادر واملراجع

1 .1أرسار البالغــة ،اجلرجــاين ،حتقيــق ســعيد حممــد اللحــام ،دارالفكــر العــريب ،بــروت،
ط.1999 ،1

2 .2االستعارة نشأهتا وتطورها ،حممود السيد ،دار اهلداية ،ط .1994 ،2

3 .3االبداع االستعاري يف الشعر ،هدى الصخاوي ،دار برتا ،دمشق ،ط .1997 ،1

4 .4االعجــاز القــرآين وآليــة التفكــر النقــدي عنــد العــرب ،عــي مهــدي زيتــون ،دار الفــارايب،
بريوت ،ط.2011 ،1

5 .5بنيــات املشــاهبة يف اللغــة العربيــة (مقاربــة معرفيــة) ،عبداإللــه ســليم ،دار تويقــال،
املغــرب ،ط .2001 ،10

6 .6البيان والتبيني ،اجلاحظ ،تح :عبدالسالم هارون ،مكتبة اخلانجي ،ط  ،2د.ت.

7 .7التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل ،آن روبــول و جــال موشــار ،تــر :ســيف الدين
دغفــوس وحممــد الشــيباين ،املنظمــة العربيــة للرتمجة ،بــروت ،ط.2002 ،10

8 .8مجاليــات األســلوب املصــورة الفنيــة يف األدب العريب،فايــز الدايــة ،دار الفكــر ،ط،2
.1996

9 .9مجاليــات التلقــي ،يــادكار لطيــف الشــهرزوري ،دار الزمــان للطباعــة والنــر ،دمشــق -
ســوريا  ،ط 2010 ، 1م.

1010رشح هنــج البالغــة  ،ابــن ايب حديــد ،حتقيــق  ،حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم  ،ط ، 1دار
احيــاء الكتــب العربيــة  ،بــروت  -لبنــان .1955 ،

1111الصــورة الفنيــة يف الــراث النقــدي والبالغــي عنــد العــرب ،جابــر عصفــور ،املركــز
الثقــايف العــريب ،بــروت  ،الــدار البيضــاء ،ط .1992 ،2

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

222

1212الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق اإلعجــاز ،العلــوي ،مطبعــة
املقتطــف ،مــر.1994 ،

1313علــم النــص ،جوليــا كريســتيفا ،ترمجــة فريــد الزاهــي ،دار تويقــال للنــر ،املغــرب،
.1997
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املغــرب.2002 ،

1515لسان العرب ،ابن منظور ،دار بريوت للطباعة والنرش.1968 ،

1616خمتار الصحاح ،الرازي ،تح ورشح حممود عقيل ،داراجليل ،بريوت.2002 ،

1717النقــد األديب ،ويليــام ويمــزات ،تــر حســام اخلطيــب وحمــي الديــن صبحــي ،املجلــس
األعــى لرعايــة الفنــون ،دمشــق.1972 ،

1818النكــت يف إعجــاز القــرآن ،الرمــاين ،حتقيــق حممــود خلــف اهلل و حممــود زعلــول ،دار
املعــارف ،القاهــرة.1967 ،

1919هنــج البالغــة ،عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،رشح صبحــي الصالــح ،قــم،
إيــران ،دار اهلجــرة1412 ،هجريــة.

2020هنج البالغة ،املعجم املفهرس أللفاظه ،دار التعارف للمطبوعات.1990 ،

اإلنـجاز بالقول
يف عهد اإلمام علي (عليه السالم)
ـ األمر والنهي ـ
دراسة تطبيقية
على وفق نظرية أفعال الكالم العامة

أ  .م  .د أمحد جعفر داوود
كلية الرتبية  -جامعة واسط

م  .د حسني صاحل ظاهر
مديرية تربية كربالء

املدخل
ـوي املعــارص بالعــدد الكثــر مــن الطرائــق النظر ّيــة  ،ولكنــه مل
اتســم البحــث اللغـ ّ

خيــرج عــن إطــار ثــاث اجتاهــات أساس ـ ّية هــي  (( :البنيو ّيــة بوصفهــا نظريــة للنظــام
التوليــدي بوصفــه نظريــة الكفــاءة اللغو ّيــة  ،ونظريــة الفعــل
اللغــوي  ،وعلــم اللغــة
ّ
ّ
الكالمــي التــي
اللغــوي))( )1ونظريــة الفعــل
الكالمــي بوصفهــا نظريــة االســتعامل
ّ
ّ
ّ

ظهــرت عــن طريــق أبحــاث ( جــون أوســتن وجــون ســرل ) تعــدّ مــن أحــدث نظريــات
البحــث اللغــوي إذ حاولــت تغطيــة جوانــب اللغــة ك ّلهــا عــر اإلفــادة مــن األبحــاث
الســابقة هلــا وقــد أدخلــت هــذه النظريــة نفســها يف مــا أصطلــح عليــه بـــ( التداوليــة
اللســان ّية ) والتــي اتســمت باالجتــاه الشــمويل يف أبحاثهــا ممــا جعلهــا تعالــج مواضيــع

اللغــة مــن ّ
كل جوانبهــا  ،ومنهــا البحــث يف املجــاالت اآلتيــة :

(( 1ـ علم الرتكيب  :النحو الذي يقترص عىل دراسة العالقة بني الكلامت
ـي
 2ـ علــم الداللــة  :يــدور عــى الداللــة التــي تتحــدد بعالقــة تعيــن املعنــى احلقيقـ ّ
القائــم بــن العالمــات ومــا تــدل عليــه
 3ـ التداولية  :التي تعنى بالعالقات بني العالمات ومستعمليها))

()2

وظفــت نظريــة أفعــال الــكالم ّ
كل مــا يتعلــق باملســألة التداوليــة وغريهــا لتقــوم

ـص بتقــي كيفيــة تفاعــل البنــى واملكونــات
بوصــف وظائــف اللغــة (( ،فالتداول ّيــة ختتـ ّ

اللغو ّيــة مــع عوامــل لغرض تفســر اللفظ ومســاعدة الســامع عــى ردم اهلــوة التي حتصل
أحيانــا بــن املعنــى احلــريف واملعنــى الــذي قصــده املتكلــم)) ( )3وهــذه العوامــل مــن مثــل

ـي  ،واجلانــب الثقــايف
اجلانــب االجتامعــي  ،وجانــب القــدرة واإلنجــاز  ،واجلانــب النفـ ّ

 ،وســياق احلــال  ،والعالقــات بــن املفــردات يف الرتكيــب وخارجــه أي  :العالقــات
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الداخليــة والعالقــات اخلارجيــة لتصــل إىل اهلــدف مــن اســتعامل املتكلــم هلــذا الرتكيــب
أو ذاك ؛ ّ
ألن التداوليــة اللســان ّية ((قامــت عــى حتليــل مقامــات اخلطــاب ومقاصــده ،إذ

عنيــت بدراســة معــاين املنطوقــات يف عالقتهــا باملتكلــم  ،ودراســة االســتلزام احلــواري ،
ودراســة كيفيــة كــون االتصــال أوســع مــن القــول ))(. )4

وتــرى نظريــة أفعــال الــكالم أنّنــا حينــا ننطــق بجملة ما أو نســق مــا فإنّنــا نفعل ذلك

لســد حاجــة اتصاليــة حمــددة متامــا  ،فنحــن نريــد أن نقــدم حتذيــرا أو طلبــا  ،أو أي معنــى
آخــر يتطلبــه مقــام التواصــل  ،وهــذه املنطوقــات متثــل املعــاين املــرادة داخــل التفاعــل
االتصــا ّيل  ،وعــى أســاس املوقــف وســياق احلــال املصاحــب وحاجاتنــا  ،أي  :القض ّيــة

نقــوم بإنجــاز األفعــال املناســبة  ،ويكــون هــذا الفعــل خاضــع لــروط معينــة مــن أمههــا
مراعــاة نظــام اللغــة  ،وقصــد التأثــر  ،ومبــدأ املناســبة أو مبــدأ التعــاون ؛ ليكــون املنجــز
الكالمــي حقيقيــا ومؤثــرا يف املتلقــي ((فالفعــل الكالمــي  :يتعلــق بمنطوقــات ال يمكــن

أن ُتــدد أساســا إالّ بالنظــر إىل مواقــف اســتعامهلا ))( ، )5وهــذا االســتعامل اليوصــف

بالنجــاح إالّ بمراعــاة نظــام اللغــة وأحكامهــا (( فاالهتــام بالصياغــة الرتكيب ّيــة يرجــع
أصــا إىل املعنــى))( )6؛ فالرتكيــب أو املنطــوق يمثــل األســاس الــذي ينطلق منــه الباحث

ليتعامــل (( مــع اللغــة بوصفهــا نســقا بــه ترتتــب الكلــات لتقــول ممكنهــا الــداليل  ،وفــق
تركيبهــا اخلــاص ))( )7و ّ
كل تركيــب يــؤدي غرضــه التواصــي ويظهــر معنــاه يعــدّ إنجــازا

ألن (( الفعــل اإلنجــازي  :املقصـــود بـــه ّ
لغويــا؛ ّ
أن املتكلــم حــن ينـــطق بقــول مــا  ،فهــو
ينجــز معنــى قصديــا … .وهــو مــا ســاه أوســتن بقــوة الفعــل وقــد اشــرط أوســتن

لتحقيــق هــذا املعنــى اإلنجــازي رضورة توافــر الســياق))(. )8

وقــد حــددت النظريــة مخســة أنــواع ملــا يصــح أن تطلــق عليــه بـ(الفعل اإلنجــازي أو

اإلنجــاز بالقــول ) وهــذه األنــواع هــي :
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((  1ـ اإلخباريات  :نقل خرب ما  ،التقرير  ،والزعم  ،والتنبؤ
 2ـ التوجيهيات  :توجيه املخاطب إىل فعل يشء ما
 3ـ اإللتزاميات  :التزام املتكلم بفعل يشء ما
 4ـ التعبرييات  :تعبري عن يشء ما
 5ـ اإلعالنيات  :اإلعالن عن يشء ما))(.)9
وســنبحث قســم التوجيهــات وكل مــا يتعلــق بــه ؛ ّ
ألن الطلــب يقــع يف مباحــث هــذا

القســم ،ثــم نحلــل األمــر والنهــي وإثبــات أهنــا أفعــال إنجازيــة عــى وجــه احلقيقــة.
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اإلطار النظري

الطلــب ( األمــر والنهــي ) تركيــب يــراد بــه مــن املتلقــي القيــام بفعــل إجيابــا يف األمــر

وســلبا يف النهــي ؛ ّ
ألن (( معنــى األمــر يف اللغــة  :نقيــض النهــي  ،وفعلــه أمــر يأمــر

أمــرا))( ، )10ومعنــى نفيــض النهــي (( ّ
أن األمــر طلــب إيقــاع الفعــل  ،والنهــي طلــب

تــرك الفعــل))( ، )11وقــال الســيوطي  (( :أ ّمــا األمــر يف االصطــاح فهــو  :قـــول القائــل

لـــمن هــو دونــه افعــل  ....وصيغتــه «افعــل  ،و لتفعــل» ،وهــي حقيقــة يف اإلجيــاب))
( ، )12وذكــر ابــن الشــجري صيغــة األمــر فقــال«(( :لتفعــل» صيغــة يــؤدى هبــا األمــر
وهــي مكونــة مــن الم األمــر أو الم الطلــب ؛ ّ
ألن الفعــل يطلــب هبــا ))( )13وقــال

العلــوي عــن األمــر  (( :صيغــة تســتدعي الفعــل  ،أو قــول ينبــئ عــن اســتدعاء الفعــل
مــن الغــر عــى جهــة االســتعالء ))( )14فاألمــر والنهــي عنــد املتكلــم و املتلقــي يقعــان
يف حيــز الفكــرة الذهنيــة نفســها يقــول الزجاجــي ّ (( :
أن لفــظ األمــر والنهــي واحــد ،

كقولــك  :ارضب وال تــرب))( ، )15ويــرى االســراباذي ّ
أن النهــي (( راجــع إىل األمــر
؛ أل ّنــه طلــب تــرك الفعــل كــا ّ
أن األمــر طلــب الفعــل ))( ، )16أ ّمــا الســكاكي فقــال :

((للنهــي حــرف واحــد هــو « ال « اجلــازم يف قولــك  :ال تفعــل  ،والنهــي حمــذو بــه حــذو
األمــر يف أصــل االســتعامل ))( )17؛ وبحــث املحدثــون األمــر والنهــي بتجريــد تــام دون
االهتــام كثــرا بســياق احلــال املصاحــب  ،وعلـــى أســاس هــذا التجريــد صــار املفهــوم

عنـــدهم أنّـــه (( يطلــب مــن جهــة آمــرة أعــى مــن اجلهــة املأمــورة ))( )18وافرتضــوا ّ
أن
هنــاك عنــارص حمـــددة تســاهم يف إنتــاج داللـــة األمـــر والنـــهي هـــي (( :عنــر العلــو ،

وعـــنرص االستـــعالء  ،وعنرص اإلمكان  ،وعنصـــر الزمـــان  ،وعنصـــر املصلحـــة))(، )19
وقــد وضــع بعــض الباحثــن قوانــن مفرتضــة لعمــل األمــر والنهــي يف الذهــن وهــي :
(( 1ـ رشط الوســم مقوليــا  :هــو وســم اإلجيــاب يف األمــر القيــام يف الفعــل  ،ووســم
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الســلب يف النهــي االمتناع
 2ـ رشط احلالة الذهنية  :هي إرادة حتقيق املحتوى القضوي « إنجاز القضية «
 3ـ رشط الداللة الذهنية  :عىل املخاطب إنجاز املطلوب فورا أو مستقبال
 4ـ رشط عالقــة التخاطــب  :املتكلــم يكــون يف مرتبــة حقيقيــة آمــرة  ،املخاطــب

يكــون يف مرتبــة متقبلــة لألمــر

 5ـ رشوط التأثري ذهنيا وسلوكيا  :املتلقي مقتنعا ومنفذا
 6ـ القاعدة التكوينية  :ترك املتلقي لتحقيق العمل املطلوب ))

()20

فهــذه اآلراء وغريهــا ســواء يف ذلــك القدمــاء واملحدثــون حتــاول إظهــار مقصــد

املتكلــم بشــكل ال لبــس فيــه  ،كــون اللغــة يف األســاس هــي للتعبــر عــن أغــراض
ومقاصــد إذ يعــدّ البحــث املعــارص القصديــة (( أداة وظيفيــة موجهــة نحــو إفهــام

ـص
املخاطــب ،واعتــاد املتلقــي أساســا يف حتقيــق اإلفهــام  ،واســتنتاجه عــر مــا حيملــه النـ ّ
مــن رمــوز وإحيــاءات ودالالت لتحقيــق االســتجابة يف الفهــم )) ( )21وقــد و ّظــف جــون

أوســتن فكــرة املقصديــة يف وصفــه لألفعــال اإلنجازيــة ومنهــا التوجيهيــات فقــال (( :
إذا أنجــز متكلــم فعــا كالميــا مــن قســم التوجيهيــات فـ ّ
ـإن الغــرض اإلنجــازي ملنطوقــه

يكمــن يف ْ
أن حيــرك ســامعه لينفــذ فعــا معينــا  ،وهكــذا تكــون احلــال النفســية املعـ َـر
عنهــا يف فعــل توجيهــي هــي رغبــة املتكلــم ْ
ـف
وصنـ َ
أن يســتطيع املتلقــي التنفيــذ ))(ُ ، )22

الفعــل التوجيهــي يف نظريــة أفعــال الــكالم بـــ( اإلنجــاز املبــارش ) ووضــع ( أوســتن )
رشوطــا حمــددة لتحقــق هــذا اإلنجــاز منهــا :

((  1ـ جيب ْ
أن حيصل تواضع واتفاق عىل هنج مطرد متعارف عليه
 2ـ يف ّ
كل حالــة مفرتضــة جيــب ْ
أن يكــون األشــخاص املعنيــون  ،واملالبســات
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املخصوصــة عــى وفــق املناســبة
3ـ ْ
أن يكــون للمشــاركني القصــد والنيــة يف أن يتبعــوا هــم أنفســهم ذلــك الســلوك

… ..وبــا ينتــج عنــه ))(. )23

وعــدّ ل ( جــون ســرل ) هــذه الــروط التــي ذكرهــا أوســتن وقســمها إىل أقســام

منهــا :

((  1ـ الغــرض اإلنجــازي للفعــل الكالمــي  ،ويمكــن ْ
أن توصــف املقاصــد

االتصاليــة  ،والعمليــة بالغــرض اإلنجــازي التــي يتوخاهــا متكلــم مــا بمنطوقــه

 2ـ املوقــف النفــي الــذي يعــر عنــه املتكلــم بالفعــل الكالمــي … .مثــا  :الرغبــة،

والقصــد  ،واالعتقــاد

 3ـ اجتــاه املطابقــة بــن الكلــات والوقائــع… .فــإذا نطــق املتكلــم فعــا توجيهيــا،

فــإن الوقائــع جيــب ْ
أو التزاميــا ّ
اللغــوي يف
أن تتغــر عــى نحــو مــا يشــر إليــه الفعــل
ّ
القضــوي))(. )24
الكلــات بحيــث يطابــق املحتــوى
ّ

وليكتســب ّ
ـوي  ،والنجــاح عــر التأثــر باملتلقــي جيــب
كل كالم صفــة اإلنجــاز اللغـ ّ

ْ
أن يتــم عــى وفــق منظومــة ثقافيــة يتشــارك فيهــا طرفــا االتصــال فيكــون اســتعامل النســق
ـوي يف الرتكيــب عــى مــا يســمح بــه نظــام اللغــة املســتعملة وأحكامــه النحويــة ؛ ّ
ألن
اللغـ ّ

(( التواصــل هــو التعبــر عــن رســالة جتريديــة عــر اإلشــارة املاديــة  ،والرســائل املعنيــة
مقيــدة بإشــارة معينــة عــى وفــق القوانــن التــي تشــرك فيهــا الفــرق املشــاركة يف احلــدث

ـي ))( )25وفكــرة احــرام طــريف االتصــال ملنظومــة الثقافــة العامــة املشــركة بينهــا
التواصـ ّ
 ،أطلــق عليهــا يف التداوليــة اللســانية مصطلــح ( مبــدأ التعــاون ) وهــذا املبــدأ ينتــج

(( عــن واقــع ّأنــم أشــخاص يتمتعــون بــاإلدراك  ،وينبغــي تصــوره عــى أ ّنــه تطبيقــا

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

231

لعقالنيــة الســلوكيات البرشيــة  ،وصوابيتهــا))( )26و مبــدأ التعــاون يف املحادثــة الــذي
وضعــه ( غرايــس ) وذكــر لــه بعــض األصــول التــي جيــب مراعاهتــا يف التواصــل  ،ومــن

هــذه األصــول (( مبــدأ املناســبة  :ليكــن كالمــك مناســبا لســياق احلــال  ،وتكلــم عــى

قــدر احلاجــة  ،وال تقــل مــا تعتقــد كذبــه  ،وجتنــب االهبــام يف التعبــر))( ، )27أ ّمــا اجلانــب
ـي فلــه أمهيــة وارتبــاط مبــارش يف عمليــة التواصــل وتوضيــح مقاصــد املتكلــم
االجتامعـ ّ

ـي
مــن الرتكيــب املنطــوق الــذي يظهــر ارتبــاط (( الداللــة املقاميــة باجلانــب االجتامعـ ّ
للخطــاب  ،وباحليثيــات اخلارجيــة التــي يتــم يف إطارهــا إنشــاء الــكالم ))( )28فاجلانــب

االجتامعــي يســهم يف حتديــد القصــد إذ (( تعــدّ اإلحالــة فعــا تداوليــا باألســاس
ّ
يربــط بــن عنــارص هــي  :اخلطــاب ومــا حييــل عليــه حضــورا أو ذكــرا  ،و املتخاطبــن ،

واملخــزون الذهنــي الــذي يعتقــد املتكلــم توافــره لــدى املخا َطــب))(. )29

فاألفعــال الكالم ّيــة أو (اإلنجــاز بالقــول) هــي تواصــل يقــوم عــى رشوط وســلوك

جيــب أن تراعــى مــن املتكلــم ليســتطيع ْ
أن يوصــل مــا يريــد مــن أفــكار تؤثــر يف املتلقــي

بنحــو مــا وبذلــك تكــون ((اإلنجازيــة ســلوك التعريــف للمســتمع عــى مــا ينــوي املتكلم

مض ّمنــا يف التلفظيــة  ،فهــي رشط الزم للفعــل التأثــري ليحقــق اإلنجــاز  ،وإذا مل
إيصالــه َ
يتعــرف املتلقــي فيهــا عــى هــذه القيمــة كانــت مهــددة بالفشــل))(. )30

وعــى هــذا األســاس ســيكون بحثنــا وحتليلنــا لعهــد اإلمــام ( )8لعاملــه ( مالــك

ـوي املتحقــق يف منطوقــات اإلمــام ( )8التــي أصبحــت
األشــر ) وإظهــار اإلنجــاز اللغـ ّ

منهــاج وطريــق لــكل َمـ ْن يريــد العمــل بالعــدل واإلنســانية  ،ونــر اخلــر يف أي جمتمــع .
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التطبيقي
اإلطار
ّ

حــددت نظريــة أفعــال الــكالم رشوطــا يف قســم ( التوجيهيــات) لوصــف أي قــول

باملنجــز اللغــوي أو الفعــل الكالمــي  ،فذكــرت رشط اإلخــاص وهــو ْ :
أن يكــون
املتكلــم معتقــدا اعتقــادا تامــا بصــدق أقوالــه واســتعداده لتطبيقــه دون أدنــى تــردد .

ـوي  :أي ْ
أن حيمــل قضيــة مــا هتــم طــريف االتصــال وهــذا
ورشط املحتــوى القضـ ّ

الــرط هــو مــن أهــم رشوط النظريــة .

ورشط النســق النحــوي للمنطــوق  :أي ْ
أن يراعــي املتكلــم األحــكام اخلاصــة بنظــام

اللغــة املســتعملة بالتواصــل وســياق احلــال .

ورشط املناســبة ( مبــدأ التعــاون ) الــذي يراعيــه عندمــا أطلــق ملفوظــه ليطلــب مــن

املتلقــي يشء مــا مــع مراعــاة ســياق احلــال واملوقــف .

اســتعمل اإلمــام عــي ( )8تركيــب ( األمــر والنهــي ) يف عهــده لعاملــه (مالــك

األشــر) للتوجيــه والتحذيــر وقــد تعــددت املنطوقــات ( الرتاكيــب ) لتشــمل ّ
كل مــا
يســمح بــه نظــام اللغــة العرب ّيــة مــن أمــر مبــارش عــن طريــق ( صيغــة فعــل األمــر ) أو

( الفعــل املضــارع املقــرن بــام األمــر ) أو ( اســم الفعــل إيــاك ) أو ( الفعــل املضــارع
املقــرن بـــا الناهيــة ) وتعــدد هــذه الصيغــة ســببه متطلبــات القصــد وســياق املعنــى
املصاحــب للحالــة وقــد سـ ِ
ـميت هــذه الرتاكيــب يف الفعــل الكالمــي بـــ( الفعــل املبــارش)
ُ
وهــو  (( :الفعــل الــذي يتلفــظ بــه املتكلــم يف خطابــه  ،وهــو يعنــي حرفيــا مــا يقــول ،

ويف هــذه احلالــة يكــون املتكلــم قاصــدا ْ
أن ينتــج أثــرا إنجازيــا عــى املتلقــي عــر جعلــه
يــدرك متامــا املــراد منــه يف اإلنجــاز ))

()31

وســنورد ّ
كل النصــوص التــي أحصيناهــا يف

ألن ّ
عهــد اإلمــام ( )8مــع حتليــل لبعــض املنطوقــات هربــا مــن اإلطالــة والتكــرار ؛ ّ
كل
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ـوي .
ـص حيمــل صفــة اإلنجــاز اللغـ ّ
نـ ّ
استعمل اإلمام ( )8صيغة فعل األمر املبارش مع الضمري(اهلاء) بقوله :
(( 1ـ أمــره يف عهــده إليــه حــن والّه مــر  ،جبايــة خراجهــا  ،وجهــاد عدوهــا ،

واســتصالح أهلهــا  ،وعــارة بالدهــا

 2ـ أمره بتقوى اهلل وإيثار طاعته  ،وإتباع ما أمر به كتابه من فرائضه وسننه
أن يكــر مــن نفســه عنــد الشــهوات  ،وينزعهــا عنــد اجلمحــات ؛ فـ ّ
 3ـ أمــره ْ
ـإن

يب ))(. )32
النفــس أمــارة بالســوء إالّ مــا رحــم ر ّ

فــإذا نظرنــا إىل هــذه املنطوقــات عــى وفــق رشوط  :اإلخالص والقصــد  ،واملحتوى

القضــوي ،والنســق النحــوي  ،واملناســبة  ،وســنذكر رشطــي اإلخــاص واملحتــوى
ألنــا حيمــان الداللــة نفســها يف تركيــب األمــر والنهــي :
القضـ ّ
ـوي أوال ّ

( اإلخــاص والقصــد )  :اإلمــام عــي ( )8عندمــا عهــد إىل مالــك األشــر بصفتــه

الــوايل اجلديــد إىل مــر  ،أي  :أ ّنــه يمثــل اإلمــام نفســه يف تلــك البــاد ؛ لذلــك حينــا
يطلــب منــه ْ
أن يتبــع سياســة مــا يف قيــادة الدولــة فمــن املنطقــي تكــون هــي السياســة

عينهــا التــي يتبعهــا اخلليفــة نفســه  ،وذلــك مــا جيعــل رشط اإلخــاص ظاهــر يف قصــد
اإلمــام ( )8فهــو يريــد بنــاء دولــة حتمــل فكــر اإلســام احلقيقــي كــا أراد اهلل ســبحانه

وتعــاىل وســنة نـبيـــه الكـــريم (صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــذه الدولــة البــدّ هلــا مــن مقومات
وأســس إنســانية  ،واجتامعيــة  ،واقتصاديــة وعســكرية وغريهــا مــن متطلبــات العيــش

الكريــم وهــي يف صميــم فكــر اإلمــام ( )8الــذي يمثــل رأس اهلــرم يف الســلطة الرشعيــة
 ،والسياســية يف الدولــة اإلســام ّية فهــو يمتلــك الوجاهــة الدينيــة ؛ ّ
ألن الرســول (صــى

ـص عــى خالفتــه حينــا قــال يف حديــث طويــل منــه  (( :هــذا مــوىل
اهلل عليــه وآله)قــد نـ ّ
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َمــن أنــا مــواله اللهــم وايل مــن وااله  ،وعــاد َمــن عــاداه ))( ، )33ومــن مثــل قولــه (صــى

رسه ْ
أن حييــى حيــايت ويمــوت ممــايت  ،ويســكن جنّة عدن غرســها
اهلل عليــه وآلــه)َ (( :مــن ّ
ريب فليــوال عليــا مــن بعــدي وليــوال وليــه ))

()34

فاإلمــام ( )8قــد أظهــر قصــده ونيتــه

واعتقــاده التــام يف إلــزام عاملــه بوصايــاه التــي اســتعمل صيغــة الطلــب ليبلغهــا  ،وهــي

عبــارة عــن منهــج واضــح ورصيــح يف كيفيــة إدارة الدولــة عــى وفــق رؤيــة املنظومــة
اإلســامية يف العيــش الكريــم لإلنســان أيــا كان معتقــده وجنســه هــذه املنظومــة املتمثلــة

بالقــرآن الكريــم  ،والسـنّة النبو ّيــة فاإلمــام ( )8وكتــاب اهلل ال يفرتقــان ؛ لقــول الرســول
(صــى اهلل عليــه وآلــه) (( :عــي مــع القــرآن والقــرآن مــع عــي ال يفرتقــان حتــى يــردا
ـي احلــوض )) ( ، )35وقضيــة العيــش الكريــم لإلنســان  ،وبنائــه البنــاء الصحيــح هــي
عـ ّ
ـوي):
القضيــة اجلوهريــة التــي جــاء هبــا اإلســام وهــذا ينقلنــا إىل (املحتــوى القضـ ّ

أو القضيــة التــي يتضمنهــا منطــوق اإلمــام وهــي أســاس كل فعــل كالمــي مبــارش أو

ـك يف ّ
غــر مبــارش فالشـ ّ
أن اإلســام جــاء بفكــر جديــد غــر مــا هــو ســائد ؛ كونــه يدعــو
(( إىل تنظيــم اجتامعــي خيتلــف اختالفــا جذريــا عــن التنظيــم الــذي كان قائــا يف اجلزيــرة
ـي مقاييــس
العربيــة  ،فهــو يدعــو إىل الصــدق واالســتقامة  ،ويضــع للتفاضــل االجتامعـ ّ
جديــدة تقــوم عــى أســاس األخــاق الفاضلــة والصاحلــة ))( )36فاإلســام أراد تأســيس

قواعــد اجتامعيــة تدعــو إىل العدالــة االجتامعيــة  ،ومســاواة النــاس أمــام اهلل ال يفرقهــم

ســوى مقــدار اإليــان ودرجــة التقــوى فيــه  ،وهــذه القضيــة ممــا ثبــت يف قــول اإلمــام

( )8وعملــه مــن مثــل قولــه يف الثبــات عــى ســنّة الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) :
((واهلل ال ننقلــب عــى أعقابنــا بعــد إذ هدانــا اهلل تعــاىل  ،واهلل لئـ ْن مــات ألقاتلـ ّن عــى مــا

قاتــل عليــه حتــى أمــوت))( ، )37فالقضيــة أو ( املحتــوى القضــوي ) يف ّ
كل امللفوظــات
املنجــزة مــن اإلمــام ( )8هــي اإلنســان ومــا يتعلــق بــه  ،فهــو قطــب الرحــى يف الفكــر
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ـامي فاألمــر والنهــي الــواردان يف العهــد مهــا لتنظيــم عالقــة احلاكــم باملحكــوم
اإلسـ ّ

أي  :دســتور ومنهــاج حيــاة جيــب إتباعــه بـ ّ
ـكل إخــاص للوصــول إىل أقــى درجــات

الســعادة والرفاهيــة اإلنســانية ضمــن مــا يســمح بــه الــرع ؛ أل ّنــه جعــل (( خلــق جمتمــع

عــادل مرتاحــم جوهــرا يف ديــن اهلل ))( ، )38فاملحتــوى ملنطوقــات اإلمــام ( )8حيمــل
قضيــة إنســانية بــكل مــا حتملــه الكلمــة مــن معنــى وهــذا اإلنســان يعيــش وفــق منظومــة
إســامية تــرع لــه ليعيــش حيــاة كريمــة ســواء يف ذالــك املســلم وغــر املســلم .

أ ّمــا رشط النســق اللغــوي  ،ومبــدأ التعــاون التــداو ّيل فســيظهران مــع حتليــل

منطوقــات اإلمــام ( )8؛ فقــد اســتعمل ( )8صيغــة الفعــل املقرتنــة باهلــاء يف أول ثالثــة
منطوقــات ( تراكيــب ) وهــي صيغــة الفعــل ( أمــره )  ،ولعــل اســتعامل اهلــاء الــذي هــو

للغائــب املذكــر مــا يــرره ؛ أل ّنــه ( )8يريــد لكالمــه ْ
أن يصـ َـل أوال إىل املتلقــي املبــارش
ـم يتعــداه إىل ّ
كل متلقــي يقــرأ هــذا العهــد أو يســمعه
وهــو عاملــه ( مالــك األشــر )  ،ثـ ّ

وهــو مــا يظهــر متكنــه مــن نظــام اللغــة وأحكامــه  ،وفصاحتــه ليســت موضــع الدراســة
فهــو ينتمــي إىل (( مــا يطلــق عليــه الغربيــون مركــز اهليبــة اللغو ّيــة ))( ، )39فلــو اســتعمل

اإلمــام اإلمــام ( )8كاف اخلطــاب لــكان هــذا األمــر حيمــل حتديــدا أو قيــدا دالليــا وزمنيــا

خيــص عاملــه فقــط  ،فيــؤل املعنــى عــى هــذا التحديــد وال حيمــل اإلنجــاز املســتمر يف
التأثــر  ،فضــا عــن الداللــة التداوليــة التــي حيملهــا الضمــر ( اهلــاء ) يف اإلحالــة عــى

ـي؛ كــون اإلمــام ( )8يمثــل الســلطة
ســابق ويف هــذا الســياق حتيــل عــى تكليــف رشعـ ّ

الرشعيــة التــي يعرفهــا ّ
كل مســلم آمــن بــاهلل ورســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه)؛ لقولــه
تعــاىل :إِ َّنــا ولِي ُكــم اللُّ ورســو ُله وا َّل ِذيــن آمنُــو ْا ا َّل ِذيـ ِ
الصـ َ
ـون الـ َّزكَا َة
ا َة َو ُي ْؤ ُتـ َ
يمـ َ
ـون َّ
َ
َ َ ُّ ُ َ َ ُ ُ َ
ـن ُيق ُ
َ َ
ـون )40( فقــد اتفــق املفــرون واملؤرخــون عــى ّانــا نزلــت يف اإلمــام عــي
ـم َراكِ ُعـ َ
َو ُهـ ْ
احلســكاين يف شــواهد التنزيــل ّ
عــي واحلســن
( ،)8أورد
أن آيــة الواليــة (( نزلــت يف ّ
ّ
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ِ
ِ
ـن
واحلســن)) ( )41وقــال البـ
ـم اللُّ َو َر ُســو ُل ُه َوا َّلذيـ َ
ّ
ـي إِ َّنـ َـا َول ُّي ُكـ ُ
ـاذري  (( :نزلــت يف عـ ّ
ِ
ِ
الصــ َ
ــون )42( )) فاالســتعامل
ــم َراكِ ُع َ
ا َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ــون َّ
َآمنُــو ْا ا َّلذ َ
ُــون الــ َّزكَا َة َو ُه ْ
يــن ُيق ُ
اإلحــايل لــه مــا يــرره ؛ ّ
ألن اإلمــام ( )8أراد التأســيس لنظام دولة حتفظ حقوق اإلنســانية
ـم حــدد لــه الغطــاء الرشعــي الــذي
فبــدأ باملســائل العامــة التــي هتــم احلاكــم يف البــاد  ،ثـ ّ

أن حيتمــي بــه  ،وبعــد ذلــك عــرج عــى الصفــات اخلاصــة التــي جيــب ْ
جيــب ْ
أن يتحــى هبــا

لينجــح يف إدارة الدولــة  ،وهــي يف احلقيقــة أشــبه بالعنوانــات العامــة التــي يدخــل حتتهــا
املســائل اخلاصــة التــي أوردهــا فيــا بعــد فذكــر( )8اخلطــة العامــة لــكل حاكــم يريــد
العــدل والرفــاه لرعيتــه فقــدّ م املســألة االقتصاديــة ألمهيتهــا (جبايــة خراجهــا) والقــوة

التــي حتمــي النــاس وأمنهــم (جهــاد عدوهــا)  ،وبنــاء املجتمــع وصالحــه (اســتصالح

أهلهــا) والتخطيــط احلضــاري هلــذا البنــاء ( عــارة بالدهــا ) ؛ وقــد اتبــع اإلمــام ()8
نســقا لغويــا ال لبــس فيــه ظهــر يف األلفــاظ املتناســقة يف منطوقاتــه ،وهــي ذات دالالت
موحيــة بقصــد املتكلــم عــر عالقاهتــا الداخليــة واخلارجيــة فــ(جهــاد عدوهــا ) توحــي

حــق إنســاين
بعــدم وجــود نيــة االعتــداء بــأي شــكل بــل الدفــاع عــن النفــس وهــو ّ
مكفــول مــن الــرع  ،واختيــاره ( )8لـــ( اســتصالح أهلهــا) لــه دالالتــه ؛ ّ
ألن صيغــة
اســتصلح عــى وزن ( اســتفعل ) وهــي صيغــة مــن معانيهــا املســتعملة الطلــب بمهلــة

بعــد مهلــة عــى ســبيل املجــاز قــال ســيبويه يف معنــى اســتفعل  (( :اســتخرجته  ،أي  :مل
أزل أطلــب إليــه حتــى خــرج))( )43فاســتعامل (اســتصلح ) ليتبــع اللــن والرفــق يف مهلــة

لطلــب اإلصــاح يف النــاس كوهنــم اهلــدف األول ألي عمليــة بنــاء يف املجتمــع ؛ ّ
ألن
هنــاك فــرق بــن ( أصلــح ) التــي تظهــر العلــو يف األمــر ،واالســتعالء مــن اآلمــر وهــي

صفــة بعيــدة ّ
كل البعــد عــن اإلمــام ( )8وبــن (اســتصلح)؛ أل ّنــه ((ال يكــون إالّ بحيلــة
وعــاج ))( )44فهــذه املعــاين املتضمنــة يف األلفــاظ يعرفهــا املتلقــي؛ ّ
ألن (مبــدأ التعــاون)

تــم مراعاتــه مــن قبــل املتكلــم  ،وهــو اإلمــام ( )8ألنّــه بصــدد التأثــر بمنطــوق
قــد ّ
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مبــارش عــى املتلقــي  ،أي  :فعــا إنجازيــا مبــارشا وهــو عنــد (ســرل) يعنــي (( الفعــل

الــذي تطابــق قوتــه اإلنجازيــة مــراد املتكلــم  ،أي يكــون القــول مطابقــا للقصــد بصــورة

تامــة  ،ويتمثــل يف معــاين الكلــات التــي تتكــون منهــا اجلملــة  ،وقواعــد التأليــف التــي
تنتظــم هبــا الكلــات التــي تكــون اجلملــة ويســتطيع املتلقــي أن يصــل إىل مــراد املتكلــم
()45
ـم يزيــد اإلمــام ( )8قدرتــه التأثرييــة عىل املتلقي املســلم
بإدراكــه هلــذه الــروط )) ؛ ثـ ّ

عــر الطلــب بـ ْ
ـأن يتقــي اهلل  ،ويعمــل عــى طاعتــه بإتبــاع أحــكام القــرآن الكريــم  ،وســنة
ـادي  ،وال يميــل هبــوى
ـي أو مـ ّ
ـي (صــى اهلل عليــه وآله)ســواء أكان ذلــك يف أمــر رشعـ ّ
النبـ ّ

ـإن النفــس أمــارة بالســوء إالّ
ويتبــع مــا تســول لــه نفســه ( يكــر نفســه عنــد الشــهوات فـ ّ

مــا رحــم ريب ) ومثــل هــذه املنطوقــات تظهــر اســتحضار اإلمــام للمنظومــة الفكريــة

التــي يســتمد منهــا أفــكاره وهــي القــرآن والسـنّة  ،ويظهــر ذلــك يف التنــاص مــع كتــاب
ِ
ِ
ِ
ــم َر ِّ َب
ىء َن ْفــي إِ َّن النَّ ْف َ
اهلل يف قولــه تعــاىل َ :
الســوء إِالَّ َمــا َرح َ
ــار ٌة بِ ُّ
ــس ألَ َّم َ
و َمــا ُأ َب ِّــر ُ
ِ
ـم )46( والتنــاص يف منطوقــات اإلمــام ( )8هــي ســمة ظاهــرة فهــي
ـور َّرحيـ ٌ
إِ َّن َر ِّب َغ ُفـ ٌ
مــن أهــم املؤثــرات التــي تدفــع املتلقــي للتفاعــل مــع املتكلــم والتأثــر ممــا جيعلــه ينفــذ
ألن املتكلــم (( ْ
املطلــوب ّ
أن يفصــل وإ ّنــا حييــل بتكثيــف إىل قصــة أو حــدث مشــهور

 ،أو قولــة مأثــورة ّمـــا جيـــعل التوجيــه ممكنــا خاضعــا لــرط التـــأويل ))( ، )47ولعــل
اســتعامل ألفــاظ القــرآن الكريــم والس ـنّة النبو ّيــة هــو ّمــا يدخــل يف ( مبــدأ التعــاون )

(( وذلــك خلاصيــة جوهريــة يف هــذه النصــوص ؛ وهــي ّأنــا ممّــا ينــزع الذهــن البــري
حلفظــه ومداومــة تذكــره ))( ، )48وتراكيــب اإلمــام ( )8تظهــر الكفايــة التواصليــة غــر ما

تؤديــه مــن وظائــف تواصليــة ناجحــة عــر الــدالالت التــي ال لبــس فيهــا عنــد املتلقــي
ـوي الــكايف هــو الــذي يســعى إىل حتقيــق الكفايــة التداوليــة فضــا عــن
(( فالوصــف اللغـ ّ
الكفايتــن النفســية والنمطيــة ))(. )49
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وبعــد ْ
أن أوصــل اإلمــام قصــده باإلنجــاز العــام انتقــل إىل التفصيــات وذلــك

زيــادة يف ترســيخ فكــرة املنجــز اللغــوي وتأثــره عــى املتلقــي وظهــر ذلــك يف صيغــة فعــل
األمــر املبــارش فقــال (: )8

(( 1ـ املك هواك .
عم ال ُي ُل لك.
 2ـ ُشح بنفسك ّ
3ـ ِ
أشع ْر قلبك الرمحة.

حتب وترىض ْ
أن يعطيك اهلل.
 4ـ أعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي ّ
 5ـ انظر إىل ِعظم ملك اهلل فوقك وقدره منك.

ـم ُر ْض ُهــم عــى ْ
أن ال يطــروك وال يبجحــوك
 6ـ الصــق بأهــل الــورع والصــدق  ،ثـ ّ

بباطــل مل تفعلــه.

ـح عليــه أمــر بــادك،
 7ـ أكثــر مدارســة العلــاء  ،ومناقشــة احلكــاء يف تثبيــت مــا َص ُلـ َ

وإقامــة مــا اســتقام بــه النــاس قبلــك.

 8ـ الصــق بــذي املــروءات واألحســاب  ،وأهــل البيوتــات الصاحلــة والســوابق

احلســنة.

 9ـ اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك  ،ممــن ال تضيــق بــه األمــور

ـر مــن الفــيء إىل احلـ ّـق إذا عرفــه ،
وال ُتحكــه اخلصــوم  ،وال يتــادى يف الزلــة  ،وال ُيـ ُ
وال ُتــرف نفســه عــى طمــع  ،وال يكتفــي بأدنــى فهــم دون أقصــاه .

 10ـ تف ّقــد أمــر اخلــراج بــا يصلــح أهلــه فـ ّ
ـإن يف إصالحــه وصالحهــم صالحــا ملــن

ـاح ملــن ســواهم إالّ هبــم ؛ ّ
ألن النــاس كلهــم عيــال عــى اخلــراج وأهلــه.
ســواهم وال صـ َ
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ِ
وأوص هبــم خــرا وتفقــد أمورهــم
11ـ اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات

بحرضتــك  ،ويف حــوايش بــادك.

 12ـ ُحـ ْ
ـط عهــدك بالوفــاء  ،وارع ذمتــك باألمانــة  ،واجعــل نفســك ُجنَــة دون مــا

أعطيــت.

 13ـ املــك محيــة أنفــك  ،وســورة حــدّ ك  ،وســطوة يــدك  ،وغــرب لســانك ،

واحــرس مــن ّ
كل ذلــك بكــف البــادرة  ،وتأخــر الســطوة  ،حتــى يســكن غضبــك))

()50

واســتعامل هــذه الصيغــة تعــدّ مــن ســات اإلنجــاز املبــارش ؛ كوهنــا تعطــي فكــرة

واضحــة عـ ّـا يريــده املتكلــم  ،فهــي تعــدّ منجــزا لغويــا لتجــاوز تأثريهــا املتلقــي األول

( مالــك األشــر) إىل يومنــا هــذا  ،فــكل مــن أراد سياســة النــاس وقيادهتــم حيــاول ْ
أن
يتبــع هــذه املعــاين التــي أنجزهــا اإلمــام ( ، )8ســواء يف ذلــك أكان مــن أتباعــه املســلمني

ألنــا هتــم اإلنســانية يف مضموهنــا وجتعــل اخلــر عا ّمــا إذا مــا التــزم هبــا مــن
أومل يكــن ؛ ّ

حيكــم فاألوامــر مــا هــي إالّ خطــة عمــل مفصلــة ملــن يريــد ْ
أن ينجــح يف مهمتــه  ،والبقــاء
يف حــدود الدائــرة الرشعيــة املتمثلــة يف القــرآن والس ـنّة  ،فبعــد ْ
أن ذكــر املســائل العامــة

فصــل كيفيــة النجــاح والوصــول إىل اهلــدف العــام عــن طريــق التأثــر
بصيغــة ( أمــره ) ّ ،
هبــذه األوامــر وإتباعهــا التــي تصــب يف مصلحــة املتلقــي  ،أي  :حصــول الفائــدة  ،وحتقق
ألن املتكلــم مــارس فعــا مبارشا عــى املتلقــي ؛ ّ
هــذا ؛ ّ
ألن (( األفعــال اإلنجازية املبارشة

هــي  :التــي تطابــق قوهتــا اإلنجازيــة مــراد املتكلــم ))( )51فاملتكلــم يمتلــك مفاتيــح نظــام
اللغــة املســتعملة  ،واســتعامله أللفــاظ حتمــل إحــاالت تداوليــة عــى نصــوص مقدســة (
القــرآن والس ـنّة ) فضــا عــن مراعــات املناســبة  ،وســياق احلــال  ،وهــذا ممّــا أســهم يف

حتقيــق اإلنجــاز  ،مــن مثــل قولــه ( ( :)8وشــح بنفســك ) فهــي حتيــل عــى قولــه تعــاىل :
َ ِ
َ ِ
ـرا ِّلَن ُف ِسـك ُْم َو َمــن ُيـ َ
ـح
ـوق ُشـ َّ
َ فا َّت ُقــوا اللََّ َمــا ْاسـ َت َط ْعت ُْم َو ْاسـ َـم ُعوا َوأطي ُعــوا َوأنف ُقــوا َخـ ْ ً
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ـون )52(و( ُحـ ْ
َن ْف ِسـ ِـه َف ُأ ْو َلئِـ َ
ـط عهــدك بالوفــاء) حتيــل عــى قولــه تعــاىل :
ـم ا ُْل ْفلِ ُحـ َ
ـك ُهـ ُ
ِ
إِ َّن اللََّ يدَ افِــع ع ِ ِ
ــو ٍ
ان َك ُف ٍ
ــور )53(ومــن مثــل (
ــب ك َُّل َخ َّ
يــن َآمنُــوا إِ َّن اللََّ َل ُي ُّ
ــن ا َّلذ َ
ُ َ
ُ
ال ْثـ ِم وا ْل َفو ِ
املــك محيــة أنفــك ) حتيــل عــى قولــه تعــاىل  :وا َّل ِذيــن َيتَنِبـ َ ِ
احـ َ
ـش
ـون َك َبائـ َـر ْ ِ َ َ
َ ْ ُ
َ
ِ
ون ، )54(فمثــل هــذه اإلحــاالت تزيــد مــن فعــل التأثــر يف
ـم َيغ ِْفـ ُـر َ
َوإِ َذا َمــا َغض ُبــوا ُهـ ْ

القــول ن فضــا عــن اســتعامل اإلمــام ( )8مل أصطلــح عليــه بـــ( واســم القــوة ) يف نظريــة
أفعــال الــكالم (( فهنــاك متييــز داخــل اجلملــة بــن مــا يتصــل بالعمــل املتضمــن بالقــول

يف حــدّ ذاتــه  ،وهــو مــا يســمى « واســم القــوة « املتضمنــة يف القــول  ،وبــن مــا يتصــل

بمضمــون العمــل وهــو « واســم املحتــوى القضــوي « ))( ، )55ويظهــر هــذا الواســم يف
القــول باســتعامل صيغــة األمــر املبــارش  ،أ ّمــا واســم املحتــوى القضــوي فيظهــر يف باقــي
اجلملــة  ،وذلــك ؛ ّ
ألن الفاعــل يف فعــل األمــر املبــارش مســترت وجوبــا فيكــون اخلطــاب

موجهــا لـ ّ
ـكل َم ـ ْن يســمع أو يقــرأ ؛ ّ
ألن الزمــن يف فعــل األمــر مفتــوح ((فزمنــه تأويــي،

حيــث ّ
ـي))(،)56
أن تأويلــه يف احلــارض أو االســتقبال  ،يقــوم عــى قواعــد االســتلزام التخاطبـ ّ
ـوي مــن ســات نجاحــه ّ
أن رســالة املتكلــم ((تقــوم عــى إعطــاء القــدر
فاإلنجــاز اللغـ ّ

الــروري مــن املعلومــات لكــن دون زيــادة ّ ،
إن الرشيــك يف التلفــظ باخلطــاب ينشــئ
داللــة بترصفــه يف االســتدالالت الســياق ّية املنطق ّيــة واالجتامع ّيــة …ّ .
وإن احــرام مبــدأ

التعــاون يعــدّ رضوريــا هلــذه العمليــة ))( ، )57فصيــغ األمــر ك ّلهــا تــؤدي إىل فائــدة املتلقــي
فهــي تعــدّ منجــزا متحققــا ؛ ّ
ألن النــاس عــى خمتلــف احلقــب الزمن ّيــة حتــاول الســر عــى

هــذا املنهــاج يف احلكــم الــذي أنجــزه اإلمــام ( )8يف عهــده لعاملــه ( مالــك ) .

وقــد اســتعمل ( ( )8واســم القــوة ) اإلنجازيــة يف صيغــة اســم الفعــل ( إيــاك ) يف

منطوقــات النهــي والتحذيــر بقولــه :

(( 1ـ إياك ومساماة اهلل يف عظمته  ،والتشبه به يف جربوته
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 2ـ إيــاك والدمــاء وســفكها بغــر ِح ّلهــا  ،فإ ّنــه‘ ليــس يش ٌء أدعــى لنقمــة وال أعظــم

لتبعــة  ....مــن ســفك الدمــاء بغــر ح ّقهــا

وحب اإلطراء
 3ـ إياك واإلعجاب بنفسك  ،والثقة بام يعجبك منها
ّ
 4ـ إيــاك واملـ ّن عــى رعيتــك بإحســانك  ،أو التزيــد فيــا كان مــن فعلــك  ،أو تعدّ هــم

فتتبــع موعــدك بخلفك

 5ـ إيــاك واالســتئثار بــا النــاس فيــه أســوة والتغــايب عـ ّـا تعنــى بــه ّمــا قــد وضــح

للعيــون))

()58

يف هــذه املنطوقــات تقديــم واســم القــوة ( إيــاك ) الــذي يعطــي القــوة يف اللفــظ لــه

أســبابه فهــو مســتعمل يف اللغــة للداللــة عــى التحذيــر قــال ســيبويه  (( :هــذا بــاب مــا

جــرى منــه عــى األمــر والتحذيــر  ،وذلــك قولــك إذا كنــت حتــذر إيــاك  ،كأ ّنــك قلــت
 :إيــاك َنـ ِ
ـح ن وإيــاك باعــد … ..وحذفــوا الفعــل مــن إيــاك لكثــرة اســتعامهلم إيــاك يف

الــكالم فصــار بــدال مــن الفعــل ))( ، )59وحيــدد املــرد اختصــاص إيــاك باألمــر فقــال (( :
فلــا كانــت إيــاك التقــع إالّ اســا ملنصــوب كانــت بــدال مــن الفعــل  ،دالــة عليــه  ،ومل تقــع

هــذه اهليئــة إالّ يف األمــر ؛ ّ
ألن األمــر ال يكــون إالّ بفعــل ))( ، )60وقــد اســتعمل العــرب (
إيــاك ) يف ســياق التحذيــر  ،ومعنــى التحذيــر هــو  (( :تنبيــه املخاطــب عــى أمــر مكــروه

ليتجنبــه ))( ، )61وقــد اســتعمل اإلمــام إيــاك ليدلــل عــى قــوة اللفــظ التــي حتفــز املتلقــي
ـم حتذيــره  ،وحمتــوى القضايــا يف مثــل قولــه
وجتعلــه منتظــرا القضيــة التــي مــن أجلهــا تـ ّ

( ( : )8الدمــاء وســفكها بغــر حلهــا ) و(املـ ّن عــى الرعيــة ) و(اإلعجــاب بالنفــس) و (
االســتئثار بحقــوق النــاس ) فمثــل هــذه األمــور تعجــل بســخط النــاس وهــو ّمــا يوجــب

العقوبــة يف اآلخــرة  ،فتكــون النفــس حــذرة منــه ممــا يوجــب عمــل الصحيــح مــع الرعيــة
 ،فالنهــي بصيغــة التحذيــر أقــوى داللــة يف العقــل وأرسع تأثــرا يف النفــس وهــو مــا
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أراده اإلمــام ( ، )8ويظهــر ذلــك امتالكــه لـــ(( ثنائيــة القــدرة واإلنجــاز وهــي ثنائيــة

تــرز خاصيــة اإلبــداع ))( ، )62واملعنــى املصاحــب لســياق احلــال عنــد املتكلــم يتطلــب
يف بعــض املواقــف اســتدعاء أدوات تكــون ذات دالالت قويــة جتعــل املتلقــي يســتوعب
القصــد الــذي أراده املتكلــم ويكــون أشــد انتباهــا للمطلــوب منــه مــن مثــل التوكيــد ؛

وهــو مــا اســتعمله اإلمــام ( )8يف صيغــة النهــي بـــ( ال ) الناهيــة مــع الفعــل املضــارع
املؤكــد بنــون التوكيــد الثقيلــة وهــذه النــون يف نظــام اللغــة العربيــة خمتصــة للتوكيــد ،

يف كتــاب رصــف املبــاين قــال املالقــي  (( :هــي مؤكــدة للفعــل خفيفــة أو مثقلــة ….
ـص االســراباذي عــى اختصاصهــا بالتوكيــد
ومدخلهــا أبــدا يف فعــل الطلــب ))( ، )63ونـ ّ

ـص بالفعــل املســتقبل الــذي فيــه
فقــال  (( :النــون املؤكــدة خفيفــة كانــت أو ثقيلــة ختتـ ّ

معنــى الطلــب وذلــك مــا كان أمــرا أو هنيــا ))( ، )64ولعــل الســياقات التــي اســتعمل فيــه
اإلمــام ( )8التوكيــد هــي التــي فرضــت عليــه ذلــك ؛ ّ
ألن املتكلــم يلجــأ إىل التوكيــد

(( لتمكــن الــيء يف النفــس وتقويــة أمــره ))( ، )65فقــد وردت يف مواضــع تعــدّ مــن
األمهيــة بمــكان يف فكــر اإلســام حلاميــة اإلنســان وح ّقــه يف العيــش الكريــم فــكان البــدّ

مــن النهــي املؤكــد للوصــول إىل أقــى درجــات قــوة اللفــظ والتأثــر لــرك الفعــل مــن
مثــل قولــه (: )8

((1ـ ال تكون ّن عليهم س ُبعا ضاريا تغتنم أكلهم
 2ـ ال تنصب ّن نفسك حلزب اهلل

 3ـ ال تندم ّن عىل ٍ
تبجح ّن بعقوبة
عفو  ،وال ّ
 4ـ وال ت ْعجل ّن عىل تصديق سا ٍع

 5ـ وال تدخل ّن يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل  ،ويعدك الفقر
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 6ـ وال يكون ّن املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء
 7ـ اهلل اهلل يف املســاكني ال يشــغلنّك عنهــم بطــرا  ،فــإن ال تُعــذر بتضييــع التافــه

ألحكامــك

 8ـ ال تقطع ّن ألحد من حاشيتك وخاصتك قطيعة
 9ـ ال تدفع ّن صلحا دعاك إليه عدوك هلل فيه رضا

ّ
تغدرن بذمتك  ،وال ختيس ّن بعهدك  ،وال ختتل ّن عدوك
 10ـ ال
 11ـ ال تعول ّن عىل حلن القول بعد التأكيد والتوثيق

 12ـ ال تقوي ـ ّن ســلطانك بســفك د ٍم حــرا ٍم  ،فـ ّ
ـإن ذلــك ّمــا يضعفــه ويوهنــه بــل

يزيلــه وينقلــه ))

()66

ـوي يف منطوقات
اســتعامل التوكيــد بالنــون (واســم القــوة) اإلضــايف يف املنجز اللغـ ّ

النهــي لــه مــا يــرره فاإلمــام ( )8أراد أقــى تأثــر يف املتلقــي املبارش(عاملــه) ،واملتلقــي
ـتقبيل وهــم عامــة النــاس ليتجنبــوا األمــور التــي هنــى عنهــا وأكــد هنيــه بالنــون وهــي
املسـ ّ

أن خيصصهــا يف النهي املؤكــد ؛ ّ
مســائل قــد ذكرهــا بــيء من العمــوم يف عهده فــأراد ْ
ألن
مثــل هــذه املســائل قــد أمرنــا الــرع املقــدس املتمثــل بالقــرآن والســنة جتنبهــا واالبتعــاد

عنهــا  ،فاإلســام قــد أقــر املســاواة يف احلقــوق لـ ّ
ـكل املســلمني وغــر املســلمني  ،فقولــه

(( )8ال تكونــن عليهــم ســبعا) كــي يمنعــه مــن اســتغالل ســلطته يف أكل أمــوال النــاس
حــق  ،وهــي مــن أهــم صفــات احلاكــم العــادل  ،واحلقيقــة ّ
أن منطوقــات
دون وجــه ّ
النهــي املؤكــد كلهــا تكـ ّـون جــزءا مهــا مــن املنظومــة الرشعيــة التــي أكدهــا اإلســام يف
احلقــوق العا ّمــة فـ(العفــو والصفــح) مــن أهــم األســس التــي ُبنيــت عليها دعوة الرســول

(صــى اهلل عليــه وآلــه) ففضــا عــن اآليــات التــي حتثنــا عــى العفــو والتســامح فهنــاك
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مواقــف كثــر للرســول تظهــر تســاحمه وعفــوه مــن مثــل تعاملــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)
مــع أهــل مكــة يــوم الفتــح فقــد ظهــر (( خلــق النبــي عــى حقيقتــه ســاحا ونبــا وغفرانــا

؛ لقــد عفــى عــن اجلميــع  ،وغفــر جلميــع الذيــن أســاءوا إليــه وناصبــوه العــداء وحاولــوا
()67
ـم النــاس مــع
قتلــه )) ؛ فالنهــي يعــدّ منجــزا لغويــا مبــارشا أل ّنــه يعالــج قضايــا هتـ ّ

ميــزة عالقــة مبــارشة باملنظومــة الثقافيــة اإلســامية عــن طريــق اإلحالــة (( فاخلطــاب

يكــون متســقا حقــا إذا وجــدت عالقــات قضويــة بــن األقــوال التــي تكونــه ))( )68وهــذه
العالقــات هــي  :الزمانيــة والغرضيــة  ،واإلحاليــة  ،فاملنظومــة الفكريــة حــارضة يف

منطوقــات اإلمــام ( )8؛ وعليــه فــرط اإلخــاص متوفــر بالتأكيــد  ،ورشط املحتــوى
ـوي ورشط املناســبة .
ـوي ظاهــر  ،فضــا عــن رشط النســق اللغـ ّ
القضـ ّ
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اخلامتة

وجــد البحــث ّ
ـوي بــكل رشوطــه
أن توافــر هــذه الــروط حيقــق فكــرة اإلنجــاز اللغـ ّ

ســواء يف ذلــك الــروط التــي طبقهــا البحــث أو تلــك التــي ناقشــتها النظريــة يف حتليلهــا
ـوي املبــارش  ،ويثبــت هــذا ّ
أن اإلمــام
للمنوطقــات التــي عدّ هتــا مــن أقســام اإلنجــاز اللغـ ّ

( )8قــد ســبق النظريــة بأشــواط يف مراعاتــه  ،وتطبيقــه ّ
كل مــا يتعلــق بمســألة اإلنجــاز
ـوي  ،ويظهــر ذلــك يف امتــداد التأثــر عــى املتلقــي منــذ ْ
أن قــال ( )8منطوقاتــه إىل يومنا
اللغـ ّ
هــذا  ،وهــذا التأثــر مل يقتــر عــى املســلمني  ،بــل تعــداه إىل عمــوم اإلنســانية فعهــده ملالــك

يعــدّ وثيقــة لإلنســانية بــكل مشــارهبا وتعــدد أجناســها  ،وميوهلــا الفكر ّيــة أو العقائد ّيــة

وتــداول العهــد بــن أروقــة املنظــات اإلنســان ّية خــر دليــل عــى اســتمرارية هــذا اإلنجــاز .
وهــذا يدفعنــا إىل املزيــد مــن الدراســة ملــا ورد مــن كالم عــن الرســول (صــى اهلل

عليــه وآله)وأهــل بيتــه ( )8عــى وفــق التوجهــات املعــارصة يف دراســة اللغــة ؛ ّ
ألن كالمه

يعــدّ صــورة عاليــة مــن الفصاحــة  ،والبالغــة التــي تؤثــر يف النفــس اإلنســانية ،أي :

إنجــازا لغويــا عــى وفــق مقاييــس نظريــة أفعــال الــكالم  ،فهــو صــورة راقيــة لالســتعامل
اللغــوي الــذي نــال عنايــة
اللغــوي  ،وكالمهــم صــورة متقدمــة يف تطبيــق النظــام
ّ
ّ

النظريــة البنيويــة  ،وصورتــه اإلبداعيــة التــي أظهــرت الكفايــة اللغويــة يف كالمهــم تعــدّ
جمــاال مثاليــا لتطبيــق توجهــات النظريــة التوليد ّيــة.

هوامش البحث:

1ـ مدخــل إىل نظريــة الفعــل الكالمــي  ،جوتــس هنــده  ،ترمجــة ســعيد البحــري  ،القاهــرة  ،زهــراء الــرق ،
.15 ، 2012

 2ـ التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل  ،آن ريبــول وجــاك موشــار  ،ترمجــة ســيف الديــن دغفــوس
وآخــرون  ،بــروت  ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة 29 ، 2003 ،
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 3ـ التداولية  ،جورج يول  ،ترمجة قيص العتايب  ،الرباط  ،دار األمان 13 ، 2010 ،

 4ـ عالقة اللغة باجلنوسة  ،عبد النور اخلراقي  ،الرياض  ،اصدار املجلة العربية (18 ، 2012 ، )141

 5ـ اللغــة والفعــل الكالمــي واالتصــال  ،زيبليــه كريمــر  ،ترمجــة ســعيد البحــري  ،القاهــرة  ،زهــراء الــرق
82 ، 2011 ،

 6ـ جدليــة اإلفــراد والرتكيــب يف النقــد العــريب القديــم  ،حممــد عبــد املطلــب  ،القاهــرة  ،الرشكــة املرصيــة ،
154 ، 1995

 7ـ التفكري الداليل يف الدرس اللساين العريب احلديث  ،خالد هويدي  ،بغداد  ،مكتبة عدنان 65 ،2012 ،

 8ـ األفعال االنجازية يف العربية املعارصة  ،عيل حممود الرصاف  ،القاهرة  ،مكتبة اآلداب 40 ، 2010 ،

 9ـ آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص  ،حممــود أمحــد نحلــة  ،القاهــرة  ،مكتبــة اآلداب 81 ، 2011 ،
ومابعدهــا

 10ـ لسان العرب  ،ابن منظور  ،بريوت  ،دار صادر ( 26 / 4 ،أمر)

 11ـ أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني  ،قيس األويس  ،بغداد  ،بيت احلكمة 83 ، 1988 ،
 12ـ اإلتقان يف علوم القرآن  ،السيوطي  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية 176 / 2 ، 1987 ،
 13ـ األمايل الشجرية  ،ابن الشجري  ،بريوت  ،دار املعرفة 98 / 1 ،

 14ـ الطراز املتضمن ألرسار البالغة  ،العلوي  ،مرص  ،مطبعة املقتطف 281 / 3 ،

 15ـ كتاب اخلط  ،الزجاجي  ،حتقيق تركي العتيبي  ،بريوت  ،دارصادر 89 ، 2009 ،

 16ـ البسيط يف رشح الكافية  ،االسرتاباذي  ،حتقيق حازم احليل  ،قم  ،املكتبة األدبية 385 / 2 ،

 17ـ مفتاح العلوم  ،السكاكي  ،حتقيق عبد احلميد اهلنداوي  ،بريوت  ،دار الكتب 429 ، 2000 ،
 18ـ املعاين يف ضوء أساليب القرآن  ،عبد الفتاح الشني  ،دمشق  ،املطبعة األموية 166 1983 ،

 19ـ حتويــات الطلــب وحمــددات الداللــة  ،حســام أمحــد قاســم  ،القاهــرة  ،اآلفــاق العربيــة 2007 ،
 47ومــا بعدهــا

 20ـ ينظر دائرة األعامل اللغوية  ،شكري املبخوت  ،بريوت  ،دار الكتاب اجلديد 193 ، 2010 ،
النص  ،هناء حممود  ،بريوت  ،دار الكتب 171 ، 2012 ،
 21ـ النحو القرآين يف ضوء لسانيات ّ
 22ـ ينظر مدخل إىل نظرية الفعل الكالمي 88 ،

 23ـ نظريــة أفعــال الــكالم  ،جــون أســتن  ،ترمجــة عبــد القــادر قينــي  ،الربــاط  ،أفريقيــا الــرق ، 2006 ،
28 ، 27

 24ـ ينظر  ،مدخل إىل نظرية الفعل الكالمي  86 ،وما بعدها
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يب  ،بــروت  ،دار الكتــاب اجلديــد ،2006
ـوي  ،تأليــف مشــرك  ،ترمجــة أمحــد الــكال ّ
 25ـ أعــام الفكــر اللغـ ّ
103 /2

 26ـ املضمر  ،تأليف مشرتك  ،ترمجة ريتا خاطر  ،بريوت  ،املنظمة العربية للرتمجة 347 ، 2008 ،
 27ـ مدخل إىل اللسانيات  ،حممد حممد يونس  ،بريوت  ،دار الكتاب اجلديد 99 ، 2004 ،

ـوي مقاربــة لســانية  ،عثــان صــادق رشجيــة ،اربــد ،
 28ـ مفهــوم احلرفيــة ومفهــوم الفضــاء يف الــراث النحـ ّ
عــامل الكتــب احلديــث 25 ، 2011 ،

 29ـ اخلطاب وخصائص اللغة العربية  ،أمحد املتوكل  ،اجلزائر  ،منشورات االختالف 78 ، 2010 ،
حرضي  ،بريوت  ،دار جمد 235 ، 2010 ،
 30ـ املقاييس االسلوبية يف الدراسات القرآنية  ،مجال
ّ
 31ـ آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص 98 ،

 32ـ رشح هنج البالغة  ،ابن أيب احلديد  ،بريوت  ،دار الفكر  ، 1954 ،مج167 ، 166 /4

33ـ تأريــخ اإلســام  ،احلافــظ الذهبــي  ،حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر  ،بــروت  ،دار الكتب العلميــة ،2005
مــج 224 / 2

 34ـ خصائــص الوحــي املبــن  ،احلافــظ ابــن بطريــق  ،حتقيــق مالــك املحمــودي  ،قــم  ،دار القــرآن الكريــم ،
 1417هـــ 31 ، 30 ،

القندوزي  ،حتقيق عيل مجال احلسيني  ،قم دار األسوة 398 ،
 35ـ ينابيع املودة ،
ّ

 36ـ تأريخ العرب القديم والبعثة النبوية  ،صالح امحد العيل  ،بريوت  ،مركز املطبوعات 372 ، 2000 ،

 37ـ قراءة جديدة يف حروب الردة  ،عيل الكوراين  ،قم  ،نرش باقيات 10 ، 2011 ،

 38ـ اهلل واإلنسان  ،كارين آرمستونغ  ،ترمجة حممد اجلورا  ،دمشق  ،دار احلصاد 389 1996 ،
يب  ،خالد نعيم  ،لندن  ،دار السياب 28 ، 2010 ،
 39ـ األطلس
اللغوي يف الرتاث العر ّ
ّ
 40ـ سورة املائدة  ،اآلية 55 :

 41ـ شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل  ،احلاكــم احلســكاين  ،حتقبــق حممــد باقــر املحمــودي  ،بــروت ،
مؤسســة األعلمــي 149 / 1 ،

 42ـ أنساب األرشاف  ،البالذري  ،حتقيق فيلفرد ماديلونغ  ،بريوت  ،مؤسسة الريان  2009 ،ق 162 / 2
 43ـ الكتاب  ،سيبويه  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون  ،القاهرة  ،مكتبة اخلانجي 70/ 4 ، 2004 ،

 44ـ رشح املفصــل يف صنعــة اإلعــراب  ،اخلوارزمــي  ،حتقيــق عبــد الرمحــن العثيمــن  ،بــروت  ،دار الغــرب
اإلســامي 353 / 3 ،

 45ـ األفعال اإلنجازية يف العربية املعارصة 98 ،
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 46ـ سورة يوسف  ،اآلية 53 :

النص  ،حممد مفتاح  ،الدار البيضاء  ،املركز الثقايف العريب 90 ، 2010 ،
 47ـ دينامية ّ
48ـ التعالق النيص  ،نانيس إبراهيم  ،القاهرة  ،دار رؤية 256 ، 2014 ،

 49ـ من البنية احلملية إىل البنية املكونية  ،أمحد املتوكل  ،الدار البيضاء  ،دار الثقافة 257 ،
 50ـ رشح هنج البالغة  ،مج  / 4من  167إىل 211
اللغوي املعارص 84 ،
 51ـ آفاق جديدة يف البحث
ّ
 52ـ سورة التغابن  ،اآلية 16 :
احلج  ،اآلية 38 :
 53ـ سورة ّ

 54ـ سورة الشورى  ،اآلية 37 :

 55ـ التداولية اليوم علم جديد يف التواصل 33 ،

 56ـ الزمن يف اللغة العربية  ،احممد املالخ  ،الرباط  ،دار األمان 312 ، 2009 ،

 57ـ التداوليــة مــن أوســتن إىل غوفــان  ،فيليــب بالنشــيه  ،ترمجــة صابــر حباشــة  ،إربــد  ،عــامل الكتــب
احلديــث117 ، 2012 ،

 58ـ رشح هنج البالغة  ،مج  168 / 4و  209و 211
 59ـ الكتاب 273 / 1 ،

 60ـ املقتضب  ،املربد  ،حتقيق حسن حممد حسن  ،بريوت  ،دار الكتب 172 / 2 ، 1999 ،
 61ـ معاين النحو  ،فاضل السامرائي  ،املوصل  ،بيت احلكمة 525 / 2 ،

 62ـ الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا يف النظريــات اللســانية  ،رفيــق بــن محــودة  ،تونــس  ،دار حممــد عــي ،
347 ،2008

 63ـ رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين  ،املالقــي  ،حتقيــق أمحــد اخلــراط  ،دمشــق  ،جممــع اللغــة العربيــة،
334

 64ـ البسيط يف رشح الكافية 666 / 2 ،

 65ـ معجم مصطلحات البالغة  ،أمحد مطلوب  ،بغداد  ،املجمع العلمي العراقي 6 ،1986 ،
 66ـ رشح هنج البالغة  ،مج  / 4من  167إىل 210

 67ـ يف خطى حممد  ،نرصي سلهب  ،بريوت  ،دار امليزان 138 ، 2010 ،

68ـ القامــوس املوســوعي للتداوليــة  ،جــاك موشــار وآن ريبــول  ،ترمجــة مشــركة  ،تونــس  ،املركــز الوطنــي
للرتمجــة 501 ، 2010 ،
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املصادر واملراجع

1 .1اإلتقان يف علوم القرآن  ،السيوطي  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية 1987 ،

2 .2أســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن  ،قيــس األويس  ،بغــداد  ،بيــت احلكمــة،
1988

يب  ،خالد نعيم  ،لندن  ،دار السياب 2010 ،
3 .3األطلس
اللغوي يف الرتاث العر ّ
ّ

يب  ،بــروت  ،دار الكتــاب
ـوي  ،تأليــف مشــرك  ،ترمجــة أمحــد الــكال ّ
4 .4أعــام الفكــر اللغـ ّ
اجلديــد 2006

5 .5آفــاق جديــدة يف البحــث اللغــوي املعــارص  ،حممــود أمحــد نحلــة  ،القاهــرة  ،مكتبــة اآلداب
2011 ،

6 .6األفعــال االنجازيــة يف العربيــة املعــارصة  ،عــي حممــود الــراف  ،القاهــرة  ،مكتبــة اآلداب
2010 ،

7 .7األمايل الشجرية  ،ابن الشجري  ،بريوت  ،دار املعرفة ،

8 .8أنســاب األرشاف  ،البــاذري  ،حتقيــق فيلفــرد ماديلونــغ  ،بــروت  ،مؤسســة الريــان ،
2009

9 .9البسيط يف رشح الكافية  ،االسرتاباذي  ،حتقيق حازم احليل  ،قم  ،املكتبة األدبية

 1010تأريــخ اإلســام  ،احلافــظ الذهبــي  ،حتقيــق مصطفــى عبــد القــادر  ،بــروت  ،دار الكتــب
العلميــة 2005

1111تأريــخ العــرب القديــم والبعثــة النبويــة  ،صالــح امحــد العــي  ،بــروت  ،مركــز املطبوعــات
2000 ،

1212حتويــات الطلــب وحمــددات الداللــة  ،حســام أمحــد قاســم  ،القاهــرة  ،اآلفــاق العربيــة ،
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2007

1313التداولية  ،جورج يول  ،ترمجة قيص العتايب  ،الرباط  ،دار األمان 2010 ،

1414التداوليــة اليــوم علــم جديــد يف التواصــل  ،آن ريبــول وجــاك موشــار  ،ترمجــة ســيف
الديــن دغفــوس وآخــرون  ،بــروت  ،املنظمــة العربيــة للرتمجــة 2003 ،

1515التداوليــة مــن أوســتن إىل غوفــان  ،فيليــب بالنشــيه  ،ترمجــة صابــر حباشــة  ،إربــد ،عــامل
الكتــب احلديــث 2012 ،

1616التعالق النيص  ،نانيس إبراهيم  ،القاهرة  ،دار رؤية 2014 ،

1717التفكــر الــداليل يف الــدرس اللســاين العــريب احلديــث  ،خالــد هويــدي  ،بغــداد  ،مكتبــة
عدنــان 2012 ،

1818جدليــة اإلفــراد والرتكيــب يف النقــد العــريب القديــم  ،حممــد عبــد املطلــب  ،القاهــرة ،الرشكة
املرصية 1995 ،

1919خصائــص الوحــي املبــن  ،احلافــظ ابــن بطريــق  ،حتقيــق مالــك املحمــودي  ،قــم  ،دار
القــرآن الكريــم  1417 ،هـــ

2020اخلطــاب وخصائــص اللغــة العربيــة  ،أمحــد املتــوكل  ،اجلزائــر  ،منشــورات االختــاف ،
2010

2121دائرة األعامل اللغوية  ،شكري املبخوت  ،بريوت  ،دار الكتاب اجلديد 2010 ،
النص  ،حممد مفتاح  ،الدار البيضاء  ،املركز الثقايف العريب 2010 ،
2222دينامية ّ

2323رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين  ،املالقــي  ،حتقيــق أمحــد اخلــراط  ،دمشــق  ،جممــع
اللغــة العربيــة.

 2424الزمن يف اللغة العربية  ،احممد املالخ  ،الرباط  ،دار األمان 2009 ،

2525رشح املفصــل يف صنعــة اإلعــراب  ،اخلوارزمــي  ،حتقيــق عبــد الرمحــن العثيمــن  ،بــروت
 ،دار الغــرب اإلســامي.
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2626رشح هنج البالغة  ،ابن أيب احلديد  ،بريوت  ،دار الفكر 1954 ،

2727شــواهد التنزيــل لقواعــد التفضيــل  ،احلاكــم احلســكاين  ،حتقبــق حممــد باقــر املحمــودي،
بــروت  ،مؤسســة األعلمــي

2828الطراز املتضمن ألرسار البالغة  ،العلوي  ،مرص  ،مطبعة املقتطف

2929ـ عالقــة اللغــة باجلنوســة  ،عبــد النــور اخلراقــي  ،الريــاض  ،اصــدار املجلــة العربيــة (،)141
2012

3030يف خطى حممد  ،نرصي سلهب  ،بريوت  ،دار امليزان 2010 ،

 3131القامــوس املوســوعي للتداوليــة  ،جــاك موشــار وآن ريبــول  ،ترمجــة مشــركة  ،تونــس ،
املركــز الوطنــي للرتمجــة 2010 ،

 3232قراءة جديدة يف حروب الردة  ،عيل الكوراين  ،قم  ،نرش باقيات 2011 ،

 3333الكتاب  ،سيبويه  ،حتقيق عبد السالم حممد هارون  ،القاهرة  ،مكتبة اخلانجي2004 ،
3434كتاب اخلط  ،الزجاجي  ،حتقيق تركي العتيبي  ،بريوت  ،دارصادر 2009 ،
3535لسان العرب  ،ابن منظور  ،بريوت  ،دار صادر

3636اللغــة والفعــل الكالمــي واالتصــال  ،زيبليــه كريمــر  ،ترمجــة ســعيد البحــري  ،القاهــرة ،
زهــراء الــرق 2011 ،

3737اهلل واإلنسان  ،كارين آرمستونغ  ،ترمجة حممد اجلورا  ،دمشق  ،دار احلصاد 1996 ،

 3838مدخل إىل اللسانيات  ،حممد حممد يونس  ،بريوت  ،دار الكتاب اجلديد 2004 ،

 3939مدخــل إىل نظريــة الفعــل الكالمــي  ،جوتــس هنــده  ،ترمجــة ســعيد البحــري  ،القاهــرة ،
زهــراء الــرق 2012 ،

4040املضمر  ،تأليف مشرتك  ،ترمجة ريتا خاطر  ،بريوت  ،املنظمة العربية للرتمجة2008 ،
4141معاين النحو  ،فاضل السامرائي  ،املوصل  ،بيت احلكمة

4242املعاين يف ضوء أساليب القرآن  ،عبد الفتاح الشني  ،دمشق  ،املطبعة األموية1983 ،
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4343معجم مصطلحات البالغة  ،أمحد مطلوب  ،بغداد  ،املجمع العلمي العراقي1986 ،

 4444مفتاح العلوم  ،السكاكي  ،حتقيق عبد احلميد اهلنداوي  ،بريوت  ،دار الكتب2000 ،

النحــوي مقاربــة لســانية  ،عثــان صــادق
4545مفهــوم احلرفيــة ومفهــوم الفضــاء يف الــراث
ّ
رشجيــة ،اربــد  ،عــامل الكتــب احلديــث 2011 ،

حرضي  ،بريوت  ،دار جمد 2010 ،
4646املقاييس االسلوبية يف الدراسات القرآنية  ،مجال
ّ
4747املقتضب  ،املربد  ،حتقيق حسن حممد حسن  ،بريوت  ،دار الكتب 1999 ،

 4848من البنية احلملية إىل البنية املكونية  ،أمحد املتوكل  ،الدار البيضاء  ،دار الثقافة

النص  ،هناء حممود  ،بريوت  ،دار الكتب 2012 ،
4949النحو القرآين يف ضوء لسانيات ّ

5050نظريــة أفعــال الــكالم  ،جــون أســتن  ،ترمجــة عبــد القــادر قينــي  ،الربــاط  ،أفريقيــا الــرق،
2006

5151الوصفيــة مفهومهــا ونظامهــا يف النظريــات اللســانية  ،رفيــق بــن محــودة  ،تونــس  ،دار حممــد
عــي 2008 ،

القندوزي  ،حتقيق عيل مجال احلسيني  ،قم دار األسوة
 5252ينابيع املودة ،
ّ

التعليل
يف عهد اإلمام علي (عليه السالم)
ملالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

م .د .محيد يوسف إبراهيم
كلية العلوم اإلسالمية  /جامعة ذي قار

مقدمة

يعــد التعليــل واحــد ًا مــن األســاليب اللغويــة التــي يلجــأ إليهــا املتكلــم  ،عندمــا

يكــون قاصــد ًا بيــان صحــة مــا ذهــب إليــه ،وهــو بيــان علــة الــيء أو علــة احلكــم ،
ويــأيت بمثابــة إجابــة عــن ســؤال مفــرض ،قــد يســأله الســامع أو ال  ،تبعـ ًا ملــدى إحاطتــه

بالنــص ،وهــو كذلــك مــن جهــة املنشــئ ،فاملتكلــم املــدرك حليثيــات مــا يتكلــم عنــه يلجــأ
إىل بيــان علــل أحكامــه وفروضــه ومقوالتــه ونحوهــا ؛ ليســاعد عــى الفهــم ؛ ولغلــق

الطريــق أمــام التأويــل غــر املقصــود عنــد املتكلــم  ،أو إلقنــاع املخاطــب فيــا يتضمنــه
اخلطــاب مــن فــروض وأحــكام  ،فيقــوم املتكلــم بتنزيــل الســامع منزلــة الســائل ،ومثــل

هــذا األســلوب جتــده عنــد مــن لــه إحاطــة بموضوعــه  ،وأكثــر مــا يتجــى ذلــك يف
النصــوص املعصومــة  ،وهــي النــص القــرآين ونصــوص أهــل البيــت  ، وجــاء هــذا

البحــث بعنــوان (التعليــل يف عهــد اإلمــام عــي ملالــك األشــر )؛ ليســلط الضــوء

عــى التعليــات التــي ذكرهــا اإلمــام عــي  يف ثنايــا عهــده ملالــك األشــر ،وهــو
يبــن فلســفة مــا يذكــره مــن أحــكام وفــروض ومقــوالت ونحوهــا  ،وممــا ينشــده
البحــث هنــا بيــان أثــر تلــك التعليــات يف إيضــاح أســس إنســانية الدولــة ؛ لتكــون دولــة
اإلنســان ،وتضمــن البحــث متهيــد ًا عــن بيــان معنــى التعليــل وفائدتــه  ،ومبحثــن ،األول

لبيــان األدوات اللغويــة التــي اســتعملها اإلمــام يف تعليالتــه  ،أمــا الثــاين فلبيــان
التعليــل الناتــج مــن مضمــون اجلملــة ،ثــم خامتــة  ،فقائمــة باملصــادر  ،وهــذه اخلطــة

قابلــة للتبديــل أو التعديــل ،ومــن اهلل التوفيــق.
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متهيد
معنى التعليل وفائدته:
العلــة بكــر العــن تــأيت بمعنــى املــرض(((  .وتــأيت بمعنــى احلــدث يشــغل صاحبــه

عــن حاجتــه  ،كأن تلــك الع ّلــة صــارت شــغ ً
األول(((  ،وتــأيت
ال ثابت ـ ًا منعــه مــن شــغله ّ

ـبب(((  .وكلمــة (التعليــل) مــن الفعــل
الســبب  ،يقــال  :هــذا ع ّل ـ ٌة هلــذا  ،أي سـ ٌ
بمعنــى ّ
املض َّعــف (ع َّلــل) عــى وزن (تفعيــل) التــي تــدل يف أحــد معانيهــا عــى اجلعــل  ،والتعليــل
يعنــي جعــل علــة أو إجيادهــا ؛ ليعطــي معنــى (التبيــن) .

وعرفهــا الرشيــف
أمــا اصطالحــ ًا فهــي مــا يتوقــف عليــه الــيء(((.
َّ

ـيء ويكــون خارج ـ ًا مؤثــر ًا
اجلرجاين(816هـــ) بأهنــا(( :مــا يتوقــف عليــه وجــود الـ ّ
ّ
فيــه))((( .وقيــل َّ
إن التعليــل (( :هــو أن يريــد املتكلــم ذكــر حكــم واقــع أو متوقــع ،
فيقــدم قبــل ذكــره علــة وقوعــه))(((  .فالتعليــل هــو تبيــن الغــرض مــن إيقــاع الفعــل

أو بيــان ســبب وقوعــه .وهــو عــى قســمني :تعليــل بالغــرض وتعليــل بالســبب  ،ففــي
األول يعلــل الفعــل بذكــر املــراد مــن إيقاعــه والباعــث عليــه  ،ويف الثــاين يعلــل بذكــر

املؤثــر واملســبب لــه(((.

يتداخــل معنــى العلــة بمعنــى الســبب عنــد كثــر مــن العلــاء

(((

 ،فاملصطلحــان

يلتقيــان يف يشء ويفرتقــان يف آخــر  ،وممــا يفــرق بــه بينهــا َّ
أن ((الســببية عامــل مؤثــر

ومســبب  ،وأمــا العلــة فهــي الغايــة املــرادة والنتيجــة املبتغــاة))((( مــن الفعــل أو احلكــم
أو القــول  ،وعندئـ ٍـذ تكــون العلــة غائيــة  ،ولكنهــا ال تكــون كذلــك يف كل األحــوال ،

قــال الزخمــري (538ه) (( :ومــا كل علــة بغــرض  ،أال تــراك تقــول  :قعــدت عــن
الغــزو للعجــز والفاقــة  ،وخرجــت مــن البلــد ملخافــة الــر  ،وليــس يشء منهــا بغــرض

لــك  ،وإ َّنــا هــي علــل وأســباب))( . ((1وبنــاء عــى مــا تقــدم يمكــن القــول َّ
إن العلــة
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مقصــودة يف أصــل إجيــاد الــيء  ،أمــا الســبب فقــد ال يكــون مقصــود ًا  ،وإ َّنــا هــو أثــر
مــن آثــار وجــود الــيء أو نتيجــة لــه أو تداعــي مــن تداعياتــه .

قــال الــريض االســرابادي (688هـــ) (( :فاملفعــول لــه هــو احلامــل عــى الفعــل

ســواء تقــدم وجــوده عــى وجــود الفعــل  ،كــا يف قعــدت جبنــا  ،أو تأخــر عنــه  ،كــا
يف جئتــك إصالح ـ ًا حلالــك ؛ وذلــك َّ
ألن الغــرض املتأخــر وجــوده يكــون علــة غائيــة

حاملــة عــى الفعــل  ،وهــي إحــدى العلــل األربــع كــا هــو مذكــور يف مظانــه  ،فهــي

متقدمــة مــن حيــث التصــور وإن كانــت متأخــرة مــن حيــث الوجــود ))(. ((1

واختلفــت وجهــات األصوليــن يف تعريــف العلــة تبعــ ًا الختــاف وجهــات

نظرهــم يف التعليــل( ، ((1فقيــل  :إهنــا الوصــف املؤثــر بذاتــه يف احلكــم  ،واملوجــب لــه
بنــاء عــى جلــب مصلحــة أو دفــع مفســدة قصدهــا الشــارع( . ((1أو هــي الوصــف املؤثــر

يف األحــكام بجعــل الشــارع ال بذاتــه  .أو هــي الباعــث أو الداعــي للشــارع عــى ترشيــع
احلكــم(.((1

فائدة التعليل :
البحــث عــن علــل األشــياء أمــر فطــري يف اإلنســان  ،ومبــدأ العليــة مبــدأ عقــي

جيعــل االنســان دائـ ًا يواجــه ســؤال  :ملــاذا؟( ، ((1حتــى إذا خفــي عنــه ســبب احلــدث أو

جهلــه أثــار ذلــك يف نفســه العجــب  ،ولذلــك قيــل  :إذا ظهــر الســبب بطــل العجــب(.((1
إن وجــود علــة للــيء أو احلكــم يعطيــه مــن القــوة يف التأثــر  ،وإجيــاد القناعــة

مــا ال يعطيــه وهــو غــر معلــل ؛ َّ
فإن((إثبــات الــيء معل ـ ً
ا آكــد مــن إثباتــه جمــرد ًا مــن
الســا َع ِة
التعليـــل))( .((1ففــي قولــه تبــارك وتعــاىلَ  :يــا َأ َ ُّيا النَّـ ُ
ـم إِ َّن َز ْل َز َل َة َّ
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ْ
ِ
يم[ســورة احلــج اآليــة . ]1أمــر بالتقــوى  ،وذكــر األمــر وحــده قــد ال حيمــل
ش ٌء َعظ ٌ
َ ْ

ا لوجوهبــا ومح ـ ً
عــى التقـــوى  ،فجــاء ذكــر هــول الســاعة تعلي ـ ً
ا عــى االمتثــال لألمــر
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؛ وهلــذا فالتعليــل يفيــد التقريــر واألبلغيــة( ، ((1فهــو ((نــوع مــن أنــواع التأكيــد والتثبــت
واالطمئنــان بصحــة اخلــر أو احلكــم  ،وذكــر الــيء معلــا ممــا يقــوي تأثــره يف النفــس

وثقتهــا بــه))( .((1وبنــا ًء عــى ذلــك يؤتــى بالتعليــل لبيــان األغــراض املقصــودة مــن وراء
الفعــل أو القــول أو احلكــم  ،أو األســباب املؤديــة إىل وجــوده ؛ لتتــم القناعــة بــه ،ويصبح

مقبــوالً ومستســاغ ًا عنــد الســامع  ،ويأخــذ طريقــه يف الواقــع .

وينشــد هــذا البحــث تفحــص ذلــك األســلوب يف عهــد اإلمــام عــي  ملالــك
األشــر ، وفيــا يــأيت بيــان ذلــك :
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املبحث األول
التعليل باألدوات

كان التعليــل واحــدة مــن دالالت بعــض األحــرف واألدوات املســتعملة يف اللغــة،

فــوردت يف اللغــة أدوات عديــدة دالــة عــى التعليــل  ،وكانــت هــذه األحــرف أدوات

ربــط بــن احلكــم وعلتــه  ،وأهــم هــذه األدوات التــي وردت يف عهــد اإلمــام عــي 

ملالــك األشــر : 

 – 1التعليل بالالم :

وهــي أحــد أحــرف اجلــر ،وهلــا معــان كثــرة منهــا التعليــل  ،وهــي الــام ((التــي

يصلــح يف موضعهــا «مــن أجــل»))( .((2وختتــص الــام مــن بــن احلــروف املفيــدة

للتعليــل بأهنــا تســتعمل فيــه بــكال قســميه ؛ فـ((العلــة املقرتنــة بالــام قــد تكــون حاصلــة
قبــل الفعــل  ،وقــد تكــون مــراد ًا حتصيلهــا))( .((2قــال ابــن يعيــش (643هـــ)(( :الــام

قــد تدخــل عــى املصــادر التــي هــي أغــراض الفاعلــن يف أفعاهلــم … فكأهنــا دخلـــت
…إلفــادة َّ
أن ذلــك الغــرض مــن إيقــاع الفعــل املتقــدم))( . ((2وقــد وردت الــام

((ثــم ال قــوام
لإلفــادة التعليــل يف مواضــع مــن العهــد املبــارك  ،ومنــه قولــه : 
ّ

بالصنــف ال ّثالــث مــن القضــاة والعـ ّـال والك ّتــاب ؛ ملــا حيكمــون مــن
الصنفــن إالّ ّ
هلذيــن ّ
ـواص األمــور وعوا ّمهــا ))(. ((2
املعاقــد وجيمعــون مــن املنافــع ،ويؤمتنــون عليــه مــن خـ ّ
حكــم  بكــون الرعيــة طبقــات يكمــل بعضهــا اآلخــر  ،فيصلــح بصالحــه ويتعثــر

بتعثــره  ،واملــراد بالصنفــن اجلنــود وعــال اخلــراج  ،ومهــا ال يمكــن أن يؤديــا وظيفتيهــا

ـن 
بشــكل صحيــح إال بصنــف آخــر  ،وهــم القضــاة والعــال والكتــاب  ،وقــد َبـ َّ َ
علــة احلكــم الــذي ذكــره بــأن هــؤالء هــم مــن يتــوىل إدارة هــذا األمــر وإحكامــه بــا
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يتناســب مــع املصلحــة .
ومنــه قولــه (( وأعطــه مــن املنزلــة لديــك مــا ال يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك؛

الرجــال لــه عنــدك))( . ((2أمــر  بــل حكــم بإعطــاء القــايض
ليأمــن بذلــك اغتيــال ّ

مــا يســتحقه ويســد حاجتــه ؛ ليبعــده عــن الطمــع واالســتغالل للمنصــب أو أن يســتغله

يـ َّ
ـص منــه  ،وهنــا يؤســس اإلمــام 
ـط مــن قــدره أو ُينتقـ َ
أصحــاب املطامــع أو أن ُ َ

ـف  مــا توفــره اللغــة مــن أدوات التعليــل التــي تســهم يف
لقاعــدة يف احلكــم  ،فو َّظـ َ

بيــان مرشوعيــة األحــكام ؛ لغــرض اإلقنــاع  ،ولتذعــن العقــول لذلــك قبــل النفــوس .
وأشــار  إىل أســباب دمــار البــاد وخراهبــا بقولــه (( : وإ ّنــا يؤتــى خــراب

األرض مــن إعــواز أهلهــا  ،وإنّــا يعــوز أهلهــا إلرشاف أنفــس الــوالة عــى اجلمــع ،

وســوء ظنّهــم بالبقــاء  ،وق ّلــة انتفاعهــم بالعــر))( . ((2فــإرشاف أنفــس الــوالة عــى
اجلمــع  ،مضافــ ًا إليهــا ســوء الظــن وعــدم االعتبــار كانــت ســبب ًا يف خــراب البــاد
وضيــاع حقــوق العبــاد  ،فتشــخيص اإلمــام  للعلــة يســتبطن حتذيــر ًا ألوليــاء األمــر

ْ
أن ال يكونــوا كذلــك .ويبــدو أن مجلــة (وســوء ظنهــم بالبقــاء وقلــة انتفاعهــم بالعــر)

هــي علــة إرشاف أنفــس الــوالة عــى اجلمــع  ،لكنــه  ربــط األوىل بالــام وربــط
األخريــن بالــواو  ،وهبــذا فقــد ذكــر  العلــة وعلــة العلــة  ،وأن هــذه العلــل قــد

جتتمــع لتكــون علــة للمعلــول األول يف اجلملــة .

والواقــع َّ
أن التعليــل واقــع بجملــة تامــة املعنــى يف األغلــب ومــا هــذه األحــرف

التــي جعلــت للعليــل إال أدوات ربــط بــن أجــزاء النــص ؛ لتســهم يف متاســكه وقوتــه
 ،فلــو نظرنــا إىل التعليــل يف قولــه (( : وتف ّقــد أمــر اخلــراج بــا يصلــح أهلــه  ،فـ َّ
ـإن

يف صالحــه وصالحهــم صالحــا ملــن ســواهم  ،وال صــاح ملــن ســواهم إالّ هبــم ؛ ّ
ألن

النّــاس كلهــم عيــال عــى اخلــراج وأهلــه  ،وليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ مــن
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نظــرك يف اســتجالب اخلــراج؛ ّ
ألن ذلــك ال يــدرك إالّ بالعــارة  ،ومــن طلــب اخلــراج
بغــر عــارة أخــرب البــاد  ،وأهلــك العبــاد  ،ومل يســتقم أمــره إالّ قليــا))( . ((2لوجدنــا
(ألن النــاس َّ ...
أن التعليــل حاصــل باجلملــة التــي بعــد حــرف الــام وهــي مجــل َّ :
َّ
ألن

ذلــك. )...

 - 2التعليل بالباء :

ذكــر النحــاة للبــاء معــاين عديــدة  ،أحدهــا التعليــل  ،فـــ(( يكــون مــا بعدهــا ســبب ًا
ِ ِ ِ
وإِ ْذ َقـ َ
ـم
وعلــة فيــا قبلهــا))( ، ((2ومنــه قولــه تعــاىل َ :
وســى ل َق ْومــه َيــا َقـ ْـو ِم إِ َّن ُكـ ْ
ـال ُم َ
َظ َلم ُتــم َأن ُفسـكُم بِ ِّ َ ِ
ـم ا ْل ِع ْج َل[ســورة البقــرة  ،مــن اآليــة . ]54فالبــاء هنــا داخلــه
اتاذ ُكـ ُ
ْ ْ َ ْ
عــى الســبب ؛ إذ َّ
أن ظلمهــم أنفســهم مســبب عــن اختاذهــم العجــل  ،أي :فقــد حكــم
بأنــم ظاملــون بســبب اختاذهــم العجــل إهلـ ًا مــن دون اهلل
النبــي موســى  عــى قومــه َّ

تبــارك وتعــاىل(. ((2

الســنن  ،فيكــون
ـر بــيء مــن مــايض تلــك ّ
ومنــه قولــه (( :وال حتدثـ ّن سـنّة تـ ّ

األجــر ملــن س ـنّها  ،والــوزر عليــك بــا نقضــت منهــا))( .((2جعــل  نقــض الســنن

الصاحلــة علــة لتحمــل الــوزر  ،فأفــادت البــاء تعلي ـ ً
ا  ،واملعنــى  :أنــك تتحمــل الــوزر

بســبب نقضــك ســنن الصاحلــن مــن قبلــك .

قــرة عــن الــوالة اســتقامة العــدل يف البــاد ،
ومنــه قولــه :
ّ
((وإن أفضــل ّ

تصــح
الرع ّيــة  ،وأنّــه ال تظهــر مو ّدهتــم إالّ بســامة صدورهــم  ،وال
ّ
وظهــور مــو ّدة ّ
نصيحتهــم إالّ بحيطتهــم عــى والة األمــور))( .((3أفــادت البــاء يف املوضعــن

التعليــل ،فســامة الصــدور علــة لظهــور املــودة ،واحليطــة علــة لصحــة النيــة.
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 - 3التعليل بـ(من) :

يــأيت حــرف اجلــر ِ
(مـ ْن) لــدالالت أمههــا ابتــداء الغايــة( .((3وقــد يــدل عــى التعليل؛

وذلــك عنــد دخوهلــا عــى مــا يكون ســبب ًا وعلــة يف وجــود متعلقها  ،وحيســن مكاهنــا لفظة
ـون َأصابِعهــم ِف آ َذ ِانــم مــن الصو ِ
اعـ ِـق َحـ َـذ َر
(بســبب)( ، ((3نحــو قولــه تعــاىل َْ :
ِّ َ َّ َ
ي َع ُلـ َ ْ َ ُ ْ
ِ
ا َْلــو ِ
ت واللُّ ُ ِميـ ٌ
ين[ســورة البقــرة  ،مــن اآليــة . ]19أي  :بســبب الصواعــق ،
ـط بِا ْلكاف ِر َ
ْ
فهــي مــا محلهــم عــى أن جيعلــوا أصابعهــم يف آذاهنــم  ،فأفــادت (مــن) التعليــل( . ((3ومنــه

قــول اإلمــام (( : وإنّــا يؤتــى خــراب األرض مــن إعــواز أهلهــا))( . ((3أي َّ :
إن
البــاد تتعــرض للخــراب بســبب فقــر أهلهــا واحتياجهــم إىل أبســط مقومــات العيــش ،
ومــا يتعرضــون لــه مــن حاجــة ونقــص يف األمــوال والثمــرات ناتــج عــن ترصفــات غــر

صحيحــة مــن احلــكام.

 – 4التعليل باحلرف (على):

يــأيت حــرف اجلر(عــى) ملعــان أشــهرها وأكثرهــا اســتعامال االســتعالء( .((3وقــد

تــأيت إلفــادة التعليــل إذا كانــت داخلــة عــى مــا هــو ســبب يف وجــود متعلقهــا كقولنــا:

(شــكرت املحســن عــى إحســانه)  ،و(جازيتــه عــى صنيعــه)  ،فاإلحســان ســبب لشــكر

املحســن ،والصنيــع ســبب املجــازاة  ،فذكــر شــبه اجلملــة (عــى إحســانه  ،عــى صنعيــه)
إنــا كان ليعلــل هبــا وقــوع الشــكر واملجــازاة( . ((3ومنــه قولــه تعــاىل ِ :
َــرو ْا اللَّ
َ
ول ُتك ُ ِّ
َعـ َـى َمــا َهدَ اك ُْم[ســورة البقــرة  :اآليــة  .]185أي  :هلدايتــه إياكــم( ،((3فأمرهــم بتكبــره
ـم ال يكــن اختيــارك إ ّياهــم عــى
وتعظيمــه ؛ بســبب هدايتــه إياهــم  .ومنــه قولــه (( : ثـ ّ
فراســتك واســتنامتك وحســن الظ ـ ّن منــك))( .((3هنــى  حمــذر ًا مــن أن يتــم اختيــار

الكتــاب وعمــوم موظفــي الدولــة باالعتــاد عــى الفراســة ومــا يبدونــه مــن ســات مطلوبــة
وصفــات حســنة  ،والتعليــل هنــا يبــن ســبب النهــي عــن مثــل هــذا النــوع مــن االختيــار .
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ومنــه قولــه (( : وال تندمـ ّن عــى عفــو))( . ((3فقــد هنــى  عــن النــدم بســبب

العفــو عــن الرعيــة  .وهــذا القــول يتضمــن احلــث عــى العفــو والتســامح مــع الرعيــة فيــا
يقــرون بــه مــن دون قصــد  ،ويتضمــن أن يكــون النــدم عــن الظلــم ال عــن العفــو .

 - 5التعليل بـ (حتى):

تســبق األداة (حتــى) الفعــل املضــارع ؛ لتفيــد معــاين  ،منهــا التعليــل  ،أي تــأيت (بمعنــى

كــي)  ،قــال ابــن يعيــش (( :يكــون الفعــل األول ســبب ًا للثــاين  ،فتكــون (حتــى) بمنزلــة (كي)،
وذلــك قولــك  :أطــع اهلل حتــى يدخلــك اجلنــة  ،وكلمتــه حتــى يأمــر يل بــيء  ،فالصــاة

ــون
و َال َيزَا ُل َ
والــكالم ســببان لدخــول اجلنــة واألمــر بالــيء))( .((4ومنــه قولــه تعــاىلَ :
ِ ِ
ِ
ُــم إِ ِن ْاســ َت َطا ُعو ْا[ ســورة البقــرة مــن اآليــة. ]217
ُــم َعــن دينك ْ
َّــى َي ُر ُّدوك ْ
ُــم َحت َ
ُي َقات ُلو َنك ْ

واملعنــى  :كــي يردوكــم  ،وهــذا غــرض دوامهــم عــى القتــال وتعليــل لــه( . ((4ومنــه قــول
اإلمــام (( : وليكــن آثــر رؤوس جنــدك عنــدك مــن واســاهم يف معونتــه  ،وأفضــل عليهــم
مهــا
مههــم ّ
مــن جدتــه  ،بــا يســعهم ويســع مــن ورائهــم مــن خلــوف أهليهــم  ،ح ّتــى يكــون ّ

ـدو ))( . ((4يمثــل مــا قبــل األداة (حتــى) ســبب ًا ملــا بعدهــا ومقدمــة لــه ،
واحــد ًا يف جهــاد العـ ّ
والتقديــر ( :لكــي يكــون مههــم  ، )...وهبــذا يبــن  علــة األمــر بذلــك .

ومنــه قولــه (( : واجعــل لــذوى احلاجــات منــك قسـ ًا تفـ ّـرغ هلم فيه شــخصك،

وجتلــس هلــم جملســ ًا عا ّمــ ًا  ،فتتواضــع فيــه للّ ا ّلــذي خلقــك  ،وتقعــد عنهــم جنــدك

وأعوانــك مــن أحراســك ورشطــك  ،حتــى يكلمــك متكلمهــم غــر متعتــع ))...

(((4

 .تضمــن الطلــب يف بدايــة اجلملــة ومــا تــاه مــن عبــارات مقدمــات ليتحقــق مــا بعــد
األداة مــن إمكانيــة التكلــم مــع احلاكــم مــن دون خــوف أو قهــر  ،بــا جيعــل كالمهــم

سلسـ ًا  ،فمعلــوم َّ
أن اخلــوف والــردد جيعــل املتكلــم مضطــرب الــكالم  ،فيكــون تقديــر

الــكالم ( :لكــي يكلمــك مكلمهــم . )...
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املبحث الثاني
التعليل املتحقق باجلمل أو مبضمونها :

ال يقتــر بيــان علــة الــيء عــى اســتعامل األحــرف الدالــة عــى التعليــل  ،وإنــا

قــد يتحقــق التعليــل باجلملــة كلهــا أو بمضمــون اجلملــة  ،لكــن هــذه اجلملــة ال ختلــو مــن
رابــط يربــط العلــة بمعلوهلــا  ،فقــد يكــون الفــاء وقــد يكــون غــره مــن أحــرف الربــط ،
وقــد يكــون الضمــر أو اســم اإلشــارة ونحــو ذلــك  ،وهــذا النمــط مــن التعليــل هــو

األكثــر اســتعامالً يف العهــد املبــارك  ،وفيــا يــأيت بيــان ذلــك :

 - 1التعليل باجلملة االمسية :

ابتــدأت بعــض اجلمــل التعليليــة يف العهــد املبــارك بــأدوات ربــط  ،ومنهــا اســم

اإلشــارة الــذي يمثــل نوع ـ ًا مــن أنــواع اإلحالــة  ،ومنــه قولــه ّ : 
رش وزرائــك
((إن َّ
فإنم
مــن كان لــأرشار قبلــك وزيــر ًا  ،ومــن رشكهــم يف اآلثــام فــا يكونـ ّن لــك بطانــة ّ ،

أعــوان األثمــة  ،وإخــوان ال ّظلمــة  ،وأنــت واجــد منهــم خــر اخللــف ممّــن لــه مثــل آرائهم
ونفاذهــم  ،وليــس عليــه مثــل آصارهــم وأوزارهــم ممّــن مل يعــاون ظاملــا عــى ظلمــه  ،وال
ـف عليــك مؤونــة  ،وأحســن لــك معونــة  ،وأحنــى عليــك
آثــا عــى إثمــه  ،أولئــك أخـ ّ
عطفــا  ،وأقـ ّـل لغــرك إلفـ ًا))( . ((4فجملــة (أؤلئــك أخــف عليــك مؤونــة )...تعليــل ملــا

تقدمهــا مــن الرتغيــب بالفئــة التــي ارتــى  أن تكــون منهــا البطانــة واألعــوان ؛ ملــا
يتصفــون بــه مــن الصفــات  ،وبــا تكــون عليــه النتائــج التــى تضمنهــا كالمــه  مــن
خفــة املؤونــة وحســن املعونــة واحلنــان والعطــف  ،وعــدم ارتباطهــم بغــر مــن َّ
ولهــم

وال موالفتهــم لــه واحلنــن إليــه  .ومــا جتــدر اإلشــارة إليــه َّ
أن هــذا الرتغيــب جــاء بعــد

حتذيــر وهنــي عــن اختــاذ أعــوان الظلمــة بطانــة  ،وهــذا النهــي يتضمــن كوهنــم كثــري
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املؤونــة واإلرضار باملصالــح العامــة  ،وأهنــم يشــكلون عبئـ ًا ماديـ ًا ونفســي ًا عــى احلاكــم ،

وأهنــم ال يرجتــى منهــم حســن املعونــة والعطــف .

وقــد يكــون التعليــل بــن ركنــي اجلملــة  ،فقــد يكــون املبتــدأ معلــوالً للخــر  ،ومنه

ّ
ـم ليكــن آثرهــم عنــدك
قولــه : 
((فاتــذ أولئــك ّ
خاصــة خللواتــك وحفالتــك  ،ثـ ّ

أقوهلــم بمـ ّـر احلـ ّـق لــك  ،وأق ّلهــم مســاعدة فيــا يكــون منــك ممّــا كــره اللّ ألوليائــه))

(((4

 .فاخلرب(أقوهلــم) ،ومعطوفــه (أقلهــم) علتــان لإليثــار املذكــور يف اجلملــة وهــو يف موقــع
االبتــداء  .والظاهــر َّ
أن اخلــر يف النــص مل يكــن وحــده علــة اإليثــار  ،وإنــا تضافــر معــه

كونــه (اخلــر) جــاء بصيغــة اســم التفضيــل (أفعــل) .

وال ينحــر هــذا النمــط مــن التعليــل باجلملــة آنفــة الذكــر  ،وإنــا يمكــن تأويــل

كثــر مــن اجلمــل هبــا  ،ويبــدو أن ذلــك عائــد إىل تلــك العالقــة اإلســنادية الرابطــة بــن
املســند واملســند إليــه  ،فهــذه عمليــة الربــط متثــل اجلامــع املشــرك بــن أنــاط التعليــل

املمكنــة يف كالم العــرب  ،فاملبتــدأ يرتبــط بخــره بعالقــة إســنادية  ،والــرط مرتبــط

بجوابــه  ،والعلــة مرتبطــة بمعلوهلــا وهكــذا  ،فضـ ً
ا عن كــون أدوات التعليــل يف النتيجة

هــي أدوات ربــطَّ ،
وأن التعليــل متحقــق بــاألداة ومــا دخلــت عليــه .

 - 2التعليل باجلملة االمسية املؤكدة :

ا ملــا ســبقها مؤكــدة بـ َّ
تــأيت اجلملــة االســمية املتضمنــة تعلي ـ ً
ــ(إن) ؛ ويــرى بعــض

أن األداة َّ
العلــاء َّ
(إن) تفيــد التعليــل( ، ((4فتعلــل مــا قبلهــا بــا بعدهــا  ،ومثلــوا لذلــك
ِ
ِ
ال َتـ َ
ـم إِ َّن َص َ
يم[ســورة
ـم َواللُّ َســم ٌ
بنحــو :قولــه تعــاىل َ :
يع َعل ٌ
ـك َسـك ٌَن َُّلـ ْ
و َصـ ِّـل َع َل ْي ِهـ ْ
التوبــة  ،مــن اآليــة .]103فجملــة َّ
(إن صالتــك  )...تعليــل ملــا قبلهــا مــن األمــر بالصالة
 ،وكأهنــا إجابــة عــن ســؤال مفــاده ( :ملــاذا أصــي عليهــم ؟) ؛ ليــأيت اجلــواب بجملــة َّ
(إن)

ومــا دخلــت عليــه  .وبنــا ًء عــى ذلــك فالتعليــل ((مســتفاد مــن اجلملــة بتاممهــا بقرينــه
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الســياق))( . ((4وأمثلتــه كثــرة يف العهــد املبــارك  ،ومنهــا قولــه  يف بدايــة العهــد :
ِ
((أمــره بتقــوى اهللْ ...
ــم ُه
وأن ينــر اهلل ســبحانه بقلبــه ويــده ولســانه ؛ َفإِنَّــ ُه َج َّــل ا ْس ُ
لشــهو ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َقــدْ َت َك َّفـ َـل بِنَـ ْ ِ
ات
ـر َن ْف َســه م ـ َن َا َّ َ َ
ـر ُه َوإ ْعـ َـزاز َم ـ ْن َأ َعـ َّـز ُه َو َأ َمـ َـر ُه َأ ْن َي ْكـ َ
ـر َم ـ ْن َنـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َاللَُّ))( ، ((4يتضمــن
ل َم َحــات َفــإِ َّن َالنَّ ْفـ َ
الســوء إِالَّ َمــا َرحـ َ
ـار ٌة بِ ُّ
ـس َأ َّمـ َ
َو َي َز َع َهــا عنْــدَ َا ْ َ
النــص ترغيبـ ًا بالطاعــة  ،وحتذيــر ًا مــن املعصيــة  ،وقــد م َّثــل فيــه التعليــل ســلوك ًا تربويـ ًا

تعليميــ ًا عنــد اإلمــام  ، ابتــدأ التعليــل هنــا بــأداة التوكيــد َّ
(إن) ؛ ليكــون التعليــل
بجملــة هــذه األداة  ،ويف هذيــن التعليلــن اســتدعى  النــص القــرآين داع ـ ًا ألمــره
ِ
ـن َآم ُنــوا إِن
 ،ففــي األوىل كان قولــه  راجــع إىل مضمــون قولــه تعــاىل َ  :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ

ـت َأ ْقدَ َامك ُْم[ســورة حممــد  ،اآليــة . ]7ويف الثانيــة اســتدعى
ـم َو ُي َث ِّبـ ْ
نص ُكـ ْ
ـروا اللََّ َي ُ ْ
تَنـ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ـم َر ِّ َب[ســورة
ىء َن ْفــي إِ َّن النَّ ْفـ َ
قولــه تعــاىل َ :
الســوء إِالَّ َمــا َرحـ َ
ـار ٌة بِ ُّ
ـس ألَ َّمـ َ
و َمــا ُأ َبـ ِّـر ُ
يوســف اآليــة . ]53وهــو هنــا يذهــب بالتعليــل إىل كونــه حكمــة ومقولــة تذعــن هلــا
العقــول  ،وتســتجيب هلــا النفــوس  ،وهــو مــا يولــد قــوة يف االقنــاع وتقبــل احلكــم  ،وهــو

ســلوك تربــوي تعليمــي يبــث املعلومــة بالطريقــة التــي تصــل إىل القلــب والعقــل معـ ًا ؛
َّ
ألن مــا يشــر إليــه أو مــا مطلــوب فعلــه مدعــوم باحلجــج والرباهــن املقنعــة ،ومــا ذلــك
إال لتأخــذ هــذه األوامــر طريقهــا إىل القبــول يف النفــس والقلــب  ،ثــم التنفيــذ يف الواقــع .
ـب ّ
الصالــح  ،فاملــك
الذخائــر إليــك ذخــرة العمــل ّ
ومنــه قولــه (( : فليكــن أحـ ّ

عــا ال ّ
حيــل لــك ؛ ّ
الشــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا
فــإن
هــواك ،
ّ
ّ
وشــح بنفســك ّ
أح ّبــت أو كرهــت))( .((4يف النــص حكمــة وحقيقــة تضمنهــا التعليــل جــاءت لبيــان

أمهيــة اإلنصــاف ولــو عــى حســاب امليــول والرغبــات ؛ إذ يمثــل الشــح بالنفــس علــة ملــا
تقدمــه مــن األوامــر التــي تضمنهــا النــص .

ـب أن يعطيــك
ومنــه قولــه (( : فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل ا ّلــذي حتـ ّ
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اللّ مــن عفــوه وصفحــه  ،فإنّــك فوقهــم ووايل األمــر عليــك فوقــك  ،واللّ فــوق مــن

والّك ،وقــد اســتكفاك أمرهــم وابتــاك هبــم  ...فإ ّنــه ال يــدى لــك بنقمتــه ))( .((5أشــار
 إىل َّ
أن مــا يرتتــب عــى احلــكام ومــا مطلــوب منهــم أن يعملــوه ناتــج مــن كوهنــم
يملكــون أمــور النــاس وهنــا بيــان املســؤولية ؛ ليلحقهــا بالتحذيــر مــن أنــك أهيــا احلاكــم

يوجــد فوقــك مــن مكنــك مــن ذلــك َّ ،
وأن اهلل فــوق كل فــوق  ،وأنــك ال تســتطيع رد
نقمتــه إن نصبــت نفســك حلــرب اهلل بمحاربــة عبــاده أو مل تــؤد الواجــب أو تضيــع حــق

مــن توليــت أمرهــم .

وفضــ ً
ا عــن املنهــج الرتبــوي تؤســس تعليــات اإلمــام  لنســق لغــوي هــو

َّ
أن التعليــل يــأيت بيان ـ ًا ألمــر قــد طلــب ســواء كان أمــر ًا أم هني ـ ًا أم حتذيــر ًا أم غــره مــن
أســاليب الطلــب املعروفــة عنــد العــرب .

قــال (( : إيــاك ومماســاة اهلل يف عظمتــه والتشــبه يف جربوتــه ؛ فـ َّ
ـإن اهلل يــذل كل

جبــار وهيــن كل خمتــال))( . ((5جــاءت مجلــة (فـ َّ
ـإن  )...؛ لتبــن علــة مــا تقدمهــا مــن
حتذيــر وهنــي عــن الشــبه بالصفــات اجلالليــة هلل تبــارك وتعــاىل ؛ َّ
ألن احلاكــم قــد يصيبــه

الزهــو العجــب وداء العظمــة التــي يــؤدي بــه إىل ظلــم العبــاد والبغــي عليهــم ؛ ليــأيت
التحذيــر مــن اإلمــام  عــن جتنــب هــذا الســلوك وأمثالــه الــذي تكــون نتيجتــه ســخط

اهلل الــذي يتمثــل بــاإلذالل تــارة وباإلهانــة تــارة أخــرى .

وهــذا النمــط مــن التعليــل هــو األكثــر اســتعامالً يف العهــد املبــارك  ،ويبــدو َّ
أن

ذلــك عائــد إىل َّ
أن اإلمــام  كان بصــدد بيــان العلــة بصــورة أكثــر وضوحـ ًا وتفصيـ ً
ا
ليتحقــق اإلقنــاع هبــاَّ ،
وأن ذلــك يتحقــق بجملــة تامــة املعنــى ابتدائيــة مؤكــدة بـــ(أن) ،
وهــذا التوكيــد يشــر إىل تنزيــل الســامع منزلــة املنكــر  ،فيحتــاج الــكالم إىل توكيــد َّ ،
وأن

هــذه اجلملــة حتمــل مضمون ـ ًا ناجت ـ ًا مــن العالقــة بــن أجــزاء الــكالم .
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وقــد يكــون التعليــل مركبــا فتجــده مكونــ ًا مــن مجلــة َّ
(إن) واســمها الضمــر

وخربهــا املؤلــف مــن قضيــة رشطيــة مركبــة  ،ومنــه قولــه (( : أنصــف النــاس...

فإنَّــك َّإل تفعــل تظلــم ...ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه ومــن خاصمــه اهلل

ادحــض حجتــه وكان هلل حربــا ...باملرصــاد))( . ((5فالتعليــل املتضمــن يف مجلــة

الــرط وجوابــه جعلــه اإلمــام  معل ـ ً
ا بجملــة رشطيــة أخــرى  ،فقــد تــدرج 
يف بيــان علــة حكمــه األول عندمــا جعلــه معلق ـ ًا عــى حكــم ثـ ٍ
ـان والثــاين معلــق عــى

ثالــث وهكــذا ؛ لتتسلســل احلجــج والرباهــن التــي يفرضــا التعليــل بوصفهــا مســلامت
لإلســهام يف اإلقنــاع وتنضيــج الســلوك الــذي بــه تتبــن إنســانية احلاكــم يف تعاملــه مــع
الرعيــة ؛ ليشــعر اإلنســان بإنســانيته  .وهــذا البيــان يمثــل حتذيــر ًا  ،فضـ ً
ا عــن كونــه علــة

ملثــل هــذه التصــورات التــي ب َّينهــا . 

 - 3التعليل باملفعول ألجله:

ذكــره ســيبويه يف (( بــاب مــا ينتصــب مــن املصــادر ألنــه عــذر لوقــوع األمــر

فانتصــب ؛ ألنــه موقــوع لــه وألنــه تفســر ملــا قبلــه مل كان ؟))( . ((5وأوجــزه الزخمــري

بقولــه :إنــه ((علــة اإلقــدام عــى الفعــل))( . ((5وقــال الــريض االســرابادي (688هـــ):

إنــه ((احلامــل عــى الفعــل ســواء تقــدم وجــوده عــى وجــود الفعــل  ،كــا يف قعــدت جبنا،
(((5
ـم انظــر يف
أو تأخــر عنــه  ،كــا يف جئتــك إصالحــا حلالــك))  .ومنــه قولــه (( : ثـ ّ

عملــك فاســتعملهم اختبــارا  ،وال ّ
فإنــا مجــاع مــن شــعب
تولــم حمابــاة وأثــرة ّ ،
أمــور ّ
اجلــور واخليانــة))( . ((5أي ال يكــون اختيــارك ناجتـ ًا عــن املحابــاة واملجاملــة  ،وإنــا عــن

اختبــار  ،فاالختبــار جيــب أن يكــون علــة االســتعامل  ،وليــس املحابــاة  ،ثــم علــل األمــر

والنهــي وســبب ذلــك .
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 - 4التعليل يف الرتكيب الشرطي :

يــدل الــرط عــى َّ
أن وقــوع األمــر مرتبــط بوقــوع غــره أو ناتــج عنــه( ، ((5أي:

ْ
أن يتوقــف وجــود الثــاين عــى وجــود األول أو يمتنــع المتناعــه أو يمتنــع لوجــوده ؛
إذ َّ
أن مضمــون مجلــة الــرط إنَّــا يســتحق مضمــون جوابــه بوقوعــه هــو يف نفســه أو
بامتناعــه ،فيكــون األول ســبب ًا وعلــة يف الثــاين وجــود ًا وعدم ـ ًا( ، ((5نحــو قولــه تعــاىل:
ِ
ـم ك ََذلِـ َ
ين[ســورة البقــرة  ،مــن اآليــة .]119
ـك َجـزَاء ا ْلكَاف ِر َ
ـم َفا ْق ُت ُل ُ
وهـ ْ
َ فـإِن َقا َت ُلو ُكـ ْ

((إن حقيقــة الــرط وجوابــه ْ
قــال ابــن جنــيَّ :
أن يكــون الثــاين مســبب ًا عــن األول ،
نحــو  :قولــك ( :إن زرتنــي أكرمتــك) .فالكرامــة مســببة عــن الزيــارة))( .((5وجعلــه

بعضهــم قســمني  (( :أحدمهــا أن يكــون مضمونــه مســبب ًا عــن مضمــون الــرط،
إن جئتنــي أكرمتــك  .والثــاين ْ :
نحــو ْ :
أن ال يكــون مضمــون اجلــواب مســبب ًا عــن

مضمــون الــرط ،وإنــا يكــون اإلخبــار بــه مســبب ًا ،نحــو  :إن تكرمنــي فقــد أكرمتــك

أمــس  ،واملعنــى ْ :
ـي بإكرامــك إيــاي فأنــا أيض ـ ًا اعتــدد عليــك بإكرامــي
إن اعتــددت عـ َّ
إيــاك))( . ((6نعــم قــد ال يكــون الــرط ســبب ًا يف جوابــه كــا مفــروض فيــا تقــدم  ،لكــن

جــواب الــرط يعلــل مــا قبلــه مــن رشط  .ومــن أمثلــة التعليــل باملتحصلــة بالرتكيــب

الرشطــي يف العهــد املبــارك قولــه (( : فمــن قــارف حكــرة بعــد هنيــك إ ّيــاه فنـكّل بــه،
ـن ســبب االقــراف وجــزاءه
وعاقبــه يف غــر إرساف))( .((6فجملــة جــواب الــرط ُت َبـ ُ ِّ
ومجلــة الــرط وجوابــه علــة ملــا قبلهــا مــن كالم  ،والتنكيــل والعقــاب نتيجتــان للقيــام

باالحتــكار بعــد تقديــم النصــح بعــدم ارتكابــه والنهــي عنــه  .وممــا جتــدر اإلشــارة إليــه
هنــا أنــه  بالرغــم مــن حكمــه بمعاقبــة مــن يــارس االحتــكار إال أنــه كان مراعي ـ ًا
ملقتضيــات العدالــة ؛ إذ فــرض اجتنــاب اإلرساف يف إيقــاع تلــك العقوبــة يف قولــه :

(وعاقبــه يف غــر إرساف) .
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ومــن الرتاكيــب الرشطيــة التــي أفــادت التعليــل يف العهــد املبــارك قولــه :

((ومــن ظلــم عبــاد اللّ كان اللّ خصمــه دون عبــاده  ،ومــن خاصمــه اللّ أدحــض
حجتــه))( .((6فظلــم العبــادة علــة خصومــة اهلل تبــارك وتعــاىل للظــامل  ،واخلصومــة علــة
ّ
إدحــاض احلجــة ،ومــا بالــك بمــن كان حالــه كذلــك ؟ وهنــا تتبــن فاعليــة ذكــر العلــة
وتأثريهــا يف النفــوس  ،ومــا يتضمنــه النــص مــن حتذيــر مــن هــذا الســلوك .

الرع ّيــة بــك حيف ـ ًا فأصحــر هلــم بعــذرك  ،واعــدل
ومنــه قولــه (( : وإن ظنّــت ّ

عنــك ظنوهنــم بإصحــارك))( . ((6يشــكل ظــن الرعيــة بحاكمها علــة لبيان العــذر أمامهم
؛ ويف هــذا الســلوك إبعــاد للحاكــم عــن ســوء ظــن رعيتــه بــه  ،وحتفيــز لــه عــى القيــام

بواجبــه ،فهــو أمــام خياريــن  ،إمــا أداء واجباتــه بــا يتــاءم ومصالــح العبــاد والبــاد ،
وإمــا بيــان العــذر يف ذلــك  ،فربــا ســاعدته رعيتــه عــى تنفيــذ واجباتــه إن كان عــذره

مقبــوالً أو عزلتــه إن كان عــذره غــر مقبــول .

 – 5التعليل جبملة الطلب وجوابه :

ـح)،
قــد تتألــف اجلملــة العربيــة مــن طلــب وجوابــه  ،نحــو  :قولــك ( :
ادرس تنجـ ْ
ْ

ورأى النحــاة مثــل هــذا الــكالم عــى تقديــر مجلــة رشط وأداة  ،يــدل عليهــا الطلــب
املذكــور  ،وعندهــم أن جــواب الطلــب هــو يف احلقيقــة جــواب للــرط املحــذوف(،((6

ـح)  .ويتضمــن الطلــب وجوابــه
فتقديــر اجلملــة الســابقة :
ـدرس تنجـ ْ
(ادرس  ،فــإن تـ ْ
ْ

تعليـ ً
ا مــا  ،فجــواب الطلــب نتيجــة للطلــب والطلــب علــة للحكــم املتحقــق يف جوابــه،
ـب ســره مــن
ر اللّ منــك مــا حتـ ّ
ومنــه قولــه (( : فاســر العــورة مــا اســتطعت ،يس ـ ْ

رع ّيتــك))( .((6يتبــن مــن النــص َّ
أن ســر احلاكــم عــى رعيتــه علة لســر اهلل تبــارك وتعاىل

مــا خيشــى ْ
أن يعرفــه النــاس مــن أرسار احلاكــم جــزا ًء لــه عــى حســن حتننــه عــى رعيتــه .
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 – 6التعليل باملشتقات:

اختلــف عــدد املشــتقات باختــاف احلــدود التــي وضعــت لــه  ،فهــي عنــد النحويني

أربعــة( :اســم الفاعــل  ،واســم املفعــول  ،والصفــة املشــبهة  ،واســم التفضيــل) ،وهــي
ألنــم يــرون ّ
أن بعــض اجلوامــد مشــتقة( ، ((6ومل خيــرج األصوليون
عنــد اللغويــن أوســع ّ

عــن مضمــون مــا قالــه النحويــون( ، ((6وهــي عنــد الرصفيــن ثامنيــة  :اســم الفاعــل ،
وصيــغ املبالغــة  ،والصفــة املشــبهة  ،واســم املفعــول واســا الزمــان واملــكان  ،واســم

التفضيــل ،واســم اآللــة( . ((6وحتديــد النحــاة هلــا هبــذه األنــواع مالحــظ فيــه داللتهــا عــى

حــدث وذات باختــاف العالقــة بــن احلــدث والــذات  ،فـ ْ
ـإن كان ملحوظـ ًا فيــه القيــام
بالفعــل فهــو اســم الفاعــل وإن كان ملحوظ ـ ًا فيــه وقــوع الفعــل فهــو اســم املفعــول ،
وإن كان ملحوظـ ًا فيــه تفضيــل هــذه الــذات عــى غريهــا فهــو اســم التفضيــل  ،وهكــذا .
وقــد تقــع هــذه املشــتقات يف ســياق يفهــم تضمنهــا بيــان علــة احلكــم  ،وهــذه العلــة

هــي املعنــى أو احلــدث يف االســم املشــتق  ،فجملــة ( :عاقــب املــيء) فيهــا اســم الفاعــل

(املــيء) يــدل عــى القيــام باإلســاءة وهــو مــا يعــد علــة للحكــم (املعاقبــة) الــذي تتضمنــه
و ُي َعـ ِّـذ َب ا ُْلنَافِ ِق َني[ســورة األحــزاب مــن اآليــة ]24
اجلملــة( ،((6ومنــه قولــه تعــاىلَ :
 .فاآليــة تتضمــن َّ
أن فعــل النفــاق علــة للعــذاب  .وقــد أشــار إىل تضمــن املشــتق معنــى
التعليــل أبــو حيــان (745ه) بقولــه (( :واحلــال والصفــة قد جييئــان  ،وفيهام معنــى التعليل
 ،تقــول  :أهــن زيــد ًا ســيئ ًا  ،وأكــرم زيــد ًا العــامل  ،تريــد إلســاءته ولعلمــه))( .((7وقــد ورد

ـم انظــر يف حــال كتّابــك
مثــل ذلــك يف العهــد املبــارك  ،ومنــه قــول اإلمــام عــي (( : ثـ ّ
فـ ّ
ـول عــى أمــورك خريهــم  ،واخصــص رســائلك ا ّلتــي تدخــل فيهــا مكائــدك وأرسارك

بأمجعهــم لوجــوه صالــح األخــاق))( . ((7فاســا التفضيــل (خــر) و(أمجــع) تضمنــا
بيــان علتــي التوليــة والتخصيــص املشــار إليهــا يف النــص  ،فتوليتــه األمــر معلولــة لكونــه
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خريهــم  ،وختصيصــه بالرســائل معلولــة بكونــه أمجعهــم لوجــوه الصــاح واألخــاق .
وأعمهــا
احلــق ،
أحــب األمــور إليــك أوســطها يف
ومنــه قولــه (( : وليكــن
ّ
ّ
ّ

الرع ّيــة))( . ((7يشــر النــص إىل َّ
أن األوســطية يف احلــق ،
يف العــدل  ،وأمجعهــا لــرىض ّ
واألعميــة يف العــدل واألمجعيــة لــرىض الرعيــة علــل لكوهنــا أحــب األمــور  ،وأن هــذا
األمــر يكــون أحــب كلــا اتصــف هبــذه الصفــات .

ومنــه قولــه (( : وليكــن أبعــد رع ّيتــك منــك  ،وأشــنؤهم عنــدك أطلبهــم

ملعايــب النّــاس))( .((7تضمــن األمــر هنــا توجيهـ ًا بكــون طلــب عيــوب النــاس والبحــث

عنهــا علــة لإلبعــاد والشــناءة  ،وأنــك أهيــا احلاكــم عليــك إبعــاد مــن يكــون مهــه وغايتــه
البحــث عــن عيــوب النــاس .

ومنــه قولــه (( : فـ ّ
ـول مــن جنــودك أنصحهم يف نفســك للّ ولرســوله وإلمامك،

وأنقاهــم جيبــ ًا  ،وأفضلهــم حلــ ًا))( . ((7تضمــن النــص نصيحــة احلاكــم بــأن تكــون
األفضليــة يف النصيحــة والنقــاء واحللــم علـ ً
ا لتوليــة األمــور ملــن يتصــف هبــذه الصفــات

بلحــاظ األفضليــة .

 – 7التعليل املستفاد يف سياق االستثناء املفرغ :

وهــو يف الواقــع راجــع إىل التعليــل املتحقــق بالعالقــة االســنادية بــن املبتــدأ وخــره

وبــن الفعــل وفاعلــه  ،لكنــه يتميــز عنهــا بــا يــدل عليــه االســتثناء املفــرغ مــن التوكيــد
والقــر  ،ومنــه قولــه (( :أمــره بتقــوى اللّ  ،وإيثــار طاعتــه واتّبــاع مــا أمــر بــه يف

كتابــه  ،مــن فرائضــه وســننه  ،ا ّلتــي ال يســعد أحــد إالّ باتّباعهــا  ،وال يشــقى إال مــع
جحودهــا وإضاعتهــا))( ، ((7يشــر النــص إىل َّ
أن الســعادة علــة التبــاع الفرائض والســنن
َّ
وأن الشــقاء علــة جحــود الفرائــض والســنن وإنكارهــا وإضاعتهــا .
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اخلامتة :

وبعــد هــذه الرحلــة يف عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب  ملالــك األشــر، 

توصــل البحــث إىل مــا يــأيت :

 – 1إن اإلمــام  قــد أســس يف عهــده املبــارك إطــار ًا عام ـ ًا وتفصيلي ـ ًا عــن إدارة

شــؤون النــاس  ،وقــد ضمــن ذلــك تأسيســه ملنهــج تربــوي يف بيــان األمــور ؛ ولــذا فقــد

ســاق العلــل املقنعــة التــي تســاعد عــى تبنــي منهجــه الرســايل يف احلكــم وإدارة الدولــة
 .وأنــه قــد خاطــب فطــرة اإلنســان يف ذلــك  ،وكانــت تعليالتــه متناغمــة مــع مــا تتطلبــه
نفــس اإلنســان وعقلــه بــا يســاعده عــى حتويــل تلــك الفــروض إىل واقــع عمــي تنطلــق
منــه األمــة يف تأســيس نفســها وإجيــاد كياهنــا .

َّ - 2
إن اإلمــام  قــد َبـ َّـن العلــل والقصــود التــي وراء ذكــره مثــل هــذه األمــور

ســواء كانــت طلبــا أوغــره ؟ فهــذه العلــل التــي ســاقها  مقــوالت حتمــل مضامــن

عاليــة ومكتنــزة الداللــة تســهم يف اإلقنــاع لتقبــل الطلــب أو احلكــم  ،وهــي يف جمملهــا
تبــن النزعــة االنســانية التــي يريــد اإلمــام  غرســها يف احلاكــم لتتبــن إنســانية الدولــة

وتتحقــق دولــة اإلنســان ال دولــة احلاكــم .

َّ – 3
إن اإلمــام  قــد نــزل الســامع (املتلقــي) منزلــة الســائل يف بيانــه علــل مــا

أورده ؛ ولــذا جتــد العلــل املذكــورة متثــل إجابــة عــن تســاؤل مفــرض مــن املتلقــي أو هــي

لدفــع إشــكال أو شــبهة فيــا يكــون مــن قصــد املتكلــم  ،لكنــه هبــذا قطــع الطريــق أمــام
تلــك االحتــاالت الدالليــة التــي قــد تكــون مشــحونة باحلمــوالت الثقافيــة للمتلقــي

ســلب ًا أو إجياب ـ ًا.

َّ – 4
إن التعليــل متحقــق إمجــاالً ومتحصــل بمضمــون اجلملــة  ،ومــا هــذه األدوات
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التــي يذكرهــا النحــاة للتعليــل إال روابــط بــن املعلــول وعلتــه  ،وقــد تبــن أن التعليــل

باجلمــل هــو األكثــر اســتعامالً  ،ويبــدو َّ
أن ذلــك عائــد إىل اشــتامل اجلملــة عــى مــا حيســن
الســكوت عليــه أو أهنــا فكــرة تامــة املعنــى  ،وهــو مــا يكــون أبلــغ يف القــول وأوقــع يف
النفــس .

 – 5إن التعليــل يف العهــد املبــارك يعــد أســلوب ًا تربويــ ًا وظــف فيــه اإلمــام 

إمكانيــات اللغــة لبيــان الدواعــي واألغــراض وراء كل حكــم أو فــرض أو نصيحــة

عرضهــا اإلمــام  ، وقــد تبــن أن ذكــر الــيء معلــا أوقــع يف النفــوس مــن ذكــره
جمــرد ًا .

أعتذر إىل اهلل وإىل سيدي أمري املؤمنني عن كل سوء فهم ال شك أنه من غري قصد .
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 - 2727النحو الوايف .490/2 :
2828بالغة القرآن . 105/1 :
2929العهد . 26

3030العهد . 31 :

3131ينظر  :ارتشاف الرضب  ،442/2:مغني اللبيب  ،353/1:النحو الوايف .460-459/2:
3232ينظر  :النحو الوايف .463/2:
3333بالغة القرآن . 38/1 :
3434العهد . 39

3535ينظر :اجلنى الداين  ، 444 :ومغني اللبيب ، 153-152/1:النحو الوايف .509/3 :
3636أسلوب التعليل يف اللغة العربية . 109 :

3737بالغة القرآن الكريم (الشيخيل) . 397/1 :
3838العهد . 41
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4040رشح املفصل .30/7:

4141بالغة القرآن . 466/1 :
4242العهد . 31 :
4343العهد . 41 :

4444العهد . 24-23 :
4545العهد . 24

4646ينظر الربهان  ، 229/4 ،96/3 :االتقان  ،174/2 :وينظر  :احلروف العاملة .44-43 :
4747تقرير الرشبيني .308/2 :
4848العهد 14:

4949العهد . 16 :
5050العهد . 16 :
5151العهد . 18:

5252العهد . 19 :

5353الكتاب  ، 184/1:و ،186-185/1وينظر  :رشح املفصل ،53/2 :مهع اهلوامع .133/3 :
5454رشح املفصل .52/2:

5555رشح الريض عىل الكافية.192/2:
5656العهد 35

5757ينظر املقتضب .46/2 :

5858ينظر  :رشح املفصل  ،156/8 :الربهان .354/2 :
5959اخلصائص .175/3:

6060حاشية الصبان .22/4 :
6161العهد . 41 :
6262العهد . 19 :
6363العهد . 53 :

6464ينظر  :املقتصد  ،1124 /1123/1 :رشح املفصل .48/7 :
 6565العهد . 21 :
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6767ينظر :البحث النحوي عند األصوليني . 85:

6868ينظر :ترصيف األسامء  ، 83 :وأبنية الرصف يف كتاب سيبويه . 171 :
6969أسلوب التعليل يف اللغة العربية . 190 :
7070البحر املحيط .178/7 :
7171العهد . 40 :
7272العهد . 20 :
7373العهد . 21 :

7474العهد . 29 :
7575العهد . 14 :
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القرآن الكريم .

املصادر واملراجع

1 .1أبنية الرصف يف كتاب سيبويه  :د .خدجية احلديثي  ،مكتبة لبنان  ،نارشون ،بريوت  ،ط ، 1
.2003
2 .2االتقــان يف علــوم القــرآن :جــال الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي (911هـــ)  ،حتقيــق  :حممــد أبــو
الفضــل ابراهيــم  ،مكتبــة ومطبعــة املشــهد احلســيني  ،مــر ،ط 1387 ، 1هـــ –1967م .
3 .3ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب  :ابــو حيــان االندلــي (745هـــ)  ،حتقيــق وتعليــق  :د.
مصطفــى امحــد النــاس  ،مطبعــة املــدين ،مــر ،،ط1408 ، 1هـــ1987 -م .
4 .4أســلوب التعليــل يف اللغــة العربيــة  :أمحــد خضــر عبــاس  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ط، 1
1428ه2007-م .
5 .5البحــث النحــوي عنــد االصوليــن :د .مصطفــى مجــال الديــن  ،منشــورات وزارة الثقافــة
واإلعــام ،اجلمهوريــة العراقيــة  ،دار الرشــيد  ،بغــداد  ،ط . 1980 ، 1
6 .6البحر املحيط  :أبو حيان االندليس  ،مكتبة النرص احلديثة  ،الرياض  ،د.ت .
7 .7الربهــان يف علــوم القــرآن  :بــدر الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي (794هـــ) ،حتقيــق  :حممــد
أبــو الفضــل إبراهيــم  ،دار احيــاء الكتــب العربيــة  ،ط ، 1د.ت .

8 .8بالغــة القــرآن الكريــم يف اإلعجــاز إعراب ـ ًا وتفســر ًا بإجيــاز  :هبجــت عبــد الواحــد الشــيخيل،
مكتبــة دنديــس  ،عــان  ،األردن  ،ط1422 ، 1ه2001-م .
9 .9تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس  :حمــب الديــن ابــو الفيــض احلســيني الزبيــدي (1205هـــ)
 ،املطبعــة اخلرييــة  ،مــر  ،ط1306 ، 1هـــ .
1010حتريــر التحبــر يف صناعــة الشــعر والنثــر وبيــان إعجــاز القرآن:ابــن أيب االصبــع املــري
(654هـــ)  ،تقديــم وحتقيــق  :د .حفنــي حممــد رشف  ،القاهــرة 1383 ،هـــ1963 -م.
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1111الرتاكيب اللغوية يف العربية دراسة وصفية تطبيقية  :د .هادي هنر  ،مطبعة االرشاد  ،بغداد
1987،م.
1212ترصيف األسامء  :حممد الطنطاوي ،مطبعة وادي امللوك  ،القاهرة  ،ط .1955 ، 5
1313التعريفــات  :الســيد الرشيــف عــي بــن حممــد اجلرجــاين (816هـــ)  ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،
بــروت  ،ط 1424 ، 1هـــ ـ  2003م .
1414تعليل االحكام  :حممد مصطفى شلبي  ،دار النهضة العربية  ،بريوت1981،م .
1515تقريــر الرشبينــي هبامــش حاشــية العطــار العطــار عــى مجــع اجلوامــع  :الشــيخ عبــد الرمحــن
الرشبينــي  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت  ،لبنــان  ،د.ت .
1616اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين :حســن بــن قاســم املــرادي  ،حتقيــق  :د .طــه حمســن ،مؤسســة دار
الكتــب للطباعــة والنــر  ،مطابع جامعــة املوصل 1396 ،هـــ1976-م .
1717حاشــية الصبــان عــى رشح االشــموين عــى الفيــة ابــن مالــك (ومعــه رشح الشــواهد للعينــي) :
حممــد بــن عــي الصبــان (1206هـــ) ،دار احيــاء الكتــب العربيــة  ،مطبعــة عيســى البــايب احللبــي
ورشكائــه  ،مــر  ،د.ت .
1818احلــروف العاملــة يف القــران الكريــم بــن النحويــن والبالغيــن  :د .هــادي عطيــة مطــر  ،مكتبــة
النهضــة العربيــة  ،بــروت . 1986 ،
1919اخلصائــص  :أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي (392هـــ)  ،حتقيــق  :حممــد عــي النجــار  ،دار الكتــاب
العــريب  ،بــروت  ،لبنــان  ،د.ت .
2020رصــف املبــاين يف رشح حــروف املبــاين  :أمحــد بــن عبــد النــور املالقــي (702هـــ)  ،حتقيــق  :أمحــد
حممــد اخلــراط  ،مطبعــة زيــد بــن ثابــت  ،دمشــق 1395 ،هـــ1975 -م .
2121الســببية والتعليــل يف الرتكيــب الرشطــي :د .مصطفــى جطــل وناديــا حســكور  ،بحــث  ،جملــة
بحــوث جامعــة حلــب ،ع.1990 ، 17 :
2222رشح الــريض عــى الكافيــة  :ريض الديــن حممــد بــن احلســن االســرابادي (688هـــ) ،دار الكتب
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العلميــة ،بــروت  ،لبنــان 1405 ،هـ–1985م .

2323رشح املفصــل  :الشــيخ موفــق الديــن بــن يعيــش النحــوي (643هـــ) ،عــامل الكتــب ،بــروت ،
د.ت .
2424الــرط يف القــرآن عــى هنــج اللســانيات الوصفيــة :د .عبــد الســام املســدي  ،ود .حممــد اهلــادي
الطرابلــي ،الــدار العربيــة للكتــاب  ،ليبيــا  ،تونــس 1985 ،م .
2525الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة  :إســاعيل بــن محــاد اجلوهــري (400هـــ) ،حتقيــق  :أمحــد
عبــد الغفــور عطــار  ،دار العلــم للماليــن  ،بــروت  ،د .ت .
2626الطــراز  :حييــى بــن محــزة بــن عــي بــن ابراهيــم العلــوي اليمني(729هـــ)،دار الكتــب
العلمية،بــروت د.ت.
2727العهــد  :عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب  ملالــك األشــر ، مؤسســة الريــايض للطباعــة
العامــة.
2828الفــروق يف اللغــة  :أبــو هــال احلســن بــن عبــد اهلل بــن ســهل العســكري (400هـــ) ،علــق عليــه
ووضــع حواشــيه  :حممــد باســل عيــون اســود  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ،ط 1427 ،4هـــ
ـ . 2006

2929الفلســفة نشــأة وتطــور  :حممــد بــدر الديــن الصــاوي  ،دار الفكــر ،بــروت  ،ط1393 ، 4هـــ–
1973م.
3030القامــوس املحيــط  :جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (817هـــ)  ،إعــداد وتقديــم
حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي  ،دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت ،ط  1424 ، 2هـــ ـ  2003م .
3131القياس حقيقته وحجيته  :د .مصطفى مجال الدين  ،النجف 1972 ،م .
3232الكتــاب  :ســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر (180هـــ)  ،حتقيــق ورشح :عبــد الســام
حممــد هــارون  ،مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة  ،ط 1402 ، 1هـــ ـ 1982م .
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3333الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التاويــل  :االمــام جــاد
املــوىل حممــود بــن عمــر الزخمــري (538هـــ) ،دار الكتــاب العــريب ،بــروت  ،لبنــان  ،د.ت .
3434الكليــات  :أبــو البقــاء أيــوب بن موســى احلســيني الكفــوي (1301هـــ)  ،حتقيق :عدنــان درويش
 ،وحممــد املرصي  ،مؤسســة الرســالة  ،بــروت  ،ط 1419 ،1هـ ـ 1998م .
3535لســان العــرب  :حممــد بــن مكــرم بــن منظــور األفريقــي املــري (711هـــ)  ،دار صــادر ،ط ، 1
بــروت  ،د .ت .
3636مباحــث التعليــل عنــد االصوليــن واالمــام الغــزايل( :أطروحــة دكتــوراه ) محــد عبــر الكبيــي ،
جامعــة االزهــر 1969م .
3737مباحــث العلــة يف القيــاس عنــد االصوليــن :عبــد احلكيــم عبــد الرمحــن اســعد الســعدي  ،بــروت
 ،ط1986 1م .
3838املســتصفى مــن علــم االصــول  :ابــو حامــد حممــد بــن حممــد الغــزايل (ومعــه :كتــاب فواتــح
الرمحــوت بــرح مســلم الثبــوت للعالمــة عبــد العــي حممــد االنصــاري اهلنــدي )  ،املطبعــة
االمرييــة ببــوالق  ،مــر  ،ط1322 ، 1هـــ .
3939معــاين النحــو  :الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي  ،مطبعــة التعليــم العــايل ومطبعــة دار احلكمــة
يف املوصــل . 1991 ،
4040معــرك االقــران يف اعجــاز القــران  :جــال الديــن الســيوطي  ،حتقيــق  :عــي حممــد البجــاوي ،
دار الفكــر العــريب  ،د.ت .

4141معجــم مقاييــس ال ّلغــة  :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا (395هـــ) حتقيــق وضبــط  :عبــد
الســام حممــد هــارون  ،دار اجليــل  ،بــروت  ،ط 1420 ، 2هـــ1999-م .
4242مغنــي اللبيــب عــن كتــب االعاريــب  :مجــال الديــن بــن هشــام االنصــاري  ،حققــه وخــرج
شــواهده  :د .مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد اهلل  ،مراجعــة ســعيد االفغــاين  ،دار الفكــر  ،دمشــق
 ،ط1969 ، 2م .
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4343املقتصــد يف رشح االيضــاح :عبــد القاهــر اجلرجــاين ،حتقيــق  :د .كاظــم بحــر املرجــان ،بغــداد ،
1982م .
4444املقتضــب  :أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــرد (285هـــ) حتقيــق االســتاذ حممــد عبــد اخلالــق
عضيمــة ،عــامل الكتــب  ،بــروت  ،د.ت .
4545النحو الوايف  :عباس حسن  ،انتشارات نارص خرسو  ،طهران  ،ط 1426 ، 8هـ.
4646مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع :جــال الديــن الســيوطي ،حتقيــق ورشح  :د .عبــد العــال
ســامل مكــرم ،دار البحــوث العلميــة  ،الكويــت 1397 ،هـــ – 1977م .

احلجاج وأثره يف بناء العقيدة
التوحيد يف نهج البالغة أمنوذجا

م .د .موفق جميد ليلو
جامعة اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)  -ميسان

مقدمة
تســعى هــذه القــراءة احلجاجيــة إىل التعريــف باحلجــاج وارتباطــه بالبالغــة واملنطق

وكونــه وســيلة ناجعــة ملقارعــة األباطيــل ودفــع الشــبهات بنــور العقــل ووضــوح احلجــة

مــن خــال تتبــع الســات األســلوبية حلجاجيــة النــص العلــوي وحتليلها للوقــوف أرسار

كالم األئمــة األطهــار (عليه الســام).

ولكــن كيــف يمكــن للحجــاج -وهــو منهــج لســاين متداخــل مــع البالغــة واملنطــق

واجلــدل -ان يســهم يف بلــورة املفاهيم اإلنســانية؟

فهــل يمكــن للحــوار اليــوم ان يكــون طريقــا لإلقنــاع يف عــر تبــددت فيــه مفاهيم

احلــوار والتعايــش الســلمي مــع مــا متــر بــه البرشيــة مــن ثــورة معلوماتيــة وتواصليــة ،إال
ان كل ذلــك مل خيفــف مــن حــدة العنــف والتكفــر وإقصــاء اآلخــر .فأصبحــت ثقافــة

العنــف ومنطــق القــوة مهــا الســائدان.

مــن هنــا تنطلــق إشــكالية البحــث وأمهيتــه ،إذ نحــن أحــوج يف هــذا العــر إىل

ســيادة منطــق احلــوار واإلقنــاع يف كل خطاباتنــا دون ان نقــي اآلخــر أو نكفــره،
وأدوات املحاججــة واإلقنــاع إنــا تتحقــق بســلوك هــذا املنهــج ،بــل األحــرى ان تســعى

املؤسســات التعليميــة والتطويريــة إىل انتهــاج هــذه اآلليــات أو تنشــئة األجيــال عليهــا
وزرع ثقافــة اإلقنــاع والتعايــش والتســامح يف مؤسســاهتا ،إي يمكــن ان تضــاف مــادة

دراســية ضمــن املقــررات هلــذا الغــرض.

وثمــة أمــر آخــر يتعلــق باحلجــاج ،إذ ليــس النصــوص كلهــا تعتمــده يف خطاباهتــا،

ومــن هنــا نجــد ان مواطــن املناظــرة واجلــدل واخلطابــة ،وســيدها عــي ع تفيــض هبــذه

املعــاين ،فقــد كانــت املــدة التــي قضاهــا عليــه الســام عــر تصــارع إلرادات شــتى بــن
285
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اخلــوارج مــن جهــة ومعاويــة وابــن العــاص مــن جهــة أخــرى وطلحــة والزبــر مــن جهــة

ثالثــة كل يصــدح بآرائــه وعقائــده وإعالمــه املضلــل.

اقتضــت منهجيــة الدراســة ان تكــون يف مبحثــن :أمحدمهــا اختــص بالتعريــف

باحلجــاج لغــة واصطالحــا ومفهــوم احلجــاج يف القــران الكريــم واهــم تقنياتــه واالبعــاد
احلجاجيــة ،فيــا كان املبحــث الثــاين عــن اثــر احلجــاج يف بناء العقيــدة وترســيخها ومظهر

ذلــك يف نصــوص النهــج مــن خــال اآلليــات االقناعيــة .ثــم ختمــت الدراســة بخامتــة

تضمنــت أهــم مــا أســفرت عنــه.

وســيكون النــص موضــع الدراســة هــو اخلطبــة االوىل وخطبــة ( )186يف هنــج

البالغــة بتحقيــق د.صبحــي الصالــح ،ألمهيــة هاتــن اخلطبتــن يف موضــوع التوحيــد
واجيــازا ملــا يتســع لــه املقــام.
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املبحث األول
مفهوم احلجاج
احلجاج لغة:
يرتبــط لفــظ احلجــاج باحلجــة وهــي كــا حيددهــا بعــض اللغويــون يف مــادة (حجــج)
ِ
حاج ْجتُــه َف َح َج ْجتُــه.
حل َّجــ ُةَ :و ْجــ ُه ال َّظ َفــر عنــد اخلُصومــة .والفعــل َ
بقوهلــم« :وا ُ
ِ
جــاج :
حل
واحت ََج ْج ُ
ُ
حل َّجــةُ :ح َج ٌ
ــج  .واحلجــاج املصــدر .وا َ
ــت عليــه بكــذا .ومجــع ا ُ
ـم املســتدير حـ َ
ـول ال َعــن ويقــال :بــل هــو األَ ْعــى الــذي حتــت احلاجــب»((( ،ويشــر
العظـ ُ
ابــن فــارس اىل ان هــذا األصــل يــأيت ألربعــة معــان هــي:

ٍ
ُــص هبــذا االســ ِم القصــدُ إىل البيــت
حــج ،ثــم اخت َّ
«األول :القصــد ،وكل َق ْصــد ٌّ
احلاج...وممكــن أن يكــون احلُ َّجــة مشــت ّق ًة مــن هــذا؛ ألهنــا
احلــرام للن ُّْســك .واحلَ ِجيــج:
ّ
فحج ْجتــه أي غلبتُــه
احلــق املطلــوب .يقــال حاججــت فالنــ ًا
ُت ْق َصــد ،أو هبــا ُي ْق َصــد
ُّ
َ
باحلجــة ،وذلــك ال ّظفــر يكــون عنــد اخلصومــة ،واجلمــع حجــج .واملصــدر ِ
احل َجــاج...
ُ َ
ّ
ُ
ِ
الســنَة .وقــد يمكــن أن ُيمــع هــذا إىل األصــل
واألصــل اآلخــر :احل َّجــة وهــي ّ
ـج يف الســنة ال يكــون إال مـ َّـر ًة واحــدة ،فـ َّ
ـكأن العــام ُسـ ِّـمي بــا فيــه مــن
األول؛ ألن احلـ ّ
ّ
ـج ِح ّجــة...
حلـ ّ
ا َ
ِ
ـاج ،وهــو الع ْظــم املســتدير َحـ َ
ـول ال َعــن .يقــال للعظي ـ ِم
واألصــل الثالــث :احل َجـ ُ
احلجــاج ِ
ِ
ِ
احل َجـ ِ
أح َّجــة...
ـج ،مجــع َ
أحـ ُّ
ـاج َ
ثــم َح ْج َح ُجــوا.
واألصــل الرابــع :احلَ ْج َحجــة النُّكــوص .يقــالَ َ :
حلــوا علينــا َّ
وا ُمل َح ْج ِحــج :العاجــز»(((.
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وال شــك أن املعنــى االول هــو االقــرب اىل معنــى احلجــاج؛ ألنــه تضمــن معنــى

الظفــر عــى اخلصــم والغلبــة باحلجــة.

احلجاج اصطالحا
مــن املعنــى اللغــوي يمكــن ان نــرى الربــط بــن معنــى احلجــة واحلجــاج ،فاحلجــة

– كــا يعرفهــا اجلرجــاين« -مــا دل بــه عــى صحــة الدعــوى ،وقيــل :احلجــة والدليــل
واحــد»((( ،وأمــا الدليــل فهــو « الــذي يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بــيء آخــر ،وحقيقــة

الدليــل ،هــو ثبــوت األوســط لألصغــر  ،وانــدراج األصغــر حتــت األوســط»(((.

أمــا اجلــدل فهــو« :القيــاس املؤلــف مــن املشــهورات واملســلامت ،والغــرض منــه

إلــزام اخلصــم وإفحــام مــن هــو قــارص عــن إدراك مقدمــات الربهــان .دفــع املــرء خصمــه

عــن إفســاده قولــه :بحجــة  ،أو شــبهة .أو يقصــد بــه تصحيــح كالمــه  ،وهــو اخلصومــة
يف احلقيقــة»(((.

ويف كتــاب (مصنــف يف احلجــاج -اخلطابــة اجلديــدة ) 1958لـ(بريملــان وتيتــكاه)

وهــو مــن الدراســات احلجاجيــة الرائــدة التــي ســلطت الضــوء عــى املنظومــة املفاهيميــة

للحجــاج وأطــره ومنطلقاتــه وتقنياتــه ،وقــد حــدد املؤلفــان مفهــوم احلجــاج مــن خــال
موضوعــه وغايتــه ف «موضــوع نظريــة احلجــاج هــو درس تقنيــات اخلطــاب التــي مــن

شــأهنا أن تــؤدي باألذهــان إىل التســليم بــا يعــرض عليهــا مــن أطروحــات  ،او ان تزيــد
يف درجــة ذلــك التســليم»(((.

فاحلجــاج بشــكل عــام« :هــو العمليــة التــي مــن خالهلــا يســعى املتكلــم اىل تغيــر

نظــام املعتقــدات والتصــورات لــدى خماطبــه بواســطة الوســائل اللغويــة» (((.

فغايــة احلجــاج تكــون بإذعــان املتلقــي ،وهــو مــا يتحقــق عــن طريــق االقتنــاع،
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وليــس اإلقنــاع ،وثمــة فــرق بينهــا ،اذ «ان املــرء يف حالــة االقتنــاع يكــون قــد اقنع نفســه ،

بواســطة أفــكاره اخلاصــة ،أمــا يف حالــة اإلقنــاع فــان الغــر هــم الذيــن يقنعونــه دائــا»(((.
ومــن هنــا فــان الفكــرة التــي يتحــرك احلجــاج يف جماهلــا ليســت البدهييــات وإنــا

القضايــا املشــككة ،التــي حيتــاج فيهــا إىل تدقيــق أو تشــديد عليهــا.

واحلجــاج كــا يــرد يف املعجــم الفلســفي« :مجلــة مــن احلجــج التــي يؤتــى هبــا

للربهــان عــى رأي أو إبطالــه  ،أو طريقــة تقديــم احلجــج واالســتفادة منهــا»

(((

وتعــرف موســوعة البالغــة احلجــاج بأنــه« :تقديــم براهــن بواســطة البــر لتربيــر

معتقداهتــم وقيمهــم وللتأثــر يف أفــكار اآلخريــن وأفعالــه»( ،((1ويعرفــه الدكتــور الــويل

بأنــه « :توجيــه خطــاب إىل متلــق مــا ألجــل تعديــل رأيــه أو ســلوكه أو مهــا معــا ،وهــو
ال يقــوم إال بالــكالم املتألــف مــن معجــم اللغــة الطبيعيــة»( ،((1وهــذا يعنــي ان احلجــاج
هدفــه التأثــر واإلقنــاع بالدرجــة األوىل عــن طريــق توظيــف اللغــة بأســاليبها ومجالياهتــا

لإلقنــاع  ،مــع الرتكيــز عــى إقنــاع املخاطــب وإذعانــه لواضــح احلجــج وقــوة الربهــان.

إال ان هــذا ال يعنــي ان األســلوب ال ينتمــي إىل اجلهــاز املفاهيمــي للحجــاج ،بــل لــه

األمهيــة الكــرى يف البيــان والتبيــن ،ولــذا نــرى الدكتــور صولــة يطبــق منهــج اجلمــع بــن
اإلقنــاع واإلمتــاع أو التأثــر واإلثــارة التــي حتققهــا اخلصائــص األســلوبية للنص مســتمدا

ذلــك مــن نوعــي احلجــاج الربهــاين لبريملــان وتيتــكاه  ،واللســاين لديكــرو وانســكمرب.

فانتــاء احلجــاج إىل البالغــة اجلديــدة إنــا يكــون باجلمــع بــن مــا ســبق ذكــره دون

االنســاخ مــن املالمــح األســلوبية إىل العقليــات فقــط والربهنــة ،نعــم يتداخــل احلجــاج

مــع كثــر مــن االختصاصــات املعرفيــة كالتواصل واجلــدل والتداوليــة والبالغــة واملنطق.
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حلجاج يف القرآن الكريم
مفهوم ا ِ

تــرد مــادة (حجــج) يف القــران الكريــم ومشــتقاهتا يف ثالثــة وثالثــن موضعــا(،((1

واحلجــة يف القــران الكريــم كــا يعرفهــا الراغــب« :الداللــة املبينــة للمحاجــة أي املقصــد
ــل َفلِ َّل ِ
ــه ُْ
املســتقيم والــذي يقتــى صحــة أحــد النقيضــن ،قــال تعــاىلُ  :ق ْ
ال َّجــ ُة
ِ
ـون لِلنَّـ ِ
ا ْل َبالِ َغـ ُة ،((1(وقال:ل َئـ َّ
ـن َظ َل ُمــوا ،((1(فجعــل
ا َي ُكـ َ
ـم ُح َّجـ ٌة إِلَّ ا َّلذيـ َ
ـاس َع َل ْي ُكـ ْ

مــا حيتــج هبــا الذيــن ظلمــوا مســتثنى مــن احلجــة وإن مل يكــن حجــة ...،وجيــوز أنــه
ِ
ِ
ـن َب ْعـ ِـد َمــا ْاسـت ِ
يب َلـ ُه
اجـ َ
ُج َ
ـون ِف اللَِّ مـ ْ
ي ُّ
وا َّلذيـ َ
ســمى مــا حيتجــون بــه حجــة كقولــهَ :
ـن ُ َ
ِ
ِ
ـم ،((1(فســمى الداحضــة حجــة.
ـم َداح َض ـ ٌة عنْــدَ َر ِّبِـ ْ
ُح َّجت ُُهـ ْ
وقولــه تعــاىلَ :
ل ُح َّجـ َة َب ْي َننَا َو َب ْي َن ُكــم ((1(أي ال احتجاج لظهــور البيان ،واملحاجة:

اج ـ ُه َق ْو ُم ـ ُه
و َح َّ
أن يطلــب كل واحــد أن يــرد اآلخــر عــن حجتــه وحمجتــه ،قــال تعــاىلَ :
ِ
ـال َأ ُ َتاجــون ِف اهللَ  ((1(فمــن حاجـ َ ِ ِ ِ
َقـ َ
ـاء َك.((1(
ُّ ِّ
ـك فيــه مـ ْ
َ ْ َ َّ
ـن َب ْعــد َمــا َجـ َ
ِ
وقال تعاىلِ :
يم
اج َ
ل َ ُ َت ُّ
ون ِف إِ ْب َراه َ
وقــال تعــاىل :هــا َأ ْن ُتــم هـ ُـؤ َل ِء حاجج ُتــم فِيــا َل ُكــم بِـ ِـه ِع ْلـ ِ
ـون فِيـ َـا
اجـ َ
ْ َ
َ
ـم ُ َت ُّ
ـم َفلـ َ
ٌ
ْ
َ َ ْ ْ َ
َليــس َل ُكـ ِ ِ
(((2
ـم
ْ َ
ـم بِــه ع ْلـ ٌ
ْ
(((1

ون ِف الن ِ
َّار
اج َ
وإِ ْذ َيت ََح ُّ
وقال تعاىلَ :

(((2(翻((2

ومــن هنــا يتبــن ان احلجــاج يف القــران الكريــم داللــة عــى اقــران هــذه اللفظــة

بوجــود طرفــن ووتــأيت يف مواضــع املخاصمــة واجلــدال ،مــع االلتفــات اىل ان النــص

املحاجــة ،ولعــل اســتقراء اآليــات الكريمــة يــي بمعنــى الــذم
القــراين اســتعمل
َّ

للمحاجــة ،يف حــن يســتعمل القــران لفــظ احلجــة مقرتنــا ب (بالغــة ،او داحضــة) ففيــه
وجهــان ممــدوح واخــر مذمــوم وهــو اقــرب اىل مفهــوم احلجــاج احلديــث(.((2
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تقنيات احلجاج
تقسم تقنيات احلجاج عن الدارسني اىل:
1 .1االدوات اللغويــة الرصفــة :مثــل الفــاظ التعليــل ،بــا فيهــا الوصــل النســبي
والرتكيــب الرشطــي وكذلــك االفعــال اللغويــة واحلجــاج بالتبــادل والوصــف

وحتصيــل احلاصــل.

2 .2اآلليات البالغية مثل تقسيم الكل اىل اجزائه  ،واالستعارة والبديع والتمثيل.

3 .3اآلليــات شــبه املنطقيــة :وجيســدها الســلم احلجاجــي بأدواتــه والياتــه اللغويــة،
وينــدرج ضمنــه كثــر منهــا ،مثــل الروابــط احلجاجيــة :لكــن ،حتــى ،فضــا عــن

ليــس كــذا ،فحســب ،ادوات التوكيــد ،درجــات التوحيــد ،واالحصــاءات ،وبعــض
االليــات التــي منهــا الصيــغ الرصفيــة مثــل التعديــة بأفعــال التفضيــل والقيــاس
وصيــغ املبالغــة(.((2

مسات النص احلجاجي
مجع بعض الدارسني أهم سامت النص احلجاجي يف اربعة نقاط:
«القصــد املعلــن اي البحــث عــن االثــر الــذي حيدثــه النــص يف املتلقــي اي إقناعــه

بفكــرة معينــة ،والتناغــم :أي قيــام النــص عــى منطــق دقيــق التسلســل ،واالســتدالل
اي الســياق العقــي او التطــور املنطقــي للنــص ،والربهنــة :واليهــا تــرد األمثلــة واحلجــج
والتقنيــات(.((2

األبعاد احلجاجية
إذا كانــت البالغــة قــد متحــورت حــول اإلقنــاع واجلــدل يف بداياهتــا ،فإهنــا انعطفت بعد

ذلــك نحــو االهتــام باأللفــاظ ومــدى فاعليتهــا يف حتقيــق مجاليــات النــص ،ولكــن بريملــان
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وتيتــكاه يف كتاباهتــم أعــادوا إليهــا روح اجلــدل واإلقنــاع ،فأصبحــت البالغــة اجلديــدة -كــا

حيــب ان يســميها بعضهــم – هــي الســائدة واملهيمنــة عــى الــدرس البالغــي احلديــث.

ويركــز البحــث احلجاجــي القديــم واملعــارص عــى ثالثــة أبعــاد رئيســة ،وهــي

االبعــاد التــي حتقــق االقنــاع وهــي :

«أوال  :أخالق القائل (املحددات السياقية).

ثانيا :تصيري السامع يف حالة نفسية ما (التأثري)

ثالثا :القول نفسه من حيث هو يثبت او يبدو انه يثبت»(.((2

وهــي املحــددات واالبعــاد التــي ذكرهــا ارســطو يف بيــان احلجــة حتــت مســميات «

االيتــوس والباتــوس واللوغــوس»(.((2
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املبحث الثاني
حجاجية التوحيد يف نهج البالغة

يمثــل التوحيــد أصــل العلــوم واملعــارف الكونيــة ،وقــد جــاءت رســاالت األنبيــاء

للدعــوة إليــه ونبــذ كل مــا ســوى احلــق ســبحانه ،فــا غرابــة ان ختصــص لــه يف القــرآن

الكريــم مــا يقــرب الثلــث أو أكثــر مــن آيــات العقيــدة وتســمى ســورة باســم التوحيــد
وتعــدل ثلــث القــران ،ويف هنــج البالغــة مــا يقارهبــا  ،إال إننــا أرشنــا فيــا ســبق إىل أن
احلجــاج يرتكــز عــى املشــككات ال البدهييــات ،وربــا يــرى أكثرنــا أن التوحيــد أو قــل

وجــود اخلالــق أو الصانــع هلــذا الكــون العظيــم مــن بدهييــات العقــل ،فلــاذا إذن نســتدل

أو نوظــف احلجــاج يف ترســيخ أو إقنــاع اآلخــر بذلــك؟

ويمكــن االجابــة عــى ذلــك بالقــول بــأن هنــاك الكثــر– وخاصــة يف موجــة اإلحلــاد

والعلمنــة– ممــن يتناســون وجــود احلــق ســبحانه ،بــل ويســلطون العقــل حتــى عــى
الغيــب ،فــا إيــان إال بــا ختلقــه التجربــة ويعضــده الربهــان ،وال بــدء للخليقــة إال
بنظريــات وفرضيــات يؤيدهــا العلــم وتقدرهــا احلســابات ،ويف هــذه الظــروف يبقــى

احلــوار اإلقناعــي واحلجاجــي هــو املهيمــن عــى منطــق هــؤالء ،فنحــن نحتــاج إىل أدلــة

عقليــه وبراهــن جتعــل احلجــة تنطــق عــى لســان املتلقــي فتتشــكل لديــه ملكــة االقتنــاع
الــذايت بــا يمكــن ان يضمــن مــا نســميه (باألمــن العقائــدي أو الفكــري) ،وهــو مــا

نحتــاج اىل ترســيخه لــدى اآلخــر ممــن ال يؤمــن اال باملــادة فضــا عــن حتصــن املجتمــع

ال ســيام الشــباب ضــد موجــات االحلــاد ،وهــو مــا يمكــن ان يقدمــه هنــج البالغــة مــن
منهــج (احــرام العقــل) وترســيخ القناعــات بلغــة احلــوار ،بعيــدا عــن فــرض القــوة أو
الســلطة وجعلهــا قنــاة للتواصــل.
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وهنــج البالغــة بســمته اخلطابيــة يمثــل معينــا ال ينضــب ،كل وارد عليــه ينهــل منــه

بقــدره (أي بقــدر الــوارد ال املــورد) ،فهــو خياطــب اخلــاص والعــام مراعيــا خصوصيــات
الزمــان واملــكان مــع قدرتــه عــى مواكبــة الزمــن ،بــل والســبق فيــه ،فتــأيت النصــوص

ســابقة لعرصهــا ( وربــا أثــارت هــذه اإلشــكالية بعــض املشــككني ف نســبته ومثلــت
إحــدى شــبهاهتم املدعــاة)( .((2ويف أحلــك الظــروف وأشــدها جييــب اإلمــام عــي ع عــن

إشــكاالت توحيديــة حتتــاج إىل جمالــس وتوضيحــات كثــرة لكنــه يقدمهــا بلغــة مكثفــة

إقناعيــة يذعــن هلــا املتلقــي.

خصوصية النص العلوي
ملاذا هنج البالغة؟ وملاذا احلجاج؟
فلنتفــق أوال عــى ان عــر عــي (عليــه الســام) كان مليئــا باإلحــداث ،حيــث

واجــه (عليــه الســام) أعتــى االنقســامات التــي شــهدهتا األمــة ،وهــو الوحيــد مــن بــن

األربعــة الــذي مجــع بــن اإلمامــة واملبايعــة مــن قبــل اجلامهــر ،فكانــت حــرب صفــن
واجلمــل والنهــروان ،وكان جيادهلــم بمنطــق العقــل والنــص ،التــي تســتبطن حضــورا

قويــا للحجــة والربهــان .

وملــا كان هنــج البالغــة يف أكثــره خطابــا بــكل مــا للكلمــة مــن حممــوالت حديثــة،

وخاصــة بــاب اخلطــب ،فهــو هبــذا يتميــز بجملــة مــن املميــزات األســلوبية التــي تلقــي

بظالهلــا عــى النصــوص ،ومــن أهــم تلــك املالمــح األســلوبية حلجــاج النهــج:

1 .1اســتعامل الروابــط احلجاجيــة ووســائل التعليــل مثــل( الم التعليــل  ،فــاء الســببية،
ألن )... ،وخاصــة يف مواضــع احلجــاج العقائــدي .

2 .2استعامل السؤال اإلنكاري.

اجلزء الرابع :احملور اللغوي واألدبي

295

3 .3استعامل الربهان واحلجة.
4 .4االستشهاد بالنص القرآين والشعر العريب واألمثال العربية .
5 .5اســتخدام التصويــر ( التشــبيه واملجــاز والكنايــة ) يف خلــق القناعــات وتبديــد
الشــبهات.

6 .6التكرار يف مناسبات كثرية والرتكيز عىل املقدمات العقدية.
7 .7البنــاء اهلرمــي للنصــوص (أو القضايــا) بالتعبــر املنطقــي يف تسلســل فريــد يعجــز
املــرء عــن حماكاتــه .وتقديــم فقــرة عــى اخــرى يف تــدرج نــي يوظــف كل معايــر
النصيــة.

8 .8فرادة االنتقاء للكلمة.
9 .9قــوة اإليقــاع وتســاوي الفقــرات ،بــل متاثلهــا أحيانــا ،وتوظيــف البديــع كوســيط
إقناعــي تطــرب لــه النفــس ويذعــن لــه العقــل واخليــال.

البناء املنطقي للنص
يتميــز النــص العلــوي ببنائــه املســبوك الــذي يرتــب النتائــج عــى املقدمــات يف

سلســلة متتابعــة مــن اهلرميــات والقياســات العقليــة مــع مراعــاة الدقــة يف االنتقــاء

وجــرس الكلمــة والتــوازن االيقاعــي الــذي ختلقــه اجلمــل املرتابطــة بالروابــط احلجاجية

التــي تشــر اىل ربــط االســباب بمســبباهتا  ،كيــف لنــا ان حلــل نصــا كســبيكة الذهــب

تــذوب فيــه كل عنــارص االبــداع وتتامهــى فيــه كل عظمــة املرســل ،فتتشــابك الصــور
مــع دقــة الكلمــة ورقــة العبــارة وااليقــاع وقــوة الكلمــة ففــي بيــان خلــق اخلالئــق يشــر
اىل العلــة مــن ذلــك وهــي علــة تســتدعي يف املتلقــي روح النظــر والتفكــر وتوقــظ يف

نفســه التأمــل فيــا حولــه يف مجــل مرتابطــة ومتوازيــة احيانــا ،ســأكتب الفقــرات بشــكل
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عمــودي ليتبــن مقــدار التجانــس والتــوازي بــن اجلمــل والــذي يســهم بشــكل كبــر يف

التأســيس للقناعــات واالعتقــادات لقــرب االيقــاع مــن النفــس وهيمنتــه وال ســيام ان

كان املعنــى ســاميا والســبك قويــا فــا يــرك للمتلقــي جمــا للتشــكيك بعــد ان تتــواىل
احلجــج واالدلــة بخطــاب عقــي تأمــي خيلــق يف نفــس متلقيــه االقنــاع والتأثــر.
إذن ثمة حجة سببية تتصل بكل ما سبق تأيت يف ختام الفقرة.
فــــمن وصف اللّ سبحانه فقد قرنه

و من قرنه فقد ثنّاه

و من ثنّاه فقد جزّاه

و من جزّأه فقد جهله.

و من جهله فقد أشار إليه
و من أشار إليه فقد حدّ ه
و من حدّ ه فقد عدّ ه

ضمنه
و من قال فيم فقد ّ

و من قال عالم فقد أخىل منه
ومن ذلك ايضا قوله:

« َخ َل َق َْ
الالَئِ َق َع َل َغ ْ ِي ِم َثال َخ َ
ال ِم ْن َغ ْ ِي ِه،
َو َل ْ َي ْست َِع ْن َع َل َخ ْل ِق َها بِ َأ َحد ِم ْن َخ ْل ِق ِه.
َو َأن َْش َأ األرض
َف َأ ْم َسك ََها ِم ْن َغ ْ ِي ْاشتِغَال،
اها َع َل َغ ْ ِي َق َرار،
َو َأ ْر َس َ
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يلحــظ التــوازن بــن اجلمــل مــع تكــرار الغرييــة بشــكل الفــت لالنتبــاه والتــي تشــر اىل
الالســببية واالبــداع يف خلــة الكــون  ،فاطر الســموات واالرض.
اخللق

االمساك

االرساء
االقامة
الرفع

مثال

(غري)

اشتغال
قرار

قوائم

دعائم

املظاهر اللغوية للحجاج يف النص العلوي
أ .حجاجية التكرار يف النص العلوي
تبــدو امهيــة التكريــر « يف احلجــاج مــن حيــث التقرير والكشــف والتوكيــد واالثبات

واالقنــاع وهو ما يســمى االقنــاع بالتكريــر(.((2()Repeating

ويعــد التكــرار مــن األســاليب املهمــة يف النصــوص احلجاجيــة ذلــك انــه « يوفــر هلــا

طاقــة مضافــة حتــدث أثــرا جليــا يف املتلقــي وتســاعد عــى نحــو فعــال يف إقناعــه أو محلــه

عــى اإلذعــان ذلــك ان التكــرار يســاعد أوال عــى التبليــغ واإلفهــام ويعــن املتكلــم ثانيــا

عــى ترســيخ الــرأي او الفكــرة يف األذهــان»(.((3
ففي فاحتة اخلطبة االوىل وهو قوله :

«أول الدّ يــن معرفتــه وكــال معرفتــه التّصديــق بــه .وكــال التّصديــق بــه توحيــده.
ّ

الصفــات عنــه لشــهادة ّ
كل
و كــال توحيــده اإلخــاص لــه .وكــال اإلخــاص لــه نفــي ّ
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صفــة ّأنــا غــر املوصــوف و شــهادة ّ
الصفــة .فمــن وصــف اللّ
كل موصــوف أ ّنــه غــر ّ

ســبحانه فقــد قرنــه .ومــن قرنــه فقــد ثنّــاه  .و مــن ثنّــاه فقــد ج ـزّاه .و مــن ج ـزّأه فقــد

جهلــه .و مــن جهلــه فقــد أشــار إليــه .و مــن أشــار إليــه فقــد حــدّ ه .و مــن حــدّ ه فقــد عــدّ ه.

ضمنــه .ومــن قــال عــام فقــد أخــى منــه .كائــن ال عــن حــدث.
ومــن قــال فيــم فقــد ّ
كل يش ء ال بمقارنــة .و غــر ّ
موجــود ال عــن عــدم .مــع ّ
كل يشء ال بمزايلــة .فاعــل ال
متوحــد إذ ال ســكن
بمعنــى احلــركات و اآللــة .بصــر إذ ال منظــور إليــه مــن خلقــه .
ّ

يســتأنس بــه و ال يســتوحش لفقــده»(.((3

تنبنــي هــذه الفقــرات بنــاء هرميــا يرتفــع شــيئا فشــيئا مــن خــال لبنــات تشــكل

القاعــدة واألســاس يف بنــاء عقيــدة صحيحــة مــن خــال وســيلة الســببية وبروابــط
حجاجيــة توضــح العلــة مــن ذلــك بأدلــة عقليــة خالصــة تســتميل املتلقــي بدقــة العبــارة

واختيارهــا وختلــق أثــرا يف إيقاعهــا كــا يــي:
ّأول الدّ ين معرفته

وكامل معرفته التّصديق به

وكامل التّصديق به توحيده

وكامل توحيده اإلخالص له

الصفــات عنــه .............ل...شــهادة ّ
كل صفــة ّأنــا غــر
وكــال اإلخــاص لــه نفــي ّ
املوصــوف

و شهادة ّ
الصفة
كل موصوف أنّه غري ّ

ويقــدم التكــرار ربطــا لفظيــا ومعنويــا لســياق يكثــر فيــه الرتديــد ،وهــذا مــا يتضــح

يف مقدمــة اخلطبــة األوىل يف هنــج البالغــة ،وهــي خمصصــة يف مطلعهــا للتوحيــد ونفــي

الرشيــك وبــن صفــات اخلالــق ســبحانه ،يف بنــاء تسلســي يرتكــب الالحــق عىل الســابق،
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إذ ليــس باإلمــكان التقديــم او التأخــر جلملــة واحــدة فضــا عــن الكلمــة ،فــأول الديــن

معرفــة اهلل (والضمــر يعــود عــى اهلل ســبحانه وتعــاىل ملــا ورد مــن إشــارة يف أول اخلطبــة:
احلمــد هلل الــذي ،)...وكــال املعرفــة ترتكــز عــى التّصديــق بــه ...وهــذا حتــى تنتهــي إىل

كل صفــة ّأنــا غــر املوصــوف ،وشــهادة ّ
بيــان العلــة «لشــهادة ّ
كل موصــوف أ ّنــه غــر

الصفــة.
ّ

ويمكــن النظــر إىل النــص الســابق مــن زاويتــن فالبنــاء احلجاجــي الــذي يســتعني

باجلملــة اخلربيــة لتثبيــت الفكــرة وترســيخها ومــن خــال تسلســل هرمــي واضــح،

تتأســس فيــه كل فقــرة عــى مــا بعدهــا حتــى تنتهــي الفقــرة بجملــة الســببية أو العلــة.
ويعمــل التكــرار كرابــط إيقاعــي بــن اجلمــل القصــرة والتــي ترتكــب مــن الــرط

واجلــزاء ،اذ يرتتــب كل نتيجــة عــى رشطهــا ،وكل هــذه اجلمــل مرتبطــة بــأداة واحــدة

هــي (مــن) التــي تفيــد العاقــل  ،دون ان حتــدده أو تقيــده ،لــذا فهــو يمكــن ان ينطبــق عــى
كل مــن (وصفــه ،ثنــاه ،جــزأه ،جهلــه ،...فهــو خطــاب عــى مســتوى عــام ودائــم ال
يقيــد بزمــان أو مــكان  ،بــل يبقــى قائــا ومناســبا لــكل زمــان ،وهــذا مــن أرسار ديمومتــه،
ويلحــظ عليــه االختــزال واإلجيــاز ،فضــا عــن قيامــه بالــرورة – كشــأن اخلطابــة-

عــى «االنتقــاء واالختيــار ،انتقــاء مــا يــراه مناســبا للمقــام واختيــار احلجــج األقــدر عــى
الفعــل والتأثــر»( ،((3واســلوب الــرط يتضمــن العلــة واملعلــول او الســبب والنتيجــة

فــا خيلــو مــن عــرض لالســباب التــي تــؤدى اىل تسلســل النتائــج مــن خــال مقــوالت
عقليــة واضحــة ال تقبــل التشــكيك وال اجلــدل  ،فمــن ذلــك مثــا «فــــــمن وصــف اللّ
ســبحانه فقــد قرنــه ،ومــن قرنــه فقــد ثنّــاه ،و مــن ثنّــاه فقــد جــزّاه فالوصــف يقتــي

القــرن  ،والقــرن يــؤدي إىل التثنيــة  ،والتثنيــة تســتدعي التجزئــة وهكــذا ...واملالحــظ

عــى البنيــة احلجاجيــة للنــص أهنــا اتــكأت عــى التكــرار ومجلــة الــرط بالدرجــة األوىل .
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ويتضح التكرار يف النص يف بعض الفقرات:

كائن ال عن حدث

موجود ال عن عدم

مع ّ
كل يشء ال بمقارنة

و غري ّ
كل يشء ال بمزايلة

فاعل ال بمعنى احلركات و اآللة

بصري إذ ال منظور إليه من خلقه

متوحد إذ ال سكن يستأنس به و ال يستوحش لفقده.
ّ
ولعــل التكــرار يتضــح جليــا يف نــص اخلطبــة االوىل عــى مســتوى اللفــظ فقــد

تكــررت (ال) ثــاين مــرات يف النــص الســابق ،وعــى مســتوى الرتكيــب وان اختلفــت
اجلمــل اال ان النســق واحــد يف كثــر مــن اجلمــل وثمــة تقــارب واضــح يف عــدد مفــردات

كل مجلــة مــن اخلطبــة الســابقة .وكــا معلــوم فانــه اي التكــرار « شــكل مــن اشــكال
االتســاق املعجمــي الــذي يتطلــب اعــادة عنــر معجمــي او ورود مــرادف لــه او شــبه

مــرادف او عنــر ا مطلقــا او اســا عامــا»(.((3

ب .حجاجية النفي
يمثــل النفــي أو (الســلب) آليــة مهمــة لنقــض االفــكار واالشــتغال عــى اثبــات

اضدادهــا  ،وتتجــى أمهيتــه يف كونــه « اليــة للنقــض  ،تفتــت أســس الــرأي املضــاد أو

تنــزع عنــه املصداقيــة وتثبــت بدلــة الــرأي املتبنــى»(. ((3

ففــي خطبــة واحــدة تكــررت ال النافيــة فقــط بأشــكاهلا املختلفــة مــا يزيــد عــن

الســبعني مــرة  ،فضــا عــن االدوات االخــرى مثــل (مــا ،مل  ،ليــس  ،غــر )...فهــي
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االخــرى تكــررت لتعــر عــن ســلب كل مــا (عجــز وضعــف وجارحــة عــن الــذات

املقدســة) لتثبــت يف الطــرف االخــر الكــال واالطــاق لذاته ســبحانه وتعــاىل .وكل تلك
اجلمــل املنفيــة /املثبِتــة (بكــر البــاء) ترتبــط بروابــط الوصــل ضمــن بنــاء متسلســل ،اذ

الوصــل هــو « حتديــد الطريقــة التــي يرتابــط هبــا الالحــق الســابق بشــكل منظــم»(. ((3
وضمن هذا البناء يأيت النفي ليقوض التصورات واالوهام كام يف قوله:

«ما َو َّحدَ ُه َم ْن َك َّي َف ُه
َ
ِ
اب َم ْن َم َّث َل ُه،
َوالَ َحقي َق َت ُه َأ َص َ

َوالَ إِ َّيا ُه َعنَى َم ْن َش َّب َه ُه،

ِ
ه ُه.
َوالَ َص َمدَ ُه َم ْن َأ َش َار إِ َل ْيه َوت ََو َّ َ
يلحــظ املتأمــل يف هــذه اجلمــل الرتابــط النــي الــذي ختلقــه الــواو بمعيــة النفــي او

(ال) الزائــدة لتوكيــد النفــي ،فكأهنــا نتائــج مقدمــة عــى اســباهبا ،مــع مالحظــة الســلب
يف القضيــة الــذي يكــون اقــوى مــن الصــورة لــو كان ( مــن كيفــه مــا وحــده)  ،فمجاهبــة
املتلقــي بالســلب أشــد وقعــا عــى النفــس وأكثــر تأثــرا ،اذ بــه تنتفــي صفــات ( التوحيــد،

اصابــة احلقيقــة ،القصــد  ،الصمديــة).

ثــم ترتبــط اجلملــة التــي بعدهــا بالفصــل لإلجابــة عــن ســؤال افــرايض وهــو ان مــن

جتــري عليــه الكيفيــة والتمثيــل والتشــبيه واالشــارة والتوهــم يكــون خالقــا ام خملوقــا؟
صانعــا ام مصنوعــا؟ وهــو قولــه:
ِ ِ
ُوع
ك ُُّل َم ْع ُروف بِنَ ْفسه َم ْصن ٌ
َوك ُُّل َقائِم ِف ِس َوا ُه َم ْع ُل ٌ
ول

وقــد تــرك الوصــل هنــا لبيــان العلــة اذ تشــعر اجلملتــان أعــاه بعلــة مــا ذكــر فــرك
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الوصــل فيهــا ،وعطــف الثانيــة عــى االوىل .وهــي قضايــا عقليــة كليــة تبــدأ بلفــظ العموم

(كل) ،او يمكــن القــول اهنــا مــن البدهييــات ايت ال حتتــاج اىل عظيــم جهــد إلدراكهــا.

ويف موضــع آخــر يشــر اىل علــة اخللــق بجمــل تكثــر فيهــا ادوات النفــي (مل  ،وال)

وهــو آكــد يف تقريــر مــن االخبــار املثبــت ،ويلحــظ الصعــود يف بيــان العلــل يف الســلم
احلجاجــي يف امللفوظــات بشــكل تصاعــدي ويتضــح ذلــك يف قولــه (عليــه الســام):

شء ِمن َْها إِ ْذ َصنَ َع ُه،
َل ْ َي َتكَأ ْد ُه ُصن ُْع َ ْ
َو َل ْ َي ُؤ ْد ُه ِمن َْها َخ ْل ُق َما َب َر َأ ُه َو َخ َل َق ُهَ ،و َل ْ ُيك َِّو ْنَا :
َت ِمنْ ُهَ ،ف َأ َرا َد َأ ْن َي ْست َْأنِ َس إِ َل ْي َها
َوالَ لِ َو ْح َشة كَان ْ
و الَ ُل ِكَا َثر ِة َ ِ ِ ِ
شكِ ِه
َ
شيك ف ْ
الز ِْدي ِ
ِ
اد ِ َبا ِف ُم ْلكِ ِه
َوالَ ل ْ َ
َوالَ لِال ْْح ِت ِاز ِ َبا ِم ْن ِضدٍّ ُم َث ِ
اور
َ
َوالَ لِال ْْستِ َعان َِة ِ َبا َع َل نِدٍّ ُمكَاثِر
َوالَ َِل ْوف ِم ْن ز ََوال َو ُن ْق َصان
لِت َْش ِد ِ
يد ُس ْل َطان

م7

م6

م5
م4

م3

م2

م1

ومل يذكــر النتيجــة هنــا بــل يشــر اىل اليهــا بعــد االشــارة اىل الفنــاء والبعــث ،مــع

مراعــاة تسلســل احلجــج الســلبية واســتيفاء كل املمكنــات التــي جتــري عــى املخلــوق
ِ ِ
ِ
أمسـك ََها بِ َأ ْمـ ِـر ِه،
واملصنــوع دون اخلالــق ،والنتيجــة هــي « لكنَّـ ُه ُسـ ْب َحا َن ُه َد َّب َر َهــا بِ ُل ْطفــهَ ،و َ
َو َأ ْت َقن ََهــا بِ ُقدْ َرتِـ ِـه» ، .فليــس ثمــة احتيــاج او فقــر يف ســاحة املطلــق  ،وكل العلــل املذكــورة
هــي علــل افتقــار للممكــن دون واجــب الوجــود ،وهــو مــا يثبتــه حــرف االســتدراك

(لكــن) وهــو رابــط حجاجــي يــأيت مســبوقا بالنفــي فيســلب مــا قبلــه ،مهــا قــل او كثــر،
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ليثبــت مــا بعــده.
ومنه قوله:
َي بِ َحال،
َوالَ َي َتغ َّ ُ

َوالَ ي َت َبدَّ ُل ِف االْ ْح َو ِ
ال،
َ
َوالَ ُت ْبلِ ِيه ال َّل َيايل َواالَْ َّيا ُم،

اء َوال َّظ َ
ال ُم،
َي ُه ِّ
الض َي ُ
َوالَ ُيغ ِّ ُ
ف بِ َشء ِمن االْجز ِ
وص ُ
َاء
َ ْ
َوالَ ُي َ
اجلو ِارحِ واالْع َض ِ
اء،
َ ْ
َوالَ بِ َ َ

َوالَ بِ َع َرض ِم َن االْ ْع َر ِ
اض،
َوالَ بِا ْلغ ْ ِ
َي َّي ِة َواالْ ْب َع ِ
اض.
َوالَ ُي َق ُالَ :ل ُه َحدٌّ َوالَ ِنَا َي ٌة،
ِ
اع َوالَ َغا َي ٌة،
َوالَ انق َط ٌ
وقوله:

الَ ُي ْش َم ُل بِ َحدّ ،

ب بِ َعدٍّ ،
ي َس ُ
َوالَ ُ ْ
وقوله:

ات،
الَ ت َْص َح ُب ُه االْ ْو َق ُ

ات،
َوالَ ت َْرفِدُ ُه االْ َد َو ُ

يف اجلمــل املنفيــة املرتابطــة بالــواو وكأهنــا مجلــة واحــدة مــع زيــادة التوكيــد بالنفــي
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اشــعار بســلب النقــص بوجوهــه املختلفــة مــن التغــر والتبــدل والوصــف باجلزئيــة
واجلســمية والعرضيــة والغرييــة واحلديــة واملنتهــى فضــا عــن االنقطــاع والغايــة وكلهــا

صفــات املحــدود ال املطلــق وهــي ادلــة عــى النقــص ،ودفــع النقــص وتنزيــه اخلالــق
اســبق مــن وصفــه بصفــات الكــال ،ألن نفــي اجلســمية واحلســية عــن ذات احلــق

ســبحانه ال تســتبطن اثباتــا لصفــات الكــال لــه ســبحانه  ،وهــذا االســلوب أي النفــي
اكثــر وقعــا واقناعــا للمتلقــي.
ومثله قوله:

ُون َم ْو ُلود ًاَ ،و َل ْ ُيو َلدْ َف َي ِص َري َمْدُ ود ًا.
َل ْ َيلِدْ َف َيك َ
وقوله:
الَ َتنَا ُل ُه االْ ْو َها ُم َف ُت َقدِّ َر ُه،
ه ُه ا ْل ِف َط ُن َفت َُص ِّو َر ُه،
َوالَ َتت ََو َّ ُ
الواس َفت ِ
ُح َّس ُه،
َوالَ تُدْ ِر ُك ُه َْ َ ُّ

َوالَ َت ْل ِم ُس ُه االْ ْي ِدي َفت ََم َّس ُه.
َليس ِف االْ ْشي ِ
اء بِ َوالِجَ ،والَ َعن َْها بِخَ ِ
ارج.
ْ َ
َ
تقــدم هــذه اجلمــل اســبابا وعل ـ ً
ا للنتائــج التــي ترتبــط بفــاء الســببية  ،فاخلالــق مل

يلــد ولذلــك فهــو ال يكــون مولــودا  ،ومل يولــد ألنــه ان كان كذلــك فســيكون حمــدودا

ألنــه ســيكون ممكنــا ومعدومــا ثــم وجــد ،وهكــذا يف بقيــة االســباب التــي تــؤدي بدليــل
العقــل واثــارة الفكــر اىل النتائــج املذكــورة لتنزيــه اخلالــق ســبحانه مثــا اذا مل يكــن مدركا

باحلــواس فالشــك انــه ال حيــس  ،واذا كان الفطــن ال تتومهــه فــا يمكــن ان يصـ ّـور.
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جـ  -حجاج التعليل باألداة
تقــوم حجــة الســببية يف هــذه اخلطبــة بشــكل واضــح يتجــى يف االكثــار مــن الروابــط

الســببية كالــام والفــاء الســببية والبــاء اجلــارة (التــي تفيــد التعليــل) ،فمــن امثلتهــا يف

الــام :
شء ِمن َْها إِ ْذ َص َن َع ُه،
َل ْ َي َتكَأ ْد ُه ُصن ُْع َ ْ
و َل ي ُؤده ِمنْها َخ ْل ُق ما بر َأه و َخ َل َقه ،و َل يكَونا .....................لِت َْش ِد ِ
يد ُس ْل َطان،
َ َْ ُْ َ
َ ََ ُ َ
ُ َ ْ ُ ِّ ْ َ
َوالَ َِل ْوف ِم ْن ز ََوال َو ُن ْق َصان،
َوالَ لِال ْْستِ َعان َِة ِ َبا َع َل نِدٍّ ُمكَاثِر
َوالَ لِال ْْح ِت ِاز ِ َبا ِم ْن ِضدٍّ ُم َث ِ
اور
َ
الز ِْدي ِ
ِ
اد ِ َبا ِف ُم ْلكِ ِه،
َوالَ ل ْ َ
و الَ ُل ِكَا َثر ِة َ ِ ِ ِ
شكِ ِه،
َ
شيك ف ْ
َت ِم ْن ُهَ ،ف َأ َرا َد َأ ْن َي ْست َْأنِ َس إِ َل ْي َها.
َوالَ لِ َو ْح َشة كَان ْ

تنبنــي هــذه الفقــرة عــى تنــوع االســباب الم التعليــل مــع اختــاف العلــة واســتيفاء

الوجــوه يف علــة اخللــق ،ويف الفنــاء ايضــا يشــر اىل العلــة مــن ذلــك بروابــط الــواو ولكــن

ُث َّم ُه َو ُي ْفن ِ َيها َب ْعدَ َتك ِْوين ِ َها،
الَ لِ َس َأم َد َخ َل َع َل ْي ِه ِف ت ْ ِ
َص ِيف َها َوتَدْ بِ ِري َها،
ِِ
ِ
ِ
ِ
شء ِمن َْها َع َل ْي ِه.
َوالَ ل َر َ
احة َواص َلة إِ َل ْيهَ ،والَ لث َق ِل َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
الَ ي ِم ُّلـه ُطـ ُ ِ
أمسـك ََها
ُ ُ
س َعــة إِ ْفنَائ َهــا ،لكنَّـ ُه ُسـ ْب َحا َن ُه َد َّب َر َهــا بِ ُل ْطفــهَ ،و َ
ـول َب َقائ َهــا َف َيدْ ُعـ َـو ُه إِ َل ُ ْ
بِ َأ ْمـ ِ�ر ِهَ ،و َأ ْت َقن ََهـ�ا بِ ُقدْ َرتِ ِه.
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ويف مرحلة البعث والنشور ايضا دون حاجة اليها.
ِ ِ
ِ
اجة ِم ْن ُه إِ َل ْي َها،
ُث َّم ُيعيدُ َها َب ْعدَ ا ْل َفنَاء م ْن َغ ْ ِي َح َ
ِ
شء ِمن َْها َع َل ْي َها،
َوالَ ْاست َعانَة َب َ ْ
ِ ِ
نصاف ِم ْن َحال َو ْح َشة َإل َح ِ
ال ْاستِ ْئنَاس،
َوالَ ال َ
ال ِ
ِ
[ح ِ
ِ
]ع ْلم َوا ْلِ َتمس،
مى إِ َل َ
َوالَ م ْن َحال َج ْهل َو َع ً
ِ
ِ
نى َو َك ْث َرة،
َوالَ م ْن َف ْقر َو َح َ
اجة إِ َل غ ً
َو َال ِم ْن ُذ ٍّل َو َض َعة إِ َل ِع ٍّز َو ُقدْ َرة(.((3

وتظهر فاعلية التعليل بالباء يف اخلطبة نفسها يف موضع آخر يف قوله:
بِت َْش ِع ِري ِه ا َْل َش ِ
ف َأ ْن الَ َم ْش َع َر َل ُه
اع َر ُع ِر َ

ِِ
ف َأ ْن الَ ِضدَّ َل ُه،
ي األمور ُع ِر َ
َوبِ ُم َضا َّدته َب ْ َ
ِِ
ين َل ُه.
ي األشياء ُع ِر َ
َوبِ ُم َق َارنَته َب ْ َ
ف َأ ْن الَ َق ِر َ

فالبــاء يف النــص الســابق تعليليــة تقدمــت تقــدم الســبب عــى النتيجــة والعلــة عــى

املعلــول  ،مــع التنغيــم الــذي خيلقــه اجلنــاس واالشــتقاقات يف كل مجلــة عــى حــدة وكــا

يتضــح:
بِت َْش ِع ِري ِه ا َْل َش ِ
اع َر َ .............م ْش َع َر
ِ
َوبِ ُم َضا َّدتِ ِه
.......................ضدَّ
ِِ
ين
َوبِ ُم َق َارنَته َ .......................ق ِر َ

ومعلــوم مــا لألثــر الصــويت وااليقــاع مــن هيمنــة عــى اخلطابــة بشــكل عــام وهــذا

النــص خاصــة ،فهــو يصطنــع جــوا مؤثــرا ويســتميل املتلقــي وتزيــد عوامــل االنشــداد يف
نفســه.
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والرابــط الثالــث هــو فــاء الســببية التــي تتكــرر يف النــص بشــكل واضــح مشــرة اىل

العلــة
ِ
ات،
ات ا ْل ُـم ْحدَ َث ُ
الص َف ُ
الَ ُي َق ُال :ك َ
ي َع َل ْيه ِّ
َان َب ْعدَ َأ ْن َل ْ َيك ُْنَ ،فت َْج ِر َ
ِ
ــلَ ،والَ َلــ ُه َع َل ْي َهــا َف ْض ٌ
ُــون َب ْين ََهــا َو َب ْينَــ ُه َف ْص ٌ
ُــوع،
َوالَ َيك ُ
ــع وا َْل ْصن ُ
الصان ُ
ي َّ
ــلَ ،ف َي ْســت َِو َ
ِ
َو َي َتكَا َف َ
يـ�ع.
ـ�أ ا ُمل ْبتَـ�دَ ُع َوا ْل َبد ُ
ومنه قوله:

ِ
اء َل ُه،
َخ َض َعت االْ ْش َي ُ
ت ُم ْستَكِينَ ًة لِ َع َظ َمتِ ِه،
َو َذ َّل ْ
ِِ
ِ ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ض ِه،
الَ ت َْستَط ُ
يع َْال َر َب م ْن ُس ْل َطانه إِ َل َغ ْيه َفت َْمتَن َع م ْن َن ْفعه َو َ ِّ
ُفؤ َل ُه َف ُيكَافِ َئ ُهَ ،والَ نَظِري َل ُه َف ُي َس ِ
او َي ُه.
َوالَ ك َ
َ
هو ا ُْل ْفنِي َلا بعدَ وج ِ
ود َهاَ ،حتَّى َي ِص َري َم ْو ُجو ُد َها
َْ ُ ُ
ُ َ
ومنه قوله

اء َ ْت ِو ِيه َفت ُِق َّل ُه َأ ْو ُ ْت ِو َي ُه،
َوالَ َأ َّن االْ ْش َي َ
ي ِم ُل ُهَ ،ف ُي ِمي َل ُه َأ ْو ُي َعدِّ َل ُه.
َأ ْو َأ َّن َش ْيئ ًا َ ْ
وكثــرا مــا تأتـــي االســباب بعــد مقدمــات كثــرة  ،تعتمــد يف اغلبهــا عــى النفــي

والربــط بالــواو ،وهــو مــا يتضــح يف قولــه:

ِ
ُْ
روق َو َأ َد َوات،
ب الَ بِل َسان َو َل َواتَ ،و َي ْس َم ُع الَ بِخُ ُ
يُِ
َي ُق ُ
ول َوالَ َي ْل ِف ُظ،

ي َف ُظ َوالَ َيت ََح َّف ُظ،
َو َ ْ
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َو ُي ِريدُ َوالَ ُي ْض ِم ُر.
ِ
ب َو َي ْر َض ِم ْن َغ ْ ِي ِر َّقة،
ُي ُّ
ِ
ب ِم ْن َغ ْ ِي َم َش َّقة.
َو ُي ْبغ ُض َو َيغ َْض ُ
َي ُق ُ
ُون ،الَ بِ َص ْوت َي ْق َر ُع،
ول َل ِا َأ َرا َد ك َْو َن ُه :ك ُْن َف َيك ُ
َوالَ بِنِدَ اء ُي ْس َم ُعَ ،وإِن ََّم َكال َُم ُه ُس ْب َحا َن ُه فِ ْع ٌل ِمنْ ُه َأن َْش َأ ُه َو َم َّث َل ُه،
وكقوله:
َل ْ َيك ُْن ِم ْن َق ْب ِل ذلِ َ
ك كَائِن ًا
َان إِهل ًا َثانِي ًا.
َان َق ِدي ًام َلك َ
َو َل ْو ك َ

د  -حجاجية البنية الصرفية
مــن اشــكال التكــرار التــي وردت يف النــص تكــرار البنيــة الرصفيــة كاســم الفاعــل

واســم املفعــول  ،واالفعــال املضارعــة ،فمــن تكــرار اســم الفاعــل قولــه :
َف ِ
اضطِ َر ِ
اع ٌل الَ بِ ْ
اب آ َلة،

ُم َقدِّ ٌر الَ بِ َج ْو ِل فِك َْرة،

وقوله
َليس ِف االْ ْشي ِ
اء بِ َوالِجَ ،والَ َعن َْها بِخَ ِ
ارج.
ْ َ
َ
وقوله

ِ ِ
ُم َؤ ِّل ٌ
اتا،
ف َب ْ َ
ي ُم َت َعاد َي َ

ِ
ُم َق ِ
َاتا،
ار ٌن َب ْ َ
ي ُم َت َبايِن َ
ِ ِ
داتا،
ُم َق ِّر ٌب َب ْ َ
ي ُم َت َباع َ
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وعنــد التأمــل يف هــذه اجلمــل نــرى ان كل صيــغ اســم الفاعــل جــاءت نكــرة للتعبــر

عــن العمــوم واالطــاق يف الصفــة  ،ففــي اجلملتــن االواىل والثانيــة نلحظ نفي الواســطة
زيــادة يف التوكيــد اذ القيــد املذكــور لنفــي صفــات املمكــن عنه ســبحانه.

وال خيفــى ان داللــة اســم الفاعــل ختتــزن يف داخلهــا مفهــوم الفعــل( فالفاعــل

الصانــع واخلالــق )  ،يف حــن تكــرارا اخــر ولكــن لصفــة ملخلــوق ( اســم املفعــول) وهــي

تســتبطن محولــة لغويــة ملــا وقــع عليــه الفعــل .يف قولــه:
ُون َم ْو ُلود ًاَ ،و َل ْ ُيو َلدْ َف َي ِص َري َمْدُ ود ًا.
َل ْ َيلِدْ َف َيك َ
وقوله :

ِ
ــلَ ،والَ َلــ ُه َع َل ْي َهــا َف ْض ٌ
ُــون َب ْين ََهــا َو َب ْينَــ ُه َف ْص ٌ
ُــوع،
َوالَ َيك ُ
ــع وا َْل ْصن ُ
الصان ُ
ي َّ
ــلَ ،ف َي ْســت َِو َ
ِ
َو َي َتكَا َف َ
يـ�ع.
ــأ ا ُمل ْبتَـ�دَ ُع َوا ْل َبد ُ
ومــن حجاجيــة الصيغــة الرصفيــة كثــرة تــردد الفعــل املضــارع املنفــي ب(ال) او

(مل) ايضــا:

(تصحبــه  ،ترفــده ،يشــمل ،حيســب ،جيــري ،حيــول ،يــزول ،جيــوز ،يلــد  ،يولــد ،

تنالــه ،يتغــر  ،يتبــدل ،تبيلــه ،يغــره  ،يوصــف ،يقــال ،يلفــظ ،يتحفــظ ،يضمــر ،يكــن،
يقــال ،يكــون ،يســتغن  ،يعجــزه ،يمتنــع ،حيتــاج ،يتــكأده ،يــؤده ،يكوهنــا).

هــذه اهــم االفعــال املضارعــة املنفيــة يف النــص ،وهــي كــا يتضــح افعــال مضارعــة

تشــر اىل نفــي هــذه الصفــات واللــوازم حــاال واســتقباال بــا ال يــدع جمــاال إلثبــات صفــة
املخلــوق لــه ســبحانه عــا يصفــون  ،ويف اكثــر االحــوال نجــد ان افعــال الســلب (املنفيــة)

تــأيت مضارعــة ملــا هلــا مــن امتــداد زمنــي طــويل غــر منقطــع االب القرينــة ،يف حــن تــأيت
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افعــال الوصــف او االجيــاب للــذات االهليــة او مــا يســمى بالصفــات الثبوتيــة بصيغــة

الفعــل املــايض الــدال عــى التحقــق يف املــايض والوقــوع ،وهــو ملــم اســلويب يضفــي
بعــدا حجاجيــا اعمــق يف نفــس املتلقــي ،وهــذا العنــي ان الفعــل املــايض مل يــأت منفيــا

(ســلبيا) يف ال نــص قــط ـ بــل جــاء ولكــن يف مواضــع قليلــة وكذلــك بالنســبة للفعــل
املضــارع ( الثبــويت).

مــن ذلــك مثــا قولــه (عليــه الســام)« :وإِنَّــه ســبحا َنه ،يعــود بعــدَ َفن ِ
َــاء الدُّ ْن َيــا
َ ُ ُ ْ َ ُ َُ َُْ
ا َو ْقــت َوالَ
َان َق ْبـ َـل ا ْبتِدَ ائِ َهــا ،كَذلِـ َ
ـون َب ْعــدَ َفنَائِ َهــا ،بِـ َ
ـك َي ُكـ ُ
ش َء َم َع ـ ُهَ ،كـ َـا ك َ
َو ْحــدَ ُه الَ َ ْ
َمــكَانَ ،والَ ِحــن َوالَ ز ََمــان».
ومن صور ورود الفعل املايض ألثبات الفعل قوله:
َو َح َّصن ََها ِم َن االْ َو َد َواالْ ْع ِو َجاجِ ،
ومنَعها ِمن التَّها ُف ِ
ت َواالن ِْف َراجِ ،
ََ ََ َ َ

َأ ْر َسى َأ ْوتَا َد َها،

ض َب َأ ْسدَ ا َد َها،
َو َ َ
َو ْاس َت َف َ
ونَا
اض ُع ُي َ
َو َخدَّ َأ ْو ِد َيت ََها،
َف َل ْم َيِ ْن َما َبنَا ُه،

َوالَ َض ُع َ
ف َما َق َّوا ُه.

ويظهــر مــن النــص اعــاه الفعــل املــايض وهــو يــدل عــى الوقــوع فلــم يســبق بنفــي اال

يف (ضعــف) وقــد جــاء ماضيــا مراعــاة للنفــي الــذي وقــع يف الفعــل املضــارع املنفــي ب(مل)
اذ العطــف يقتــي الترشيــك  ،املضــارع املنفــي ب(مل) بحكــم املــايض ،بــل هــو مــاض ،لــذا

عطــف عليــه ب(ال) زيــادة يف توكيــد النفــي وداللــة عــى امتــداد الفعــل يف االزل.
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ومن ورود املايض ايضا قوله:

َاذ االْبن ِ
1 .1ج َّل َع ِن ِّات ِ
َاء
ْ
َ

المس ِة النِّس ِ
اء.
َ
َ 2 .و َط ُه َر َع ْن ُم َ َ َ
ات ك َْو ُن ُه
َ 3 .س َب َق االْ ْو َق َ
ُّور بِال ُّظ ْل َم ِة
َ 4 .ضا َّد الن َ
ِ 5 .با َ َت َّل َصانِ ُع َها لِ ْل ُع ُق ِ
ول
َ

 6 .و ِبا ام َتنَع َعن َن َظ ِر ا ْلعي ِ
ون
ُُ
َ َ ْ َ ْ
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اخلامتة

بعــد تلــك القــراءة الرسيعــة خلطبتــي النهــج (االوىل و )186يمكــن للباحــث ان

يشــر اىل اهــم املالمــح احلجاجيــة للنــص بعــد التأمــل والتحليــل ومنهــا:

1 .1مــع ان الديــن –كــا يــرى بعض الدارســن – مــن املوضوعــات البدهيية التــي ال ختضع
للحجــاج بــل تدخــل ضمــن دائــرة االيــان  ،فــان مباحــث العقيــدة كــا يشــر العلــاء

والفقهــاء البــد ان تكــون عــن قناعــة ودليــل ،بــل البــد مــن اســتحصاهلا والوصــول
فيهــا اىل يقــن قطعــي يف اثبــات العقائــد ،ويمثــل احلجــاج خــر وســيلة اقناعيــة يف هــذا

املــورد ،اذ حيقــق اإلقنــاع واالطمئنــان بدليــل العقــل وســاطع الربهــان.

2 .2تــزداد احلاجــة اليــوم اىل بنــاء القناعــات وال ســيام يف الوقــت الــذي ترتفــع فيــه
اصــوات الدعــوات الضالــة ومــن يــروج هلــا ،فــا حاجــة اىل التصعيــد او التكفــر،

بــل يكفــي ان نصنــع القناعــات يف جمتمعنــا يف شــتى املياديــن مــن خــال املنهــج
احلجاجــي واالدلــة العقليــة فيــا يتعلــق بالعقيــدة ،فاألمــر حيتــاج اىل ثــورة فكريــة

ومواجهــة لــكل تيــارات االنحــراف وهــي مســؤولية كل مؤمــن رســايل فضــا عــن
املثقــف ورجــل الديــن.

3 .3يف النــص العلــوي هتيمــن الروابــط احلجاجيــة ال ســيام حــروف العليــل والســببية
بشــكل الفــت للنظــر مثــل( الفــاء والــام والبــاء )...وهــي تشــعر بقــوة اخلطــاب
املتوجــه مــن البــاث اىل املتلقــي معــززة كل نتيجــة بجملــة اســباب ال بســبب واحــد

مــن خــا توظيــف الروابــط وســبكها للنــص .

4 .4يســهم التكــرار يف بنــاء النــص بنــاء حجاجيــا كونــه عامــا مهــا مــن عوامــل خلــق
االقنــاع والتوكيــد والرتكيــز عــى االفــكار املركزيــة والبــؤر االساســية للنــص .

5 .5روابــط العطــف هــي االخــرى تكثــر يف النــص وتزيــد مــن قــوة ســبكه وعطــف
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احلجــج بعضهــا عــى البعــض وربــط االســباب بمســبباهتا واحيانــا يتطلــب االمــر
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الضرورة الشعرية بني أحكام النحويني
وكالم أمري املؤمنني (عليه السالم)
«دراسة يف نقص االستقراء النحوي»

م .م .حيدر هادي خلخال الشيباني
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية ـ جامعة بابل

بسم هللا الرحمن الرحيم

املقدمة

األمــن  ،س ِ
ــيدنا
يب
والســا ُم عــى
رب
َ
النبــي العــر ِّ
العاملــنّ ،
احلمــدُ هللِ ِّ
ِ َ
ِّ
والصــا ُة ّ
ٍ
وصحبِـ ِـه ال ُغـ ِّـر امليامــن.
املرســلني ،وعــى آلــه الطيبــن الطاهريــنَ ،
حممــد( )خات ـ ِم َ
أ ّما بعدُ

ٍ
خــاف عــى ُأويل الدرايــة والنُّهــى ،وعــى أربــاب الفكــر واملعرفــةَّ ،
أن كالم
فغــر

بحــر ال ُيــدرك
أمــر املؤمنــن ( )عامــة واملجمــوع يف (هنــج البالغــة) خاصــة
ٌ

ـواره ،فهــو ذرو ُة الــكال ِم العــريب الفصيــح بعــد كالم البــاري عــز
ر أغـ ُ
ـراره  ،وال تُس ـ ُ
قـ ُ
ٍ
نفحــات مــن كال ِم العزيــز اجلبــار،
ضــم
وجــل ،وكالم نب ِّيــه املصطفــى ( ،)وقــد
َّ
ـي املختــار ،وحــوى مــن األســاليب النحويــة أرقاهــا ،وتضمــن
وقبســات مــن بدائــع النبـ ِّ

مــن جواهــر املعــاين أعالهــا ،وال شــك يف ذلــك فهــو ((كالم دون كالم اخلالــق وفــوق

كالم املخلوقــن)) .

وتســعى دراســتنا هــذه إىل نقــد القواعــد النحويــة التــي ُبنيــت عــى اســتقراء ناقــص،

وتصحيــح بعــض مــا تقــرر مــن أحــكام نحويــة قرصهــا النحويــون عــى لغــة الشــعر
وحــده ،اتضــح خــاف ذلــك  ،فهــي واردة يف النظــم والنثــر عــى حــد ســواء  ،مســتندين

بذلــك إىل كالم أمــر املؤمنــن ( )يف هنــج البالغــة ،فهــو نــص عــريب فصيــح فريــد
يف لغتــه وتراكيبــه  ،قــد جــاء عــى وفــق معايــر علــاء العربيــة فيــا يصــح االستشــهاد بــه،

لكنــه مل ينـ ْـل اســتحقاقه يف الــدرس النحــوي .

ـت يف عمــي هــذا فـ ْ
ـت فذلــك مــن
ـإن أكـ ْن أصبـ ُ
ويف اخلتــام َأرجــو أن أكــون قــد وفِقـ ُ
كــر ِم اهلل تعــاىل و ُحسـ ِ
ـن توفيقــهْ ،
ـدي وخطئهــا وجــل
وإن كانــت االخــرى فمــن قصــور يـ َّ
319

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

320

ِ
رب العاملــن وصلوا ُتــه
حل ْمــدُ هللِ ِّ
مــن ال ُيطــئ  ،والكــال هلل وحــده ،وآخـ ُـر دعوانــا َأن ا َ
وســا ُم ُه عــى نب ِّينــا ُم ّمـ ٍـد األمــن( )وآلـ ِـه الطيبــن الطاهريــن ( ،)وصحبــه
املنتجبــن(.)

التمهيد  :الضرورة الشعرية وأهم مذاهب النحويني فيها:
ـدرا مهـ ًـا مــن
َ
درج أعــام الــدرس النحــوي عــى االستشــهاد بالشــعر بوصفــه مصـ ً

مصــادر التقعيــد النحــوي ،ومــن املسـ َّلم بــه َّ
أن لغــة الشــعر تتســم بركيزتــن أساســيتني

مهــا الــوزن والقافيــة فضــا عــن اتســامه بطابــع االنفعــال بخــاف النثــر  ،ومــن هنــا

جر ًســا وبني ـ ًة  ،ويف صــوغ
كانــت للغــة الشــعر خصوصيــة يف طريقــة اســتعامل املفــردة ْ
الرتكيــب؛ إليصــال االنفعــال مــن جهــة  ،والتأثــر يف املتلقــي مــن جهــة أخــرى((( ،ومــن

هنــا قــد يضطــر الشــاعر إىل اخلــروج عــن قواعــد النحــو مــن أجــل إيصــال أفــكاره ،قــال
ـرف فيــه الك َِلــم
ابــن جنــي(( :الشــعر موضــع اضطــرار ،وموقــف اعتــذار .وكثــرا مــا ُيـ ُ
ِ
(((
عــن أبنيتــه ُ
وســمي هــذا اخلــروج
وتــال فيــه ا ُمل ُثــل عــن أوضــاع ص َيغهــا ألجلــه)) ُ ،

بالــرورة الشــعرية يف الــراث اللغــوي العــريب.

الــرورة كــا تناولتهــا معجــات اللغــة مشــتقة مــن مــادة (رضر) ،وهــي اســم

ملصــدر (االضطــرار) وهــو احلاجــة إىل الــيء أو اإلجلــاء إليــه  ،ورجـ ٌـل ذو رضورة ،أي:
ذو حاجــة ،وقــد اضطــر إىل الــيء أي ُأ ِجلــئ إليــه(((  ،ومنــه قولــه تعــاىلَ  :ف َمـ ِ
ـن ْ
اض ُطـ َّـر
ٍ
ـم َع َل ْيـ ِـه( ســورة البقــرة مــن اآليــة.)173 :
ـر َبــا ٍغ َوالَ َعــاد َفــا إِ ْثـ َ
َغـ ْ َ

أمــا يف االصطــاح فـ ّ
ـإن الــذي يظهــر َّأنــا مــن مصطلحــات الفقهــاء واملفرسيــن ،إذ
(((
تعنــي عندهــم ((احلالــة ا ُمل ِ
لجئــة إىل مــا ال بــدَّ منــه ،والــرورة أشــدُّ درجات احلاجــة))
وعــى هــذا تشــمل َّ
((كل مــا أ ّدى إىل االضطــرار ،كاملشــقة التــي ال مدفــع هلــا ،ومــا بــه
حفــظ النفــس وغريهــا ،كاحلاجــة الشــديدة إىل املــاء أو األكل .ومنهــا « الــرورات
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تُبيــح املحظــورات»))(((.
وأمــا مفهــوم الــرورة الشــعرية يف االصطــاح اللغــوي إمجـ ً
ـال فتعنــي (( اخلــروج
عــى القواعــد واألُصــول بســبب الــوزن والقافيــة  ،وقــد جـ َّـوز القدمــاء للشــاعر مــا مل

جيـ ّـوزوا للناثــر))(((؛ ّ
ألن احتفــال العــرب بالشــعر جعلــت اللغويــن يقولون(( :الشــعراء
ُأ َمــراء الــكالم ،يقــرون املمــدود ،وال يمــدُّ ون املقصــور ،ويقدّ مــون ويؤخــرون،
ويؤمنــون ويشــرون ،وخيتلســون و ُيعــرون ويســتعريون))((( .

وقــد اختلفــت كلمــة النحويــن يف معنــى الــرورة الشــعرية عــى مذهبــن ،

فمذهــب اجلمهــور يــرى أن الــرورة مــا تقــع يف الشــعر دون النثــر ســواء أكان عنــه
(((
ـرار الشــاعر إىل اخلــروج
مندوحة(ســعة أو فســحة) أم ال  ،فلــم يشــرطوا فيهــا اضطـ َ

جيــز يف الــكالم(((،
عــن بعــض األقيســة النحويــة  ،بــل ّ
جــوزوا لــه يف الشــعر مــا مل ُ
ـرأي اب ـ ُن جنــي الــذي يقــولَ :
((أل تراهــم كيــف يدخلــون حتــت قبــح
ويمثــل هــذا الـ َ

الــرورة مــع قدرهتــم عــى تركهــا ،ليعدوهــا لوقــت احلاجــة إليهــا))( ،((1وابـ ُن عصفــور
ـم َّ
أن الشــعر ملــا كان موزو ًنــا خيرجــه الزيــادة والنقــص منــه عــن
الــذي يقــول (( :اعلـ ْ

صحــة الــوزن وحييلــه عــن طريــق الشــعر أجــازت العــرب فيــه مــا ال جيــوز يف الــكالم
اضطــروا إىل ذلــك أو مل يضطــروا)) ( ((1وأخــذ هبــذا املذهــب الريض(((1وابــن هشــام(،((1
والبغــدادي( ، ((1وااللــويس (. ((1

ومذهــب آخــر يــرى يف الــرورة ّأنــا تقــع فيــا ليــس للشــاعر عنــه مندوحــة (، ((1

أي تقــع بــرط االضطــرار  ،وهــو املذهــب الذي نســبه بعــض النحويــن إىل ســيبويه(،((1
وعليــه يكــون إمــا َم ابـ ِ
ـرا ،فقــد
ـن مالــك الــذي هــو رائــد هــذا املذهــب واملشــتهر بــه كثـ ً
رصح ِ
معق ًبــا عــى بعــض األبيــات الشــعرية قائـ ًـا(( :فــإذ مل يفعــا ذلــك مــع اســتطاعته
َّ
ففــي ذلــك إشــعار باالختيــار وعــدم االضطــرار ))( ، ((1وأشــار آخــرون إىل َّ
أن ســيبويه
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رأي اجلمهــور يف الــرورة ( ،((1والــر يف هــذا االختــاف واالضطــراب يرجــع
يــرى َ

إىل حتليــل ِّ
كل فريــق لــكالم ســيبويه.

وأغلــب الظ ـ ِّن أن مــا ذكــره ســيبويه أقــرب إىل فهــم اجلمهــور يف هــذه املســألة ؛ ((

ألن كثــرا مــن الشــواهد التــي أوردهــا يف أقســام الــرورة املختلفــة مــن تلــك الشــواهد
التــي وردت فيهــا روايــات ُأخــرىُ ،ترجهــا مــن جمــال الــرورة  ،ومــع ذلــك مل يذكــر
ســيبويه شــي ًئا مــن تلــك الروايــات يف كتابــه)) ( ، ((2عــى َأ َّن ختــام البــاب الــذي عــرض

فيــه (مــا حيتمــل يف الشــعر) وال جيــوز يف الــكالم جــاء فيــه(( :وليــس يشء يضطــرون إليــه
إال وهــم حياولــون بــه وجهــا)) ( ، ((2وعــى وفــق هــذا فـ َّ
ـإن الــرورة عنــده ـــــ وإن كانــت

أن الشــاعر ال بــد مــن ْ
تقتــر عــى الشــعر وال جتــوز يف ســعة الــكالم ــــــ إال َّ
أن يســعى

مــن وراء ارتكاهبــا إىل معنــى جتيــزه أقيســة العربيــة املســتن َبطة مــن النثــر ،وإال ُيعــدُّ مــا جاء
بــه خمالِ ًفــا للقواعــد ،إذ يقــول يف بــاب املمنــوع مــن الــرف(( :اعلــم أ َّنــه جيــوز يف الشــعر
مــا ال جيــوز يف الــكالم مــن رصف مــا ال ينــرف ،يشــبهونه بــا قــد ُحــذف واس ـتُعمل
حمذو ًفــا)) ( ، ((2كــا جــرى محــل املســائل بعضهــا عــى بعــض عــى نحــو التشــابه بينهــا يف
األحــكام يف مواضــع ُأخــر ( .((2ومــن أجــل هــذا ذهــب الســيد إبراهيــم حممــد إىل أن((

املعنــى الــذي تتوجــه عليــه الــرورة الشــعرية عنــد ســيبويه أهنــا بلــوغ مســتوى مــن

التعبــر مبلــغ مســتوى آخــر)) ( ، ((2وهلــذا قيــل (( :علــة الرضائــر التشــبيه لــيء بيشء أو

الــرد إىل األصــل)) ( ،((2فالفــرق بــن مــا يقــع يف الشــعر والنثــر مــن خــروج عــن القواعــد
واحــد (( فكالمهــا خــروج عــن القيــاس  ،وإنــا الفــرق بينهــا َّ
أن الشــعر وقــع فيــه مــن

ذلــك مــا مل تَثبــت الروايــة بوقوعــه يف الــكالم  ،وهــذا هــو حمــل الــرورة)) ( ، ((2وهــذا

هــو وجــه الــكالم يف هــذا البــاب الــذي وســمناه (مــا محلــه النحويــون عــى الــرورة
ـارا
الشــعرية وورد يف كالم االمــام ( ، )إذ ليــس مهـ ًـا لـ َ
ـدي ســواء أكان الشــاعر ُمتـ ً
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يف ارتكابــه الــرورات أم مضطـ ًـرا إىل ذلــك ،فغايتنــا الرئيســة تنصــب حــول التــاس
ٍ
يشء مــن النظائــر النثريــة الــواردة يف كالمــه ( )جلملــة مــن القواعــد النحويــة التــي
ُحكــم عليهــا بأهنــا مــن الرضائــر الشــعرية ،لنُثبــت بذلــك أهنــا ليســت مقتــرة عــى

أيضــا ،وهبــذا يظهــر مــدى نقــص اســتقراء
لغــة الشــعر فقــط ،بــل هــي واردة يف النثــر ً
النحويــن  ،وإغفاهلــم لنصــوص هنــج البالغــة يف التقعيــد النحــوي.

و ّملــا كانــت الــرورات مرتبطــة بالشــعر  ،والشــعر مــا ال حييــط بــه أحــد ّ
تعــذ َر
حرصهــا وإحصاؤهــا ،عــى أن هــذا مل يمنــع علــاء العربيــة مــن وضــع تقســيامت عامــة
ُ

تنطــوي حتــت كل قســم مباحــث فرعيــة ،ولعــل البــن الــراج قصــب الســبق يف تثبيــت
مبــادئ التصنيــف يف الــرورة ،إذ قــال(( :رضورة الشــاعر ْ
أن يضطــر الــوزن إىل حــذف
أو زيــادة أو تقديــم أو تأخــر يف غــر موضعــه وأبــدال حــرف أو تغيــر إعــراب عن وجهه

عــى التأويــل أو تأنيــث مذكــر عــى التأويــل وليــس للشــاعر أن حيــذف مــا اتفق لــه وال أن
يزيــد مــا شــاء بــل لذلــك أصــول يعمــل عليهــا))( ،((2وقــد راعــى تلــك األصــول أغلــب

مــن جــاء بعــده مثــل الســرايف( ، ((2وابــن عصفــور( ((2وأبــو حيــان(. ((3

وقــد تنــاول البحــث نــاذج مــن مســائل الــرورة الشــعرية منقسـ ًـا عــى املباحــث

اآلتيــة:
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املبحث األول
توكيد جواب الشرط بنون التوكيد:

بنــون
للتوكيــد يف العربيــة أنــاط خمتلفــة وأســاليب متعــددة مــن ذلــك التوكيــد
َ

التوكيــد الثقيلــة أو اخلفيفــة ،ومهــا حرفــان مــن حــروف املعــاين ،قــد اتفــق النحويــون عىل

داللتهــا عــى التوكيــدْ ،
وإن كان التوكيــد بالثقيلــة أشــدَّ داللـ ًة كــا نُقــل عــن اخلليــل(.((3
ـاف بــن النحويــن يف أصلهــا ،فذهــب البرصيــون إىل أهنــا أصــان،
وقــد دار خـ ٌ

عــى حــن يــرى الكوفيــون َّ
أن املشــددة هــي األصــل( ،((3ومها حرفــان خيتصــان بالدخول

ـوازا أو وجو ًبــا(.((3
عــى األفعــال ،فيؤكــد فيهــا الفعــل املضــارع جـ ً

ومــن املواضــع التــي اختلــف فيهــا النحويــون هــي دخــول نــون التوكيــد يف جــواب

الــرط ،فقــد ذهــب فريــق منهــم إىل ّ
أن هــذا التوكيــد إ ّنــا جيــوز يف الشــعر ال يف النثــر،

قــال ســيبويه(( :وقــد تدخــل النــون بغــر «مــا» يف اجلــزاء ،وذلــك ٌ
قليــل يف الشــعر،
شــبهوه بالنهــي حــن كان جمزومــ ًا غــر واجــب))( ((3نحــو قــول الشــاعر كميــل بــن

معــروف(( :((3مــن الطويــل)

فمهام ت ََشأ ِمنْ ُه َفزا َز ُة ُت ْعطِك ُْم

ومــهام ت َ ِ
فـزار ُة َتْنَ َعا
َـشأ مـنْه َ

الفــراء وهــو
وقــد انتهــج
مذهــب ســيبويه هــذا ٌ
َ
مجــع مــن علــاء العربيــة منهــم ّ
ــل اد ُخ ُلــوا مســاكِنَكُم َل َ ِ
ُــم ُســ َل ْي َم ُن
يعــرض لقولــه تعــاىلَ  :يــا َأ ُّ َيــا الن َّْم ُ ْ
ْ
يط َمنَّك ْ
ْ
َ َ
ـب املـ ّـر ُد( ،((3واب ـ ُن
َو ُجنُــو ُد ُه( ســورة النمــل مــن اآلية،((3()18:وقــد أكــد هــذا املذهـ َ

الــراج( ،((3والســرايف( ،((3وأبــو عــي الفــاريس( ،((4والقــرواين( ،((4وأبــو الــركات
األنبــاري( ،((4والزخمــري( ،((4وابــن احلاجــب ( ،((4وآخــرون (.((4

َّ
إن محــل الشــاهد الشــعري عــى الــرورة الشــعرية ال يمنــع مــن تعليلــه وبيــان وجهــه
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يف العربيــة ،إذ ((ليــس يشء يضطــرون إليــه إال وهــم حياولــون بــه وجهــا))( ،((4ومــن هنــا

ذهــب علــاء العربيــة إىل َّ
أن علــة توكيــد جــواب الــرط ـ وهــو ممــا ال جيــوز يف ســعة الكالم
ـ هــي مشــاهبته للنهــي ،وقــد فــر هــذا أبــو عــي الفــاريس بقولــه (( :شــبهوا اجلــزاء ّملــا

أدخــل النــون عليــه بالنهــي؛ ألن اجلــزاء فعــل جمــزوم كــا َّ
أن النهــي فعــل جمــزوم وهــو غــر
أن النهــي غــر واجــب))( ،((4أي َّ
واجــب كــا َّ
إن العلــة علــة مشــاهبة ،فالعــرب ((يشــبهون

الــيء بالــيء وإن مل يكــن مثلــه يف مجيــع األشــياء))( ،((4وبحســب هــذا الفهــم فاملفــرض
أن يكــون هــذا داع ًيــا إىل قبــول هــذا التوكيــد يف غــر الشــعر ال قــره عليــه ،ولعــل الــذي

ـي بدقــة عــن شــواهد يف غــر الشــعر؛
دعاهــم إىل هــذا هــو نقــص اســتقرائهم وعــدم التقـ ّ

َّ
ألن الشــواهد عــى تلــك املســالة كثــرة مــن القــرآن الكريــم( ((4وغــره.

كان عــى النحويــن أن يســتندوا إىل هــذه النصــوص القرآنيــة وســواها يف تعديــل

القاعــدة النحويــة؛ فالضوابــط النحويــة جيــب أن ختضــع للنصــوص الفصيحــة املســموعة
وتســتند اليهــا وليــس العكــس ،لكننــا رأيناهــم يتمســكون بــا تقــرر لدهيــم حماولــن
تأويــل هــذه النصــوص عــى احلــذف والتقديــر ،بــل جــزم ابــن الــراج بعــدم جــوازه
فقــال((:ال جيــوز:إن تأتنــي ألفعلــن ))(.((5

َّ
إن النحويــن – مــن أجــل اخلــروج مــن تضــارب الســاع والقيــاس -قــد ذهبــوا إىل

َّ
قس ـ ٍم
أن الفعــل املؤ َّكــد بالنــون ههنــا مل يقــع يف جــواب الــرط  ،بــل وقــع يف جــواب َ
ـت عليــه (الــام) املوطئــة للقســم املحذوفــة يف ْ
(إن)  ،وعــى هــذا يكــون الرتكيــب
د َّلـ ْ
أن جوابــه قــد ح ِ
قائــا عــى الــرط  ،إال َّ
ف لداللــة جــواب القســم املقــدَّ ر عليــه،
ــذ َ
ُ
ً
حلــذف (الــام) املوطئــة للقســم قبــل ْ
(إن)( ،((5وتأكيدهــم عــى حــذف (الــام) املوطئــة

للقســم إنــا أصلــه اخلــاف يف جــواز وقــوع اجلــواب للــرط مــع تقــدم القســم عليــه،
ـإن الثابــت لــدى أكثــر النحويــن أنــه إذا اجتمــع الــرط والقســم فـ َّ
فـ َّ
ـإن اجلــواب للســابق
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منهــا؛ قــال ســيبويه(( :فلــو قلــت :إن أتيتنــي ألُكرمنَّــك ،وإن مل تأتنــي ألغمنَّــك ،جــاز

؛ألنــه يف معنــى :لئــن أتيتنــي ألكرمنــك ولئــن مل تأتنــي ألغمنــك ،وال بــد مــن هــذه الــام
مضمــرة أو مظهــرة؛ ألهنــا لليمــن ،كأنــك قلــت :واهلل لئــن أتيتنــي ألكرمنــك))(.((5

وهــذا الــرأي مل يصمــد أمــام كثــرة الشــواهد النحويــة املخالفــة ملــا قــرروه( ،((5هــذا

ـرون عــى تقديــر (الــام) املوطئة
مــن وجــه ،ومــن وجــه آخــر فإهنــم يف الوقــت الــذي ُيـ ُّ

للقســم كــي يسـ ّـوغوا دخــول (الــام) يف فعــل اجلــواب نجدهــم حــن ُيــاب القســم

بالــرط حيملــون (الــام) املوطئــة عــى الزيــادة أو عــى الــرورة الشــعرية(،((5ويف هــذا
خلــط واضــح وجـ ِّـي أساســه تقديــم القاعــدة والقيــاس عــى أدلــة الســاع املوثــوق هبــا،

هلــذا نراهــم يذهبــون يف توجيــه األفعــال التــي اقرتنــت بنــون التوكيــد يف جــواب الــرط
إىل تقديــر القســم(.((5

ملــا تقــدم ك ِّلــه كان ينبغــي الوقــوف عنــد تلك الشــواهد والنظــر يف ســياقاهتا والقرائن

املحيطــة هبــا للوصــول إىل ضوابــط نحويــة تؤســس لقاعــدة عامــة عــى أالّ تغفــل مــا
يتفــرع عنهــا مــن مســائل اســتنا ًدا إىل املــوروث اللغــوي املحتــج بــه ،وإذا كان اســتقراء

النحويــن قــد أوصلهــم إىل قاعــدة تــرى إجابــة املتقــدم مــن الــرط والقســم واجبــة عنــد
اجتامعهــا فإننــا لســنا ملزمــن هبــذا اســتنادا ملــا اســتقريناه مــن شــواهد ختالــف هــذا.

واذا تقــرر هــذا فـ َّ
ـإن الســياق والقرائــن الدالليــة املحيطــة يف النــص هلــا أثــر يف فهمــه

وبيــان املــراد منــه؛ لــذا َّ
إن محــل تلــك النصــوص عــى حــذف (الــام) املوطئــة للقســم

فيــه ُبعــد وتكلــف ،إذ الرتكيــب مل يكــن بحاجــة إىل توكيــد الــرط والقســم عليــه ،
فمــدار الــكالم يف آيــة ســورة األعــراف هــو احلديــث عــن قصــة نب ِّينــا آدم وحــواء ()
وبيــان خشــيتهام مــن اخلــران املهــدِّ د هلــم؛ لــذا عمــدَ النــص إىل توكيــد الفعــل بالنــون؛

ألهنــا خيافــان حتققــه ووقوعــه ،لكنهــا يطمعــان بغفــران ذنوهبــا والعفــو عنهــا ؛ لــذا مل
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ُيقســا عــى هــذا  ،وهــذا مــا دعامهــا إىل التذلــل واملســكنة للتعبــر عـ ّـا صــدر عنهــا مــن
املخالفــة؛ لــذا قــاال :وإِ ْن َل َتغ ِْفــر َلنَــا وتَرحنَــا َلنَكُو َنـ ِ
ال ِ ِ
ـن َْ
ـن واملعنــى َّ
أن
ـن مـ َ
َّ
اسيـ َ
َ ْ َْ
ْ
َ ْ

((خــران احليــاة هيددنــا وقــد أطــل بنــا ومــا لــه مــن دافــع إال مغفرتــك للذنــب الصــادر
عنــا وغشــيانك إيانــا بعــد ذلــك برمحتــك وهــى الســعادة ملــا أن االنســان بــل كل موجــود
مصنــوع يشــعر بفطرتــه املغــروزة أن مــن شــأن األشــياء الواقعــة يف منــزل الوجود ومســر

البقــاء أن تســتتم مــا يعرضهــا مــن النقــص والعيــب  ،وإن الســبب اجلابــر هلــذا الكــر

هــو اهلل ســبحانه وحــده فهــو مــن عــادة الربوبيــة))( ،((5وهبــذا يكــون فعــل الــرط قــد
يعضــد هــذا أن القــرآن الكريــم
ُأجيــب بالقســم( ((5بفعــل مؤ َّكــد بنــون التوكيــد ،ومــا ُ

أشــار إىل قصــة النبــي نــوح ( )فقــال اهلل تعــاىلَ  :قـ َ
ـك َأ ْن َأ ْسـ َـأ َل َ
ـال َر ِّب إِ ِّن َأ ُعــو ُذ بِـ َ
ك
مــا َليــس ِل بِـ ِـه ِع ْلــم وإِالَّ َتغ ِْفــر ِل وتَر ِ
ال ِ ِ
ـن َْ
ـن ( ســورة هــود ،)47:
حنــي َأ ُكــن ِّمـ َ
ٌ َ
َ ْ َ
اسيـ َ
ْ َ ْ َْ
فلــم يعمــد النــص إىل اســتعامل (الــام) املوطئــة للقســم ،بــل جــاء عــى الــرط فقــال:

((وإال تغفــر))...؛ألن النبــي ( )ـ كغــره مــن البــرـ يطمــع يف مغفــرة اهلل تعــاىل ؛
لــذا مل يؤ ِّكــد الــرط املنفــي.

وكــذا احلــال يف آيــة ســورة املائــدة فـ َّ
ـإن الــذي دعــا إىل أن ُيعتنــى بتوكيــد جــواب

أيضــا
الــرط بنــون التوكيــد دون توكيــد الــرط هــو مراعــاة الســياق وظــروف املقــال ً
أن مسـ ِ
ـإن توكيــد الفعــل ( َل َي َم َّسـ ّن) فيهــا إنــا جــاء لبيــان َّ
 ،فـ َّ
ـتحق العقوبــة هــو مــن عانــد
وتنبيهــا عــى َّ
أن العــذاب هــو جــزاء َمــن دام عــى الكفــر ومل ينقلــع
وأرص عــى فعلتــه ،
ً
َّ
(((5
ـدار القــول وأمهيتــه تشــديد العقوبــة عــى هــذا الصنــف مــن النــاس  ،أ ّمــا
عنــه  .فمـ ُ

الذيــن مل ينتهــوا فلهــم فرصــة يف التوبــة والعــودة إىل الصــواب هلــذا مل يكــن ثمــة مــا يدعــو

إىل التوكيــد والتشــديد باســتعامل (الــام) املوطئــة للقســم  ،ودليــل هــذا أن اهلل تعــاىل قــال
يف َعقــب اآليــةَ :
ـون إىل اللَّ و َي ْس ـ َتغ ِْف ُرو َن ُه. 
أ َفــا َيتُو ُبـ َ
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ومــن الشــواهد العلويــة عــى هــذه املســألة قولــه ( )يف خطبــة لــه يف قســمة
األرزاق بــن النــاس(( :فــإِ ْن ر َأى َأحدُ ُكـ ِ ِ ِ ِ
ـل َأ ْو مـ ٍ
ـال َأ ْو َن ْفـ ٍ
ـس؛ َفـ َ
ا
َ
ْ
َ
ـر ًة ِف َأ ْهـ ٍ َ
ـم لَخيــه َغفـ َ
َتكُو َن ـ َّن َل ـ ُه فِ ْتنَ ـ ًة)) (.((5
كالمــه ( )يف النهــي عــن احلســد بـ ّ
ـأن مــن يــرى عنــد أخيــه زيــادة أو نــاء يف اد

تلــك األمــور فــا حيملــه ذلــك عــى االفتنــان املفــي إىل احلســد والغــرة(((6؛ ((ألن مــن
نظــر يف أحــوال الدنيــا اىل مــن فوقــه يســتحقر مــا عنــده مــن نعــم اللّ  ،فيكــون ذلــك فتنــة
عليــه)) ( ،((6فالتعليــق الرشطــي قائــم يف الرتكيــب بدليــل أن اإلمــام قــرن النهــي بـ(الفاء)

وهــي مجلــة جــواب الــرط ،وقــد جــاء فعلهــا مؤكــدًّ ا بنــون التوكيــد.

ـت بِ َخطــأ،
ومثلــه قولــه ( )يف مقطــع مــن كتــاب إىل مالــك األشــر(( :وإِ ِن ا ْبت ُِليـ َ
وأ ْفـ َـرط َع َل ْيـ َ
ـك َسـ ْـو ُط َك ْأو َسـ ْي ُف َك ْأو َيــدُ َك بِا ْل ُع ُقو َبـ ِـةَ ،فــإِ َّن ِف ا ْل َو ْكـ َـز ِة َفــا َف ْو َقهــا َم ْق َت َلـ ًة،
ِ ِ
ِ
ِ
ـك ن ْ
فــا ت ْط َم َحـ َّن بِـ َ
ـم))(.((6
َخـ َـو ُة ُسـ ْلطان َك َعـ ْن َأ ْن ُتـ َـؤ ِّد َي إىل َأ ْوليــاء ا َمل ْق ُتــول َح ّق ُهـ ْ
فالفعــل (تطمحــن) الواقــع يف جــواب رشط (إن ابتليــت) جــاء مؤ َّكــدً ا بنــون

التوكيــد .

ِ
ِ
ـع الت َُّه َمـ ِـة َف ـ َ
ا
ـع َن ْف َس ـ ُه َم َواضـ َ
ومثلــه قولــه ()يف إحــدى حكَمــهَ (( :م ـ ْن َو َضـ َ
َي ُلو َم ـ َّن َم ـ ْن َأ َســا َء بِـ ِـه ال َّظ ـ َّن ))(.((6
والنحويــون يقــدِّ رون يف مثــل هــذه الشــواهد (الم) مضمــرة موطئــة للقســم قبــل

(إن) والتقدير(لئــن)( ،((6وهــذا ال يصــح مــع وجــود (الفــاء) يف األفعــال (تكونــن) و(

تطمحــن)  ،فهــي ممــا تربــط فعــل الــرط بجوابــه.

ولعــل مــا يدحــض تلــك التقديــرات كثــرة الشــواهد النثريــة مــن القــرآن الكريــم

وكالم اإلمــام ( )فهــا كافيــان إلبطــال القــول القــايض بحمــل الرتكيــب عــى
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الــرورة الشــعرية ،وهلــذا ذهــب ابــن مالــك إىل جــوازه يف ســعة الــكالم( ،((6وتابعــه

ـارا يف جــواب الــرط))( ،((6وهــو مــا
الــريض فقــال(( :وقــد تدخــل نــون التأكيــد اختيـ ً

رآه الشــاطبي(، ((6وناظــر اجليــش( ،((6وأكــده االشــموين( ،((6وتبنّــى هــذه املســألة مــن
املحدثــن الدكتــور خليــل بنيــان احلســون(.((7

وصفــوة مــا ورد َّ
أن القســم يصــح أن يقــع جوا ًبــا للــرط ،وال داعــي إىل تكلــف

التقديــر والتأويــل؛ ألنــه ليــس مــن الصــواب أن ُيعمــد إىل تأويــل تلــك النصــوص

النحويــة الكثــرة ،وممــا ينتــج عــن وقــوع هــذا القســم يف اجلــواب توكيــد الفعــل املضــارع

بنــون التوكيــد  ،فأصــل املســألة هــو جــواز وقــوع القســم جوابــا للــرط ،وهــو مــا حتقــق
بــورود الفعــل مســبو ًقا بـــ(ال) الناهيــة  ،فأوكــد جــوازا( ((7؛ ألن مــدار الــكالم ِ
معتمــد
عــى اجلــواب .

واســتنا ًدا إىل مــا تقــدم ذكــره يمكــن إعــادة صــوغ القاعــدة النحويــة بــاآليت :

جــواز إجابــة الــرط بالقســم  ،بفعــل مؤكــد بنــون التوكيــد يف الســعة واالختيــار ال يف
الــرورة الشــعرية فقــط  ،اســتنا ًدا إىل مــا ورد يف البالغــة فض ـ ً
ا عــن القــرآن الكريــم

وكالم العــرب.
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املبحث الثاني
إبقاء ألف (ما) االستفهامية عند جرها حبرف اجلر :

قــرر النحويــون أن ألــف (مــا) االســتفهامية ُتــذف إذا ُســبِقت بحــرف جــر ،عــى

ً
ْ
دليــا عليهــا ،وتعليــل هــذا احلــذف إمــا للفــرق بــن االســتفهامية
أن تبقــى الفتحــة

واملوصولــة(،((7أو للتخفيــف لكثــرة االســتعامل(،((7أو للداللــة عــى الرتكيــب؛ إذ
َّ
يصيمهــا ككلمــة واحــدة موضوعــة
إن تركيــب حــرف اجلــر مــع (مــا) االســتفهامية ِّ

لالســتفهام للحفــاظ عــى صــدارة االســتفهام( ،((7عــى َّ
أن وجــوب حــذف الف(مــا)
االســتفهامية مقصــور عــى املجــرورة بحــرف اجلــر ،أمــا املجــرورة باإلضافــة يف نحــو:

جمــيء مــا جئــت فاحلــذف فيهــا ليــس الز ًمــا(.((7

وقــد اختلفــت آراء العلــاء يف حكــم هــذا احلــذف ،فذهــب قســم مــن النحويــن إىل أ ّنــه

واجــب( ،((7ومقيــس( ،((7ومــن ســنن العربيــة ( ،((7وذهــب ابــن جنــي إىل َّ
أن حــذف األلــف

لغــة ضعيفــة ( ، ((7وعــدَّ ه اهلــروي لغــة( ،((8وللزخمــري رأيــان يف توجيــه هــذا احلــذف،
أن اثباهتــا ٌ
أن إثبــات األلــف جائــز( ،((8وأشــار يف اآلخــر إىل ّ
فــرأى يف أحدمهــا َّ
قليل شــاذ(.((8
منتقضــا بعــدد مــن الشــواهد الشــعرية
وملــا كان الوجــوب النحــوي يف تلــك املســالة
ً

التــي جــاءت فيهــا الــف (مــا) االســتفهامية مثبتــة بالرغــم مــن جرهــا بحــرف اجلــر يف
مثــل قــول حســان بــن ثابــت(( : ((8مــن الوافــر)
عىل َما َقا َم َي ْشتمنِي لئيم

كخـنزير َترغ ِف ر ِ
ماد
َ
ٍ ّ

ذهــب مجلــة مــن النحويــن إىل محــل هــذا اإلثبــات عــى الــرورة الشــعرية وقرصوه

عليهــا ،ومــن بينهــم القــزاز( ، ((8والعكــري( ،((8وأبــو حيان الــذي يقول(( :واملشــهور أن
إثبــات األلــف يف «ما» االســتفهامية ،إذا دخل عليها حرف جــر ،خمتص بالرضورة))(.((8
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وتابعهــم عــى ذلــك ابــن هشام(،((8واألشــموين(،((8واألزهري(،((8ومن املحدَ ثني حممود
شــكري اآللــويس( ،((9وأمحــد احلمالوي( ، ((9وعبد الســام هــارون(.((9

َّ
ـرا عــى
إن اثبــات الــف (مــا) االســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف اجلــر مل يكــن مقتـ ً

الشــعر فقــط  ،بــل هــو وارد يف املــوروث اللغــوي الفصيــح  ،فقــد جاء يف مواطــن متعددة

مــن احلديــث النبــوي الرشيــف  ،هــذا فضــا عــن جميئــه يف قــراءة عيســى وعكرمــة التــي
ـت
مـ ّـر ذكرهــا  ،مــن ذلــك قــول النبــي حممــد ( )لإلمــام عــي ((( :)بِـ َـا َأ ْه َل ْلـ َ
ِ
ـال :بِـ َـا َأ َهـ َّـل بِـ ِـه النبــي(َ )قـ َ
ـي؟ َقـ َ
اهـ ِـد َوا ْم ُكـ ْ
ـت))(،((9
ـث َح َرا ًمــا َكـ َـا َأ ْنـ َ
ـالَ :ف ْ
َيــا َعـ ُّ
ــذ ِمــ َن ا َْل ِ
ــى الن ِ
ــان َل ُي َب ِ
ــال ا َْل ْــر ُء بِ َــا َأ َخ َ
َّــاس َز َم ٌ
ــن َع َ
ــالِ ،أمــ ْن
وقولــه (َ (( :)ل َي ْأتِ َ َّ
حـ ٍ
ـال أم ِمــن َحــرا ٍم)) (. ((9
وربــا وقــع نظــر عــدد مــن النحويــن عــى بعــض هــذه الشــواهد فاســتند اليهــا يف

جتويــز هــذا االثبــات مطل ًقــا ،ولعـ ّـل الفــراء يقــف يف مقدمتهــم ،اذ قــال (( :وإذا كانــت
«مــا» يف موضــع «أي» ثــم وصلــت بحـ ٍ
ـرف خافـ ٍ
ـض نُقصــت األلــف مــن « َمــا» ليعــرف
َ
ِ
ونوإن أمتمتهــا
ـاء ُل َ
ـم ُكنْتــم وَ عـ َّ
االســتفهام مــن اخلــر .ومــن ذلــك قولــه :فيـ َ
ـم يتسـ َ
فصــواب))( ،((9وأخــذ بــه الزخمــري يف أحــد قوليــه( ((9وقــد مــر ذكــره  ،ورصح بمثــل
هــذا الــرازي يف توجيــه (مــا) يف قولــه تعــاىلَ  :فبِــا ر ٍ
ـم( ســورة
ـن اللِّ لِنـ َ
حــة ِّمـ َ
َ َ َْ
ـت َُلـ ْ
آل عمــران مــن اآليــة. ((9()159:

أيضــا ابــن مالــك بعــد أن احتــج بالشــواهد احلديثيــة التــي ذكرناهــا،
وممــن أيــد ذلــك ّ

ورأى جــواز إثبــات األلــف إال أنــه حكــم عليهــا بالشــذوذ ،إذ قــال(( :وشــذ ثبــوت

ّ
()...؛ألن (مــا) يف املواضــع
األلــف يف «بــا اهللــت» ،و«ال يبــايل املــرء بــا اخــذ املــال»
الثالثــة اســتفهامية جمــرورة فحقهــا ْ
أن حتــذف فر ًقــا بينهــا وبــن املوصولــة))( ،((9ثــم محــل

حســان عــى االختيــار ال االضطــرار إلمكانــه ان يقــول (عــام قــام ، ((9() ...وابــن
بيــت ّ
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مالــك يف حكمــه عــى تلــك الشــواهد بالشــذوذ خيالــف املنهــج الــذي ســار عليــه يف كتابــه

(شــواهد التوضيــح) الــذي عمــد فيــه إىل تعديــل الكثــر مــن القواعــد النحويــة احتكا ًمــا
إىل نصــوص احلديــث النبــوي الرشيــف ،وهــذا مــا ن ّبــه عليــه حمقــق الكتــاب الدكتــور طــه

حمســن( ، ((10عــى أن وصــف الشــاهد احلديثــي يف هــذه املســالة بالشــذوذ مل يقتــر عــى

ابــن مالــك بــل ســبقه يف ذلــك ايضــا العكــري(. ((10

يبــدو يل ممــا تقــدم أن القصــد بشــذوذ الشــواهد احلديثيــة معنــاه خروجهــا عــن البــاب

وقيــاس النحويــن ،إال أهنــا مل تشــذ يف اســتعامل العــرب الســيام عنــد فصحائهــم وبلغائهــم
 ،وهــذا مــا نــص عليــه ابــن الــراج قائــا(( :والشــاذ عــى ثالثــة أرضب :منــه مــا شــذ عــن

بابــه وقياســه ومل يشــذ يف اســتعامل العــرب لــه))(((10؛ لــذا جيــب أن يســتند إليــه يف تعديــل
القاعــدة النحويــة  ،ألهنــا بنيــت عــى اســتقراء ناقــص؛ ألن مــن أنــاط الشــاذ (( الشــاذ
املقبــول ؛ فهــو الــذي جيــيء عــى خــاف القيــاس ،ويقبــل عنــد الفصحــاء ،والبلغــاء))

( ، ((10والشــك يف َّ
ـي حممــدً ا ( )أفصــح مــن نطــق بالضــاد  ،وحيــدِّ ث النــاس بــا
أن النبـ َّ
يعرفــون وبــا هــو شــائع عندهــم ؛ لــذا قيــلَّ :
إن الشــاذ هــو مــا (( يكــون يف كالم العــرب

ـرا لكــن بخــاف القيــاس)) ( ،((10وهلــذا فاالحتــكام إىل مــا ُســمع يف تعديــل أقيســة
كثـ ً
النحويــن أصــل يعتــد بــه( ، ((10ومــن أجــل هــذا ذهــب الفــراء إىل جتويــز هــذا االثبــات
مطل ًقــا مــن دون قــره عــى الشــعر ،وهــو منطــق صائــب وســليم يفرضــه الواقــع اللغــوي
املؤيــد هلــذا اإلثبــاث ،الــذي ورد يف النثــر الفصيــح مــن كالم العــرب( ،((10األمــر الــذي

جعــل الــريض حيكــم عــى هــذا احلــذف االلــف باجلــواز ال الوجــوب( ،((10وهلــذا فــإن

قياســا  ،وهــذا مــا عليــه
األوىل تصحيــح القاعــدة باالســتناد إىل مــا ســمع وإن كانــت ً
االزهــري الــذي وصــف املســالة بالــرورة يف موضــع ،ورصح يف موضــع آخــر إىل جــواز
ورودهــا يف الشــعر والنثــر مســتندً ا يف ذلــك إىل قــراءة عكرمــة وعيســى(.((10

وخالصــة مــا تقــدم يظهــر لنــا َّ
أن اثبــات الــف (مــا) االســتفهامية عنــد ســبقها
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بحــرف اجلــر يف غــر الرتكيــب ليــس وق ًفــا عــى لغــة الشــعر ،بــل هــو وارد يف النثــر يف

أفصــح النصــوص وأبلغهــا أيضــا  ،مــن ذلــك قــول اإلمــام عــي ( )يف دعــاء كميــل:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الي ِالَ ِّي االُْ ُمـ ِ
ـور اِ َل ْيـ َ
ـج َو َا ْبكــي
ـك َا ْش ـكُو َولــا منْهــا َاضـ ُّ
((يــا اهلــي َو َر ّب َو َس ـ ِّيدي َو َمـ ْـو َ
ـول ا ْلبـ ِ
ِ
ِالَلي ـ ِم ا ْلعـ ِ ِ ِ ِ
ـاء َو ُمدَّ تِـ ِـه)) (. ((10
ـذاب َوشــدَّ تهَ ،ا ْم ل ُطـ ِ َ
َ
واذا كان النحويــون قــد امتنعــوا مــن توجيــه إثبــات الــف (مــا) االســتفهامية دالل ًيــا،

ألهنــم يعدونــه اضطــرارا يلجــأ اليهــا الشــاعر للهــروب عيــوب الــوزن عــى رأي من محل
الــرورة عــى هــذا( ، ((11فإننــا بوســعنا االســتدالل بالســياق لبيــان ذلــك ،إذ َّ
إن الناظــر

يف الشــواهد التــي ذكرنــاه جيــد َّ
أن ثمــة جامعــا مشــركًا بينهــا وهــو وجــود القرينــة الدالــة
عــى اســتفهامية (مــا)  ،وهــذا أحــد األســباب التــي يذكرهــا النحويــون عــى وجــوب
حــذف الف(مــا)  ،فهــم يســعون إىل اجيــاد دليــل للفــرق بــن االســتفهامية واملوصولــة ،

والدليــل واضــح وموجــود فيــا استشــهدنا بــه  ،وهــو (أم) املعادلة والســياق  ،فهــي كافية

لبيــان اســتفهامية(ما) مــن دون احلاجــة إىل حــذف ألفهــا ؛ لــذا يمكننــا القــول :إن(أم)
املعادلــة كــا كانــت رشطــا يــدل عــى مهــزة االســتفهام املحذوفــة يمكننــا االســتدالل هبــا

عــى حتديــد (مــا) االســتفهامية مــن اخلربيــة  ،فالــيء يــر ُد مــع نظــره كــا يــر ُد مــع نقيضــه
كــا يقــول ابــن جنــي(.((11

وقــد يقــال :مــا الدليــل عــى اإلثبــات يف قــراءة عكرمــة وعيســى  ،قلــت :الدليــل

موجــود وواضــح  ،وهــو الســياق ،فـ ّ
ـإن اإلجابــة التــي وردت يف اآليــة الالحقــة دليـ ٌـل عــى
ون َع ِ
ــن النَّ َبــإِ ا ْل َعظِيــمِ ( ســورة النبــأ.)2-1:
ــم َيت ََســاء ُل َ
االســتفهام ،فقــال تعــاىلَ  :ع َّ

وهبــذا نصــل إىل تعديــل القاعــدة النحويــة يف ضــوء تلــك النصــوص الفصيحــة

الســعة واالختيــار بــرط أمــن اللبــس
بالقــول :جيــوز إثبــات (مــا) االســتفهامية يف َّ
وإيضــاح ا ُملــراد لــورود ذلــك يف هنــج البالغــة.
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املبحث الثالث
اقرتان خرب(كاد) ْ
بـ(أن):

(كــــاد) فــــعل مــن االفـعال النــاسخة يدخل عىل اجلــملة اإلســمية ،فيـرفع املــبتدأ

را لـــه يف موضع نصـــب  ، 1وهــــو مــــن أفـــعال املــــقاربة،
اســـ ًـا له  ،ويكــــون اخلرب خــ ً
فقولنــا( :كاد زيــد يقــوم) معنــاه( :قــارب القيــام ومل يقــم)(.((11

وقــد منــع النحويــون وقــوع خــره اسـ ًـا محـ ًـا عــى مــا يناظــره يف املعنــى  ،مــن مثــل

(عســى)( ((11؛ لــذا فالغالــب يف خــره أن يكــون فعـ ًـا مضار ًعــا متجــر ًدا مــن (أن)؛ ألن

(أن) ختلــص الفعــل لالســتقبال و (كاد) موضــوع للقــرب فيتدافــع املعنيــان(. ((11

عــى أن أقيســة علــاء العربيــة مل متنــع الشــعراء مــن اســتعامل (أن) يف خــر (كاد)  ،إذ

وردت بعــض الشــواهد الشــعرية خمالفــة ملــا قــرروه مــن ذلــك قــول رؤبــة(( :((11الرجــز)
رسم عفا من بعد ما قد َّامى
ٌ

قد كاد من طول البىل أن يمصحا

هلــذا قــرر ســيبويه أنــه حممــول عــى الــرورة الشــعرية ،فقــال(( :وكــدت أن أفعــل

ال جيــوز إال يف شــعر؛ ألنــه مثــل كان يف قولــك :كان فاعــا ويكــون فاعــا))( ، ((11وأكــد

حمتجــا ببيــت رؤبــة املذكــور آن ًفــا(. ((11
ذلــك يف موضــع آخــر ً

يظهــر مــن تعليــل ســيبويه أنــه محــل (كاد) عــى (كان) يف َّ
أن خربمهــا ال يــأيت مقرت ًنــا

بـ ْ
ــ(أن) فهــا متشــاهبان مــن هــذه الناحيــة  ،إال أن ابــن بابشــاذ عــدَّ ذلــك نو ًعا مــن املخالفة

بينهــا  ،ذكــر ذلــك وهــو يــوازن بــن (عســى) و(كاد) مــن حيــث اقــران خربمهــا بـــ(أن)
 ،إذ قــال  (( :فــإن رأيــت «أن» يف أخبــار هــذه فإنــا هــي مشــبهة بـ(عســى) ،وإذا رايتهــا
حمذوفــة «عســى» فـ َّ
ـإن (عســى) مشــبهة بـ(كاد)واخواهتــا للتقــارب الــذي بينهــا  ،فمثــال

جمــيء (أن) يف خــر (كاد) قــول الشــاعر :قــد كاد مــن طــول البــى أن يمصحا()...فهــذه
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وجــه خمالفــة هــذه االفعــال لــكان واخواهتــا ألن (كان وأخواهتــا) ال تدخــل (أن) يف
اخبارهــا ال جيــوز :كان زيــد أن يقــوم ))(. ((11

فســيبويه عــى وفــق هــذا التعليــل قــد محــل( كاد) عــى (كان) يف عــدم جمــيء خربمهــا

مقرت ًنــا بـــ(أن) عــى الــرورة الشــعرية ،أمــا ابـ ُن با َبشــاذ فرأيــه يتجــه إىل جتويــز اقــران

خــر (كاد) بـــ(أن) ،إذ قرنــه بــا خيالفــه وهــو عــدم جــواز اقــران خــر كان بـــ(أن) .ويبدو
يل أن كال التعليلــن ـ فيــا خيــص مشــاهبة (كان) ـ يفتقــر إىل الدقــة واالســتقراء التــام،
فليــس ســيبويه دقي ًقــا  ،وال ابــن با َبشــاذ مصي ًبــا؛ َّ
ألن اقــران خــر( كان) بـــ(أن) ليــس

رضور ًة شــعرية كــا ذهــب األول  ،وال ممنو ًعــا كــا رأى الثــاين ،فهــو وارد يف فصيــح
آن َأن ُي ْفـ َـرى ِمــن ُد ِ
ون اهلل( ســورة
َان َهــ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ُ
و َمــا ك َ
الــكالم( ،((11يف قولــه تعــاىل َ :
ــك ك َ
يونــس مــن اآليــة ، )37:ويف قــول اإلمــام عــي (َ (( :)فــإِ َذا ك َ
َان ذلِ َ
ْــر
َان َأك َ ُ
ِ ِ
ـح ا ْل َقـ ْـو َم ُس ـ َّب َت ُه)) (. ((12
َمكيدَ تــه َأ ْن َي ْمنَـ َ
أمــا وجــه التعليــل اآلخــر وهــو محــل (كاد) عــى (عســى) فــإن الــذي دعــا إليــه هــو

املشــاهبة بينهــا يف معنــى املقاربــة  ،فـ(عســى) ملقاربــة حصــول الفعــل يف املســتقبل ؛ألنــه

يــدل عــى طمــع وتــرج( ، ((12هلــذا اقــرن خربهــا بـــ(أن) الدالــة عــى املســتقبل ،أمــا (كاد)

فهــي ملقاربــة الفعــل يف احلــال لذلــك ال يقــرن خربهــا بـــ(أن)( ، ((12وهــذا ســبيل يف
العربيــة واســع ذكــره ابــن جنــي قائـ ًـا (( :العــرب إذا شــبهت شــيئا بــيء مكنــت ذلــك

الشــبه هلــا ،وعمــرت بــه احلــال بينهــا))(. ((12

ـب ســيبويه يف محــل تلــك املســالة عــى الــرورة الشــعرية عــد ٌد
وقــد ســلك مذهـ َ

والزجاجــي( ، ((12والفــاريس(، ((12
رد( ، ((12وابــن الــراج(، ((12
ّ
مــن العلــاء منهــم املـ ّ
واجلرجــاين( ، ((12وأبــو الــركات األنبــاري( ،((12وغريهــم (. ((13

واحلــق َّ
أن هــذا النمــط الرتكيبــي وار ٌد يف عــدد مــن الشــواهد النثريــة  -ومل يكــن بابــه
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ـعر كــا رصح بذلــك ســيبويه ومتابعــوه – فقــد ورد يف احلديــث النبــوي الرشيــف يف
الشـ َ

أكثــر مــن موضــع منهــا قولــه( ((:)كاد الفقــر ْ
ـبق
كفرا ،وكاد احلســد أن يسـ َ
أن يكــون ً
املطهــرة(،((13
القــدر)) (،((13كــا ورد مثــل هــذا االقــران يف مواضــع ُأخــر مــن الســنة َّ

ونقــل االزهــري عــن العــرب قوهلــم (( :كاد زيــد أن يمــوت ْ
و»أن» التدخــل مــع

«كاد»))( ، ((13ومــن شــواهد هــذا االقــران يف الــكالم العلــوي املبــارك قولــه ()
يف فضــل الشــهيد وأجــره(( :مــا َا ُْلج ِ
لشـ ِـهيدُ ِف َســبِ ِ
اهــدُ َا َّ
ـم َأ ْجــر ًا ِم َّـ ْن َقــدَ َر
َ
يل َاللَِّ بِ َأ ْع َظـ َ
َ
ـف َأ ْن َي ُكـ َ
ـون َم َلــك ًا ِم ـ َن َا َْلال َِئ َكـ ِـة))(.((13
ـف َل ـكَا َد َا ْل َع ِفيـ ُ
َف َعـ َّ
يريــد االمــام ( )هبــذا القــول بيــان أمهيــة العفــاف وتــرك القبيــح واملنكــر يف

ـح َّ
أن مــن يمتنــع عــن فعــل القبيــح مــع قدرتــه
تقويــم ســلوك الفــرد وأخالقــه ،فأوضـ َ
عليــه لــه أجــر جماهــد استشــهد يف ســبيل اهلل تعــاىل ،ولعــل وجــه الشــبه بــن الشــهادة

والعفــاف هــو طهــارة النفــس ونقاؤهــا (( وذلــك لشــدة أخــذ االنســان زمــام نفســه ،
إن الفاعــل لذلــك كأنــه مالئكــة يف طهــارة النفــس)) ( ،((13إذ َّ
حتــى َّ
إن صفــة العفــة تلــك

ترتقــي بصاحبهــا إىل منزلــة املالئكــة الذيــن ال يفعلــون القبيــح أبــدً ا ،وتقــرب بســلوكه
مــن صفاهتــم ،وقــد َّ
دل االمــام عــى ذلــك باســتعامل مــا يــدل عــى املقاربــة وهــو الفعــل

(كاد)  ،غــر أن تــرك القبيــح هــي صفــة واحــدة مــن بــن صفــات كثــرة قــد حتــى املالئكــة
هبــا ؛ لــذا فمــن شــاء االقــراب مــن درجــة املالئكــة عليــه امتــاك صفــات ُأخــر ،ومــن
هنــا كان اســتعامل ْ
(أن) يف خــر (كاد) ،يف إحيــاء منــه ( )إىل أن درجــة القــرب حتتــاج
ً
فضــا عــن أن هــذا االقــران
إىل أن تكــون أشــدَّ حــن التخلــق بصفــات ُأخــر  ،هــذا

قــد يشــر إىل حتقــق هــذه الصفــة يف املســتقبل؛ َّ
ألن (أن) املصدريــة تــدل عــى املســتقبل،
يعضــد هــذا إيــراد صفــة (الشــهيد) ،ومعلــوم أن أجــر الشــهادة إنــا يتــم يف
ولعــل مــا ُ

يــوم القيامــة وهــو مســتقبل  ،وهــذا يناســب ذكــر (أن) التــي ُتيــل املعنــى إىل املســتقبل ،
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فالعفيــف إنــا يكــون مــن املالئكــة وبدرجتهــم يف يــوم احلســاب  ،عــى أنــه ال يكــون مــن
جنســهم؛ ألن (ال) يف املالئكــة عهديــة  ،وهــذا مــن بديــع التقابــل الــداليل.

ـت
ح ْيـ ُ
أيضــا قولــه ( )لعقيــل بــن أيب طالــب (َ (( :)ف َأ ْ َ
ومــن الشــواهد العلويــة ً
َل ـه ح ِديــدَ ًة ُثــم َأد َنيتُهــا ِم ـن ِجسـ ِـم ِه لِيع َتـ ِـر ِبــا َف َضــج َض ِجيــج ِذي د َنـ ٍ
ـف ِم ـ ْن َأ َلِ َهــا َو كَا َد َأ ْن
َ
َ
َّ
َّ ْ ْ َ
ُ َ
َْ َ َ
ْ ْ
ـك َال َّثــو ِ
ِ
َيـ َ ِ ِ ِ
ـانَا
يسـ ِـم َها َف ُق ْلـ ُ
اك ُل َيــا َع ِقيـ ُـل َأ ت َِئـ ُّن ِمـ ْن َح ِديــدَ ٍة َأ ْ َ
ح َ
ـت َلـ ُه َثك َل ْتـ َ َ
ْ
اهــا إِن َْسـ ُ
ـر َق مـ ْن م َ
لِ َل ِعبِـ ِـه َو َ ُتـ ُّـر ِن إىل َنـ ٍ
ـج َر َها َج َّب ُار َهــا لِ َغ َضبِـ ِـه َأ ت َِئـ ُّن ِمـ َن َا ْلَ َذى َو الَ َأ ِئـ ُّن ِمـ ْن َل َظــى؟))(.((13
ـار َسـ َ
يشــر كالم األمــام ( )إىل احلادثــة التــي جــرت بينــه وبــن أخيــه عقيــل (،)

الســرة والتاريــخ يف اإلشــارة إىل عــدل
وهــي حادثــة مــن حــوادث كثــرة يذكرهــا أربــاب ِّ

اإلمــام عــي ( ، )وقولــه (كاد أن حيــرق) يــدل عــى أنــه قــد امحــى احلديــدة ليعتــر عقيل
مــن حــرارة نارهــا ال إليذائــه هبــا  ،إذ (( احلديــدة مل تتصــل بجســم عقيــل ،وا ّنــا اقرتبــت

منــه فحــس بلفحهــا)) ( ،((13ففعــل اإلحــراق مل حيصــل؛ لــذا كان مناســ ًبا إيــراد (أن) ؛
ألهنــا تــدل عــى تراخــي حصــول الفعــل وحتقيقــه يف املســتقبل ،وال يمكــن أن يكــون مــراد
اإلمــام مــن ذلــك إحــراق عقيــل والدليــل عــى ذلــك قــول اإلمــام ( )نفســه إذ قــال:

(ثــم أدنيتهــا مــن جســمه ، )..وال شــك يف ذلــك ألنــه مل ُيذنــب ،وحتــى وإن افرتضنــاه ذن ًبــا
فليــس جــزاؤه اإلحــراق  ،ولــذا مل يتدافــع املعنيــان ،فاســتعامل (كاد) َّ
دل عــى َّ
أن احلديــدة

إنــا اقرتبــت مــن جســد عقيــل قر ًبــا شــديدً ا ممــا جعلــه يشــعر بحرارهتــا وهــذا يتفــق مــع

داللــة(كاد) التــي تــدل عــى (( شــدة قــرب الفعــل مــن الوقــوع)) ( ، ((13لكــن جمــيء(أن)
الدالــة عــى االســتقبال أعطــى داللــة الرتاخــي وعــدم اإلحــراق ،وهبــذا مل يتدافــع املعنيــان.
لــذا تبــن لنــا أن ذكــر (أن) وعــدم ذكرهــا يف خــر (كاد) مل يكــن الداعــي اليــه

اضطــرار الشــاعر كــا قيــل ،بــل لبيــان داللــة القــرب وشــدته  ،ويف هــذ يقــول عبــد
َ

القاهــر اجلرجــاين (( :وقــد علمنــا أن «كاد» موضــوع ألن يــدل عــى شــدة قــرب الفعــل
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مــن الوقــوع ،وعــى أنــه قــد شــارف الوجــود))( ،((13وأكــد هــذا املعنــى آخــرون(، ((14وقد
يكــون مــن أجــل هــذا اشــرط النحويــون يف خربهــا أن يكــون فعــا ال اسـ ًـا ؛ َّ
ألن االســم

ال داللــة فيهــا عــى الزمــن كــا هــو معلــوم ،هلــذا اشــرطوا وقــوع الفعــل يف خربهــا  ،ومــا
هــذا إال إرادة للزمــن بصيغــة الفعــل  ،أو مداناتــه وقــرب االلتبــاس بــه ومواقعتــه(.((14

نمــط شــائع يف كالم العــرب نظـ ًـا ونثـ ًـرا  ،وليــس كــا نُقــل
اتضــح ممــا تقــدم أ َّنــه َ

عــن أحدهــم بأنــه تركيــب ال يقولــه عــريب!( ((14؛ لــذا َّ
فــإن نقــص االســتقراء فيــا

ـح وجــي وال يمكــن ر ُّده أو نقضــه ،وهــذا مــا جعــل نحويــن
خيــص هــذا النمــط واضـ ٌ
الســعة واالختيــار ،منهــم ابــن
آخريــن حيتكمــون إىل تلــك النصــوص مقرريــن جــوازه يف َّ

يعيــش( ، ((14وابــن مالــك الــذي يقــول (( :وهــو ممــا خفــي عــى أكثــر النحويــن أعنــي

وقوعــه يف كالم ال رضورة فيــه والصحيــح جــواز وقوعــه إال أن وقوعــه غــر مقــرون
بـــ«أن» أكثــر وأشــهر مــن وقوعــه مقرونــا بـ«أن» ولذلــك مل يقــع يف القرآن إال غــر مقرون
بـــ«أن» ))( ،((14وكذلــك يف هنــج البالغــة فقــد ورد اخلــر مقرتنــا بـــ(أن) أكثــر( ،((14وأكــد
أيضــا الــريض ،وابــن عقيــل واالشــموين
القــول برفــض القــول الــرورة يف هــذه املســألة ً
واالزهــري والســيوطي( ،((14وأكــد ذلــك الدكتــور حممــود فجــال مــن املحدثــن(. ((14

نخلــص ممــا تقــدم إىل َّ
أن هــذا االقــران ممــا جيــوز يف الســعة واالختيــار وليــس وق ًفــا

عــى الشــعر كــا ذهــب فريــق مــن النحويــن ،وكان الباعــث عــى هــذا االقــران بيــان

شــدة القــرب مــن عدمــه ،فشــدة القــرب مــن عدمــه أو الرتاخــي يف حصــول الفعــل مهــا

الفيصــل يف توجيــه هــذا االقــران كــا اتضــح هــذا يف الشــواهد العلويــة ،واســتنا ًدا إىل ِّ
كل

هــذا نصــل إىل تعديــل القاعــدة النحويــة عــى النحــو اآليت :جيــوز يف الســعة واالختيــار
اقــران خــر (كاد) بـــ(أن) لبيــان الفــارق الزمنــي بــن االقــران وعدمــه  ،اســتنادا إىل

ورود الشــواهد النثريــة الفصيحــة املؤيــدة لذلــك مــن هنــج البالغــة فضــا عــن احلديــث

النبــوي الرشيــف وكالم العــرب ،وليســت املســالة مقتــر ًة عــى الــرورة الشــعرية.
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املبحث الرابع
اقرتان خرب (لعل) بـ(أن) أو وقوعه فعال ماض ًيا

(((14

(لعـ َّـل) مــن النواســخ احلرفيــة املشـ َّبهة بالفعــل يعمل عمــل َّ
(إن) ،اختلــف اللغويون

ـب ،فــرى البرصيــون أ َّنــه حــرف مر َّكــب
والنحويــون فيــه مــن حيــث البســاط ُة والرتكيـ ُ
و(الــام) فيــه زائــدة( ،((14عــى حــن ذهــب الكوفيــون إىل بســاطته( ،((15وهــو مــا نُســب
إىل أكثــر النحويــن(. ((15

َّ
(لعــل) ملعــان متعــددة منهــا :الرتجــي ،واخلــوف ،والتوقــع ،والتعليــل ،
ويــرد

والتمنــي والطمــع واالشــفاق ،والشــك ،والتحقيــق( ،((15والبرصيــون ُيرجعــون هــذه
املعــاين ك َّلهــا إىل لرتجــي واإلشــفاق( ،((15وهــو يف تلــك املعــاين إنــا يدخــل عــى ا ُمل ْم ِكــن
القابــل للتح ّقــق(. ((15
وهــو حــرف ينصــب االســم ويرفــع اخلــر  ،ويشــرط النحويــون يف خــره أن يكــون

فعــا مضارعــا جمــر ًدا مــن(أن)  ،هــذا يف ســعة الــكالم ،أمــا يف الــرورة الشــعرية فيجوز
هــذا االقــران قــال ســيبويه (( :وقــد جيــوز يف الشــعر أيضــا َل ِّ
عــي أن أفعــل ،بمنزلــة
عســيت أن أفعــل))( .((15وســار عــى هــذا مجــع مــن العلــاء منهــم املــرد( ،((15و ابــن

الــراج( ، ((15والزخمــري( ،((15وابــن الصائــغ (.((15

وقــد علــل النحويــون هــذا االقــران باحلمــل عــى (عســى) اذا مهــا للرتجــي

فحملــت (لعــل) عــى (عســى) يف جــواز اقــران خربهــا بـــ(أن) ؛ ألن
واالشــفاق ُ ،
حيــا أو فعـ ًـا مضار ًعــا غــر مقــرن بـــ(أن)  ،كام
االصــل يف خربهــا إمــا أن يكــون اسـ ًـا رص ً

ُحلــت (عســى) عــى (لعــل) يف العمــل  ،فخــروج (عســى) عــن عمــل الرفــع والنصــب
ـاي وعســاك وعســاه ،مقرتضــة
عــى الرتتيــب إىل عمــل النصــب والرفــع ،فيقــال :عسـ َ
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عمــل النصــب والرفــع عــى الرتتيــب مــن (لعـ ّـل)( ، ((16وهــذا مــن قبيــل التقــارض يف

اللغــة(.((16

وممــا ينقــض توجيــه هــذا االقــران عــى الــرورة الشــعرية وروده يف مواطــن كثــرة

مــن الســنة النبويــة الرشيفــة ،مــن ذلــك قــول النبــي حممــد ((( :)لعلــك ْ
ـف
أن ختلـ َ

ـع بــك أقــوام ،ويــر بــك آخــرون))( ،((16وقولــه((( :)إنــا أنــا بـ ٌـر،
حتــى ينتفـ َ
َ
وإنكــم ختتصمــون إيل ،ولعــل بعضكــم ْ
يكــون أحلــن بِحجتِــه ِمــن بعــض))(،((16
أن
كــا جــاء يف مواضــع متعــددة مــن مرويــات أئمــة أهــل البيــت ( ،((16()فضـ ًـا عــن

كثــرا يف كالم العــرب(.((16
وروده
ً

ـارك قولــه ( )يف اخلــوارج
ومــن شــواهد هــذا االقــران يف الــكالم العلــوي املبـ َ
ِ
ـح ِف هـ ِـذ ِه ْالُدْ َنـ ِـة َأ ْمـ َـر هـ ِـذ ِه االُْ َّمـ ِـة،
((و َل َعـ َّـل اهللَ َأ ْن ُي ْصلـ َ
ـم الرجــالَ :
حــن أنكــروا حتكيـ َ
َوالَ ت ُْؤ َخــدُ بِ َأ ْك َظ ِام ـ َه)) (. ((16
ُيشــر كالمــه ( )إىل قضيــة التحكيــم واملــدة التــي اشــرطها أجـ ًـا هلــا ،وهــو

جــواب للخــوارج الذيــن ســألوا عــن اهلــدف مــن وراء تعيــن هــذه املــدة  ،فاإلمــام إنــا

أراد بيــان ذلــك بأ َّنــه يرجــو اهلل ســبحانه وتعــاىل ْ
ـح هــذه األمــة يف هــذه اهلدنــة
أن تصلـ َ
التــي يتوقــف فيهــا القتــال ف ُيــرك هلــا اخليــار يف النظــر فيــا ُيصلحهــا  ،وال ُيؤخــذ عليهــا

الطريــق إىل اهلــدى والرجــوع إىل احلــق  ،إذا مل تقبــل تلــك املــدة أو األجــل نكــون قــد

منعنــا بعــض النــاس مــن العــودة إىل احلــق( ، ((16فاســتعامل (أن) يف خــر (لعــل) إنــا

جــاء متســاو ًقا مــع تعليــل النحويــن  ،بــأن ذلــك حممــول عــى (عســى) ؛ ألن االمــام يف

معــرض رجــاء اهلل عــز وجــل  ،عــى اننــا ممكــن ان نســتند إىل هــذا الشــاهد يف االســتدالل
عــى جمــيء (لعــل) للتعليــل وهــو مــا ذهــب اليــه األخفــش والكســائي( ،((16فســياق
النــص كفيــل بتأكيــد ذلــك املعنــى  ،فهــو ( )يف بيــان رسد االســباب مــن وراء
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اشــراط تلــك اهلدنــة  ،إذ قــال (( :فإنــا فعلــت ذلــك ليتبــن اجلاهــل و يتثبــت العــامل و

لعــل اهلل أن يصلــح يف هــذه اهلدنــة أمــر هــذه األمــة))  ،وهبــذا يكــون اإلمــام ( )قــد
مجــع بــن معنَــي الرجــاء والتعليــل يف ســياق واحــد.

أيضــا يف كتــاب لــه
وقــد جــاء هــذا االقــران يف موضــع آخــر مــن هنــج البالغــة ً
ــي َأالَّ َأك َ
ــك َل َ
ش ُوالَتِ َ
((و َل َع ِّ
ــك،
()إىل عاملــه عــى أذربيجــان ،قــال فيــهَ :
ُــون َ َّ
الســ َ
ا ُم))(.((16
َو َّ

َّ
إن اقــران خــر (لعــل) بـــ(ان) يف مواضــع كثــرة مــن الشــعر والنثــر يبعــد القــول

بحمــل املســالة عــى الــرورة الشــعرية؛ هلــذا قــرر عــدد مــن النحويــن إىل جتويــز هــذا
االقــران يف الشــعر والنثــر  ،فقــد وجعلــه الــريض كثــرا يف الشــعر قليــا يف النثــر(،((17

وذهــب ابــن هشــام إىل وروده كثــرا ومل خيصــه يف الشــعر فقــال ((:ويقــرن خربهــا

ـرا محــا هلــا عــى «عســى» ))( ، ((17عــى حــن جــوزه آخــرون مطل ًقــا مــن غــر
بـــ«أن» كثـ ً
بيــان حكــم الكثــرة أو القلــة( ،((17وهــذا منهــج ســليم؛ ألن الوجــه النحــوي (( إذا فشــا
الــيء يف االســتعامل وقــوي يف القيــاس فذلــك مــا ال غايــة وراءه))( ،((17وال شــك يف

أنــه اســتعامل شــائع كــا اتضــح يف عــدد مــن الشــواهد ،فضــا عــن أنــه مل خيــرج عــن
أقيســة النحويــن وضوابطهــم؛ لــذا فالقيــاس عليــه جائــز.

وممــا جيــدر ذكــره أن للنحويــن آرا ًء خمتلفــة يف التوجيــه اإلعــرايب للمصــدر املــؤول

را لـ(لعــل) ،فقيــل هــو عــى التشــبيه بـــ (عســى) ف(أن) يف موضــع نصــب،
الواقــع خ ـ ً
كأنــك قلــت :قاربــت أن تفعــل( ، ((17وقيــل نُصــب بإســقاط اجلــار( ،((17وقيــل :يف
الــكالم حمــذوف فتقديــر قولنــا مثــا  :لعــل اهلل أن حيفــظ العــراق  ،لعــل اهلل صاحــب

حفــظ العــراق( ،((17وقيــل :عــى االخبــار باملصــدر للمبالغــة .

ومل يرتــض قســم مــن العلــاء تلــك التقديــرات لكثــرة الشــواهد الــواردة يف هــذا
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االقــران( ، ((17وعــدَّ الدكتــور فاضــل الســامرائي هــذا االقــران مــن قبيــل التعبــرات
الفصيحــة عــى غــر القيــاس  ،فلــم يقبــل عدهــا عــى اســقاط حــرف اجلــر  ،ألنــه لــو

كان كذلــك جلــاز اظهــاره  ،كــا أن تأويلهــا عــى معنــى (قــارب) ال يصــح فيــا ال مقاربــة
فيــه( ، ((17عــى أنــه ليــس كل مــا يصــح تقديــره يف االعــراب تصــح داللتــه ومعنــاه ،إذ

ثمــة فــرق بــن تقديــر االعــراب وتفســر املعنــى(. ((17

وممــا يتصــل بخــر (لعــل) أن النحويــن نســبوا ملربمــان (ت326هـــ) منعــه وقــوع

الفعــل املــايض خــرا لــه( ،((18ألهنــا تــدل عــى الرجــاء وهــو مســتقبل ،ونُقــل عــن

أيضــا( ،((18وأكــد ذلــك احلريــري قائــا (( :ويقولــون :لعلــه نــدم
الرمــاين القــول هبــذا ً

ولعلــه قــدم ،فيلفظــون بــا يشــتمل عــى املناقضــة وينبــئ عــن املعارضــة ،ووجــه الــكالم

أن يقــال :لعلــه يفعــل))( ، ((18وقــد اعــرض عــى ذلــك ابــو حيــان ،ورأى جــوازه عــى
حكايــة احلــال املاضيــة ( ، ((18وقــد اعــرض ابــن هشــام عــى رأي احلريــري مســتدال عــى
أيضــا
جمــيء خــر (لعــل) فعـ ًـا ماضيــا بشــاهد مــن الســنة النبويــة وبشــواهد شــعرية ً

(((18

.

ومــا ذهــب اليــه ابــن مربمــان ومــن تابعــه منتقــض بــا ورد عــى لســان أمــر املؤمنني،
إذ قــال( :)لســائل ســألهَ :أكان مســرنا إىل الشــام بقضــاء مــن اهلل وقــدره (( :وحيك،
ِ
لع ّلـ َ
ـاب،
ـك َظنَنْـ َ
ـواب والعقـ ُ
ـت قضــا ًء الزمـ ًا ،و َقــدَ ر ًا حاتـ ًا ،ولــو كان كذلــك ل َب َطـ َـل الثـ ُ
وس ـ َقط الوعدُ والوعيــد))(.((18
َ
يذكـ ُـر العلــاء أن اإلمــام ( )بعــد عودتــه مــن ص ّفــن ســأله رجــل شــامي  :يــا

أمــر هــل كان مســرنا إىل حــرب أهــل الشــام بقضــاء الــه تعــاىل وقــدره؟  ،يريــد الســائل
مــن هــذا أنــه اذا كان مســرنا بقضــاء اهلل تعــاىل وقــدره مل يكــن لنــا يف تعبنــا ثــواب  ،فــا
اختيــار لنــا فيــه وال ثــواب لنــا عــى فعلــه ؛ لــذا جــاء قولــه (وحيــك لعلــك )...رف ًعــا
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للوهــم الــذي يتصــوره الســائل  ،بــأن مــا حيصــل مــن قضــاء اهلل وقــدره ينبغــي أال يدفــع
إىل الظــن بســلب حريــة اختيــار العبــد ؛ ألن ذلــك ســيؤدي إىل بطــان مبــدأ الثــواب

والعقــاب (.((18

را لـ(لعــل) إنــا جــاء لبيــان مــا اســتفهم عنــه الســائل
فاســتعامل الفعــل املــايض خ ـ ً

عــن حالــة حدثــت يف املــايض  ،فهــو يريــد أن يســتوضح مــن اإلمــام مــا حــدث يف صفــن

بعــد مــدة مــن عودهتــم منهــا ؛ لــذا دل اخلرب(ظننــت) عــى حكايــة احلــال املاضيــة  ،وهبــذا
ناقضــا ملــا ذهــب اليــه مربمــان  ،ومتف ًقــا مــع مــارآه ابــو حيــان  ،عــى َّ
أن
يكــون النــص ً
ذلــك ال يمنــع مــن ورود الفعــل املــايض يف الداللــة عــى االســتقبال يف خــر (لعــل) ،

لــورود شــواهد تؤيــد هــذا( ، ((18زيــاد ًة عــى ((ثبــوت ذلــك يف خــر (ليــت) وهــي بمنزلة

(لعــل)))(.((18

وهبــذا نصــل إىل تعديــل القاعــدة النحويــة يف ضــوء مــا تقــدم ونقــول  :جيــوز اقــران

خــر (لعــل) بـــ(أن) يف الســعة واالختيــار  ،محــا عــى (عســى)  ،كــا جيــوز أيضــا وقوعــه

فعــا ماضيــا خالفــا ملربمــان ومــن تابعــه.
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اخلامتة والنتائج
1 .1تُوصــف أمــة العــرب بأهنــا أمــة شــعرية ،وقــد انعكــس اهتاممهــا يف الشــعر عــى
جوانــب مــن حياهتــا وتفكريهــا مــن ذلــك االعتــداد بــه كمصــدر رئيــس مــن مصــادر
االحتجــاج النحــوي ،ممــا أســهم بكثــرة خــروج الشــعراء عــن بعــض األقيســة

النحويــة ،وســمي هــذا اخلــروج بالــرورات الشــعرية ،فقــد قــر النحويــون

بعــض األســاليب عــى لغــة الشــعر وحــده مــن دون النثــر اســتطاع البحــث نقــض
ذلــك بإيــراد شــواهد نثريــة مــن كالم اإلمــام يف هنــج البالغــة فضـ ًـا عــن القــرآن
الكريــم والســنة النبويــة الرشيفــة وكالم العــرب النثــري لِــا عُــدّ مقتــرا عــى
الشــعر ،وكانــت املســائل التــي عاجلهــا البحــث عــى النحــو اآليت:

2 .2أظهر البحث جواز توكيد جواب الرشط بنون التوكيد يف السعة واالختيار.

3 .3تبـ َّـن يف البحــث جــواز إبقــاء ألــف (مــا) االســتفهامية عنــد جرهــا بحــرف اجلــر نظـ ًـا
ونثر ا.
ً
4 .4قــرر النحويــون أن خــر (كاد) ال يقــرن بـــ(أن) لتدافــع املعنيــن  ،فــإن ورد فهــو
مقتــر عــى لغــة الشــعر فقــط ،لكــن البحــث نقــض ذلــك وذهــب إىل جــواز اقــران

خــر(كاد) بـ ْ
ــ(أن) لبيــان داللــة حتقــق اخلــر يف املســتقبل.

5 .5جــواز اقــران خــر (لعــل) بـــ(أن) محـ ًـا عــى (عسى)،الشــراكهام يف معنــى الرتجــي
واإلشفاق.

6 .6جواز ورود خرب (لعل) ً
فعل ماض ًيا خالفا البن مربمان.

7 .7واحلمد هلل رب العاملني وصلواته وسالمه عىل نبينا حممد وآله الطاهرين.
هوامش البحث:

1 .1ينظــر  :تاريــخ النقــد االديب والبالغــة حتــى هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري  ،د .حممــد زغلــول ســام 59 ،
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 ،واألصول79:ـــ. 80

 2 .2اخلصائص. 191/3:

 3 .3ينظر  :كتاب العني( 7/7 :رض)  ،وهتذيب اللغة(315/11:رض)  ،ولسان العرب(483/4 :رضر).
 4 .4القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة ،د .حممد مصطفى الزحييل288/1:
 5 .5معجم مصطلحات الفقه اجلعفري،د .أمحد فتح اهلل. 263:
 6 .6معجم النقد العريب القديم ،د .أمحد مطلوب، 100/2:

 7 .7الصاحبي  ، 468:وينظر  :املزهر يف علوم اللغة وأنواعها. 399/2 :

 8 .8ينظــر  :رشح مجــل الزجاجــي ،549/2:وخزانــة األدب ، 23/1:لغــة الشــعر دراســة يف الــرورة
الشــعرية ،98 :والــرورة الشــعرية دراســة اســلوبية ،إبراهيــم حممــد. 61:

 9 .9ينظر  :الرضورة الشعرية ومفهومها لدى النحويني ،ابراهيم بن صالح احلندود. 404:

 1010ينظــر  :اخلصائــص62/3 ، 191/3:ــــ ، 63ورشح مجــل الزجاجــي ،594/2:ولغــة الشــعر دراســة
يف الرضورة100:ــــ. 103

 1111رضائــر الشــعر ، 13:وينظــر  :رشح مجــل الزجاجــي ، 594/2:وارتشــاف الــرب ، 2377/5:ومهــع
اهلوامــع. 273/3:

 1212ينظر  :رشح الريض عىل الكافية ، 44/1 :وخزانة االدب. 33/1:

 1313ينظــر  :مغنــي اللبيــب ، 72:وخزانــة االدب ، 31/1:ومهــع اهلوامــع ،273/3:ولغــة الشــعر دراســة يف
الرضورة.98:

 1414ينظر  :خزانة االدب. 31/1:

 1515ينظر  :الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. 6:

 1616ينظر  :خزانة االدب، 31/1:والرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر.6:

 1717ينظــر  :رشح مجــل الزجاجــي ، 549/2:وارتشــاف الــرب ، 2377/5:ولغــة الشــعر دراســة يف
الــرورة الشــعرية ، 92:والــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن. 397:

 1818رشح التســهيل ، 202/1:وينظــر  :رشح الكافيــة الشــافية ، 300/1:والــرورة الشــعرية ومفهومهــا
لــدى النحويــن. 399:

 1919ينظــر  :الرضائــر ومــا يســوغ للشــاعر دون الناثــر ،6:وســيبويه والرضورة الشــعرية ،إبراهيم حســن،35:
وشــواهد الشــعر يف كتــاب ســيبويه،د.خالد عبد الكريــم مجعة. 438:

 2020شواهد الشعر يف كتاب سيبويه. 437:
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 2121الكتاب ، 32/1:وينظر  :الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. 18:
 2222الكتاب ، 26/1 :وينظر  :األشباه والنظائر201/2:ـــ. 202
 2323ينظر  :املصدر نفسه. 99 ، 48، 32، 29/1 :

 2424الرضورة الشعرية  ،دراسة أسلوبية12:ـــ. 13
 2525االشباه والنظائر. 201/2:

 2626الرضورة الشعرية  ،دراسة اسلوبية15:
 2727األصول يف النحو435/3 :

ُ 2828ينظر  :ما حيتمل الشعر من الرضورة ،تح :د .عوض بن محد القوزي34:ـــــــ.35
ُ 2929ينظر  :رضائر الشعر.16 :

ُ 3030ينظر  :ارتشاف الرضب.2378/5:

ُ 3131ينظر  :الكتاب  ، 509/3 :ورشح املفصل  ، 37/9 :والنحو الوايف .167/4 :
ُ 3232ينظر  :اإلنصاف يف مسائل اخلالف  ، 650 /2 :ومغني اللبيب .443:

ُ 3333ينظر  :متهيد القواعد ، 3933-3917/2:والرتاكيب اللغوية يف العربية ،د .هادي هنر135:ـــ.138
 3434الكتاب  ، 515/3:و ُينظر  :املقاصد الشافية.550/5 :

ُ 3535ينظــر  :الكتــاب ، 515/3:واملقاصــد الشــافية ،550/5:وخزانــة االدب ، 388/11:متهيــد
القواعــد . 3934/2:والبيــت يف احلامســة ،البحــري ،تــح:د .حممــد إبراهيــم حــور ،وأمحــد حممــد
عبيــد57:

 3636ينظر :معاين القرآن  ، 162/1 :وخزانة االدب..389/11:
ُ 3737ينظر  :املقتضب .14/3:

ُ 3838ينظر  :األصول يف النحو .200/2:

ُ 3939ينظر  :ما حيتمل الشعر من الرضورة . 81:
ُ 4040ينظر  :التعليقة . 18/4 :

ُ 4141ينظر  :ما جيوز للشاعر يف الرضورة326:

ُ 4242ينظر  :البيان يف غريب اعراب القرآن ، 386/1:والنحويون والقرآن133:
ُ 4343ينظر  :املفصل 331:

ُ 4444ينظر  :اإليضاح يف رشح املفصل  ، 275/2:ورشح الترصيح 307/2:
ُ 4545ينظر  :الرضائر  ، 20:وارتشاف الرضب . 656/1:
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 4646الكتاب ، 32/1:و ُينظر  :الرضائر . 18:
 4747التعليقة . 19-18/4:
 4848الكتاب. 278/3:

ُ 4949ينظر  :النحويون والقرآن . 133:
 5050األصول يف النحو. 161/2:

ُ 5151ينظــر  :البحــر املحيــط  ، 544/3 :والــدر املصــون  ، 285/5:واللبــاب يف علــوم الكتــاب ، 65/9 :
 ، 287/10وإعــراب القــرآن وبيانــه. 536-535/2:

 5252الكتــاب ،. 66-65/3:وينظــر  :األصــول يف النحــو ،161/2:والبيــان يف غريــب إعــراب
القرآن، 161/2:ورشح الكافية الشافية ، 1615/3:والنحويون والقرآن.241:

ُ 5353ينظر  :الصفحة من هذا البحث.

ُ 5454ينظــر  :رشح الــريض عــى الكافيــة ، 457/4:وتوضيــح املقاصــد ، 1290/3:وحاشــية
اخلــري.126 /2 :

ُ 5555ينظــر  :املحــرر الوجيــز ،465/1:واللبــاب يف علــوم الكتــاب  ، 461/7:واعــراب القــرآن
وبيانــه.536 -535 /2 :

 5656امليزان . 265/6:

ُ 5757ينظر  :إعراب القرآن وبيانه. 536/2:

ُ 5858ينظر  :مفاتيح الغيب ، 60/12:وأنوار التنزيل. 138/2 :

 5959رشح (املعتزيل) (( . 312/1 :الغفرية  :الكثرة والزيادة)) .لسان العرب( 27/5:غفر).
 6060ينظر  :رشح (البحراين)  ، 5/2:ويف ظالل هنج البالغة. 168/1:
 6161منهاج الرباعة(الراوندي) . 192/1:

 6262رشح (املعتــزيل)  ، 111/17 :الوكــزة  :الطعنــة  ،ووكــزه  :طعنــهُ :ينظــر  :كتــاب العــن: 394/5
(وكــز).

 6363رشح (املعتزيل). 380/18 :

ُ 6464ينظــر  :الكتــاب ، 66-65/3:واالصــول يف النحــو ،161/2:ورشح الــريض عــى
الكافية.110/4:

ُ 6565ينظر  :رشح الكافية الشافية  ، 1405-1403/3:وخزانة االدب. 388/11:
 6666رشح الريض عىل الكافية ، 485/4:و ُينظر  :خزانة االدب. 388/11:
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 6767ينظر :املقاصد الشافية ، 550/5:وخزانة االدب. 388/11:
ُ 6868ينظر  :متهيد القواعد. 3934/2 :
ُ 6969ينظر :رشح االشموين. 122/3:
ُ 7070ينظر  :النحويون والقرآن. 133:

ُ 7171ينظر  :املصدر نفسه ، 509/3:وأساليب التوكيد يف القرآن الكريم ،عبد الرمحن املطردي43:

ُ 7272ينظــر  :معــاين القــرآن للفــراء  ، 292/2:وأمــايل ابــن الشــجري ، 330/1:ورشح املفصــل ، 9/4:
ومغنــي اللبيــب  ،394:واالتقــان يف علــوم القــرآن. 288/2:

ُ 7373ينظر  :االنصاف يف مسائل اخلالف . 572/2:

ُ 7474ينظــر  :االنصــاف يف مســائل اخلــاف  ، 572/2:ورشح الــريض عــى الكافيــة  ، 50/3:والربهــان
يف علــوم القــرآن  ، 403/4 :وأســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن،د .قيــس اســاعيل
األويس.381:

ُ 7575ينظر  :الكتاب ، 164/4:واملقاصد الشافية. 97-96/8:

ُ 7676ينظــر  :كتــاب األزهيــة يف علــم احلــروف ،اهلروي،تــح :عبــد املعــن ملوحــي ،85:ومغني اللبيــب،394:
واالتقــان يف علــوم القــرآن ، 288/2:واألســاليب اإلنشــائية يف النحــو العــريب ،عبــد الســام
هــارون.195:

ُ 7777ينظر  :مهع اهلوامع. 461/3:

ُ 7878ينظر  :فقه اللغة ورس العربية ،تح :السقا واخرون. 348:

ُ 7979ينظــر :املحتســب  ، 347/2:والبحــر املحيــط ، 383/10:والقــرآن الكريــم واثــره يف الدراســات
النحويــة،د .عبــد العــال ســامل مكــرم327:

ُ 8080ينظر  :كتاب األزهية. 86:

ُ 8181ينظر  :الكشاف ،12-11/4:و ُينظر  :البحر املحيط. 58/9:
ُ 8282ينظر  :الكشاف. 92/2:

ُ 8383ينظــر  :املحتســب ، 347/2 :ومغنــي اللبيــب ، 394:ومهع اهلوامع ، 461/3:وخزانة االدب،99/6:
والبيــت يف ديوانــه  ، 258/1:وهــو فيــه عــى خــاف مــا يرويــه النحويــون فروايتــه فيــه :ففيــم تقــول

يشــتمني لئيــم كخنزيــر متــرغ يف رمــاد  ،وعــى هــذا فــا شــاهد فيــه،

ُ 8484ينظر  :ما جيوز للشاعر يف الرضورة. 317:

ُ 8585ينظر  :اعراب ما يشكل من الفاظ احلديث النبوي ،تح:د .عبد احلميد هنداوي. 66:
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ُ 8686ينظر  :البحر املحيط. 58/9:
ُ 8787ينظر  :مغني اللبيب. 394:

ُ 8888ينظر  :رشح األشموين . 16/4:

ُ 8989ينظر  :رشح الترصيح. 1487/3:

ُ 9090ينظر  :الرضائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. 327:

ُ 9191ينظر  :شذا العرف يف فن الرصف ،تح :نرص اهلل عبد الرمحن نرص اهلل. 160:
ُ 9292ينظر  :االساليب االنشائية يف النحو. 195:

 9393صحيــح البخــاري  ، )1557(140/2:الســنن الكــرى  ،النســائي ،تــح :حســن عبــد املنعــم
شــلبي ، )3710(51/4:وبحــار األنــوار.627/30:

 9494صحيح البخاري . )2083( 59/3:
 9595معاين القرآن. 292/2:

ُ 9696ينظر  :الكشاف. 12-11/4:

ُ 9797ينظر  :مفاتيح الغيب406/9 :ــ. 407
 9898شواهد التوضيح . 217:

ُ 9999ينظر املصدر نفسه . 218:

ُ 10100ينظر  :شواهد التوضيح . 31:

ُ 10101ينظر  :إعراب ما يشكل من ألفاظ احلديث . 66:
 10102األصول يف النحو . 57/1:
 10103كتاب التعريفات. 124:

 10104املصدر نفسه والصحيفة نفسها.
ُ 10105ينظر  :اخلصائص. 126/1:

ِ
وآخرين. 297/1:
ُ 10106ينظر  :رشح شافية ابن احلاجب’ تح :حممد نور احلسن
ُ 10107ينظر  :رشح الريض عىل الكافية 50/3:وخزانة االدب. 99/6:

ُ 10108ينظر  :موصل الطالب اىل قواعد االعراب،تح :عبد الكريم جماهد . 149:
 10109إقبال األعامل  ، 335/3:وينظر :املصباح  ،الكفعمي . 558:
ُ 11110ينظر  :املقاصد الشافية. 97/8:
ُ 11111ينظر  :اخلصائص203/2:

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

350
 11112ينظر :رشح املفصل . 119/7:

ُ 11113ينظــر :الكتــاب ، 12/3:واملقتضــب ،75/3:وتوضيــح املقاصد515/1:ـــــــ ،517والنواســخ يف
كتــاب ســيبويه  ،د .حســام النعيمــي. 78:

ُ 11114ينظــر  :األصــول يف النحــو  ، 207/2 :واللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب 194/1:ورشح
املفصــل ،119/7:واإليضــاح يف رشح املفصل،91/2:وتوضيــح املقاصــد ،515/1:ورشح ابــن

عقيــل . 330/1 :

11115ينظــر  :الكتــاب ،160/3:واملقتضــب ، 75/3:والبيــت يف ديوانــه ، 172:وقولــه (يمصحــا ) مــن :
((مصــح الــيء مصوحــا :ذهــب وانقطــع)) الصحــاح ( 405/1:مصــح).

 11116الكتاب . 12/2 :

ُ 11117ينظر :املصدر نفسه  ، 160/3:و إعراب القرآن (النحاس).237/1 :
 11118رشح املقدمة ا ُمل ِ
حسبة ،تح :د .خالد عبد الكريم . 353-352/1 :
ُ 11119ينظر  :النحويون والقرآن . 274 :
 12120رشح (املعتزيل) . 280/6 :

ُ 12121ينظر  :لسان العرب (54/15:عسا) .

 12122ينظــر :رشح املفصــل ، 124/9:والتوطئــة ،أبــو عــي الشــلوبيني ،دراســة وحتقيــق:د .يوســف أمحــد
املطــوع . 299:

 12123اخلصائص . 305/1 :

ُ 12124ينظر  :املقتضب . 75/3:

ُ 12125ينظر  :األصول يف النحو . 207/2 :

ُ 12126ينظر  :حروف املعاين والصفات ،تح :عيل توفيق احلمد . 67 :
ُ 12127ينظر  :اإليضاح العضدي . 78:

ُ 12128ينظر  :كتاب املقتصد . 361/1:
ُ 12129ينظر  :أرسار العربية . 129 :

ُ 13130ينظر  :التوطئة  ، 299:واملقرب  ، 98/1 :ورضائر الشعر. 48-47:

 13131الكايف ، 307/2 :والدعاء للطرباين ،تح:مصطفى عبد القادر عطا . )1048( 319/1:

ُ 13132ينظــر  :الكتــاب املصنــف يف االحاديــث واآلثــار اليب شــيبة  ،تــح :كــال يوســف احلــوت، 478/7:
 ، 555/7والســنة  :ابــن حنبــل ،تــح:د .حممــد ســعيد ســامل القحطــاين  ، 133/1 :صحيــح البخــاري
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 ، )1015( 29/2:ســنن أيب داوود ،تح:حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،)4888( 272/4:و

ســنن النســائي ، )1366( 84/3:والــكايف  ، 217/8:املحــى باآلثــار ،ابــن حــزم . 487/7:

 13133هتذيــب اللغــة ( 179/10 :كــود)  ،وينظــر :لســان العــرب( 382/3 :كــود)  ،وتــاج
العــروس121/9:

(كــود).

 13134رشح (املعتزيل) . 233/ 20 :

 13135توضيح هنج البالغة . 483/4:

 13136رشح (املعتــزيل )  ، 245/11:امليســم  :املكــواة أو احلديــدة التــي يوســم هبــا ،واجلمــع مواســم
ومياســم .ينظــر :لســان العرب(636/12:وســم).

 13137توضيح هنج البالغة . 382/2 :

 13138دالئــل اإلعجــاز ،اجلرجــاين ،قــرأه وعلــق عليه:أبــو فهــر حممــود حممــد شــاكر  ، 275 :و ُينظــر :
الزمــن النحــوي يف اللغــة العربيــة ،د .كامــل رشــيد . 185:

 13139دالئل اإلعجاز . 275:

ُ 14140ينظر رشح املفصل  ، 119/7 :و املقرب  ، 99/1:ورشح الترصيح284/1:ــــــــ.285

ُ 14141ينظــر  :الكتــاب ، 11/3 :ورشح كتــاب سيبويه(الســرايف)  ، 202/3:واملقــرب  ، 99/1:والزمــن
النحوي 185:

ُ 14142ينظر  :خزانة االدب  349/9:وهو راي عيل بن محزة البرصي .
ُ 14143ينظر  :رشح املفصل. 121/7:
 14144شواهد التوضيح . 159:

ُ 14145ينظر  :رشح (املعتزيل). 257/19، 269/9 ، 287/8 :

ُ 14146ينظــر :

رشح الــريض عــى الكافيــة  ، 220/4:واملســاعد  ، 295/1:ورشح

األشــموين276/1:ــــــ ،278ورشح الترصيح،284/1:ومهــع اهلوامــع 474/1:ــــــــ476

ُ 14147ينظــر  :احلديــث النبــوي يف النحــو العــريب ،دراســة مســتفيضة لظاهــرة االستشــهاد باحلديــث يف
النحــو العــريب ،ودراســة نحويــة لالحاديــث الــواردة يف أكثــر رشوح ألفيــة ابــن مالــك . 189 :

 14148جميء خرب (لعل) فعال ماضيا ليس رضورة  ،لكننا ذكرنا هنا التفاق املوضع وهو اخلرب.

ُ 14149ينظــر  :كتــاب العــن  ، 89/1:والكتــاب ، 332/3:والالمــات  ، 135 :واإلنصــاف يف مســائل
اخلــاف  ، 218/1:واجلنــى الــداين. 579:

ُ 15150ينظــر  :اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف ،219/218/1 :و رشح املفصــل ،88/8 :واجلنــى
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الــداين. 579:

ُ 15151ينظر  :اجلنى الداين. 579:

ُ 15152ينظر  :مغني اللبيب  ، 379:ومتهيد القواعد. 1294-1291/3:
ُ 15153ينظر  :مهع اهلوامع . 488/1:

ُ 15154ينظر  :رشح ابن عقيل  ، 308/1:وارتشاف الرضب ، 1240 :و متهيد القواعد. 1293/3:
 15155الكتاب . 160/3 :

ُ 15156ينظر  :املقتضب . 74/3 :

 15157األصول يف النحو . 207/2 :

ُ 15158ينظر  :رشح املفصل  ، 86/8:وخزانة االدب . 345/5:

ُ 15159ينظر  :اللمحة يف رشح امللحة ،تح :إبراهيم بن سامل الصاعدي . 539/2 :

ُ 16160ينظــر  :الكتــاب ، 375/2:ورشح الكافيــة الشــافية ، 77/1:ومغنــي اللبيــب ، 203 :والنحــو
الــوايف. 242/1:

 16161ينظر :ظاهرة التقارض يف النحو العريب ،أمحد حممد عبد اهلل . 234 :

 16162صحيــح البخــاري ، )1295( 81/2:وســنن ايب داوود ، )2864(112/3:وكنــز العــال
. )14592(6/6:

 16163صحيح البخاري ، )6967( 25/9 :وسنن أيب داوود.)3583( 301/3 :
ُ 16164ينظر  :الوايف ،الفيض الكاشاين . 29/6 ، 33/21:

ُ 16165ينظر  :دراسات ألسلوب القرآن . 605-604/2/1:

 16166رشح (املعتــزيل)  ، 103/8 :واالكظــام مجــع كظــم وهــو خمــرج النفــس مــن احللــق يقــال :اخــذت
بكظمــه أي بمخــرج ن َفســهُ ،ينظــر  :الصحاح2022/5:ـــــــ( 2023كظــم) .

ُ 16167ينظر  :رشح (املوسوي)  ، 351/2:وتوضيح هنج البالغة . 263/2:
ُ 16168ينظر  :اجلنى الداين ، 580:ومغني اللبيب . 379:
 16169رشح (املعتزيل) . 103/14:

ُ 17170ينظر  :رشح الريض عىل الكافية  ، 446/4:وحاشية الصبان . 332/3
 17171مغني اللبيب  ، 379:وينظر :خزانة االدب . 345/5:

ُ 17172ينظــر  :رشح الترصيــح  ، 297/1 :ورشح االشــموين  ، 290/1 :و مهــع اهلوامــع ، 492/1:
ومتهيــد القواعــد  ، 1383/3:والنحــو الــوايف . 622/1:
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 17173اخلصائص. 127/1:

ُ 17174ينظــر  :الكتــاب  ، 160/3:وكتــاب اســفار الفصيــح ،اهلــروي ،دراســة وحتقيــق:د .أمحــد بــن ســعيد
بــن حممــد قشــاش . 327/1:

ُ 17175ينظر  :مغني اللبيب . 43 :

ُ 17176ينظر  :التذييل والتكميل . 157/5:
ُ 17177ينظر  :مغني اللبيب . 202-201:

ُ 17178ينظر  :اجلملة العربية تأليفها واقسامها . 122:

ُ 17179ينظر  :اخلصائص .281/1 :

ُ 18180ينظــر  :التذييــل والتكميــل  ، 23/5 :ومهــع اهلوامــع  ، 492/1 :ودراســات ألســلوب
القــرآن. 600/2/1:

ُ 18181ينظر  :الربهان يف علوم القرآن . 395/4:

 18182درة الغواص يف أوهام اخلواص،تح :عرفات مطرجي  ، 36 :وينظر :مغني اللبيب . 280:
ُ 18183ينظر  :التذييل والتكميل. 23/5:
ُ 18184ينظر  :مغني اللبيب 377 :

 18185رشح (املعتزيل) . 227/18:

ُ 18186ينظر  :رشح (البحراين)  ، 279/5:وتوضيح هنج البالغة. 292/4:
ُ 18187ينظر  :مغني اللبيب . 377:

 18188املصــدر نفســه ، 377:و ُينظــر  :الربهــان يف علــوم القــرآن  ، 395/4:ودراســات ألســلوب
القــرآن. 600/2/1:
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 القرآن الكريم .

املصادر واملراجع

1 .1ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب  ،أبــو حيــان األندلــي (ت745:هـــ)  ،حتقيــق
ورشح ودراســة  :د .رجــب عثــان حممــد  ،مراجعــة  :د .رمضــان عبــد التــواب ،

مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة  ،ط1998 ، 1م

2 .2أســاليب اإلنشــاء يف كالم الســيدة الزهــراء ( )دراســة نحويــة بالغيــة ،عامــر
ســعيد نجــم  ،العتبــة العلو َّيــة املقدســة ـــــ النجــف األرشف 2011،م .

3 .3األســاليب اإلنشــائية يف النحــو العــريب  ،عبــد الســام حممــد هــارون ،مكتبــة
اخلانجــي ـ القاهــرة  ،ط2001 ، 5م .

4 .4أســاليب التوكيــد يف القــرآن الكريــم  ،عبــد الرمحــن املطــردي  ،الــدار اجلامهريــة ـ
ليبيــا ،ط1986، 1م .

5 .5أســاليب الطلــب عنــد النحويــن والبالغيــن  ،د .قيــس إســاعيل األويس  ،بيــت
احلكمــة ـ بغــداد 1988 ،م

6 .6االســتقراء الناقــص وأثــره يف النحــو العــريب،د .حممــد بــن عبــد العزيــز العمريينــي،
دار املعرفــة اجلامعيــة ـ األزاريطــة ـ مــر 2007،م.

7 .7األشــباه والنظائــر يف النحــو  ،الســيوطي  ،تــح  :د.عبــد العــال ســامل مكــرم  ،مؤسســة
الرســالة ـ بريوت  ،ط1985 ، 1م

ـراج (ت316:هـــ)  ،تــح :د .عبــد احلســن الفتــي ،
8 .8األصــول يف النحــو ،ابــن الـ َّ َّ
مؤسســة الرســالة ـ بــروت  ،ط1996 ، 3م.

9 .9اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن البرصيــن والكوفيــن ،أبــو الــركات
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األنبــاري  ،تــح  :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد  ،مطبعــة الســعادة ـ القاهــرة  ،ط4

1961 ،م.

1010اإليضــاح يف رشح املفصــل ،ابــن احلاجــب ،تــح :د .إبراهيــم حممــد عبــد اهلل ،دار
ســعد الديــن ـ دمشــق ،ط2013 ، 2م .

1111بنــاء اجلملــة العربيــة ،د .حممــد محاســة عبــد اللطيــف ،دار غريــب ــــ القاهــرة ،
2003م.

1212هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة  ،حممــد تقــي التســري (ت1415هـــ)  ،دار
أمــر ـ طهــران  ،ط1418 ، 1هـــ

1313البيــان يف غريــب إعــراب القــرآن ،ابــو الــركات األنباري،تــح:د .طــه عبــد احلميــد
طــه ،مراجعة:مصطفــى الســقا ،اهليــأة املرصيــة العامــة للكتــاب 1980،م.

1414تاريــخ النقــد األديب والبالغــة حتــى هنايــة القــرن الرابــع اهلجــري ،د .حممــد زغلول
ســام ،املعارف ــ اإلســكندرية (د.ت).

1515الرتاكيــب اللغويــة يف العربيــة دراســة وصفيــة تطبيقيــة  ،د .هــادي هنــر  ،اجلامعــة
املســتنرصية ـ كليــة اآلداب1987 ،م

1616تعليــق الفرائــد عــى تســهيل الفوائــد ،الدماميني(ت827:هـــ)  ،تــح :د .حممــد بــن
عبــد الرمحــن بــن حممــد املفــدى  ،ط1983 ،1م .

ـاريس ،تــح :د .عــوض بــن محــد القوزي
1717التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه ،أبــو عــي الفـ ّ
،ط1990 ، 1م

1818توضيــح املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالك،املــرادي (ت749:هـ)،رشح
وحتقيــق  :عبــد الرمحــن عــي ســليامن  ،دار الفكــر العــريب ـ بــروت،ط2008 ، 1م

1919خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب  ،عبــد القــادر البغــدادي (ت1093:هـ)
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 ،رشح وحتقيــق  :عبــد الســام هــارون  ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة  ،ط1997 ، 4م

النجــار  ،املكتبــة العلميــة
2020اخلصائــص  ،ابــن ِجنّــي (ت392 :هـــ) ،تــح :حممــد عــي ّ
ـــ مــر (،د.ت).

2121ديــوان أيب دواد اإليــادي ،حققــه ومجعــه  :أنــوار أمحــد الصاحلــي  ،ود .أمحــد هاشــم
الســامرائي ،دار العصامء ـ دمشــق  ،ط2010 ، 1م .

2222ديــوان األخطــل ،رشحــه وصنَّــف قوافيــه وقــدم لــه :مهــدي حممــد نــارص الديــن،
دار الكتــب العلميــة ـ بــروت  ،ط1994، 2م .

2323ديوان األعشى الكبري ،ميمون بن قيس  ،تح :د .حممد حسني (د.ت).

2424ديــوان امــرئ القيس،تــح :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،دار املعــارف ـ القاهــرة،
ط(،5د.ت).

2525ديــوان جريــر بــرح حممــد بــن احلبيــب ،تــح :د .نعــان حممــد أمــن طــه ،دار
املعــارف ـ القاهــرة ،ط( ، 3د.ت) .

2626ديــوان حســان بــن ثابــت ،حققــه وع ّلــق عليــه :د .وليــد عرفــات ،دار صــادر ـ
بــروت

2727سيبويه والرضورة الشعرية ،د .إبراهيم حسن إبراهيم  ،ط1983 ، 1م .

2828رشح التســهيل  ،ابــن مالــك (ت672:هـــ)  ،تــح  :د .عبــد الرمحــن الســيد  ،ود.
حممــد بــدوي املختــون  ،دار هجــر ـ القاهــرة  ،ط1990 ، 1م

2929رشح التســهيل املســمى (متهيــد القواعــد بــرح تســهيل الفوائد)،ناظــر اجليــش
(ت 778 :هـــ) ،دراســة وحتقيــق :د .عــي حممــد فاخــر وآخريــن  ،دار الســام ـ
القاهــرة ،ط 1428 ، 1هـــ
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3030رشح التسهيل(القســم النحــوي) ،املــرادي ،حتقيــق ودراســة :حممــد عبــد النبــي
أمحــد ،مكتبــة اإليــان ــــ املنصــورة ،ط2006 ،1م .

3131رشح الدمامينــي عــى مغنــي اللبيــب  ،الدمامينــي  ،صححــه وعلــق عليــه :أمحــد
عــزو عنايــة ،مؤسســة التاريــخ العــريب ـ بــروت  ،ط2007 ، 1م .

3232رشح الــريض عــى الكافيــة  ،الــريض األســرابادي (ت686هـــ)  ،تصحيــح

وتعليــق  :يوســف حســن عمــر  ،منشــورات جامعــة بنغــازي  ،ط1996 ، 2م .

املفصل  ،ابن يعيش (ت643:هـ) ،إدارة الطباعة املنريية ـ مرص( ،د.ت).
3333رشح َّ

3434رشح مجــل الزجاجــي (الــرح الكبــر)  ،ابــن عصفــور (ت669:هـــ)  ،تــح:د.
صاحــب أبــو جنــاح ،وزارة األوقــاف العراقيــة  1980 ،م .

3535رشح هنــج البالغــة  ،ابــن أيب احلديــد (ت656:هـــ) ،تــح :حممــد أبــو الفضــل
إبراهيــم ،دار اجليــل ـ بــروت ،ط1987 ،1م.

3636رشح هنــج البالغــة  ،الســيد عبــاس املوســوي  ،دار الرســول األكــرم  ،دار املحجــة
البيضــاء ـ بــروت  ،ط1418 ، 1هـــ .

3737رشح هنج البالغة  ،ميثم البحراين(ت689هـ) ،ط 1404، 2هـ .

3838رشح هنــج البالغــة املقتطــف مــن بحــار األنــوار للمجلــي ،عــي أنصاريــان ،
مؤسســة النــر اإلســامي ـ طهــران  ،ط1408 ، 1هـــ .

3939شــواهد الشــعر يف كتــاب ســيبويه ،د.خالــد عبــد الكريــم مجعــة ،مطبعــة الــدار
الرشقيــة ـ مــر،ط1989 ،2م .

4040الصاحبــي يف فقــه اللغــة العربيــة وســنن العــرب يف كالمهــا  ،ابــن فــارس
(ت395:هـــ)  ،رشح وحتقيــق  :الســيد أمحــد صقــر  ،الســعودية ـ مكــة املكرمــة،

(د.ت).
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4141رضار الشــعر  ،ابــن عصفــور ،تــح :الســيد إبراهيــم حممــد ،دار األندلــس ـ
بــروت،ط1980 ،1م.

4242الرضائــر ومــا يســوغ للشــاعر دون الناثــر  ،حممــود شــكري اآللــويس ،رشحــه:
حممــد هبجــة األثــري ،املكتبــة العربيــة ـ بغــداد ( ،د.ت) .

4343الــرورة الشــعرية دراســة أســلوبية ،الســيد إبراهيــم حممــد  ،دار األندلــس ــــ
بــروت  ،ط1983 ، 3م .

4444الــرورة الشــعرية ومفهومهــا لــدى النحويــن دراســة عــى ألفيــة بــن مالــك،
إبراهيــم بــن صالــح احلنــدود  ،اجلامعــة اإلســامية باملدينــة املنــورة  ،الســنة الثالثــة

والثالثــون ،العــدد احلــادي عــر بعــد املائــة2001 ،م .

4545القــرآن الكريــم وأثــره يف الدراســات النحويــة ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم،
مؤسســة عــي جــراح الصبــاح ـ الكويــت  ،ط1978 ، 2م .

4646القواعــد الفقهيــة وتطبيقاهتــا يف املذاهــب األربعــة  ،د .حممــد مصطفــى الزحيــي،
دار الفكــر ـ دمشــق ،ط 2006 ، 1م .

4747الكتــاب  ،كتــاب ســيبويه  ،ســيبويه (ت180:هـــ) تــح  :عبــد الســام هــارون ،
مكتبــة اخلانجــي ـــــ القاهــرة  ،ط1988 ، 3م .

4848كتــاب العــن  ،اخلليــل الفراهيــدي (ت175:هـــ)  ،تح :د .مهــدي املخزومي  ،ود.
إبراهيــم الســامرائي  ،وزارة الثقافــة واإلعالم ـــ دار الرشــيد ـــــ بغداد1980 ،م.

4949كشــف املشــكل يف النحــو ،احليــدرة اليمنــي (ت592:هـــ) ،تــح :د .هــادي عطيــة
مطــر  ،مطبعــة اإلرشــاد ـ بغــداد 1984،م .

 5050الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن  ،الثعلبــي (ت427:هـــ)  ،تــح  :اإلمــام أيب
حممــد بــن عاشــور  ،مراجعــة وتدقيــق  :األســتاذ نصــر الســاعدي  ،دار إحيــاء
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الــراث العــريب ـــــ بــروت  ،ط2002 ، 1م .

5151الالمات ،الزجاجي ،تح :مازن املبارك ،دار الفكر ـ دمشق ط1985 ، 2م .

5252اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب  ،العكــري  ،تــح :د .عبــد اإللــه النبهــان ،دار
الفكــر ـ دمشــق ،ط1995 ، 1م

5353لغــة الشــعر دراســة يف الــرورة الشــعرية ،د .حممــد محاســة عبــد اللطيــف ،دار
الــروق ــــ القاهــرة ،ط1996 ، 1م.

5454مــا حيتمــل الشــعر مــن الــرورة  ،الســرايف ،حتقيــق وتعليــق :د .عــوض بــن محــد
القــوزي ،جامعــة امللــك ســعود ـ الريــاض ،ط1991 ،2م

5555املزهــر يف علــوم اللغــة وأنواعهــا  ،الســيوطي ،تــح :فــؤاد عــي منصــور ،دار الكتب
العلمية ـ بــروت،ط1998 ، 1م

الزجــاج (ت311:هـــ) ،رشح وحتقيــق:د .عبــد اجلليــل
5656معــاين القــرآن وإعرابــهّ ،
شــلبي ،عــامل الكتــب ـ بــروت،ط1988 ، 1م.

5757معــاين القــرآن ،األخفــش األوســط (ت215 :هـ)،حتقيــق :الدكتــورة هــدى حممود
قراعــة  ،مكتبــة اخلانجــي ـ القاهــرة  ،ط 1990 ، 1م .

5858معــاين القــرآن ،الفـ ّـراء (ت207:هـــ)  ،تــح  :أمحــد يوســف النجــايت  ،وحممــد عــي
النجــار  ،وعبــد الفتــاح إســاعيل  ،دار املرصيــة ـــــ القاهــرة (د.ت).

عمن  ،ط2003 ، 2م.
5959معاين النحو  ،د .فاضل السامرائي  ،دار الفكر ـــ ّ

6060معجــم ألفــاظ الفقــه اجلعفــري ،د .أمحــد فتــح اهلل،مطابــع املدوخــل ـ الدمــام ،ط،1
1995م.

6161معجــم النقــد العــريب القديــم ،د .أمحــد مطلــوب  ،دار الشــؤون الثقافيــة ـ بغــداد
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1989،م .

6262مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  ،ابــن هشــام  ،تــح  :د.مــازن املبــارك  ،وحممــد
عــي محــد اهلل  ،دار الفكــر ـ دمشــق  ،ط1985 ، 6م .

ربد ،تح  :حممد عبد اخلالق عضيمة  ،القاهرة  ،ط1994 ، 3م
6363املقتضب  ،امل ّ

6464النحــو الــوايف مــع ربطــه باألســاليب الرفيعــة واحليــاة اللغويــة املتجــددة  ،عبــاس
حســن (ت1978م)  ،دار املعــارف ــــ القاهــرة  ،ط( 3د.ت)

6565النحويــون والقــرآن  ،د .خليــل بنيــان احلســون ،مكتبــة الرســالة احلديثــة ـ
األردن،ط2002، 1م.

6666مهــع اهلوامــع يف رشح مجع اجلوامع  ،الســيوطي ،تــح :عبد احلميــد هنداوي،املكتبة
التوفيقية ـ مرص( ،د.ت).

العدول يف الظواهر الرتكيبية
يف خطاب نهج البالغة

م .د .أحالم عبد احملسن صكر
جامعة ذي قار كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

املقدمة :

يعــد العــدول هــو كــر ًا لشــبكة العالقــات التــي يقيمهــا االســتعامل العــادي بــن

الكلــات ووضعهــا ضمــن شــبكة عالقــات جديــدة خاصــة باخلطــاب األديب ( ، )1إذ
إن مســتوى اخلطــاب املألــوف يتميــز بشــفافية عاليــة تســمح للمتلقــي باخرتاقهــا إىل

مردودهــا اخلارجــي مبــارشة ألنــه جاهــز بصفــة دائمــة  ،وحــارض يف املخــزون الذهنــي ،

أمــا لغــة اخلطــاب األديب فأهنــا تتميــز بكثافــة شــديدة  ،ال تســمح للمتلقــي هبــذا االخرتاق
الرسيــع  ،وإنــا تتطلــب منــه أن يتوقــف إزاءهــا لينشــغل بعنارصهــا البســيطة أو املركبــة
املجــاوزة أو غــر املجــاوزة التــي تربــط يف مرجعيتهــا الدالليــة بعــدّ ة احتــاالت علقــت

هبــا مــن طــول االســتعامل أحيان ـ ًا ومــن طبيعــة الســياق أحيان ـ ًا أخــرى وهــي خصيصــة
شــعرية يف الصياغــة األدبيــة(.)2

والعــدول إجــراء تفرضــه طبيعــة املوقــف ومقاصــد اخلطــاب  ،ولــه وظيفــة رئيســة

(ماثلــة فيــا حتدثــه مــن مفاجــأة تــؤدي باملتلقــي إىل الغبطــة واإلمتــاع واإلحســاس

باألشــياء إحساســ ًا متجــدد ًا)(.)3

وذلــك ان املتلقــي الــذي وصــل إىل مرحلــة التشــبع جــراء مــا هــو مكــرر وتقليــدي

ال ينتبــه عــى الكلــات والصياغــة ومــا ترمــز إليــه إال إذا وضعــت عــى نحــو مدهــش
ومبتكــر(.)4

ومن مظاهره يف خطاب النهج:

 -1التقديم والتأخري
وهــو بــاب تتبــارى فيــه األســاليب  ،فأهنــم أتــوا بــه داللــة عــى متكنهــم مــن الــكالم

وانقيــاده هلــم  ،ولــه يف القلــوب أحســن موقــع وأعــذب مــذاق(. )5
363
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واجلملــة العربيــة ال تنــاز بحتميــة يف ترتيــب عنارصهــا أال يف بعــض الرتــب التــي

يمثــل العــدول عنهــا خروج ـ ًا عــن اللغــة النفعيــة إىل اللغــة اإلبداعيــة(.)6

ولعــل ظاهــرة التقديــم والتأخــر مــن أبــرز الظواهــر اللغويــة التــي منحــت قواعــد

جــم املحاســن  ،واســع
اللغــة هــذه الطاقــة احلركيــة  ،فهــو (بــاب كثــر الفوائــد ّ ،

التــرف  ،بعيــد الغايــة ال يــزال يفــر لــك عــن بديعــة ويفــي لــك إىل لطيفــة وال تــزال

تــرى شــعر ًا يروقــك مســمعه ويلطــف لديــك موقعــه ثــم تنظــر فتجــد ســبب إن راقــك
ولطــف عنــدك إن قــدّ م يف يشء وحـ ّـول اللفــظ عــن مــكان إىل مــكان)( ، )7ومنحــت هــذه
الظاهــرة املتكلــم حريــة صياغــة اجلملــة وتشــكيل عنارصهــا التشــكيل الــذي جيعــل
اجلملــة أدق إعراب ـ ًا عــن نفســه وأكثــر اســتجابة لتصويــر مــا هــو موضــع اهتاممــه مــن

عنــارص الرتكيــب (. )8

وتكســب هــذه الظاهــرة الــكالم مجــاالً وتأثــر ًا ألنــه ســبيل إىل نقــل املعــاين يف

ألفاظهــا إىل املخاطبــن كــا هــي مرتبــة يف ذهــن املتكلــم فيكــون األســلوب صــورة

صادقــة إلحساســه ومشــاعره(.)9

وهــو تقنيــة لســانية  ،وظاهــرة أدائيــة تعــري اخلــط األفقــي للرتاكيــب يتمثــل يف

حتريــك العنــارص املؤسســة لكيانــات الرتكيــب  ،أي احــد طــريف اإلســناد ومــا يتصــل هبــا
مــن متعلقــات وأركان تكميليــة مــن أماكنهــا األصليــة إىل أماكــن جديــدة  ،أثــر العمــل

بمبــدأ حتــاور املواقــع واملراتــب وتبادهلــا لتخــرج بذلــك اللغــة مــن الطابــع النفعــي املجرد

مــن اإلحيــاء إىل طابــع فنــي ولغــة إبداعيــة نابضــة ذات قــدرة عــى إفــراز املعنــى العميــق
والداللــة البعيــدة(. )10

ويــأيت ترتيــب الكلــات يف الــكالم ترمجــة لرتتيــب مــا يف النفــس مــن معــان وينظــر

إىل مواقــع الكلــات وجرياهنــا طبــق خواطــر النفــس وألــوان احلــس  ،ويمثــل بذلــك
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العنــر املتقــدم بــؤرة
الرتكيز واملحطة التي تستقطب العناية واالهتامم(.)11
ويتضمــن أســلوب التقديــم والتأخــر أبعــاد ًا نفســية ونكتــ ًا ولطائــف بالغيــة

كثــرة( ، )12وقــد أشــار إىل مجلتهــا عــدد مــن النحويــن والبالغيــن(.)13

وإذ يعمــد خطــاب النهــج إىل هــذا الفــن القــويل فإنــا يســتهدف الرتكيــز عــى مجلــة

مــن املعــاين اإلضافيــة ومــن بينهــا املعــاين النفســية.

 -تقديم املسند إليه:

إن مرتبــة املســند إليــه التقديــم الن مدلولــه هــو الــذي خيطــر يف الذهــن أوالً ألنــه

املحكــوم عليــه  ،واملحكــوم عليــه ســابق للحكــم( ، )14فاملســند وصــف واملســند إليــه

موصــوف  ،والعــادة أن يتقــدم املوصــوف ثــم تتلــوه صفتــه(.)15

ـم علينــا بِـ ِـه) ( ،)16يوحــي
ـم منَّ ـ َة اهللِ عند َنــا حــن أنعـ َ
ففــي قولــه (( :)فـ َـا أعظـ َ

تقديــم املبتــدأ ( مــا )عــى اخلــر( أعظــم منــة اهلل) بداللــة التعظيــم واملــدح لشــخص النبــي
( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ).

وجــاء تقديــم املســند إليــه واجبـ ًا ألن املبتدأ إذا كان اسـ ًا مســتحق ًا للصــدارة يف مجلته

أمــا بنفســه مبــارشة كأســاء االســتفهام وأســاء الــرط ومــا التعجبيــة وكــم اخلربيــة وأمــا

بغــره كاملضــاف إىل واحــد ممــا ســبق وجــب تأخــر اخلــر (. )17

ِ
ِ
ِ
ِ
ريــن
ُّــلقاء والتمييــ َز بــن
وأبنــاء الطـ
ُّــلقاء
كــا يف قولــه (( :)ومــا للطـ
املهاج َ

ـن)( ، )18يصــور تقديــم املبتــدأ ( مــا ) عــى اخلــر شــبه اجلملــة ( للطلقــاء ) داللــة
األولـ َ
التوبيــخ والــذم للمخاطــب فضـ ً
ا عــن اســتفهامه بـــ ( مــا ) التــي هي لغــر العاقــل ليؤكد
فكــرة اخلطــاب ومعنــاه .
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كــا يتقــدم املســند إليــه وجوبـ ًا الواقــع بعــد ( أمــا ) ألن الفــاء ال تقــع بعدهــا مبــارشة

 ،والن اخلــر الــذي تدخــل عليــه ال يتقــدم عــى املبتــدأ( ، )19نحــو قولــه ( ( : )فأنــا هلل
جعت الوديعــة ُ ،وأخـ ِ
ـون ،فل َقــد اسـ ُـر ِ
ـذت الرهينــة َُّ ،أمــا ُحـ ِ
ـزن فرسمــدُ
وأنــا إليــه راجعـ َ

ِ
ـسهدٌ ) ( ، )20إذ يشــر اخلطــاب إىل مــدى احلــزن واألمل يف نفســه ()
وأمــا ليــي فمـــــــ َّ
َّ
ملصابــه يف فقــده الزهــراء ( ، )وقــد جــاء املبتــدأ (حــزين  ،وليــي) متقدمـ ًا وجوبـ ًا عــى

اخلــر (رسمــد  ،ومســهد) الــذي يصــور حزنــه األبــدي وســهره الليــايل لفراقهــا (. )
وقــد يؤتــى باملســند إليــه مقدمــ ًا ألغــراض( ، )21منهــا لتعجيــل املســاءة( ، )22كــا

ُ
أنكــر
ملــن
املدبــر)(، )23يتجــى مــن تقديــم
يف قولــه ()
املقــدر  ،وجحــدَ
(:فالويــل ْ
َ
َ
َ
املســـند إليــه ( الويــل ) داللــة الوعيــد والتهديــد  ،فض ـ ً
ا عــن مــا يف تقديمــه مــن إثــارة

للرعــب واخلــوف يف نفــس املخاطــب  ،والويــل كلمــة تقــال لــكل مــن وقــع يف عــذاب أو

هلكــة( .)24كــا يتقــدم املســند إليــه عــى املســند الفعــي إلفــادة معنــى ختصيـــــص املســند
ِ
اختيــار
ُــم عــى
إليــه باخلــر الفعــي( ، )25نحــو قولــه (( : )إنَّــا
أجتمــع ُ
َ
رأي ملئك ْ
رجلـ ِ
أخذ َنــا ِ
ـن ْ
يبرصانِـ ِـه)(.)26
عليهـ َـا أال َّيتعدَّ َيــا القـ َ
ـرآن َ
فتاهــا عن ـ ُه وتــركَا احلـ َّـق ومهــا َ
يشــر تقديــم املســند إليــه (مهــا) عــى اخلــر الفعــي (يبرصانِ ِ
ــه) إىل داللــة توكيــد
َ
حتايــل ومكــر املخاطبــن لرتكهــم طريــق احلــق مــع معرفتهــم بــه  ،فقــر الفعــل عــى
الفاعــل مــن دون أن يكــون لــه رشيــك إذ أفــاد تقديــم املســند إليــه عــى اخلــر الفعــي
معنــى التخصيــص( ،)27اي(هــو ان يكــون الفعــل فعــ ً
ا قــد أردت أن تنــص فيــه عــى
واحــد فتجعلــه لــه وتزعــم انــه فاعلــه دون آخــر أو

دون كل أحــد)( . )28ويشــر ختصــص املســند إليــه باخلــر الفعــي إىل داللــة التقريــع

ـم أ َّنـ َ
والتأديــب يف قولــه (( :)كيـ َ
حرامـ ًا
ـف تُســيغُ َشابـ ًا وط َعامـ ًا وأنـ َ
ـك تــأك ُُل َ
ـت تعلـ ُ

حرامـ ًا)(. )29
وتـ ُ
ـرب َ
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إذ تقــدم املســند إليــه ( أنــت ) عــى اخلــر الفعــي ( تعلــم ) ألن املعنــى إرادة تقريــره

بأنــه الفاعــل  ،وكان أمــر الفعــل يف وجــوده ظاهــر ًا وبحيــث ال حيتــاج إىل اإلقــرار بأنــه
كائــن  ،أي تنحــو باإلنــكار إىل نفــس املذكــور – الفاعــل  ، -وأبيــت أن تكــون بموضــع

أن جيــيء منــه الفعــل وممــن جيــيء منــه وان يكــون بتلــك املثابــة(. )30

ـإن
ويتناســب تقديــم املســند إليــه مــع مقــام الوعيــد والتحذيــر يف قولــه ( ( : )فـ ْ

ـم)(. )31
ـن أحــدٌ أهـ َ
ـي ممــن أعـ َّ
أن ُتــم مل تســتق ُيموا يل عــى ذلــك مل ي ُكـ ْ
ـوج من ُكـ ْ
ـون عـ َّ

فقــدم املســند إليــه (أنتــم) عــى اخلــر الفعــي املنفــي (مل تستقـــــيموا) لتقويــة احلكــم

وتقريــره

()32

كــا يتقــدم املســند إليــه إلفــادة التعميــم بالنــص عــى عمــوم الســلب  ،أي شــمول

النفــي لــكل فــرد مــن أفــراد املســند إليــه  ،وبيــان ذلــك إن الوســيلة الغالبــة يف حتقيــق

عمــوم الســلب هــي تقديــم أداة مــن أدوات العمــوم عــى أداة نفــي إذ ال تقــع األوىل يف
حيــز الثانيــة وحينئــذ تكــون أداة العمــوم املســند إليــه املقــدم إلفــادة التعميــم بالنــص عــى

ـب بلبيـ ٍ
كل ذي قلـ ٍ
ـب وال ُّ
عمــوم الســلب( ، )33كــا يف قولــه (( :)ومــا ُّ
كل ذي ســم ٍع
بســمي ٍع وال كل ذي ناظـ ٍـر ببصـ ٍ
ـر)(. )34
يصــور تقــدم املســند إليــه (كل) عــى اخلــر شــبه اجلملــة داللــة التحذيــر والوعــظ

للســامعني.

وقــد يمثــل العنــر املتقــدم بــؤرة الرتكيــز التــي تســتقطب العنايــة واالهتامم،نحــو

قولــه (:)

ِ
ِ ِ
(إن حز َننَــا عليـ ِـه عــى قـ ِ
نقصــوا بغيضـ ًا ونقصنَا حبيبـ ًا) (،)35
ـدر
َّ
رسورهــم بــه إالَّ َّأنُــم ُ

فاخلطــاب رســم صورتــن األوىل  :احلــزن عليــه وعــر عنهــا باملســند إليــه ( حزننــا عليــه )
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 ،واألخــرى الــرور ألعدائــه وعــر عنهــا باملســند ( عــى قــدر رسورهــم بــه )  ،واحلــزن

والــرور نقيضــان ومهــا مــن احلــاالت التــي تصيــب اإلنســان وتعــر عــا يف داخلــه ،

وألمهيــة املخاطــب جــاء اخلطــاب مؤكــد ًا بـــ (أن) للداللــة عــى مبلــغ ذلــك احلــزن لفقده ،

الن املنــيء إذ (يغــر العنــارص التــي يشــتمل عليهــا ســياق اجلملــة  ،فانــه يغــر يف الوقــت
نفســه القــوة الرتابطيــة بــن الكلــات)(. )36

 تقديم املسند :املســند هــو املخــر بــه أو املحكــوم بــه( ، )37ويتقــدم املســند عــى املســند إليه يف الســياق

االســمي وجوبـ ًا ( ، )38إذ كان اخلــر لــه الصــدارة يف الــكالم  ،فــا يصح تأخــره( ، )39نحو
ِ
ـم ألهـ ِ
ًوان أمــرؤٌ تلعابـ ٌة...
ـل الشــا ِم َّ
أن َّيف دعابــة ّ
قولــه (( :)عجبـ ًا ألبــن النابغــة يزعـ ُ
فــإذا كان عنــد احلـ ِ
َ
مآخذ َهــا)(. )40
ـيوف
تأخــذ السـ ُ
ـأي زاجـ ٍـر وآمـ ٍـر هــو ؟ مــا مل ُ
ـرب فـ ُّ

يتجــى مــن التقديــم الواجــب للمســند (أي) عــى املســند إليــه (هــو) داللــة التعجب

واإلنــكار مــن املخاطــب  ،فض ـ ً
ا عــن الســخرية منــه لذلــه وجبنــه عنــد احلــرب وعــدم

املواجهــة .

ويقــدم املســند عــى املــــــسند إليــه للتعظيــم وكثــرة االهتــام فض ً
ال عــن االختصاص
ـوب العظــا ِم  ،إغاث ـ ُة امللهـ ِ
واحلــر ( ، )41كــا يف قولــه ( ( : )مــن كفـ ِ
ـارات الذنـ ِ
ـوف

ـس عــن املكـ ِ
ـروب ) (. )42
والتنفيـ ُ

يشــر تقديــم املســند شــبه اجلملــة ( مــن كفــارات ) عــى املســند إليــه ( إغاثــة امللهوف

 ،والتنفيــس عــن املكــروب ) إىل داللــة االطمئنــان للمتلقــي لوجــود كفــارة لذنوبــه ،
واللهفــة والكــرب مــن احلــاالت التــي تصيــب نفســية اإلنســان ألمــر مــا ممــا يدخــل اهلــم

والكــرب إليــه .
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وقــد حيفــز تقديــم املســند املتلقــي ويمــده بالقــدرة عــى اســتكناه مــا وراء الرتاكيــب مــن

ظــال وقيــم دالليــة  ،وحتــى تأخــذ بذلــك العبــارة موقعهــا املناســب يف نفســه نحــو قولــه
(( :)فا َّتـ ِـق اهللَ يــا بــن حنيـ ٍ
ـون مــن النـ ِ
خالصـ َ
أقراصـ َ
ـف ولتكفــفْ
ـك)(.)43
ـار
ـك ،ليكـ َ
ُ
ُ
َ

تكمــن القيمــة التعــــبريية يف تقديــم املســند خــر كان (مــن النار)عــى املـــسند إليــه

اســمها ( خالصــك ) يف التعبــر عــن داللــة التخويــف والتحذيــر  ،وقــد حقــق التقديــم
والتأخــر فائدتــن احدامهــا صوتيــة واألخــرى نفســية  ،إذ نــرى تقديــم (مــن النــار) عــى

(خالصــك) حافــظ عــى التــوازن الصــويت العــام وعــى االنســجام املوســيقي اخلــاص

برعايــة الفاصلــة  ،واىل جــوار هــذه الفائــدة الصوتيــة ثمــة فائــدة نفســية دالليــة هدفهــا
اإلشــارة إىل حالــة اخلــوف مــن ذكــر النــار وال يــكاد قلــب خيلــو مــن هــذا اهلاجــس .

(إن
وقــد يفيــد تقديــم املســند التشــويق إىل ذكــر املســند إليــه( ، )44كــا يف قولــه (َّ :)
ـاد اهللِ إليـ ِـه عبــد ًا أعانـه اهللُ عــى ِ
مــن أحــب عبـ ِ
نفســه فاستشـ ْع َر ُ
ـب اخلــوفَ )(.)45
احلـ َ
ـزن وجتلبـ َ
ُ
ِّ
يصــور تقديــم املســند خــر إن ( مــن أحــب ) عــى املســند إليــه اســمها ( عبــد ًا ) داللة

النصــح والوعــظ  ،وقــد أفــاد التقديــم يف إثــراء املعنــى املطلــوب وإحــداث الغمــوض

الفنــي املقصــود يف ذهــن املتلقــي يف أول ســاعه اخلطــاب .

وقــد يقــرن تقديــم املســند الفعــي بعنــر املفاجــأة  ،الن كل تقديــم وتأخــر يف
ـك قـ ٌ
العبــارة الواحــدة يو ّلــد معنــى( ، )46ومــن ذلــك قولــه ( ( : )فقــد بلغنِــي عنـ َ
ـول

ِ
رســويل فارفـ ْـع َذيلـ َ
ـك وعليـ َ
هــو لـ َ
ـرج مــن
ـزر َك واخـ ْ
ـك واشــدُ ْد مئـ َ
ـك فــإذا َقــد َم عليــك ُ
ـدب مــن م َعـ َ
ـك)(. )47
جحـ ِـر َك وانـ ْ
إذ يصــور تقديــم الفعــل ( بلغنــي ) عــى املســند إليــه الفاعــل ( قــول ) داللــة الغضــب

مــن املخاطــب  ،وقــدم املســند مراعــاة لعلــم املخاطــب باملســند إليــه وجهلــه باملســند ،

الن املخاطــب كان يثبــط القــوم مــن اخلــروج مــع االمــام ( . )ويتقــدم املفعــول بــه

أعمال املؤمتر العلمي السنوي الثاني

370

عــى الفعــل إلفــادة داللــة االهتــام والتخصيــص أو احلــر( ، )48إذ األصــل يف الفعــل

أن يتقــدم عــى معمولــه وال يتعــداه إىل غــره( ، )49ففــي قولــه (( : )وقــد دعوتُنــا إىل
ِ
ِ ِ
حكـ ِم القـ ِ
ولســنا إيـ َ
ـرآن يف
حكمـ ِـه)(.)50
ـرآن ولسـ َ
أجبنَــا ولكنـَّــا أجبنَا القـ َ
ـاك ْ
ـت مــن أهلــه َ ،

تقــدم املفعــول بــه ( إيــاك ) عــى فعلــه ( اجبنــا )  ،ويشــر ســبق املفعــول بــه بالنفــي

إىل نفــي ختصيــص اإلجابــة للمخاطــب ألنــه ليــس أهــل لذلــك  ،ويتجــى مــن ذلــك

معنــى الســخرية واالســتهزاء باملخاطــب  ،وقــد اســتدرك يف اخلطــاب اإلجابــة للقــرآن
وحكمــه.

ونجــد يف تقديــم املفعــول بــه عــى الفاعــل يف قولــه ( ( : )احلمــدُ هللِ الــذي ال
ـون وال حيـ ِ
ـدون )(. )51
ون وال يــؤ ِّدي حق ـ ُه املجتهـ َ
ـي نعــاء ُه العــا ُّد َ
يبلــغُ مدحت ـ ُه القائلـ َ
داللــة التعظيــم واالهتــام باملتقــدم  ،فقــدم املفعــول بــه ( مدحتــه  ،نعــاءه  ،حقــه )

عــى الفاعــل ( القائلــون  ،العــادون  ،املجتهــدون ) إذ إن مــدار اخلطــاب منصــب عليهــا
وهــي املبحــوث عنهــا  ،فــكان األوىل هبــا أن تتقــدم عــى الفاعــل ألهنــا األهــم يف الذكــر ،

لتكــون أمــام احلارضيــن يف اللفــظ كــا هــي يف الواقــع .

وإذ تتبــادل املعمــوالت مواقعهــا الوظيفيــة يف الرتكيــب  ،فــأن ذلــك يشــر إىل إنتــاج

ـم إليـ َ
ـك
مدلــول نفــي ال يتأتــى يف الرتتيــب الطبيعــي  ،مــن ذلــك يف قولــه (( :)ال َّل ُهـ َّ
ـوب  ،ومــدَّ ت األعنـ ُ
وأنضيــت
ـار  ،ونُقلــت األقــدا ُم َ
ـاق  ،وشـ َ
أفضــت القلـ ُ
ـخصت األبصـ ُ

األبدان)(.)52
ُ

فقــد تقــدم شــبه اجلملــة مــن اجلــار واملجــرور ( إليــك ) عــى الفعــل ( أفضــت )

للداللــة عــى التخصيــص  ،وهــذا التقديــم يشــعر املتلقــي بجــو مــن الطمأنينــة والســكينة
يف الدعــاء ،إذ يتناســب مــع املقــام الــذي حيتــم هــذا اإلجــراء ويفرضــه ويشــر إىل مــا يف
النفــس مــن التوجــه يف الدعــاء  ،وتلــك ســمة إيامنيــة نفســية نحــس هبــا .
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ويبــدو ممــا تقــدم ان ظاهــرة التقديــم والتأخــر – بوصفهــا عــدوالً يقتضيــه الســياق

ومقاصــد اخلطــاب – هلــا أثــر يف بيــان املعــاين النفســية يف خطــاب النهــج الن ( النفــس إنام

تعنــي بتقديــم مــن هتتــم بشــأنه وذلــك ألنــه ماثــل نصــب العينــن وان التفــات اخلاطــر
إليــه يف ازديــاد)(. )53

 احلذف :ويعــد مــن الظواهــر األســلوبية التــي احتضنتهــا اللغــة العربيــة مليلهــا إىل اإلجيــاز

واالختصــار  ،فهــو عــدول عــن الرتكيــب األصــي إىل تركيــب آخــر بحــذف جــزء منــه

لداللــة يقتضيهــا الســياق ولتوظيــف طاقاتــه اإلحيائيــة .

وقــد حذفــت العــرب اجلملــة واملفــرد واحلــرف واحلركــة( ، )54ويتصــل احلــذف

باملعنــى اتصــاالً وثيقـ ًا  ،فهــو (حيســن مــع تــرك اإلخــال باللفــظ واملعنــى فيــأيت باللفــظ
القليــل الشــامل ألمــور كثــرة)(. )55

وقــد وصفــه اجلرجــاين (ت 471هـــ) بقولــه ( :هــو بــاب دقيــق املســلك لطيــف

املأخــذ عجيــب األمــر شــبيه بالســحر فأنــك تــرى فيــه تــرك الذكــر أفصــح مــن الذكــر،
والصمــت عــن اإلفــادة أزيــد لإلفــادة وجتــدك انطــق إذا مل تنطــق وأتــم مــا تكــون بيانـ ًا إذا

مل تبــن  ،وهــذه مجلــة قــد تنكرهــا حتــى ختــر وتدفعهــا حتــى تنظــر)(. )56

إذ يعتمــد احلــذف عــى تغييــب بعــض الــدوال والتعويــض عنهــا بوســاطة شــحن

الــدوال األخــرى باملدلــوالت التــي جتســد الثــراء والتــوازن والتــوازي وتوفــر جانــب
األدبيــة يف النــص(.)57

وهــذا يعنــي أن احلــذف عــارض تركيبــي ال يلغــي املحــذوف متامــ ًا بــل يغيبــه يف

البنــاء الظاهــري ويتســر عليــه يف ذهــن املتلقــي مؤقتـ ًا لغايــات مجاليــة وفنيــة يعمــد إليهــا
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املبــدع  ،إذ أن
بعض العنارص اللغوية يربز أثرها األسلويب بغياهبا أكثر من حضورها (. )58
فعنــد مــا حيــذف اخلطــاب ماهــو واضــح ومكشــوف مــن الــدالالت أنــا يــرك

املجــال لــكل قــاريء بــأن يســتوحي الداللــة بحســب خربتــه وجتربتــه التــي تتناســب مــع
املحــذوف يف اخلطــاب

()59

إذ يدخــل البنيــة دائــرة الكثافــة بحيــث ال خيرتقهــا املتلقــي اال بعــد معانــاة فيكــون

اكتســاب املعنــى شــبيه ًا باكتســاب التصــور  ،فيــزداد الــكالم حســن ًا وتــزداد النفــس

لــذة(.)60

يشــغل احلــذف حيــز ًا يف خطــاب النهــج إذ انــه يعــري اجلملــة واملفــرد واحلــرف ،

وقــد يكــون وراء اســتعامل هــذا األســلوب ملحــات نفســية يلحظهــا املتلقــي مــن الســياق

العــام اعتــاد ًا عــى القرائــن املقاميــة .

ومن مظاهر ذلك يف خطاب النهج :
 -حذف اجلملة :

حتــذف اجلمــل يف اللغــة مــن الــكالم جتنبــ ًا لإلطالــة وجنوحــ ًا إىل االختصــار ،

ولذلــك نلحــظ أن حذفهــا يقــع يف األســاليب املركبــة مــن أكثــر مــن مجلــة كالشـــــــرط

والقســم والعطــف واالســتفهام( ، )61لــذا يقــوم احلــذف بوصفــه ســلوك ًا لغويـ ًا بتحويــل
اجلــزء املحــذوف مــن إطــار اخلطــاب إىل إطــار الداللــة

ِ
أشــفي
ومــن ذلــك حــذف مجلــة جــواب الــرط  ،كــا يف قولــه(( :)متــى

أقــدر
صــرت،أم حــن
أحــن أعجــ ُز عــن االنتقــا ِم فيقــال يل :لــو
غضبــت
غيظِــي إذا
َ
ُ
َ
ُ
عليـ ِـه فيقـ ُ
ـوت)( .)62حتقــق اجيــاز هــذا اخلطــاب عــن طريــق احلــذف وتضييــق
ـال يل لــو عفـ َ
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بنيتــه الســطحية اثــراء ً لبنيتــه الدالليــة  ،وفيــه إشــارة اىل الرتغيــب  ،إذ جيــب التــأين

عنــد الغضــب يف شــفاء الغيــظ وحــذف مجلــة جــواب الــرط وتقديرهــا (لــو صــرت

لــكان أوىل  ،ولــو عفــوت وان العفــو بــك أوىل)

()63

وأكثراحلــذف يف جــواب (لــو) مــن

دون أن تتقــدم أو تكتنــف مجلــة تــدل عــى املحــذوف  ،وإنــا يعلــم املحــذوف بالقرينــة
العقليــة وبــا يــي مــن ســياق اللفــظ( ، )64فاخلطــاب حيمــل يف طياتــه قيـ ًا تربويــة للســلوك
اإلنســاين  .وحتــذف مجلــة القســم ويســتغنى عنهــا بالــام وهــو حــذف جائــز( ، )65فــإذا

قيــل (ألفعلــن  ،أو لقــد فعــل  ،أو لئــن فعــل ،ومل يتقــدم مجلــة قســم فثــم مجلــة قســم
أن اهللَ فـ َّـر َق بينــي وبينكــم وأحلقنِــي بمــن هــو
مقــدرة)( ،)66نحــو قولــه (( :)ولـ
ُ
ـوددت ْ
ـم)( . )67اخلطــاب يــدل يف ســياقه عــى التحــر واألمل عنــده ( )حتــى
أحـ ُّـق يب من ُكـ ْ
متنــى فراقهــم واللحــوق بمــن هــم أحــق بــه منهــم  ،وقــد حــذف مجلــة القســم  ،والتقديــر
 :أقســم واهلل ( ، )68وقــد أضفــى القســم عــى ســياق اخلطــاب داللــة التوكيــد  ،الن القســم
مجلــة تؤكــد هبــا مجلــة أخــرى  ،والغــرض منــه توكيــد املقســم عليــه ســواء أكان نفي ـ ًا أم

أثباتـ ًا( ، )69أي توكيــد شــعوره بــاألمل واحلــرة ملــا ال يرتضيــه مــن أفعاهلــم ويــأيت حــذف
مجلــة القســم ليكــون مناســب ًا ملقــام حتقــر املخاطــــــب،كام يف قولــه(( :)ولئــن كان مــا
ِ
َخريمنـ َ
ـك حق ـ ًا جلمـ ُـل أهلـ َ
بلغنِــي عنـ َ
ـك)( .)70فحــذف مجلــة القســم
ـك وشسـ ُـع نعلــك ٌ
مــن اخلطــاب والتقديــر  :أقســم بــاهلل  ،ثــم أخــذ يف توبيخــه واحلكــم بنقصانــه وحقارتــه
إن حــق مــا نســب إليــه ذلــك بتفضيــل مجــل أهلــه وشســع نعلــه عليــه( .)71ويف حــذف
اجلــواب باعــث إىل تصــوره فيكــون لــه أثــره يف نفــس املتلقــي( ، )72وإنــا ( صــار احلــذف

يف مثــل هــذا أبلــغ مــن الذكــر الن النفــس تذهــب فيــه كل مذهــب ولــو ذكــر اجلــواب

لقــر عــى الوجــه الــذي تضمنــه البيــان)( . )73كــا يف حــذف جــواب االستفهــــــــــام يف

أداوي ب ُكــم وأنتــم َدائــي)
أن
ـن وإىل َمــن؟ أريــدُ ْ
َ
ـن بمـ ْ
قولــه (( :)ولكـ ْ

()74
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يصــور حــذف جــواب االســتفهام الــذي تقديــره بمــن كنــت أســتعني عليكــم  ،واىل

مــن أرجــع يف ذلــك ( ، )75داللــة النــدم والغضــب مــن املخاطبــن لتحايلهــم وشــقاقهم
وقلــة طاعتهــم لــه .

وان عمليــة اســتدراج املتلقــي وحتفيــز طاقتــه الفكريــة واالنفعاليــة يف تلقــي اخلطــاب

مــن أساســيات الوظيفــة الفنيــة التــي يضمنهــا املنــيء أســلوبي ًا بنيــة ال يذكرهــا ،التــي

تشــر باللمــح إىل دالالت خمبــأة ( ، )76نحــو حــذف جــواب االســتفهام يف ســياق الدعــاء
ِ
يف قولــه (( :)قلــت يــا رسـ َ
ـت مــن أمتـ َ
األود واللــدَ ِد ؟ فقــال :
ـك مــن
ـول اهللِ مــاذا لقيـ ُ
أدع ِ
عليهــم)( .)77يصــور احلــذف داللــة الظلــم الــذي القــاه اإلمــام ( )منهــم حتــى
ُ

شــكاه إىل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)  ،فحــذف مجلــة جــواب االســتفهام والتقديــر
 :لقيــت مــن األود واللــدد مــا القيــت  ،إذ كان يف غايــة الكــرب مــن تقصريهــم يف إجابــة

ندائــه ودعوتــه إىل اجلهــاد( ، )78وأفــاد احلــذف يف إثــراء الداللــة حتــى جتســد ذلــك يف دعائــه

عليهــم  .وترتبــط أســلوبية احلــذف لغوي ـ ًا بطلــب اخلفــة واإلجيــاز إذ (إن العــرب حتــذف

لســعة الــكالم)( ، )79ومــن الســعة ملــح الداللــة  ،كــا يف قولــه (( :)صــف لنــا العاقــل
ـت)
ـيء مواض َعـ ُه ،فقيــل  :فصــف لنــا اجلاهــل  ،قــال :قــد قلـ ُ
فقــال  :هــو الــذي يضـ ُـع الـ َ

()80

واحلــذف هنــا أبلــغ مــن الذكــر ملــا فيــه مــن داللــة عــى حتقــر اجلاهــل  ،يعنــي ان

اجلاهــل هــو الــذي ال يضــع الــيء مواضعــه فــكأن تــرك صفتــه صفــة لــه  ،إذ كان

بخــاف وصــف العاقــل(. )81

 حذف الكلمة :هــو نــوع يعــري الرتاكيــب االســنادية  ،إذ يكــون العنــر املحــذوف يســتغنى عنــه

بالقرينــة الدالــة عليــه ( ، )82كحــذف املبتــدأ يف قولــه ( ( : )جفــا ٌة طغــا ٌم  ،وعبيــدٌ أقزا ٌم
أوب  ،وتلقطـُــوا مــن ك ُِّل شـ ٍ
كل ٍ
ج ُعــوا مــن ِّ
ـوب)(.)83
ُّ ،
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يوحــي احلــذف بداللــة التحقــر مــن شــاهنم  ،ووصفهــم بكوهنــم عبيــد ًا إمــا ألهنــم

عبيــد الدنيــا وأهلهــا أو الن منهــم عبيــد ًا  ،واملرفوعــات األربعــة أخبــار ملبتــدأ حمــذوف ،

أي هــم جفــاة (. )84

ويكثــر بعــد القــول ومشــتقاته مــن أفعــال وأســاء ذكــر اخلــر وحــذف املبتــدأ اعتــاد ًا

عــى الدليــل مــن الســياق اللفظــي الســابق( ، )85نحــو قولــه ( ( : )امل تقولــوا عنــد
ِ
ُ
َ
وأهــل دعوتَنــا) ( ، )86يف
املصاحــف حيلــة ًوغيلــة ًومكــر ًا وخديعــة ً:أخوا ُننَــا
ــم
رفعه ُ
اخلطــاب حــذف املبتــدأ بعــد القــول والتقديــر ( هــم إخواننــا )  ،ويف احلــذف إشــارة
إىل غضبــه ( )مــن هــذا الــرأي  ،الن رفــع أولئــك للمصاحــف ظاهــره االجتهــاد يف

الديــن وباطنــه عــدوان أي حيلــة للظلــم والغلبــة  ،وأولــه رمحــة هلــم منكــم وآخــره ندامــة

لكــم عنــد متــام احليلــة عليكــم(. )87

ويــؤدي احلــذف إىل تقصــر املســافة بــن الوحــدات وترسيــع النطــق ممــا يضفــي

ـن حيـ ُ
ـث
ـم اللِ لتؤتـ َّ
عــى اخلطــاب ســمة التهديــد والوعيــد  ،كــا يف قولــه (( :)وأيـ ُ
ـرك حتــى خيلـ ُ
ـت  ،وال تـ ُ
ـط زبــدُ َك بخاثـ ِـر َك وذائبـ َ
ـك بجامـ ِـد َك)( ، )88فحــذف اخلــر مــن
أنـ َ
الســياق والتقديــر (موجــود) إذ توعــده عــى تقديــر قعــوده وأقســم ليأتينــه باملــكان الــذي

هــو بــه مــن ال يرتكــه  ،وهــو كنايــة عــن غايــة اخلــوف(.)89

ـاب مــن أبـ ِ
ـواب اجلنـ ِـة
واســتغنى عــن ذكــر الفاعــل  ،يف قولــه (( :)فـ َّ
ـإن اجلهــا َد بـ ٌ
ـار والقـ ِ
ـث بالصغـ ِ
ـوب الـ ِّ
ـاء وديـ َ
ـاءة
فمــن ترك ـ ُه رغبــة ًعن ـ ُه ألبس ـ ُه اهللُ ثـ َ
ـذل وشــمل ُه البـ ُ
ورضب عــى قلبـ ِـه باإلسـ ِ
ـهاب)(.)90
َ
وال تقــف فائــدة احلــذف يف اخلطــاب عنــد االقتصــاد يف التعبــر وتوخــي اإلجيــاز يف

األداء لكــون الفاعــل مفهومـ ًا مــن الســياق  ،وإنــا تتعــداه إلشــاعة جــو الرهبــة واخلــوف

عنــد املخاطــب التــارك للجهــاد
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وإذ يريــد اخلطــاب الرتكيــز عــى صــورة مؤثــرة يف الدعــاء يعمــد إىل حــذف الفعــل

لتــرز الداللــة ويتمحــور الذهــن حوهلــا مــن أجــل تأكيــد إشــارات نفســية  ،كــا يف قولــه

ـم ُسـ ْقي ًا منـ َ
ـك ُمييــة ً ،مرويــة ً ،تامـةً)(. )91
( ( )ال َّل ُهـ َّ

وقــد جــاء الفعــل (أســقنا) حمــذوف وجوبـ ًا  ،الن (ســقي ًا) مــن املصــادر التــي جيــب

حــذف عاملهــا  ،وال جيــوز اســتعامل فعلهــا وال إظهــاره فانتصــب بفعــل مضمــر ،
وجعلــوا املصــدر بــدالً مــن اللفــظ بذلــك الفعــل( ، )92فلــو أظهــر الفعــل صــار كتكــراره

مــن دون فائــدة وبعــض النحــاة يظهــر الفعــل تأكيــد ًا وليــس بالكثــر(. )93

وهــذه املصــادر تســتعمل للدعــاء – لــه أو عليــه – منصوبــة بفعــل مضمــر مــروك

ـاس عندنــا يف احلـ ِّـق
إظهــاره( ، )94فمــن الدعــاء عليهــم نحــو قولــه ()
(وعلمــوا َّ
أن النـ َ
ُ
ِ
وســحق ًا)(. )95
أســوة ٌفهربــوا إىل األثــرة ف ُبعــد ًا هلــم ُ
أي ملــا كان شــأهنم ذلــك وعرفــوا العــدل عندنــا يف احلــق هربــوا إىل االســتئثار

واالســتبداد عنــد معاويــة  ،ولذلــك دعــا عليهــم بالبعــد والســحق  ،ومهــا مصــدران

وضعــا للدعــاء والتقديــر  :بعــدوا بعــد ًا  ،وســحقوا ســحق ًا(. )96

وقــد يقصــد التعبــر من حــذف الفعل وإطالق املدلول االســمي ليشــمل مســاحات

نفسـ َ
(فنفسـ َ
ـن اهللُ
نفســية معــرة عــن معنــى التحذيــر  ،كــا يف قولــه (:)
ـك فقــد بـ َّ َ
ـك َ
َ

لـ َ
ـك ســب َيلكَ)( ، )97إذ أمــر املخاطــب أن حيفــظ نفســه بســلوك تلــك الســبل عــا يلــزم
خمالفتهــا والعــدول عنهــا وان اهلل تعــاىل بــن لــه ســبيل طاعتــه املأمــور بســلوكها(، )98
والتحذيــر أســلوب عرفتــه العــرب ويقصــد بــه التحذيــر مــن يشء  ،وحيــذف فيــه الفعــل

مــع فاعلــه املخاطــب  ،والتقديــر أحــذرك(. )99

وارتبطــت قيمــة حــذف املفعــول بــه بالغــرض مــن حذفـــــه الــذي يغني داللــة الفعل

يف الرتكيــب( ، )100وإذ كان غــرض املتكلــم أن يثبــت معنــى الفعــل للفاعــل مــن دون أن
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يتعــرض لذكــر املفعــول( )101نحــو قولــه((: )فصاح ُب َهــا كراكـ ِ
ـنق
ِإن أشـ َ
ـب الصعبــة ْ
ـم)(، )102واملــراد أن الصاحــب بتلــك األخــاق يف حاجــة
هلــا خــر َم ْ
ـلس هلــا َّ
وإن أسـ َ
تقحـ َ
إىل املــداراة يف صعوبــة حالــه كراكــب الصعبــة  ،وحــذف املفعــول بــه والتقديــر ( خــرم

أنفهــا  ،وتقحــم املهالــك ) كذلــك صاحــب أخــاق املخاطــب واملبتــى هبــا إن أكثــر عليــه
إنــكار مــا يتــرع إليــه أدى ذلــك إىل مشــاقته  ،وان ســكت عنــه أدى ذلــك إىل اإلخــال

بالواجــب وذلــك مــن مــوارد اهللكــة(. )103

وإذ يريــد التعبــر الرتكيــز عــى صــورة مؤثــرة يعمــد إىل حــذف املضــاف ليــرز

املضــاف إليــه ويتمحــور الذهــن حولــه مــن أجــل توضيــح نفســية املخاطــب  ،نحــو قولــه
ِ
ألنفســكُم)(. )104
(إن أريــدك هللِ وأنتــم تريدونَنِــي
(ّ :)
وال خيفــى مــا يف اخلطــاب مــن داللــة مكثفــة للمعنــى  ،إذ يشــر إىل صورتــن األوىل

مــراد اإلمــام ( )ونســب إرادتــه هلــم إىل اهلل تعــاىل  ،واألخــرى مرادهــم للدنيــا  ،وقــد
حــذف املضــاف والتقديــر ( حلظــوظ أنفســكم ) وفيــه إشــارة إىل االختــاف بــن حركاتــه
ومقاصدهــم  ،ثــم بــن الفــرق أي إنــا أريــد طاعتكــم إلقامــة ديــن اهلل وإقامــة حــدوده

وانتــم تريدوننــي حلظــوظ أنفســكم مــن العطــاء والتقريــب وســائر منافــع الدنيــا(. )105

قــد يوحــي حــذف حــرف اجلــر يف اخلطــاب بداللــة احلــزن واألمل مــن منطلــق إن

احلــذف يــؤدي إىل (إحــداث نــوع مــن التخفيــف عــى اجلهــاز النطقــي واالقتصــاد يف

بــذل املجهــود العضــي عنــد املتكلــم)( ، )106بــا يناســب حالــة احلــزن يف قولــه (( : )
ِ
ـتخرب َها احلـ َ
فأحف َهــا السـ َ
ـال)(. )107
ـؤال واسـ ْ
فاخلطــاب مــن كالم لــه ( )عنــد دفــن الزهــراء (عليهــا الســام) كاملناجــي بــه

رســــول اهلل ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم )  ،وقــد حــذف حــرف اجلــر ( عــن ) لتحقيــق
ملحــظ داليل إذ أراد أن يرمــز بــه للتشــكي إىل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) مــن أمتــه
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بعــده والغلظــة عليــه يف القــول عــى قــرب عهدهــم منــه (صــى اهلل عليــه وآلــه)(. )108
يتضــح ممــا تقــدم  ،أن احلــذف قــد ّصــور عــددا ً مــن املعــاين النفســية يف اخلطــاب ،

ا مهـ ًا يف اإلجيــاز واالختصــار  ،فضـ ً
فهــو يعــد عامـ ً
ا عــن مــا فيــه مــن إثــراء الداللــة بــا
يوحيــه مــن معــان تضاعــف مــن إدراك املتلقــي وإحساســه بالفكــرة التــي تــدل عليهــا

العبــارة(. )109

 -3االلتفات :
عنــي القدمــاء بااللتفــات بوصفــه ظاهــرة تعبرييــة  ،هلــا أمهيتهــا فيــا حتدثــه مــن أثــر يف

املتلقــي  ،وذلــك (إن الــكالم أذا نقــل مــن أســلوب إىل أســلوب كان ذلــك أحســن تطريــة

لنشــاط الســامع  ،وإيقاظـ ًا لإلصغــاء إليــه  ،مــن إجرائــه عــى أســلوب واحــد)(. )110

ويعــد مــن شــجاعة العربيــة  ،الن الشــجاعة هــي األقــدام الن الرجــل الشــجاع

يركــب مــا ال يســتطيعه غــره ويتــورد مــا ال يتــورده ســواه  ،وكذلــك هــذا االلتفــات يف

الــكالم فــأن اللغــة العربيــة ختتــص بــه دون غريهــا مــن اللغــات(. )111

وإذا كان االهتــام بااللتفــات عــى انــه نقــل للقــول مــن املخاطــب إىل الغائــب ومــن

الواحــد إىل اجلامعــة  ،فــأن مفهومــه األوســع واألبلــغ يشــمل كل حتــول أو انكســار أو
عــدول لألســلوب ونقــل الــكالم مــن حالــة إىل أخــرى مطلقـ ًا  ،داخــل النســق التعبــري

الواحــد(. )112

ولعــل الوقــوف عنــد هــذه الظاهــرة يعــد مــن األمهيــة  ،ملــا تضفيــه مــن قيمــة دالليــة

تســهم يف حتديــد األبعــاد النفســية خلطــاب النهــج .

وحيــدث االلتفــات عــى مســتوى الضامئــر  ،إذ إن (العــدول يف اســتخدام الضامئــر

برنامــج أســلويب خيطــط لــه املرســل وليــس مصادفــة لغويــة  ،لذلــك ينبغــي رصــد كل
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 ،الن الضمــر اللغــوي ينطــوي عــى ازدواجيــة رصحيــة فهــو كيل يف اللغــة جزئــي يف
الــكالم ( :أنــا أو أنــت أو هــو) ضامئــر يمكــن أن يقوهلــا أي شــخص فتعنيــه بذاتــه  ،وهــذه
االزدواجيــة التــي حيملهــا الضمــر تســمح أن نميــز بــن الضمــر والشــخص  ،فالضمــر
هــو امللفــوظ اللغــوي يف صيغــه املعروفــة والشــخص هــو املعنــى اخلارجــي  ،فالعالقــات

اللغويــة الداخليــة هــي التــي حتــدد الضمــر والعالقــات اللغويــة اخلارجيــة هــي التــي حتــدد

الشــخص(. )114

أال إن هــذه الضامئــر شــأهنا شــأن أيــة ظاهــرة لغويــة أخــرى يمكــن أن ختــرج مــن

نطاقهــا املحــدود داخــل اجلملــة النحويــة التقليديــة لرتتبــط بأعــى نامذجهــا باملعنــى
الداخــي للخطــاب  ،الن االلتفــات مــن الفنــون ذات األثــر الفعــال يف تنويــع أنــاط

الــكالم تلبيــة لبواعــث نفســية شــتى(. )115

أن حممــد ًا (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)عبد ُه ورســول ُه،
ففــي قولــه ((: )وأشــهدُ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم عبــا َد اهللِ بتقــوى اهللِ الــذي
أرســل ُه إلنفــاذ أمــره وإهنــاء ِعــذره وتقديــم ِنــذره  ،أوصي ُكـ ْ

رضب لكــم األمثــالَ)(. )116
َ

فقــد عــدل اخلطــاب مــن ضمــر التكلــم يف (أشــهد) إىل ضمــر املخاطــب يف

(أوصيكــم )  ،فالســياق آثــر هــذه البنيــة لاللتفــات ليحقــق إيقاظـ ًا ولفتــا مناســب ًا ملقتــى
املعنــى يف التحذيــر والوعــظ للمتلقــي وتذكــره بنعــم اهلل تعــاىل عليــه .

(وإن معــي
وقــد يكــون االلتفــات مــن التكلــم إىل الغيبــة  ،نحــو قولــه (َّ :)

ـن هلــم حوض ـ ًا أنــا
ـريت  ،مــا ل َّبسـ ُ
ـم اهللِ ألفرطـ َّ
ـت عــى نفــي  ،وال ل ِّبـ َ
ـي وايـ ُ
ـس عـ َّ
لبصـ َ
يعــودون ِ
يصــدرون عنــ ُه وال
ما ُحتــ ُه ال
إليــه)(. )117
َ
َ
يصــور االلتفــات باالنتقــال مــن ضمــر التكلــم ( معــي ) إىل ضمــر الغيبــة (هلــم)
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داللــة التحذيــر والوعيــد  ،إذ يشــر ذلــك إىل قــوة املواجهــة املؤكــدة بالقســم لتهويــل
اخلطــب عنــد املتلقــي ،فالصــور االلتفاتيــة هــي أن جيمــع بــن حاشــيتي كالمــن متباعدي
املآخــذ واألغــراض وان ينعطــف مــن إحدامهــا إىل األخــرى انعطاف ـ ًا لطيف ـ ًا مــن غــر

واســطة  ،تكــون توطئــة للصــرورة مــن أحدمهــا إىل اآلخــر عــى جهــة مــن التحــول(. )118
وقــد حيقــق االلتفــات جتســيد ًا للموضــوع الــذي تؤخــذ منــه العــرة وتدنــو بــه

املدبــر ،
أرضب
احلقيقــة الدالــة مــن القلــوب املعتــرة  ،نحــو قولــه (( : )بكُــم
ُ
َ
ـش  ،سـ ٍ
ـليمة مــن الريـ ِ
وأرجــو طاعــة َاملقبـ ِ
ـل ،فأعينُــوين بمناصحــة ٍخليـ ٍـة مــن الغـ ِّ
ـب)(. )119
إذ جــاء االلتفــات مــن ضمــر اخلطــاب ( بكــم ) إىل ضمــر التكلــم يف (أرجــو)  ،إذ

يصورلنــا هــذا االنتقــال بتوجيــه اخلطــاب إىل املخاطــب واالهتــام بــه  ،والعطــف عليــه
بضمــر التكلــم يف طلــب العــون والنصــح اخلــايل مــن الغــش والريــب ملــا يف ذلــك مــن

أثــر يف نفــس املرســل واملخاطــب  ،فالعــدول عــن ضمــر اخلطــاب إىل ضمــر التكلــم
يشــر إىل واقــع التأثــر يف نفــس املتلقــي .

فااللتفــات هــو اســتئناف نظــام جديــد يف صياغــة الرتاكيــب خيالــف النســق األول

ويتصــل بتوزيــع النســق النحــوي وتنويعــه عــى نحــو ينتــج شــك ً
ال بالغيـ ًا جديــد ًا(. )120
يكــون االلتفــات أحيانــا ًمــن اخلطــاب إىل الغيبــة إيذانـ ًا باإلشــارة النفســية مــن حيث

(فاعلمــوا – وأنتــم
التغــر النفــي الناتــج عــن التغــر األســلويب  ،كــا يف قولــه (:)
ُ
ـون عنهــا واتعظـُــوا بالذيــن قالــوا ( :مــن أشــد منــا
تعلمــون َ– بأنـَّ ـك ُْم تارك َُوهــا وظاعنـ َ
قــوة) ُ ،حِ ُلــوا إىل ِ
قبور ِهــم فــا يد َعـ ْـو َن ُركبان ـ ًا)(. )121
فااللتفــات يشــر إىل هتويــل مــا هــم قادمــون عليــه وظاعنــون إليــه  ،برتكهــم الدنيــا

 ،فخاطبهــم بضمــر املخاطــب (أنتــم) ثــم انتقــل إىل ضمــر الغيبــة يف (قالــوا) للداللــة

عــى النصــح والوعــظ بمــن ســبقهم  ،فضــ ً
ا عــن إن أســلوب اخلطــاب أخــص مــن
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أســلوب الغيبــة( ، )122فاســتعمل األســلوب األخــص يف ذكــر املتلقــي األخــص لتقويــة
املعنــى وتصويــر مــا هــو مقبــل عليــه .

وقــد حيصــل االلتفــات يف صيــغ األفعــال ( املــايض واملضــارع  ،واألمــر ) أو مــا

يســمى بااللتفــات الزمنــي الن الزمــن واحلــدث يمتــدان ليشــمال بعد ًا إنســاني ًا يســتوعب

جانب ـ ًا هام ـ ًا مــن حركاتنــا وأفعالنــا ومشــاعرنا(. )123

املظلمـ ِـة ،واجلهالـ ِـة الغالبـ ِـة،
ـاءت بــه البــا ُد بعــد الضاللـ ِـة
ففــي قولــه ( ( : )أضـ ْ
َ
ِ
ِ
ـم)(. )124
ـم ويستذلـُّـ َ
ـاس يستحلـُّـ َ
واجلفـ َـوة اجلافيــة والنـ ُ
ـون احلكيـ َ
ـون احلريـ َ
يصــور االلتفــات باالنتقــال مــن املــايض إىل املضــارع داللــة املدح لشــخص الرســول

( صــى اهلل عليــه وآلــه ) ،إذ نجــد ان الفعــل املــايض (أضــاءت) هــو الــذي يؤســس النســق
الطبيعــي للرتكيــب ،كونــه يؤســس بدايــة اخلطــاب ويتحــدث عــن أحــداث انتهــى

زماهنــا ،ثــم ينقطــع هــذا النســق بالفعــل املضــارع (يســتحلون  ،ويســتذلون) لتوضيــح
حالتهــم املتجــددة يف هتــك املحرمــات واإلذالل للحكيــم كــا إن الفعــل املضــارع

يوضــح احلــال  ،ويســتحرض تلــك الصــورة حتــى كأن اإلنســان يشــاهدها وليــس كذلــك

الفعــل املــايض(. )125

ومــن االنتقــال مــن املضــارع إىل املــايض  ،يف قولــه (( :)احلمــدُ هللِ الفـ ِ
ـاش يف
ـال جــدُّ ه  ،أمحــدُ ه عــى ِ
اخللـ ِـق محــدُ ُه والغالـ ِ
ـب جنــدُ ُه واملتعـ ِ
نعمـ ِـه التــوأ ِم وآالئِـ ِـه العظــا ِم
ُ
ُ
حلم ـ ُه فع َفــا وعـ َ
ـدل يف ِّ
كل مــا قـ َ
ـى)(. )126
ـم ُ
الــذي عظـ َ
تتجــى مــن االلتفــات داللــة التعظيــم والتمجيــد للــذات اإلهليــة املقدســة  ،فالعــدول

مــن الفعــل املضــارع (أمحــده) إىل الفعــل املــايض (عظــم  ،وعــدل) لتجــدد احلمــد عــى النعــم
وثبــوت العظمــة والعــدل والعطــاء اإلهلــي  ،والن إيثــار املــايض والعــدول إليــه دال عــى

مبالغــة يف الثبــوت واالســتقرار( .)127فاســتعمل األســلوب األخــص يف ذكــر الفعــل األخص.
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وحيصــل االلتفــات باالنتقــال مــن املــايض إىل األمــر  ،نحــو قولــه ( ( : )وأل َقــى
ُــم ُ
َ
يــدي
ُــم بــن
ُــم املعــذر َة ،
ْ
ُــم بالوعيِــد  ،وأنذرك ْ
احلجــ َة وقــدَّ َم إليك ْ
واختــذ عليك ُ
إليك ُ
ِ
ـذاب شـ ٍ
ـديد فاسـ ِ
عـ ٍ
ـم)(. )128
ـتدركُوا بقي ـ َة أيام ُكـ ْ
تكمــن القيمــة التعبرييــة لاللتفــات يف الداللــة عــى حتذيــر الســامعني مــن الوقــوع

يف العــذاب الشــديد بعــد إلقــاء احلجــة عليهــم فالعــدول مــن املــايض (القــى ،و اختــذ ،و

قــدم ،و أنذركــم) إىل األمــر (اســتدركوا)إنام يفعــل ذلــك توكيــد ًا ملــا أجــرى عليــه فعــل
األمــر ملــكان العنايــة بتحقيقــه  ،فعــدل عــن ذلــك إليــه للعنايــة بتوكيــده يف نفوســهم(. )129
فاالنتقــال مــن صيغــة إىل أخــرى أنــا يكــون مــن أجــل االلتفــات ليكمــل أمــر

اخلطــاب وتتفــاوت درجتــه يف البالغــة(. )130

كــا حيصــل االلتفــات مــن املضــارع إىل األمــر  ،وانــه ليــس االنتقــال فيــه مــن صيغــة

إىل أخــرى طلبـ ًا للتوســع يف أســاليب الــكالم فقــط  ،وإنــا يقصــد إليــه تعظيـ ًا حلــال مــن

أجــرى عليــه الفعــل املســتقبل وتفخيـ ًا ألمــره  ،وبالضــد مــن ذلــك فيمــن أجــرى عليــه
ِ
()131
ِ
الظلمــة
كمثــل الــراجِ يف
ُــم
فعــل األمــر  ،نحــو قولــه ( ( : )إنَّــا َمثــي بينك ْ
وجلهــا فأســمعوا أيــا النــاس وعــوا وأحـ ِ
ِ
ِ
ـم)(. )132
ـروا َ
يســتض ُء بِــه مــن َ َ
ُ ُ
آذان قلوبِ ُكـ ْ
َ ُّ
فااللتفــات يشــر إىل مــا يف نفســه ( )مــن احلــرص الشــديد عــى مصلحــة قومــه

 ،فهــو ال يريــد هلــم إال مــا يريــده لنفســه الن مثــل هــذا األســلوب ّ
أدل عــى التلطــف

هبــم وادعــى إىل قبــول النصــح  ،فانتقــل بالتعبــر مــن املضــارع (يســتيضء) إىل األمــر

( أســــمعوا  ،وعــوا  ،وأحــروا )  ،فضــ ً
ا عــن النــداء الــذي يقــوي البعــد الــداليل
للخطــاب.

فاالنتقــال مــن أســلوب إىل آخــر أدخــل يف القبــول عنــد الســامع وأكثــر لنشــاطه

وأعظــم يف إصغائــه( ، )133فهــو ليــس حيلــة مــن حيــل جــذب املتلقــي وتشــويقه  ،الن مــا
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حيــدث فيــه مــن انحــراف عــن النســق  ،أو انتقــال يف اإليــراد الكالمــي مــن صيغــة إىل

أخــرى ليــس انتقــاالً اســتطرادي ًا  ،وليــس تعليقـ ًا عــى مــا قيــل أو مــا حــدث أو مــا شــابه
ذلــك مــن وســائل تطريــة نفــس املتلقــي والرتويــح عنــه  ،وإنــا ينحــر األمــر يف بيــان
معنــى عــى قــدر كبــر مــن الرهافــة واخلفــاء ال يلفــت املتلقــي إليــه أو إىل البحــث عنــه إال
إدراكــه للتغــر احلــادث يف النســق اللغــوي للخطــاب(. )134

اخلامتة

•يشــر العــدول يف الظواهــر الرتكيبيــة اىل طبيعــة املوقــف ومقاصــد اخلطــاب  ،ولعــل
ظاهــرة التقديــم والتأخــر مــن أبــرز تلــك الظواهــر  ،إذ يمثــل العنــر املتقــدم بــؤرة
الرتكيــز التــي تســتقطب العنايــة واالهتــام  ،وإذ يعمــد خطــاب النهــج إىل هــذا الفــن
فانــا يســتهدف الرتكيــز عــى مجلــة مــن املعــاين اإلضافيــة ومــن بينهــا املعــاين النفســية.
•صــور احلــذف عــدد مــن املعــاين النفســية يف خطــاب النهــج  ،فضــا ً عــن كونــه
عامــ ً
ا مهــ ًا يف اإلجيــاز واالختصــار  ،ملــا فيــه مــن إثــراء للداللــة بــا يوحيــه مــن
معــان تضاعــف مــن إدراك املتلقــي وإحساســه بالفكــرة التــي يــدل عليــه اخلطــاب .
•لعــل الوقــوف عنــد ظاهــرة االلتفــات يعــد مــن األمهيــة ملــا تضيفــه مــن قيمــة دالليــة
تســهم يف حتديــد األبعــاد النفســية خلطــاب النهــج  ،النــه مــن الفنــون ذات األثــر
الفعــال يف تنويــع أنــاط الــكالم تلبيــة لبواعــث نفســية .
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والفنــون واآلداب  ،الكويــت  1992 ،م .

1111البالغــة العربيــة  ،قــراءة أخــرى  :حممــد عبــد املطلــب  ،الطبعــة األوىل  ،الرشكــة املرصيــة
العامليــة للنــر  ،مــر  1997 ،م .

1212البالغــة واالســلوبية :حممــد عبــد املطلــب  ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب  ،القاهــرة ،
1984م .

1313البنيــات األســلوبية  :يف لغــة الشــعر احلديــث  :مصطفــى الســعدين  ،مطابــع رواء ،
االســكندرية 1987 ،م

1414بنيــة اللغــة الشــعرية  :جــان كوهــن  ،ترمجــة  :حممــد الــويل وحممــد العمــري  ،دار توبقــال
 ،املغــرب 1986 ،م .

1515التحليــل اللغــوي يف كتــاب ســيبويه  :شــعبان عــوض مجعــة العبيــدي  ،الطبعــة األوىل ،
ليبيــا  1991 ،م .

1616التقديــم والتأخــر يف القــرآن الكريــم  :حممــد أمحــد عيســى العامــري  ،دار الشــؤون
الثقافيــة العامــة  ،بغــداد  1996 ،م .

1717اجلملــة العربيــة واملعنــى  :فاضــل صالــح الســامرائي  ،الطبعــة األوىل  ،دار ابــن حــزم ،
لبنــان  2000 ،م .

1818احلــذف والتقديــر يف النحــو العــريب  :عــي أبــو املــكارم  ،دار غريــب للطباعــة والنــر
والتوزيــع  ،القاهــرة  2008 ،م .

1919اخلصائــص  :أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي ( ت  392هـــ )  ،حتقيــق  :حممــد عــي النجــار ،
الطبعــة الرابعــة ،اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب،ادارة الــراث1999،م.

2020دالئــل االعجــاز  :عبــد القاهــر اجلرجــاين ( ت  471هـــ )  ،حتقيــق حممــود حممــد شــاكر
 ،الطبعــة اخلامســة  ،مكتبــة اخلانجــي  ،القاهــرة  2004 ،م .

2121دالالت الرتاكيــب  ،دراســة بالغيــة  :د .حممــد حممــد أبــو موســى  ،الطبعــة الثالثــة ،
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النــارش مكتبــة وهبــة  ،القاهــرة  2004 ،م .

2222رشح الكافيــة يف النحــو  :ريض الديــن االســراباذي ( ت  686هـــ )  ،دار الكتــب
العلميــة  ،بــروت  ،د  .ت .

2323رشح املفصــل  :ابــن يعيــش موفــق الديــن يعيــش بــن عــي ( ت  643هـ )  ،عــامل الكتب،
بيــروت د  .ت

2424رشح هنــج البالغــة  :ابــن ميثــم البحــراين ( ت  679هـــ )  ،الطبعــة األوىل  ،دار الرافدين
 ،العــراق  2009 ،م .

2525الطــراز املتضمــن ألرسار البالغــة وعلــوم حقائــق االعجــاز :حييــى بــن محــزة العلــوي
(ت  749هـــ )  ،مراجعــة  :حممــد عبــد الســام شــاهني  ،الطبعــة األوىل ،دارالكتــب
العلميــة ،بــروت – لبنــان  1995 ،م .

2626ظاهــرة احلــذف يف الــدرس النحــوي  :طاهــر ســليامن محــودة  ،الــدار اجلامعيــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع  ،االســكندرية  ،د  .ت .

2727علــم اللســانيات احلديــث  :عبــد القــادر عبــد اجلليــل  ،الطبعــة األوىل  ،دار صفــاء
للنــر والتوزيــع  ،عــان  2002 ،م .

2828يف البنيــة والداللــة  ،رؤيــة لنظــام العالقــات يف البالغــة العربيــة  :ســعد ابــو الرضــا ،
منشــأة املعــارف  ،مــر  ،د  .ت .

2929يف نحــو اللغــة وتراكيبهــا ( منهــج وتطبيــق )  :خليــل أمحــد عاميــرة  ،الطبعــة األوىل  ،عــامل
املعرفــة  ،اململكــة العربية الســعودية 1984 ،م.

3030قــراءة جديــدة لرتاثنــا النقــدي  :عــز الديــن إســاعيل  ،النــادي الثقــايف  ،جــدة –
الســعودية  1990 ،م .

3131قــراءة حييــى بــن وثــاب يف ضــوء علــم التشــكيل الصــويت  :أمحــد طــه حســنني  ،الطبعــة
األوىل  ،مكتبــة وهبــة  ،القاهــرة  2004 ،م .
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3232القواعــد البالغيــة يف ضــوء املنهــج اإلســامي  :حممــود البســتاين  ،الطبعــة األوىل ،
جممــع البحــوث االســامية  ،ايــران  1414 ،هـــ .

3333الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التأويــل  :ايب القاســم جــار
اهلل حممــود بــن عمــر الزخمــري ( ت  538هـــ )  ،راجعــه  :يوســف احلــادي  ،النــارش
مكتبــة مــر  ،د  .ت .

3434اللغــة يف الــدرس البالغــي  :عدنــان عبــد الكريــم مجعــة  ،الطبعــة األوىل  ،دارالســياب
للطباعــة والنــر  ،لنــدن  2008 ،م .

3535املثــل الســائر يف ادب الكاتــب والشــاعر  :ضيــاء الديــن بــن االثــر ( ت  637هـــ ) ،
حتقيــق  :أمحــد احلــويف  ،وبــدوي طبانــة  ،هنضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع ،

القاهــرة  ،د  .ت.

3636حمــارضات يف علــم النفــس اللغــوي  :حنفــي بــن عيســى  ،الطبعــة الثانيــة  ،الرشكــة
الوطنيــة للنــر والتوزيــع  ،اجلزائــر  1980 ،م .

3737املعــاين يف ضــوء أســاليب القــرآن  :عبــد الفتــاح الشــن  ،الطبعــة الثالثــة  ،دار املعــارف
 1978 ،م .

3838معــاين النحــو  :فاضــل صالــح الســامرائي  ،الطبعــة الثانيــة  ،دار الفكــر للطباعــة والنــر
 ،عــان  2003 ،م

3939مغنــي اللبيــب عــن كتــب االعاريــب  :ابــن هشــام االنصــاري ( ت  761هـــ )  ،قــدم

لــه  :حســن محــد  ،الطبعــة األوىل  ،دار الكتــب العلميــة  ،بــروت – لبنــان  1998 ،م .

4040مفتــاح العلــوم  :ابــو يعقــوب يوســف بــن ايب بكــر حممــد بــن عــي الســكاكي ( ت 626
هـــ )  ،الطبعــة األوىل البــايب احللبــي  ،مــر  1973 ،م

4141مــن أســاليب التعبــر القــرآين  ،دراســة لغويــة وأســلوبية يف ضــوء النــص القــرآين :
د .طالــب حممــد إســاعيل الزوبعــي  ،الطبعــة األوىل دار النهضــة العربيــة  ،بــروت ،
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 1996م .

4242منهــاج البلغــاء ورساج االدبــاء  :ايب احلســن حــازم القرطاجنــي ( ت  684هـــ )  ،حتقيــق

حممــد احلبيــب ابــن اخلوجــة ،الطبعــة الثالثــة  ،دار الغــرب االســامي  ،بــروت1986 ،م

4343نحو املعاين :أمحد عبد الستار اجلواري ،مطبعة املجمع العلمي العراقي  1987 ،م

4444النحو الوايف  :عباس حسن ،الطبعة األوىل  ،آوند دانش للطباعة والنرش 2004 ،م

4545النكــت يف إعجــاز القــرآن  :أبــو احلســن بــن عيســى الرمــاين ( ت  384هـــ )  ،ضمــن
ثــاث رســائل يف إعجــاز القــرآن  ،حتقيــق حممــد خلــف اهلل وحممــود زغلــول ســام ،
دار املعــارف  ،مــر  ،د .ت .

4646هنج البالغة  :صبحي الصالح  ،الطبعة الرابعة  ،ايران  1431 ،هـ .

البحوث والدوريات

1 .1تبــادل الضامئــر وطاقتــه التعبرييــة  ،حممــد نديــم خشــفة ،جملــة البيــان الكويتيــة  ،العــدد ، 290
آيــار 1990،م
2 .2اجلملــة العربيــة يف ضــوء الدراســات اللغويــة احلديثــة  ،نعمــه رحيــم العــزاوي  ،كتــاب املــورد ،
دراســات يف اللغــة  ،بغــداد  1986 ،م .
3 .3فــن االلتفــات يف مباحــث البالغيــن  ،جليــل رشــيد فالــح  ،بحــث يف جملــة آداب املســتنرصية ،
بغــداد  ،العــدد التاســع  1984 ،م.

الفرائد العلوية
يف إثراء القواعد النحوية
(دراسة يف نصوص نهج البالغة)

م .د .ظافر عبيس اجلياشي
املديرية العامة للرتبية يف املثنى

توطئة:

مــن املجمــع عليــه َّ
ـي (عليــه الســام) قــد شــغف قلــوب العلــاء،
أن كالم اإلمــام عـ ّ

واألدبــاء مالزمــة ومطالعــ ًة ،ومــأ أســاعهم وأبصارهــم ،واســتهوهتم روائعــه،
وســحرهتم أســاليبه وألوانــه ،فوصفــوه بــا يـ ّ
ـدل عــى بعــد أثــره فيهــم ،وإعجاهبــم بــه
ـي بــن أيب طالــب كــرم
حتــى قــال اجلاحــظ (ت255 :هـــ) يف البيــان والتبيــن(( :قــال عـ ّ

اهلل وجهــه« :قيمــة ّ
كل امــرئ مــا حيســن»! فلــو مل نقــف مــن هــذا الكتــاب إالّ عــى هــذه

الكلمــة  ،لوجدناهــا كافيــة شــافية  ،وجمزيــة مغنيــة؛ بــل لوجدناهــا فاضلــة عــى الكفايــة،

ـرة عــن الغايــة ،وأحســن الــكالم مــا كان قليلــه يغنيك عــن كثــره))((( .ورأى
وغــر مقـ ّ
فيهــا الرشيــف الريض(ت406:هـــ)(( :الكلمــة التــي التصــاب هلــا قيمــة ،والتــوزن هبــا

كلمــة ،والتقــرن إليهــا كلمــة))(((.

ضــم فرائــد نحويــة
إذ تتأتــى أمهيــة هــذا البحــث النحــوي يف هنــج البالغــة ،أنَّــه
َّ

وقعــت يف مباحـ َ
ـث حــول كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)  ،فكالمــه مــن النصــوص
التــي يستشــهد هبــا يف الــدرس النحــوي ،وقــد حاولــت فيــه أن ُأملــع إىل مــا وجدتــه مــن
إشــارات وفرائــد نحويــة يف هنــج البالغــة ،يمكــن أن تضــاف إىل الــدرس النحــوي

ألنــا مــن ابتــكارات اإلمام(عليــه الســام) التــي مل يــرح هبــا النحويــون يف
وتثريــه؛ ّ

مصنفاهتم.واقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم عــى :توطئــة ومبحثــن ،جــاء املبحــث

األول بعنــوان القيمــة العلميــة لنهــج البالغــة ،وجــاء املبحــث الثــاين موس ـ ًا بـــالفرائد

العلويــة يف هنــج البالغــة  ،تالمهــا اخلامتــة بأهــم نتائــج البحــث.
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املبحث األول
القيمة العلمية لنهج البالغة

ـي (عليــه الســام) الطالــب األول يف مدرســة القــرآن  ،وحتــت رعايــة
كان اإلمــام عـ ّ

معلمهــا النبــي املصطفــى حممــد ( صــى اهلل عليــه وآلــه) ؛ لــذا أجــاد اإلمــام يف حمــاكاة

تلــك املدرســة وذلــك املعلــم ،وكتــاب هنــج البالغــة صــورة صادقــة للســان العــريب املبــن

الــذي اعـ ّـزه اهلل بالقــرآن الكريــم وحفظــه ،فهــو املعنــى اجلامــع املانــع للعربيــة وعلومهــا.
لقــد أفنــى العلــاء واألدبــاء حيــز ًا كبــر ًا مــن حياهتــم يف توضيــح هــذا الســفر اخلالــد،

وجــاء معاملــه وروائعــه ،وإبــراز قيمتــه ،وال نراهــم وقفــوا عــى االحاطــة بــكل طاقــات
العطــاء فيــه .فكالمــه حظــي بــا مل حيــظ بــه كالم غــره مــن والعلــاء واالدبــاء مــن العنايــة

التامــة واالهتــام البالــغ ،فرياهــم املتابــع عــى امتــداد القــرون واالعصــار بــن جامــع
حلكمــهٍ ،
وراو حمــدث خلطبــه ،وحافــظ لقوالــه ،ومتأثــر باســلوبه ،وناظــم حلكمــه؛ أل ّنــه
(عليــه الســام) فتــح أمامهــم جوانــب فكريــة واســعة ،وآفــاق علميــة غــر متناهيــة
فصالــوا عــى كالمــه وأخــذوا معــاين أقوالــه ،ومبــاين ألفاظــه.

فــكالم االمــام عيل(عليــه الســام) يف هنــج البالغــة بـ ّ
ـكل صــوره وأشــكاله وجوانبــه

دعامــة قويــة لــراث احلضــارة اإلنســانية ،وركيــزة قويمــة للشــخصية االنســانية ،ال

تســتأثر بــه جمموعــة دون أخــرى ،وال خيتــص بــه أهــل ملــة ونحلــة دون غريهــا ،وال

ينحــر يف أهــل مذهــب دون غريهــم مــن أهــل املذاهــب ،وإنـ ّـا كان مرجعـ ًا حيـ ًا ونبعـ ًا
فكري ـ ًا متدفق ـ ًا لــكل البرشيــة واالجيــال والقــرون واالحقــاب ،واصبــح ينبوع ـ ًا صافي ـ ًا

وثــروة فكريــة ،ومناعــة علميــة لكتــاب اللغــة العربيــة واملتطلعــن إليهــا قدي ـ ًا وحديث ـ ًا
ينتهلــون مــن لغتــه ويقتبســون مــن معانيــه الوهاجــة ،ومبانيــه املســتقيمة مــا يقــوم هلــم
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فنهــم وينمــي مــن حصيلتهــم يف اللغــة واالدب والفكــر واملعرفــة(((.
وقديــ ًا اســتعان بــه كــراء العربيــة ألدهبــم وتفكريهــم كعبــد احلميــد

الكاتب(ت132:هـــ) الــذي كان يــرب بــه املثــل يف الكتابــة واخلطابــة يف أوائــل القــرن
الثــاين اهلجــري ،وابــن نباتة(ت374:هـــ) ،وارضاهبــم مــن الكتــاب واالدبــاء والبلغــاء،

فاكســبهم هــذا اخلصــب املخضــورض يف بياهنــم وأســلوهبم وأدهبــم ممّــا مل يعهــد مــن ذي

قبــل .فهــذا عبــد احلميــد الكاتــب يشــهد لــه حــن قيــل لــه  ((:مــا الــذي خرجــك يف

ـي بــن أيب طالــب))((( ،ويف موضــع آخــر
البالغــة؟ فقــال حفــظ كالم األصلــع يعنــي عـ ّ

قولــه(( :حفظــت ســبعني خطبــة مــن خطــب األصلــع (يعنــي بــه عــي بــن أيب طالــب)
ففاضــت ثــم فاضــت))((( .

وابــن نباتــه يعــرف بأنــه إنــا أخــذ مالــه مــن ذوق وفكــر وأدب عــن اإلمــام ،وهــو

الــذي كان يــرب بــه املثــل يف خطبــاء العــرب يف العهــد اإلســامي(( :حفظــت مــن

اخلطابــة كنــز ًا ،ال يزيــده اإلنفــاق إالّ ســعة حفظــت مائــة فصــل مــن مواعــظ عــي بــن أيب

طالــب))((( .

ويقــول ابــن أيب احلديــد املعتــزيل يف رشح النهــج(( :فهــو (عليــه الســام) إمــام

الفصحــاء وســيد البلغــاء ويف كالمــه قيــل دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوقــن ومنه

تعلــم النــاس اخلطابــة والكتابــة))(((  .ويعقــد مقارنــة بــن أســلوب اإلمــام واســلوب
ابــن نباتــة بقولــه(( :نحــن نذكــر يف هــذا املوضــع فصــوال مــن خطــب اخلطيــب الفاضــل

عبــد الرحيــم بــن نباتــة (رمحــه اهلل) وهــو الفائــز بقصبــات الســبق مــن اخلطبــاء وللنــاس

غــرام عظيــم بخطبــه وكالمــه ليتأمــل الناظــر كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
خطبــه ومواعظــه وكالم هــذا اخلطيــب املتأخــر الــذي قــد وقــع اإلمجــاع عــى خطابتــه
وحســنها وأن مواعظــه هــي الغايــة التــي ليــس بعدهــا غايــة))((( ،وخيــرج بنتيجــة مفادها:
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((فليتأمــل أهــل املعرفــة بعلــم الفصاحــة والبيــان هــذا الــكالم –هنــج البالغــة -بعــن
اإلنصــاف يعلمــوا أن ســطر ًا واحــد ًا مــن كالم هنــج البالغــة يســاوى ألــف ســطر منــه بــل

يزيــد ويــريب عــى ذلــك))((( .

وأمــا حديث ـ ًا فقــد قيــل فيــه الكثــر ،مــن ذلــك قــول األســتاذ حممــد حســن نائــل

املرصفــي (( :هنــج البالغــة ذلــك الكتــاب الــذي أقامــه اهلل حجــة واضحــة عــى أن عليـ ًا

ـي لنــور القــرآن وحكمتــه ،وعلمــه وهدايتــه ،وإعجــازه وفصاحتــه.
كان أحســن مثــال حـ ّ
ـي يف هــذا الكتــاب مــا مل جيتمــع لكبــار احلكــاء ،وأفــذاذ الفالســفة ،ونوابــغ
إجتمــع لعـ ّ

الر ّبان ّيــن ،مــن آيــات احلكمــة الســابغة ،وقواعــد السياســة املســتقيمة ،ومــن كل موعظــة

ـي يف هــذا الكتــاب
باهــرة ،وحجــة بالغــة تشــهد لــه بالفضــل وحســن األثر.خــاض عـ ّ
رزا ،ولئــن ســألت
جلــة العلــم ،والسياســة والديــن ،فــكان يف كل هــذه املســائل نابغــة مـ ّ
ّ

عــن مــكان كتابــه مــن األدب بعــد أن عرفــت مكانــه مــن العلــم ،فليــس يف وســع الكاتــب
املرتســل ،واخلطيــب املصقــع ،والشــاعر املفلــق ،أن يبلــغ الغايــة مــن وصفــه ،أو النهايــة
ّ
مــن تقريظــه .وحســبنا أن نقــول :أنــه امللتقــى الفـ ّـذ الــذي التقــى فيــه مجــال احلضــارة،
وجزالــة البــداوة ،واملنــزل املفــرد الــذي اختارتــه احلقيقــة لنفســها منــزال تطمئــن فيــه،

وتــأوي إليــه بعــد أن ز ّلــت هبــا املنــازل يف كل لغــة. ((1()).

ويقــول الشــيخ حممــود شــكري اآللــويس(( :هنــج البالغــة قــد اســتودع مــن خطــب

ـي،
اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (ســام اهلل عليــه) مــا هــو قبــس مــن نــور الــكالم اإلهلـ ّ
ـوي))(.((1
وشــمس ت ـيء بفصاحــة املنطــق النبـ ّ

وقــال ميخائيــل نعيمــة(( :إن عليــ ًا َملــن عاملقــة الفكــر ،والــروح ،والبيــان يف كل

زمــان ومــكان))(.((1

مــا تقــدم ذكــره عــن مكانــة هنــج البالغــة يف األدب واللغــة أنــه املنبــع الفـ ّـذ الــذي
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التقــى فيــه مجــال احلضــارة ،وجزالــة البــداوة ،اختارتــه احلقيقــة لنفســها منــزال تطمئــن
فيــه ،وتــأوي إليــه بعــد أن ز ّلــت هبــا املنــازل يف كل لغــة ،هــذا حيدونــا ويدفعنــا اىل تقحــم
الصعــاب وركــوب املصاعــب واالســباب للغــوص يف هــذا البحــر النــدي واكتشــاف

ارساره اللغويــة ومبانيــه النحويــة ،إذ وقفنــا عــى بعــض القواعــد واملبــاين النحويــة التــي

مل يتطــرق إليهــا أو يدرســها أهــل صناعــة النحــو ،لتضــاف اىل ماذكــره النحويــون ،مــن
دون اخلــوض يف املجــاالت األخــرى ،فاحببنــا أن تكــون باكــورة أمــل وبدايــة جــادة يف

إعــادة القــراءة يف هــذا الســفر اخلالــد واالفــادة منــه يف الــدرس النحــوي .
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املبحث الثاني
الفرائد العلوية يف نهج البالغة

النصــوص اخلالــدة تنــاز بقــوة متنهــا الناشــئ مــن متكــن منشــئها مــن تكوينهــا؛ ملــا

يمتلكــه مــن أدوات لغويــة وبراعــة فنيــة يف بنــاء العبــارة ومتكــن راســخ يف التأثــر يف
اآلخريــن واســتيعابه كل األحــداث مــع مرونــة نص ّيــة جلميــع األزمــان وإمــكان انطباقــه

عــى أكثــر مــن مصــداق .

ففــي هنــج البالغــة مــن ((غرائــب الفصاحــة ،وجواهــر البالغــة العربيــة ،وثواقــب

الكلــم الدينيــة والدنيويــة مــا ال يوجــد جمتمعــ ًا يف كالم  ،وال جممــوع األطــراف يف

كتــاب))( .((1فكالمــه (عليــه الســام)((دون كالم اخلالــق وفــوق كالم املخلوقني))(،((1
وهــو عــى مــا ذكــر يقــع ضمــن دائــرة االستشــهاد النحــوي.

وإذا كانــت لغــة الشــعر يف لســان لغــة مــا ختتلــف عــن لغــة النثــر ؛ َّ
ألن األوىل ختضــع

لقيــود ال ختضــع هلــا األخــرى كالــرورة الشــعرية وغريهــا؛ فــإن لغــة الشــعر كانــت

موضــع اهتــام النحويــن العــرب وهــم عــى وعــي هبــذا ((فقــد فرقــوا بــن الشــعر
والنثــر وحتدثــوا عــن الــرورة الشــعرية حديثــا ينــم عــن فهمهــم ملــا يقــع أحيانــ ًا يف
اللغــة مــن خــروج عــى الشــائع واعتـ ٍ
ـاد ألقيســة ُيركــن إليهــا عــى ضعفهــا))( .((1وقــد
رصح العلــاء بذلــك ،فالفــراء (ت207:هـــ) يــرى َّ
أن لغــة القــرآن الكريــم ((أعــرب
ّ

وأقــوى يف احلجــة مــن الشــعر))( .((1وكــذا أبــو احلســن الرماين(ت386هـــ) الــذي يعتــد
بلغــة القــران ويراهــا أصــح مــن الشــعر يف االحتجــاج( .((1وإذا كان الــكالم النثــري هبــذه
املنزلــة وتلــك الصفــات يف هنــج البالغــة ،فحــري بالنحويــن أن ينهلــوا مــن معــن هنــج

البالغــة ،وجيعلــوه مصــدر ًا مــن مصــادر استشــهادهم ،ويقعــدوا قواعدهــم ويؤسســوا
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أقيســتهم عــى كالمــه.
ونحــاول ْ
أن نلمــع إىل مــا وجدنــاه وتتبعنــاه مــن إشــارات وفرائــد يف هنــج البالغــة

يمكــن ْ
أن تضــاف إىل الــدرس النحــوي وتثريــه ،مــن ذلــك:

أو ًال  /الفرائد الظرفية :
 )1جمي ُء ظرف املكان َ
(أين) معربًا ال مبنيًا:
حتــدث ســيبويه (ت180هـــ) عــن الظــروف املبهمــة وذكــر منها ظــرف املــكان (أين)

ـرف
إذ قــال(( :هــذا بــاب الظــروف املبهمــة غــر املتمكنــة وذلــك ألهنــا تضــاف والتـ ّ

تــرف غريهــا والتكــون نكــرة وذاك  :أيــن  ،ومتــى ،وكيــف ،وحيــث،((1()).....
ّ
فــاألداة أيــن كــا قــال عنهــا ابــن فارس(ت395هـــ) تكــون ((اســتفهام ًا عــن مــكان
ـت زيــد ًا فكلم ـ ُه بمعنــى يف أي
نحــو :أيــن زيــدٌ ؟ وتكــون رشط ـ ًا ملــكان نحــو :أيــن لقيـ َ

مــكان))(.((1

ـم إالّ إذا قيســت
ومل يــر أحــد مــن النحويــن إىل ّأنــا تكــون معربــة رصاحــة ،ا ّللهـ ّ

عــى مــا ذكــره الــريض االســرابادي(ت 688هـــ) عنــد رشحــه األســاء املبنيــة ((وإذا
نقلــت الكلمــة املبنيــة وجعلتهــا عل ـ ًا لغــر ذلــك اللفــظ فالواجــب اإلعــراب ))(.((2

وقــد رصح بإعراهبــا بعــض رشاح هنــج البالغــة عنــد ذكرهــم قــول أمــر املؤمنــن
((والَ َينْ ُظـ ُـر بِ َعـ ْ ٍ
يــدُّ بِ َأ ْيـ ٍ
ـف بِـ ْ
ـالَز َْواجِ َوالَ ُ ْ
وصـ ُ
ي َلـ ُـق
ـن َوالَ ُي َ
عيل(عليــه الســام)َ :
ـن والَ ُ َ
بِ ِعــ َ
اجٍ ))(.((2
منهــم الشــارح املعتــزيل (ت656:هـــ) إذ يــرى يف قولــه(:وال حيــد بأيـ ٍ
ـن) ّ
أن(( لفظــة

أيـ ٍ
ـن مبنيــة عــى الفتــح ،فــإذا نكرهتــا صــارت اسـ ًا متمكنـ ًا كــا قــال الشــاعر(:((2
ليت
ليت شعري وأين مني ٌ

إن ليت ًا و ّ
ّ
إن لو ًا عناء))(.((2
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ألنــا نكــرت قياسـ ًا عــى ليــت،
فعــى مــا ذكــره الشــارح تكــون (أيــن) اسـ ًا معربـ ًا ّ

ولــو.

بيــد َّ
أن الشــارح التُسـ َـري (ت1157:هـــ) مل يوافــق الشــارح املعتــزيل بكوهنــا نُكرت

ـت يف
فأعربــت؛ بــل هــي اســم متمكــن أصـاً ،قــال بعــد ذكــر قــول املعتــزيل آنفــا ((:قلـ ُ
إن (أيــن) يف قولــه (عليــه الســام))وال حيــدُ بأيـ ٍ
مــا قـ َ
ـال أوالَّ :
ـن) أريــد بــه لفظــه فهــو
اســم متمكــن ال أ ّنــه نكــرة  ،وإنــا يقــال يف مثل(:صه)أ ّنــه قــد ينكــر فيدخلــه التنكــر ال

هنــا ،وثانيـ ُا ّ
إن البيــت الــذي استشــهد بــه كان (أيــن) فيــه عــى أصلــه مبنيـ ًا عــى الفتــح
وإ ّنــا (ليــت) و(لــو) أريــد هبــا فيــه اللفــظ فصــارا اســمني وأعربــا  ،ال (أيــن) كــا هــو
مدّ عــاه))(.((2

يف حــن أبــدى الشــيخ حممــد جــواد مغنية(ت1400:هـــ) رأي ًا بــدا أكثر وضوحـ ًا ،إذ

قــال(( :لفــظ (أيــن) يســأل بــه عــن املــكان ،فــإن أردت مكانـ ًا خاصـ ًا بنيتـ ُه عــى الفتــح،
ْ
وإن أردت أي مــكان أعربــت))(.((2

وال خيلــو مــا ذكــره الشــيخ عــى وضــوح عباراتــه مــن بعــد فلســفي للســؤال عــن

ـاع ممــا ذكــره الشــارح املعتــزيل.
نــوع املســؤول املعنــي ،وفيــه املـ ٌ

نــص اإلمــام (عليــه الســام) وإنعــام النظــر فيــه
والــذي نــراه بعــد الرجــوع إىل ّ
وتأملـ ِـهَّ ،
أن باســتطاعة اإلمــام أن يعــر بـ(والحيــدُ بأيـ َن) ،غــر أ ّنــه أراد النفــي العمومــي
للمــكان اإلهلــي؛ ّ
ألن األيــن عبــارة عــن نســبة اجلســم إىل املــكان وهــو ســبحانه منـ ّـزه عــن
ٍ
ذلــك لرباءتــه عـــــن التحيــز .قــال (عليــه الســام)  ((:مــع ك ُِّل َ ٍ
ـر
َ َ
شء الَ بِ ُم َق َار َنــة َو َغـ ْ ُ
ْ
ش ٍء الَ بِ ُمزَا َي َلـ ٍـة))( ((2فــا حيــده يشء فتكــون (أيــن) اخسـ ًـا معرب ـ ًا وتنوينــه تنويــن
ك ُِّل َ ْ
تنكــر ،وقــد وقــع نكــرة يف ســياق نفــي فأفــاد نفــي عمــوم األمكنــة عــن اهلل تعــاىل  ،وهــذه

الغايــة مــن إعــراب (أيــن) وتنوينهــا .
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 )2تعلق الظرف بالفعل التام املتصرف:
معنــى التعلــق هــو(( :االرتبــاط املعنــوي لشــبه اجلملــة باحلــدث  ،ومتســكها بــه ،

كأنــا جــزء منــه  ،ال يظهــر معناهــا إال بــه  ،وال يكتمــل معنــاه إال هبــا))(. ((2
َّ

وهــذا يعنــي َّ
أن التعلــق هــو ارتبــاط  ،وهــذا االرتبــاط يضــم طرفــن  :األول شــبه

اجلملــة  ،واآلخــر اللفــظ الــدال عــى احلــدث  ،وهــذا االرتبــاط ال تكــون احلاجــة لــه

بقــوة واحــدة يف الطرفــن(( إذ حاجــة شــبه اجلملــة إىل احلــدث أقــوى مــن حاجــة احلــدث
إىل شــبه اجلملــة  ،وذلــك يتضــح مــن عبــارات ( كأهنــا جــز ٌء منــه )  ( ،وال يظهــر معناهــا

إال بــه )  .أمــا عبــارة (وال يكتمــل معنــاه ـ احلــدث ـ إال هبــا) َّ
فــإن اكتــال املعنــى هنــا
نســبي .أي َّ :
إن املعنــى يمكــن أن يكــون كامــ ً
ا يف اجلملــة مــن دون احلاجــة إىل شــبه
اجلملــة  ،لكــن بذكرهــا ســيكون املعنــى أتــم  ،و أكمــل))(. ((2

واملــراد بـ(شــبه اجلملــة) هــو الظرف(الزمــاين واملــكاين)  ،وحــرف اجلــر األصــي مــع

املجــرور( ، ((2فـ(التعلــق) مــن رشوط الظــرف واجلــار واملجــرور ليكونــا شــبه مجلــة  ،إذ

َّ
إن حــرف اجلــر غــر األصــي ال يتعلــق .

وتعلــق الظــرف بالفعــل التــام املتــرف يف هنــج البالغــة ،لــه فوائــد مجــة ترتتــب

عليــه منهــا  :حتديــد زمــان الفعــل ،ومكانــه ،ومصاحبتــه ،وتوكيــده ،ورشطيتــه(،((3
ومثــال ذلــك :حتديــد زمــان الفعــل ،وهــي الداللــة الرئيســة لظــرف الزمــان؛ َّ
ألن الداللــة
الزمانيــة مــن مقتضيــات األفعــال  ،لكــن هــذه الداللــة ال تكــون دقيقــة كدقتهــا بالتقييــد
الش ـي َط ِ ِ
بظــرف الزمــان ،مــن ذلــك قولــه (عليــه الســام)َ (( :ل َقــدْ سـ ِ
ـن
ـم ْع ُ
ان حـ َ
ت َر َّن ـ َة َّ ْ
َ
ـي َع َل ْيـ ِـه ( صــى اهلل عليــه وآلــه ). ((3())...
َن ـز ََل ا ْل َو ْحـ ُ
الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف الزمــاين (حــن نــزل) بالفعــل التــام (ســمع) ليفيــد
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ِ
ـم مــن صيغــة الفعــل (ســمع) أ َّنــه قــد وقــع يف
التحديــد الدقيــق لزمــن الفعــل  ،إذ ُعلـ َ

الزمــن املــايض  ،لكــن ليــس عــى وجــه الدقــة  ،وهلــذا تعلــق الظــرف (حــن) بالفعــل

ليــدل عــى زمــان وقوعــه بصــورة دقيقــة  ،فســاعه (عليــه الســام) لر َّنــة الشــيطان وقــع
حــن نــزل الوحــي عــى الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه)(. ((3

غــر أن للظــرف فوائــد مل يــر إليهــا النحويــون وهــي :املقابلــة ،وأكــال داللــة

الفعــل ،ففــي املقابلــة اســتعمل اإلمــام عــي (عليــه الســام) الظــرف متعلقـ ًا بالفعــل لين ِّبــه
املتلقــي عــى اختــاف احلــال يف زمـ ٍ
ـن واحـ ٍـد أو يف زمنــن خمتلفــن ؛ ل ُيلفــت نظــر املتلقــي
إىل إجــراء مقابلــة ومقارنــة مــا بــن حالـ ٍـة يف زمـ ٍ
ـن معــن وأخــرى تقابلهــا أو تضادهــا
ٍ
زمــن آخــر  ،وهــذه فائــدة جديــدة لتوظيــف الظــرف يف اللغــة
يف الزمــن نفســه أو يف

العربيــة وجــدت يف هنــج البالغــة مل يلتفــت إليهــا علــاء النحــو ،مــن ذلــك قولــه (عليــه
ـت ِحــن َت َقبعــوا و َن َط ْقـ ُ ِ
ِ
ـن َت ْع َت ُعــوا ،
ـن َف ِشـ ُلوا َو َت َط َّل ْعـ ُ
الســام) َ ((:ف ُق ْمـ ُ
ـت حـ َ
ـت بِ ْالَ ْمـ ِـر حـ َ
َ َّ ُ َ
ِ
ـت بِ ُنـ ِ
ـن َو َق ُفــوا))(.((3
َو َم َض ْيـ ُ
ـور اللَِّ حـ َ
الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف الزمــاين (حــن) يف اجلملــة األوىل بالفعــل (قــام) ،

ويف اجلملــة الثانيــة بالفعــل (تطلــع)  ،ويف اجلملــة الثالثــة بالفعــل (نطــق)  ،ويف اجلملــة

الرابعــة بالفعــل (مــى)؛ ليفيــد إظهــار املقابلــة بــن أمريــن يف الزمــن نفســه فقيامــه

(عليــه الســام) باألمــر يقابــل (فشــلهم)  ،و(تطلعــه) ُيقابــل (تقبعهــم)  ،و(نطقــه)
ُيقابــل (تعتعتهــم) و(مضيــه بنــور اهلل) ُيقابل(وقوفهــم) ،وهــذا التعلــق للظــرف مــع
الفائــدة التــي أعطاهــا (املقابلــة) يتناســب مــع الســياق الــذي ُذ ِكــرت فيــه هــذه اجلمــل
 ،إذ جــاءت يف خطبـ ٍـة لــه (عليــه الســام) يذكــر فيهــا فضائ َلــه  ،وهــذه األفعــال تكــون

ـف غــره مــن النــاس  ،ولــو ُحــذف الظــرف يف
الفضيلــة فيهــا ظاهــر ًة إذا ُقوبلــت بمواقـ َ

هــذه اجلمــل لذهبــت هــذه الفائــدة(. ((3
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ـت َعنْ ُه َّ
الشــدَ ائِدُ
ـن َأ َخـ َـذ بِال َّت ْقـ َـوى َع َز َبـ ْ
ومــن ذلــك أيضـ ًا قولــه (عليه الســام)َ (( :ف َمـ ْ
اج َب ْعــدَ ت ََراك ُِم َهــا
ـور َب ْعــدَ َم َر َار ِ َتــا َوا ْن َف َر َجـ ْ
اح َل ْو َلـ ْ
ـت َعنْـ ُه ْالَ ْمـ َـو ُ
َب ْعــدَ ُدن ُِّو َهــا َو ْ
ـت َلـ ُه ْالُ ُمـ ُ
ـت
ابــا َو َه َط َلـ ْ
َو َأ ْسـ َـه َل ْ
ـت َع َل ْيـ ِـه ا ْلك ََر َامـ ُة َب ْعــدَ ُق ُحوطِ َهــاَ .و َتَدَّ َبـ ْ
الص َعـ ُ
ت َلـ ُه ِّ
ـاب َب ْعــدَ إِن َْص ِ َ
ِ
ِ
ِ
حـ ُة َب ْعــدَ ُن ُف ِ
وبــا َو َو َب َلـ ْ
ب َكـ ُة َب ْعــدَ
الر ْ َ
ـم َب ْعــدَ ن ُُض ِ َ
ور َهــا َو َت َف َّجـ َـر ْت َع َل ْيــه النِّ َعـ ُ
َع َل ْيــه َّ
ـت َع َل ْيــه ا ْل َ َ
إِر َذ ِ
اذ َهــا))(. ((3
ْ
الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف( بعــد) يف اجلملــة األوىل بالفعل(عزبــت)  ،ويف الثانيــة

بالفعــل (احلولــت)  ،ويف الثالثــة بالفعــل ( انفرجــت)  ،ويف الرابعــة بالفعــل (ســهلت)
ويف اخلامســـة بالفعــل (هطلــت)  ،ويف السادســة بالفعــل ( حتدَّ بــت)  ،ويف الســابعة

بالفعــل (تفجــرت)  ،ويف الثامنــــة بالفعـــل (وبلــت) ّ .
ودل هــذا التعلــق يف هــذه اجلمــل
الســابقة أفــاد إظهــار املقابلــة  ،والتضــاد مــا بــن صفتــن يف زمنــن خمتلفــن  ،فـــ( عــزوب
الشــدائد) ـ أي ابتعادهــا ـ يقابلــه (دنوهــا)  ،و(حـــاوة األمــور) تقابــل (مرارهتــا) ،

و(انفــراج األمــواج) ُيقابــل (تراكمهــا)  ،و(إســـهال الصـــعاب) ُيقابــل (انضاهبــا) ـ

أي تعبهــا ـ ،و(هطــول الكرامــة) ُيقابــل ( قحوطهــا)  ،و(حتــدب الرمحــة) ـ أي عطـــفها
عليــه ـ ُيقابــل (نفورهــا)  ،و(تفجــر النعــم) ُيقابــل (زواهلــا)  ،و( وبــول الربكــة) ـ أي

كثرهتــا ـ ُيقابــل (ارذاذهــا) ـ أي قلتهــا .

وقــد وظــف اإلمــام (عليــه الســام) هــذا التقابــل ،إلظهــار نعمــة األخــذ بالتقــوى ،
ِ
ـع مــع مــا يضــاده ويقابلــه ،وهــذا اإليضــاح أراد
فالــيء يكــون أوضــح وأظهــر إذا ُوضـ َ
(عليــه الســام) منــه االتبــاع مــن املخاطبــن ،والســيام َّ
أن هــذه اجلمــل ُذ ِكـ َـرت يف ســياق
التوصيــة بالتقــوى  ،و َمــن ُيــويص بــيء فإ َّنــه ال ُيــويص إال التبــاع هــذه الوصايــا  .لــذا
اســتعمل اإلمــام (عليــه الســام) الظــرف (بعــد) ألداء هــذه الفائــدة ولــو ُحــذف الظــرف

متالئام
لذهبــت هــذه الفائــدة( . ((3وقــد جــاء توظيــف هــذا التعلــق والفائــدة التــي أفادهــا
ً
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مــع الســياق الــذي جــاء فيــه .
أ ّمــا فائــدة وفــرادة إكــال داللــة الفعــل ،ففــي اللغــة العربيــة وبحســب قوالبهــا

القواعديــة توجــد جمموعــة مــن األفعــال ال تســتغني عــن ظــرف املــكان  ،ومــن ثــم تكــون

فائــدة تعلــق ظــرف املــكان هبــذا النــوع مــن األفعــال هــي إكــال داللــة الفعــل ،وكان

اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد اســتعمل ذلــك يف هنــج البالغــة بذكــر جمموعــة مــن
ظــروف املــكان املتعلقــة بأفعـ ٍ
ـال ال تتــم الفائــدة منهــا إال هبــذا التعلــق مــن ذلــك قولــه
ــن ُ ْ ِ ِ
ــال ْالَ ْشــ َي ِ َ ِ
(عليــه الســام)َ :
((أ َح َ
اتــا))(. ((3
اتــا َو َلَ َم َب ْ َ
َ
متَل َف َ
اء ل ْو َق َ

الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف املــكاين (بــن) بالفعــل (ألم) ـ أي قــرن ـ ليفيــد هــذا

التعلــق إكــال معنــى الفعــل  ،والفعــل (ألم) ال يمكــن أن يســتغني عــن الظــرف فــا

(بــن
يمكــن أن تقــع املقارنــة إال بــن شــيئني؛ لــذا ذكــر (عليــه الســام) الظــرف
َ
خمتلفاهتــا) ليتمــم معنــى الفعــل .

ومنــه قولــه (عليــه الســام)ُ (( :ي َؤ ِّل ُ
َــركَا ِم
ــم َ ْ
ــم ُركَامــ ًا ك ُ
ي َم ُع ُه ْ
ــم ُث َّ
ــف اللَُّ َب ْين َُه ْ

ــح ِ
اب))
الس َ
َّ

(((3

.

الشــاهد فيــه تعلــق الظــرف (بــن) بالفعــل (يؤلــف) ليكمــل معنــى هــذا الفعــل ،إذ

ال يتــم معنــى (التأليــف) إال بذكــر مــكان وقوعــه؛ لــذا اســتعمل (عليــه الســام) الظــرف

(بينهــم) إلكــال هــذا املعنــى وال يمكــن أن حيــذف الظــرف إذ ّ
إن هــذا يــؤدي إىل أن يبقــى
الفعــل مــن دون حمـــل وهــذا ال يمكن أن يكــون(. ((3

وظهــر ممّــا ذكــر تعلــق الظــرف بالفعــل التــام املتــرف يف كالمــه (عليــه الســام) يف

هنــج البالغــة الــذي أعطــى دالالت وفوائــد خمتلفــة منهــا مــا يوافــق الداللــة العامــة هلــذا
التعلــق يف العربيــة وهــي حتديــد زمــان الفعــل ومكانــه ومصاحبتــه وتوكيــده ،ورشطيتــه
 ،ومنهــا مــا هــو جديــد مل يتن َّبــه إليــه علــاء النحــو مثــل املقابلــة وإكــال داللــة الفعــل .
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ثانيًا /الفرائد الشرطية :
ُّ )1
تصدُر االستفهام جواب (لو):

ذكــر النحويــونَّ :
إن جــواب (لــو) ال يــأيت إالّ مجلــ ًة فعل َّيــ ًة ،فعلهــا إ َّمــا أن يكــون

ماضيـ ًا مثبتـ ًا ،أو منف ّيـ ًا بـ(مــا) ،أو مضار ًعــا جمزو ًمــا بـــ(مل) ( ،((4فاالســتفهام ال مــكان لــه
يف جــواب (لــو)  -يف األغلــب -؛ َّ
ألن (الــام) وهــي الرابــط اللفظــي الوحيــد جلــواب

(لــو) ال يصلــح اقرتاهنــا باالســتفهام ،لــذا قــال النحويــونَّ :
إن جواهبــا ال يــأيت إالّ مجل ـ ًة
ـإن الطلــب يـ ُّ
فعل َّيـ ًة( ،((4فضـ ًـا عــن ذلــك فـ َّ
ـدل عــى إحــداث الفعــل فــور ًا – مــن حيــث

الزمــن – يف الغالــب ،وســياق (لــو) مفــروض الصــدق يف املــايض .

وقــد يــأيت االســتفهام يف جــواب أدوات الــرط اجلازمــة ،وحينئـ ٍـذ جيــب أن يقــرن

بالفــاء ،لكــن مل يــرد يف القــرآن الكريــم ،وال يف كتــب النحويــن – بحســب االطــاع َّ -
أن

جــواب (لــو)  -وهــي مــن أدوات الــرط غــر اجلازمــة  -قــد جــاء مجلـ ًة اســتفهام َّي ًة .

وقــد ورد يف هنــج البالغــة وقــوع االســتفهام يف جــواب (لــو) يف موض ـ ٍع واحــد،
ِ
وهــو قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام)َ :
ـن َو َر َاء َك َب َع ُثـ َ
ـوك َرائِــدً ا
((أ َر َأ ْيـ َ
ـت َلـ ْـو َأ َّن ا َّلذيـ َ
ـاق َط ا ْل َغيـ ِ
َتبت َِغــي َُلــم مسـ ِ
َل وا َْلـ ِ
ـت إِ َل ْي ِهـ ْ َ
ـم َعـ ِ
ـاء َفخَ ا َل ُفــوا إِ َل
ـث َف َر َج ْعـ َ
ْ
ـن ا ْل ـك َ ِ َ
ْ
ْ َ َ
ب َ ُتـ ْ
ـم َوأ ْخ َ ْ
ــش وا َْلج ِ
ِ
ــاد ِ
ْــت َصانِ ًعــا؟ )) (.((4
بَ ،مــا ُكن َ
ا َْل َعاط ِ َ َ
ـت َصانِع ًا؟ ) مجلة اســتفهامية اســتفهامها
الشــاهد فيــه جمــيء جواب الــرطَ (:ما ُكنْـ َ
حقيقــي( ،((4وجمــيء االســتفهام يف جــواب (لــو) أمـ ٌـر غـ ُـر وارد كــا مـ َّـر ،فكيــف إذا كان
هــذا االســتفهام مــن غــر رابــط ؟! ،فــا حيســن أن يكــون اجلــواب من غــر رابــط إذا كان
مجلـ ًة اســتفهام َّية ،إالّ إذا كان االســتفهام باهلمــزة ،قــال الـ َّـريض االســرابادي يف الكافيــة:

((وإذا كان جــواب الــرط ُمصــدَّ ًرا هبمــزة االســتفهام ،ســواء كانــت اجلملــة فعل َّيــة أو
اســم َّية مل تدخــل الفــاء)) ( ،((4غــر َّ
أن أداة االســتفهام يف النــص املتقــدِّ م هــي (مــا) ،وقــد
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ُأجيــز محــل أدوات االســتفهام األُ َخــر عــى اهلمــزة ،بعــدم اقرتاهنــا بالفــاء ،وقــد تدخــل
الفــاء فيهــا ،لعــدم عراقتهــا يف االســتفهام( ،((4فعــدم ارتبــاط (مــا) يف النــص املتقــدم لــه

مــا يسـ ّـوغهْ ،
وإن كان الــريض يتحــدث عــى الفــاء يف جــواب الــرط اجلــازم .

زد عــى ذلــك َّ
ـت َصانِع ـ ًا؟ ) ال يستحســن أن يقــرن بالــام ،إذ
إن اجلــواب ( َمــا ُكنْـ َ
إن (مــا) حينئـ ٍـذ تكــون نافيــة ال اســتفهام َّية  ،وعليــه يمكــن القــولَّ :
َّ
إن اقــران اجلــواب
بالــرط – هنــا  -هــو اقـ ٌ
ـران معنــوي ،وهــو أفضــل مــن االقــران اللفظــي؛ أل َّنــه يعطــي
دالالت إضافيــة زيــاد ًة عــى داللــة التعليــق (االرتبــاط) ،ومــن هــذه الــدالالت ّ
أن هــذا

الــرط جمــازي غرضــه إثــارة املخاطــب الــذي يك ِّلمــه اإلمــام (عليــه الســام) ،ومعرفــة

ـان لــه بعــد ْ
مــدى اســتجابته لقــول احلــق الــذي َبـ َ
أن ســأل اإلمــام (عليــه الســام) – عـ َّـا
أرســله أصحابــه أن يعلمهــم بــه  -وســمع منــه ،واقتنــع بأنَّــه عــى حــق ،وخصومــه
ا بأسـ ٍ
عــى باطــل ،فــرب لــه اإلمــام مث ـ ً
ـلوب رشطــي ،ختمــه بأســلوب االســتفهام،
ٍ
والــكال ُم ((إذا ن ُِق َ
أســلوب إىل أســلوب ،كان ذلــك أحســن تطريــ ًة لنشــاط
ــل مــن
ِ
إجرائـ ِـه عــى أسـ ٍ
ـلوب واحــد))( ،((4لــذا أجــاب
الســامع ،وإيقا ًظــا لإلصغــاء إليــه مــن
هــذا الرجــل عــن ســؤال اإلمــام باإلجيــاب وبايعــه فيــا بعــد(.((4

ومــن األمــور التــي ســاعدت عــى االنتقــال مــن أســلوب الــرط إىل أســلوب
ـب واحــد ،ومــن غــر رابـ ٍ
االســتفهام يف تركيـ ٍ
ـط لفظــي ،هــو طــول مجلــة الــرط ،لــذا
ٍ
قــال البالغيــونَّ (( :
أســلوب واحــد وطــالَ ،ح ُســ َن تغيــر
إن الــكالم إذا جــاء عــى

الطريقــة))( ،((4وهــو مــا جــاء يف النــص املتقــدِّ م(. ((4

 )2جواب (ملّا) مضارع منفي بـ(مل):
اختلــف النحويــون يف حتديــد داللــة ( ّملــا) فمنهــم مــن يــرى ّأنــا ظرفيــة بمعنــى

ألنــا تــؤدي معنــى الربــط
(حــن) ومنهــم مــن يــرى ّأنــا حــرف فيــه معنــى الــرط ؛ ّ
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والتعليــق ،ذهــب ســيبويه ّأنــا حــرف وجــود لوجــود( ،((5وعدّ هــا بمنزلــة (لــو) قــال((:

هــي لألمــر الــذي قــد وقــع لوقــوع غــره وإ ّنــا جتــيء بمنزلــة «لــو» ملــا ذكرنــا ،فإ ّنــا مهــا

البتــداء وجــواب))( .((5ويــدل كالم ســيبويه ّأنــا ختتــص بالفعــل املــايض ،وتقتــي
مجلتــن وجــدت ثانيتهــا عنــد وجــود أوالمهــا(.((5

أ ّمــا ابــن الــراج(ت  316هـــ) ومــن تابعــه الفــاريس(ت 377هـــ) ،وابــن جنــي(ت

 392هـــ) فقــد ذهبــوا إىل ّأنــا ظرفيــة بمعنــى (حــن)( ، ((5ومجــع ابــن مالــك(ت 672

هـــ ) بــن املذهبــن إذ عدّ هــا ظرفـ ًا بمعنــى (إذا) فيــه معنــــى الــرط( ،((5واستحســن ابــن
هشــام (ت 761هـــ) هــذا الــرأي معلــ ً
ا ذلــك ؛ ّأنــا خمتصــة باملــايض وباإلضافــة إىل
اجلملــة((( ،((5وإذا ُقــدّ رت ظرف ـ ًا كان عاملهــا اجلــواب))(. ((5

والظاهــر ّ
أن ( ّملــا) تــدل عــى الربــط والتعليــق والظــرف ،فالربــط فيهــا ّأنــا تدخــل

عــى مجلتــن وتقــوم بعمليــة الربــط بينهــا ،ومعنــى التعليــقّ ،أنــا تع ّلــق اجلــواب بفعــل
فإنــا ال ختلــو مــن معنــاه فكــا ّ
أن األدوات (متــى وحيثــا
الــرط ،أ ّمــا معنــى الظــرف ّ

وأينــا) ظــروف ثــم أصبحــت كنايــات تــدل عــى الــرط ،فكذلــك األداة ( ّملــا) فــإذا
عُــدّ ت ظرفــ ًا بمعنــى (حــن) تكــون اجلملــة الواقعــة بعدهــا يف حمــل جــر باإلضافــة
فيكــون الرتابــط ترابــط تتميــم ويكــون الظــرف نفســه متعلق ـ ًا بفعــل اجلــواب ويكــون

الرتابــط (ترابــط تقييــد)(.((5

جــاء فعــل الــرط ماضيـ ًا يف نصــوص هنــج البالغــة التــي وردت فيهــا األداة ( ّملــا)،
وهــذه هــي ميزهتــا فأنــا ختتــص بالفعــل املــايض ،كذلــك احلــال يف جواهبــا( ،((5ومل يـ ِ
ـأت
ّ
مجلــة اســمية ،أو فعــ ً
ا مضارعــ ًا ،كــا ورد ذلــك يف القــرآن الكريــم ،مــن ذلــك قولــه
ـت ُأ ْخـ َـرىَ ،وقسـ َ
ون.((5(
ـط َ
ـت طائِ َفـ ٌةَ ،و َم َر َقـ ْ
ـت بِ ْالَ ْمـ ِـرَ ،ن َك َثـ ْ
(َ  :)ف َلـ َّـا َنَ ْضـ ُ
آخـ ُـر َ
(هنضــت)
الشــاهد فيــه جمــيء كل مــن فعــل الــرط وجوابــه بصيغــة املــايض
ُ
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(نكثــت) ،و( ّملــا) ربطــت اجلــواب بالــرط وجعلتــه مع ّلقــ ًا بــه ،فنكــوث الطائفــة
ْ
ومــروق األخــرى وقســط اآلخــرون متعلــق بالنهــوض باألمــر ،وهــي بمعنــى (حــن)

نكثــت طائفــة ،ومرقــت أخــرى ،وقســط آخــرون.
هنضــت باألمــر،
حــن
والتقديــر:
ْ
ُ
َ
وقــد جــاء يف هنــج البالغــة نــص واحــد ورد فيــه جــواب ( ّملــا) مضارع ـ ًا منفي ـ ًا بـــ

(مل) وهــذه الصيغــة الرتكيبيــة مل تــرد يف القــرآن الكريــم ،ومل نألفهــا عنــد النحويــن يف

عــي (عليــه الســام) يف اخلــوارج ّملــا أنكــروا حتكيــم
مصنفاهتــم .وهــي قــول اإلمــام ّ
آن،
ـم َب ْينَنَــا ا ْل ُق ْر َ
الرجــال ويــذم فيــه أصحابــه يف التحكيــمَ :
و ََّلــا َد َعا َنــا ا ْل َقـ ْـو ُم إِ َل َأ ْن ن َُح ِّكـ َ
ـن كِ َتـ ِ
َل ْ َن ُكـ ِ
ـاب اهلل ُس ـ ْب َحا َن ُه َو َت َعـ َ
ـال.((6(
ـن ا ْل َف ِريـ َـق ا ُمل َتـ َـو ّل َعـ ْ
ـن) مضارعـ ًا منفيـ ًا
الشــاهد فيــه جــاء فعــل الــرط (دعانــا) ماضيـ ًا ،واجلــواب (مل نكـ ْ

بـ (مل)(.((6

ثالثاً /الفرائد القسمية :

لقــد تفرد(عليــه الســام) يف اســتعامل الرتكيــب القســمي (بــرأ النســمة) .فــإذا كان

القســم الرصيــح ُيعلــم بمجــرد لفظــه كــون الناطــق بــه مقسـ ًا ،نحو:أحلــف بــاهلل ،فغــر

وعــي عهــد اهلل ويف
الرصيــح ((مــا ليــس كذلــك نحو:علــم اهلل وعاهــدت وواثقــت،
ّ
ذمتــي ميثــاق ،فليــس بمجــرد النطــق بــيء مــن هــذا ُيعلم كونه مقسـ ًا ؛بــل بقرينــة كذكر

جــواب بعــده نحو:ع ـيَّ عهــد اهلل ألنــرن دينــه))( ،((6وال يــأيت القســم اعتباط ـ ًا؛ بــل

لغــرض مقصــود ((والغــرض منــه توكيــد الــكالم الــذي بعــده مــن إثبــات أو نفــي))(.((6
وقــد اســتعمل اإلمــام تركيبـ ًا قســمي ًا أشــار الــراح إىل ســبق اإلمــام إليــه ،وتفــرده،

وإبداعــه فيــه ،حتــى عــدّ وه مــن مبتكــرات اإلمـــــام وخمتصاتــه ،هـــو(برأ النســمة) .ور َد

يف هنــج البـــاغة فــــي أربعــة مواضــع( ،((6يف قوله(عليــه الســام) حــن أوىص بعــدم
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ِ
ِ
ـم
عصيانــه ويصــــف مثــري الفتنــة َ {:فــو َا َّلــذي َف َلـ َـق َا َْل َّبـ َة َو َبـ َـر َأ َالن ََّسـ َـم َة إِ َّن َا َّلــذي ُأ َن ِّب ُئ ُكـ ْ
ـن َالنّــَـبِي َا ْلُمي(صــى اللـــه عليــه والــه وســلم) مــا َكـ َـذب َا ُْلب ِّلــغُ والَج ِهـ َـل َالسـ ِ
بِـ ِـه َعـ ِ
ـام ُع
َ َ َ َ
َّ
َ
ِّ ِّ ِّ
} ( .((6إذ يــرى الشــارح الراونــدي يف قـــول اإلمــام(( :وبــرأ النســمة أي خلــق النفــس
وهــذا قســم اإلمــام عــي (عليــه الســام)خاصة)) (.((6

وتبعــه فيــا قــال الشــارح املعتــزيل بقوله((:وبــرأ النســمة أي خلــق اإلنســان ،وهــذا

القســم اليــزال أمــر املؤمنــن يقســم بــه ،وهــو مــن مبتكراتــه ،ومبتدعاتــه))( . ((6ومل جيــد

الباحــث حســب تتبـــعه واســتقرائه مــن أشــار إليــه مــن النحويــن؛ فغــرض اإلمــام (عليــه
أن يقــولَّ :
الســام) مــن القســــم هــو ْ
إن مــا أخربكــم بــه ليــس مــن عندي؛بــل هــو مــن

عنــد رســول اهلل ،وفيــه أشــار إىل َّ
أن مــا خيربهــم بــه مأخـــوذ عــن اهلل ســبحانه .

رابعاً /الفرائد التعجبية :
ومن ذلك:

 )1التعجب السماعي(هلل بالء فالن):
للتعجــب يف العربيــة صيــغ متنوعــة ،منهــا القياســية ،واملبــوب هلــا يف النحــو

صيغتــان أحدامهــا :صيغــة (مــا أفعلــه) نحــو :مــا أحســن زيــد ًا  ،وصيغــة (أفعــل بــه)،

نحــو :أحســن بزيــد( ،((6واألخــرى الســاعية وعبارهتــا كثــرة مل يبــوب هلــا يف النحــو
((لكوهنــا مل تــدل عليــه بالوضــع؛ بــل بقرينــة نحــوَ  :ك ْيـ َ
ـم َأ ْمواتـ ًا
ـف َت ْك ُفـ ُـر َ
ون بِــاهللِ َو ُكنْ ُتـ ْ
ُــم( البقــرة ،) 28 /وهلل دره فارســ ًا  ،وســبحان اهلل ))( .((6ووردت الصيغــة
َف َأ ْحياك ْ
املذكــورة يف أعــاه يف قــول اإلمــام عيل(عليــه الســام) (( :لَِّ بِـا َُء ُفـا ٍَن َف َقــدْ َقـ َّـو َم َا ْلَ َو َد

َو َد َاوى َا ْل َع َمــدَ ))( .((7يقــول الشــارح املعتــزيل((:هلل بــاء فــان ،أي هلل مــا صنــع))(.((7
بمعنــى التعجــب مــن عملــه احلســن يف ســبيل اهلل  ،ويــروى (هلل بــاد فــان) إي هلل البالد
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أنشــأته وابتنتــه(.((7

 )2االستفهام التعجيب باستعمال الرتكيب (فما عدا ممّا بدا):
االســتفهام طلــب يــراد بــه معرفــة يشء جمهــول،أي اســتعالم مــا يف ضمــر

(((7
ـى آخــر ،حينــا
املخاطــب وهــو الغــرض األســاس منــه ،غــر أ َّنــه قــد يضــاف إليــه معنـ ً

يكــون صــادر ًا مــن متعجــب ،ويســمى اســتفهام ًا تعجبي ـ ًا؛ فيكــون الغــرض مــن إيــراده
إثــارة العجــب عنــد مــن خياطــب بــه ،أو يتلقــاه نحــو قولــه تعــاىل :مــا ِ َل ال َأ َرى
ِ
ُْالدْ هــدَ َأم َ ِ
ــن( النمــل.((7()20/
ــن ا ْلغائبِ َ
كان م َ
ُ
ْ
ووقــع هــذا النــوع مــن االســتفهام يف قــول أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) البــن

عبــاس ّملــا أرســله إىل الزبــر يســتفيئه إىل طاعتــه قبــل حــرب اجلمــلَ « :ف ُقـ ْـل َل ـ ُه َي ُقـ ُ
ـول
ـك عر ْفتَنِــي بِ ِْ
ِ
َلـ َ ِ
ال َجـ ِ
ـاز َو َأ ْنك َْرتَنِــي بِا ْل ِعـ َـر ِاق َفـ َـا َعــدَ ا ِمَّــا َبــدَ ا»( .((7ويذهــب
ـك ا ْبـ ُ
ـن َخالـ َ َ َ

الرشيــف الــريض إىل أن اإلمــام علي ًا(عليــه الســام) ((أول مــن ســمعت منــه هــذه
الكلمــة ،اعنــي :فــا عــدا ممــا بــدا))( ،((7وتابعــه يف هــذا القــول رشاح هنــج البالغــة

منهــم الشــيخ املحمــودي يف هنــج الســعادة  ،قــال ((:هــذه كلمــة فصيحــة مــا ســبق
علي ـ ًا (عليــه الســام) احــد إليهــا ))(،((7وعدّ هــا الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي مــن
الروعــة بمــكان حتــى أصبحــت مثـ ً
ا حيتــذى بــه ((وهــي عبــارة بعيــدة املــدى تشــر إىل

مســالة وهي:مــا الــذي رصفــك عــن احلــق ْ
إن اتضــح لديــك ،إىل الباطــل  ،والعبــارة مــن
الروعــة ،واللطافــة بحيــث أصبحــت مثــ ً
ا يف األدب العــريب))(.((7

رابعاً /الفرائد اإلنابية :

مــن ذلــك إنابــة (إىل) منــاب (البــاء) ،إذ انفــرد بعــض الــراح ببعــض املســائل

النحويــة التــي مل ينــص عليهــا النحويــون،أو يشــروا إليهــا( ((7وهــي:
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ـم
«:مــا َأ ْن ُتـ ْ
ذكرهــا الشــارح املعتــزيل عنــد رشحــه قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) َ
ِ ِ
ِ ٍ
ـم إِ َل ْي َهــا» ((8(.إذ يــرى الشــارح املعتــزيل يف قولــه
بِ َوثي َقــة ُي ْع َلـ ُـق ِ َبــا َوالَز ََوافـ َـر ع ـ ٍّز ُي ْعت ََصـ ُ
(عليــه الســام)  (:يعتصــم إليهــا)(( :أي هبــا فأنــاب إىل منــاب البــاء كقــول طرفــة(:((8
وإن يلتقي احلي اجلميع ت ِ
ْ
ُالقني

إىل ذروة البيت الرفيع املصمد))(. ((8

ورأى بعــض النحويــن يف البيــت الــذي استشــهد بــه املعتــزيل ّ
أن (إىل) بمعنــى

(يف)( ،((8وذهــب آخــرون أنَّــا باقيــة عــى أصلهــا( .((8ويمكــن أن يضــاف هــذا املعنــى
إىل معــاين احلــروف حســب رأي القائلــن بالنيابــة احلرفيــة .

ـي (عليــه الســام) فيهــا آراء
هــذا بعــض مــا وجدتــه مــن أقــوال أمــر املؤمنــن عـ ّ

نحويــة أشــار إليهــا رشاح هنــج البالغــة ،وذكــر الباحــث بعضهــا ؛ لضيــق املجــال ،
ويمكــن ملــن ينعــم النظــر ويســتقيص الــروح أن جيــد أمثــال ذلــك(.((8
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اخلامتة

ـي (عليــه الســام) الطالــب األول يف مدرســة القــرآن  ،وحتــت
 -1كان اإلمــام عـ ّ

رعايــة معلمهــا النبــي املصطفــى حممــد ( صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم ) ؛ لــذا أجــاد
اإلمــام يف حمــاكاة تلــك املدرســة وذلــك املعلــم ،وكتــاب هنــج البالغــة صــورة صادقــة

اعــزه اهلل بالقــرآن الكريــم وحفظــه ،فهــو املعنــى اجلامــع
للســان العــريب املبــن الــذي ّ
املانــع للعربيــة وعلومهــا.

 -2كالم االمــام عيل(عليــه الســام) يف هنــج البالغــة ّ
بــكل صــوره وأشــكاله

وجوانبــه دعامــة قويــة لــراث احلضارة اإلنســانية ،وركيــزة قويمة للشــخصية االنســانية،

إذ كان مرجعـ ًا حيـ ًا ونبعـ ًا فكريـ ًا متدفقـ ًا لــكل البرشيــة واالجيــال والقــرون واالحقاب،
واصبــح ينبوعـ ًا صافيـ ًا وثــروة فكريــة ،ومناعــة علميــة لكتــاب اللغــة العربيــة واملتطلعــن

إليهــا قديــ ًا وحديثــ ًا ينتهلــون مــن لغتــه ويقتبســون مــن معانيــه الوهاجــة ،ومبانيــه

املســتقيمة مــا يقــوم هلــم فنهــم وينمــي مــن حصيلتهــم يف اللغــة واالدب والفكــر واملعرفــة

.

 -3ظهــر للباحــث عنــد مطالعتــه هنــج البالغــة ورشوحــه بعــض اإلشــارات

والفرائــد النحويــة التــي يمكــن أن تــزاد عــى الــدرس النحــوي وتثريــه ؛ألهنــا مل تســتعمل

مــن قبــل النحويــن لــذا فهــي تعــد مــن مبتكــرات اإلمــام (عليــه الســام) وخمتصاتــه ،إذ

ســمعت منــه أول مــرة وهــي:

أوالً  /جمــيء (أيـ ٍ
ـن) ظــرف املــكان معربـ ًا ال مبنيـ ًا .ومل يــر أحــد مــن النحويــن إىل
ّأنــا تكــون معربــة رصاحــة ،وإلعراهبــا بعــدٌ داليل ،وعنــد إنعام النظــر فيه وتأملـ ِـه ،ظهر
َّ
أن باســتطاعة اإلمــام أن يعــر باملبنــي ،غــر أ ّنــه أراد بحســب الســياق النفــي العمومــي
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للمــكان اإلهلــي؛ ّ
ألن األيــن عبــارة عــن نســبة اجلســم إىل املــكان وهــو ســبحانه منـ ّـزه عــن
ذلــك لرباءتــه عـــــن التحيــز .فــا حيــده يشء فتكــون (أيـ ٍ
ـن) اسـ ًا معربـ ًا وتنوينــه تنويــن

تنكــر ،وقــد وقــع نكــرة يف ســياق نفــي فأفــاد نفــي عمــوم األمكنــة عــن اهلل تعــاىل  ،وهــذه
الغايــة مــن إعــراب (أيـ ٍ
ـن) وتنوينهــا .
ثانيــ ًا  /تعلــق الظــرف بالفعــل التــام املتــرف .وتعلــق الظــرف بالفعــل التــام

املتــرف يف هنــج البالغــة ،لــه فوائــد مجــة ترتتــب عليــه منهــا  :حتديــد زمــان الفعــل،

ومكانــه ،ومصاحبتــه ،وتوكيــده ،ورشطيتــه ،غــر أن للظــرف فوائــد مل يــر إليهــا

النحويــون وهــي :املقابلــة ،وأكــال داللــة الفعــل ،ففــي املقابلــة اســتعمل اإلمــام عــي
ٍ
زمــن
(عليــه الســام) الظــرف متعلقــ ًا بالفعــل لين ِّبــه املتلقــي عــى اختــاف احلــال يف
واحـ ٍـد أو يف زمنــن خمتلفــن ؛ ل ُيلفــت نظــر املتلقــي إىل إجــراء مقابلــة ومقارنــة مــا بــن
ٍ
ٍ
ٍ
زمــن آخــر ،
زمــن معــن وأخــرى تقابلهــا أو تضادهــا يف الزمــن نفســه أو يف
حالــة يف
وهــذه فائــدة جديــدة لتوظيــف الظــرف يف اللغــة العربيــة وجــدت يف هنــج البالغــة مل

يلتفــت إليهــا مــن قبــل .

ثالثـ ًا ّ /أمــا فائــدة وفــرادة إكــال داللــة الفعــل ،ففــي اللغــة العربيــة وبحســب قوالبها

القواعديــة توجــد جمموعــة مــن األفعــال ال تســتغني عــن ظــرف املــكان  ،ومــن ثــم تكــون

فائــدة تعلــق ظــرف املــكان هبــذا النــوع مــن األفعــال هــي إكــال داللــة الفعــل ،وكان

اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد اســتعمل ذلــك يف هنــج البالغــة بذكــر جمموعــة مــن
ظــروف املــكان املتعلقــة بأفعـ ٍ
ـال ال تتــم الفائــدة منهــا إال هبــذا التعلــق .
رابعـ ًا  /تصــدُّ ُر االســتفهام جــواب ( لــو ) .مل يــرد يف القــرآن الكريــم ،وال يف كتــب

النحويــن – بحســب االطــاع َّ -
أن جــواب (لــو)  -وهــي مــن أدوات الــرط غــر
اجلازمــة  -قــد جــاء مجلـ ًة اســتفهام َّي ًة ،إال أنــه ورد يف هنــج البالغــة وقــوع االســتفهام يف
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جــواب (لــو) .

خامس ـ ًا  /جــواب ( ّملــا) مضــارع منفــي بـــ(مل)  .وقــد جــاء يف هنــج البالغــة نــص

واحــد ورد فيــه جــواب ( ّملــا) مضارع ـ ًا منفي ـ ًا بـــ (مل) وهــذه الصيغــة الرتكيبيــة مل تــرد يف

القــرآن الكريــم ،ومل نألفهــا عنــد النحويــن يف مصنفاهتــم .

سادس ـ ًا  /الفرائــد القســمية  .لقــد اســتعمل اإلمــام تركيب ـ ًا قســمي ًا أشــار الــراح

إىل ســبق اإلمــام إليــه ،وتفــرده ،وإبداعــه فيــه ،حتــى عــدّ وه مــن مبتكــرات اإلمـــــام
وخمتصاتــه ،هـــو(برأ النســمة) .ومل جيــد الباحــث حســب تتبـــعه واســتقرائه مــن أشــار إليه

مــن النحويــن .

ســابع ًا  /الفرائــد التعجبيــة  .ومــن ذلــك :التعجــب الســاعي(هلل بــاء فــان)

ووردت الصيغــة املذكــورة يف هنــج البالغــة بمعنــى التعجــب مــن عملــه .

ثامنـ ًا  /ومنــه االســتفهام التعجبــي باســتعامل الرتكيــب (فــا عــدا ممّــا بــدا) .يذهــب

الرشيــف الــريض إىل أن اإلمــام علي ًا(عليــه الســام) أول مــن ســمعت منــه هــذه الكلمــة،

وتابعــه يف هــذا القــول رشاح هنــج البالغــة .

تاســع ًا  /الفرائــد اإلنابيــة  .مــن ذلــك إنابــة (إىل) منــاب (البــاء) ،إذ انفــرد هبــذه

املســألة النحويــة بعــض رشاح النهــج ،والتــي مل ينــص عليهــا النحويــون،أو يشــروا إليهــا

.

وختامــ ًا فهــذه حماولــة جــادة وبنيــة خالصــة ،حرصــت أن تكــون صحيحــة يف

مضامينهــا ســليمة يف مؤداهــا ،فــإن أصبــت فللــه احلمــد واملنــة ،وإن كانــت األخــرى
فحســبي أين َد ِر ٌّب مغــر ٌم بنهــج البالغــة ،ولغتــه العربيــة أتلمــس الصــواب ،وانشــد
احلقيقــة فالكــال هلل وحــده .
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الكشاف. 120 /1 :

4747رشح هنج البالغة (املعتزيل).299 /9 :
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5959هنج البالغة.49 :

6060هنج البالغة.182:

6161ينظــر :أســلوب الــرط يف هنــج البالغــة  -دراســة نحويــة تطبيقيــةُ ،يــرى خلــف سمري(رســالة
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7474ينظر :البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ،عبد الرمحن امليداين  278:ــ . 279
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املصادر واملراجع

1 .1إمتــام هنــج البالغــة  ،الســيد صــادق املوســوي ،توثيــق الكتاب،الشــيخ حممــد عســاف
،مراجعــة الدكتــور فريــد الســيد ،ط،1/النــارش :مؤسســة االعلمــي للمطبوعــات،

بــروت – لبنان1426،هـ.

2 .2أدب الكاتــب ،أبــو حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري( ،ت 276 :هـــ )،
حتقيــق  :حممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد  ،ط ،4النــارش :املكتبــة التجاريــة الكــرى-

مــر1382 ،هـ ـ1963م .

3 .3إرشــاد املؤمنــن اىل هنــج البالغــة املبــن  ،الســيد حييــى بن إبراهيــم اجلحــاف الزيدي،
(ت 1102 :هـــ ) ،حتقيــق  :حممــد جــواد احلســيني اجلــايل  ،تقديــم حممــد حســن

اجلــايل  ،ط ، 1النــارش  :منشــورات دليــل مــا ،قــم ـ إيــران 1422 ،هـــ ـ  1380ش .

4 .4أســلوب الــرط يف هنــج البالغــة – دراســة نحويــة تطبيقيــةُ ،يــرى خلــف
سمري(رســالة ماجســتري)قدمتها إىل جملــس كل ّيــة اآلداب يف اجلامعــة املســتنرص ّية،

1430ه2009 -م.

5 .5األصــول يف النحــو ،أبــو بكــر حممــد بــن ســهل الــراج النحــوي (،ت 316هـــ) ،
حتقيــق  ،الدكتــور عبــد احلســن الفتــي ط ، 3النــارش  :مؤسســة الرســالة  ،بــروت -

لبنــان 1408 ،هـــ ـ 1988م.

6 .6أصول النحو العريب  ،الدكتور حممد خري احللواين ( ،د.ط) 1979 ،م.
7 .7إعــراب اجلمــل وأشــباه اجلمــل  ،تأليــف الدكتــور فخــر الديــن قبــاوة  ،ط ، 5النــارش
دار القلــم العــريب حلــب  -ســورية 1409 ،هـــ 1989 -م.
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8 .8أوضح املســالك إىل ألفية ابن مالك  ،مجال الدين بن هشــام األنصاري(،ت761:هـ)
،حتقيــق :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميد،ط،6النــارش:دار النــدوة اجلديدة،بــروت ـ

لبنان1980 ،م.

9 .9البحــر املحيــط  ،أبــو حيــان حممــد بــن يوســف االندلــي (،ت 745 :هـــ ) ،حتقيــق
الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود  ،والشــيخ عــي حممــد معــوض  ،وشــارك يف
التحقيــق د.زكريــا عبــد املجيــد النوقــي  ،ود .أمحــد النجــويل اجلمــل  ،دار الكتــب

العلميــة  ،بــروت  ،لبنــان  ،ط1422 ، 1هـــ2001-م .

1010الربهــان يف علــوم القــرآن ،بــدر الديــن أبــو عبــد اهلل حممــد بــن عبــد اهلل الزركــي
(ت794هـــ) ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط ،3/النــارش :مكتبــة دار
الــراث – القاهــرة1984 ،م .

1111البالغــة العربيــة أسســها وعلومهــا وفنوهنــا ،عبــد الرمحــن بــن حســن َح َبنَّ َكــة
امليــداين  ،ط ، 1/النــارش :دار القلــم – دمشــق  1416 ،هـــ  1996 -م .

1212هبــج الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة  ،العالمــة املحقــق الشــيخ حممــد تقــي
التســري  ،حتقيــق  :مؤسســة هنــج البالغــة  ،ط ، 1النــارش  :دار امــر كبــر -طهــران

 1418 ،هـــ ـ 1376ش.

1313البيــان والتبيــن ،أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر (،ت255:هـ)،حتقيــق :فــوزي
عطــوي ،ط،1/النــارش :دار صعــب – بــروت1968،م .

1414تراكيــب األســلوب الرشطــي يف هنــج البالغــة دراســ ٌة نحو َّيــ ٌة  ،كريــم محــزة
محيدي(رســالة ماجســتري) قدمهــا الطالــب اىل جملــس كليــة الرتبية(صفــي الديــن

ِّ
احلــي) يف جامعــة بابــل1432 ،ه 2011-م .
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1515تعلــق شــبه اجلملــة يف هنــج البالغــة ،حممــود عبــد الالمــي (أطروحــة دكتــوراه)،
قدمهــا الطالــب إىل جملــس كليــة الرتبيــة يف جامعــة بابــل11429 ،ه2008 -م.

1616توضيــح املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،احلســن بــن أم قاســم
املــرادي (،ت 749 :هـــ)  ،حتقيــق  :عبــد الرمحــن عــي ســلامن  ،ط ، 1النــارش :دار

الفكــر العــريب القاهرة1422،هـــ ـ 2001م.

	 17.ثــار القلــوب يف املضــاف واملنســوب ،أبــو منصــور عبدامللــك بــن حممــد بــن
إســاعيل الثعالبــي (ت429:هـــ) ،حتقيــق  :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم ،ط،1/

النــارش  :دار املعــارف – القاهــرة1965 ،م.

1818اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين  ،احلســن بــن أم قاســم املــرادي ( ،ت :
749هـ)،حتقيــق  :فخــر الديــن قبــاوة ،وحممــد نديــم فاضــل  ،ط ، 1/النــارش  :دار

الكتــب العلميــة  -بــروت 1413 ،هـــ ـ 1992م .

1919حدائــق احلقائــق يف رشح هنــج البالغــة  ،العالمــة قطــب الديــن الكيــدري
البيهقــي  ،مــن اعــام القــرن الســادس اهلجــري ،حتقيــق  :عزالديــن العطــاردي ،

ط ، 1النــارش  :مؤسســة هنــج البالغــة  ،نــر عطــارد  ،قــم ـ ايــران 1426 ،هـــ .

2020خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،عبــد القــادر بــن عمــر البغــدادي ( ت
1093 :هـــ ) ،حتقيــق :حممــد نبيــل طريفــي  ،والدكتــور اميــل بديــع يعقــوب  ،ط، 1

النــارش  :دار الكتــب العلميــة  ،بــروت 1998،م.

2121ديــوان طرفــة بــن العبــد ،رشحــه وقــدّ م لــه :مهــدي حممــد نــارص  .ط 1دار
الكتــب العلميــة ،بريوت_لبنــان  1407هـــ_1978م.

2222رصــف املبــاين يف رشح حــروف املعــاين  ،أمحــد عبد نــور املالقــي  (،ت702 :هـ)
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 ،حتقيــق :أمحــد حممــد اخلــراط ( ،د.ط)  ،النــارش :جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق

(،د.ت).

2323الرمــاين النحــوي يف ضــوء رشحــه لكتــاب ســيبويه  ،مــازن املبــارك ،ط، 3/
النــارش:دار الفكر-دمشــق1995،م.

2424رشح ابــن عقيــل ،قــايض القضــاة هبــاء الديــن عبــداهلل بــن عقيــل العقيــي
اهلمــداين املــري (،ت769:هـ)حتقيــق حممــد حمــي الديــن عبــد احلميــد ،النــارش:
املكتبــة العرصيــة ،صيــدا -بــروت 1423هـــ2002-م .

2525رشح التســهيل ( تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد )  ،مجــال الديــن حممــد بــن
حممــد بدوي
عبــداهلل بــن مالــك ( ،ت 672 :هـــ) ،حتقيــق :د .عبــد الرمحــن السـ َّيد ،دَّ .
املختــون ،ط ،1/النــارش :دار هجــر – القاهــرة1990 ،م .

2626رشح الترصيــح عــى التوضيــح عــى ألفيــة ابــن مالــك يف النحــو ،البــن هشــام
األنصــاري ،الشــيخ خالــد األزهــري (ت905هـــ) ،ومعــه حاشــية الشــيخ ياســن بن

زيــد العليمــي ،ح َّققــه ورشح شــواهده :أمحــد الســيد ســيد أمحــد ،راجعــه :إســاعيل

عبــد اجلــواد عبــد الغنــي ،النارش:املكتبــة التوفيقيــة ،القاهــرة( ،د.ت).

2727رشح الكافيــة الشــافية  ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــداهلل بــن مالــك  (،ت
672 :هـــ ) ،حتقيــق :د .عبــد املنعــم أمحــد هريــدي ،ط ،1/النــارش :دار املأمــون
للــراث ،اململكــة العربيــة الســعودية ،جامعــة أم القــرى1982 ،م .

2828رشح قطــر النــدى ّ
وبــل الصــدى ،مجــال الديــن ابــن هشــام النصــاري ( ،ت
761 :هـــ ) ،ومعــه كتــاب ســبيل اهلــدى بتحقيــق رشح قطــر النــدى ،حممــد حميــي
الديــن عبــد احلميــد ،ط،4/النــارش :منشــورات ذوي القربــى1427 ،هـــ .
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2929رشح الكافيــة يف النحــو  ،ريض الديــن حممــد بــن احلســن االســرابادي  (،ت:
688هـــ) ،حتقيــق  :يوســف حســن عمــر  ،ط ، 1النــارش  :مؤسســة الصــادق (ع) -

طهــران 1395،هـــ ـ 1975م .

صححــه وع َّلــق عليــه :
املفصــل  ،ابــن يعيــش النحــوي ( ت 643 :هـــ ) َّ ،
3030رشح َّ

مشــيخة األزهــر  ،عنيــت بطبعــه ونــره  :إدارة الطباعــة املنرييــة ـ مــر  ( ،د  .ت ) .

3131رشح هنــج البالغــة ،عــز الديــن بــن هبــة اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب احلديــد
املدائنــي املعتــزيل(ت656 :هـــ) ،حتقيــق  :حممــد ابــو الفضــل ابراهيــم ،ط ، 1/النارش

 :مكتبــة آيــة اهلل املرعــي النجفــي -قــم1378 ،هـ .

3232رشح هنــج البالغــة ،عــي حممــد عــي دخيــل ،ط ،1/النــارش :دار املرتــى،
بــروت -لبنــان1406 ،ه1986 -م.

3333الصاحبــي يف فقــه اللغــة وســنن العــرب يف كالمهــا ،أبــو احلســن أمحــد بــن
فــارس( ت 395 :هـــ) ،حتقيــق  :الدكتــور عمــر فــاروق الطبــاع  ،ط ،1/النــارش :
مكتبــة املعــارف ،بــروت ـ لبنــان 1414 ،هـــ ـ 1993م .

3434يف بنــاء اجلملــة العربيــة  ،د.حممــد محاســة عبــد اللطيــف،ط ، 1/النــارش :دار
القلــم  ،الكويــت 1402 ،هـــ1982-م .

3535يف ظــال هنــج البالغــة  ،الشــيخ حممــد جــواد مغنيــة  ،ت 1981 :م ،حتقيــق :
ســامي الغريــري  ،ط ، 1النــارش  :دار الكتــاب اإلســامي  ،قــم ـ ايــران 1425 ،هـــ
ـ 2005م .

3636الكتــاب  ،ســيبويه أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ( ت 180 :هـــ )  ،حتقيــق
ورشح  :د .عبــد الســام حممــد هــارون  ،ط ، 2 /النــارش :مكتبــة اخلانجــي بالقاهــرة
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ـ مــر  ،دار الرفاعــي ـ الريــاض  1402 ،هـــ ـ  1982م .
3737كتــاب احلــدود يف النحــو ،أبــو احلســن عــي بــن عيســى الرمــاين النحــوي ( ،ت :
384هـ)،حتقيــق  :الدكتــور مصطفى جواد،ويوســف يعقوب،ط،1النارش:املؤسســة
العامة للصحافــة والطباعة-العــراق1388،ه1969-م.

3838كتــاب رشح اللمــع يف النحــو  ،أبــو احلســن عــي بــن احلســن الباقــويل  ،ت :

543هـــ  ،ط ، 1النــارش  :دار الكتــب العلميــة  ،بــروت ـ لبنــان 1428 ،هـــ ـ 2007م.

3939كتــاب معــاين احلــروف ،أبــو احلســن عــي بــن عيســى الرمــاين النحــوي ( ،ت
384 :هـــ )،حتقيــق  :الدكتــور عبــد الفتــاح إســاعيل شــلبي  ،ط ، 3/النــارش  :دار
الــروق  ،جــدة ـ الســعودية 1404 ،هـــ1984 -م.

َّ 4040
وجــوه التأويــل،
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل و ُعيــون األقاويــل يف ُ
أبــو القاســم جــار اهلل حممــود بــن عمــر الزخمــري (ت538:ه) ،حتقيــق وتعليــق

حممــد معـ ّـوض ،شــارك
ودراســة :الشــيخ عــادل أمحــد عبــد املوجــود ،الشــيخ عــي ّ

يف حتقيقــه :د .فتحــي عبــد الرمحــن حجــازي ،ط، 1/النــارش :مكتبــة العبيــكان –
الريــاض1998 ،م .

4141اللبــاب يف علــل البنــاء واألعــراب  ،أبــو البقــاء عبــد اهلل بــن احلســن العكــري (،
ت 616 :هـــ) حتقيــق  :الدكتــور غــازي خمتــار طليــات ،ط ،1/النــارش  :دار الفكــر
 -دمشــق 1416 ،هـ ـ 1995م.

4242اللمــع يف العربيــة ،أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي (،ت 392 :هـــ ) .حتقيــق  :فائــز
حســون (،د.ط) ،ط ،1/النــارش  :دار الكتــب الثقافيــة  -الكويــت 1972 ،م .

4343مصــادر هنــج البالغــة ،عبــد اهلل نعمــة ،ط ،1/النــارش:دار اهلــدى-
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بــروت1972،م .
4444املطالــع الســعيدة رشح الســيوطي عــى ألفيــة املســاة بالفريــدة يف النحــو
والترصيــف واخلــط  ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي (ت

911هـــ)  ،حتقيــق ورشح د.طاهــر ســليامن محــودة ،النــارش :الــدار اجلامعيــة للطباعــة
والنــر والتوزيــع  ،اإلســكندرية 1401 ،هـــ1981-م .

4545معــاين القــران  ،أبــو زكريــا حيــى بــن زيــاد الفــراء( ت 207 :هـــ)  ،حتقبــق :
أمحــد يوســف نجــايت  ،وحممــد عــي النجــار  ،وعبــد الفتــاح اســاعيل شــلبي ،وعــي
النجــدي ناصــف(،د.ط)  ،النــارش  :دار الــرور (د.ت).

4646مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب  ،مجــال الديــن ابــن هشــام األنصــاري
(ت761هـــ) حتقيــق  :حممــد حمــي الديــن عبــد احلميد،النــارش :مكتبة ايــة اهلل العظمى
املرعــي النجفــي  ،قــم -ايــران 1404 ،ه ـ

4747املقتضــب  ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد املــرد  ،ت 285 :م حتقيــق  :حممــد عبــد
اخلالــق عطيــة  ( ،د.ط)  ،النــارش  :عــامل الكتــب  ،بــروت  ( ،د.ت)

4848مــن بالغــة اإلمــام عــي يف هنــج البالغــة ،عــادل حســن االســدي ،ط،1/
النــارش :مؤسســة املحبــن ،قــم -ايــران1427،ه 2006-م .

4949منهــاج الرباعــة  ،العالمــة املــرزا حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي  ،ت 1324 :هـ ،
ضبــط وحتقيــق :عــي عاشــور  ،ط ، 1النــارش  :دار إحيــاء الــراث العــريب  ،بــروت ـ

لبنــان  ،ومؤسســة املظفــر الثقافيــة  -النجــف االرشف 1429 ،هـــ ـ 2008م .

5050منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،قطــب الديــن أبــو احلســن ســعيد بــن هبة
اهلل الراوندي(ت573هـــ) ،ط ،1/النارش :مكتبــة املرعيش  -طهران1406 ،هـ.
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5151نفحــات الواليــة (رشح عــري جامــع لنهــج البالغــة)  ،الشــيخ نــارص مــكارم
الشــرازي  ،ط ، 1/النــارش :مدرســة اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،

قــم ـ إيــران 1426هـــ .

5252هنــج البالغــة لإلمــام عيل(عليــه الســام) مجــع أيب احلســن حممــد بــن احلســن
نصــه وابتكــر فهارســه ،د .صبحــي الصالــح،
املوســوي  (،ت 406 :هـــ) ضبــط ّ
ط، 4/النــارش  :دار الكتــاب املــري  -القاهــرة ،ودار الكتــاب اللبنــاين  -بــروت
1425، ،هـــ 2004 -م .

5353هنــج البالغــة لإلمــام عيل(عليــه الســام) مجــع أيب احلســن حممــد بــن
احلســن املوســوي  ،ت 406 :هـــ  ،نســخة املعجــم املفــرس ،اعــداد الشــيخ حممــد

الدشتي،ط،6:النارش:مؤسســة النــر اإلســامي – قــم 1422،هـــ.

5454هنــج احلياة(جمموعــة بحــوث ومقــاالت حــول هنــج البالغــة) ،موسســة هنــج
البالغــة ،ط ،1/النارش:مؤسســة هنــج البالغــة ،طهــران /ايــران( ،د .ت) .

5555هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة  ،الشــيخ حممــد باقــر املحمــودي ،

ط ،1/النــارش :مؤسســة الطباعــة والنــر اإلســامي  ،طهــران ـ إيــران 1418 ،هـــ .

5656مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع  ،جــال الديــن عبــد الرمحــن الســيوطي ( ،ت :
911هـــ)  ،رشح وحتقيــق :عبــد الســام هــارون ،د .عبــد العــال ســامل مكــرم ،النارش:عــامل

الكتــب  -القاهــرة 1200م .
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