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االقِتَباُس َو التَّضِمنيُ 
ِف 

َنهِج الَبالَغِة

ٍة َدراَسُة أسلوِبيَّ

د . كاظم عبد فريح املوىل املوسوي
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املقّدمُة  

احلمُد هلل عىل ما أنعم، الذي عّلم من البيان ما لمَ نعلم، والصالة والسالم عىل 
ن ُأويت احلكمة وفمَصل اخلطاب، وعىل آلِه ملح  ل ممَ ن نمَطق بالصواب، وأفضمَ حممد خري ممَ

ديه إىل يوم الدين. حبه وِمن سار عىل همَ األرض وزخرفها، وعىل صمَ

اللِة، ويمنُح  ُج البالغِة وما يمَزال يفتح كّل يوٍم بابًا جديدًا من أبواِب الدَّ كان نمَ
والباحثني وذلك  الدارسني  ُتغري  بِكٍر  أرٍض  ثابمَِة  بِممَ املعاين، وهو  طاءاٍت سخيًة من  عمَ

عِة ميادينه، وتنّوِع مواضيِعه. لسمَ

ّل بمَحرًا ُمتالطاًم، وفضاء رحبًا  ومع كثرة الرشوح والدراسات التي أّلفت فيه ظمَ
ال ُيمكن سرب أغواره، أو اإلحاطة بأبعاده، وعند تّتبع ما كتب فيه- ويف حدود علمي- 
واضيعه)2(،  ممَ أو ترمجاٍت))(، أو دراساٍت ملوضوٍع من  أّن أغلبها كانت رشوحًا،  يظهر 
وعىل الّرغِم من تمَزايد الدراسات البيانّية)2(، والنحوّية)3(، واللغوّية)4(، التارخيّية)5(فيه،  

))( دون اكثر من)300( رشح، وترمجة لنهج البالغة.ينظر:هبج الصباغة يف رشح البالغة، الشيخ حممد تقي 
التسرتي،  دار أمري كبري،  طهران، 997)م، املقدمة، ص:5).

)2( ينظر مثال:األدوات البيانية يف خطب احلرب يف نج البالغة، نجالء عبد احلسني الغزال، رسالة ماجستري،  
جامعة الكوفة، كلية اآلداب، 2002م. و:الصورة الفنية يف كالم اإلمام عيل، د.خالد حممد حمي الدين، جملة 

املنهاج، ع5، 997)م، ص:59)-72).
كلية  القادسية،  جامعة  ماجستري،  رسالة  كاظم،  حممد  أصيل  البالغة،  نج  يف  ألتأكيد  مثال:أساليب  )3(ينظر 

الرتبية، 2002م.
    و:أساليب الطلب يف نج البالغة، عدوية عبد اجلبار كريم الرشع، رسالة ماجستري، جامعة بابل، 2000م.

كلية  البرصة،  جامعة  دكتوراة،  رسالة  سلامن،  داود  سمري  البالغة،  نج  يف  اجلملة  مثال:خصائص  ينظر   )4(
اآلداب، 2003م.

)5(رشح نج البالغة البن أبى احلديد، رؤية اعتزالية، جواد كاظم منشد، منشورات ذوي، قم، 384)ه.ق.
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جُمّرد إشاراٍت  أو ما هو قريب منهام  يتعّلق بموضوع )االقتباس والتضمني(،  ما  يمَبقى 
متناثرٍة بني سطوِر هذا الرشح، أو ذاك))(، أو تلك الدراسة)2(، ول ُيعقد هلام املباحث،  
ذلك  من  شيئًا  نمَجد  ورّبام  الكرام،  ُمرور  ليها  عمَ الباحثون  رَّ  ممَ بمَل  املستقلة،  الفصول  أو 
اآلياِت،  صد  لرمَ صت  فهارس خصِّ ضع  ومَ العاملني يف  بعض  أوضح يف جهود  بصورة 

ردت بصورٍة مبارشٍة- فقط- يف النصِّ الّنهِجي. واألحاديِث، واألشعاِر اّلتي ومَ

دراسته  مستوى  عىل  ليس  النهجي  النصُّ  يبقى  كله  ذلك  من  الّرغم  ىل  وعمَ
ِمّا  ح،   الرشَّ يف  ه  أخذمَ مثلام  اجلانب  هذا  يف  نمَصيبه  يأخذ  ول  فنّيٍة،   بالغّيٍة  أدبّيٍة  كقيمٍة 
استدعى امليض يف تتّبع االقتباسات،  والتضمينات،  املبارشة وغري املبارشة وامُلتناثرة يف 

الرشوحاِت،  والدراساِت،  وبمَيان أنواِعها،  ووظائِفها،  ووخصائِِصها .

ني  جهمَ ومَ  – -بأنواِعها  والتضمينية  االقتباسية  لإلشارات  التناثر  هذا  ومّثل 
يف  هِبا  للخروج  ُمغِريًا  دافعًا  والثاين  تّبعها،  تمَ يف  ُصعوبًة  ُيمّثل  منها  األّول  ُمتناقضني،  
لحي )االقتباس(  بِبمَيان ُمصطمَ التمهيد  بمَعد  نِي،   بابني ُمستقلَّ ت يف  ضمَ ٍة أكاديمّيٍة نمَمَ راسمَ دمَ
الّنقدية  الدراسات  يِف  هُلام  البديل  ديث  احلمَ لح  وامُلصطمَ واصطالحًا،  ُلغًة  و)التضمني( 

البالغية احلديثة يف إشارات رسيعٍةٍ كاشفة.

الّنص  الئق  عمَ تمَقّص  إىل  تمَسعى  بالغية  نقدية  ُمقاربات  عىل  الكتاب  ض  نمَ لمَقد 
النهجي باملوروث الديني) القرآن واحلديث النبوي(،  واملوُروث األديب) الشعر واملثل(،  

))( لقد حرص شارحو النهج عرب العصور عىل االشارةاىل بعض اآليات، واألحاديث، واألشعار، واألمثال، 
وان كان يف اغلبه عفويا بسيطا طارئا، إذ ل يكن هدفا يف حد ذاته بقدر ماكان وسيلة من وسائل التفسري، 
والرشح، واختلف الرشاح يف مقدار السعي يف ذلك، وان كان بعضهم قد متّيز يف إفراد مساحة كبرية لذلك، 
كابن أبى احلديد، وابن ميثم البحراين من القدماء، والشيخ التسرتي من املحدثني، وهذا ما يرّبر كثرة االعتامد 
عىل هذه الرشوح دون سواها وردت إشارات عابرة لالقتباس اوالتضمني يف بعض الدراسات، ترصحيا أو 
تلميحا.ينظر مثال:اسلوب التوكيد يف نج البالغة. و:خصائص اجلملة يف نج البالغة.و:األلفاظ القرآنية 

يف نج البالغة، السيد حممد جعفر احلكيم، جملة النجف االرشف، 976).
بغداد،  الدين،  أصول  كلية  اإلسالم،   رسالة  جملة  الفضيل،   اهلادي  عبد  الشيخ  البالغة،   نج  يف  و:املثل   )2(

978)م. 
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صائِص ُكّل ِمنُهام ِمّا استدعى تمَصنيفُهام يِف  ينك املوروثني،  وخمَمَمَمَمَمَمَمَمَ دى تمَوِظيف ذمَ عِرفة ممَ وممَ
بابني ُها)االقتباس يف نج البالغة(،  و)التضمني يف نج البالغة(.

صد املمَرجعيات االقتباسية،   صمَ األّوُل لرمَ ىلمَ ثمَالثة فصول،  ُخصِّ وتمَوّزع ألباُب عمَ
يها وبمَيان  املستلهمة ِمن مفردات،  وُبنى القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف،  وتمَقصِّ
أنواعها،  بِدءًا من املفردة،  وانتهاء بالنَّص،  واملمَقصود باملفردة القرآنية هي املفردة اّلتي 
ليل،  ويمَأخذ بعُضها  أوجدها القرآُن الكريم،  أو إّن ورودها خارج االستعامل القرآين قمَ
الرّصفية،   ُبنيتها  يف  طفيف  تمَغيري  وجود  من  غم  الرَّ ىل  عمَ القرآين  االنتساب  خصوصية 

ت برسوِل اهلل )ص وآله(، ُعِرفمَت بانتساهِبا إليه .  والَّذي قابمَلُه اقتباٌس لرتاكيبمَ اختمَصَّ

النَِّص  يف  توِظيفها  دى  وممَ اإلشارات  تلك  أثمَر  لبيان  ُخّصص  الثاين  صُل  والفمَ
عن  يمَكن  لمَ  الداليل  اجلانب  عن  واحلديث  والفّني،   الداليل،   املستويني  يف  النَّهجي،  
ُهو  بمَل  وترادٍف،     ، لفظيٍّ وتأخرٍي،  وتكراٍر،  ومشرتٍك  تقديٍم  ِمن  اللية  الدمَ العالقات 

اكيب. طاِء الداليل للمفردات،  والِعباراِت،  والرتمَ ن العمَ ديٌث عمَ حمَ

صائص كلِّ  تّبع خمَ ع تمَ صائِص االقتباس الداللية والفّنية، ممَ والثالث جاءمَ لتتّبع خمَ
نمَوع ِمنهام.

ناوين،  والتمَقسيامت  ىل ثمَالثة فصول ُماثلة لسابقاهتا يف العمَ وتمَوّزع الباُب الثاين عمَ
أّن  ُهو  إلمَيه  والتمَنويه  ليه،   عمَ التنبيه  يمَنبمَغي  ا  ِمَّ ولِكن  قيقة،   دمَ نهجية  ممَ ُرؤية  ُوفقمَ  عىل 
الرشيف  النبوي  واحلديث  القرآين-خاّصة-  النّص  لِوجود  عاِكسا  جاء  ل  األوَّ البابمَ 
األقل  باملساحة  ُقوِرن  ما  إذا  ملحوظًا  كبريًا  تواجدًا  ّكال  شمَ إذ  النهجية،   النصوص  يف 
؛  أمرين،  إىل  للوصول  ضاغطًا  عنرصًا  ذلك  فكان  ونمَثر،   ِشعر  ِمن  األديب  للموروث 
ل: كرب مساحة باب االقتباس بفصوله،  والثاين: االضطرار إىل تكرار بمَعض شواهد  األوَّ
دوٍد  حممَ دد  عمَ يف  ت  رصمَ انحمَ والَّتي  منها  املبارشة  – الِسّيام  ة  خاصَّ عر  الشِّ – يف  التضمني 
وايا  تمَعّدد زمَ ُهو  م-  الشافع يِل يف ذلك- إضافًة إىل ما تقدَّ أنَّ  إاّل  سيتَّضح يف موِضعه،  
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بمَعًا  النظر إليها،  عىل ُوفقمَ الُرؤى البالغية تارة،  والصوتية تارة أخرى،  والنحوية ثالثة، تمَ
الالت،  وهو الشافع  واهد بالدَّ ت فيه،  فضال عن اكتناز تلك الشمَ ي ُدِرسمَ للموضوع الذَّ

األكرب فيام تمَقّدم. 

ع  ل إليها الباحث،ممَ وتمَلت هذين البابني خالصة ألهمِّ نتائج البحث التي توصَّ
ليها. د عمَ راجِعه الّتي اِعتممَ إِدراٍج ملصادر املوضوع، وممَ

: تِي ينبمَغي االلتفات إليها، وهيمَ وهنالك بعض التنوهيات الَّ

أّوال: إّن ذكر النّص النهجي يف الدراسة كلها حُيال إىل كتاب نج البالغة الَّذي 
ّققه حممد أبو الفضل إبراهيم))())(،  وذلك العتامده يف امَغلب الدراسات األكاديمية  حمَ

يف نج البالغة.

ريها يِف باٍب ما، أو فصٍل ما،  أو  ثانيًا: لمَ يمَُكن اعتامد بمَعض الرشوحات أكثمَر ِمن غمَ
ح،  بِالتايل نمَجُد تنّوعًا بِتنوع احلاجِة إىل هذا الرشَّ غ ذلك،  ومَ وِّ بحٍث ما، إاّل لوجوِد ما ُيسمَ ممَ
ح  ح ابن أيب احلديد)2(،  باعتباره الرشَّ ى االعتامُد املتميِّز  لرشمَ أو ذاك ُدونمَ غريه،  ولِكن يمَبقمَ
ب  ثري منها، ِمّا يمَتوجَّ الُه يِف كمَ وِح فيام ُرمناه، لِكثرة تكرار ما قمَ الَّذي سبمَق الكثريمَ من الرشِّ
رِس  بالدَّ الهتامِمه  البحراين)3(،  ميثم  ابن  ورشح  الرشح،  هذا  يف  ل  األوَّ الذكر  اعتامد 

البالغي يف كثرٍي منمَ األحيان . 

مز)ك( إىل الكتاب،  مز)خ( إىل اخلطبة، والرَّ ّت اإلشارُة يف الدراسة بالرَّ ثالثا: متمَ
مز)ح( إىل احِلكمة، أو املمَوِعظة. والرَّ

يل  العمَ اهلل  ِمن  آمُل  أساتذيت،   يمَدي  بمَني  املتواضع  اجلهد  هذا  ع  أضمَ وأنا  وِختاما، 
حده،  راجيًا  امل فيه،  فالكامل هلل ومَ ء منه،  وال أّدِعي الكمَ د ُوفِّقت يف شمَ القديِر أن أُكون قمَ

))(صدر عن مطبعة االستقامة،  مرص )د.ت(.
)2(صدر عن دار الساقية،  بريوت،  سنة، )200م .

)3(صدر عن دار إحياء الرتاث العريب،  بريوت،  سنة، 992)م .
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رت،  والعافيِة،  واألمان،  لِنمَمَميض ُقُدمًا يف ِخدمة الِعلم،   لنا بالسِّ لِّ فظنا،  وُيكمَ ِمنه تمَعاىل أن حيمَ
فيع. ىل تراثنا األديِب الرَّ واحلفاظ عمَ

البمَاحث

29 / 6 / 2006م
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